
 

“U sluit mij in van achter en van voren, 
U legt Uw hand op mij.” 

PSALM 139:5

Gebedskalender
IsraëlIsraël gebedskalender April/Mei 2021

Shalom,
“Voorzeker, dan zal Ik bij de volken de lippen veranderen in reine 
lippen, zodat zij allen de Naam van de HEERE zullen aanroepen, om 
Hem schouder aan schouder te dienen.” Zefanja 3:9. 

Het boek Zefanja bestaat uit drie hoofdstukken. De eerste twee 
hoofdstukken staan vol met oordeel over de heidenvolken en over 
Jeruzalem en Juda vanwege de misdaden en zonden. Maar halverwege 
het derde hoofdstuk slaat de toon van het boek om en gaat het over 
het heil van de Heere. De Heere belooft de volken reine lippen te 
geven zodat ze hem kunnen dienen. Ook voor Israël is er een prachtige 
belofte: “Voorzeker, Ik zal u maken tot een naam en tot lof onder alle 
volken van de aarde, wanneer Ik voor uw ogen een omkeer in uw 
gevangenschap breng, zegt de HEERE.” Zef. 3:20b. Het boek Zefanja laat 
op krachtige wijze zien dat wanneer wij als mensen ontrouw zijn, God 
trouw blijft. Die trouw zien we in vervulling gaan in Israël nu God zijn 
volk thuisbrengt. Laten we komende maanden bidden om zegen voor 
Israël en daarmee zegen voor de wereld. 

Shalom, 

Johanna van Davelaar 
Coördinator gebedskalender 

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

 VR 16/4 ISRAËL   De Israëlische politie kan op steeds minder vertrouwen 
rekenen van de bevolking, onder andere vanwege het wel of juist niet 
ingrijpen bij demonstraties en grote evenementen tijdens de coronapan-
demie. Bid dat het vertrouwen in de politie hersteld wordt zodat de vei-
ligheid gegarandeerd kan worden. 

 ZA 17/4   Bid voor alle Joden in Israël die in de HEERE Jezus geloven. Bid dat 
zij als een licht mogen zijn voor de mensen om hun heen en dat ze ge-
sterkt worden in hun geloof. 

 ZO 18/4   Via de woorden van Jezus leren we dat Zijn Vader mensen zoekt 
die Hem aanbidden in geest en in waarheid (Johannes 4:23). “Wanneer 
iemand een deel van zijn nacht (of een andere periode) wijdt aan het wa-
ken in een slapende wereld, dan is dat onder meer omdat hij weet dat die 
wereld aan zijn voorbede is toevertrouwt.” André Louf. Zo mogen ook wij 
tijd nemen en bidden voor Israël, wetende dat onze hemelse Vader Israël 
aan onze voorbede toevertrouwd. 

 MA 19/4   In Israël is een groot deel van de bevolking gevaccineerd tegen 
corona. Bid dat dit er aan zal bijdragen dat het virus teruggedrongen 
wordt en het land weer open kan. 

 DI 20/4   Bid om eenheid binnen Israël. Door de coronacrisis zijn sommige 
bevolkingsgroepen uit elkaar gedreven en is er onderling veel wantrou-
wen en onbegrip. Bid dat de eenheid hersteld zal worden. 

 WO 21/4 ISRAËL EN DE VOLKEREN   De Amerikaanse Senaat heeft met ruime meer-
derheid gestemd voor het behouden van de Amerikaanse ambassade in 
Jeruzalem. Slechts drie senatoren stemden tegen. Dank hiervoor en bid 
om zegen op de relatie tussen Israël en de Verenigde Staten.

 DO 22/4   Het Internationaal Strafhof heeft het besluit genomen dat in de 
context van de Gaza-oorlog in 2014 Palestina als een staat beschouwd 
kan worden. Dit betekent dat belangrijke personen uit die oorlog, waar-
onder Israëlische officieren, door het Strafhof vervolgd kunnen worden. 
Bid om bescherming van Israël op juridisch vlak. 

 VR 23/4   Recentelijk heeft Iran openlijk toegegeven dat de mogelijkheid 
bestaat dat het nucleaire wapens gaat maken. Bid om bescherming van 
Israël tegen gevaar uit Iran en bid dat Iran tegengehouden wordt wan-
neer het nucleaire wapens gaat maken.

16 t/m 23 April 2021

Reacties en suggesties: bidden@cvi.nl

1 t/m 8 April 2021

9 t/m 15 April 2021

 DO 1/4 PESACH   “Gezegend is de Alomtegenwoordige; gezegend is Hij. 
Gezegend is Hij die de Thora heeft gegeven aan Zijn volk Israël. Gezegend 
is Hij.” Baruch Hamakom. Dank dat God door Israël heen wijsheid en red-
ding in de wereld bracht en zo laat zien Wie Hij is.   

 VR 2/4 PESACH EN GOEDE VRIJDAG   “Eén is onze God, in de hemel en op aarde.” 
Echad Mi Yodea. Dank dat de Ene God naar de aarde is gekomen, in Jezus 
Christus, om te leven onder Zijn volk en te sterven voor de zonden van de 
wereld.

 ZA 3/4 PESACH   “Hij is verheven, Hij is almachtig, Hij is de Verlosser, Hij is ge-
heel rechtvaardig.” Adir Hu. De geheel Rechtvaardige kreeg de straf van 
een misdadiger en stierf aan een kruis. Bid om een leven uit dankbaar-
heid hiervoor. 

 ZO 4/4 PESACH EN EERSTE PAASDAG   “Hij is hier niet, maar Hij is opgewekt. 
Herinner u hoe Hij tot u gesproken heeft, toen Hij nog in Galilea was: De 
Zoon des mensen moet overgeleverd worden in handen van zondige 
mensen en gekruisigd worden en op de derde dag opstaan.” Lukas 24:6-7. 
Vandaag is het Eerste Paasdag. Dank dat Jezus opgestaan is uit de dood. 

 MA 5/4 TWEEDE PAASDAG   “Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus 
Christus, Die ons, overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw 
geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van 
Jezus Christus uit de doden.” 1 Petrus 1:3. Bid dat we mogen leven uit die 
levende hoop, de hoop dat God alles goed zal maken en er een nieuwe 
hemel en aarde zullen komen.  

 DI 6/4 ISRAËL   De universiteit van Tel Aviv heeft een uniek centrum geopend 
voor de bestrijding van pandemieën. Het centrum is erop gericht de hui-
dige pandemie, maar ook mogelijke toekomstige pandemieën te bestrij-
den. Bid dat het centrum tot zegen voor Israël en ook voor de rest van de 
wereld zal zijn.  

 WO 7/4   Ondanks corona is de Israëlische export vorig jaar nauwelijks 
gedaald. Dit komt onder andere door de verbeterde relatie tussen Israël 
en een aantal Arabische landen en doordat Israël veel digitale diensten 
heeft geleverd. Dank hiervoor en bid dat het ook dit jaar goed zal gaan.

 DO 8/4 JOM HASJOA (HERDENKING HOLOCAUST)   “Want mijn ziel is verzadigd van el-
lende, mijn leven raakt bijna het graf. Ik word gerekend tot hen die in de 
kuil neerdalen, ik ben geworden als een man zonder kracht.” Psalm 88:4. 
Bid voor kracht en sterkte voor Holocaustoverlevenden en nabestaanden 
van hen die vermoord zijn. 

 VR 9/4 ISRAËL   Volgens een rapport dat pas uitgekomen is, leeft onge-
veer een derde van de Israëlische kinderen onder de armoedegrens. Het 
aantal is nog toegenomen door de coronacrisis. Bid dat arme kinderen 
geholpen worden en dat het beter mag gaan met de financiële situatie 
van hun ouders. 

 ZA 10/4   De Israëlische veiligheidsdienst is erachter gekomen dat onge-
veer twintig Israëli’s de veiligheid van de Israëlische staat in gevaar 
brachten door in het geheim gewapende kruisraketten te verkopen aan 
een Aziatisch land. Bid dat de veiligheid van Israël door deze praktijken 
niet in gevaar gekomen is en dat dergelijke praktijken op tijd ontdekt 
worden.

 ZO 11/4   “U sluit mij in van achter en van voren, U legt Uw hand op mij.” 
Psalm 139:5. Bid om veiligheid op de Israëlische wegen. Het komt regel-
matig voor dat auto’s bekogeld worden met stenen. Bid dat deze vorm 
van terreur ophoudt. 

 MA 12/4   Bid voor de Israëlische overheid. Bid dat na de verkiezingen een 
goede regering wordt gevormd die het land de komende drie jaar op 
daadkrachtige wijze zal besturen. Bid dat eigen belangen opzij worden 
gezet en het landsbelang het enige belang is dat telt. Bid ook dat politici 
hun vertrouwen op God stellen. 

 DI 13/4   Eind februari spoelde er een grote hoeveelheid teer aan op het 
strand in Israël. Dit was een grote ecologische ramp. Bid dat het strand 
snel schoongemaakt is. Bid ook dat Israël voor de toekomst beschermd 
wordt tegen zulke rampen en dat de overheid goed handelt om dit zoveel 
mogelijk te voorkomen. 

 WO 14/4 JOM HAZIKARON   Vandaag is de Israëlische herdenkingsdag van de 
gevallen soldaten en de slachtoffers van terrorisme. Er zijn velen in Israël 
die iemand in de nabije omgeving verloren hebben door oorlog of terreur. 
Bid om troost voor al deze mensen. 

