Shalom,
Dé motor achter de terugkeer van de Joden uit India (de stam Manasse) naar Israël in de afgelopen
jaren, is de in Israël woonachtige Michael Freund. Enkele jaren geleden las hij Jesaja 43 vers 5: "Wees
niet bevreesd, want Ik ben met u. Vanwaar de zon opkomt, zal Ik uw nageslacht halen en vanwaar zij
ondergaat zal Ik u bijeenbrengen." Freund zei hierover: “Dit gaat over een nieuwe fase in de
Messiasverwachting. Want het zijn woorden van de Here God, waarachtige woorden voor onze tijd,
voor het hier en nu.”
De alija, de terugkeer naar het Beloofde Land, is de afgelopen 120 jaar altijd doorgegaan. De Tweede
Wereldoorlog kon dit niet tegenhouden, het communisme niet, lokale oorlogen niet, regionale
oorlogen niet, de Golfoorlog niet en ook de oorlog van Rusland met Oekraïne kan dit niet. Soms
kwamen de olim (nieuwe immigranten) aan op Ben Goerion Airport en kregen ze naast hun nieuwe
paspoort, een gasmasker, een kogelwerend vest of een mondkapje uitgereikt, afhankelijk van de
dreiging of de omstandigheden. Ook werden ze verwelkomd door de woorden van de Here God:
"Wees niet bevreesd, want Ik ben met U".
Hoe bijzonder is het dat iedere Jood die uit het vliegtuig stapt of over de loopplank Israël binnenloopt
een teken is van de Messiasverwachting. Als christenen die vanuit de voorbede praktisch meewerken
aan de alija, mogen we samen met het Joodse volk de woorden van de profeet Jesaja lezen,
vertrouwen én doen, Wees niet bevreesd! Ik zal!
Pieter Bénard.
Gebedskalender april-mei
Vr 1/4 Israël “Al belegerde mij een leger, mijn hart zou niet vrezen; al brak er een oorlog tegen mij
uit, toch vertrouw ik hierop.” Psalm 27:3. Door de toenemende chaos in de wereld, onder andere
door de situatie rondom Oekraïne, groeit de vrees dat Iran van deze chaos gebruik zal maken en
Israël zal aanvallen. Bid om bescherming van Israël tegen welke dreiging dan ook.
Za 2/4 Al een aantal decennia waarschuwen Israëlische deskundigen dat er binnen afzienbare tijd
een aardbeving zou kunnen plaatsvinden in Israël. Om het risico op slachtoffers bij een eventuele
aardbeving te verkleinen, heeft Israël een nieuw waarschuwingssysteem voor aardbevingen
gelanceerd. Bid dat er geen aardbeving zal komen, maar als het wel gebeurt dat het systeem goed
werkt.
Zo 3/4 Met betrekking tot de verdediging van het land zet Israël steeds meer in op technieken die
gebaseerd zijn op kunstmatige intelligentie. Bid om wijsheid voor Israël over hoe ze deze nieuwe
techniek het beste kunnen inzetten.
Ma 4/4 Het komt steeds vaker voor dat wanneer Israëlische bussen door of langs Arabische dorpen
rijden, ze bekogeld worden met stenen of brandbommen. Buschauffeurs die deze routes rijden,
vrezen steeds meer voor hun leven. Bid dat het geweld naar de Israëlische bussen toe stopt en bid
om bescherming van de buschauffeurs en hun passagiers.
Di 5/4 Afgelopen periode is het aantal incidenten toegenomen waarbij (vaak jonge) Israëli’s uit
dorpen in Judea en Samaria Palestijnen aanvallen met stenen. De Israëlische regering veroordeelt
deze aanvallen maar de jongeren lijken zich daar meestal niets van aan te trekken. Bid dat deze
jongeren tot inkeer komen en dat dit soort incidenten niet meer gebeuren.

Wo 6/4 Tot nu toe is er in dit jaar relatief veel regen en sneeuw gevallen in Israël. Het peil in het
meer van Galilea stijgt weer gestadig. Dank hiervoor.
