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9 t/m 16 December 2021

17 t/m 24 December 2021

Regelmatig worden er Israëli’s op straat aangevallen met messen.
Soms zijn er agenten die tussenbeide kunnen komen en de aanvallers kunnen neutraliseren. Dank voor de keren dat een mesaanval voorkomen kon
worden en bid dat agenten op straat alert zijn en snel en effectief reageren
bij mesaanvallen.

Onlangs hebben tientallen Israëli’s uit Hebron ‘s nachts stenen
gegooid naar huizen en auto’s in een Arabisch dorp. Vaak horen we het andersom, maar ook dit gebeurt soms. Bid dat dit soort incidenten niet meer
gebeuren, aan beide kanten niet.

DO 9/12

Bid voor wijsheid voor de Israëlische overheid om het coronavirus
op de juiste manier te blijven bestrijden en de juiste beslissingen te nemen.
VR 10/12

De Israëlische premier Bennett heeft aangegeven tegen de oprichting van een Palestijnse staat te zijn. Yair Lapid, die Bennett over anderhalf jaar opvolgt, is hier genuanceerder in. Bid om wijsheid voor deze twee
Israëlische regeringsleiders om de goede keuzes te maken en de goede
houding aan te nemen.

VR 17/12

ZA 18/12 Het aantal Messiaanse Joden groeit in Israël. Bid dat zij tot zegen
mogen zijn in de Israëlische maatschappij. Dank dat hun geloof in Jezus als
Messias steeds meer geaccepteerd wordt, ook omdat ze volledig deel uitmaken van het leven in Israël.

ZA 11/12

ZO 12/12 “Dezen vertrouwen op strijdwagens en die op paarden, maar wíj
zullen de Naam van de HEERE, onze God, in herinnering roepen.” Psalm 20:8.
Bid dat Israëli’s hun vertrouwen wat betreft de veiligheid van het land in de
eerste plaats op God zullen stellen en het van Hem zullen verwachten.

Het Israëlische kabinet heeft bij het opstellen van de begroting
veel geld apart gezet om minderheidsgroeperingen zoals Arabieren en
Druzen te ondersteunen. Het budget is bedoeld om de kloof tussen deze
minderheidsgroepen en de rest van de bevolking op het gebied van bijv.
onderwijs te verkleinen. Bid dat deze plannen een goede uitwerking zullen
hebben.
MA 13/12

“En Hij zei: Moet Mijn aangezicht meegaan om u gerust te stellen?
Toen zei hij tegen Hem: Als Uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van
hier niet verder trekken.” Exodus 33:14-15. Mozes pleit er bij God voor dat Hij
meegaat met Israël op weg naar Kanaän. Dank dat God toen met Israël mee
is gegaan en bid dat Israël ook nu mag ervaren dat God nog steeds bij hen
is.

25 t/m 31 December 2021
ZA 25/12 EERSTE KERSTDAG “Want er zal een Twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isaï, en een Loot uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen.”
Jesaja 11:1. God beloofde aan Zijn volk dat de Messias geboren zou worden
uit het geslacht van David. Dit is gebeurd. Dank voor Gods trouw aan Zijn
beloften.
ZO 26/12 TWEEDE KERSTDAG “En het Woord is vlees geworden en heeft onder
ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als
van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid.” Johannes
1:14. Dank voor Jezus’ komst naar de aarde en dat Hij onder Zijn volk heeft
gewoond.

ZO 19/12

Bid voor het medische personeel in Israël. Door de coronacrisis
zaten velen al aan de toppen van hun kunnen en nog steeds is een deel van
de zorg overbelast. Bid dat er meer ademruimte komt voor medisch personeel en dat alle zieken goed geholpen kunnen worden.
MA 20/12

In de Arabische gebieden in Israël is veel criminaliteit en weinig respect voor de politie. Israël heeft besloten dit nu actief te gaan aanpakken,
onder meer door wapenbezit en wapenhandel in de Arabische gebieden
strafbaar te stellen. Bid dat dit effectief zal zijn en dat de criminaliteit teruggedrongen wordt.
DI 21/12

DI 14/12 Volgens een recent onderzoek krijgen kinderen in 17% van de
Israëlische gezinnen niet voldoende voeding om zonder honger de dag door
te komen. Bid voor zegen op alle organisaties die voedsel uitdelen en bid
dat er op de lange termijn ook een oplossing gevonden wordt voor deze
problematiek.

