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Nederland zit momenteel midden 
in een crisis. Het Griekse woord 
voor crisis is o.a. oordeel. Het is 
een gezondheidscrisis met grote 
gevolgen voor de economische en 
financiële wereld. 
Nederland zit in een crisis. Maar 
wat zegt het ons?
Als Op de bres voor Nederland 
bidden we al jaren voor bezinning 
en bekering van ons land en volk. 
De meeste Nederlanders zijn niet 
(meer) gelovig en hebben afstand 
genomen van God en de Bijbel. 
Geestelijk en moreel heeft dit grote 
gevolgen. Als een volk God en Zijn 
Woord niet meer serieus neemt 
komen er uiteindelijk grote proble-
men. In Spreuken 14:34 lezen we: 
‘Gerechtigheid verhoogt een volk, 
maar zonde is een schandvlek van 
de volken.’ 
Bijbels gezien leren we dat als een 
volk God loslaat er geestelijke en 
morele problemen ontstaan die 
uitmonden in economische en prak-
tische problemen zowel in de be-
stuursvorm als in de samenleving.
We zien dit nu voor onze ogen 
gebeuren!

We zien ook dat de Nederlandse sa-
menleving zich aan het bezinnen is 
en we bidden dat er velen terugke-
ren naar God. Gaat dit gebeuren? 
Gaat Nederland terugkeren naar 
God of blijft ze volharden in godde-
loosheid? Dat is de vraag. Het beste 
is natuurlijk dat ons land weer on-
der Gods zegen komt en niet langer 
door crisissen wordt bepaald. Ons 
gebed blijft dat Gods Geest vele Ne-
derlanders tot inkeer brengt.

VERANDERINGEN

Laatste 
bressenbrief 
Deze landelijke bressenbrief is 
de laatste die we toesturen. Als 
u betrokken wilt blijven bij het 
werk van Op de bres dan vragen 
we u om regelmatig de website te 
bekijken.

Twee belangrijke onderdelen van 
de website zijn de maandbrief en 
het gebedsleger. 
•  Mocht u betrokken willen zijn bij 

de gebedsketting dan kunt u zich 
daarvoor opgeven. U ontvangt 
dan de maandbrief en kunt een 
uur in de maand meebidden. Op-
gave via opdebres@solcon.nl.

•  Daarnaast kunt u zich via de mail 
ook opgeven voor het gebeds-
leger. Op opdebres.org/actueel 
vindt u tweemaal per week actu-
ele gebedsinfo.

Voor algemene vragen kunt u ons 
ook altijd mailen.

(vervolg op pagina 2)

Afscheid
Coby Bouwman is 38 jaar betrok-
ken geweest bij het werk van Op 
de bres. Als bestuurslid en pen-
ningmeester was zij een belangrijke 
en dragende kracht. Haar inzet en 
wijsheid heeft bijgedragen aan het 
feit dat Op de bres zolang actief is 
geweest. We zullen haar missen.
In het boek prediker lezen we dat 
er een tijd is om te komen en een 
tijd om te gaan. Coby gaat dan wel 
het bestuur van Op de bres verlaten 
maar blijft op vele andere terreinen 
actief.
Mocht u haar willen bemoedigen 
met een dankkaartje dan kunt u dit 
sturen naar Coby Bouwman Haver-
weerd 91  3762 BC Soest.
Als medebestuursleden willen we 
onze diepe dankbaarheid uitspre-
ken voor de samenwerking met 
Coby. Niet alleen wat betreft de 
werkzaamheden maar bovenal voor 
de mooie mens die zij is en was.

ACTIVITEITEN 
In deze brief willen we een over-
zicht geven van de activiteiten van 
Op de bres voor Nederland.

1) Gebedsketting 
Al meer dan 35 jaar wordt er 
maandelijks gebeden in zgn ge-
bedskettingen. Op zoveel mogelijk 
dagen in de maand zijn er bidders 
actief om op een specifieke dag 
te bidden. Maandelijks worden er 
via een maandbrief gebedspunten 
aangereikt. Elke deelnemer neemt 
een uur in de maand voor zijn/haar 
rekening.

2) Maandbrief
Elke maand wordt er een maand-
brief gemaakt met actuele info en 
gebedspunten o.a. over Nederland 
en Israël. Deze brief wordt op de 
website geplaatst en ook door-
gemaild aan de bidders van de 
gebedsketting.

3) Gebedsleger
Het gebedsleger bestaat uit bidders 
die zich hebben opgegeven om 
regelmatig voor ons land te bidden. 
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Dank voor uw betrokkenheid bij 
ons gebedswerk. Door gebed, 
betrokkenheid, bemoediging en 
financiële bijdragen werkt u mee 
aan de komst van Zijn Koninkrijk.
Laten we met volharding doorgaan 
totdat Zijn werk op aarde is vol-
bracht in deze eindtijd. Moge het 
een bemoediging en troost zijn dat 
Hij die zegt Ik ben het begin, ook 
het einde is. God heeft het laatste 
woord. Hij is komende met Zijn rijk 
van vrede en gerechtigheid. Heer, 
kom spoedig.
De Here zegene u.

