
OP DE BRES VOOR NEDERLAND 

MAANDBRIEF OKTOBER 2022 

 

Efeziërs 3:14 - Om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader, naar wie alle geslachten in de 

hemelen en op aarde genoemd wordt. 

 

Beste bidders, 

 

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

 

NEDERLAND 

 

Op 8 oktober wordt er in het gehele land in alle provinciehoofdsteden tegelijk gebeden voor de 

terugkeer van ons land naar God. Bid om de nawerking van deze gebeden. De bidders bidden en 

God hoort en verhoort. 

 

Dank voor alle mensen die zich hebben aangemeld voor de mars/wandeling van de terugkeer van 8 

oktober. Bij het schrijven van deze brief gaven velen zich al op om mee te doen.  

U kunt zich ook nog opgeven via de website van De Terugkeer. 

Op deze website vindt u het programma en de coördinatoren per provincie waar u zich aan kunt 

melden. U kunt zich ook aanmelden bij Cees Vork, email: opdebres@solcon.nl. 

 

Mocht u niet in de gelegenheid zijn en wilt u toch graag meebidden? Bidt u dan met ons mee op 8 

oktober om 15.30 uur, wij bidden dan eenparig het Onze Vader. 

 

Op Prinsjesdag hoorden we over stevige maatregelen om ons land uit de crisis te houden/halen. 

Daarnaast zijn er vele onzekerheden. Bidt dat God ons land en onze regering genadig zal zijn en dat 

Hij door Zijn Geest ons terugbrengt naar Hemzelf als fundament van onze samenleving. 

 

Ondanks de crisissen zijn we nog altijd een rijk land. Dank God voor deze genade. 

Tegelijkertijd is er ook veel (verborgen) armoede. Bidt dat er ook goede voorzieningen voor de 

mensen in armoede komen en worden ingezet, met een actief beleid om hen te helpen. Bid dat de 

schaamte wordt weggenomen, en dat mensen daadwerkelijk uit het schuldenmoeras komen! 

 

Bid voor de kerk/gemeente. Op 1 oktober hielden we een zgn. HIJ KOMT dag. Bid dat de 

boodschap van Zijn spoedige wederkomst in de kerk/gemeente wordt toegelaten. 

 

Dank voor de toename van gebedsactiviteiten in ons land. Ook in alle ministeries in Den Haag. 

Dank voor de bijbelse bijdrage tijdens de algemene beschouwingen van Kees van der Staaij: geen 

Babel maar Bijbel! (https://www.youtube.com/watch?v=UnHDrhFeME0) 

 

Bid om rechtvaardigheid in het beleid ten opzichte van asielzoekers. 

 

Bid dat het onderwijs meer Bijbels mag worden. Bid dat anti Bijbelse gedachten niet binnenkomen. 

 

ISRAËL/JERUZALEM 

 

Bij de Israëlische stad Haifa is een groot gasveld wat zowel Israël en de wereld kan voorzien van 

gas. Israël is geroepen om een zegen te zijn voor de volkeren. Na de wederkomst van Jezus zal deze 

zegen ten volle worden. Bid dat Israël nu reeds iets van haar roeping zal laten zien als een 

getuigenis van wat er komt. 
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In november zijn er weer verkiezingen. Oud-premier Netanyahu heeft kans dat hij weer premier 

wordt. Bid dat God de juiste premier en ministers klaarmaakt. 

 

Er is een cordon van engelen rond Israël en bij Jeruzalem. Deze engelen beschermen Israël. Blijf 

bidden om meer engelen naarmate de moeite en dreigingen toenemen vanuit verschillende kanten. 

 

De messiaanse gemeente is groeiende in kracht en aantal. Blijf bidden voor deze eerstelingen uit 

Israël die hun Messias kennen. 

 

VOLKEREN 

 

In september kwamen wereldleiders weer bij elkaar in New York om over de grote 

wereldproblemen te spreken.  

O.a. vanwege de strijd tussen Rusland en de Oekraïense en het westen overheerste de 

machteloosheid. Bid dat de volkeren gaan inzien en beseffen dat er alleen verlossing is door de 

Verlosser. Bid om Gods openbaring voor de wereldleiders en hun landen. Psalm 2. 

 

BEMOEDIGING 

 

Al onze haren zijn geteld en er valt geen mus ter aarde of God ziet en weet het. Onbegrijpelijk voor 

ons kleine mensen maar Gods wezen doorgrondt en kent alles en allen. Hij hoort en verhoort ons op 

Zijn tijd en wijze. 

 

TEN SLOTTE 

 

Dank voor uw gebeden voor Nederland. Blijf bidden en geloven dat God het laatste woord heeft in 

deze wereld en ons land. 

Dank voor diegene die ons ook door middel van giften ondersteunen. Zo kunnen we dit gebedswerk 

blijven doen. 

 

Namens het bestuur 

 

Cees Vork 

 

 


