OP DE BRES VOOR NEDERLAND
MAANDBRIEF JULI EN AUGUSTUS 2022
Met wie wilt gij God vergelijken en welke vergelijking op Hem toepassen? - Jesaja 40:18
Beste bidders,
Hierbij de dank- en gebedspunten voor de maanden juli en augustus 2022:
NEDERLAND
Dank voor de bidders die door het hele land actief zijn. God roept bidders om medearbeiders met
Hem te zijn!
Op 8 oktober aanstaande vindt de mars van de terugkeer plaats. Bid voor de juiste voorbereidingen
en de juiste mensen die dit willen coördineren.
De angst voor een nieuwe coronagolf neem toe. Bid dat Gods liefde deze angst verdrijft. Bid dat
velen God op een dieper niveau gaan leren kennen.
De strijd rond de boerenbedrijven neemt toe. Bid dat God Zijn gerechtigheid bewerkt in deze
situatie. Veel boeren bidden nu tot God, ook hun Schepper.
De dreiging van een gastekort neemt toe. Komen we letterlijk in de kou te zitten deze winter? Bid
dat we om Zijn hulp roepen.
Veel bedrijven hebben het financieel moeilijk. Bid dat ondernemers God gaan leren kennen en om
wijsheid gaan bidden.
De kerk/gemeente staat op in deze tijd. Bid om duidelijke stemmen uit de kerken/gemeenten die
richting gaan geven. Bid dat Gods Woord meer dan ooit gelezen wordt en toegepast.
De regering is kwetsbaar. Bid specifiek voor de ChristenUnie o.l.v. Gert Jan Segers om wijsheid en
duidelijke keuzes. Bid om waarheid in de regering.
ISRAËL/JERUZALEM
De regering van Israël is weer gevallen. Voor de vijfde keer gaat Israël naar de stembus. Zou het
kunnen zijn dat alleen de Messias Israël goed kan leiden? Bid dat de roep om Zijn komst toeneemt.
Het geestelijk ontwaken in Israël is in volle gang. God wil Israël een nieuwe geest en een nieuw
hart geven. Bid dat Hij dit verder krachtig wil laten doorwerken.
God is bezig Israëls vijanden klaar te maken voor vernietiging. Hamas, Iran, Hezbollah zijn er al
jaren mee bezig Israël te vernietigen. Deze vernietiging komt op hun eigen hoofd terecht.
Uiteindelijk zal God volledig ingrijpen. Bid dat God dit spoedig doet.
Nog steeds zijn grote delen van de kerkelijke gemeente zich niet bewust van Gods plan met en door
Israël en specifiek Jeruzalem.

De wereld wordt verlost door Jezus die dit via Israël zal bewerken. Eerst de jood en dan de heiden.
Bid om geopende ogen.
Jeruzalem is de tijdklok van God op aarde. We gaan richting vrede op aarde. Weliswaar door de
oordelen heen. God wil zuiveren en rechtzetten wat scheef is gegroeid. Geen vrede zonder
Vredevorst. Geen vrede zonder Jeruzalem. Hij komt terug voor Zijn stad Jeruzalem.
VOLKEREN
Er is paniek bij de duivel want hij weet dat zijn tijd kort is. Deze paniek zien we terug onder de
volkeren. De duivel weet dat Jezus terugkomt en uit alle macht probeert hij de volkeren in zijn
greep te houden en te krijgen. Dit heeft enorme conflicten tot gevolg.
Zijn hoofddoelen zijn om de kerk/gemeente en Israël te vernietigen en te misleiden. Tegelijkertijd
werkt de Heilige Geest onder de volkeren opdat velen Jezus leren kennen voordat Hij terugkomt.
Bidden is meebewegen met Gods wil. Zijn wil is dat velen Jezus persoonlijk leren kennen.

PROCLAMATIE
De vreugde in de Heer is onze kracht.
BEMOEDIGING
Het lijden van vandaag weegt niet op tegen de heerlijkheid die komt.
God zegene u in uw gebeden, en wij wensen u een gezegende vakantietijd toe.
Namens het bestuur van Op de Bres,
Cees Vork