 DO 15/4 JOM HA’ATSMAOET (ONAFHANKELIJKHEIDSDAG ISRAËL)   “De HEERE heeft aan ons 
gedacht: Hij zal zegenen, Hij zal het huis van Israël zegenen, Hij zal het 
huis van Aäron zegenen.” Psalm 115:12. Tijdens deze feestdag worden er 
psalmen gezongen waarin de hoop op vrede centraal staat. Bid om vrede 
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.

Bid mee voor Israël!
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“U sluit mij in van achter en van voren, 
U legt Uw hand op mij.” 

PSALM 139:5

Gebedskalender
Israël

Israël gebedskalender April/Mei 2021

Shalom,
“Voorzeker, dan zal Ik bij de volken de lippen veranderen in reine 
lippen, zodat zij allen de Naam van de HEERE zullen aanroepen, om 
Hem schouder aan schouder te dienen.” Zefanja 3:9. 

Het boek Zefanja bestaat uit drie hoofdstukken. De eerste twee 
hoofdstukken staan vol met oordeel over de heidenvolken en over 
Jeruzalem en Juda vanwege de misdaden en zonden. Maar halverwege 
het derde hoofdstuk slaat de toon van het boek om en gaat het over 
het heil van de Heere. De Heere belooft de volken reine lippen te 
geven zodat ze hem kunnen dienen. Ook voor Israël is er een prachtige 
belofte: “Voorzeker, Ik zal u maken tot een naam en tot lof onder alle 
volken van de aarde, wanneer Ik voor uw ogen een omkeer in uw 
gevangenschap breng, zegt de HEERE.” Zef. 3:20b. Het boek Zefanja laat 
op krachtige wijze zien dat wanneer wij als mensen ontrouw zijn, God 
trouw blijft. Die trouw zien we in vervulling gaan in Israël nu God zijn 
volk thuisbrengt. Laten we komende maanden bidden om zegen voor 
Israël en daarmee zegen voor de wereld. 

Shalom, 

Johanna van Davelaar 
Coördinator gebedskalender 

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

 VR 16/4 ISRAËL   De Israëlische politie kan op steeds minder vertrouwen 
rekenen van de bevolking, onder andere vanwege het wel of juist niet 
ingrijpen bij demonstraties en grote evenementen tijdens de coronapan-
demie. Bid dat het vertrouwen in de politie hersteld wordt zodat de vei-
ligheid gegarandeerd kan worden. 

 ZA 17/4   Bid voor alle Joden in Israël die in de HEERE Jezus geloven. Bid dat 
zij als een licht mogen zijn voor de mensen om hun heen en dat ze ge-
sterkt worden in hun geloof. 

 ZO 18/4   Via de woorden van Jezus leren we dat Zijn Vader mensen zoekt 
die Hem aanbidden in geest en in waarheid (Johannes 4:23). “Wanneer 
iemand een deel van zijn nacht (of een andere periode) wijdt aan het wa-
ken in een slapende wereld, dan is dat onder meer omdat hij weet dat die 
wereld aan zijn voorbede is toevertrouwt.” André Louf. Zo mogen ook wij 
tijd nemen en bidden voor Israël, wetende dat onze hemelse Vader Israël 
aan onze voorbede toevertrouwd. 

 MA 19/4   In Israël is een groot deel van de bevolking gevaccineerd tegen 
corona. Bid dat dit er aan zal bijdragen dat het virus teruggedrongen 
wordt en het land weer open kan. 

 DI 20/4   Bid om eenheid binnen Israël. Door de coronacrisis zijn sommige 
bevolkingsgroepen uit elkaar gedreven en is er onderling veel wantrou-
wen en onbegrip. Bid dat de eenheid hersteld zal worden. 

 WO 21/4 ISRAËL EN DE VOLKEREN   De Amerikaanse Senaat heeft met ruime meer-
derheid gestemd voor het behouden van de Amerikaanse ambassade in 
Jeruzalem. Slechts drie senatoren stemden tegen. Dank hiervoor en bid 
om zegen op de relatie tussen Israël en de Verenigde Staten.

 DO 22/4   Het Internationaal Strafhof heeft het besluit genomen dat in de 
context van de Gaza-oorlog in 2014 Palestina als een staat beschouwd 
kan worden. Dit betekent dat belangrijke personen uit die oorlog, waar-
onder Israëlische officieren, door het Strafhof vervolgd kunnen worden. 
Bid om bescherming van Israël op juridisch vlak. 

 VR 23/4   Recentelijk heeft Iran openlijk toegegeven dat de mogelijkheid 
bestaat dat het nucleaire wapens gaat maken. Bid om bescherming van 
Israël tegen gevaar uit Iran en bid dat Iran tegengehouden wordt wan-
neer het nucleaire wapens gaat maken.

16 t/m 23 April 2021

Reacties en suggesties: bidden@cvi.nl

1 t/m 8 April 2021

9 t/m 15 April 2021

 DO 1/4 PESACH   “Gezegend is de Alomtegenwoordige; gezegend is Hij. 
Gezegend is Hij die de Thora heeft gegeven aan Zijn volk Israël. Gezegend 
is Hij.” Baruch Hamakom. Dank dat God door Israël heen wijsheid en red-
ding in de wereld bracht en zo laat zien Wie Hij is.   

 VR 2/4 PESACH EN GOEDE VRIJDAG   “Eén is onze God, in de hemel en op aarde.” 
Echad Mi Yodea. Dank dat de Ene God naar de aarde is gekomen, in Jezus 
Christus, om te leven onder Zijn volk en te sterven voor de zonden van de 
wereld.

 ZA 3/4 PESACH   “Hij is verheven, Hij is almachtig, Hij is de Verlosser, Hij is ge-
heel rechtvaardig.” Adir Hu. De geheel Rechtvaardige kreeg de straf van 
een misdadiger en stierf aan een kruis. Bid om een leven uit dankbaar-
heid hiervoor. 

 ZO 4/4 PESACH EN EERSTE PAASDAG   “Hij is hier niet, maar Hij is opgewekt. 
Herinner u hoe Hij tot u gesproken heeft, toen Hij nog in Galilea was: De 
Zoon des mensen moet overgeleverd worden in handen van zondige 
mensen en gekruisigd worden en op de derde dag opstaan.” Lukas 24:6-7. 
Vandaag is het Eerste Paasdag. Dank dat Jezus opgestaan is uit de dood. 

 MA 5/4 TWEEDE PAASDAG   “Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus 
Christus, Die ons, overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw 
geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van 
Jezus Christus uit de doden.” 1 Petrus 1:3. Bid dat we mogen leven uit die 
levende hoop, de hoop dat God alles goed zal maken en er een nieuwe 
hemel en aarde zullen komen.  

 DI 6/4 ISRAËL   De universiteit van Tel Aviv heeft een uniek centrum geopend 
voor de bestrijding van pandemieën. Het centrum is erop gericht de hui-
dige pandemie, maar ook mogelijke toekomstige pandemieën te bestrij-
den. Bid dat het centrum tot zegen voor Israël en ook voor de rest van de 
wereld zal zijn.  

 WO 7/4   Ondanks corona is de Israëlische export vorig jaar nauwelijks 
gedaald. Dit komt onder andere door de verbeterde relatie tussen Israël 
en een aantal Arabische landen en doordat Israël veel digitale diensten 
heeft geleverd. Dank hiervoor en bid dat het ook dit jaar goed zal gaan.

 DO 8/4 JOM HASJOA (HERDENKING HOLOCAUST)   “Want mijn ziel is verzadigd van el-
lende, mijn leven raakt bijna het graf. Ik word gerekend tot hen die in de 
kuil neerdalen, ik ben geworden als een man zonder kracht.” Psalm 88:4. 
Bid voor kracht en sterkte voor Holocaustoverlevenden en nabestaanden 
van hen die vermoord zijn. 

 VR 9/4 ISRAËL   Volgens een rapport dat pas uitgekomen is, leeft onge-
veer een derde van de Israëlische kinderen onder de armoedegrens. Het 
aantal is nog toegenomen door de coronacrisis. Bid dat arme kinderen 
geholpen worden en dat het beter mag gaan met de financiële situatie 
van hun ouders. 

 ZA 10/4   De Israëlische veiligheidsdienst is erachter gekomen dat onge-
veer twintig Israëli’s de veiligheid van de Israëlische staat in gevaar 
brachten door in het geheim gewapende kruisraketten te verkopen aan 
een Aziatisch land. Bid dat de veiligheid van Israël door deze praktijken 
niet in gevaar gekomen is en dat dergelijke praktijken op tijd ontdekt 
worden.

 ZO 11/4   “U sluit mij in van achter en van voren, U legt Uw hand op mij.” 
Psalm 139:5. Bid om veiligheid op de Israëlische wegen. Het komt regel-
matig voor dat auto’s bekogeld worden met stenen. Bid dat deze vorm 
van terreur ophoudt. 

 MA 12/4   Bid voor de Israëlische overheid. Bid dat na de verkiezingen een 
goede regering wordt gevormd die het land de komende drie jaar op 
daadkrachtige wijze zal besturen. Bid dat eigen belangen opzij worden 
gezet en het landsbelang het enige belang is dat telt. Bid ook dat politici 
hun vertrouwen op God stellen. 

 DI 13/4   Eind februari spoelde er een grote hoeveelheid teer aan op het 
strand in Israël. Dit was een grote ecologische ramp. Bid dat het strand 
snel schoongemaakt is. Bid ook dat Israël voor de toekomst beschermd 
wordt tegen zulke rampen en dat de overheid goed handelt om dit zoveel 
mogelijk te voorkomen. 

