
OP DE BRES VOOR NEDERLAND 

Maandbrief mei 2021 

 

Jesaja 45:5 - Ik ben de Here en er is geen ander; buiten Mij is er geen God. 

 

Beste bidders, 

 

Hierbij de dank- en gebedspunten voor de maand mei 2021. 

 

NEDERLAND 

Dank voor de gezegende dag met 30 deelnemers op 17 april in Voorthuizen. 

Thema was: Volharding tot het einde en gebed voor Nederland en Israël. 

 

Op 8 mei is er een conferentie in Heerde. Thema: Hij komt. Deze dag staat in het 

teken van de wederkomst. Er kunnen maximaal 30 personen deelnemen.  

Opgave: opdebres@solcon.nl 

 

Gebed voor politiek Nederland blijft zeer actueel. De vorming van een goede 

regering is een zware klus. Bid om Gods genade voor de politiek. 

 

De spanning rond het virus neemt niet af. Ook al zijn er meer dan 4 miljoen mensen 

gevaccineerd, toch blijft de dreiging van dit virus aanwezig. Bid dat Nederland 

afhankelijker zal worden en Gods hulp gaat vragen. Psalm 121. 

 

Na de ING-bank is ook de Amro-bank beschuldigd van witwassen en moet zij een 

grote boete betalen. De bijbel leert ons dat alles aan het licht zal komen. Bid om 

verdere schoonmaak in Nederland. 

 

De belastingdienst staat mede door de toeslagencrisis onder druk. Bid dat er goede en 

gezonde oplossingen komen. 

 

De drugshandel floreert in Nederland. Bid voor justitie en politie dat zij krachtig 

hiertegen optreden. 

 

Door het coronavirus staat de middenstand onder toenemende druk. Door de leningen 

is de middenstand overeind gebleven, maar deze leningen moeten worden 

terugbetaald. 

Bid voor de ondernemers. Bid om kracht en wijsheid in deze moeilijke dagen. 

 

Bid ook voor de kerken. Bid dat de juiste keuzes worden gemaakt betreffende het 

samenkomen. 

 

ISRAËL/JERUZALEM 

Bid om een oplossing voor de regeringscrisis. 

 

Bid dat het leger alert en waakzaam blijft. Iran is bezig, samen met anderen, verder 

plannen te ontwikkelen om Israël van de kaart te vegen. 
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De God van Israël laat zien dat Hij er is voor Zijn volk. Het is een wonder dat Israël 

nog steeds bestaat ondanks zoveel druk. God heeft wonderen gedaan en zal dit 

blijven doen. Bid dat daardoor vele mensen in Israël Hem gaan erkennen als hun God 

en Koning. 

 

Steeds meer joden keren terug volgens het profetisch woord. Mede door de 

toenemende druk in de wereld gaan zij terug naar het land wat God hen gegeven 

heeft. Dank daarvoor en bid dat meer en meer joden terugkeren. 

 

VOLKEREN 

Bid voor de volkeren die verdrukt worden. Denk o.a. aan Hong Kong, Wit-Rusland 

en Myanmar. Bid dat het kwaad op aarde zal verdwijnen. We weten dat dit gebed 

voor de verlossing pas totaal werkelijkheid wordt bij de terugkeer van Jezus. 

 

Bid dat elke stam, natie, taal en volk in de komende 10 jaar wordt bereikt met het 

evangelie. Grote organisaties die daarmee bezig zijn, willen voor 2033 dit doel 

bereikt hebben. 

 

PROCLAMATIE 

Psalm 89:7 Want wie in de hemel kan de Here evenaren, wie onder de goden is de 

Here gelijk. 

 

BEMOEDIGING 

Elke dag is er vreugde in de hemel om mensen die tot geloof in Jezus komen. 

 

TENSLOTTE 

Dank voor uw betrokkenheid. Bid in uw uur van gebed datgene wat God aan u laat 

zien en wat voor u belangrijk is om voor ons land te bidden. Dat hoeft niet altijd een 

punt te zijn uit deze gebedsbrief, de gebedsbrief is bedoeld als hulpmiddel. 

 

God hoort en verhoort de gebeden op Zijn tijd en wijze. 

 

 

De Here zegene u, 

 

Het bestuur 