Israëls binnenlandse veiligheidsdienst Shin Bet heeft een nieuwe
directeur, namelijk Ronen Bar. Bid voor wijsheid voor Bar om de veiligheidsdienst op de juiste manier te leiden, de juiste prioriteiten te stellen en de
vijand altijd een stap voor te zijn.

WO 15/12

In de buurt van het Arabische dorp Nablus ligt het graf van Jozef.
Joden gaan hier graag op bezoek om te bidden, maar Palestijnen doen er
alles aan om dit te voorkomen. Onlangs schoten zij op de Joodse bezoekers.
Bid dat het geweld rondom het graf van Jozef stopt en dat Joodse bezoekers
beschermd worden tegen aanvallen.

Een paar maanden lang werd het oogluikend toegestaan dat Joden
gebeden opzegden op de Tempelberg. Aan deze praktijk is echter een einde
gekomen, waarschijnlijk door Amerikaanse druk en de onrust die het onder
Palestijnen veroorzaakte. Bid dat de tijd snel zal komen dat Joden weer vrij
op de Tempelberg mogen bidden.

DO 16/12 Door de coronacrisis dreigen er massaontslagen in de Israëlische
luchtvaart met als mogelijk gevolg dat de luchtvaartindustrie van Israël in
zijn geheel omvalt. Bid dat dit niet gebeurt en Israël weer veel toeristen kan
ontvangen.

VR 24/12 Bid dat het deze winter veel zal regenen in Israël, zodat de watervoorraad aangevuld wordt en het meer van Galilea weer helemaal vol komt
te staan.