 WO 14/4 JOM HAZIKARON   Vandaag is de Israëlische herdenkingsdag van de 
gevallen soldaten en de slachtoffers van terrorisme. Er zijn velen in Israël 
die iemand in de nabije omgeving verloren hebben door oorlog of terreur. 
Bid om troost voor al deze mensen. 

 DO 15/4 JOM HA’ATSMAOET (ONAFHANKELIJKHEIDSDAG ISRAËL)   “De HEERE heeft aan ons 
gedacht: Hij zal zegenen, Hij zal het huis van Israël zegenen, Hij zal het 
huis van Aäron zegenen.” Psalm 115:12. Tijdens deze feestdag worden er 
psalmen gezongen waarin de hoop op vrede centraal staat. Bid om vrede 
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.
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“U sluit mij in van achter en van voren, 
U legt Uw hand op mij.” 

PSALM 139:5

Gebedskalender
IsraëlIsraël gebedskalender April/Mei 2021

Shalom,
“Voorzeker, dan zal Ik bij de volken de lippen veranderen in reine 
lippen, zodat zij allen de Naam van de HEERE zullen aanroepen, om 
Hem schouder aan schouder te dienen.” Zefanja 3:9. 

Het boek Zefanja bestaat uit drie hoofdstukken. De eerste twee 
hoofdstukken staan vol met oordeel over de heidenvolken en over 
Jeruzalem en Juda vanwege de misdaden en zonden. Maar halverwege 
het derde hoofdstuk slaat de toon van het boek om en gaat het over 
het heil van de Heere. De Heere belooft de volken reine lippen te 
geven zodat ze hem kunnen dienen. Ook voor Israël is er een prachtige 
belofte: “Voorzeker, Ik zal u maken tot een naam en tot lof onder alle 
volken van de aarde, wanneer Ik voor uw ogen een omkeer in uw 
gevangenschap breng, zegt de HEERE.” Zef. 3:20b. Het boek Zefanja laat 
op krachtige wijze zien dat wanneer wij als mensen ontrouw zijn, God 
trouw blijft. Die trouw zien we in vervulling gaan in Israël nu God zijn 
volk thuisbrengt. Laten we komende maanden bidden om zegen voor 
Israël en daarmee zegen voor de wereld. 

Shalom, 

Johanna van Davelaar 
Coördinator gebedskalender 

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

 VR 16/4 ISRAËL   De Israëlische politie kan op steeds minder vertrouwen 
rekenen van de bevolking, onder andere vanwege het wel of juist niet 
ingrijpen bij demonstraties en grote evenementen tijdens de coronapan-
demie. Bid dat het vertrouwen in de politie hersteld wordt zodat de vei-
ligheid gegarandeerd kan worden. 

 ZA 17/4   Bid voor alle Joden in Israël die in de HEERE Jezus geloven. Bid dat 
zij als een licht mogen zijn voor de mensen om hun heen en dat ze ge-
sterkt worden in hun geloof. 

 ZO 18/4   Via de woorden van Jezus leren we dat Zijn Vader mensen zoekt 
die Hem aanbidden in geest en in waarheid (Johannes 4:23). “Wanneer 
iemand een deel van zijn nacht (of een andere periode) wijdt aan het wa-
ken in een slapende wereld, dan is dat onder meer omdat hij weet dat die 
wereld aan zijn voorbede is toevertrouwt.” André Louf. Zo mogen ook wij 
tijd nemen en bidden voor Israël, wetende dat onze hemelse Vader Israël 
aan onze voorbede toevertrouwd. 

 MA 19/4   In Israël is een groot deel van de bevolking gevaccineerd tegen 
corona. Bid dat dit er aan zal bijdragen dat het virus teruggedrongen 
wordt en het land weer open kan. 

 DI 20/4   Bid om eenheid binnen Israël. Door de coronacrisis zijn sommige 
bevolkingsgroepen uit elkaar gedreven en is er onderling veel wantrou-
wen en onbegrip. Bid dat de eenheid hersteld zal worden. 

 WO 21/4 ISRAËL EN DE VOLKEREN   De Amerikaanse Senaat heeft met ruime meer-
derheid gestemd voor het behouden van de Amerikaanse ambassade in 
Jeruzalem. Slechts drie senatoren stemden tegen. Dank hiervoor en bid 
om zegen op de relatie tussen Israël en de Verenigde Staten.

 DO 22/4   Het Internationaal Strafhof heeft het besluit genomen dat in de 
context van de Gaza-oorlog in 2014 Palestina als een staat beschouwd 
kan worden. Dit betekent dat belangrijke personen uit die oorlog, waar-
onder Israëlische officieren, door het Strafhof vervolgd kunnen worden. 
Bid om bescherming van Israël op juridisch vlak. 

 VR 23/4   Recentelijk heeft Iran openlijk toegegeven dat de mogelijkheid 
bestaat dat het nucleaire wapens gaat maken. Bid om bescherming van 
Israël tegen gevaar uit Iran en bid dat Iran tegengehouden wordt wan-
neer het nucleaire wapens gaat maken.

16 t/m 23 April 2021

Reacties en suggesties: bidden@cvi.nl

1 t/m 8 April 2021

9 t/m 15 April 2021

 DO 1/4 PESACH   “Gezegend is de Alomtegenwoordige; gezegend is Hij. 
Gezegend is Hij die de Thora heeft gegeven aan Zijn volk Israël. Gezegend 
is Hij.” Baruch Hamakom. Dank dat God door Israël heen wijsheid en red-
ding in de wereld bracht en zo laat zien Wie Hij is.   

 VR 2/4 PESACH EN GOEDE VRIJDAG   “Eén is onze God, in de hemel en op aarde.” 
Echad Mi Yodea. Dank dat de Ene God naar de aarde is gekomen, in Jezus 
Christus, om te leven onder Zijn volk en te sterven voor de zonden van de 
wereld.

 ZA 3/4 PESACH   “Hij is verheven, Hij is almachtig, Hij is de Verlosser, Hij is ge-
heel rechtvaardig.” Adir Hu. De geheel Rechtvaardige kreeg de straf van 
een misdadiger en stierf aan een kruis. Bid om een leven uit dankbaar-
heid hiervoor. 

 ZO 4/4 PESACH EN EERSTE PAASDAG   “Hij is hier niet, maar Hij is opgewekt. 
Herinner u hoe Hij tot u gesproken heeft, toen Hij nog in Galilea was: De 
Zoon des mensen moet overgeleverd worden in handen van zondige 
mensen en gekruisigd worden en op de derde dag opstaan.” Lukas 24:6-7. 
Vandaag is het Eerste Paasdag. Dank dat Jezus opgestaan is uit de dood. 

 MA 5/4 TWEEDE PAASDAG   “Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus 
Christus, Die ons, overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw 
geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van 
Jezus Christus uit de doden.” 1 Petrus 1:3. Bid dat we mogen leven uit die 
levende hoop, de hoop dat God alles goed zal maken en er een nieuwe 
hemel en aarde zullen komen.  

 DI 6/4 ISRAËL   De universiteit van Tel Aviv heeft een uniek centrum geopend 
voor de bestrijding van pandemieën. Het centrum is erop gericht de hui-
dige pandemie, maar ook mogelijke toekomstige pandemieën te bestrij-
den. Bid dat het centrum tot zegen voor Israël en ook voor de rest van de 
wereld zal zijn.  

 WO 7/4   Ondanks corona is de Israëlische export vorig jaar nauwelijks 
gedaald. Dit komt onder andere door de verbeterde relatie tussen Israël 
en een aantal Arabische landen en doordat Israël veel digitale diensten 
heeft geleverd. Dank hiervoor en bid dat het ook dit jaar goed zal gaan.

 DO 8/4 JOM HASJOA (HERDENKING HOLOCAUST)   “Want mijn ziel is verzadigd van el-
lende, mijn leven raakt bijna het graf. Ik word gerekend tot hen die in de 
kuil neerdalen, ik ben geworden als een man zonder kracht.” Psalm 88:4. 
Bid voor kracht en sterkte voor Holocaustoverlevenden en nabestaanden 
van hen die vermoord zijn. 

 VR 9/4 ISRAËL   Volgens een rapport dat pas uitgekomen is, leeft onge-
veer een derde van de Israëlische kinderen onder de armoedegrens. Het 
aantal is nog toegenomen door de coronacrisis. Bid dat arme kinderen 
geholpen worden en dat het beter mag gaan met de financiële situatie 
van hun ouders. 

 ZA 10/4   De Israëlische veiligheidsdienst is erachter gekomen dat onge-
veer twintig Israëli’s de veiligheid van de Israëlische staat in gevaar 
brachten door in het geheim gewapende kruisraketten te verkopen aan 
een Aziatisch land. Bid dat de veiligheid van Israël door deze praktijken 
niet in gevaar gekomen is en dat dergelijke praktijken op tijd ontdekt 
worden.

 ZO 11/4   “U sluit mij in van achter en van voren, U legt Uw hand op mij.” 
Psalm 139:5. Bid om veiligheid op de Israëlische wegen. Het komt regel-
matig voor dat auto’s bekogeld worden met stenen. Bid dat deze vorm 
van terreur ophoudt. 

 MA 12/4   Bid voor de Israëlische overheid. Bid dat na de verkiezingen een 
goede regering wordt gevormd die het land de komende drie jaar op 
daadkrachtige wijze zal besturen. Bid dat eigen belangen opzij worden 
gezet en het landsbelang het enige belang is dat telt. Bid ook dat politici 
hun vertrouwen op God stellen. 