Do 7/4 Onlangs kwam er een rapport uit van Amnesty International waarin Israël beschuldigd wordt
van apartheid. In dit rapport staan veel feitelijke onjuistheden. Bid dat de onjuistheden aan het licht
komen en bid voor bescherming van Israël op juridisch vlak.
Vr 8/4 Het is nog steeds onrustig in de wijk Sheikh Jarrah van Jerzualem, de wijk waar spanningen
tussen Joden en Arabieren vorig jaar escaleerden en leidden tot de Gazaoorlog. Bid dat de rust in
deze wijk zal terugkeren.
Za 9/4 Net als in veel andere landen, dreigt ook in Israël het leven een stuk duurder te worden.
Bedrijven hebben aangekondigd de prijzen van producten omhoog te gooien. Bid voor alle
minderbedeelden in Israël. Bid dat zij het hoofd boven water kunnen houden en bid voor zegen op
het werk van Joodse en christelijke organisaties die hulp bieden.
Zo 10/4 “De vreze des HEEREN is het beginsel van de kennis, dwazen verachten wijsheid en
vermaning.” Spreuken 1:7. Bid dat de Israëlische regering dit voor ogen zal houden.
Ma 11/4 Jom HaAliyah. “Als wij ontrouw zijn, blijft Hij getrouw. Hij kan Zichzelf niet verloochenen.” 2
Timotheüs 2:13. Vandaag viert men in Israël de terugkeer van het Joodse volk naar Israël zoals is
voorspeld in de Bijbel. Dank voor deze terugkeer waaruit blijkt dat God trouw is en Zijn volk een
hoopvolle toekomst geeft.
Di 12/4 Israël De Israëlische organisatie Save A Child’s Heart is een organisatie die ervoor zorgt dat
wereldwijd kinderen die een hartoperatie nodig hebben die niet in het eigen land uitgevoerd kan
worden, de operatie in Israël krijgen. Ook veel kinderen uit Gaza zijn geholpen. Dank voor het werk
dat deze bijzondere organisatie doet en bid dat er nog veel kinderen geholpen kunnen worden.
Wo 13/4 Bid voor eenheid binnen Israël, eenheid tussen Joden onderling maar ook tussen Joden en
Arabieren. Bid dat er respect voor elkaar zal zijn en het beste voor elkaar gezocht wordt.
Do 14/4 Ongeveer één derde van de Holocaustoverlevenden in Israël leeft in armoede. Ze zijn
afhankelijk van hulporganisaties om voldoende eten te krijgen. Bid dat de situatie van deze mensen
verbeterd wordt en bid voor zegen op het werk van de hulporganisaties.
Vr 15/4 Sederavond en Goede Vrijdag Tijdens het Pesachfeest bidden we aan de hand van
Bijbelteksten rondom de uittocht. “U moet een lam zonder enig gebrek hebben, een mannetje van
een jaar oud.” Exodus 12:5a. Het stukje bot van een lam dat bij de Joodse Pesachmaaltijd op ieders
bord ligt, herinnert aan dit gebod. Voor Messiaanse Joden symboliseert dit stukje bot ook het offer
van Jezus. Dank voor de redding die God bracht voor Israël en voor de mensheid.
Za 16/4 Pesach “En het bloed zal u tot een teken zijn aan de huizen waarin u verblijft. Als Ik het bloed
zie, zal Ik u voorbijgaan en er zal geen plaag onder u zijn die verderf teweegbrengt, als Ik het land
Egypte zal treffen.” Exodus 12:13. Telkens wanneer God Egypte strafte, spaarde hij Israël. God is een

God die omziet naar de verdrukte en de verdrukker straft. Dank dat God een rechtvaardige God is.
Zo 17/4 Pesach en Pasen “En hij (de Farao) riep Mozes en Aäron in de nacht, en zei: Sta op, ga weg
uit het midden van mijn volk, zowel u als de Israëlieten, en ga weg, dien de HEERE, zoals u gesproken
hebt.” Exodus 12:31. God is een God van grote wonderen. Het allergrootste wonder is Jezus’
opstanding uit de dood. Dank vandaag voor dit grote wonder.
