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Psalm 84:6 - Gelukkig is de mens wier sterkte in de Here is, in wier hart de gebaande wegen zijn. 

 

 

Beste bidders, 

 

Hierbij de dank en gebedspunten voor de maand februari 2021: 

 

NEDERLAND 

 

Nederland blijft op dit moment in een crisis en de druk en onrust nemen toe. Gebed voor 

bezinning en bekering zijn meer dan ooit noodzakelijk. 

In Psalm 121 lezen we: Vanwaar zal onze hulp komen. Onze hulp is in de Naam van de Here die 

hemel en aarde gemaakt heeft. 

 

Het kabinet is gevallen vanwege de problemen rondom de kinderopvangtoeslagen. Daardoor is 

het flink verzwakt. Bid dat te midden van de crisis en in het belang van het hele land, de 

kabinetsleden toch hun werk goed kunnen blijven doen. 

 

De verkiezingen zijn op 17 maart aanstaande, en ook dit brengt onrust in het land. Maar liefst 89 

partijen willen nu meedoen, het politieke landschap is zeer verdeeld. Bid om een goede regering 

dwars door alles heen. 

 

Bid voor de jongeren die beperkt worden in hun bestaan. Bid om bescherming tegen depressie en 

negatieve gedachten. 

 

Bid om een groei van de kerk/gemeente in zowel aantal als kwaliteit. God geve de kerk een geest 

van gebed en bewogenheid. Bid om gezond en krachtig leiderschap van de kerk. 

 

Denk ook aan alle zegeningen die er zijn, nu en in het verleden, dank God daarvoor. 

 

Nederland hoopt op een goed werkend vaccin wat dit jaar aan zoveel Nederlanders gegeven zal 

worden. Het vaccin is in een sneltreintempo ontwikkeld en wat het op langere termijn doet is nog 

niet bekend. Bid om de juiste keuze in het wel of niet nemen van dit vaccin. God geeft wijsheid! 

 

Bid voor ondernemend Nederland. Velen lopen tegen een grotere schuldencrisis aan. Bid om 

wijsheid om juiste keuzes te maken. 

 

Dank voor de velen die mee hebben gebeden in de week van gebed. Duizenden gebeden zijn 

opgezonden naar de Hemelse troon. 

 

Bid dat het onderwijs weer snel op een normale manier gegeven kan worden. 

 

Bid dat mogelijke verwarring door allerlei theorieën weg zal gaan, en de heldere lijn van het 

profetische woord in de Bijbel meer dan ooit gezien zal worden: de lijn met Israël, de lijn met de 

kerk/ de gemeente van Christus en de lijn der volkeren. Iedere groep heeft een eigen plaats in Gods 

eeuwige raadsbesluiten. 

 

 

ISRAËL 

 

Israël heeft al meer dan 2,5 miljoen inwoners gevaccineerd. Het gaat daarin voorop in de wereld. 

Tegelijkertijd is er een strengere lockdown in verband met een toename van het aantal besmettingen. 



Bid dat de God van Israël vele ogen opent voor hun Koning Die gaat terugkomen! 

 

Israël knoopt goede relaties aan met naburige landen. Sinds zijn bestaan in 1948 is dit niet eerder 

gebeurd. Deze verdragen zijn uniek. Tegelijkertijd worden Judea en Samaria, die het hartland 

vormen van Israël, niet geannexeerd. Judea en Samaria zijn Gods land dat gegeven is aan Israël. God 

wil dat deze gebieden onder Israël vallen. Vanwege de verdragen met de naburige landen doet Israël 

dat niet. Dit gaat weer tegen God in. Bid om een moedige regering die Judea en Samaria toch zal 

gaan overnemen en tot een centraal deel maakt van Israël. 

 

Blijf bidden voor een stabiele regering. In maart aanstaande zijn er opnieuw verkiezingen. Dit 

is al voor de vierde keer op een rij. Opnieuw lijkt Benjamin Netanyahu de beste papieren te 

hebben. 

 

De messiaanse beweging in Israël groeit. Zij zijn de eerstelingen van Israël die de Messias kent. Bid 

om een krachtig getuigenis van hen in hun omgeving. 

 

Bid om de vrede van Jeruzalem en dank God dat deze gebeden ten volle verhoord worden bij de 

wederkomst van de Vredevorst Jezus Christus! 

 

BEMOEDIGINGEN 

 

Het gebed en verlangen naar de wederkomst nemen toe. 

De crisis in de wereld toont ons duidelijk, dat we niet zonder Jezus kunnen. 

 

TENSLOTTE 

 

Dank voor uw gebeden. Vraag God ook om gebedsonderwerpen waar u voor kunt bidden. Deze 

gebedsbrief kan een hulp zijn in uw gebeden. 

Een belangrijk gebed is het onze Vader. Ook dit gebed kan gebeden worden.  

 

U en de uwen Gods zegen toegewenst! 

 

Bestuur Op de bres voor Nederland 