 DI 13/4   Eind februari spoelde er een grote hoeveelheid teer aan op het 
strand in Israël. Dit was een grote ecologische ramp. Bid dat het strand 
snel schoongemaakt is. Bid ook dat Israël voor de toekomst beschermd 
wordt tegen zulke rampen en dat de overheid goed handelt om dit zoveel 
mogelijk te voorkomen. 

 WO 14/4 JOM HAZIKARON   Vandaag is de Israëlische herdenkingsdag van de 
gevallen soldaten en de slachtoffers van terrorisme. Er zijn velen in Israël 
die iemand in de nabije omgeving verloren hebben door oorlog of terreur. 
Bid om troost voor al deze mensen. 

 DO 15/4 JOM HA’ATSMAOET (ONAFHANKELIJKHEIDSDAG ISRAËL)   “De HEERE heeft aan ons 
gedacht: Hij zal zegenen, Hij zal het huis van Israël zegenen, Hij zal het 
huis van Aäron zegenen.” Psalm 115:12. Tijdens deze feestdag worden er 
psalmen gezongen waarin de hoop op vrede centraal staat. Bid om vrede 
voor Israël.   

U kunt de gebedskalender zes keer per jaar gratis ontvangen. 
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“U sluit mij in van achter en van voren, 
U legt Uw hand op mij.” 

PSALM 139:5

Gebedskalender
Israël

Israël gebedskalender April/Mei 2021

Shalom,
“Voorzeker, dan zal Ik bij de volken de lippen veranderen in reine 
lippen, zodat zij allen de Naam van de HEERE zullen aanroepen, om 
Hem schouder aan schouder te dienen.” Zefanja 3:9. 

Het boek Zefanja bestaat uit drie hoofdstukken. De eerste twee 
hoofdstukken staan vol met oordeel over de heidenvolken en over 
Jeruzalem en Juda vanwege de misdaden en zonden. Maar halverwege 
het derde hoofdstuk slaat de toon van het boek om en gaat het over 
het heil van de Heere. De Heere belooft de volken reine lippen te 
geven zodat ze hem kunnen dienen. Ook voor Israël is er een prachtige 
belofte: “Voorzeker, Ik zal u maken tot een naam en tot lof onder alle 
volken van de aarde, wanneer Ik voor uw ogen een omkeer in uw 
gevangenschap breng, zegt de HEERE.” Zef. 3:20b. Het boek Zefanja laat 
op krachtige wijze zien dat wanneer wij als mensen ontrouw zijn, God 
trouw blijft. Die trouw zien we in vervulling gaan in Israël nu God zijn 
volk thuisbrengt. Laten we komende maanden bidden om zegen voor 
Israël en daarmee zegen voor de wereld. 

Shalom, 

Johanna van Davelaar 
Coördinator gebedskalender 

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

 VR 16/4 ISRAËL   De Israëlische politie kan op steeds minder vertrouwen 
rekenen van de bevolking, onder andere vanwege het wel of juist niet 
ingrijpen bij demonstraties en grote evenementen tijdens de coronapan-
demie. Bid dat het vertrouwen in de politie hersteld wordt zodat de vei-
ligheid gegarandeerd kan worden. 

 ZA 17/4   Bid voor alle Joden in Israël die in de HEERE Jezus geloven. Bid dat 
zij als een licht mogen zijn voor de mensen om hun heen en dat ze ge-
sterkt worden in hun geloof. 

 ZO 18/4   Via de woorden van Jezus leren we dat Zijn Vader mensen zoekt 
die Hem aanbidden in geest en in waarheid (Johannes 4:23). “Wanneer 
iemand een deel van zijn nacht (of een andere periode) wijdt aan het wa-
ken in een slapende wereld, dan is dat onder meer omdat hij weet dat die 
wereld aan zijn voorbede is toevertrouwt.” André Louf. Zo mogen ook wij 
tijd nemen en bidden voor Israël, wetende dat onze hemelse Vader Israël 
aan onze voorbede toevertrouwd. 

 MA 19/4   In Israël is een groot deel van de bevolking gevaccineerd tegen 
corona. Bid dat dit er aan zal bijdragen dat het virus teruggedrongen 
wordt en het land weer open kan. 

 DI 20/4   Bid om eenheid binnen Israël. Door de coronacrisis zijn sommige 
bevolkingsgroepen uit elkaar gedreven en is er onderling veel wantrou-
wen en onbegrip. Bid dat de eenheid hersteld zal worden. 

 WO 21/4 ISRAËL EN DE VOLKEREN   De Amerikaanse Senaat heeft met ruime meer-
derheid gestemd voor het behouden van de Amerikaanse ambassade in 
Jeruzalem. Slechts drie senatoren stemden tegen. Dank hiervoor en bid 
om zegen op de relatie tussen Israël en de Verenigde Staten.

 DO 22/4   Het Internationaal Strafhof heeft het besluit genomen dat in de 
context van de Gaza-oorlog in 2014 Palestina als een staat beschouwd 
kan worden. Dit betekent dat belangrijke personen uit die oorlog, waar-
onder Israëlische officieren, door het Strafhof vervolgd kunnen worden. 
Bid om bescherming van Israël op juridisch vlak. 

 VR 23/4   Recentelijk heeft Iran openlijk toegegeven dat de mogelijkheid 
bestaat dat het nucleaire wapens gaat maken. Bid om bescherming van 
Israël tegen gevaar uit Iran en bid dat Iran tegengehouden wordt wan-
neer het nucleaire wapens gaat maken.

16 t/m 23 April 2021

Reacties en suggesties: bidden@cvi.nl

1 t/m 8 April 2021

9 t/m 15 April 2021

 DO 1/4 PESACH   “Gezegend is de Alomtegenwoordige; gezegend is Hij. 
Gezegend is Hij die de Thora heeft gegeven aan Zijn volk Israël. Gezegend 
is Hij.” Baruch Hamakom. Dank dat God door Israël heen wijsheid en red-
ding in de wereld bracht en zo laat zien Wie Hij is.   

 VR 2/4 PESACH EN GOEDE VRIJDAG   “Eén is onze God, in de hemel en op aarde.” 
Echad Mi Yodea. Dank dat de Ene God naar de aarde is gekomen, in Jezus 
Christus, om te leven onder Zijn volk en te sterven voor de zonden van de 
wereld.

 ZA 3/4 PESACH   “Hij is verheven, Hij is almachtig, Hij is de Verlosser, Hij is ge-
heel rechtvaardig.” Adir Hu. De geheel Rechtvaardige kreeg de straf van 
een misdadiger en stierf aan een kruis. Bid om een leven uit dankbaar-
heid hiervoor. 

 ZO 4/4 PESACH EN EERSTE PAASDAG   “Hij is hier niet, maar Hij is opgewekt. 
Herinner u hoe Hij tot u gesproken heeft, toen Hij nog in Galilea was: De 
Zoon des mensen moet overgeleverd worden in handen van zondige 
mensen en gekruisigd worden en op de derde dag opstaan.” Lukas 24:6-7. 
Vandaag is het Eerste Paasdag. Dank dat Jezus opgestaan is uit de dood. 

 MA 5/4 TWEEDE PAASDAG   “Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus 
Christus, Die ons, overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw 
geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van 
Jezus Christus uit de doden.” 1 Petrus 1:3. Bid dat we mogen leven uit die 
levende hoop, de hoop dat God alles goed zal maken en er een nieuwe 
hemel en aarde zullen komen.  

 DI 6/4 ISRAËL   De universiteit van Tel Aviv heeft een uniek centrum geopend 
voor de bestrijding van pandemieën. Het centrum is erop gericht de hui-
dige pandemie, maar ook mogelijke toekomstige pandemieën te bestrij-
den. Bid dat het centrum tot zegen voor Israël en ook voor de rest van de 
wereld zal zijn.  

 WO 7/4   Ondanks corona is de Israëlische export vorig jaar nauwelijks 
gedaald. Dit komt onder andere door de verbeterde relatie tussen Israël 
en een aantal Arabische landen en doordat Israël veel digitale diensten 
heeft geleverd. Dank hiervoor en bid dat het ook dit jaar goed zal gaan.

 DO 8/4 JOM HASJOA (HERDENKING HOLOCAUST)   “Want mijn ziel is verzadigd van el-
lende, mijn leven raakt bijna het graf. Ik word gerekend tot hen die in de 
kuil neerdalen, ik ben geworden als een man zonder kracht.” Psalm 88:4. 
Bid voor kracht en sterkte voor Holocaustoverlevenden en nabestaanden 
van hen die vermoord zijn. 

 VR 9/4 ISRAËL   Volgens een rapport dat pas uitgekomen is, leeft onge-
veer een derde van de Israëlische kinderen onder de armoedegrens. Het 
aantal is nog toegenomen door de coronacrisis. Bid dat arme kinderen 
geholpen worden en dat het beter mag gaan met de financiële situatie 
van hun ouders. 

 ZA 10/4   De Israëlische veiligheidsdienst is erachter gekomen dat onge-
veer twintig Israëli’s de veiligheid van de Israëlische staat in gevaar 
brachten door in het geheim gewapende kruisraketten te verkopen aan 
een Aziatisch land. Bid dat de veiligheid van Israël door deze praktijken 
niet in gevaar gekomen is en dat dergelijke praktijken op tijd ontdekt 
worden.