Ma 18/4 Pesach en Pasen “En God zei tegen Mozes: IK BEN DIE IK BEN. Ook zei Hij: Dit moet u tegen
de Israëlieten zeggen: IK BEN heeft mij naar u toe gezonden.” Exodus 3:14. God is de Aanwezige, een
God die er altijd voor ons is en een God die de dood overwon. Dank hiervoor en dank dat we dankzij
de opstanding van Jezus zelf ook altijd met God zullen zijn.
Di 19/4 Pesach “De HEERE zal voor u strijden, en ú moet stil zijn.” Exodus 14:14. Deze woorden sprak
Mozes tot het volk Israël voordat het door de Schelfzee trok. Het is een prachtige belofte. Bid dat
God ook nu voor Israël zal strijden en dat Joden op God zullen vertrouwen in alle gevaren die op hen
afkomen.
Wo 20/4 Pesach “Zo gingen de Israëlieten midden in de zee op het droge. Het water was voor hen
aan hun rechter- en linkerhand een muur.” Exodus 14:22. God biedt uitkomst in benarde en hopeloze
situaties. Dit deed Hij vaak in Israëls geschiedenis, denk bijvoorbeeld aan de verhalen van Esther of
Daniël of meer recent aan de oorlogen in 1967 en 1973. Bid dat er telkens uitkomsten voor Israël
zullen zijn als het land aangevallen wordt.
Do 21/4 Pesach “Maar het gebeurde bij het aanbreken van de dag, dat de HEERE in de vuur- en
wolkkolom neerzag op het leger van de Egyptenaren, en Hij bracht het leger van de Egyptenaren in
verwarring.” Exodus 14:24. Bid dat God ook nu Israëls vijanden in verwarring zal brengen.
Vr 22/4 Pesach “Toen zag Israël de machtige hand die de HEERE tegen de Egyptenaren gekeerd had,
en het volk vreesde de HEERE en geloofde in de HEERE en in Mozes, Zijn dienaar.” Exodus 14:31. Bid
dat Israëli’s ook nu in God zullen geloven wanneer Hij uitkomst biedt. In Israël wonen nog veel
seculiere Joden. Bid dat zij tot geloof zullen komen.
Za 23/4 Pesach “U zult hen brengen en hen planten op de berg die Uw eigendom is, Uw vaste
woonplaats, die U gemaakt hebt, HEERE, het heiligdom, Heere, dat Uw handen gesticht hebben.”
Exodus 15:17. Dank dat God Israël opnieuw plant in het Beloofde Land.
Zo 24/4 Israël Langzamerhand komt het toerisme naar Israël weer op gang. Bid dat nog vele mensen
vanuit de hele wereld Israël zullen bezoeken en zullen zien dat het land Israël het land van God is en
het volk Israël het volk van God.
Ma 25/4 Komende zomer wordt in Jeruzalem een nieuw watersysteem in gebruik genomen waarbij
ontzilt water uit de Middellandse Zee naar huishoudens in en rond Jeruzalem gebracht wordt. Het is
in Israël altijd een uitdaging om te zorgen dat er voldoende schoon water is en daarom is dit nieuwe
systeem een belangrijke aanwinst voor Israël. Dank voor dit nieuwe watersysteem.
Di 26/4 Israël en de volkeren In februari bracht de Israëlische minister-president Naftali Bennett als
eerste Israëlische staatshoofd ooit een bezoek aan de golfstaat Bahrein. Hij sprak daar met het

Bahreinse staatshoofd over de dreiging van Iran en hoe de landen kunnen samenwerken om die
dreiging tegen te gaan. Bid dat de landen hier de juiste beslissingen in maken.
Wo 27/4 Onlangs besloot de regering van Bangladesh dat de zinsnede ‘behalve Israël’ uit de
paspoorten verwijderd moet worden. Dit betekent dat mensen uit Bangladesh nu ook naar Israël
kunnen reizen zonder problemen. Dank voor deze keuze van de regering en bid dat de relatie tussen
Israël en Bangladesh nog beter wordt.
Do 28/4 Jom Hasjoa Op deze dag wordt voornamelijk in Israël maar ook in andere landen de Sjoa, de
Holocaust herdacht. Bid om vertroosting voor alle Holocaustoverlevenden en nabestaanden van
degenen die de Holocaust niet overleefd hebben.
