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Psalm 69:14 Maar mijn gebed is tot U, Here 

 

 

Beste bidders, 

 

Hierbij sturen wij u de gebeds- en dankpunten voor de maand november 2020: 

 

NEDERLAND 

 

De toestand in ons land wordt steeds zorgelijker. Gezondheidscrisis, economische en financiële 

crises. God tuchtigt en laat Zijn oordelen komen opdat Nederland naar Hem terugkeert. Dát is Zijn 

doel. Moge velen horen en komen. 

 

Te midden van de gezondheidscrisis worden er in politiek Den Haag de messen geslepen voor de 

komende verkiezingen van 17 maart 2021. Draag deze komende verkiezingen nu al in uw gebeden 

aan God op. Bid dat de juiste mensen en partijen naar voren komen die 

regeringsverantwoordelijkheid kunnen en willen dragen. Bid ook dat goddeloze partijen geen kans 

of invloed meer mogen hebben. 

 

Het koningshuis staat onder druk vanwege de financiën die aan hen worden gegeven vanuit 

belastinggeld in deze tijd van versobering. En daarnaast de keuze om met vakantie naar 

Griekenland te gaan terwijl het advies is om zoveel mogelijk thuis te blijven. Dank voor hun 

nederige excuses en bid dat de Heilige Geest dieper in hun leven werkzaam zal zijn. 

 

De regering blijft voortdurend wijsheid nodig hebben om de juiste maatregelen te nemen in de 

coronacrisis. De gezondheid en de economische belangen botsen met elkaar. Het is een spagaat 

waar moeilijk uit te komen is. Moge God hen wijsheid geven. 

 

Bid dat zowel de koning als de leiders van ons volk het voortouw zullen nemen om een dag van 

gebed en vasten uit te roepen. Net zoals bij Ninevé gebeurde, doordat de situatie dramatisch was.  

 

In deze herfsttijd worden altijd meer mensen geraakt door griep. De scholen merken dat doordat 

leraren uitvallen. Er zijn voortdurend oplossingen nodig om deze uitval op te lossen. Bid om genoeg 

personeel voor de scholen.  

 

De kerkelijke gemeente staat op. Een kerkelijke gemeente is geroepen om God te gehoorzamen, 

maar dit geeft spanning naar de overheid toe. Elke kerkelijke gemeente heeft daarin een eigen 

verantwoordelijkheid. Bid om wijsheid en moed om de juiste keuzen te maken ten opzichte van 

God en overheid. 

 

Dank dat de protestantse kerken hun schuld onder ogen zien van de passieve houding tijdens de 

Tweede Wereldoorlog ten opzichte van de joden. Het is wat laat maar beter laat dan nooit. 

 

Voorts is het in deze tijd van groot belang, ‘opdat zij allen één zijn’, eenheid onder de christenen! 

Eén geluid, opkomen voor Jezus Christus en het geloof in Hem, niet bang zijn, je niet schamen voor 

het evangelie. En dat kan, wanneer we allen vervuld zijn en blijven met de Heilige Geest. Strek u 

daarnaar uit. Hij geeft vreugde, kracht, wijsheid en vrijmoedigheid! Besef dat Jezus Christus deze 

wereld op Golgotha en daarna overwonnen heeft! De dood is onttroond. Bolwerken die niet van 

God zijn, zullen worden onttroond en afgebroken. Gebed helpt daarbij, onder leiding van de Heilige 



Geest. 

 

Ook is het goed om regelmatig het Onze Vader gebed te bidden en de diepgang hiervan te leren 

kennen. 

 

In al het nieuws dat op ons afkomt is er steeds het Goede Nieuws, dat daar ver bovenuit gaat. 

 

ISRAËL 

 

Israël zit in een lockdown als ik deze brief schrijf. De duizenden gelovigen die elk jaar naar het 

Loofhuttenfeest gaan, zijn dit jaar niet geweest. Israël werd altijd zeer bemoedigd door de komst 

van zoveel gelovigen uit de heidenen. Bid dat God hen nu Zelf bemoedigt in deze moeilijke tijd. 

God wil Israël verder geestelijk doen ontwaken en verblinding wegnemen. Onze gebeden zijn in 

Zijn wil als we bidden voor het ontwaken van Israël. 

 

De regering staat al maanden onder spanning. De coalitie onder leiding van Benjamin Netanyahu 

kent geen diepe eenheid. Komen er weer nieuwe verkiezingen? De protesten tegen Netanyahu 

houden aan. Naast de gezondheidscrisis en de lockdown kent Israël nu grote werkloosheid. Is dit de 

tijd dat God het land verder in een afhankelijke positie brengt waardoor ze Hem meer en meer 

nodig hebben en Hem gaan aanroepen? Bid voor de regering en de samenleving in Israël. 

 

Het gebed in de gebedshuizen in Israël en Jeruzalem neemt toe. Dank voor deze gebedsstrijders en 

wachters voor Gods aangezicht. Bid om Gods inspiratie en bescherming. Ook voor hen die nog 

steeds op de muren van Jeruzalem Gods woord proclameren . 

 

De terugkeer van joden uit alle volken gaat gestaag door. Dit is Gods bedoeling. Bid dat God verder 

de chaotische omstandigheden in de wereld gebruikt om joden te bewegen terug te keren naar Zijn 

land en naar Zijn Woord. Bid ook voor gelovigen die actief zijn in het helpen om joden terug te 

brengen naar Israël. 

 

BEMOEDIGING 

 

In het persoonlijk leven van de gelovige en in de gemeente in het algemeen vindt er een zuivering 

plaats, wat nodig is in verband met de opname door en met de wederkomst van Jezus. God zuivert 

Zijn gemeente van zonde en ballast en maakt haar sterker door Zijn woord en de Heilige Geest in 

deze tijd van toenemende verdrukking. Het volk dat de Here kent zal grote daden doen. Het gebed 

wordt het centrale punt in het gemeentezijn. 

 

TENSLOTTE 

 

Dank voor uw betrokkenheid en gebeden. Gebruik deze maandbrief om te bidden maar vraag ook 

waarvoor u mag bidden. De Heer kent alle situaties in ons land en volk. 

Vergeet niet tijd te nemen om Hem te aanbidden, te prijzen en te danken voor Zijn goedheid en 

genade. 

 

De Here zegene u. 

Namens Op de Bres voor Nederland, 

Cees Vork 