 ZO 11/4   “U sluit mij in van achter en van voren, U legt Uw hand op mij.” 
Psalm 139:5. Bid om veiligheid op de Israëlische wegen. Het komt regel-
matig voor dat auto’s bekogeld worden met stenen. Bid dat deze vorm 
van terreur ophoudt. 

 MA 12/4   Bid voor de Israëlische overheid. Bid dat na de verkiezingen een 
goede regering wordt gevormd die het land de komende drie jaar op 
daadkrachtige wijze zal besturen. Bid dat eigen belangen opzij worden 
gezet en het landsbelang het enige belang is dat telt. Bid ook dat politici 
hun vertrouwen op God stellen. 

 DI 13/4   Eind februari spoelde er een grote hoeveelheid teer aan op het 
strand in Israël. Dit was een grote ecologische ramp. Bid dat het strand 
snel schoongemaakt is. Bid ook dat Israël voor de toekomst beschermd 
wordt tegen zulke rampen en dat de overheid goed handelt om dit zoveel 
mogelijk te voorkomen. 

 WO 14/4 JOM HAZIKARON   Vandaag is de Israëlische herdenkingsdag van de 
gevallen soldaten en de slachtoffers van terrorisme. Er zijn velen in Israël 
die iemand in de nabije omgeving verloren hebben door oorlog of terreur. 
Bid om troost voor al deze mensen. 

 DO 15/4 JOM HA’ATSMAOET (ONAFHANKELIJKHEIDSDAG ISRAËL)   “De HEERE heeft aan ons 
gedacht: Hij zal zegenen, Hij zal het huis van Israël zegenen, Hij zal het 
huis van Aäron zegenen.” Psalm 115:12. Tijdens deze feestdag worden er 
psalmen gezongen waarin de hoop op vrede centraal staat. Bid om vrede 
voor Israël.   
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“U sluit mij in van achter en van voren, 
U legt Uw hand op mij.” 

PSALM 139:5

Gebedskalender
Israël

Israël gebedskalender April/Mei 2021

Shalom,
“Voorzeker, dan zal Ik bij de volken de lippen veranderen in reine 
lippen, zodat zij allen de Naam van de HEERE zullen aanroepen, om 
Hem schouder aan schouder te dienen.” Zefanja 3:9. 

Het boek Zefanja bestaat uit drie hoofdstukken. De eerste twee 
hoofdstukken staan vol met oordeel over de heidenvolken en over 
Jeruzalem en Juda vanwege de misdaden en zonden. Maar halverwege 
het derde hoofdstuk slaat de toon van het boek om en gaat het over 
het heil van de Heere. De Heere belooft de volken reine lippen te 
geven zodat ze hem kunnen dienen. Ook voor Israël is er een prachtige 
belofte: “Voorzeker, Ik zal u maken tot een naam en tot lof onder alle 
volken van de aarde, wanneer Ik voor uw ogen een omkeer in uw 
gevangenschap breng, zegt de HEERE.” Zef. 3:20b. Het boek Zefanja laat 
op krachtige wijze zien dat wanneer wij als mensen ontrouw zijn, God 
trouw blijft. Die trouw zien we in vervulling gaan in Israël nu God zijn 
volk thuisbrengt. Laten we komende maanden bidden om zegen voor 
Israël en daarmee zegen voor de wereld. 

Shalom, 

Johanna van Davelaar 
Coördinator gebedskalender 

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

 VR 16/4 ISRAËL   De Israëlische politie kan op steeds minder vertrouwen 
rekenen van de bevolking, onder andere vanwege het wel of juist niet 
ingrijpen bij demonstraties en grote evenementen tijdens de coronapan-
demie. Bid dat het vertrouwen in de politie hersteld wordt zodat de vei-
ligheid gegarandeerd kan worden. 

 ZA 17/4   Bid voor alle Joden in Israël die in de HEERE Jezus geloven. Bid dat 
zij als een licht mogen zijn voor de mensen om hun heen en dat ze ge-
sterkt worden in hun geloof. 

 ZO 18/4   Via de woorden van Jezus leren we dat Zijn Vader mensen zoekt 
die Hem aanbidden in geest en in waarheid (Johannes 4:23). “Wanneer 
iemand een deel van zijn nacht (of een andere periode) wijdt aan het wa-
ken in een slapende wereld, dan is dat onder meer omdat hij weet dat die 
wereld aan zijn voorbede is toevertrouwt.” André Louf. Zo mogen ook wij 
tijd nemen en bidden voor Israël, wetende dat onze hemelse Vader Israël 
aan onze voorbede toevertrouwd. 

 MA 19/4   In Israël is een groot deel van de bevolking gevaccineerd tegen 
corona. Bid dat dit er aan zal bijdragen dat het virus teruggedrongen 
wordt en het land weer open kan. 

 DI 20/4   Bid om eenheid binnen Israël. Door de coronacrisis zijn sommige 
bevolkingsgroepen uit elkaar gedreven en is er onderling veel wantrou-
wen en onbegrip. Bid dat de eenheid hersteld zal worden. 

 WO 21/4 ISRAËL EN DE VOLKEREN   De Amerikaanse Senaat heeft met ruime meer-
derheid gestemd voor het behouden van de Amerikaanse ambassade in 
Jeruzalem. Slechts drie senatoren stemden tegen. Dank hiervoor en bid 
om zegen op de relatie tussen Israël en de Verenigde Staten.

 DO 22/4   Het Internationaal Strafhof heeft het besluit genomen dat in de 
context van de Gaza-oorlog in 2014 Palestina als een staat beschouwd 
kan worden. Dit betekent dat belangrijke personen uit die oorlog, waar-
onder Israëlische officieren, door het Strafhof vervolgd kunnen worden. 
Bid om bescherming van Israël op juridisch vlak. 

 VR 23/4   Recentelijk heeft Iran openlijk toegegeven dat de mogelijkheid 
bestaat dat het nucleaire wapens gaat maken. Bid om bescherming van 
Israël tegen gevaar uit Iran en bid dat Iran tegengehouden wordt wan-
neer het nucleaire wapens gaat maken.

16 t/m 23 April 2021

Reacties en suggesties: bidden@cvi.nl

1 t/m 8 April 2021

9 t/m 15 April 2021

 DO 1/4 PESACH   “Gezegend is de Alomtegenwoordige; gezegend is Hij. 
Gezegend is Hij die de Thora heeft gegeven aan Zijn volk Israël. Gezegend 
is Hij.” Baruch Hamakom. Dank dat God door Israël heen wijsheid en red-
ding in de wereld bracht en zo laat zien Wie Hij is.   

 VR 2/4 PESACH EN GOEDE VRIJDAG   “Eén is onze God, in de hemel en op aarde.” 
Echad Mi Yodea. Dank dat de Ene God naar de aarde is gekomen, in Jezus 
Christus, om te leven onder Zijn volk en te sterven voor de zonden van de 
wereld.

 ZA 3/4 PESACH   “Hij is verheven, Hij is almachtig, Hij is de Verlosser, Hij is ge-
heel rechtvaardig.” Adir Hu. De geheel Rechtvaardige kreeg de straf van 
een misdadiger en stierf aan een kruis. Bid om een leven uit dankbaar-
heid hiervoor. 

 ZO 4/4 PESACH EN EERSTE PAASDAG   “Hij is hier niet, maar Hij is opgewekt. 
Herinner u hoe Hij tot u gesproken heeft, toen Hij nog in Galilea was: De 
Zoon des mensen moet overgeleverd worden in handen van zondige 
mensen en gekruisigd worden en op de derde dag opstaan.” Lukas 24:6-7. 
Vandaag is het Eerste Paasdag. Dank dat Jezus opgestaan is uit de dood. 

 MA 5/4 TWEEDE PAASDAG   “Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus 
Christus, Die ons, overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw 
geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van 
Jezus Christus uit de doden.” 1 Petrus 1:3. Bid dat we mogen leven uit die 
levende hoop, de hoop dat God alles goed zal maken en er een nieuwe 
hemel en aarde zullen komen.  

 DI 6/4 ISRAËL   De universiteit van Tel Aviv heeft een uniek centrum geopend 
voor de bestrijding van pandemieën. Het centrum is erop gericht de hui-
dige pandemie, maar ook mogelijke toekomstige pandemieën te bestrij-
den. Bid dat het centrum tot zegen voor Israël en ook voor de rest van de 
wereld zal zijn.  

 WO 7/4   Ondanks corona is de Israëlische export vorig jaar nauwelijks 
gedaald. Dit komt onder andere door de verbeterde relatie tussen Israël 
en een aantal Arabische landen en doordat Israël veel digitale diensten 
heeft geleverd. Dank hiervoor en bid dat het ook dit jaar goed zal gaan.

 DO 8/4 JOM HASJOA (HERDENKING HOLOCAUST)   “Want mijn ziel is verzadigd van el-
lende, mijn leven raakt bijna het graf. Ik word gerekend tot hen die in de 
kuil neerdalen, ik ben geworden als een man zonder kracht.” Psalm 88:4. 
Bid voor kracht en sterkte voor Holocaustoverlevenden en nabestaanden 
van hen die vermoord zijn. 

 VR 9/4 ISRAËL   Volgens een rapport dat pas uitgekomen is, leeft onge-
veer een derde van de Israëlische kinderen onder de armoedegrens. Het 
aantal is nog toegenomen door de coronacrisis. Bid dat arme kinderen 
geholpen worden en dat het beter mag gaan met de financiële situatie 
van hun ouders. 

