Gebedskalender oktober – November
Voorwoord
Als u deze gebedskalender ontvangt, is het enkele dagen na Rosj Hasjana (Joods Nieuwjaar), wat
gevierd werd op 26-27 september. Geweldig dat we ook in het nieuwe Joodse jaar aanhoudend
voorbede mogen doen voor Gods volk. In de afgelopen jaren is de verhoring op onze gebeden soms
duidelijk zichtbaar geworden, denkt u maar aan de doorgaande alija, het standhouden
tegen vijanden en optimisme ondanks de altijd aanwezige terreur. Maar ook een groeiend verlangen
naar de Here God en de komst van de Messias, velen ervaren dat dit dé kern is van het wonen in het
land Israël!
Maar er zijn ook talloze gevaren die het voortbestaan van Israël bedreigen. Toenemend antizionisme,
dreigende terreur aan de grenzen, van zowel Hamas als Hezbollah, aangestuurd door Iran. Niet te
vergeten de cyber-terreur, de anti-Israël hetze en stemmingen in de Verenigde Naties (VN). Minder
zichtbaar is de toenemende secularisatie en het willen zijn als ieder ander volk. Terwijl de Bijbel toch
duidelijk spreekt over 'Want u bent een heilig volk voor de HEERE, uw God. De HEERE, uw God, heeft
u uitgekozen uit alle volken op de aardbodem om voor Hem tot een volk te zijn dat Zijn persoonlijk
eigendom is' (Deuteronomium 7:6).
Het is alsof we een weegschaal voor ons zien, op de ene schaal de vervulling van honderden Bijbelse
profetieën. Op de andere schaal het uiterst precaire bestaan van het Joodse volk in de Joodse staat.
Naar welke kant slaat de weegschaal uit? Naar vervulling of verdwijning? We mogen weten dat wat
God begonnen is Hij zeer zeker zal voltooien. U kent de opmerking: 'God heeft ons geen rustige reis
beloofd maar wel een behouden aankomst.' Dit zien we ook in de geloofsreis van Israël. Als
voorbidders moet ons dit niet verwonderen, we maken immers hetzelfde mee!
Zo mogen wij samen met hen uitzien naar de komst van de Messias. Dan wordt voor het Joodse volk
ook gelijk de vraag beantwoord of Jezus nu wel of niet de Messias is. Zoals jaren geleden een
voormalig burgemeester van Jeruzalem, Teddy Kollek, het verwoordde: 'Als de Messias komt zal ik
hem meteen deze vraag stellen: 'Bent U hier al eens eerder geweest of is dit de eerste keer?'
Shalom,
Pieter Bénard
Za 1/10 Van 1 tot 8 oktober en van 16 tot 26 november hebben de Israëlconsulenten Open Huis
dagen. Bid om gezegende dagen met goede verkoop en goede gesprekken.
Zo 2/10 Israëlzondag Als je de eenvoudige waarheid van Romeinen 9, 10 en 11 afwijst, sta je open
voor een leugengeest. Gods redding van Israël staat onlosmakelijk verbonden met de redding van
onze wereld.
Ma 3/10 Israël en de kerk Bid dat christenen in Nederland voor het nieuws over Israël verder kijken
dan de reguliere nieuwsmedia die zeer bevooroordeeld zijn. Bid dat christenen er moeite voor doen
betrouwbare nieuwsbronnen te vinden en deze informatie ook met anderen te delen.
Di 4/10 Bid dat voorgangers en predikanten tijdens de kerkdienst trouw voor Israël zullen bidden en
in de prediking uitleggen dat we als christenen een diepe band hebben met het Joodse volk. Begin
oktober reist ds. Kees Kant naar Cuba voor ontmoetingen en Bijbelstudies met theologie studenten in
verschillende steden. Geef dank voor deze mogelijkheden en bid voor een veilige reis en goede tijd

op Cuba.
