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Op zaterdag 26 september zal er 
een wereldwijde dag zijn van ver-
ootmoediging, berouw en gebed 
om opwekking en herstel. 
Veel mensen over de hele wereld 
zullen hieraan deelnemen. Op 
www.opdebres.org/actueel kunt u 
twee video’s zien waarom deze dag 
zo belangrijk is.

Kerngebed
Kort samengevat komt het erop 
neer dat de koers van de wereld 
mede bepaald gaat worden door 
de gebeden van de gelovigen in 
Jezus Christus, Zijn gemeente/kerk. 
De wereld heeft God de rug toege-
keerd. Alleen door een collectieve 
radicale terugkeer naar God kan 
deze situatie veranderen. Dat is 
de inhoud van het kerngebed van 
deze dag.

Ook in ons land hebben velen God 
verlaten. Door de jaren heen heb-
ben we gewezen op de tekst uit 
Maleachi 3:7: Als het volk terug-
keert naar God, keert God terug 
naar het volk. Maar Nederland 
denkt God niet nodig te hebben en 
is haar eigen weg gegaan. De ge-
volgen zien we meer en meer naar 
voren komen in de samenleving en 
in de politiek.
Op 26 september 2020 is het de 
bedoeling om met duizenden 
christenen tegelijk ons te veroot-
moedigen en te bidden voor herstel 
van ons land. Het zou wel eens een 
van de laatste mogelijkheden kun-

nen zijn om dit te doen. Als er geen 
verandering oftewel bekering van 
ons land plaatsvindt zal het oordeel 
van God zich verder voltrekken. Dit 
is het gevolg van onze collectieve 
goddeloosheid.

De situatie is ernstig en veront-
rustend. Hoe zal het gaan?
Ten eerste: staat de gemeente/kerk 
op in gebed en verootmoediging 
en gaat zij bidden voor herstel en 
terugkeer uit de goddeloosheid?
Ten tweede: gaat het land, de 
politiek en samenleving positief 
reageren op Gods Geest en keert zij 
terug naar God of blijven we door-
gaan op onze eigenzinnige weg? 

In het Oude Verbond zien we dat 
Israël meestal niet wilde luisteren. 
God zond profeten die waarschuw-
den voor het onheil als er geen 
bekering zou komen. In de tijd van 
Elia waren er 7000 mensen die hun 
knieën niet bogen voor de afgoden 
en ongetwijfeld gebeden heb-
ben voor de rest van het volk. De 
profeet Elia daagde de afgodendie-
naars uit. Elia, de profeet waar-
schuwde de koning en het volk.
Ezechiël was een andere profeet 
die het volk waarschuwde (Ezechiël 
3). Het volk luisterde niet en Gods 
gerichten kwamen.

Wat kan er gebeuren als Neder-
land niet luistert?
•  Er kan grote innerlijke verdeeld-

heid binnen het volk komen.

•  En natuurrampen zoals stormwin-
den, droogte, hongersnoden enz.

•  Vreemde overheersing.
Dit kunnen we verwachten als er 
geen terugkeer komt naar God. We 
zien nu al innerlijke polarisatie in 
meerdere gebieden in ons land. De 
natuur zucht door allerlei tekorten 
en we zitten in de coronacrisis. 
Onze privacy en identiteit als land 
en volk zijn we voor een deel al 
kwijt, denk aan de EU en de globa-
lisering.

Gebedsleger
De strijd rond ons land is in volle 
gang. In het gebedsleger dat Op 
de bres heeft opgezet doen op dit 
moment al zo’n 70 mensen mee. 
We dagen ook u uit om te beloven 
dat u regelmatig voor Nederland 
bidt en u zo aan te sluiten bij dit 
gebedsleger. God en Zijn biddende 
gemeente/kerk zijn onze hoop.
U kunt zich opgeven per mail: op-
debres@solcon.nl. Geregeld worden 
er actuele gebedspunten op opde-
bres.org/actueel gezet. Hier vindt u 
ook meer informatie.

Op 26 september doen er wereld-
wijd veel organisaties mee om een 
enorm gebedsleger te vormen. 
Ook in Nederland. Ik noem Pillar of 
Fire, Stichting Blaas de Bazuin, Jaap 
Dieleman en andere gebedsbewe-
gingen. In de komende maanden 
volgen er gesprekken met meer 
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Een crisis zoals die van de laatste 
maanden, heeft nog niemand van 
ons meegemaakt. Wat gaat er 
verder gebeuren? Komt er een eind 
aan of moeten we in de komende 
jaren leven met het feit dat dit 
coronavirus onder ons blijft? Al-
leen onze Hemelse Vader kent de 
toekomst. 
De bijbel spreekt over de eindfase 
van de wereldgeschiedenis. Dit zijn 
spannende en moeilijke tijden. De 
geweldige troost die we in deze 
en de komende tijd meedragen is 
het feit dat God alles in Zijn hand 
heeft, ook de hele moeilijke zaken.

