OP DE BRES VOOR NEDERLAND
MAANDBRIEF MAART 2020
Psalm 101:6 - Gods ogen zijn op de getrouwen in het land
Beste bidders,
Hierbij de dank- en gebedspunten voor de maand maart 2020:
NEDERLAND
•

•

•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

Op 14 maart is er weer een trainings- en vriendendag in Voorthuizen. Het thema is: Leven in Gods
tegenwoordigheid (deel 2). Geef u op en wees welkom. Kijk wie u mee kunt nemen.
Opgave: stuur een mail naar opdebres@solcon.nl. En bid ook om Zijn onmisbare zegen.
Dank voor bidders die de afgelopen weken gebeden en geproclameerd hebben in o.a. Servië,
Botswana en Namibië in verband met het hoofdstedengebed Psalm 96:10. Naar verwachting zullen
we dit jaar de 100-ste hoofdstad bezoeken.
Dank voor de cursus over Eindtijd en wederkomst die op 4, 11 en 18 maart aanstaande in Den Haag
wordt gehouden. We verwachten Zijn zegen.
De gebedsbeweging heeft ‘jong bloed’ nodig .Bid dat Gods Geest jongeren aanwakkert om te gaan
bidden. Jonge wijn in nieuw zakken. Dat jongeren op hun eigen wijze gebedsbewegingen in gang
zullen zetten. Ongeveer 40 jaar geleden kreeg het gebed voor Nederland zijn vorm, onder andere
door de gebedsketting. Nu zijn ook de jongeren aan de beurt. Bid daarvoor.
De onrust in ons land neemt toe. O.a. de boeren, vissers en leraren zijn ontevreden en protesteren
tegen het stikstofbeleid, klimaatmaatregels en werkdruk. Bid om rechtvaardige oplossingen.
Bid tegen het wetsvoorstel van D66 over voltooid leven. Bid om de vreze en het ontzag voor de
Here zodat er geen wetten komen die tegen Hem ingaan. Bid om bekeringen binnen D66.
In verband met de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021 proberen partijen zich nu al te
profileren. Dit geeft toenemende spanningen zowel in de regeringscoalitie als het parlement. Bid dat
God de juiste mensen klaarmaakt in de verschillende partijen. Voorbereiding voor gebedscampagne
voor deze verkiezingen zijn bezig. Laat de bidders dit allereerst in gebed voorbereiden.
Bid voor minister Grapperhaus. Hij heeft een moeilijke taak op het ministerie van Justitie. Bid dat
hij zich krachtig opstelt tegen het kwaad, vooral in de drugsproblematiek.
Bid om bekwame en ook voldoende werkers die in staat zijn de groeiende jeugdproblematiek aan te
pakken.
Bid dat de farmaceutische bedrijven eerlijke prijzen gaan vragen voor medicijnen. Er gaan
miljarden in om. Het is van belang dat er voldoende medicijnen blijven voor een eerlijke prijs.
Dank voor de goede christelijke programma’s bij de EO en Family7. Bid om Zijn zegen voor deze
mediabedrijven. Bid ook voor Groot Nieuws Radio die velen bereikt.
Half maart gaat de maximum snelheid op de snelwegen overdag naar 100 kilometer per uur. Bid dat
de weggebruikers zich daar aan gaan houden. Minder slachtoffers en opgejaagdheid.
VAN HET BINNENHOF

•

Op 6 maart wordt er met 350 mensen gebeden en aanbeden in de Tweede Kamer (in de ruimtes van
Nieuwspoort). Nieuwspoort is de plek voor de pers. Bid voor een eerlijke en zuivere pers. Dat God
daar Zijn zonen en dochters plaatst.

•

Bid voor ontmaskering en ontkrachting van de lobbygroepen. Deze groepen beïnvloeden de Tweede
Kamer enorm. Specifiek rondom onze houding naar Israël.
ISRAËL/ JERUZALEM

•
•

•

•

•
•
•

Welke nieuwe regering gaat Israël krijgen? Op 2 maart zijn/waren er verkiezingen. Nu moet er een
coalitie gevormd worden. Bid om een krachtige coalitie van eenheid.
Het antisemitisme groeit wereldwijd. Zowel in Europa als Amerika. God wil dat de Joden
terugkeren naar het land van hun vaderen: Israël. Bid dat God al deze situaties gebruikt om velen te
bewegen terug te keren.
De strijd in het Midden-Oosten neemt toe. Iran, Syrië en Turkije en Rusland botsen met elkaar. Het
vluchtelingenprobleem rond het Syrische gebied Idlib groeit per dag. Zowel Syrië als Turkije en
Iran staan vijandig tegenover Israël. De Bijbel zegt dat wie Israël vervloekt zelf vervloekt zal
worden. We zien dat deze landen steeds meer in de druk komen. Moge hun houding ten opzicht van
Gods verbondsvolk veranderen.
Er gaan steeds meer stemmen op om de derde Tempel te herbouwen. Materialen worden verder
klaargemaakt. Is het Gods verlangen en wil dat in Jeruzalem de derde tempel komt? De Bijbel
schijnt dit aan te geven. Laten we bidden dat Zijn wil geschieden zal. Dat brengt de komst van Jezus
Christus dichterbij.
Israël is een voorbeeld voor de natiën. Dat is ook haar roeping. Bid dat ze nu reeds een licht moge
zijn op politiek, economisch en juridisch vlak. Jesaja 49:6
Dank voor de miljoenen toeristen en pelgrims die Israël en Jeruzalem elk jaar bezoeken. Het brengt
ook een stuk welvaart. Moge deze pelgrims en toeristen gezegend worden in dit land.
Bid dat God Zijn arbeiders stuurt naar Israël om daar te dienen en te laten zien wie hun Messias is.
BEMOEDIGINGEN

•
•
•

•

Binnenkort zullen er meer evangelische gelovigen zijn in Brazilië dan Rooms-katholieken. Ook de
president is evangelisch.
Ook in Bolivia is er een christelijke beweging onder de politieke leiders.
Het blijft een gebedsverhoring dat ons land twee christelijke vicepremiers heeft. Ook dat het
grootste gedeelte van de ministers bij hun beëdiging ‘Zo ware helpe mij God’ uitspraken. Ook in de
Tweede Kamer was en is de christelijke invloed nog groot. Bemoedigend.
Honderdduizenden waren in Washington aanwezig bij een anti-abortusmars. President Trump sprak
daar als eerste Amerikaanse president.
TENSLOTTE
Nederland is op weg naar een keuze om of verder weg te zakken in goddeloosheid of zich te
bekeren tot de levende God van de Bijbel. Onze gebeden bewerken dat de Heilige Geest op dit land
blijft drukken en het land opwekt om de juiste keuze te maken.
De Here zegene u,
Namens het bestuur van Op de bres.

