
Op de bres voor Nederland 

Maandbrief mei 2020 

 

 

Jesaja 26:3 en 4  

De standvastige is veilig bij U, vrede is er voor wie op U vertrouwt.  

Vertrouw altijd op de Heer, alleen op Hem, want de Here is een rots sinds mensenheugenis 

 

 

Beste bidders, 

 

Hierbij de dank- en/gebedspunten voor de maand mei 2020: 

 

NEDERLAND 

 

Dank voor de gebeds- en vastendag van 18 april. Meer dan 700 mensen deden mee. Zeer 

bemoedigend. 

 

Bid voor de gebedsactie “Dagelijks gebed voor ons land”.   

We vragen u om tot 1 juni dagelijks een half uur (mag langer of korter) in gebed te zijn en het 

Woord van God te lezen als gezamenlijke gebedsactie in deze crisistijd. 

U kunt zich opgeven bij Op de bres als u mee wilt doen via opdebres@solcon.nl. 

 

Er zijn drie cruciale gebedspunten in deze tijd 

1) Bid om een geest van bekering in ons land.  

Bid dat de Heilige Geest vele Nederlanders overtuigt van zonden, dat ze zich tot Jezus Christus 

bekeren en Zijn vergeving ontvangen. En bid dat de goddeloosheid zal verdwijnen. 

 

2) Bid om de zuivering en versterking van Gods gemeente. 

God is bezig, in deze eindtijd, Zijn gemeente klaar te maken. Allereerst moet zij sterker worden ten 

opzichte van de toenemende duisternis. En ten tweede moet zij klaargemaakt worden om Jezus te 

gaan ontmoeten. God wil Zijn gemeente bekrachtigen met Zijn kracht en ook zuiveren van 

vleselijkheid en zonden. 

 

3) Dat God ons verlost van het kwaad dat deze virus brengt.  

God kan virussen laten verdwijnen. Alle dingen zijn mogelijk voor Hem. Dit wereldwijde dodelijke 

en vernietigende virus is een kwaad dat veel ellende brengt. Laten we vrijmoedig vragen dat God 

dit kwaad zal stoppen. 

 

Bid voor de gezinnen. De afgelopen weken zijn veel gezinnen lange tijd bij elkaar geweest. Dat kan 

een goede en minder goede uitwerking hebben gehad. Bid dat zowel de huwelijken en de gezinnen 

naar elkaar toe groeien. Huwelijken en gezinnen zijn door God bedoeld. Bid voor hen waar het een 

slechte uitwerking heeft gehad. Noem eventueel namen. 

 

Denk ook aan de alleenstaanden die deze tijd alleen door moeten komen. Er is veel eenzaamheid. 

Moge de God der liefde en vertroosting hen zegenen. 

 

Bid voor de spanningen in de verpleeghuizen vanwege de angst voor het virus. Bid om creatieve 

oplossingen dat de ouderen toch bezocht kunnen worden door hun geliefden. 

 

Bid voor de regering in verband met maatregelen. Bid om wijsheid om de juiste beslissingen te 

nemen, ook wat betreft het bedrijfsleven. 109.000 bedrijven hebben een aanvraag voor financiële 

ondersteuning gedaan. 



 

Dank en bid voor het verzorgend personeel dat met alle inzet mensen helpt die getroffen zijn. Gods 

genade van liefde en zorg werkt door hen heen naar de patiënten.  

 

ISRAËL 

 

Dank dat er na drie verkiezingsrondes een nieuwe regering komt. Benjamin Netanyahu zal de eerste 

18 maanden opnieuw premier zijn. Hij is de langstzittende premier van Israël. Bid om wijsheid, 

voortvarendheid en kracht voor hem. 

 

Bid voor een economisch herstel. Door de coronacrisis is er veel werkloosheid gekomen en 

daarmee armoede. Bid dat er goede plannen worden gemaakt om tot oplossingen te komen. 

 

Door de crisissituatie zullen meer joodse mensen uit de volken terugkeren naar Israël. Dat is ook 

Gods bedoeling. Zo staat het in Zijn woord. Bid dat velen gehoor geven om naar het land van hun 

voorvaderen te gaan. 

 

Naast het gevaar van het wereldwijde virus gaan de vijandelijkheden vanuit de Gazastrook, Iran en 

Hezbollah gewoon door. Mede door Gods bescherming kunnen de veiligheidsdiensten vele 

pogingen om aanslagen te plegen, verijdelen. 

 

Gods gemeente in Israël groeit gestaag door. Moge zij een voorbeeld en licht zijn en blijven. 

 

Bid dat de gemeente in ons land een groeiende band mag krijgen met Israël. Wie Israël zegent wordt 

gezegend. Bid tegen het antisemitisme en tegen de vervangingsleer. 

 

BEMOEDIGINGEN 

 

Wereldwijd wordt er nu meer dan ooit gebeden. Van Argentinië tot Australië. Van Alaska tot Siberië. 

Van Noorwegen tot Zuid-Afrika. Honderden miljoenen gelovigen roepen om hulp van God. De 

grootste gebedsbeweging is in volle gang. Psalm 121: Van wie zal onze hulp komen? Onze hulp is 

in de Naam van de Here, die hemel en aarde gemaakt heeft.  

 

Dank dat er in ons land de mogelijkheid is om bijvoorbeeld via een livestream, via tv en radio toch 

samen een dienst mee te maken. Niet ideaal maar beter dan helemaal niet. Bid dat Gods Geest velen 

hierdoor aanraakt. 

 

TENSLOTTE 

 

Moge de Heer u zegenen in deze bijzondere tijd waarin de strijd toeneemt. God verhoort de 

gebeden op Zijn tijd en wijze. Laten we met volharding en vertrouwen Hem blijven volgen, opdat 

Zijn Naam wordt geheiligd, Zijn Koninkrijk komt en Zijn wil wordt gedaan. Amen. 

 

Romeinen 8:26 En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij 

bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke 

verzuchtingen. 

 

 

Veel zegen in uw voorbedetijd, 

Het bestuur van Op de Bres voor Nederland 

 


