
OP DE BRES VOOR NEDERLAND 

MAANDBRIEF JANUARI 2023 

 

 

 

Beste bidders, 

 

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

 

NEDERLAND 

 

Op zaterdag 18 februari 2023 is er weer een HIJ KOMT dag.  

Thema: Jesaja 2:5 - Zij zullen de oorlog niet meer leren. 

Allen hartelijk welkom in het gebouw ‘s Heerenhof, Zwarteweg 10 te Heerde 

Inloop 10.00 uur koffie/thee en welkom, start 10.30 uur. 

Aanmelden via ons emailadres:  opdebres@solcon.nl 

 

Dank voor de eerste stap tot verzoening tussen Nederland en de inwoners van Suriname, Curaçao en 

de eilanden. Er is veel gebeden in het verleden en ook nu, voor deze verzoening. Bid dat er een 

oprecht zondebesef komt en er de tijd komt dat deze schuld wordt beleden. Zonde is niet uitwisbaar. 

Alleen door Jezus Christus. Dan pas kan er vergeving volgen en later echte verzoening. 

 

Bid dat 2023 een jaar wordt dat vele Nederlanders terugkeren naar hun Schepper. Verder dat meer 

christenen dan ooit zelf bijbelstudie gaan doen en de bijzondere profetische lijnen gaan ontdekken 

voor Israël, de gemeente en de volkeren! 

 

God heeft alles in Zijn hand. Bid dat Hij de huidige crises gebruikt om Nederland naar Hem terug te 

brengen. 

 

In maart 2023 zijn er provinciale verkiezingen. Daarvanuit wordt de Eerste Kamer samengesteld. 

Bid dat de juiste mensen gekozen worden. De Eerste Kamer bepaalt mede welke wetten er komen. 

 

ISRAËL/JERUZALEM 

 

We noemen Israël en Jeruzalem omdat daar de sleutel ligt voor de verandering van ook Nederland 

en de volkeren. De eerste keer kwam Jezus naar Israël en stierf Hij in Jeruzalem.  

De tweede keer komt Hij opnieuw naar Israël en Jeruzalem om de wereld totaal te veranderen.  

Bid dat ook in 2023 Gods Woord over Israël en Jeruzalem verder vervuld mag worden. 

 

Bid dat de komende regering meewerkt aan Gods plannen zoals de Bijbel zegt: Gods raadsbesluiten 

(zie onder meer Psalm 33). 

 

Vader God: verlos Israël van het kwaad zowel innerlijk als van buitenaf; en bewerk een verdere 

geestelijke heiliging van Israël door wonderen en verdrukking heen. 

 

Bid dat God de volkeren verder schudt opdat vele Joden terugkeren naar het land van Abraham, 

Isaak en Jacob: Aaliyah. 

 

Bid voor de inwoners van Judea en Samaria, die vaak vanuit hun geloof in de Bijbelse beloften daar 

een bestaan hebben opgebouwd, tegen alle druk in. En dat God hen zegent met voorspoed zowel 

privé als in hun bedrijven. 
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VOLKEREN 

 

In de hoofdstad van Bolivia is er gebeden en zijn de woorden uitgesproken uit Psalm 96:10 door 

een team onder leiding van een Nederlandse zendeling. 

Dit is Gods doel met alle volken. 

 

De Europese Unie en de VN maken zich verder op om de globalisering sterker te maken. Zowel het 

milieuprobleem als de internationale crises van oorlog en financiën (rijk ten opzichte van arm) 

worden genoemd als problemen die alleen gezamenlijk kunnen worden opgelost. 

De Bijbel leert dat er onder de hemel geen andere Naam gegeven is waardoor we behouden kunnen 

worden. Bid dat de ogen opengaan in 2023. De schepping zucht en is in barensnood en bewust of 

onbewust wachten we op de komst van een echte Verlosser. 

 

BEMOEDIGING 

 

2023 brengt ons dichter bij de vervulling van Gods woord en de wederkomst van Jezus Christus. 

 

 

 

TENSLOTTE: 

 

Dank voor uw betrokkenheid. Dank voor al uw financiële gaven afgelopen jaar. We mogen schatten 

verzamelen in de hemel die blijvend hun waarde zullen houden (zie Efeze 1). 

 

Wij wensen u en de uwen allen een gezegend en gezond 2023. 

 

Namens het bestuur van Stichting Op de Bres, 

 

 

Cees Vork 