Laten we blijven bidden dat we 
stand zullen houden en ons geloof 
behouden. Daar hebben we Zijn 
genade voor nodig. Bid voor uzelf 
en degenen die u dierbaar zijn. En 
dat in dit land velen gaan zien dat 
Jezus de Weg, de Waarheid en het 
Leven is.

De Here zegene u, 
Cees Vork

PS Dank voor uw financiële onder-
steuning. We zijn er blij mee.

TENSLOTTE

PROFETIE
Nederland, Nederland, Ik wil u 
beschermen tegen het kwaad dat 
u overkomt. Waarom gaat u uw 
eigen weg? Waarom luistert u niet 
en blijft u vertrouwen op uw eigen 
kracht? Ik ben het die op u wacht 
en Mijn bescherming wil geven. 
Hoe vaak moeten er nog rampen 
komen voordat u tot bezinning 
komt? Open uw ogen en komt tot 
Mij, de levende God. Wees niet 
eigenwijs maar luister.

De strijd rond Nederland gaat 
onophoudelijk door. De duivel 
heeft al vele kwade bolwerken 

opgebouwd in ons land. Dat kan hij 
doen als Nederland niet naar God 
luistert maar haar eigen weg blijft 
gaan. Waar goddeloosheid is kan 
de duivel zijn werk doen. We heb-
ben dit in de afgelopen 40 jaar zien 
gebeuren. 
God waarschuwde in het verleden, 
waarschuwt nu en zal dit blijven 
doen omdat Hij Nederland wil 
brengen onder Zijn zuiver gezag. 
Hij weet dat dit het beste is voor 
ons.
Laten we blijven bidden dat Neder-
land naar God luistert en Hij Zijn 
bescherming geeft.

GEBED EN JONGEREN
Ook willen we aandacht vragen 
voor het feit dat het nodig is dat 
meer jongeren betrokken raken bij 
de gebedsbewegingen in ons land. 
We zien dat het grootste gedeelte 
van de deelnemers aan gebeds-
bewegingen op leeftijd is. Het is 
natuurlijk mooi dat zoveel ouderen 
bidden maar het is ook van groot 
belang dat meer jongeren de ge-
bedsvlag gaan overnemen. 

Wilt u bidden dat er jongeren zul-
len opstaan die het voortouw ne-
men om de gebedsbewegingen te 
leiden en anderen erbij betrekken? 
God heeft leidinggevende jonge-
ren op het oog die zich specifiek 
richten op het gebed voor ons land, 
jonge gelovigen die visie hebben 
om Nederland in gebed te dragen. 
Heer, geef jongeren met een hart 
voor gebed.

DANK- EN GEBEDSPUNTEN
•  De gebedsbeweging groeit in 

Nederland en wereldwijd.
•  De gemeente/kerk wordt geschud 

en schoongemaakt zodat datgene 
blijft wat echt van God is.

•  Meer dan ooit zijn mensen zich 
aan het bezinnen over de basis-
vragen van ons leven. Waar kom 
ik vandaan? Waar ga ik heen? 
Waarom leef ik? Velen zijn op 
zoek. Moge velen in hun zoeken 
tot Jezus komen.

•  Meer dan ooit wordt zichtbaar 
hoe kwetsbaar de mens is zonder 
God.

•  Bid dat Nederland zich tot God 
keert net zoals de stad Ninevé 

zich bekeerde.
•  Bid voor ons koningshuis.
•  Bid dat God centraal zal staan bij 

de regeringsleiders, noem namen.
•  Bid dat de kerk verder geschud 

wordt en ontdaan wordt van on-
bijbelse en religieuze ballast.

•  En dat het evangelie verkondigd 
wordt in elke stam, taal, natie 
en volk. Ook de laatste stammen 
moeten bereikt worden voordat 
de wederkomst van Jezus kan 
plaatsvinden.

•  Bid een zegen over Israël en 
Jeruzalem. Dat Gods woord tot 
verdere vervulling komt.

belangstellenden en betrokkenen. 
De bedoeling is dat er vele duizen-
den gaan meedoen. 
Ook is er een online10-daagse 
gebed- en vastentijd met Herman 
Boon gepland. Het is de bedoe-
ling dat er van 18 tot 28 september 
velen zullen bidden en vasten. 
Meer informatie komt t.z.t. op de 
website van Herman Boon.

Op 26 september kunt u thuis 
bidden. Dat kan in uw eentje of 
met meerderen. Ook kunt u in uw 
woonplaats met anderen samenko-
men om te bidden voor dit land.
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