Wo 5/10 Jom Kipoer (Grote Verzoendag) Vandaag is het Jom Kipoer (Grote Verzoendag). De meest
heilige dag voor Israël en voor Joden wereldwijd. Bid dat God Zich ontfermt over Zijn volk, Zich laat
vinden nu zij Hem ernstig zoeken.
Do 6/10 Israël en de kerk “U dan, geliefden, omdat u dit van tevoren weet, wees op uw hoede, zodat
u niet door de dwaling van normloze mensen wordt meegesleept en afvalt van uw eigen vastheid.” (2
Petrus 3:17). Bid voor bescherming van de kerk tegen dwalingen en het loslaten van het geloof in de
betrouwbaarheid van de Bijbel.
Vr 7/10 Israël Dank voor het grote aantal toeristen dat deze zomer Israël bezocht. De cijfers gaan in
de richting van 2019 wat voor Israël een topjaar was.
Za 8/10 'Ik heb Mij met grote na-ijver voor Sion ingezet, ja, met grote grimmigheid heb Ik mij voor
haar ingezet' (Zacharia 8:2). Dank dat de Bijbel op honderden Schriftplaatsen spreekt over Jeruzalem.
Bid ook dat het tijdens het komende Loofhuttenfeest veilig zal zijn in Jeruzalem.
Zo 9/10 In een uitgelekte video van een Palestijnse school uit Jeruzalem is te zien dat leerlingen een
toneelstuk opvoeren waarbij ze Joden vermoorden. Dit is één van de voorbeelden waarop kinderen
opgevoed worden met Israëlhaat. Bid dat deze haat bij de kinderen verbroken wordt en dat ze juist
onderwezen worden in respect en liefde voor Israël.
Ma 10/10 Soekot (Loofhuttenfeest) Vandaag begint het Loofhuttenfeest (Leviticus 23:33-44). Bid dat
het Joodse volk zich geborgen weet in de loofhut. Bid om veilige feestdagen waarin
terreurbewegingen geen kans zien de vreugde te verstoren. Bid dat het volk zich geborgen weet in de
Heere God.
Di 11/10 Soekot is een feest waarbij familieleden elkaar opzoeken en samen het feest vieren. Bid dat
het feest de liefde en eensgezindheid binnen Joodse families en gezinnen zal vermeerderen.
Wo 12/10 Soekot is een feest van vreugde. Het is ook een opdracht aan de Joden om tijdens Soekot
vreugdevol te zijn, in welke omstandigheden ze ook verkeren. In het Nieuwe Testament krijgen
christenen in Filippenzen 4:4 ook de opdracht om altijd verheugd te zijn. Bid dat we hierin met het
Joodse volk samen zullen optrekken om vreugdevol in het leven te staan omdat we weten dat God
altijd voor ons zorgt.
Do 13/10 Soekot In Zacharia 14:16 staat de belofte dat eens de heidenvolken naar Jeruzalem zullen
optrekken om daar het Loofhuttenfeest te vieren. Bid dat deze tijd snel zal komen.
Vr 14/10 Soekot Tijdens Soekot wordt de zegen uitgesproken over een bundel met verschillende
soorten takken, zoals mirretakken en wilgentakken. Deze takken staan symbool voor de verschillende
soorten mensen die elkaar allemaal nodig hebben. Net als binnen het christendom zijn er ook binnen
het Jodendom verschillende stromingen. Bid dat deze stromingen eensgezind zullen zijn en tot zegen
en inspiratie zijn voor hun niet-gelovige broeders en zusters.

Za 15/10 Soekot In het dak van de loofhut zijn kieren zodat je de sterrenhemel kunt zien en je ervan
bewust bent dat je onder Gods bescherming leeft. Dank voor Gods bescherming van het Joodse volk
en in ons eigen leven.
Zo 16/10 Soekot Vandaag is de laatste dag van het Loofhuttenfeest. De Heere Jezus sprak tijdens de
laatste dag van het Loofhuttenfeest woorden die doorklinken tot op vandaag. Dienaren die
dit hoorden zeiden: 'Nooit heeft een mens zo gesproken als deze Mens (Johannes 7:37-52). Dank God
voor Zijn Woord en voor Zijn Zoon.