WO 22/12

DO 23/12

MA 27/12 ISRAËL Bid voor eenzame soldaten in het Israëlische leger. Sommige
soldaten zijn naar Israël gekomen om te dienen in het leger, maar ervaren
zonder familie sterke eenzaamheid. Bid dat er mensen zullen zijn die hen
kunnen helpen en er voor hen kunnen zijn.
DI 28/12 Bid voor ex-moslims die tot geloof in de Heere Jezus zijn gekomen
en leven in Palestijns gebied. Deze christenen hebben het erg zwaar en kunnen rekenen op uitstoting en mishandeling door hun familieleden als men
erachter komt.
WO 29/12 In Israël wonen ongeveer een kwart miljoen Bedoeïenen. Met name
de Bedoeïenen die in het zuiden van Israël wonen, leven nog een nomadisch
bestaan. De Israëlische overheid heeft liever dat deze Bedoeïenen in dorpen
en steden gaan wonen. De Bedoeïenen zelf willen dit vaak niet, wat leidt tot
spanningen. Bid om wijsheid voor beide partijen om hiermee om te gaan.
DO 30/12 ISRAËL EN DE VOLKEN Het is nu ruim een jaar geleden dat de Abraham
Akkoorden zijn gesloten. Inmiddels helpen de landen waarmee de akkoorden zijn gesloten Israël om met andere islamitische landen ook zulke akkoorden te sluiten. Dank voor deze ontwikkeling waarin de vrede van Israël
gezocht wordt.
VR 31/12 OUDEJAARSDAG “Weet u het niet? Hebt u het niet gehoord? De eeuwige
God, de HEERE, de Schepper van de einden der aarde, wordt niet moe en niet
afgemat. Er is geen doorgronding van Zijn inzicht.” Jesaja 40:28. Het kunnen
en doen van de mens is beperkt, dat we hebben we afgelopen jaar wel ervaren. Maar aan Gods kracht en inzicht komt geen einde. Dank dat God altijd
Dezelfde is, dat Hij de Alfa en de Omega is.
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ZO 9/1 ISRAËL AAN DE GRENZEN “De engel van de HEERE legert zich rondom hen
die Hem vrezen, en redt hen.” Psalm 34:8. Bid om bescherming van Israël
door Gods engelenmacht die rondom het land is.
MA 10/1 Israël heeft onlangs in Judea en Samaria een Hamas-cel opgerold.
De terroristische groep was van plan om soldaten uit Judea en Samaria te
ontvoeren. Dank dat Israël dit heeft kunnen voorkomen.
DI 11/1 Bid dat alle complotten van Iran om Israël via terreurgroepen als
Hamas en Hezbollah aan te vallen, blootgelegd worden.
WO 12/1 De Palestijnse president Mahmoud Abbas heeft tijdens een vergadering van de Verenigde Naties van Israël geëist zich onmiddellijk terug te
trekken tot achter de grenzen van 1967. Natuurlijk gaat Israël hier niet in
mee, maar het laat zien hoe onrealistisch de Palestijnse eisen zijn. Bid om
wijsheid van Israël hoe hiermee om te gaan.
DO 13/1 ANTISEMITISME Hoge functionarissen van de Europese Unie en het
hoofd van het Comité voor Palestijnse vluchtelingen van de Verenigde
Naties, hebben erkend dat Palestijnse schoolboeken antisemitisch zijn en
geweld verheerlijken. Dank dat er eindelijk erkenning is binnen de EU en VN
dat de Palestijnse schoolboeken antisemitisch zijn en bid dat er verandering
in komt.
VR 14/1 Onlangs werden barakken in Auschwitz beklad met antisemitische
leuzen. Voor Holocaustoverlevenden en hun kinderen is dit verschrikkelijk.
Bid dat de daders gevonden en bestraft zullen worden en bid dat de daders
zich zullen bekeren.
ZA 15/1 Ruim 300 Europese en Amerikaanse politici hebben een oproep gedaan aan de Verenigde Naties (VN) om een einde te maken aan de discriminatie van Israël. Bid dat deze oproep teweeg zal brengen dat de eenzijdige
veroordeling van Israël door de VN zal stoppen.
ZO 16/1 “En als wij weten dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, dan weten
wij dat wij het gevraagde, dat wij van Hem hebben gebeden, ontvangen.” 1
Johannes 5:15. De afgelopen jaren hebben we regelmatig voorbede gedaan
met betrekking tot de zeer anti-Israël en anti-Joodse Durban Conferentie in
Zuid-Afrika. Dit jaar waren er op die conferentie een recordaantal landen die
de conferentie boycotten. Dank hiervoor.
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Uteam
geroepen
U hebt mijBid
genezen.”
Psalm 30:3.
een
eenaantal
aantalnieuwe
nieuwe
mensen
mensen
het
komen
komenen
versterken.
versterken.
Bid
voor
voorwijsheid
wijsheid
Dank
dat
God
luistert
naar
de
gebeden
van
zijn
volk
Israël
en
naar
onze
en
enzegen
zegenop
opde
deactiviteiten
activiteitendie
dieze
zeorganiseren.
organiseren.Bid
Biddat
dater
erveel
veelchristenen
christenen
iningebeden.
Ons
roepen
tot
God
is
nooit
tevergeefs.
Duitsland
Duitslandbereikt
bereiktmogen
mogenworden.
worden.

