
OP DE BRES VOOR NEDERLAND 

MAANDBRIEF JANUARI 2021 

Psalm 70:5 (HSV) 

Laat in U vrolijk en verblijd zijn allen die U zoeken; 

Laat wie Uw heil liefhebben, voortdurend zeggen: 

Laat God groot gemaakt worden! 

 

 

Beste bidders, 

 

Hierbij de dank- en gebedspunten voor de maand januari 2021: 

 

NEDERLAND 

 

Oordeel óf bekering of oordeel én bekering. Zou het kunnen dat de crisis zo hevig wordt dat 

daardoor velen tot bekering komen omdat alleen Gods genade Nederland kan redden? 

Ons gebed is dat mensen terugkeren naar hun Schepper. Bid, geloof en spreek uit dat het bij God 

mogelijk is dat velen zich tot Hem bekeren. 

 

Nederland piept en kraakt aan alle kanten: 

de toeslagencrisis, de boerencrisis, de pandemie, de economische en financiële crisis (de 

staatsschuld rijst de pan uit), de zorgcrisis. 

Daarnaast is er een toename van drugshandel, criminaliteit en wetteloosheid.  

Alles bij elkaar moeten we meer en meer erkennen dat we er zonder God niet meer uitkomen. Ik 

heb premier Rutte geschreven en gevraagd om een dag van gebed. Per mail dankte hij voor mijn 

schrijven maar inhoudelijk ging hij er niet op in. Wat moet er nog meer gebeuren voordat Nederland 

gaat luisteren? 

 

De komende Tweede Kamerverkiezingen vinden plaats op 17 maart 2021. Moge God geven dat er 

een kabinet en parlement mag komen met een geestelijke, morele en ethische ruggengraat. Een 

groot gedeelte van de leden van de huidige Tweede Kamer keert niet terug in de Kamer. Moge God 

mensen geven die zullen opstaan voor waarheid, recht en gerechtigheid. 

 

Bid voor de christelijke partijen en politici. Bid dat zij opstaan en hun christelijke overtuigingen met 

grotere vrijmoedigheid zullen bekend maken zonder compromissen of angst voor politieke 

incorrectheid. We hebben betrouwbare en moedige politici nodig! 

 

Als dit land blijft zondigen en goddeloosheid boven Godsbesef toelaat, wordt ons volk uiteindelijk 

overgegeven aan een verwerpelijk denken. Dat is in de geschiedenis helaas vele keren gebeurd. 

Goddeloosheid is een schandvlek voor een natie. Nederland heeft veel goddeloosheid toegelaten en 

neemt beslissingen die verkeerd zijn met alle gevolgen vandien.  

Neem bijvoorbeeld het klimaat. Er worden beslissingen genomen die meer bijdragen aan het verval 

van de schepping dan aan het herstel. Ook daarom is een terugkeer naar God van groot belang. Dit 

geldt ook voor het huwelijk.  

Het huwelijk is Gods instelling. Mede daardoor kunnen kinderen veilig opgroeien. Door allerlei 

andere vormen ontstaan vaak veel problemen bij de kinderen. Dit heeft weer gevolgen voor de 

jeugd- en kinderinstellingen. Alles heeft met elkaar te maken.  

Moge God geven dat ons land en volk een gezonde Bijbelse basis terugkrijgt, die gebaseerd is op 

gezond verstand en een helder denken. 

Bid voor het onderwijs. De kinderen in Nederland hebben gezonde waarheden nodig om gezonde 

volwassen mensen te worden. Dank ook voor het goede in het onderwijs en bid dat het verkeerde 

niet tot zijn doel komt.  



 

Bid tegen de angst vanwege de pandemie. De geest van angst werkt via de pandemie. Angst verlamt 

en maakt passief en depressief. De duivel schakelt op deze wijze vele mensen uit. Sta op tegen deze 

angst en bied weerstand tegen deze gemoedstoestand. God is sterker en groter. 

 

Daarbij blijft het van belang dat kennis van het Woord van God, en met name het Profetische 

Woord, van groot belang is, juist in deze tijd, om te onderscheiden waar het op aan komt. Zie 2 

Petrus 1:19 ‘En wij hebben het profetische woord, dat vast en zeker is, en u doet er goed aan daarop 

acht te slaan als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de 

morgenster opgaat in uw hart.’ 

 

ISRAËL/JERUZALEM 

 

Het blijft bijzonder dat God Israël en Jeruzalem uitkiest om Zijn doelen tot stand te brengen. Als 

Jezus terugkomt komt Hij eerst voor Israël. 

Israël en Jeruzalem zullen het centrum van de wereld zijn (Jesaja 2). Moge God al Zijn plannen met 

Israël en Jeruzalem vervullen. Wij mogen meebidden dat dit gebeurt. 

 

Bid tegen datgene wat tegen Gods plannen ingaat. 

Uit meerdere landen en vanuit meerdere organisaties (zoals Iran, Hamas, Hezbollah) worden 

pogingen ondernomen om Israël te vernietigen. Ook de internationale gemeenschap onder leiding 

van de VN werkt tegen Israël. Wie Israël zegent wordt gezegend, wie Israël vervloekt wordt 

vervloekt. 

 

Israël kent tienduizenden Messiaanse gelovigen die Jezus als Koning en Heer erkennen. Zij zijn 

getuigen voor de Koning der Joden. Bid dat hun getuigenis steeds sterker zal worden en zij 

beschermd worden. 

 

De politieke arena in Israël is verdeeld. Waarschijnlijk zijn er binnenkort opnieuw verkiezingen. 

Het lijkt wel dat alleen de komst van de Messias een verandering kan brengen. Bid dat vele joden 

een groeiend verlangen krijgen naar de komst van de Messias. 

 

BEMOEDIGING 

  

Zijn er nog bemoedigingen in deze donkere tijd? 

Jazeker. De eerste bemoediging is dat steeds meer gelovigen het gebed serieus nemen en meer dan 

ooit gaan bidden en God meer dan ooit persoonlijk gaan zoeken. 

Ten tweede: door de druk vanwege de pandemie gaan meer en meer mensen zien dat we het zonder 

God niet redden. Dat is bemoedigend. 

 

TENSLOTTE 

 

Moge God ons in dit nieuwe jaar krachtig maken in Hem. Er is een geestelijke oorlog gaande die 

naar een climax gaat. Bijbels gezien staat de overwinning vast maar er moet nog heel wat gevochten 

worden voordat deze overwinning een realiteit is. Dit gaat alles kosten. Doet u mee in het nieuwe 

jaar om als gebedsstrijder uw plaats in te nemen? 

 

Namens Op de Bres, 

Cees Vork 