Ma 17/10 Sjeminie Atseret (Slotfeest van Soekot). Op dit Slotfeest wordt er gebeden voor regen in
het land zodat de oogst voor volgend jaar goed zal zijn. Bid mee met het Joodse volk voor deze
regen.
Di 18/10 Simchat Thora (Vreugde van de Wet) Vandaag wordt het Loofhuttenfeest afgesloten met
Simchat Thora (Vreugde der Wet). Dank dat wij als christenen veel kunnen leren over deze vreugde
van de wet, ook wel leefregels genoemd. Deze leefregels zijn als een veilige beschutting, als een
omheining rondom ons persoonlijke leven en gemeenteleven.
Wo 19/10 Israël In Israël is een groot gebrek aan politieofficieren. Bid dat er snel nieuwe mensen
opgeleid kunnen worden. Bid ook voor kracht voor de huidige politieofficieren om hun werk goed te
doen.
Do 20/10 Tevens is er in Israël een groot gebrek aan leraren. Bid dat ook hier mensen voor gevonden
worden. Bid ook voor zegen op het werk van Israëlische leraren. Bid dat zij kinderen zullen inspireren
om hun vertrouwen op God te stellen.
Vr 21/10 “Bid voor de vrede van Jeruzalem, laat het goed gaan met hen die u liefhebben. Laat vrede
binnen uw vesting zijn, rust in uw burchten”(Psalm 122:6-7). Dank voor deze duidelijke Bijbelse
opdracht voor iedere christen die de Psalmen leest!
Za 22/10 De helft van de mensen die in Jeruzalem wonen, leeft onder de armoedegrens. Dit wordt
onder andere veroorzaakt doordat de lonen laag zijn maar de kosten van boodschappen en vaste
lasten hoog. Bid voor zegen op het werk van organisaties die voedselpakketten uitdelen. Bid ook dat
er structurele oplossingen zullen komen voor de armoede.
Zo 23/10 Dank voor de vervulling van Bijbelse profetieën en bid dat we onze ogen blijven openen
voor deze Bijbelse waarheid die in vervulling gaat in onze dagen. Dank dat zoals de profetieën over
de Here Jezus in vervulling zijn gegaan dat ook de profetieën over Israël in vervulling zullen gaan!
Ma 24/10 Elk jaar komen er groepen buitenlandse archeologen naar Israël om aan opgravingen mee
te doen. Bid dat er bijzondere vondsten gedaan worden die aantonen dat het Joodse volk al een zeer
lange geschiedenis heeft in het land Israël en die laten zien dat de Bijbel betrouwbaar is.
Di 25/10 Bid voor veiligheid op de wegen van Israël. Wie wel eens in Israël geweest is, weet dat het
verkeer een stuk chaotischer is dan in Nederland. Bid voor bescherming van Israëli’s onderweg.
Wo 26/10 De Israëlische geheime dienst probeert zoveel mogelijk geplande aanvallen te voorkomen

door acties te ondernemen en terroristen voortijdig te arresteren. De laatste maanden zijn er weer
veel aanslagen voorkomen en zijn er diverse wapensmokkel-activiteiten onderschept. Dank hiervoor.
Do 27/10 Dank dat de acties van het Israëlische leger van afgelopen zomer in Gaza niet zijn
geëscaleerd in een grote oorlog. Veel raketten die afgevuurd werden op Israël, zijn onderschept door
de Iron Dome of kwamen in zee terecht. Dank hiervoor. Bid tegelijkertijd ook voor bescherming
tegen gevaar van raketten uit Gaza. Deze dreiging is nooit helemaal weg.
Vr 28/10 Onlangs kwam naar buiten dat de islamitische schoonmaakdienst afval dumpte op wat
volgens de Joodse traditie de heiligste plek op de Tempelberg is. Voor veel Joden is dit een grove
belediging. Bid dat de Tempelberg een plek zal worden waar de God van Israël vereerd zal worden.
