
Ochtend: theoretisch en praktisch onderwijs over het thema
Middag: toepassen van het geleerde door gebed voor Nederland en Israël

NEM-centrum, Voorthuizerweg 5, Nijkerk (bij Voorthuizen)
Tijd: 10:30 uur – 15:00/15:30 (10:00 uur koffie/thee)

Opgave voor 9 maart opdebres@solcon.nl    

Zaterdag 14 maart 2020

Trainings- en vriendendag

Thema: Leven in Gods tegenwoordigheid (deel 2)

14 MAART 2020: TRAININGS- EN VRIENDENDAG

PROFETISCHE GEBEDSBEWEGING, GERICHT OP 
NEDERLAND EN ZIJN OVERHEID, ISRAËL EN DE VOLKEREN

BRESSENBRIEF 166 • FEBRUARI 2020

Op de trainings- en vriendendag 
van 14 maart gaan we opnieuw in 
op dit mooie en belangrijke thema. 
Voor gelovigen is dit thema de 
hartslag van hun bestaan. God de 
Schepper, Onderhouder, Verlos-
ser en Vader staat centraal en het 
leven in Zijn tegenwoordigheid is 
datgene wat we nu leren en straks 
tot in alle eeuwen mogen beleven.

Hebreeën
In het boek Hebreeën kunnen we 
veel leren over het leven in Zijn 
tegenwoordigheid.

Kijk eens naar de volgende verzen:
•  Hebr. 3:1 ‘Daarom heilige broe-

ders, deelgenoten van de hemelse 
roeping, richt uw oog op de 
apostel en hogepriester van onze 
belijdenis, Jezus.’

Waar zijn onze ogen op gericht: als 
we naar Jezus kijken, kunnen we in 
Zijn tegenwoordigheid komen. Dan 
zien we Hem en kunnen we naar 
Hem toegaan. 

•  Hebr. 4:16 ‘Laten we daarom met 
vrijmoedigheid toegaan tot de 
troon der genade.’

Dat is Gods uitnodiging. Naar Hem 
toegaan is meer dan je oog op 
Hem richten. Gods diepe verlan-
gen is om ons te ontmoeten in Zijn 
tegenwoordigheid. Dat was de 
hoofdreden waarom Jezus kwam: 
Hij bracht en brengt ons weer terug 
in Gods tegenwoordigheid. 

•  Hebr. 10:19 ‘Daar wij dan, broe-
ders, volle vrijmoedigheid bezit-

ten om in te gaan in het heilig-
dom door het bloed van Jezus, 
langs de nieuwe en levende weg 
die Jezus heeft ingewijd.’

Jezus is de weg tot Gods heiligdom. 
Hij heeft Zijn leven gegeven opdat 
wij weer tot God kunnen komen. 
De hogepriester in het oude ver-
bond mocht dit eenmaal per jaar 
doen. Nu mogen álle gelovigen dit 
áltijd doen! Dit is de bevrijdende 
weg die door Jezus is gegeven.

•  Hebr. 12:22 ‘Maar gij zijt gena-
derd tot de berg Sion, tot de stad 
van de levende God, het hemelse 
Jeruzalem.’

In het hemelse Jeruzalem zijn de 
Vader, Zoon en Heilige Geest en de 

engelen. Door in Zijn tegenwoor-
digheid te komen door gebed en 
geloof, komen ook wij in dat he-
melse Jeruzalem. Dat is niet straks 
maar nu. Het hemelse Jeruzalem 
is in de hemel. Daar is Gods heilig-
dom. Wij hebben daar ook nu reeds 
deel aan. Bij de wederkomst daalt 
het hemelse Jeruzalem op aarde 
neer. Zie Openbaring 21:10.

Samenvatting
Leven in Gods tegenwoordigheid is 
Zijn verlangen, uitnodiging en doel.
Jezus heeft de Weg gebaand door 
Zijn sterven, opstanding en ver-
heerlijking. Door gebed en geloof 
mogen we invulling geven aan het 
komen in Zijn tegenwoordigheid.

CURSUS IN DEN HAAG

Eindtijd en wederkomst
De afgelopen jaren hebben we in 12 plaatsen een drie avonden durende 
cursus gegeven. Velen werden zich bewust in wat voor fase van de wereld-
geschiedenis we nu zitten.
Op 4,11 en 18 maart komen we in Den Haag om deze cursus opnieuw te 
geven. U wordt hartelijk uitgenodigd deze ook te volgen. 
Ga voor meer informatie en opgave naar de website opdebres.org.
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Als bestuur zijn we dankbaar voor 
uw betrokkenheid. Zowel in gebed 
als financiële hulp. We zijn op 
weg naar de vervulling van onze 
opdracht om te bidden dat Gods 
Naam wordt geheiligd, Zijn Ko-
ninkrijk komt en Zijn wil gedaan 
zal worden op aarde. Zowel in ons 
land, Israël als over de hele wereld 
worden Gods plannen uiteindelijk 
uitgevoerd. Zo is het besloten. Dit 
gaat met veel strijd gepaard maar 
de overwinning staat vast. Dank 
nogmaals voor uw betrokkenheid.