Vr 29/4 Israël en de volkeren De Verenigde Naties heeft een speciale onderzoekscommissie
opgericht die mensenrechtenschendingen moet onderzoeken die Israël begaan zou hebben ten
opzichte van de Palestijnen tijdens de oorlog van vorig jaar. Naar mensenrechtenschendingen aan
Palestijnse kant wordt geen onderzoek gedaan. Dit is zeer vooringenomen. Bid dat de commissie
opgeheven wordt.
Za 30/4 Begin dit jaar kwam het boek ‘Het verraad van Anne Frank’ uit, waarin een Joodse notaris
wordt aangewezen als degene die Anne Frank zou hebben verraden, een conclusie die ten zeerste
betwist wordt door experts. Ondertussen hebben veel mensen in diverse media gelezen dat een Jood
een Jood verraadde. Dit baart de Joodse gemeenschap veel zorgen, omdat het een negatief beeld
van Joden neerzet. Dank dat de uitgever heeft besloten geen extra boeken te laten bijdrukken en bid
dat de schade beperkt blijft.
Zo 1/5 Iran heeft een nieuwe raket ontwikkeld die ze de naam Khaybar hebben gegeven. Khaybar is
de naam van een oase in Israël die in de 7e eeuw door moslims veroverd werd. Iran zegt
verschillende raketten te hebben die Israël zouden kunnen bereiken. Bid dat Israël zich op de juiste
manier zal beschermen tegen dit gevaar uit Iran.
Ma 2/5 Israëlproductencentrum. Van 2 tot en met 14 mei houden de Israëlconsulenten Open Huis.
Bid dat er weer veel mensen op af zullen komen nu dat weer kan en bid dat er veel producten
verkocht worden.
Di 3/5 Israël en de volkeren Honduras heeft een nieuwe president gekregen. In het verleden heeft
deze president verschillende antisemitische uitspraken gedaan. De relatie tussen Honduras en Israël
was altijd heel goed. Zo verplaatste Honduras zijn ambassade naar Jeruzalem. Bid dat de relatie ook
onder de nieuwe president goed zal blijven.
Wo 4/5 Jom Hazikaron (Herdenking gevallen soldaten Israël) en Dodenherdenking Op deze dag
worden in Israël alle Israëli’s herdacht die omgekomen zijn door oorlog en terreur. In Nederland
worden slachtoffers van de WOII herdacht. Het is een dag van rouw en verdriet. Bid om kracht en
troost voor allen die op deze dag geconfronteerd worden met het verlies van een dierbare.
Do 5/5 Jom Ha’atsmaoet (Onafhankelijkheidsdag Israël) en Bevrijdingsdag. Na de verdrietige dag

van gisteren is het vandaag een blijde dag in Israël waarop de Israëlische onafhankelijkheid van het
volk in 1948 gevierd wordt. Dank voor het wonder van de oprichting van de staat Israël. Dank op
deze dag ook voor het einde van de WOII wat vandaag gevierd wordt.
Vr 6/5 Christenen voor Israël Van 6 tot 10 mei vindt in Nederland een conferentie plaats voor alle
afdelingsleiders van Christenen voor Israel wereldwijd. Door de coronaperiode zijn er lange tijd geen
toerustingsconferenties geweest voor onze leiders. Ook nu zal nog niet iedereen aanwezig kunnen
zijn, maar is er ook online de mogelijkheid deel te nemen. Bid dat deze conferentie in mei kan
plaatsvinden en dat er geen belemmeringen zijn wat het reizen betreft.
Za 7/5 Israël en de volkeren Ondanks alle vervolging groeit de kerk in Iran. Dank hiervoor en bid voor
bescherming van de Iraanse christenen. Bid dat de groeiende kerk tot zegen van het land en van
Israël zal zijn.
Zo 8/5 “Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist
niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.” Johannes 8:12. Op moment
van schrijven is het oorlog in Oekraïne. Bid om bescherming van de Joodse gemeenschap en wijsheid
en bescherming voor Koen Carlier en zijn team. Bid dat zij mogen ervaren dat zij in het licht mogen
wandelen, ondanks de duisternis om hen heen.