Za 29/10 “Ik zal door u gevonden worden, spreekt de HEERE, Ik zal een omkeer brengen in uw
gevangenschap en u bijeenbrengen uit alle volken en uit alle plaatsen waarheen Ik u verdreven heb,
spreekt de HEERE, en Ik zal u terugbrengen naar de plaats vanwaar Ik u in ballingschap heb gevoerd.”
(Jeremia 29:14). In dit vers ligt de nadruk op: ‘alle volken’ en ‘alle plaatsen’. Bid om de vervulling van
dit Bijbelvers.
Zo 30/10 In de zomer werd Israël opgeschrikt door een aanslag op een bus. Meerdere mensen
kwamen hierbij om het leven. Bid om troost voor de nabestaanden en herstel voor de gewonden. Bid
ook voor bescherming van Israëli’s op straat tegen terreuraanslagen.
Ma 31/10 Israëlische politiek De verkiezingen in Israël zijn morgen. Bid dat de laatste dag van de
campagne van de verschillende partijen gekenmerkt zal worden door visie voor het land, en niet door
onderlinge haat en nijd. Bid dat mensen zich goed kunnen bezinnen op wie ze gaan stemmen.
Di 1/11 Israëlische politiek Vandaag zijn de Israëlische verkiezingen. Bid voor een goed verloop en
bid dat het deze keer wel een uitslag is die tot een meerderheidscoalitie kan leiden.
Wo 2/11 Israëlische politiek Bid dat het een speerpunt voor de nieuwe regering zal worden om de
armoede onder veel ouderen en grote gezinnen in Israël aan te pakken.
Do 3/11 Israëlische politiek Bid voor wijsheid voor allen die zich bezighouden met het vormen van
een regering. Bid dat zij door gebed gedragen worden en Gods leiding mogen ervaren.
Vr 4/11 Israël Bid voor zegen op het werk van Adi. Adi is een organisatie die meervoudig
gehandicapte kinderen in Israël verzorgt en een warm thuis biedt. Dank dat deze plek er is en bid dat
het tot zegen en bloei van de kinderen zal zijn.
Za 5/11 Doe het volgende: verander uw definitie van gebed. Denk niet aan gebed als zijnde een
activiteit voor God, maar meer als een bewustzijn van wie God is (Uitspraak Dietrich Bonhoeffer).
Dank dat Gods trouw tot de wolken reikt (Psalm 36:6).
Zo 6/11 “Want zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik een omkeer zal brengen in de
gevangenschap van Mijn volk, Israël en Juda, zegt de HEERE, en Ik hen zal terugbrengen naar het land
dat Ik hun vaderen gegeven heb, en zij zullen het in bezit nemen.” (Jeremia 30:3). In dit vers wordt
gesproken over het hele volk: zowel Israël als Juda. Bid dat Joden uit alle stammen verenigd worden
in Israël.

Ma 7/11 Israël aan de grenzen Bid voor de voortdurende ontwikkeling van de
verdedigingsmogelijkheden van het Israëlische leger met name met betrekking tot het 'Cyber Iron
Dome' (verdediging tegen cyberaanvallen). Bid dat het net zo effectief zal gaan werken als de 'Iron
Dome' tegen luchtafweergeschut (Deuteronomium 33:29).
Di 8/11 Uw gebed om bescherming en veiligheid voor de inwoners van Jeruzalem en voor de Joodse
dorpen in Judea en Samaria, het 'Hartland' van Israël, blijft nodig. Veel inwoners en bezoekers voelen
zich onveilig. Bid om overleg tussen de Israëlische en de Palestijnse autoriteiten.
