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Op 21 september 2019 hielden we 
een trainings- en vriendendag met 
als thema: Leven in Gods tegen-
woordigheid. Nadat we als bestuur 
deze dag geëvalueerd hadden 
maakten we de keuze om opnieuw 
met dit thema aan de slag te gaan 
en nog verder uit te diepen.

We zijn enthousiast over dit thema 
omdat dit de kern vormt van de 
gebedsbeweging. Het leven in Gods 
tegenwoordigheid is bepalend 
voor ons leven. We hebben op 21 
september nagedacht hoe we dit 
krachtiger in ons leven kunnen 
ontwikkelen. Het is een wetma-
tigheid dat hoe sterker we in Zijn 
tegenwoordigheid leven des te 
meer we gebruikt kunnen worden 
in Zijn dienst.

Een klassiek voorbeeld in de bijbel 
is koning David. In Psalm 27:4 zegt 
hij: ‘Eén ding heb ik van de Here 
gevraagd, dit zoek ik: te verblijven 
in het huis van de Heer al de dagen 
van mijn leven.’
Koning David zocht te leven in Gods 
tegenwoordigheid. Niet af en toe. 
Nee hij zegt ál de dagen van zijn 
leven. Koning David had van alles 
meegemaakt en kende alle facetten 
van het leven. Zijn conclusie was in 
zijn confrontatie met het leven, dat 
het komen in Gods tegenwoordig-
heid het allerbeste was.

Ook in Psalm 63 komen we dit te-
gen. Opnieuw is het koning David 
die zegt in vers 2: ‘O God, Gij zijt 
mijn God, U zoek ik, mijn ziel dorst 

naar U, mijn vlees smacht naar U.’
Het zoeken naar God en zijn tegen-
woordigheid had topprioriteit.

Psalm 73:25 zegt: ‘Wie heb ik 
(nevens U) in de hemel? Nevens U 
begeer ik niets op aarde.’ 
Hierin komt het totale verlangen 
naar voren om in Gods tegenwoor-
digheid te zijn.

Als gelovigen van 2019 is God bezig 
dit zelfde verlangen uit te werken 
in ons leven.

Het eerste gebod zegt dat we God 
liefhebben met heel ons hart, ver-
stand, ziel en al onze kracht. Als dit 
doorwerkt in ons leven zullen we 
met koning David kunnen zeggen 
dat we ook in Gods tegenwoordig-
heid willen leven.

Daar willen we op 14 maart 2020 
verder over spreken, bidden en 
denken.
Zet deze datum in uw agenda en 
kijk wie u mee kunt nemen. We 
vertrouwen op Zijn zegen.  

CURSUS

Eindtijd en wederkomst
Ziende naar de ontwikkelingen in de wereld is het geen rare vraag of Je-
zus’ wederkomst mogelijk zou kunnen zijn in de komende 25 jaar.
Kijk naar de situatie in en rond Israël en Jeruzalem en het Midden-Oosten.
Kijk naar de toename van de globalisering en de vorming van een wereld-
regering.
Kijk naar de vervulling dat alle volken het evangelie zullen horen.
Kijk naar de toenemende wetteloosheid en oorlogsdreigingen. 
Kijk naar de mogelijkheid om via een chip in de arm of hand te betalen. 
Natuurrampen nemen toe. Aardbevingen en hongersnoden.
De vervolgingen van de gelovigen neemt toe. Enz.
Meer dan 600 mensen hebben al deelgenomen aan deze drie avonden 
durende cursus. In maart 2020 hopen we Den Haag aan te doen. De details 
volgen via de website.
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De wereld maakt zich op voor 
haar slotakkoord. Gods werk in de 
gemeente, Israël en de volkeren 
naderen een climax. De verdere 
invulling van Zijn woord vordert als 
een sneltrein. Het geheel gaat naar 
een voltooiing. De wederkomst van 
Jezus is de vervulling. Een nieuwe 
wereldorde waar Hij het voor het 
zeggen heeft. Wat een fantastische 
toekomst, Jesaja zie 2:1-5.

Dank voor uw gebeden en betrok-
kenheid. We mogen allemaal een 
klein onderdeel zijn van het grote 
Koninkrijksgebeuren op aarde.