Namens het bestuur van stichting 
Op de bres,
Cees Vork

TENSLOTTE

EINDTIJDSTEKENEN EN WEDERKOMST(vervolg van pagina 1)

Op de website wordt tweemaal per 
week nieuwe gebedsinfo gezet. Dit 
kan gebruikt worden om voor ons 
land te bidden. Op deze wijze zijn 
bidders intensiever betrokken.

4) Website 
Op de bres voor Nederland heeft 
een website waar o.a. activiteiten 
en gebedspunten staan vermeld. 
Deze website is een middel om 
informatie over Op de bres door te 
geven.

5) Cursus Eindtijd en wederkomst
De cursus Eindtijd en wederkomst 
bestaat uit drie avonden waarop 
wordt ingegaan op aspecten van de 
eindtijd en de wederkomst van Je-
zus. Meer dan 600 mensen hebben 
reeds deelgenomen. In het licht van 
de huidige tijd is het van belang 
dat mensen zich bewust zijn van de 
tijd waarin we leven.

6) Hoofdstedengebed
Er zijn in totaal 192 hoofdsteden 
in de wereld. Op de bresteams 
hebben er in de afgelopen jaren 
al 95 bezocht. Deze teams bidden 
en proclameren in de hoofdstad 
van een land vanuit Psalm 96:10. Er 
wordt gebeden en geproclameerd 
dat Jezus Koning is van de hoofd-
stad en het land. De hoop is dat in 
2030 alle hoofdsteden zijn bezocht.

7) YouTube-kanaal
Op het YouTube-kanaal Opdebres-
Cees Vork staan opbouwende 
preken die het gebedsleven verster-
ken. Geregeld zullen er nieuwe toe-
spraken worden geplaatst. Gebeds-
onderwijs is van groot belang om 
het gebedsleven te ontwikkelen.

Een van de profetische opdrachten 
die Op de bres heeft is om mensen 
voor te bereiden op de eindtijd en 
op de wederkomst van Jezus. We 
lezen dat profeten opriepen tot 
bekering en een heenwijzing wa-
ren voor de toekomst. We geloven 
dat we in de eindtijd leven met een 
visie op de wederkomst van Jezus.

We willen enkele tekenen door-
geven die dit bevestigen.
1) De terugkeer en het herstel van 
Gods volk Israël. 
Zoals de profeten voorzeiden dat 
God een verandering zou brengen 
in het lot van Israël, zien we dat 
dit gebeurt. Israël is weer thuis en 
Jeruzalem is haar hoofdstad. De 
hoofdreden dat dit gebeurt is de 
tweede komst van Jezus. Bij de eer-
ste komst speelde zich alles af rond 
Israël en Jeruzalem. Bij de tweede 
komst is dit ook zo. Israël en haar 
ontwikkelingen zijn de grootste 
tekenen van de eindtijd en weder-
komst. 

2 ) De verkondiging van het evan-
gelie over de gehele wereld is bijna 
klaar. 
Alle volken moeten bereikt zijn 
met het evangelie voordat Jezus 
terugkomt, zie Mattheus 24:14. Dat 
kan plaatsvinden binnen 10 à 15 
jaar. Jezus kan niet komen als Gods 
woord nog niet vervuld is. Dus 
als dit woord uit Mattheus 24:14 
vervuld is dan is dit mede een teken 
van de eindtijd en wederkomst.

3 ) Het zal zijn als in de dagen van 
Noach.
Hoe zag het er toen uit? We lezen 
in Genesis 6 dat de aarde vol was 
met geweld en dat de mensen 
kwaad deden. Lees de kranten. Kijk 
naar het journaal. Goddeloosheid, 
leugens, geweld en de wettenloos-
heid nemen hand over hand toe. 

4 ) We leven meer en meer in een 
antichristelijk tijdperk.
De kerk van Jezus wordt vervolgd. 
Velen zeggen het geloof vaarwel. 
Bijbelse waarheden over huwelijk, 
gezin en relaties veranderen. Meer 
en meer antichristelijke tendensen 
komen naar voren. De duivel is 
actief om alles wat God bedoelt te 
vernietigen. De globalisering effent 
een pad voor een wereldregering 
en de antichrist. Dit moet op grond 
van Gods woord gebeuren voordat 
Jezus terugkomt. 

Laten we drie dingen vasthouden 
in deze eindtijd
•  Dat we Gods Woord blijven ge-

loven. Gods woord is krachtig en 
betrouwbaar.

•  Laten we vasthouden aan de 
Naam van Jezus als de Enige Weg 
tot de levende God en Vader.

•  Laten we groeien in een grote 
verwachting naar Zijn komst en 
het herstel van de wereld. Bid om 
een groeiend verlangen naar de 
ontmoeting met Hem.