DIDI18/1
18/1ANTISEMITISME
ANTISEMITISME Het
HetBelgische
Belgischegrondwettelijke
grondwettelijkehof
hofheeft
heefteen
eenverbod
verbodop
op

DO 2/12 “HEERE, U hebt mijn ziel uit het graf opgehaald; U hebt mij in het
DIDI25/1
25/1 Onze
Onzeafdeling
afdelingininFiji
Fijihad
hadonlangs
onlangsde
demogelijkheid
mogelijkheidom
omonline
onlinemet
met

rituele
ritueleslacht
slachtbevestigd.
bevestigd.Joodse
Joodseorganisaties
organisatieszijn
zijnboos
boosen
enteleurgesteld
teleurgestelden
en
beschouwen
beschouwenhet
hetals
alsdiscriminatie.
discriminatie.Ze
Zehebben
hebbennog
nogde
demogelijkheid
mogelijkheidom
omnaar
naar
het
hetEuropees
EuropeesHof
Hofvoor
voorRechten
Rechtenvan
vande
deMens
Menste
tegaan.
gaan.Bid
Biddat
dathet
hetverbod
verbod
toch
tochnog
nogdoor
doorhet
hetEuropees
EuropeesHof
Hoftegengehouden
tegengehoudenwordt.
wordt.
WO
WO19/1
19/1 In
InNoorwegen
Noorwegenhebben
hebbeneen
eenaantal
aantalkerken
kerkeneen
eententoonstelling
tentoonstellinggeorgeor-

ganiseerd
ganiseerdwaarin
waarincentraal
centraalstaat
staatdat
datPalestijnen
Palestijnenop
opde
deWestbank
Westbankelke
elkedag
dag
figuurlijk
figuurlijk‘gekruisigd
‘gekruisigdzouden
zoudenworden
wordendoor
doorIsraël’.
Israël’.Deze
Dezetentoonstelling
tentoonstellingdoet
doet
sterk
sterkdenken
denkenaan
aanhet
hetantisemitisch
antisemitischgedachtengoed
gedachtengoedwaarin
waarinde
deJoden
Jodende
de
schuld
schuldkrijgen
krijgenvan
vande
dekruisiging
kruisigingvan
vanJezus
Jezusen
endaarvoor
daarvoorgestraft
gestraftmoeten
moetenworworden.
den.Bid
Biddat
datde
dekerken
kerkenininNoorwegen
Noorwegentot
totinkeer
inkeerkomen
komenover
overdeze
dezeverschrikverschrikkelijke
kelijketentoonstelling.
tentoonstelling.
DO
DO20/1
20/1 Israëlische
Israëlischeorganisaties
organisatieshebben
hebbenontdekt
ontdektdat
datIsraëlische
Israëlischebedrijven
bedrijven
en
eninstellingen
instellingengemiddeld
gemiddeldongeveer
ongeveertwee
tweekeer
keerzo
zovaak
vaakdoelwit
doelwitzijn
zijnvan
vancycyberaanvallen
beraanvallenals
alsandere
anderelanden.
landen.Bid
Bidom
ombescherming
beschermingvan
vanIsraël
Israëlop
opdigitaal
digitaal
gebied.
gebied.
VR
VR21/1
21/1 Regelmatig
Regelmatiggebeurt
gebeurthet
hetdat
datmensen
mensende
deHolocaust
Holocaustproberen
proberenafafte
te
zwakken.
zwakken.Dit
Ditzie
ziejejebijvoorbeeld
bijvoorbeeldbij
bijgroepen
groepenbinnen
binnende
deislam,
islam,maar
maarook
ookbij
bij
extreemrechtse
extreemrechtsegroeperingen.
groeperingen.Bid
Biddat
datdit
dittegengegaan
tegengegaanwordt
wordten
endat
datmenmensen
sennooit
nooitzullen
zullenvergeten
vergetenwelke
welkeverschrikking
verschrikkinger
erheeft
heeftplaatsgevonden.
plaatsgevonden.
ZA
ZA22/1
22/1CHRISTENEN
CHRISTENENVOOR
VOORISRAËL
ISRAËL “Een
“Eenwoord
woordop
ophet
hetjuiste
juistemoment
momentgesproken,
gesproken,
isisals
alsgouden
goudenappels
appelsininzilveren
zilverenschalen.”
schalen.”Spreuken
Spreuken25:11.
25:11.Woorden
Woordenhebben
hebben
kracht
krachten
enkunnen,
kunnen,wanneer
wanneerze
zeopbouwend
opbouwendbedoeld
bedoeldzijn,
zijn,een
eenenorm
enormpositiepositieve
veuitwerking
uitwerkinghebben.
hebben.Bid
Biddat
datwe
weals
alschristenen
christenenIsraël
Israëlmeer
meeren
enmeer
meerzullen
zullen
zegenen
zegenenen
entroosten,
troosten,naar
naarde
deoproep
oproepuit
uitJesaja
Jesaja40:
40:Troost,
Troost,troost
troostMijn
Mijnvolk.
volk.
ZO
ZO23/1
23/1 “Voorzeker,
“Voorzeker,de
deHeere
HeereHEERE
HEEREdoet
doetniets
nietstenzij
tenzijHij
HijZijn
Zijngeheimenis
geheimenis