 ZA 10/4   De Israëlische veiligheidsdienst is erachter gekomen dat onge-
veer twintig Israëli’s de veiligheid van de Israëlische staat in gevaar 
brachten door in het geheim gewapende kruisraketten te verkopen aan 
een Aziatisch land. Bid dat de veiligheid van Israël door deze praktijken 
niet in gevaar gekomen is en dat dergelijke praktijken op tijd ontdekt 
worden.

 ZO 11/4   “U sluit mij in van achter en van voren, U legt Uw hand op mij.” 
Psalm 139:5. Bid om veiligheid op de Israëlische wegen. Het komt regel-
matig voor dat auto’s bekogeld worden met stenen. Bid dat deze vorm 
van terreur ophoudt. 

 MA 12/4   Bid voor de Israëlische overheid. Bid dat na de verkiezingen een 
goede regering wordt gevormd die het land de komende drie jaar op 
daadkrachtige wijze zal besturen. Bid dat eigen belangen opzij worden 
gezet en het landsbelang het enige belang is dat telt. Bid ook dat politici 
hun vertrouwen op God stellen. 

 DI 13/4   Eind februari spoelde er een grote hoeveelheid teer aan op het 
strand in Israël. Dit was een grote ecologische ramp. Bid dat het strand 
snel schoongemaakt is. Bid ook dat Israël voor de toekomst beschermd 
wordt tegen zulke rampen en dat de overheid goed handelt om dit zoveel 
mogelijk te voorkomen. 

 WO 14/4 JOM HAZIKARON   Vandaag is de Israëlische herdenkingsdag van de 
gevallen soldaten en de slachtoffers van terrorisme. Er zijn velen in Israël 
die iemand in de nabije omgeving verloren hebben door oorlog of terreur. 
Bid om troost voor al deze mensen. 

 DO 15/4 JOM HA’ATSMAOET (ONAFHANKELIJKHEIDSDAG ISRAËL)   “De HEERE heeft aan ons 
gedacht: Hij zal zegenen, Hij zal het huis van Israël zegenen, Hij zal het 
huis van Aäron zegenen.” Psalm 115:12. Tijdens deze feestdag worden er 
psalmen gezongen waarin de hoop op vrede centraal staat. Bid om vrede 
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.

Bid mee voor Israël!

April/Mei 2021
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 ZA 24/4   Dank dat producten die in het westen geboycot worden, nu wel 
te vinden zijn in winkels in Arabische landen waar recent vrede mee ge-
sloten is.

 ZO 25/4   “Vraag naar de HEERE en Zijn kracht, zoek Zijn aangezicht voortdu-
rend.” 1 Kronieken 16:11. Bid voor alle Palestijnse gelovigen. Dat ze stand-
vastig in hun geloof zullen zijn en Israël zullen zegenen. Dit laatste is niet 
zonder gevaar. Bid voor bescherming. 

 MA 26/4   Mahmoud Abbas, de president van de Palestijnse Autoriteit, 
heeft onlangs beweerd dat Europa het Zionisme creëerde om van Joden 
af te komen. Het is weer een nieuwe leugen die toegevoegd kan worden 
aan een lange lijst van leugens die Abbas probeert te verspreiden. Bid om 
bescherming van Israël tegen de geest van de leugen.

 DI 27/4   Bid dat het sluiten van vrede met Arabische landen ook door zal 
gaan nu er in de Verenigde Staten een nieuwe regering is. 

 WO 28/4   Mansour Abbas, een Arabisch lid van het Israëlische Parlement, 
is op de vingers getikt door de Palestijnse Autoriteit (PA) omdat hij 
Palestijnse aanslagplegers ‘terroristen’ noemde. Volgens de PA zijn 
de terroristen helden en moeten ze ook als zodanig benoemd worden. 
Mansour probeert juist de vrede met Israël te zoeken. Bid voor zegen op 
dit werk van Mansour.  

 DO 29/4   Israël is samen met de Verenigde Staten begonnen aan de ont-
wikkeling van een nieuw raketafweersysteem. Door dit nieuwe raketaf-
weersysteem zal men nog beter in staat zijn raketten te onderscheppen 
die op Israël afgevuurd worden. Bid voor zegen op de ontwikkeling van 
dit verdedigingssysteem.

 VR 30/4   Bid dat de nieuwe regering die Nederland zal krijgen, of al heeft, 
zich positief zal opstellen ten opzichte Israël, Israël zal steunen en het 
onterecht veroordelen van Israël tegen zal gaan.

24 t/m 30 April 2021

17 t/m 24 Mei 2021

1 t/m 8 Mei 2021 

25 t/m 31 Mei 20219 t/m 16 Mei 2021  

“Vraag naar de HEERE en Zijn kracht, 
zoek Zijn aangezicht voortdurend.” 

1 KRONIEKEN 16:11

 ZA 1/5 OPEN HUISDAGEN   Van 1 t/m 14 mei houden de consulenten van het Israël 
Producten Centrum open huis. Bid om gezegende weken waarin de consulen-
ten veel mensen kunnen ontvangen (voor zover het mogelijk is met de corona-
regels). Bid om een goede verkoop en goede gesprekken met klanten. 

 ZO 2/5   Het gebeurde toen Jezus aan het bidden was, dat een van Zijn discipe-
len vroeg: ‘Heere, leer ons bidden’, (Lucas 11:1). Herkenbaar? Want soms wil je 
bidden, voorbede doen, maar gaat het niet. Het beste wat je dan kunt doen 
is deze vraag ook aan Jezus te stellen. Hij zal met vreugde antwoorden en je 
helpen om je verlangen naar gebed om te zetten in daadwerkelijke voorbe-
de. Bid dat het gebed voor Israël wereldwijd zal toenemen.   

 MA 3/5 ISRAËL EN DE VOLKEREN   In Israël zijn afgelopen tijd twee veelbelovende me-
dicijnen tegen corona ontwikkeld. De medicijnen lijken grotendeels te kunnen 
voorkomen dat mensen zo ziek worden dat ze beademd moeten worden. Dank 
voor dit mooie nieuws uit Israël en bid dat het tot zegen van de wereld zal zijn. 

 DI 4/5 DODENHERDENKING   Bid voor allen, en in het bijzonder allen die behoren 
tot het Joodse volk, die verdriet hebben omdat ze iemand verloren hebben 
tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

 WO 5/5 BEVRIJDINGSDAG   “Want zo is het de wil van God, dat u door goed te doen 
het onverstand van de dwaze mensen de mond snoert; als vrije mensen, 
maar niet alsof u de vrijheid hebt als een dekmantel voor slechtheid, maar 
als dienstknechten van God.” 1 Petrus 2:15. Bid dat christenen in Nederland 
hun vrijheid zullen benutten om anderen over God te vertellen en om op te 
komen voor het volk Israël. 

 DO 6/5 ISRAËL EN DE VOLKEREN   Er zijn nog steeds landen die overwegen om hun 
ambassades te verplaatsen naar Jeruzalem. Elke ambassade die verplaatst 
wordt, is een teken van steun en vriendschap van een land naar Israël toe. 
Bid dat deze landen besluiten om hun ambassade te verplaatsen.

 VR 7/5 ISRAËL AAN DE GRENZEN   Israëlische veiligheidsdiensten verwachten dat 
Hezbollah dit jaar een aantal aanvallen uit zal voeren bij de noordgrens 
met Israël. Het Israëlische leger traint gericht bij de grens met Libanon om 
deze aanvallen te kunnen afweren. Bid om bescherming van Israël aan de 
noordgrens en zegen op de training van het leger.

 ZA 8/5   Veel dorpen in het zuiden van Israël, aan de grens met Gaza, vinden 
dat de overheid niet genoeg doet om hen te beschermen tegen aanval-
len vanuit Hamas richting Joden. Bid om bescherming van deze dorpen in 
Zuid-Israël en dat er door de overheid ook genoeg gedaan wordt om hen te 
beschermen.

 ZO 9/5   “In Zijn hand is de ziel van alles wat leeft, en de geest van al het men-
selijk vlees.” Job 12:10. De Fatach en de terreurgroep Hamas zijn overeenge-
komen om binnenkort nieuwe verkiezingen te houden, de eerste in vijftien 
jaar. Hoe dit precies zal uitpakken voor Israël, is lastig in te schatten. Bid dat 
de uitkomst zo zal zijn dat het gevaar voor Israël vanuit Gaza minder wordt. 

 MA 10/5 JOM JEROESJALAIM   Vandaag wordt in Israël de eenwording van 
Jeruzalem in 1967 gevierd. Vandaag organiseert Christenen voor Israël 
een concert, dat in het teken staat van Jeruzalemdag. Bid voor de vrede 
van Jeruzalem en bid voor een gezegend concert. 

 DI 11/5 ISRAËL AAN DE GRENZEN   Bid om bescherming van het zuiden van Israël 
tegen raketaanvallen vanuit Gaza. Periodes van relatieve rust wisselden 
zich de laatste jaren af met periodes van veel aanvallen. Bid dat aanval-
len uitblijven en Israël beschermd wordt.  

 WO 12/5 ANTISEMITISME   Het blijkt dat er via WhatsApp onder jongeren veel an-
tisemitische afbeeldingen worden verstuurd. Dit komt voor in groepsapps 
van bijvoorbeeld schoolklassen of sportverenigingen. Bid dat jongeren zich 
bewust worden van het leed dat veroorzaakt wordt door de grappen over de 
Holocaust. Bid dat het ophoudt.

