
OP DE BRES VOOR NEDERLAND 

Maandbrief maart 2023 

 

 

Vanwaar de zon opgaat tot waar zij daalt, zal de NAAM van de Heer geprezen zijn. Psalm 113 

 

Beste bidders, 

 

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

 

NEDERLAND 

 

Dank voor de gezegende “Hij komt” dag op 18 februari over de wederkomst en wat daarna gebeurt.  

 

Bid dat vele verloren zonen en dochters terugkeren naar God en zijn gemeente. 

 

Bid voor het geestelijk leiderschap in Nederland. Bid om bescherming tegen de boze. Bid om 

wijsheid in het leidinggeven. 

 

Blijf bidden om rechtvaardig handelen van de overheid betreffende de asielzoekers. 

 

Bid voor Nederlanders die zoekende zijn naar God. 

 

Spreek uit dat Nederland van Jezus is. Jezus heeft ALLE macht in Nederland. 

 

Bid om rechtvaardig handelen van de overheid betreffende de boeren en stikstof. 

 

Bid dat Nederland niet verder onder de macht van Europa komt, maar zijn eigen plek mag houden 

als uniek land. 

 

 

ISRAËL/JERUZALEM 

 

De nieuwe rechtse regering bevordert het nederzettingenbeleid vanuit een bijbelse visie dat dat land 

van Israël is. 

 

Bid dat Israël een zegen zal zijn en worden voor de volkeren. 

 

Bid dat God Israël verlost van de boze en zijn macht. 

 

Bid dat Joden, Palestijnen en Arabieren in de eenheid van de geest van Jezus leren leven. 

 

VOLKEREN 

 

De oorlog in Oekraïne gaat het tweede jaar in. De hele wereld bemoeit zich ermee. Er wordt 

gesproken over het ontstaan van een nieuwe wereldorde.  

Zal deze situatie uitmonden in een wereldorde zoals de bijbel die bedoelt in Openbaring 13?  

 

Bid dat velen Jezus leren kennen want wereldwijd gaan er meer opwekkingen komen voordat Jezus 

terugkomt.  

Psalm 2: God heeft ZIJN KONING over de aarde gesteld.  

Bid dat de volkeren willen horen. 



 

BEMOEDIGING 

 

Er zijn al meer dan 175 bijbelse profetieën vervuld over Israël, Jeruzalem en de volkeren.  

God is betrouwbaar en Zijn woord wordt verder vervuld! 

 

 

TEN SLOTTE 

 

Op 11 maart staan we met een aantal bidders op de Dam in Amsterdam om Jesaja 2:5 uit te bidden. 

Daar lezen we: ZIJ ZULLEN DE OORLOG NIET MEER LEREN. Dat is Gods profetisch 

antwoord op de oorlogscrisis van vandaag. 

 

Programma: 

13.30 uur - Welkom/gebed 

13.40 uur - Uitrollen van de tekst Jesaja 2:5 

13.50 uur - Toespraak waarom we dit doen 

14.10 uur - Over de Dam bidden met tweetallen vanuit Jesaja 2:5 

14.35 uur - Samenkomen en evalueren 

15.00 uur - Biddend op de knieën Het Onze Vader bidden 

15.15 uur - afsluiting 

U bent hartelijk welkom! U kunt zich opgeven via: opdebres@solcon.nl  

 

 

Wij wensen u een gezegende gebedstijd. 

 

 

Bestuur Op de bres voor Nederland 

 

mailto:opdebres@solcon.nl