heeft
heeftgeopenbaard
geopenbaardaan
aanZijn
Zijndienaren,
dienaren,de
deprofeten.”
profeten.”Amos
Amos3:7.
3:7.Bid
Bidom
omprofeprofetisch
tischinzicht
inzichtvan
vanGod,
God,zodat
zodatuunog
nogdoelgerichter
doelgerichterkunt
kuntbidden
biddenvoor
voorIsraël.
Israël.

leven behouden,
zodat
ik inininde
niet
ben neergedaald.”
Psalm
30:4. Dank
jongvolwassenen
jongvolwassenen
op
opeilanden
eilanden
de
dekuil
Stille
Stille
Zuidzee
Zuidzee
en
enininAlaska
Alaskate
te
spreken
spreken
dat
God
het
volk
Israël
na
de
verschrikkelijke
gebeurtenis
van
de
Holocaust
over
overGods
Godsverbonden
verbondenmet
metIsraël,
Israël,die
dieHij
Hijzal
zalvervullen
vervullenvoor
voorIsraël
Israël(Jeremia
(Jeremia
een eigen
land
heeft gegeven en dat het volk als het ware uit de dood is
32:37-41).
32:37-41).
Dank
Dankhiervoor.
hiervoor.
opgestaan.
WO
WO26/1
26/1 Dank
Dankvoor
voorde
demogelijkheid
mogelijkheidom
om onze
onzeEngelstalige
Engelstaligematerialen
materialenonline
online
VR 3/12 “Zing psalmen voor de HEERE, gunstelingen van Hem! Loof Hem ter
te
teverspreiden
verspreiden
via
viaCrossflix.
Crossflix.Via
Viadeze
dezechristelijke
christelijkestreamingdienst
streamingdienstzal
zalons
ons
gedachtenis
aan Zijn heiligheid.
Want
een ogenblik
duurt
Zijnkerken
toorn, en
maar
videovideoen
encursusmateriaal
cursusmateriaal
wereldwijd
wereldwijd
beschikbaar
beschikbaar
zijn
zijnvoor
voor
vele
vele
kerken
en
een
leven
lang
Zijn
goedgunstigheid;
overnacht
‘s
avonds
het
geween,
‘s
geloofsgemeenschappen.
geloofsgemeenschappen.
morgens is er gejuich.” Psalm 30:5-6. Door het volk Israël zijn de Psalmen tot
ons gekomen, net als de rest van het Oude Testament. Dank hiervoor en bid
DO
DO27/1
27/1INTERNATIONALE
INTERNATIONALEHOLOCAUST
HOLOCAUSTHERDENKINGSDAG
HERDENKINGSDAG Vandaag
Vandaagwordt
wordtop
opveel
veel
dat wij als christenen dat nooit zullen vergeten.
plekken
plekkenwereldwijd
wereldwijdstilgestaan
stilgestaanbij
bijde
deverschrikkelijke
verschrikkelijkegebeurtenis
gebeurtenisvan
vande
de
Holocaust.
Holocaust.Voor
Voorveel
veelJoden
Jodenisisdit
diteen
eenmoeilijke
moeilijkedag
dagomdat
omdatherinneringen
herinneringenaan
aan
ZA 4/12 “Want, HEERE, door Uw goedgunstigheid had U mijn berg vast doen
de
deoorlog,
oorlog,of
ofvoor
voorde
dejongere
jongeregeneratie
generatieherinneringen
herinneringenaan
aanhet
