
OP DE BRES VOOR NEDERLAND 

Maandbrief oktober 2021 

 

Jeremia 31:3 - Ja, Ik heb u liefgehad met een eeuwige liefde. 

 

 

Beste bidders, 

 

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

 

NEDERLAND 

 

Op zaterdag 9 oktober aanstaande is er een nieuwe themadag, betreffende de wederkomst en 

eindtijd.  

Plaats: Heerde. 

Thema: Antichrist en wereldregering. 

Opgave voor 5 oktober via de email: opdebres@solcon.nl 

 

Bid voor Gert-Jan Segers mede in verband met de regeringsformatie. Bid daarbij om kracht en 

wijsheid. 

 

Gert Jan Maarten (Gert-Jan) Segers (Lisse, 9 juli 1969) is een Nederlands politicus. Sinds 20 

september 2012 is hij Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie. Sinds 10 november 2015 is hij 

voorzitter van de Tweede Kamerfractie van deze partij. Hij was tot begin 2013 directeur van de Mr. 

G. Groen van Prinsterer Stichting, het wetenschappelijk instituut van de ChristenUnie. Ook heeft hij 

gewerkt als zendeling in Egypte en publiceerde hij enkele romans. (Bron: Wikipedia). 

 

Bid ook voor waarheid in politiek Den Haag! 

 

Ook noemen wij: Pieter Omtzigt, dat God hem sterkt, kracht en wijsheid geeft. 

 

Bid dat Gods wil gedaan wordt en dat Hij de nieuwe regering bepalen zal. 

 

Bid om eenheid binnen de kerken en geloofsgemeentes in verband met de verschillende meningen 

over onder meer het vaccin, en de eindtijd waarin we leven. 

Bid dat we elkaar meer in Christus gaan leren kennen, en niet oordelen of veroordelen. 

 

Bid dat er keuzevrijheid blijft in ons land op velerlei gebied, en dat er geen discriminatie zal komen 

tussen de mensen onderling. 

 

Blijf bidden dat Nederland terugkeert naar God. 

In de maand oktober zal opgeroepen worden voor deze terugkeer naar God. 

 

 

ISRAËL/JERUZALEM 

 

Gods woord over Israël/Jeruzalem komt tot vervulling ter voorbereiding op Zijn komst. Bid dat vele 

Israëlieten tot levend geloof komen in hun Messias en Verlosser. 

 

Bid dat God door wonderen en door crises heen Israël en haar bevolking naar Hemzelf toetrekt. 

 

God is met ijver voor Sion bezig om Zijn stad Jeruzalem tot haar doel te brengen. Bid dat de Heilige 
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Geest krachtig doorwerkt in Zijn stad. 

 

Bid voor Messiaanse broeders en zusters die Jezus alreeds kennen als hun Messias. Dat God hen 

sterk en moedig maakt.  

 

 

VOLKEREN 

 

Elke knie zal zich buigen voor Hem. Dat is Gods doel. Bid dat dit werkelijkheid wordt. 

 

God verbreekt de raad van de volken die zonder Hem leven. Bid dat verkeerde zaken verdwijnen en 

dat er ruimte komt voor Gods koninkrijk. 

 

 

PROCLAMATIE 

 

Handelingen 4:12 - Er is onder de hemel geen andere Naam gegeven waardoor we behouden 

kunnen worden dan de Naam van Jezus Christus. 

 

 

BEMOEDIGING 

 

Per dag komen er wereldwijd meer dan 80.000 mensen tot geloof in Jezus Christus. 

 

 

TENSLOTTE 

 

Dank voor uw betrokkenheid. Bid God in uw gebedstijd waarvoor u mag bidden.  

Deze maandbrief is daarbij slechts een hulpmiddel. God kan en wil ook andere gebedspunten geven. 

 

 

 

Namens het bestuur van Op de Bres, 

Cees Vork 

 

 

 