De Here zegene u en behoede u. 
De Here doe Zijn aangezicht over u 
lichten en geve u Zijn vrede.
Namens het bestuur,
Cees Vork

TENSLOTTE

WAAROM MOET ABORTUS HET LAND UIT?
Het was zeer bemoedigend dat 
meer dan 12000 mensen meelie-
pen op 16 november in Utrecht, in 
de Mars voor het leven en tegen 
abortus.
Sinds 1981 is het wettelijk moge-
lijk dat een vrouw abortus mag 
ondergaan. Sinds die tijd zijn er 
1,3 miljoen kinderen geaborteerd. 
Praktisch houdt dit in dat er eigen-
lijk nog 1,3 miljoen mensen hadden 
kunnen leven in ons land.
Abortus heeft te maken met de 
dood. In essentie wordt er een 
leven gedood in de moederschoot. 
Met mooie woorden wordt het het 
afbreken van de zwangerschap ge-
noemd. Maar dit is het doden van 
een menselijk wezen.

Wat gebeurt er als er een zwanger-
schap wordt afgebroken en een 
menselijk leven wordt gedood?
Allereerst krijgt deze mens geen 

gelegenheid om zijn/haar menszijn 
te beleven en te ontwikkelen.
Ten tweede krijgt de dood de 
ruimte om zijn cultuur te bewer-
ken, de zgn. doodscultuur. Als we 
iemand doden komt de invloed van 
deze doodscultuur binnen onze 
samenleving. 

Dit is nu precies wat er de afgelo-
pen 40 jaar is gebeurd. Door het 
toestaan van abortus door de over-
heid is er in ons land een doods-
cultuur ontstaan die gigantische 
negatieve geestelijke en morele 
consequenties heeft. We hebben de 
deur voor de doodscultuur open-
gezet en hij is binnengekomen en 
heeft zich brutaal genesteld in ons 
land. Velen bidden dat abortus uit 
dit land verdwijnt. Daardoor wordt 
de doden en haar doodscultuur te-
ruggedrongen. Moge de Here ons 
vergeven en ingrijpen.

HOOFDSTEDENGEBED
Bratislava Vientiane, Kief, Mexico-
Stad, Madrid, Kaboel en New Delhi 
en nog meer hoofdsteden werden 
in 2019 aangedaan. Er werd gepro-
clameerd vanuit Psalm 96:10 dat de 
Here Koning is en alle macht heeft 
in de hemel maar ook op aarde. 
Gods doel is dat alle volken Jezus 
erkennen als Koning. Dat gaat ook 
ten volle gebeuren bij Zijn tweede 
komst.

In de 90 steden waar gebedsteams 
nu zijn geweest is dit al uitgespro-
ken Dat is een geloofsgebed met 
een profetisch karakter want in de 
praktijk moet er nog heel wat ge-
daan en gebeden worden voordat 
Jezus ten volle Koning is. 

We hopen in 2030 alle hoofdsteden 
bezocht te hebben met dit profe-
tisch gebed over Zijn Koningschap. 
Doet u mee?

ISRAËL
Wat is het een ingewikkelde situ-
atie in Israël. Binnenkort komen 
er misschien voor de derde keer 
verkiezingen omdat het tot nu toe 
onmogelijk was om een regering te 
vormen. De huidige premier Netan-
yahu ligt zwaar onder vuur van-
wege corruptieschandalen. Israël is 
politiek hevig verdeeld. 

Daarnaast neemt de dreiging 
van Iran toe. Dit land krijgt meer 
invloed in Syrië en heeft als doel 
Israël te vernietigen. Iran heeft ook 
invloed bij de terreurbeweging Ha-
mas in het zuiden en bij de Hezbol-
lah in het noorden. Deze worden 
door Iran bewapend om Israël te 
vernietigen. Israël valt regelmatig 
Iraanse stellingen en wapendepots 
aan in Syrië. De vraag is niet of Iran 
gaat aanvallen maar wanneer. 

Stelt u zich eens voor dat vanuit 
België, Duitsland en Denemarken 
er voortdurend dreiging is om Ne-
derland aan te vallen en te vernie-
tigen. U begrijpt dat de spanningen 
hier dan gigantisch zouden zijn.

Het is door God en door de ge-
beden van gelovigen dat Israël 
overeind blijft. Door de verdrukkin-
gen heen keert Israël stap voor stap 
terug naar hun God, de God van 
Israël. De toename van messiaanse 
gelovigen is groot. Israël wordt 
meer en meer teruggeworpen op 
haar bron, de levende God. Dat is 
ook Zijn bedoeling.
Laten we Hem danken voor Zijn ge-
nade met Israël en bidden dat het 
plan met Zijn volk verder krachtig 
doorgaat. Uiteindelijk zullen de vij-
anden van Israël verslagen worden.


