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Psalm 96:13 Want Hij komt om de aarde te richten. Hij zal de wereld richten in gerechtigheid. 

En de volken in Zijn trouw. 

 

Beste bidders, 

 

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

 

 

NEDERLAND 

 

De pandemie blijft Nederland teisteren. Met grote schade aan welzijn, economie en financiën. Bid 

dat deze crisis inkeer bij velen bewerkt. Inkeer kan tot bekering leiden. 

 

Op 17 maart zijn er verkiezingen. Bid voor bekwame en integere politici in de Tweede Kamer en 

regering. Bid om Gods genade voor politiek Nederland. “Heer, zendt Uw licht en Uw waarheid!”. 

 

Gezondheidscrisis, toeslagencrisis, schuldencrisis, gas- en aardbevingscrisis Groningen, het woord 

crisis betekent oordeel. Is Gods oordeel verder begonnen in deze tijd van toename van crisissen? 

Bid dat te midden van de oordelen mensen naar Jezus Christus toe zullen gaan. 

 

“Eten, drinken en genieten want morgen sterven wij”. 

Deze gedachte heeft bezitgenomen van vele Nederlanders. Ook wordt gezegd dat het leven kort is 

en dat we zoveel mogelijk moeten genieten. Vergeten wordt dat ons leven hier op aarde een begin is 

en dat het verder reikt dan deze vergankelijke werkelijkheid. Mogen velen zich bezinnen en het 

werkelijke doel van ons leven gaan zien. Bid daarvoor. 

 

Dank voor een diepere bewustwording bij mensen die zoeken naar echtheid en Gods werkelijkheid. 

Wie zoekt zal vinden. Dank voor deze zoekenden. De belofte is dat ze zullen vinden. 

 

Bid voor christelijke media zoals Family7 die goede bijbelse programma’s maken. Dank voor het 

licht en de waarheid die zij doorgeven. 

 

Laten we belijden en proclameren dat Jezus Christus Overwinnaar is en alle macht heeft, ook in ons 

land. 

 

Bid dat de vreemdelingen in ons midden het evangelie zullen horen en gaan beseffen wat dat 

inhoudt. 

 

Bid dat de christelijke gemeenten niet alleen met woorden verkondigen maar ook met daden en dat 

bovennatuurlijke wonderen zullen volgen. Zoals genezingen, want Jezus Christus is immers onze 

Geneesheer. 

 

Bid voor deze generatie die zonder God of Bijbel opgroeit. Bid dat de Heilige Geest de jongeren zal 

aanraken. 

  



ISRAËL/Jeruzalem 

 

Jeruzalem is het centrum van Gods plan. Alles draait om haar. We bidden voor de vrede van 

Jeruzalem totdat de wederkomst daar is en de volle vrede zichtbaar wordt. Geen vrede zonder de 

Vredevorst, Jezus Christus. 

 

We zien drie belangrijke lijnen in de Bijbel betreffende Israël/Jeruzalem: 

 

1] Geestelijk herstel. Dat de ogen geopend worden van velen. 

2] Jeruzalem wordt verder, onder hevige strijd, klaargemaakt voor de wederkomst van haar Messias 

Jezus/Yeshua. 

3] Terugkeer van Joden uit alle hoeken der aarde. 

 

Eind maart zijn er weer verkiezingen. In de peilingen staat Netanyahu bovenaan. Bid dat de juiste 

persoon de regering zal leiden. Bid om een regering van eenheid. Bid om een regering van kracht en 

waakzaamheid, vooral ten opzichte van Iran. 

 

Meer en meer landen verbinden zich met Israël. Dat is een zegen voor deze landen. Bid dat er een 

groei zal zijn van landen die zich positief met Israël verbinden. Profetisch gezien zal Israël de eerste 

worden onder alle natiën. We zien nu reeds een lichte beeldvorming van wat na de komst van hun 

Messias zal plaatsvinden.  

 

BEMOEDIGINGEN 

 

De gemeente wordt gezuiverd, schoongemaakt en voorbereid op de wederkomst van Jezus. 

 

Tijdens de pandemie komen er nog vele joden vanuit de wereld naar Israël. De vervulling van God 

woord gaat door. 

 

De gebedsbeweging wereldwijd is groeiende. Gebedsbewustzijn neemt toe. 

 

TENSLOTTE 

 

Dank voor uw gebeden. 

Samen in de strijd voor Nederland opdat het Koninkrijk van God doorwerkt en velen Jezus leren 

kennen als hun Heer, Heiland en Verlosser. 

 

Namens het bestuur van Op de Bres, 

 

Cees Vork 

 