hetverdriet
verdrietvan
van
– bovenkomt.
Maar
toen UBid
Uw
aangezicht
hun
hunstaan.
ouders,
ouders,
bovenkomt.
Bidom
omtroost.
troost. verborg, werd ik door schrik overmand.”
Psalm 30:8. Bid voor alle Joden die het gevoel hebben door God verlaten te
zijn en niet meer geloven dat God er nog is. Bid dat zij weer mogen zien dat
VR
VR28/1
28/1CHRISTENEN
CHRISTENENVOOR
VOORISRAËL
ISRAËL “En
“Ende
deGod
Godvan
vande
devolharding
volhardingen
envan
vande
deververGod een levende God is en dat Hij hun Vader is.
troosting
troostingmoge
mogeuugeven
gevenonderling
onderlingeensgezind
eensgezindte
tezijn
zijnininovereenstemming
overeenstemming
met
metChristus
ChristusJezus.”
Jezus.”Romeinen
Romeinen15:5.
15:5.Bid
Bidom
omeensgezindheid
eensgezindheidonder
onderchristechristeZO 5/12 “U hebt voor mij mijn rouwklacht veranderd in een reidans, U hebt
nen,
nen,ook
ookals
alshet
hetover
overIsraël
Israëlgaat.
gaat.Bid
Biddat
datchristenen
christeneneensgezind
eensgezindhet
hetvolk
volk
mijn
rouwgewaad
losgemaakt
Israël
Israël
steunen
steunen
en
envoor
voorhen
henbidden.
bidden.en mij met blijdschap omgord.” Psalm 30:12.
Dank dat God een God is die grote verandering teweeg kan brengen en uitzichtloze situaties weer hoopvol kan maken. Niets is onmogelijk bij God.
ZA
ZA29/1
29/1ALIJA
ALIJA Afgelopen
Afgelopenjaar
jaarwas
washet
hetvijfentwintigjarig
vijfentwintigjarigjubileum
jubileumvan
vanhet
het
project
projectvan
vanChristenen
Christenenvoor
voorIsraël:
Israël:Breng
Brengde
deJoden
JodenThuis.
Thuis.InIn25
25jaar
jaarheeft
heeft
MA 6/12 “Daarom zal mijn eer voor U psalmen zingen en niet zwijgen. HEERE,
Christenen
Christenenvoor
voorIsraël
Israëlmeer
meerdan
dan150.000
150.000Joden
Jodengeholpen
geholpenom
omalija
alijate
temaken.
maken.
mijn
eeuwig
zal ik het
Uhet
loven.”
Psalm
30:13.
Bid dat deen
tijd
zaldat
komen
Dank
Dankvoor
voorGod,
alle
allevoor
Joden
Joden
die
diedankzij
dankzij
project
project
konden
konden
terugkeren
terugkeren
en
bid
bid
dat
er
er
dat
Joden
en
Christenen
God
eensgezind
zullen
loven
op
de
nieuwe
aarde.
nog
nogveel
veelJoden
Jodengeholpen
geholpenkunnen
kunnenworden.
worden.
DI 7/12 ISRAËL In Oost-Jeruzalem is er een samenwerking tussen 30 mosZO
ZO30/1
30/1 Volgens
Volgensde
derabbijnse
rabbijnsedefinitie
definitievan
vanwie
wieJood
Joodis,
is,zijn
zijner
er15.2
15.2miljoen
miljoen