 DO 13/5 HEMELVAARTSDAG   “Zij dan die samengekomen waren, vroegen Hem: 
Heere, zult U in deze tijd voor Israël het Koninkrijk weer herstellen?” 
Handelingen 1:6. Bid dat het moment spoedig zal komen dat Jezus terug 
naar de aarde zal komen om Zijn Koninkrijk voor Israël te herstellen. 

 VR 14/5 ANTISEMITISME   Een Joodse student uit Maastricht die streed tegen 
antisemitisme is zelf slachtoffer geworden hiervan. Zijn mezoeza was 
van zijn voordeur gerukt en er was een hakenkruis in zijn deurpost ge-
kerfd. Bid dat daders van zulk antisemitisch vandalisme opgepakt zullen 
worden en bid om bescherming van Joden in Nederland. 

 ZA 15/5   Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de kennis over de 
Holocaust met name onder jongeren afneemt. Sommige jongeren weten 
bijvoorbeeld niet dat er zes miljoen Joden zijn vermoord en denken dat er 
veel minder slachtoffers waren. Bid om goed onderwijs hierover en dat 
de verschrikkingen nooit vergeten zullen worden. 

 ZO 16/5   Tijdens corona is het antisemitisme in westerse landen verder 
toegenomen. Dit komt met name door de groei van neonazi-bewegingen 
en extreemrechtse bewegingen. Bid om bescherming van de Joden hier-
tegen en bid dat zulke bewegingen zullen verdwijnen. 

 MA 17/5 SHAWOE’OT (WEKENFEEST)   Het Wekenfeest is een oogstfeest, waarbij 
gevierd wordt dat het volk Israël de Thora van God ontving op de berg 
Sinaï. Het is de gewoonte om in de eerste nacht van het Wekenfeest 
wakker te blijven om de Thora te bestuderen. Bid om een gezegend 
Wekenfeest voor het Joodse volk.

 DI 18/5 SHAWOE’OT (WEKENFEEST)   Tijdens Shawoe’ot wordt er gelezen uit het 
Bijbelboek Ruth, omdat daarin de oogst centraal staat. Ruth besloot om 
bij het volk van God te willen horen en daarvoor alles achter zich te laten. 
Bid dat er steeds meer mensen zullen zijn die de God van Israël willen 
volgen. 

 WO 19/5 ANTISEMITISME   Het Nationaal Comité 4 en 5 mei had dit jaar 
in eerste instantie Abdelkader Benali geselecteerd als spreker op 
Dodenherdenking. Omdat hij in het verleden zeer dubieuze uitspraken 
over Joden heeft gedaan, is hij nu vervangen door Roxane van Iperen. Het 
is niet de eerste keer dat het Comité een dergelijke fout maakt. Bid dat 
antisemitisme tegengegaan wordt, helemaal door een orgaan als het 
Nationaal Comité 4 en 5 mei.

 DO 20/5 ALIJA   Net als in veel andere westerse landen, is er ook in Israël hui-
zenkrapte. Dit zorgt ervoor dat het lastiger is voor nieuwkomers om een 
huis te vinden. Bid dat hierin voorzien wordt.

 VR 21/5   Bid dat Joden buiten Israël het verlangen zullen krijgen om terug 
te keren naar Israël om te leven in het land dat God aan hen beloofd 
heeft.

 ZA 22/5   Bid voor alle organisaties die Joden helpen om alija te maken. Bid 
dat ze genoeg financiën en mankracht hebben om alle aanvragen te kun-
nen behandelen. 

 ZO 23/5 EERSTE PINKSTERDAG   “Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader 
zenden zal in Mijn Naam, Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering 
brengen alles wat Ik u gezegd heb.” Johannes 14:26. Dank voor de uitstor-
ting van de Heilige Geest. Dank dat de Heilige Geest ons woorden in onze 
mond wil geven als wij van ons geloof mogen getuigen.  

 MA 24/5 TWEEDE PINKSTERDAG   “En toen ik begon te spreken, viel de Heilige 
Geest op hen, evenals op ons in het begin.” Handelingen 11:15. Nadat de 
Heilige Geest uitgestort was op het Joodse volk, vervulde de Heilige 
Geest ook heidenen. Dank dat Jood en heiden beiden de Heilige Geest 
mochten en mogen ontvangen en bid om meer eenheid tussen hen. 

 DI 25/5 ALIJA   Op 24 mei 1991 vond Operation Solomon plaats, dit jaar dus 
dertig jaar geleden. Tijdens Operation Solomon werden duizenden 
Ethiopische Joden door middel van een geheime militaire operatie naar 
Israël gevlogen. Dank voor deze operatie en voor alle Joden uit Ethiopië 
die alija konden maken.  

 WO 26/5   Bid dat allen die recentelijk alija hebben gemaakt zich snel thuis 
zullen voelen in Israël. Door corona is het lastiger om contacten te  
leggen, maar bid dat nieuwkomers snel een fijn netwerk om zich heen 
krijgen en nieuwe vriendschappen kunnen sluiten.

 DO 27/5 CHRISTENEN VOOR ISRAËL   Dank voor de Engelstalige Bijbelstudieserie 
die Christians for Israel International (C4I) mocht ontwikkelen met ds. 
Willem J.J. Glashouwer over ‘Israël: Verbonden en Koninkrijk.’ Bid dat velen 
deze serie mogen volgen en dat het bij zal dragen aan hun Bijbelse begrip 
van Israël en het komende Koninkrijk van vrede en gerechtigheid. 

 VR 28/5   Momenteel is het team van Christians for Israel International 
(C4I) bezig met de ontwikkeling van een online Why Israel cursus (e-learn-
ing). Dank voor deze mogelijkheden om online de boodschap over Gods 
trouw aan Israël te verspreiden. Bid dat op deze manier mensen die voor-
heen niet bereikt werden, ook bereikt mogen worden. 

 ZA 29/5   Christenen voor Israël hoopt dat in het voorjaar de tentoonstel-
ling weer open kan gaan en dat er weer velen ontvangen kunnen worden 
in het Israëlcentrum. Bid dat de tentoonstelling snel open zal kunnen 
gaan en dat kinderen en volwassenen zo mogen horen over Gods trouw 
aan Israël. 

 ZO 30/5   Bid voor zegen op het werk van het Israël Producten Centrum. Bid 
dat zowel de online verkoop als de verkoop in de Israëlwinkel goed zal 
gaan en dat het IPC zo tot zegen van Israël mag zijn. 

 MA 31/5    In maart vond er een Aziatische conferentie plaats voor leiders 
van Christenen voor Israël in tal van Aziatische landen. Het thema waar-
over ds. Willem J.J. Glashouwer en ds. Kees Kant spraken, was ‘Israël: een 
teken van hoop in de eindtijd’. Dank dat we onze teams op deze manier 
kunnen blijven ontmoeten en dat zij de boodschap verder mogen ver-
spreiden in de landen waar zij werkzaam zijn.  



2021
Mei

 ZA 24/4   Dank dat producten die in het westen geboycot worden, nu wel 
te vinden zijn in winkels in Arabische landen waar recent vrede mee ge-
sloten is.

 ZO 25/4   “Vraag naar de HEERE en Zijn kracht, zoek Zijn aangezicht voortdu-
rend.” 1 Kronieken 16:11. Bid voor alle Palestijnse gelovigen. Dat ze stand-
vastig in hun geloof zullen zijn en Israël zullen zegenen. Dit laatste is niet 
zonder gevaar. Bid voor bescherming. 

 MA 26/4   Mahmoud Abbas, de president van de Palestijnse Autoriteit, 
heeft onlangs beweerd dat Europa het Zionisme creëerde om van Joden 
af te komen. Het is weer een nieuwe leugen die toegevoegd kan worden 
aan een lange lijst van leugens die Abbas probeert te verspreiden. Bid om 
bescherming van Israël tegen de geest van de leugen.

 DI 27/4   Bid dat het sluiten van vrede met Arabische landen ook door zal 
gaan nu er in de Verenigde Staten een nieuwe regering is. 

 WO 28/4   Mansour Abbas, een Arabisch lid van het Israëlische Parlement, 
is op de vingers getikt door de Palestijnse Autoriteit (PA) omdat hij 
Palestijnse aanslagplegers ‘terroristen’ noemde. Volgens de PA zijn 
de terroristen helden en moeten ze ook als zodanig benoemd worden. 
Mansour probeert juist de vrede met Israël te zoeken. Bid voor zegen op 
dit werk van Mansour.  

 DO 29/4   Israël is samen met de Verenigde Staten begonnen aan de ont-
wikkeling van een nieuw raketafweersysteem. Door dit nieuwe raketaf-
weersysteem zal men nog beter in staat zijn raketten te onderscheppen 
die op Israël afgevuurd worden. Bid voor zegen op de ontwikkeling van 
dit verdedigingssysteem.

 VR 30/4   Bid dat de nieuwe regering die Nederland zal krijgen, of al heeft, 
zich positief zal opstellen ten opzichte Israël, Israël zal steunen en het 
onterecht veroordelen van Israël tegen zal gaan.

24 t/m 30 April 2021

17 t/m 24 Mei 2021

1 t/m 8 Mei 2021 

25 t/m 31 Mei 20219 t/m 16 Mei 2021  

“Vraag naar de HEERE en Zijn kracht, 
zoek Zijn aangezicht voortdurend.” 

1 KRONIEKEN 16:11

 ZA 1/5 OPEN HUISDAGEN   Van 1 t/m 14 mei houden de consulenten van het Israël 
Producten Centrum open huis. Bid om gezegende weken waarin de consulen-
ten veel mensen kunnen ontvangen (voor zover het mogelijk is met de corona-
regels). Bid om een goede verkoop en goede gesprekken met klanten. 

