
Op de bres voor Nederland 

Maandbrief mei 2022 

 
Hebreeën 7:25 - Daar Jezus altijd leeft om voor ons te pleiten. 

 
Beste bidders, 

 

Hierbij de dank- en gebedspunten voor de maand mei 2022: 

 

NEDERLAND 

 

Dank voor de gezegende HIJ KOMT dag op 2 april. Opnieuw werden de deelnemers gesterkt in hun 

geloof. 

 

Op 24 mei en 7 juni zijn er twee HIJ KOMT avonden in Leeuwarden. 

Deze worden gehouden in de stadskerk De Wijngaard. U bent hartelijk welkom.  

U kunt zich opgeven door te mailen naar: opdebres@solcon.nl. Wilt u bidden voor deze avonden? 

 

Bid dat Gods koninkrijk mag doorbreken in ons Koningshuis. 

 

Bid dat Gods koninkrijk mag doorbreken in de regering en parlement. 

 

Bid dat Gods koninkrijk nog meer zichtbaar wordt in de christelijke gemeente. 

 

Bid dat veel asielzoekers Jezus mogen leren kennen. 

 

Bid dat de geest van geldzucht en hoogmoed uit ons land verdwijnt. 

 

Bid dat Gods koninkrijk mag doorbreken onder de jongeren van ons land. 

 

Bid dat er velen meelopen in de mars van de terugkeer op 8 oktober. Bid voor de voorbereidingen in 

alle provinciehoofdsteden. 

 

ISRAEL/JERUZALEM 

 

Bid dat Gods wil gedaan wordt in Israël. 

Bid dat de regering Gods wil centraal gaat stellen door Gods woord serieus te nemen. 

 

Bid dat Gods wil gedaan wordt in Jeruzalem. Jesaja 62:6,7 

 

Dank voor de terugkeer van vele joden. Dat is Gods wil. Ezechiël 36 

 

Dank voor de groeiende messiaanse beweging. Dit is overkomstig Gods wil. 

 

Bid dat God Israël en Jeruzalem verder klaarmaakt voor de komst van hun Koning. 

 

VOLKEREN 

 

Zegt onder de volkeren: De Here is Koning - Psalm 96:10. 

Op veel plaatsen in de wereld is de heerschappij van Jezus reeds uitgesproken. Op de bres teams 

zijn in 95 hoofdsteden geweest om dit letterlijk in het centrum van deze hoofdsteden uit te spreken. 
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Bid om een groeiend besef onder de volkeren dat God Jezus als Koning heeft aangesteld over alle 

naties. 

 

BEMOEDIGING 

 

Tussen nu en 10 jaar is het mogelijk dat elke stam, natie, volk en tong, het evangelie heeft gehoord. 

Dat is de vervulling van Gods woord uit Mattheus 24:14 - Het evangelie van het Koninkrijk zal in 

heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen. 

 

 

TEN SLOTTE 

 

Dank voor uw betrokkenheid. Sommigen van u bidden al tientallen jaren mee, wat een geweldige 

trouw en volharding! Ontelbare gebeden zijn reeds opgezonden voor Nederland, Israël en de 

wereld. Al deze gebeden werken mee aan de wederkomst en het nieuwe tijdperk wat er zal komen. 

Dank voor uw gebeden, bemoedigingen en gaven. Moge de Heer u rijkelijk zegenen. 

 

 

Bestuur Op de bres voor Nederland 