Ma 9/5 De Palestijnse president Mahmoud Abbas is inmiddels 86 jaar oud en heeft een geschiedenis
van hartproblemen. Achter de schermen werkt Abbas aan opvolging. Onlangs plaatste hij twee
mogelijk opvolgers op hoge regeringsfuncties. Bid dat de opvolger van Abbas iemand is of zal worden
die de toenadering met Israël zal zoeken.
Di 10/5 Israël aan de grenzen Zodra het warmer wordt in Israël en alles op het land weer begint te
groeien, ontstaat er ook weer het gevaar dat Hamas vanuit Gaza brandballonnen oplaat richting
Israël. Deze ballonnen waaraan een brandbom is bevestigd, zorgen voor grote schade en gevaar voor
de inwoners van de zuidelijke dorpen. Bid om bescherming van Israël hiertegen.
Wo 11/5 Het is afgelopen jaar meerdere malen gebeurd dat er rakketten van de Syrische luchtafweer
boven Israël terecht kwamen. Gelukkig zijn hierdoor nog geen gewonden gevallen maar het zorgt wel
voor gevaar. Bid dat het niet meer zal gebeuren.
Do 12/5 Israël houdt er rekening mee dat er onverwachts een oorlog kan uitbreken met Hezbollah
waarbij er ook aanvallen zullen zijn vanuit Hamas in Gaza. Afgelopen tijd oefenden soldaten specifiek
met dit scenario. Bid dat er geen oorlog zal uitbreken. Bid dat soldaten goed voorbereid zijn op het
moment dat het toch gebeurt.
Vr 13/5 Dank voor moedige Gazanen die in de sociale media berichten plaatsten met ‘ze hebben
Gaza gekaapt’ en daarmee Hamas de schuld gaven van hun armoede en ellende. Bid om bescherming
van deze mensen en bid dat meer Gazanen hun voorbeeld navolgen.
Za 14/5 Gaza heeft er een tweede grote machine bij gekregen die oud ijzer verpulvert en gereed
maakt voor export. De verwachting is dat deze machine voor meer banen gaat zorgen in de
Gazastrook. Meer welvaart voor Gaza betekent over het algemeen meer rust en minder haat richting

Israël. Bid dat dit zo zal zijn en dat meer Palestijnen werk zullen vinden.
Zo 15/5 Alija De terugkeer van Joden naar Israël laat zien dat Gods Woord betrouwbaar is (Jesaja 43,
Jeremia 30 en 31). Gods beloften komen uit! Bid dat steeds meer mensen dat zullen zien.
Ma 16/5 “En vergeet het weldoen en het onderlinge hulpbetoon niet, want aan zulke offers heeft
God een welgevallen.” Hebreeën 13:16. Er zijn veel Joden over de wereld verspreid die wel willen
terugkeren naar Israël maar de financiële middelen niet hebben. Bid dat er genoeg geld ingezameld
wordt, bijvoorbeeld door collecten in kerken, om hen die dat willen te ondersteunen in de
verhuizing.
Di 17/5 Alija Bid dat Joden die Oekraïne willen verlaten en naar Israël willen verhuizen daartoe de
mogelijkheden zullen krijgen. Dank voor de hulp die de stichtingen Ezra, Ebenezer en Christenen voor
Israël hierin geven.
Wo 18/5 Israël en de kerk Wij bidden de komende dagen aan de hand van het Achttiengebed, een
Joods gebed. Wij bidden met Israël ‘Blaas de grote bazuin voor onze vrijheid, en steek op het teken
voor de inzameling van onze ballingen, en zamel ons tezamen in van de vier hoeken der aarde.
Gezegend Gij Heer die inzamelt de verstrooiden van Zijn volk Israël’.
Do 19/5 Wij bidden met Israël ‘En keer in erbarmen terug naar Jeruzalem, Uw stad, en woon in haar,
zoals U gesproken hebt; bouw haar, spoedig in onze dagen tot een bouwwerk voor altijd, en bereid in
haar snel de zetel van David. Gezegend Gij Heer, die Jeruzalem bouwt’.