Gods zegene u en de uwen.
Namens Op de Bres voor Neder-
land,
Cees Vork

TENSLOTTE

PREMIER RUTTE
Al meer dan negen jaar is premier 
Rutte de minister-president. Door 
de jaren heen is er voor hem gebe-
den. We kunnen zeggen dat God 
de gebeden verhoort. De manier 
van leidinggeven is een bijzon-
dere. Hij gaat om met de groten 
der aarde en ook met de gewone 
man en vrouw. Zover we zien is er 
geen arrogantie dat hij zich op de 
borst slaat omdat hij de minister-
president is. De Bijbel zegt dat God 
de hoogmoedige weerstaat en de 
nederige genade geeft. Kunnen we 
stellen dat bij de minister-president 
er een nederige houding aanwezig 
is? Dat God hem genadig is om 

deze taak uit te voeren? Een zeer 
moeilijke opdracht. Zover we we-
ten is hij christelijk opgevoed en in 
interviews heeft hij ook te kennen 
gegeven dat hij christen is.

Laten we danken dat God onze 
gebeden voor hem verhoort.
Laten we bidden dat hij Jezus mag 
ontmoeten.
Laten we ook blijven bidden voor 
hem. In de zomer zal hij bekend 
maken of hij doorgaat om actief te 
zijn als partijleider van de VVD. Dit 
in verband met de komende verkie-
zingen van maart 2021. Moge Gods 
wil geschieden in zijn leven.

VERKIEZINGEN  
IN ISRAËL

Op 2 maart aanstaande zijn er voor 
de derde keer in een jaar verkie-
zingen in Israël. Het laat zien dat 
zowel van buitenaf als intern de 
strijd hevig is. Waarom? Omdat 
Israël een belangrijke roeping heeft 
en een voorbeeld van leiderschap 
moet tonen aan de wereld. Zij is en 
was bestemd om een heenwijzen 
naar God te zijn.
Premier Netanyahu speelt een 
cruciale rol in de ontwikkelingen. 
Hij is de langstzittende premier 
en heeft veel gezag zowel in als 
buiten Israël. 
Mogen we verwachten in deze 
spannende tijden met een grote 
bedreiging uit Iran, dat Netanyahu 
de man is die ook de komende 
vier jaar Israël mag en zal leiden? 
Mogen we bidden dat de Geest van 
God hem vervult en dat hij gebruikt 
gaat worden om Israël verder te 
leiden naar Gods plannen?

VERKIEZINGEN MAART 2021
Volgend jaar zijn er weer verkiezin-
gen in ons land. Nu al is de verkie-
zingsstrijd bezig. Wie worden er op 
de lijsten gezet om parlementslid te 
worden? Wat worden de onder-
werpen voor de verkiezingspro-
gramma’s? Enz.

We geloven dat God hooggeplaat-
sten aanstelt en afzet.

Bid dat...
•  God de juiste mensen naar voren 

laat komen en de slechte mensen 
geen kans geeft. 

•  de slechte partijen geen kans 
krijgen. 

•  er meer en meer partijen en 
mensen in de regering en kamer 
komen met christelijke waarden 
en normen. Dat zou een zegen 
zijn voor ons land. 

HOOFDSTEDENGEBED
De strijd op onze aarde gaat uit-
eindelijk om een belangrijke vraag: 
wie zal er op onze planeet heersen 
en de machtigste zijn? Op dit mo-
ment ligt de wereld voor een groot 
deel in het kwaad van zonde, ziekte 
en dood. Maar door Jezus’ sterven, 
opstanding en verheerlijking heeft 
Hij alle macht op aarde ontvangen.
De Bijbel spreekt over Gods Ko-
ningschap op aarde. Daar gaat 
het om. Te midden van het kwaad 
proclameren we Psalm 96:10. Daar 
lezen we: ‘De Here is Koning.’ We 

zien het nog niet maar het komt 
eraan door Zijn tweede komst.

De afgelopen maanden werden de 
hoofdsteden van Oekraïne, Botswa-
na, Servië en Namibië bezocht door 
biddende en proclamerende Neder-
landers. In de komende maanden 
staan nu reeds Syrië, Irak en Brunei 
op het gebedsprogramma. We zijn 
bijna aan de 100 hoofdsteden . 
Wie gaat meedoen om de overige 
93 hoofdsteden aan te zeggen dat 
Jezus Koning is? Hartelijk welkom.


