
OP DE BRES VOOR NEDERLAND 

MAANDBRIEF SEPTEMBER 2021 

 

1 Thessalonicenzen 5:16, 17 

Verblijd u te allen tijde, bid zonder ophouden, dankt onder alles. Want dat is de wil van God 

in Christus Jezus ten opzichte van u. 

 

Beste bidders, 

 

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

 

NEDERLAND 

 

Komende activiteiten: 

 

• Op 11 september is er een ontmoetingsdag van Op de bres in Voorthuizen.  

Thema: De week van de terugkeer. Van 16 tot 23 oktober roepen we Nederland op terug te 

keren naar God. Er is plaats voor 30 personen bij de NEM.  

 

• Op 9 oktober is er een ”Hij komt” conferentiedag in Heerde. Onderwerpen zijn o.a. 

Antichrist en wereldregering. Er is plaats voor 50 personen. 

 

• En op 14, 21 en 28 oktober starten we weer de cursus in Middelburg over de eindtijd en 

wederkomst van Jezus Christus. 

 

Voor bovenstaande activiteiten kunt u zich opgeven via email: opdebres@solcon.nl 

 

VACCINS 

 

Van allerlei kanten komen er verschillende geluiden over de vaccins tegen het coronavirus.  

In de media en op sociaal media staan veel berichten over de vaccins. Je goed laten voorlichten, en 

zo mogelijk zelf goed onderzoek doen is van belang. 

Echter, al die verschillende berichten kunnen verwarring geven.  

Sommigen zijn overtuigd van de goede werking en mogelijke bescherming. 

Anderen staan er kritisch tegenover omdat er veel informatie is over de mogelijke schadelijke 

kanten van deze vaccins en vooral ook omdat er nog helemaal geen duidelijkheid is over de 

werkzaamheid en bijwerkingen op langere termijn. 

Dit geeft zorg en onzekerheid. Wat moeten we ermee? 

Belangrijk is dat we ons lichaam overgeven aan God onze Schepper. Daarnaast moeten we 

waakzaam zijn over wat we in ons lichaam toelaten. 

Ieder van ons is verantwoordelijk voor zijn/haar lichaam. 

Bid dat Gods wil geschiede in uw lichaam. Bid voor Zijn beschermende en reinigende kracht. 

Zie Romeinen 12: 

Leven voor God 

121Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te 

wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst. 
2En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw 

gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is. 
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FORMATIEBESPREKINGEN 

 

De vorming van een nieuwe regering gaat op dit moment nog steeds moeizaam. We geloven wel dat 

God uiteindelijk bepaalt hoe de afloop is. Bid dat Zijn wil zal gebeuren. Bid specifiek voor Gert-Jan 

Segers. Hij en de ChristenUnie spelen een belangrijke rol. Op 30 september staat er weer een 

gesprek met hem gepland. Bid daarvoor. 

 

DE WEEK VAN DE TERUGKEER 

 

Van 16 tot 23 oktober is er de week van de terugkeer. De oproep aan Nederland om terug te keren 

naar haar Schepper. Dit is fundamenteel. Te midden van alle crisissen is er maar één werkelijke 

uitweg. Dat is terugkeren naar ons fundament en bron van leven. Bid dat vele gelovigen meedoen 

om het land op te roepen terug te keren. Bid dat vele harten opengaan voor God. 

 

ISRAËL/JERUZALEM 

 

Israël beweegt stap voor stap naar een nieuwe periode. Door o.a. de coronacrisis wordt Israël 

teruggeworpen op haar God, de God van Israël. De toenemende onveiligheid en dreiging brengen 

Israël steeds meer in een afhankelijke positie. God wil Zijn volk terug laten keren naar Hemzelf. In 

de komende tijd zal dit geschieden. Bid daarvoor. 

 

Jeruzalem moet het centrum worden van Gods nieuwe regering onder leiding van Jezus Christus. 

Zij wordt daarvoor klaargemaakt. Bid dat Jesaja 62:6,7 werkelijkheid wordt. 

 

VOLKEREN 

 

Gods hart gaat uit naar alle volken. De aarde moet vol worden met de kennis van Zijn heerlijkheid. 

We zien stap voor stap hoe de volkeren het met elkaar niet redden. Het onrecht, de goddeloosheid, 

het geweld neemt toe. Gods oordeel over het kwaad voltrekt zich reeds.  

Laten we bidden dat Zijn koninkrijk kome en Zijn wil gedaan gaat worden op aarde. 

Bid vooral nu voor de situatie in Afghanistan! 

 

BEMOEDIGING 

 

De gemeente van Jezus wordt gezuiverd en geestelijk sterker in deze eindtijd. Wie rein is worde nog 

reiner, wie vuil is worde nog vuiler. Dat zien we gebeuren. Daniël de profeet zegt dat in de eindtijd 

het volk dat de Here kent, grote dingen zal doen. Dat is bemoedigend. 

 

TEN SLOTTE 

 

Dank voor uw inzet en betrokkenheid. God ziet en hoort in het verborgene en kent onze gebeden. 

Hij verlangt ernaar om te verhoren. 

 

Gods rijke zegen! 

 

Namens het bestuur, 

Cees Vork 


