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MAANDBRIEF JUNI 2020 

 

Psalm 118:24 ‘Dit is de dag die de Here gemaakt heeft 

Laten we juichen en ons daarover verheugen.’ 

 

 

Beste bidders, 

 

Hierbij de dank- en gebedspunten voor de maand juni 2020: 

 

 

NEDERLAND 

 

Dank God voor de meer dan 120 bidders die de afgelopen weken dagelijks een half uur gebeden 

hebben. Dat zijn honderden uren van gebed te midden van de crisis in Nederland. 

Dit gebedsleger blijft actief. Mocht u belangstelling hebben om voor het eerst of opnieuw mee te 

doen dan kunt u ons mailen: opdebres@solcon.nl. Dit is dan voor de maand juni. 

 

In juli aanstaande hopen we een speciale dag houden bij de NEM.  

Thema: Een sterk gebedsleger in deze tijd. 

 

Dank God voor de wake up call in verband met de huidige crisis. In en buiten Nederland is de 

grootste gebedsbeweging ooit ontstaan. Het is Gods bedoeling dat het gebed topprioriteit krijgt. Dat 

zal zo blijven in de komende jaren waarin de strijd toeneemt. 

 

Blijf bidden voor verdere bekering van ons land - Maleachi 3:7.  

Zonder God als fundament gaat het niet goed. 

 

De Heilige Geest is aan het werk en klopt aan vele harten om tot Jezus te komen. Bid dat er naar 

Hem geluisterd wordt. Als er niet geluisterd wordt en Nederland erkent Jezus niet als Heer, Heiland 

en Verlosser, dan zullen er, Bijbels gezien, mogelijk meer plagen volgen. 

 

Velen zitten thuis zonder werk. Bid dat deze mensen zich gaan bezinnen en zich afvragen waar het 

werkelijk om gaat in dit leven. Moge de Heer ze op de weg van het Evangelie zetten. 

 

Veel mensen zijn bang voor het virus en eigenlijk dieper, bang voor de dood. Bid dat velen zich tot 

de onvergankelijke God zullen wenden en eeuwig leven door Jezus mogen ontvangen. 

 

God breekt datgene af wat zich boven Hem verheft. Geldzucht, sportverdwazing, genotzucht, 

angsten, bezorgdheid, zelfzucht enz. worden afgebroken.  

 

God bouwt ook op. Door de crisis schudden vele zaken. Datgene wat onwankelbaar is houdt stand. 

Dat is Gods Koninkrijk door Jezus Christus: onwankelbaar. 

 

Bid voor het zorgpersoneel en de slachtoffers van dit gemene virus. God is sterker dan dit virus. 

  



ISRAËL/JERUZALEM 

 

Dank God dat Israël weer een nieuwe brede regering heeft. Dit is gebeurd na drie verkiezingen. 

 

Bid voor premier Netanyahu en zijn kabinet. Voor eenheid en slagkracht en moed. 

 

De dreiging vanuit Iran blijft voortdurend. Op het grondgebied van Syrië probeert Iran Israël te 

bestoken. Dat lukt niet omdat Israël steeds krachtig optreedt tegen deze aanvallen. Dank God voor 

de inlichtingendiensten die actief zijn en weten wat en wanneer er iets op Israël afkomt. 

 

Door de crisis is er een toenemende armoede. Bid dat, mede door christenen, er geholpen wordt. 

 

Blijf Israël zegenen en blijf geloven dat God Israël klaarmaakt om hoofd van alle volken te gaan 

worden bij de komst van Jezus. 

 

Bid dat vele joden, vooral uit de VS, terugkeren naar Israël. 

 

Bid om vele engelen rond de grenzen van Israël. 

 

Gods Hand is op Jeruzalem. God is vol ijver en bewogen en heeft besloten Jeruzalem de centrale 

stad te laten zijn van de wereld. Bid om de vervulling van Zijn wil over Jeruzalem. 

 

Bid tegen het antisemitisme en bid tegelijkertijd dat God dit antisemitisme gebruikt om vele joden 

terug te laten keren naar Israël. 

 

 

BEMOEDIGING 

 

Miljoenen Aziaten, Amerikanen, Afrikanen, Europeanen, ja over de hele wereld, bidden mensen tot 

God in deze dagen. Psalm 121: Van wie zal onze hulp komen? Onze hulp is in de Naam van de 

Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. De grootste gebedsbeweging ooit! 

 

 

 

TENSLOTTE 

 

Mocht u nog bemoediging nodig hebben en ondersteuning in uw gebed dan kunt u op YouTube een 

video bekijken. Ga naar: Op de bres Cees Vork, wat is bidden eigenlijk? 

 

De Here zegene u, 

Cees Vork 