lims
die
onderdeel
zijn van
de
reddingsbrigade
United Hatzalah,
en het25
Joden
Joden
ininde
dewereld.
wereld.
Volgens
Volgens
de
deIsraëlische
Israëlische
wet
wetop
opterugkeer
terugkeer
zijn
zijner
erechter
echter
25
Israëlische
leger.
Zij
trainen
samen
om
reddingsoperaties
uit
te
kunnen
miljoen
miljoenJoden
Jodendie
dieininaanmerking
aanmerkingzouden
zoudenkomen
komenom
omalija
alijate
temaken.
maken.Bid
Bidom
om voeren na
aardbevingen
of regering
rampen.
voor
unieke
samenwerking.
wijsheid
wijsheid
voor
voor
de
deIsraëlische
Israëlische
regeringDank
over
overwelke
welkedeze
criteria
criteria
ze
zemoeten
moeten
hantehanteren
renom
ommensen
mensenbinnen
binnente
telaten.
laten.
WO 8/12 Afgelopen zomer ontsnapten zes Palestijnse terroristen uit een
zwaarbeveiligde
gevangenis
in Israël.alija
Achteraf
bleek
dat ze nauwelijks
MA
MA31/1
31/1 Bid
Bidvoor
vooralle
alleJoden
Jodendie
dierecentelijk
recentelijk
alijahebben
hebben
gemaakt
gemaakt
en
enhun
hun hulp
kregen
van
Arabische
Israëli’s
tijdens
hun
vlucht.
Zij
gaven
juist
tips en
aan
draai
draaimoeten
moetenvinden
vindenininhet
hetland.
land.Bid
Biddat
datze
zezich
zichsnel
snelthuis
thuiszullen
zullenvoelen
voelen
en de
Israëlische
politie.
Dank
dat
er
Arabische
Israëli’s
waren
die
de
veiligheid
een
eenbaan
baankunnen
kunnenvinden.
vinden.
van Israël belangrijk vonden en die niet meegingen in de juichstemming die
onder sommige Palestijnen leefde na de ontsnapping.
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Shalom,
Ds. Willem Glashouwer heeft eens gezegd: “Christenen voor Israël is niet
zozeer een Israël-beweging maar een ‘terug naar de Bijbel beweging’.”
Wat een rake en gedurfde typering van ons werk. Want wie moeite
heeft met wat we doen voor Gods volk moet niet bij ons zijn, maar
het in de Bijbel nalezen. Kevin Loo, een voorganger uit Kuala Lumpur,
verwoordt het als volgt: ‘De wil van God wordt gevonden in het Woord
van God’. Deze gebedskalender, die begint in de maand december en
na de jaarwisseling doorgaat in de maand januari, is ook een opdracht
om de geciteerde teksten eens op te zoeken en te lezen. Of om zelf
eens wat meer de profetieën te lezen aangaande het volk van Israël dat
terugkeert naar z’n land en bestemming. U hoeft niet lang te zoeken,
want meer dan 700 keer spreekt de Schrift hierover. Deze teksten zijn
geprofeteerd door totaal verschillende personen en in allerlei perioden
van de geschiedenis.
Daarom zijn we als Christenen voor Israël enthousiast en dankbaar voor
ons project ‘Breng de Joden Thuis’, waar we al 25 jaar mee aantonen
dat het profetisch woord van God betrouwbaar is! De Joodse Bijbel
eindigt met 2 Kronieken. Wij als christenen hebben helaas de volgorde
veranderd. Er staat: ‘Wie er onder u ook maar tot al Zijn volk behoort
- de HEERE, zijn God, zij met hem en laat hij optrekken’ (2 Kronieken
36:23). Dit is een mooie tekst om het nieuwe jaar mee in te gaan.
Gods onmisbare zegen in 2022,
Pieter Bénard

Bid mee voor Israël!
U kunt de gebedskalender zes keer per jaar gratis ontvangen.
Meld u aan voor de gebedskalender via cvi.nl/gebed of bel
033-245 88 24. U kunt een digitale of papieren editie ontvangen.
Reacties en suggesties: bidden@cvi.nl

Postbus 1100, 3860 BC Nijkerk
Telefoon 033-245 88 24
www.christenenvoorisrael.nl

IBAN: NL38 ABNA 052 931 0252
SWIFT: ABNANL2A
t.n.v. Christenen voor Israël te Nijkerk

