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Psalm 105:4 Vraag naar de Here en Zijn sterkte, en zoek Zijn aangezicht bestendig. 

 

Beste bidders, 

 

Hierbij de gebeds- en dankpunten voor de maand september 2020: 

 

GEBEDSACTIE  NEDERLAND  EN  INTERNATIONAAL 

 

Op 26 september is er een internationale en nationale gebeds- en verootmoedigingsdag. 

Op www.opdebres.org/actueel (en daar klikken op www.de-Terugkeer) vindt u meer informatie.  

Duizenden gelovigen bidden dan mee. Bid dat al deze gebeden een verdere verandering zullen 

brengen in Nederland en over de hele wereld. 

 

Waarom bidden op 26 september? 

Omdat ook Nederland op een kruispunt staat. Óf er komt echte verandering óf het oordeel van God 

vanwege de zonden zal zich verder voltrekken. Ons vasten en onze gebeden zijn hierin mede 

bepalend. 

 

Alleen 26 september? 

Nee, van 18 tot 28 september zal er gebeden en gevast worden. Dit doen we vanwege de Joodse 10 

dagen van verootmoediging als voorbereiding voor de grote verzoendag op 29 september. De 10 

dagen van verootmoediging wijzen naar het besef van onze zonden. De grote verzoendag wijst op 

het verlossingswerk van Jezus. 

 

Gaan we alleen bidden of met meerderen? 

U kunt alleen bidden maar het is mooier als u met meerderen bidt. Door het hele land zullen er 

gebedsmomenten zijn in huizen en gebouwen. Er zijn gemeenten die samenkomen. Ook zal er een 

livestream zijn waar mensen naar kunnen kijken en op die manier meedoen. Volg de website en 

www.opdebres.org/actueel en www.de-Terugkeer.nl. Daar komen in de komende weken meer 

details. 

 

Wie doen er mee? 

Individuele gebedsgroepen in het land, 24/7 gebedshuizen, kerkelijke gemeenten, organisaties zoals 

de Heilbode van Jaap Dieleman, Pillar of Fire, De Betteldgroep, Blaas de Bazuin, St. Opwekking en 

vele anderen gaan deze dag en dagen meedoen. Het is een nationaal gebeuren met zo veel mogelijk 

deelnemers. 

 

Laten we samen en met velen op 26 september onze stemmen verheffen en God aanroepen voor een 

kentering in ons land en volk. Zowel de gemeente als samenleving heeft deze verandering 

(bekering) nodig. 

 

 

NEDERLAND VERVOLG 

 

Over zes maanden zijn er verkiezingen in ons land. De politieke partijen maken zich nu al op voor 

deze verkiezingsstrijd. Laten we nu reeds bidden dat God mensen klaarmaakt voor een rol in de 

politieke arena. 

 

• De economische en financiële gevolgen van het corona virus zullen in de komende maanden 

merkbaar worden. De werkloosheid zal toenemen. Bid om wijsheid voor de regering.  

www.opdebres.org/actueel


 

• Dank God dat er nu nog voldoende financiën zijn om in deze crisis de nood op te vangen. Dat 

is genade. 

• Het virus is nog niet weg. Een vaccin is nog niet gevonden. Er is nog veel angst en verwarring 

onder de bevolking. Bid dat God deze situatie gebruikt om mensen tot verdere en diepere 

bezinning en bekering te brengen. 

• Bid dat de duivel deze crisis niet misbruikt om huwelijken en gezinnen negatief te beïnvloeden. 

Bid om Gods bescherming voor deze huwelijken en gezinnen. 

 

Geregeld wordt er op onze website nieuwe gebedsinfo vermeld. Op www.opdebres.org/actueel 

vindt u deze informatie. Daar staan gebedspunten op voor onder meer Nederland, de gemeente en 

het virus. Dank God voor het groeiende gebedsleger. Bid dat God ons door de strijd sterker maakt. 

 

 

ISRAËL EN JERUZALEM 

 

• Heel bijzonder is dat Israël meer en meer relatie met Arabische landen gaat onderhouden. 

Naast Jordanië en Egypte zijn nu ook de Verenigde Arabische Emiraten een openlijke en 

goede verstandhouding met Israël aangegaan. Meerdere Arabische landen willen nu goede 

betrekkingen met Israël en de vijandschap van voorheen laten varen. Bid om vergaande 

goede verhoudingen van Israël met deze Arabische landen. 

• Tegelijkertijd wordt de strijd met Iran, Syrië en Hamas en Hezbollah heviger. Er blijft 

voortdurend gevaar voor aanslagen. Bid om Gods zegen en bescherming over Zijn volk. 

• De verwachting is dat in vijf jaar er honderdduizenden joden terugkeren vanuit de volken 

naar Israël. De pandemie en het antisemitisme zorgen ervoor dat veel joden willen 

terugkeren. Dit is ook Gods wil en bedoeling en God gebruikt de omstandigheden om Zijn 

wil met Zijn volk tot uitvoer te brengen. 

• Bid om een krachtige regering van eenheid in Israël onder leiding van Benjamin Netanyahu. 

Daar is echt Gods genade voor nodig. 

• Bid voor de orthodoxe en ultraorthodoxe joden. Bid dat de Heilige Geest hen in het 

bijzonder aanraakt en de ogen opent voor de Messias. 

• Bid dat God de stad Tel Aviv krachtig zal bereiken. Tel Aviv is een wereldse stad. Zij hebben 

Jezus hard nodig. Bid voor de gemeenten die er evangeliseren. 

• Jeruzalem blijft het hart van Israël. Daar komt Jezus terug. Daarvanuit zal onze wereld 

geregeerd gaan worden. Zie onder meer Jesaja 2. Bid dat God Jeruzalem verder klaarmaakt 

voor haar bestemming. 

 

BEMOEDIGINGEN 

 

• Steeds meer zien we dat het niet in de eerste plaats gaat om kerkgenootschappen of wat voor 

theologie dan ook. Het gaat meer en meer over het Hoofd van de Gemeente en dat is Jezus 

Christus. Hij zal ons leiden naar de juiste Bijbeluitleg en vormen van gemeentezijn in deze 

eindtijd. 

• Dank God voor de miljoenen Chinezen die Jezus kennen en belijden. De kerk groeit ook 

daar tegen de verdrukkingen in. 

• Ook in het Midden-Oosten groeit de gemeente van Jezus. Speciaal in het land Iran. 

 

De Here zegene u, 

 

Namens Op de bres voor Nederland, 

Cees Vork  


