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Psalm 126:5 Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien.
Beste bidders,
Hierbij de dank- en gebedspunten voor de maand juni 2021
NEDERLAND
Het samenstellen van een nieuwe regering is moeilijk. We bidden dat God uiteindelijk bepaalt
welke regering en welke minister-president we zullen gaan krijgen.
De gezondsheidscrisis duurt nog steeds voort. Ook al zijn er ca. 8 miljoen mensen gevaccineerd en
minder besmettingen, toch blijft er spanning in de samenleving vanwege het virus en de
onzekerheid over hoe e.e.a. zich gaat ontwikkelen. Bid dat vele Nederlanders open zullen komen
voor God.
Zie ook: Maleachi 3:7 Sinds de dagen van uw vaderen bent u afgeweken van Mijn verordeningen,
en hebt u ze niet in acht genomen. Keer terug naar Mij, en Ik zal naar u terugkeren, zegt
de HEERE van de legermachten.
Het grootste gedeelte van de Nederlandse bevolking is goddeloos, los van God. Dit geeft allerlei
problemen in onze samenleving. Goddeloosheid bewerkt altijd een oordeel in een samenleving.
Alleen een terugkeer, zoals in Ninevé, kan het tij keren. Bid om Gods genade.
God is een God van liefde en genade, maar ook van waarheid en oordeel. Oordelen zijn bedoeld om
recht te zetten, te herstellen hoe God het oorspronkelijk bedoeld heeft.
Hij heeft Zijn Zoon gegeven, Die het oordeel al gedragen heeft, maar alleen voor degenen die dit
geloven, en zo dan ook terugkeren naar de God van waarheid en liefde.
Zij die Zijn Zoon negeren of afwijzen, blijven onder het oordeel.
Bid dat velen dit gaan zien en de genade en waarheid in Christus gaan ontvangen en omarmen.
De grootste geestelijke aanvallen van de duivel zijn gericht op de huwelijken en gezinnen. Bid een
zegen over de huwelijken en gezinnen in ons land. Bid om Gods bescherming en bid dat het linkse
denken (genderneutraliteit, agenda 2030, etc.) ons land niet verder zal vervuilen en de kerken en
gemeenten niet zal beïnvloeden.
Bid voor eenheid onder christenen en kerken en gemeenten - dat Gods Geest ons allen leidt, in de
volle Waarheid.
Bid voor politie en justitie in haar strijd tegen de drugshandel en productie. Dank voor de plaatsen
die ontmaskerd worden als drugslabs. Bid dat jongeren zich niet laten verleiden ook te gaan
gebruiken en mee te doen in de handel.
Bid voor het onderwijs in ons land. Bid voor de leerkrachten. Bid dat ze in woord en gedrag de
kinderen positief beïnvloeden, vanuit Gods principes en niet vanuit de huidige linkse agenda.
Dank voor de christelijke gemeenten die in ons land nog steeds licht en zout zijn in deze tijd.
ISRAËL/JERUZALEM
De strijd tussen Israël en Hamas is na 10 dagen weer geluwd. Er is geen oplossing. De enige echte

oplossing is de wederkomst van de Koning van Israël in Jeruzalem: Jezus Christus.
De Messiaanse beweging groeit. Meer en meer Israëlische mensen leren Jezus, hun Messias,
kennen. Dank daarvoor en bid dat velen van hen overtuigd raken dat Jezus de Weg, de Waarheid en
het Leven is. Moge de Heilige Geest dit bewerken.
Bid om de terugkeer van Joden uit Amerika. Dat zij een Bijbelse kijk op Israël en het Profetische
Woord God gaan krijgen. “Vader God, breng hen allen thuis”.
Dat is Zijn woord en bedoeling.
Bid voor de christelijke werkers, ook uit andere landen, die een roeping hebben om Israël te
zegenen in woord en daad.
Dank voor de christelijke gemeente in de wereld, die meer oog krijgt voor de rol en plaats van Israël
in Gods plannen. Bid dat bedekkingen worden weggenomen bij mensen die deze waarheid
betreffende Israël niet zien.
VOLKEREN
Gods visie blijft dat alle volken Hem erkennen. Als Op de bres voor Nederland hebben we in 95 van
de 192 landen uitgesproken dat Jezus Koning is en alle macht heeft in de hemel en op deze aarde.
Psalm 96:10.
Prijst God dat de dag gaat komen dat alle volken Hem zullen prijzen.
We bidden dat Zijn Naam worde geheiligd, Zijn Koninkrijk kome en Zijn wil zal geschiede zowel
in de hemel als op aarde. Dit gebed wordt volledig verhoord bij de wederkomst.
ALGEMEEN
Dank met ons dat Op de bres voor Nederland dit jaar 40 jaar bestaat. Sinds 1981 zijn we actief.
Zoveel gebeden zijn er opgezonden. We zijn dankbaar dat we iets mochten bijdragen aan Gods
werk in Nederland, Israël en de volkeren door middel van gebed, publicaties en persoonlijke
betrokkenheid.
TEN SLOTTE:
Blijf volhardend doorgaan om Jezus te volgen.
Dank voor uw betrokkenheid.
We zegenen u in Jezus Naam
Namens het bestuur van Op de Bres
Cees Vork.

