
OP DE BRES VOOR NEDERLAND 

Maandbrief december 2019 

 

Psalm 3:5 ‘Als ik luide roep tot de Here antwoordt Hij mij van Zijn heilige berg.’ 

 

Beste bidders, 

Hierbij de dank en gebedspunten voor de maand december 2019. 

 

NEDERLAND 

 

Regering 

• We mochten premier Rutte bemoedigen met o.a. Jesaja 41:10. Via zijn secretaresse dankt hij 

ons voor de bemoedigingen. Blijf bidden dat God hem vervult met Zijn Geest en hem 

wijsheid schenkt om godvruchtig te mogen regeren. 

• We mochten een fractievergadering van de ChristenUnie bijwonen in Den Haag. Onder 

leiding van Gert-Jan Segers werden veel onderwerpen besproken. Dank God voor de 

ChristenUnie-fractie voor het mooie werk dat ze doen en bid om wijsheid en kracht. 

• Het asielbeleid is nog steeds een hoofdpijndossier. Duizenden asielzoekers komen nog 

jaarlijks naar Nederland. Bid dat er rechtvaardig wordt opgetreden. Bid om krachtdadig 

optreden tegen zgn. economische asielzoekers. 

• Het stikstofprobleem raakt vooral de boeren. Bid dat het overleg tussen boeren en ministerie 

van Landbouw positieve resultaten oplevert. Bid minister Schouten wijsheid en daadkracht 

toe. 

 

Gemeente, gebed en wake-upcall 

• Bid dat de gemeente van Jezus in ons land heldere en duidelijke Bijbelse boodschappen laat 

klinken en niet meegaat met de tijdgeest van compromissen en on-Bijbelse tolerantie.  

• Bid dat jongeren zullen opstaan die meedoen in de gebedsbeweging. Het grootste deel van 

de gebedsbeweging bestaat uit ouderen. De volgende generatie moet de gebedsbeweging 

gaan dragen. De jongeren hebben wel interesse, maar bid dat de generatiekloof overbrugd 

wordt (Maleachi 4:6). 

• Blijf bidden om een geestelijk reveil in Nederland. Nederland behoort Jezus toe. Hij stierf 

niet alleen voor individuen maar voor heel ons land. Bid en geloof dat Hij nog vele 

Nederlanders tot Zich trekt voordat Hij terugkomt. 

 

Maatschappij 

• De zorg in Nederland is van hoge kwaliteit. De kosten zijn enorm. Meer dan 80 miljard per 

jaar. Bid om wijsheid voor de regering om de financiën goed te verdelen zowel aan 

salarissen als zorg voor de zieken. En dat het bevorderen van euthanasie in deze context 

stopt. 

• Dank dat de maximumsnelheid daalt naar 100 kilometer. Dit zal ook minder doden 

opleveren door ongelukken en minder opgejaagdheid bij de weggebruikers. 

• De kerstdagen komen eraan. Velen bezoeken een kerk en horen de boodschap van Zijn 

komst naar deze aarde. Bid om geopende harten en dat de eenzaamheid van velen kansen 

geeft aan God en christenen om de Blijde Boodschap uit te dragen. 

 

Vanuit het Binnenhof 

• Doorbraak n.a.v. de week van het leven. Veel impact door de folder en door Unplanned, een 

film over een vrouw die fel pro-abortus was maar zag wat er gebeurde door abortus en 

daardoor een van de meest vurige pro-life sprekers in Amerika werd. Deze film draait nu in 

Nederland in een aantal bioscopen.  

• Bid om belangrijke veranderingen in de Wet afbreking zwangerschap. Dat onze overheid 

nog een kans krijgt. In 2020 wordt de wet geëvalueerd.  

  



• Op metershoge borden staan nu door de hele hal van de Tweede Kamer uitspraken uit Gods 

Woord. Dat dit impact heeft in de Tweede Kamer. Gods Woord staat nu letterlijk centraal in 

de hal. Bid dat het Woord van God terugkeert in de regering en Tweede Kamer. 

 

EUROPA EN ISRAËL 

 

Brexit en de rol van Engeland ten opzichte van Israël 

• Op de site van Israël Today van 15 november 2019 staat een overzichtsartikel van Charles 

Gardner. Hij legt een relatie tussen de laffe houding van Engeland ten opzichte van Israël de 

afgelopen 100 jaar en de rampen en problemen die er nu gaande zijn. Bid voor 

verootmoediging van Engeland ten opzichte van Israël over deze zaken. 

 

Houding Europa en Amerika ten opzichte van Judea en Samaria  

• De Tweede Kamer heeft met 82 tegen 68 een motie van Joël Voordewind van de 

ChristenUnie aangenomen, waarin de Nederlandse regering wordt opgeroepen bezwaar te 

maken tegen de uitspraak het EU Hof van Justitie, waarin werd bepaald dat uitsluitend 

Israëlische producten uit de Golan, Westelijke Jordaanoever en oost-Jeruzalem van een label 

moeten worden voorzien als zijnde niet ‘Made in Israël’. Voor meer zie: Joods.nl. Bid voor 

verootmoediging van Europa t.o.v. Israël in verband met deze discriminatie. 

• Amerika heeft juist besloten om Judea en Samaria niet meer te zien als bezettingsgebieden 

maar als onderdeel van Israël. Dat is een historisch besluit en een zegen voor Israël en haar 

regering. Op deze manier zegent de regering van president Trump Israël. Dit is een zegen 

voor Amerika, want wie Israël zegent wordt gezegend. 

 

Regering Israël 

• Er is nog geen nieuwe regering in Israël. Dat maakt het land kwetsbaar. Voor zover we nu 

kunnen zien, komen er voor de derde keer verkiezingen. Bid om Gods bewegen hierin. 

 

Veiligheid Joden 

• Israël werd de afgelopen weken weer bestookt door raketten uit Gaza nadat zij een 

belangrijke jihadleider hadden gedood door een luchtaanval. Deze leider had plannen voor 

meerdere aanvallen op Israël. Dank God voor de beschermende Iron-drone die deze raketten 

stopt en uit de lucht haalt. Bid voor Gods bescherming over Zijn land en volk. 

 

Rechtvaardigheid 

• Bij de VN werd Israël weer eens beschuldigd. In zeven resoluties werd Israël aangevallen op 

haar politieke keuzes. Ook Nederland stemde mee en voor deze resoluties. 60 procent van de 

resoluties tegen landen die kritisch worden bekeken zijn gericht op Israël. Dit is 

onrechtvaardig als er gekeken wordt waar mensenrechten worden geschonden, o.a. in China, 

Syrië, Iran en veel andere landen. 

 

BEMOEDIGINGEN 

 

• 12.000 mensen liepen in Utrecht mee met de Mars voor het leven en tegen abortus. 

• In Iran zijn er nu zo ongeveer 800.000 gelovigen. Dat is een sensationele groei in de 

afgelopen jaren. God is in beweging te midden van hevige druk. 

• Dank God voor de groei van grote gemeenten in ons land. Duizenden bezoeken deze 

gemeenten, o.a. in Zwolle en Veenendaal. 

 

De Here zegene u, 

Het bestuur van Op de Bres voor Nederland. 


