
OP DE BRES VOOR NEDERLAND 

MAANDBRIEF FEBRUARI 2020 

 

Psalm 68:4 ‘Maar de rechtvaardigen verheugen zich.  

Zij juichen voor Gods aangezicht en zijn blij met vreugdebetoon.’ 

 

Beste bidders, 

Hierbij ontvangt u de dank- en gebedspunten voor februari 2020: 

 

 

Agenda 

 

Meld u aan voor de komende trainings- en vriendendag op zaterdag 14 maart bij de NEM in 

Voorthuizen. Aanvang: 10.30 uur (koffie 10.00 uur).  

Het thema is: Leven in Zijn tegenwoordigheid (deel 2). Wanneer u de eerste bijeenkomst niet hebt 

bijgewoond, is dit geen bezwaar. Neem gerust vrienden en belangstellenden mee en bid voor deze 

dag. 

 

Op 4, 11 en 18 maart wordt er in Den Haag de cursus Eindtijd en wederkomst gegeven. Zie voor 

verdere info www.opdebres.org. Bid voor deze avonden.  

 

Dank God voor de vele gebeden die zijn opgezonden gedurende de week van gebed in januari. 

 

NEDERLAND 

 

Bid voor het bestuur van op de bres. Bid om wijsheid, kracht en bescherming. 

 

Bid om eerlijke geldhandel. Bid voor de banken en investering- en beleggingsfondsen. Bid dat 

corruptie en geldzucht aan het licht komen en verdwijnen. Bid voor de eerlijke verdeling van de 

financiën. De bijbel zegt in 1 Timotheüs 6:10 dat de wortel van alle kwaad de geldzucht is. Bid dat 

deze geldzucht verdwijnt en vervangen wordt door tevredenheid met wat God geeft. 

 

Bid dat politie en justitie krachtig optreden tegen witwassen en oneerlijke financiële transacties 

waar fraude in het spel is. Bid dat de corrupte en zondige onderwereld niet de boven- en zichtbare 

wereld gaat beheersen door haar duistere praktijken, maar aan het licht wordt gebracht en gestraft. 

 

Bid voor eerlijke bankdirecteuren en hun staf en directies van grote bedrijven. Zonde is een 

schandvlek voor bedrijven en banken. Gerechtigheid zal hen verhogen. 

 

Bid voor het ministerie van financiën onder leiding van minister Hoekstra. Dat zij goede en eerlijke 

regels zal opstellen voor het financiële verkeer. Bid ook voor een goede oplossing voor de 

slachtoffers van het verkeerde beleid van de belastingdienst t.a.v. onschuldige mensen die schuldig 

werden verklaard vanwege fraude met kinderopvangtoeslagen. Bid voor de juiste staatssecretarissen 

en een goede reorganisatie van de belastingdienst zodat die betrouwbaar zal zijn. 

 

Volgend jaar zijn er parlementsverkiezingen voor de Tweede Kamer en een nieuwe regering. Draag 

deze verkiezingen nu al aan God op en bid om Zijn hand hierin. Bid dat Hij de juiste minister-

president en ministers klaarmaakt tot zegen voor ons land. Bid ook dat alles wat duister is en tegen 

God ingaat geen kans krijgt. Verlos ons van het kwaad. 

 

Nederland krijgt in de komende jaren opnieuw een kans om zich echt te bekeren. Er is en wordt 

veel gebeden voor deze bekering. Gods Geest is door de gebeden aan het werk om het zondige 

Nederland te overtuigen en te bevrijden van zonde. Bid dat Nederland hieraan gehoor geeft en 

reageert op Gods roep om zich tot Hem te bekeren, zodat Hij kan en zal herstellen en zegenen. 

 



 

Het asielbeleid is uit de hand gelopen. Jarenlang gedoogbeleid heeft veel schade gebracht.. 

Nederland heeft een gezond asielbeleid nodig. In de komende verkiezingen zal dit hoofdpijndossier 

ook een belangrijke rol spelen. Bid om de juiste oplossingen en krachtige politici die dit durven en 

kunnen aanpakken. 

 

ISRAËL/JERUZALEM 

 

In januari waren er 46 staatshoofden en wereldleiders in Jeruzalem aanwezig in verband met de 

holocaustherdenking om zich krachtig uit te spreken tegen antisemitisme. Dat was mooi maar in de 

praktijk zal dit pas verdwijnen als Jezus terugkomt. Alleen Hij kan de kwade machten ten opzichte 

van Israël overwinnen. Tot die tijd zal het antisemitisme helaas nog verder toenemen. 

 

Opnieuw is dit een spannende tijd in Israël. Op 2 maart worden er voor de derde keer in één jaar 

verkiezingen gehouden. Moge God een regering geven van eenheid en kracht om Israël te leiden en 

te beschermen. Bid voor deze nieuw te vormen regering. 

 

Dank God dat de economie van Israël op volle toeren draait en dat de werkloosheid onder de 4% is. 

Gods genade is op Zijn land en volk. Moge Israël verder open komen om de Messias Yeshua te 

leren kennen. Moge de Geest van God Israël aanraken, overtuigen en naar de Bron toetrekken met 

Zijn koorden van liefde. 

 

De joden in New York staan meer en meer onder druk door toenemende agressie en aanvallen. Er 

zijn al joden gedood. Bijbels gezien moeten zij terug naar het land dat God aan Abraham, Isaäk en 

Jakob gaf. Bid dat God de omstandigheden gebruikt om deze joden te laten emigreren naar Israël. 

 

BEMOEDIGINGEN 

 

Er staan al weer vier reizen gepland in verband met Psalm 96:10 ‘Zeg onder de volken: De Here is 

Koning.’ We hopen dit jaar de 100ste hoofdstad te bereiken met deze proclamatie. 

 

350 mensen kwamen bij elkaar in Alkmaar tijdens het bidden en vasten in januari. Er werd o.a. 

krachtig gebeden voor de verlossing van Nederland en Israël. 

 

Dank God voor de vele huwelijken waar Gods zegen en genade op rust. Ondanks de aanvallen op 

vele huwelijken blijft een groot deel met elkaar verbonden. 

 

TENSLOTTE 

 

Zijn Koninkrijk kome. Wat geweldig dat we, te midden van zoveel wat tegen God ingaat, toch 

tekenen van Zijn komende Rijk mogen zien. Er zijn veel gemeenten die licht en waarheid laten zien 

in ons land. Dank voor de nieuwe bidders en de mensen die tot geloof komen en voor hen die God 

meer en meer serieus gaan nemen. Gebeden die nog steeds voor ons land worden opgezonden. Gods 

werk is niet te stoppen en zal doorgaan totdat Zijn Koninkrijk zichtbaar zal zijn op aarde. Nu ten 

dele, straks bij Zijn wederkomst ten volle.  

 

Met vertrouwen gaan we door, 

Namens het bestuur van Op de Bres 

 

 


