
OP DE BRES VOOR NEDERLAND 

MAANDBRIEF APRIL 2023 

 

 

Handelingen 4:12 - Want er is onder de hemel geen andere Naam gegeven waardoor we 

behouden worden. 

 

Beste bidders, 

 

Hierbij de dank- en gebedspunten voor de maand april 2023. 

 

NEDERLAND 

 

Dank voor de gebeds- en proclamatietijd op de DAM in Amsterdam.  

Het thema was: ZIJ ZULLEN DE OORLOG NIET MEER LEREN. Er werd gebeden en een 

spandoek uitgespannen over de Dam met deze tekst uit Jesaja 2:4. Een profetisch getuigenis! 

 

De verkiezingen voor de Staten der Provincies laten zie hoe verward en verdeeld ons politieke veld 

is. De oorzaak is dat we God hebben verlaten en onze eigen weg zijn gegaan. Het gebed 

NEDERLAND KEERT TERUG NAAR GOD is actueler dan ooit. 

 

Een grote zonde van de kerk van Christus is de verdeeldheid. Bid dat de waarachtige kerk de 

eenheid zal zoeken en ervaren. Eenheid komt er niet door kerkgenootschappen of allerlei dogma's. 

Ware eenheid komt er alleen door de verbondenheid met HEM die ons één maakt. 

 

UITNODIGING:  

Op 25, 26 en 27 juli organiseren we een conferentie in Heerde.  

De conferentie heet IN ZIJN TEGENWOORDIGHEID. Er zijn zes verschillende lezingen over zes 

eigenschappen van God. Elke dag zijn er van 10.00 - 16.00 uur twee samenkomsten.  

Voor opgave en verdere info kunt u mailen naar: opdebres@solcon.nl  

Bid voor de juiste deelnemers. 

 

Op 14 oktober 2023 vindt de tweede gebedsmars plaats in alle provinciehoofdsteden.  

Vorig jaar deden ruim 800 mensen mee aan deze gebedstijd die afgesloten werd met het bidden van 

het Onze Vader.  

We verwachten dit jaar meer deelnemers die hun gebedsstem laten horen om NEDERLAND OP TE 

ROEPEN TERUG TE KEREN NAAR GOD.  

Doet u ook mee? Info en opgave: opdebres@solcon.nl  

Bid voor de voorbereidingen. 

 

ISRAËL/JERUZALEM 

 

Jeruzalem is een steen des aanstoots voor alle volkeren. Jeruzalem is de plaats waar Jezus 

terugkomt. De duivel en de opgejaagde volkeren zullen alles doen om Jeruzalem te vernietigen. Het 

tempelplein is de centrale plaats waar alles om draait omdat Jezus daarvanuit zal regeren.  

Bid om de spoedige komst van de Messias van Israël en de volkeren. 

 

Er heerst totale crisis in de politieke arena van Israël. Dit heeft direct effect op de samenleving en 

een burgeroorlog dreigt. Bid dat God dat verhoede. Er zijn nu veel gebedsactiviteiten over de hele 

wereld om te bidden en te vasten voor het joodse volk. 
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VOLKEREN 

 

Steeds meer wapens (ook vliegtuigen) gaan richting Oekraïne. Rusland heeft een wapen waar een 

atoomkop op gemonteerd kan worden en dreigt ermee. Moeten we ons verder gaan opmaken voor 

een botsing tussen de volkeren? Zullen deze botsingen de volkeren op de knieën brengen om Jezus 

aan te roepen? Komt er nog een wereldwijde opwekking voordat de vervolgingen wereldwijd zullen 

zijn? God weet het en heeft de volkeren in Zijn Hand.  

Zie Jesaja 40:15 -  de volkeren zijn als een druppel aan een emmer.  

Gods Geest waait over de volkeren. Ook vandaag komen er weer velen tot geloof in Jezus. 

 

BEMOEDIGING 

 

We waren in de wereldstad Amsterdam en werden bemoedigd dat er zoveel geëvangeliseerd wordt. 

God is aan het werk, ook in Amsterdam. 

 

 

TEN SLOTTE 

 

De tijd van het schudden (letterlijk en figuurlijk) is in volle gang. De schuldenlast bestaat uit 

honderden miljarden dollars/euro’s, het monetaire systeem wankelt. De dreiging van oorlogen 

neemt toe.  

In dit alles is Jezus de onvergankelijke Koning die aan het roer staat van het schip der volkeren. Hij 

bepaalt uiteindelijk hoe het gaat. Hij heeft het laatste woord. 

 

Dank voor uw gebeden en betrokkenheid. Dank voor uw financiële hulp, God heeft de blijmoedige 

gever lief. 

 

Moge de Here u zegenen, 

 

 

Op de Bres voor Nederland, 

Cees Vork 


