OP DE BRES VOOR NEDERLAND
Maandbrief december 2021
Spreuken 29:25 Vrees voor mensen spant een strik, maar wie op de Here vertrouwt is
onaantastbaar.
Beste bidders,
Hierbij de dank- en gebedspunten voor de maand december 2021.
NEDERLAND
Op 8 januari 2022 is er weer een themadag HIJ KOMT.
Het onderwerp is: Klaarmaken voor de wederkomst.
Deze dag wordt gehouden in Heerde (zie website opdebres.org).
Voor opgave mail naar: opdebres@solcon.nl
De spanningen in de samenleving nemen toe!
In de Bijbel zijn er drie uitingen van Gods oordeel:
1) innerlijke verdeeldheid,
2) vreemde overheersing en
3) natuurrampen (zoals stormen en droogte)
Blijf bidden dat God ons op de knieën brengt en dat we Psalm 121 serieus gaan nemen.
De politiek: De Christen Unie is verdeeld. Bid om Gods wijsheid voor Gert Jan Segers en de leiding
van de partij.
Bid dat we in ons land keuzevrijheid zullen behouden. Dit is een belangrijk grondwettelijk recht.
Bid dat de tweedeling in de maatschappij zal worden hersteld in een respectvolle samenleving. Voor
God is niets onmogelijk!
Als gelovigen gehoorzamen we de overheid en bidden voor haar. Dit is ook de Bijbelse opdracht.
Als een overheid echter keuzes gaat maken die buiten haar opdracht liggen, dan mag/moet de
gemeente van Christus, zonder geweld, haar stem verheffen. Bid om profetische stemmen naar de
overheid toe.
Bid om Gods bescherming voor de kinderen en jongeren in de samenleving. Zij zijn kwetsbaar.
Gerechtigheid verhoogt een volk maar zonde is een schandvlek voor een land, Spreuken 14:34. Bid
om overtuiging van zonden en reiniging daarvan.
VEROOTMOEDIGING
Juist in deze tijd is het nodig om ons persoonlijk, als kerk, en ook als land te verootmoedigen. Dat
kan in het klein, in de vorm van oprecht gebed, kijk eens in het Bijbelboek Daniël, waarin Daniël
God zoekt, en zijn verootmoedigingsgebed naar Hem uit:
Daniël 9
18 Neig Uw oor, mijn God, en hoor! Open Uw ogen om onze verwoestingen (problemen, crises) en
de stad (ons land) te zien waarover Uw Naam is uitgeroepen, want wij werpen onze smeekbeden
niet voor U neer op grond van onze gerechtigheden, maar op grond van Uw grote barmhartigheid.
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ISRAËL/JERUZALEM
Velen zijn in verwarring betreffende Israël. Er zijn tegenstrijdige keuzen die Israël maakt. Ook is er
een wankele regering. Hoe moeten we hiermee omgaan? Kijk naar Gods woord, plan en doel met
Israël en Jeruzalem en bidt datgene uit wat Zijn wil en Zijn woord is. Dat is de waarheid die
standhoudt.
Israël moet een voorbeeld zijn voor alle volkeren. Hun voorbeeld moet de volkeren naar God toe
trekken. Bid dat ze deze goddelijke roeping verder waar zullen maken.
Israël gaat steeds meer de komst van Jezus verwachten. Datzelfde doet de gemeente van Jezus. Bid
voor een diepe verbintenis tussen Israël en de gemeente van Jezus Christus.
VOLKEREN
Zeg onder de volkeren: De Here is Koning - Psalm 96:10. In 95 landen hebben gebedsteams het
Koningschap van Jezus uitgesproken in de hoofdsteden. De overige landen zijn met
proclamatiegebeden bereikt.
Alles draait om het Koningschap van Jezus onder alle volken.
Habakuk 2:14 zegt: de aarde gaat vol worden met de kennis van de heerlijkheid van God. Dat is de
toekomst van deze gebroken en demonisch bezette wereld. Bid dat dit spoedig gebeurt.
PROCLAMATIE
Psalm 135:5 Ja Ik weet dat de Here groot is, dat onze Here boven alle goden is.
BEMOEDIGING
Elke dag brengt ons dichter bij de wederkomst van Jezus Christus en de vervulling van Zijn woord.
Hij maakt alle dingen nieuw.
TEN SLOTTE
In uw tijd van gebeden mag en kunt u bidden wat op uw hart heeft en wat in gedachten is. Deze
brief kunt u gebruiken als een hulpmiddel in uw gebedstijd.
Het belangrijkste is dat u luistert naar wat God wil.
Hartelijk dank voor uw betrokkenheid.
Samen in de strijd verbonden.
Namens het bestuur van Stichting Op de Bres,
Cees Vork
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