Vr 20/5 Wij bidden met Israël ‘De spruit van David, Uw dienaar, doe die snel uitspruiten en Zijn hoorn
verheffe zich door Uw bevrijding; want op Uw bevrijding hopen wij de hele dag, gezegend Gij Heer,
die de hoorn der bevrijding doet ontspruiten’.
Za 21/5 Antisemitisme Antisemieten keren zich tegen de Joden vanwege het verleden, antizionisten
wegens de mogelijkheden van de toekomst (uitspraak Frits Kuiper). Bid om bescherming van het
Joodse volk tegen antisemitisme en antizionisme.
Zo 22/5 Zingt de Heere een nieuw lied: Psalm 98:1. Psalm 135:3: vol overgave. Psalm 96:1: heel de
aarde. Psalm 144:9: voor uw God. Psalm 149:1: midden der getrouwen. Psalmen zingen is ook
bidden: Psalm 72:10. Zing vandaag een psalm als een gebed naar God.
Ma 23/5 Antisemitisme Regelmatig staan in de media ontzettend lelijke dingen over de staat Israël.
Onder het mom van ‘kritiek op de staat Israël is geen antisemitisme’ vindt men dat alles maar gezegd
moet kunnen worden. Bid dat de mensen die deze berichten lezen kritisch blijven nadenken en niet
meegaan in wat hen voorgespiegeld wordt.
Di 24/5 Bij Nederlandse universiteiten is recentelijk het verzoek binnengekomen om alle contacten
met Israëlische en Joodse instellingen te openbaren. Dit verzoek kwam van The Rights Forum en
heeft tot doel te openbaren of universiteiten de zogenaamde ‘apartheid’ in Israël indirect steunen.
Het is opvallend dat op de lijst ook Joodse instellingen staan die zich enkel bezighouden met
antisemitismebestrijding. Bid dat universiteiten niet mee zullen gaan in dit bizarre verzoek.

Wo 25/5 Regelmatig worden Joodse graven beklad met antisemitische teksten en worden Joden op
tal van andere manieren bespot. Veel Joden kunnen niet met een keppeltje over straat zonder
uitgescholden te worden. Bid om wijsheid en kracht voor Joden om met deze ellende om te gaan en
bid om bescherming voor hen.
Do 26/5 Hemelvaartsdag “Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen
zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het
uiterste van de aarde.” Handelingen 1:8. Jezus kwam in de eerste plaats om Zijn eigen volk te redden
en zij zijn de eerste hoorders van het Evangelie. Dank voor de Messiaanse Joden in Israël en bid dat
zij tot zegen zijn voor hun omgeving.
Vr 27/5 Christenen voor Israël Deze gebedskalender wordt al in veel talen vertaald maar nu is daar
onlangs ook het Swahili bijgekomen. Mooi hoe we als christenen over de hele wereld samen voor
Israël kunnen bidden. Dank hiervoor!
Za 28/5 Onlangs verscheen een uitgebreide versie van het boek ‘Why Israel?’ In het Spaans. Dank
voor deze nieuwe versie en bid dat het boek zijn weg mag vinden in de Spaanstalige wereld.
Zo 29/5 Jom Jeroesjalaim Vandaag wordt in Israël de eenwording van Jeruzalem gevierd, het
moment dat Israël in 1967 na 20 jaar Jordaanse bezetting de zeggenschap over Oost-Jeruzalem weer
kreeg. Bid vandaag voor de vrede van Jeruzalem.
Ma 30/5 Christenen voor Israël Bid voor zegen op het werk van de medewerkers van Christenen
voor Israël en het Israël Producten Centrum (IPC). Bid dat zij door hun werk Israël zegenen en een
tegengeluid geven tegen alle haat aan het adres van Israël.
Di 31/5 Bid voor bescherming van het Israëlcentrum in Nijkerk. Tot nu toe zijn er gelukkig geen grote
problemen geweest, maar wie Israël zegent, kan rekenen op haat van de wereld. Bid dat het
Israëlcentrum tegen die haat beschermd wordt en dank voor de studio en de mogelijkheden via de
livestream uitzendingen.