Wo 9/11 De Joden uit de Joodse dorpen in het Bijbelse Hartland zien het vaak als hun missie om te
wonen in het land dat God aan hen beloofd heeft. Door de internationale media worden deze
mensen echter weggezet als kolonisten die er illegaal wonen. Bid voor standvastigheid voor deze
Joden in hun missie bid om wijsheid hoe ze het beste vorm kunnen geven aan hun missie.
Do 10/11 De Israëlische boorplaats van gas in de Middellandse Zee werd onlangs doelwit van een
vijandelijke drone. Vooral Hezbollah in Libanon wil aanvechten dat Israël op die plek gas exploiteert.
Bid dat aanvallen op deze boorplaats voorkomen kunnen worden.
Vr 11/11 Bid dat er geen oorlog zal uitbreken van Hezbollah tegen Israël. Hezbollah dreigt hier steeds
meer mee. Hoewel Israël weet wat het moet doen in het geval Hezbollah deze oorlog begint, brengt
het enorm veel leed mee voor beide partijen. Bid dat Hezbollah de haat tegen Israël laat varen.
Za 12/11 Israël en de volken Er zijn steeds meer signalen dat normalisering tussen Israël en SaudiArabië aanstaande is. Bid dat de normalisering ervan zal komen.
Zo 13/11 “Zo zegt de HEERE: Zie, Ik ga een omkeer brengen in de gevangenschap van de tenten van
Jakob en zal Mij ontfermen over zijn woningen. De stad zal herbouwd worden op haar ruïne en het
paleis zal op zijn rechtmatige plaats gelegen zijn.” (Jeremia 30:18). Dank dat in onze dagen Jeruzalem
herbouwd is tot een grote stad waar veel Joden wonen.
Ma 14/11 Bid voor alle Joden die uit Oekraïne zijn teruggekeerd naar Israël. Bid dat ze snel hun draai
zullen vinden. Bid ook dat ze oorlogstrauma’s goed kunnen verwerken.
Di 15/11 Enkele maanden geleden is de Israëlische ambassadeur in de Verenigde Naties (VN)
verkozen tot vicepresident van de Algemene Vergadering. Dit is bijzonder, omdat Israël normaal
gesproken alleen maar veroordeeld wordt door de VN. Dank voor deze bijzondere gebeurtenis en bid
dat het tot zegen van Israël zal zijn.
Wo 16/11 Bid om wijsheid voor de regeringsleiders in Israël, andere autoriteiten en iedereen die te
maken heeft met de groeiende contacten en ontwikkelingen in de relatie met Turkije, Marokko,
Saoedi-Arabië en andere Arabische moslimlanden. (Spreuken 8:14-16).
Do 17/11 Het Joods Agentschap heeft vergaande beperkingen opgelegd gekregen van de Russische
overheid en dreigt haar hele werk te moeten stopzetten. Bid dat deze beperkingen vanuit Rusland
opgeheven worden en dat het Joods Agentschap weer veel Joden kan helpen om vanuit Rusland
terug te keren naar Israël.

Vr 18/11 Bid dat Iran tegengehouden wordt in het streven naar nucleaire wapens. Bid dat dit niet
alleen zal gebeuren door Israël maar ook door de hele internationale gemeenschap.
Za 19/11 Bid om wijsheid voor de Israëlische regering om goed om te gaan met de dreiging vanuit
Iran. Bid dat de regering de juiste beslissingen maakt om wel of niet preventief Iran aan te vallen. Bid
ook dat het de juiste inschatting maakt over in hoeverre ze kunnen rekenen op de internationale
gemeenschap.
Zo 20/11 “Dan zal het gebeuren, dat Ik ten aanzien van hen zal waken om te bouwen en te planten,
zoals Ik ten aanzien van hen gewaakt heb om weg te rukken en af te breken, om omver te halen en te
vernielen, en hun kwaad aan te doen, spreekt de HEERE.” (Jeremia 31:28). God beloofd hier over Zijn
volk te waken als ze weer in het land wonen. Dank voor deze belofte en bid om Gods bescherming
voor Israël.
