
OP DE BRES VOOR NEDERLAND 

MAANDBRIEF FEBRUARI 2023 

 

 

Vrees voor mensen spant een strik, maar wie op de Here vertrouwt is onaantastbaar. Zie 

Spreuken 29:25 

 

Beste bidders,  

 

Hierbij de dank- en gebedspunten voor de maand februari 2023: 

 

NEDERLAND 

 

Dank voor de vele gebeden die zijn opgezonden gedurende de week van gebed in januari. 

 

Bid voor 18 februari. Dan is er weer een HIJ KOMT dag in Heerde. Bid dat God Zijn zegen geeft 

en bid voor de diverse voorbereidingen. Opgave: opdebres@solcon.nl 

Iedereen is van harte welkom! Nodig ook uw vrienden en bekenden uit voor deze bijzondere dag! 

 

Op 11 maart is er een manifestatie gepland voor op de Dam in Amsterdam. Thema: Zij zullen de 

oorlog NIET meer leren uit Jesaja 2:5. Bid om de juiste deelnemers. We verwachten 50 deelnemers. 

Het is een heenwijzing naar de wederkomst waarna er geen oorlog meer zal zijn. Opgave: 

opdebres@solcon.nl 

 

Op 15 maart zijn er provinciale verkiezingen. Bid dat God deze verkiezingen gebruikt om tot 

Nederland te spreken. Bid dat God waarheid geeft in de politiek en de juiste mensen op de juiste 

plaatsen zal stellen! 

 

Blijf bidden om verdere bezinning en terugkeer naar God in dit land, en dat de honger en dorst naar 

Waarheid en Gerechtigheid zal toenemen. Bid dat velen verlangen naar een zuivere eindtijdvisie. 

 

Bid dat de geest van geldzucht en materialisme wordt afgebroken. 

 

ISRAËL/JERUZALEM 

 

De interne strijd in Israël neemt toe, ook in de politiek. Bid dat God dit verder gebruikt om Israël te 

laten zien dat het naar Hem terug moeten keren. Dit is Zijn uiteindelijke doel. Hij brengt eenheid. 

 

Bid dat de gemeente van Jezus in en buiten Israël zo zal getuigen dat Israël naar God gaat zoeken en 

vragen. De gemeente is geroepen om Israël tot jaloersheid te wekken 

 

God bouwt Jeruzalem. Dat zie je letterlijk als je in Jeruzalem bent. God bouwt Jeruzalem en maakt 

haar klaar om hun Koning te gaan ontmoeten. Bid om Zijn spoedige wederkomst naar Jeruzalem 

(Olijfberg).  

 

VOLKEREN 

 

De spanningen onder de volkeren nemen toe naarmate de wederkomst van Jezus dichterbij komt. 

Zowel de duivel als de zondige mens voelt als het ware de adem van Zijn mond. Ook de crises 

nemen toe naarmate de wederkomst dichterbij komt. 

 

Bid en blijf bidden dat God de ogen van de volkeren en zijn leiders verder opent voor wie Hij is. 
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BEMOEDIGING 

 

Als God voor ons is wie zal er tegen ons zijn: Romeinen 8:31. 

 

 

 

TEN SLOTTE 

 

Dank voor uw betrokkenheid door gebed en financiën. Samen zijn we op weg naar de komst van 

Jezus Christus en Zijn Koninkrijk. 

 

De Here zegene u.  

 

Namens Op de Bres, 

Cees Vork  


