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Psalm 37:4 Verlustig u in de Here, dan zal Hij u geven de wensen van uw hart. 

 

 

Beste bidders, 

 

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

 

 

NEDERLAND 

 

Dank God voor de duizenden mensen die meebaden in de maand september voor een terugkeer van 

Nederland naar God. Blijf bidden voor blijvende bekering. 

 

Dank dat veel geestelijke leiders ook meededen met vasten en gebed gedurende de 10 dagen in 

september. 

 

Nederland is in verwarring en onzeker over de dreiging van een tweede coronagolf. Bid om diepere 

bezinning en bekering in ons land. 

 

Bid voor politiek Nederland. Politieke partijen maken zich op voor de verkiezingen van maart 2021. 

Dit gaat weer veel onrust geven want welke partijen gaan de regering oftewel de macht in handen 

krijgen? Bid dat God zelf politiek Nederland zal aansturen door de juiste mensen en partijen naar 

voren te halen, om die te laten regeren, naar Zijn wil. 

 

Veel bedrijven zijn in nood. De werkloosheid neemt toe. De regering moet met 

ondersteuningsplannen de economie draaiende houden. De gezondheidscrisis wordt een 

economische crisis. Bid dat velen die getroffen worden genade krijgen om het vol te houden en bid 

om wijsheid om door deze tijd heen te komen. 

 

De staatsschuld is meer dan 500 miljard euro. Geld is geleend en moet met rente worden 

terugbetaald. Wat minister Hoekstra ook ter bemoediging zegt dat we het wel aankunnen, toch blijft 

deze schuld op ons drukken. Bid om een oplossing voor dit schuldenprobleem zodat niet de 

generaties na ons dit moeten blijven dragen en daardoor gegijzeld worden. 

 

Door de gezondheidscrisis staat onze samenleving te wankelen. Economisch, financieel en sociaal 

worden we ontwricht. Door onze goddeloosheid en het gaan van onze eigen wegen zonder God 

zitten we nu in de problemen. Daar zijn we zelf verantwoordelijk voor. Alleen een radicale 

terugkeer naar God en hervormingen in ons land kunnen verandering brengen. Bid daarvoor. 

 

 

ISRAËL/JERUZALEM 

 

Ook Israël wordt geschud. Terwijl ik deze brief schrijf moet Israël weer drie weken in lockdown. 

Temidden van de jaarlijkse feesten zoals de Grote Verzoendag en het Loofhuttenfeest zit Israël 

thuis. Zou het kunnen zijn dat in deze periode van verdrukking en bezinning, Israël zich meer en 

meer op God gaat richten? Bid daarvoor want de Messias komt allereerst voor de Joden en van 

daaruit naar alle volken. 

 



Er zijn vredesverdragen gesloten met o.a. de Verenigde Arabische Emiraten en Bahrein. Andere 

Arabische staten volgen. Hoe moeten we dit zien? Israël heeft ingestemd om Judea en Samaria 

voorlopig  niet te annexeren en bij Israël te voegen vanwege deze vredesovereenkomst. Bijbels 

gezien behoren Judea en Samaria echter wel bij Israël. Door het vredesverdrag gaat dit niet door. 

Dus dat gaat eigenlijk tegen de Bijbel in. Vredesverdragen zijn mooi maar als het tegen Gods woord 

in gaat is het niet juist. Bid dat Israël hun God en Zijn woord boven al het andere stelt. Doet ze dat 

niet, dan zal God ingrijpen want Hij wil dat Zijn wil en woord vervuld worden. 

 

De Messiaanse beweging groeit. Zij zijn de eerstelingen van het Joodse volk die de Messias Yeshua 

kennen. Zij getuigen daarvan en worden door God gebruikt om hun landgenoten de weg naar hun 

Koning te vinden. Bid om geopende harten en dat de ogen van veel Israëlieten geopend worden. 

 

Bid voor de bidders in Israël en Jeruzalem. Het zijn er honderden die geroepen zijn om Israël te 

zegenen en de weg, door middel van voorbede, te banen voor de komst van de Messias. 

Dank voor de vier gebedshuizen in Jeruzalem. Vanuit de hele wereld komen mensen daar om te 

bidden voor Israël. 

 

Dank God voor de dag dat Jezus terugkomt en dat in en vanuit Jeruzalem Gods woord zal worden 

uitgedragen tot genezing en vernieuwing van alle volken. 

 

 

BEMOEDIGING 

 

De afgelopen maand is er wereldwijd de grootste gebedsbeweging ontstaan. Temidden van de crisis 

zijn miljoenen mensen gaan bidden en God gaan zoeken in gebed. 

 

 

TENSLOTTE 

 

Voeg u bij het gebedsleger. Tweemaal per week wordt er nieuwe gebedsinfo gedeeld. 

Zie https://www.opdebres.org/actueel 
 

Samen in de strijd voor Nederland, 

 

Cees Vork 

 

https://www.opdebres.org/actueel/