Ma 21/11 Van 21-23 november vindt er een regionale trainingsconferentie van Christians for Israel
plaats in Bangalore, India. Onze regionale coördinator voor Azië, Wilson Ng, verwacht vele
honderden voorgangers. Bid voor gezegende bijeenkomsten en dat deze voorgangers de boodschap
over Gods plan met Israël in hun gemeenten zullen verkondigen.
Di 22/11“Hij heeft het opgenomen voor Israël, Zijn knecht, door aan Zijn barmhartigheid te denken,
zoals Hij gesproken heeft tot onze vaderen, tot Abraham en zijn nageslacht, tot in eeuwigheid.”
(Lukas 1:54-55). Dank voor deze bijzondere tekst uit de lofzang van Maria. Dank voor Gods trouw aan
Israël.
Wo 23/11 Binnen de Iraanse bevolking zijn er best wel wat mensen die helemaal geen vijandschap
met Israël willen, omdat ze zien dat het ellende met zich meebrengt. De regering laat zich echter
leiden door pure Israëlhaat. Bid dat de Iraniërs die hier anders over denken meer gehoord worden.
Do 24/11 Doordat er Joden van over de hele wereld alija maken, leven er in Israël veel verschillende
culturen samen. Aan de ene kant is dit verrijkend en aan de andere kant levert dit soms ook
spanningen op. Bid dat mensen snel aan elkaar kunnen wennen en dat het samenleven soepel zal
gaan.
Vr 25/11 Christenen voor Israël In het najaar hopen verschillende afdelingen van Christians for Israel
weer reizen te organiseren naar Israël, o.a. vanuit Oostenrijk en Nieuw Zeeland. Ook vanuit
Nederland worden er reizen door CVI georganiseerd. Door corona werden deze reizen meerdere
keren uitgesteld. Bid dat de deelnemers van de reizen veel zullen leren van hun bezoek aan het land
en dat ze de bevolking in Israël zullen bemoedigen door hun aanwezigheid.
Za 26/11 Voor het najaar staan er weer veel activiteiten op de planning zoals lezingen en concerten.
Bid dat de voorbereidingen voor deze activiteiten goed zullen gaan en dat het gezegende
bijeenkomsten zullen worden.
Zo 27/11 “Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik met het huis van Israël en met het huis van
Juda een nieuw verbond zal sluiten.” (Jeremia 31:31). In Jezus is dit Nieuwe Verbond werkelijkheid

geworden voor Israël. Dank voor de “eerstelingen” uit Israël die Jezus als de Messias zien. Bid dat zij
tot zegen zullen zijn voor de mensen om hen heen.
Ma 28/11 Antisemitisme Na 1945 waarschuwde de Joodse schrijver en kampoverlevende Abel
Herzberg: 'De heiden is teruggedrongen, maar hij wacht op zijn terugkeer.' Leven wij in de tijd dat dit
waarheid aan het worden is? Wees waakzaam en opmerkzaam, doe voorbede voor het Joodse volk.
Di 29/11“Als nu enige van die takken afgerukt zijn, en u, die een wilde olijfboom bent, in hun plaats
bent geënt en mede deel hebt gekregen aan de wortel en de vettigheid van de olijfboom, beroem u
dan niet tegenover de takken. En als u zich beroemt: U draagt de wortel niet, maar de wortel u.”
(Romeinen 11:17). Helaas heeft de kerk hier in de loop van de tijd vaak geen gehoor aan gegeven
maar heeft zij zich boven het Joodse volk gesteld. Bid om vergeving daarvoor.
Wo 30/11 Herinneringsdag voor Joden die werden verdreven uit Arabische landen. Op deze dag
worden in Israël alle Joden herdacht die Arabische landen moesten ontvluchten in 1948, na de
uitbarstingen van geweld tegen hen. Dank dat veel van deze Joden destijds een veilig heenkomen
konden vinden in Israël. Dank dat Israël nog steeds een veilige thuishaven is voor Joden die
antisemitisme willen ontvluchten.