 ZO 2/5   Het gebeurde toen Jezus aan het bidden was, dat een van Zijn discipe-
len vroeg: ‘Heere, leer ons bidden’, (Lucas 11:1). Herkenbaar? Want soms wil je 
bidden, voorbede doen, maar gaat het niet. Het beste wat je dan kunt doen 
is deze vraag ook aan Jezus te stellen. Hij zal met vreugde antwoorden en je 
helpen om je verlangen naar gebed om te zetten in daadwerkelijke voorbe-
de. Bid dat het gebed voor Israël wereldwijd zal toenemen.   

 MA 3/5 ISRAËL EN DE VOLKEREN   In Israël zijn afgelopen tijd twee veelbelovende me-
dicijnen tegen corona ontwikkeld. De medicijnen lijken grotendeels te kunnen 
voorkomen dat mensen zo ziek worden dat ze beademd moeten worden. Dank 
voor dit mooie nieuws uit Israël en bid dat het tot zegen van de wereld zal zijn. 

 DI 4/5 DODENHERDENKING   Bid voor allen, en in het bijzonder allen die behoren 
tot het Joodse volk, die verdriet hebben omdat ze iemand verloren hebben 
tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

 WO 5/5 BEVRIJDINGSDAG   “Want zo is het de wil van God, dat u door goed te doen 
het onverstand van de dwaze mensen de mond snoert; als vrije mensen, 
maar niet alsof u de vrijheid hebt als een dekmantel voor slechtheid, maar 
als dienstknechten van God.” 1 Petrus 2:15. Bid dat christenen in Nederland 
hun vrijheid zullen benutten om anderen over God te vertellen en om op te 
komen voor het volk Israël. 

 DO 6/5 ISRAËL EN DE VOLKEREN   Er zijn nog steeds landen die overwegen om hun 
ambassades te verplaatsen naar Jeruzalem. Elke ambassade die verplaatst 
wordt, is een teken van steun en vriendschap van een land naar Israël toe. 
Bid dat deze landen besluiten om hun ambassade te verplaatsen.

 VR 7/5 ISRAËL AAN DE GRENZEN   Israëlische veiligheidsdiensten verwachten dat 
Hezbollah dit jaar een aantal aanvallen uit zal voeren bij de noordgrens 
met Israël. Het Israëlische leger traint gericht bij de grens met Libanon om 
deze aanvallen te kunnen afweren. Bid om bescherming van Israël aan de 
noordgrens en zegen op de training van het leger.

 ZA 8/5   Veel dorpen in het zuiden van Israël, aan de grens met Gaza, vinden 
dat de overheid niet genoeg doet om hen te beschermen tegen aanval-
len vanuit Hamas richting Joden. Bid om bescherming van deze dorpen in 
Zuid-Israël en dat er door de overheid ook genoeg gedaan wordt om hen te 
beschermen.

 ZO 9/5   “In Zijn hand is de ziel van alles wat leeft, en de geest van al het men-
selijk vlees.” Job 12:10. De Fatach en de terreurgroep Hamas zijn overeenge-
komen om binnenkort nieuwe verkiezingen te houden, de eerste in vijftien 
jaar. Hoe dit precies zal uitpakken voor Israël, is lastig in te schatten. Bid dat 
de uitkomst zo zal zijn dat het gevaar voor Israël vanuit Gaza minder wordt. 

 MA 10/5 JOM JEROESJALAIM   Vandaag wordt in Israël de eenwording van 
Jeruzalem in 1967 gevierd. Vandaag organiseert Christenen voor Israël 
een concert, dat in het teken staat van Jeruzalemdag. Bid voor de vrede 
van Jeruzalem en bid voor een gezegend concert. 

 DI 11/5 ISRAËL AAN DE GRENZEN   Bid om bescherming van het zuiden van Israël 
tegen raketaanvallen vanuit Gaza. Periodes van relatieve rust wisselden 
zich de laatste jaren af met periodes van veel aanvallen. Bid dat aanval-
len uitblijven en Israël beschermd wordt.  

 WO 12/5 ANTISEMITISME   Het blijkt dat er via WhatsApp onder jongeren veel an-
tisemitische afbeeldingen worden verstuurd. Dit komt voor in groepsapps 
van bijvoorbeeld schoolklassen of sportverenigingen. Bid dat jongeren zich 
bewust worden van het leed dat veroorzaakt wordt door de grappen over de 
Holocaust. Bid dat het ophoudt.

 DO 13/5 HEMELVAARTSDAG   “Zij dan die samengekomen waren, vroegen Hem: 
Heere, zult U in deze tijd voor Israël het Koninkrijk weer herstellen?” 
Handelingen 1:6. Bid dat het moment spoedig zal komen dat Jezus terug 
naar de aarde zal komen om Zijn Koninkrijk voor Israël te herstellen. 

 VR 14/5 ANTISEMITISME   Een Joodse student uit Maastricht die streed tegen 
antisemitisme is zelf slachtoffer geworden hiervan. Zijn mezoeza was 
van zijn voordeur gerukt en er was een hakenkruis in zijn deurpost ge-
kerfd. Bid dat daders van zulk antisemitisch vandalisme opgepakt zullen 
worden en bid om bescherming van Joden in Nederland. 

 ZA 15/5   Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de kennis over de 
Holocaust met name onder jongeren afneemt. Sommige jongeren weten 
bijvoorbeeld niet dat er zes miljoen Joden zijn vermoord en denken dat er 
veel minder slachtoffers waren. Bid om goed onderwijs hierover en dat 
de verschrikkingen nooit vergeten zullen worden. 

 ZO 16/5   Tijdens corona is het antisemitisme in westerse landen verder 
toegenomen. Dit komt met name door de groei van neonazi-bewegingen 
en extreemrechtse bewegingen. Bid om bescherming van de Joden hier-
tegen en bid dat zulke bewegingen zullen verdwijnen. 

 MA 17/5 SHAWOE’OT (WEKENFEEST)   Het Wekenfeest is een oogstfeest, waarbij 
gevierd wordt dat het volk Israël de Thora van God ontving op de berg 
Sinaï. Het is de gewoonte om in de eerste nacht van het Wekenfeest 
wakker te blijven om de Thora te bestuderen. Bid om een gezegend 
Wekenfeest voor het Joodse volk.

 DI 18/5 SHAWOE’OT (WEKENFEEST)   Tijdens Shawoe’ot wordt er gelezen uit het 
Bijbelboek Ruth, omdat daarin de oogst centraal staat. Ruth besloot om 
bij het volk van God te willen horen en daarvoor alles achter zich te laten. 
Bid dat er steeds meer mensen zullen zijn die de God van Israël willen 
volgen. 

 WO 19/5 ANTISEMITISME   Het Nationaal Comité 4 en 5 mei had dit jaar 
in eerste instantie Abdelkader Benali geselecteerd als spreker op 
Dodenherdenking. Omdat hij in het verleden zeer dubieuze uitspraken 
over Joden heeft gedaan, is hij nu vervangen door Roxane van Iperen. Het 
is niet de eerste keer dat het Comité een dergelijke fout maakt. Bid dat 
antisemitisme tegengegaan wordt, helemaal door een orgaan als het 
Nationaal Comité 4 en 5 mei.

 DO 20/5 ALIJA   Net als in veel andere westerse landen, is er ook in Israël hui-
zenkrapte. Dit zorgt ervoor dat het lastiger is voor nieuwkomers om een 
huis te vinden. Bid dat hierin voorzien wordt.

 VR 21/5   Bid dat Joden buiten Israël het verlangen zullen krijgen om terug 
te keren naar Israël om te leven in het land dat God aan hen beloofd 
heeft.

 ZA 22/5   Bid voor alle organisaties die Joden helpen om alija te maken. Bid 
dat ze genoeg financiën en mankracht hebben om alle aanvragen te kun-
nen behandelen. 

 ZO 23/5 EERSTE PINKSTERDAG   “Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader 
zenden zal in Mijn Naam, Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering 
brengen alles wat Ik u gezegd heb.” Johannes 14:26. Dank voor de uitstor-
ting van de Heilige Geest. Dank dat de Heilige Geest ons woorden in onze 
mond wil geven als wij van ons geloof mogen getuigen.  

 MA 24/5 TWEEDE PINKSTERDAG   “En toen ik begon te spreken, viel de Heilige 
Geest op hen, evenals op ons in het begin.” Handelingen 11:15. Nadat de 
Heilige Geest uitgestort was op het Joodse volk, vervulde de Heilige 
Geest ook heidenen. Dank dat Jood en heiden beiden de Heilige Geest 
mochten en mogen ontvangen en bid om meer eenheid tussen hen. 

 DI 25/5 ALIJA   Op 24 mei 1991 vond Operation Solomon plaats, dit jaar dus 
dertig jaar geleden. Tijdens Operation Solomon werden duizenden 
Ethiopische Joden door middel van een geheime militaire operatie naar 
Israël gevlogen. Dank voor deze operatie en voor alle Joden uit Ethiopië 
die alija konden maken.  

 WO 26/5   Bid dat allen die recentelijk alija hebben gemaakt zich snel thuis 
zullen voelen in Israël. Door corona is het lastiger om contacten te  
leggen, maar bid dat nieuwkomers snel een fijn netwerk om zich heen 
krijgen en nieuwe vriendschappen kunnen sluiten.

 DO 27/5 CHRISTENEN VOOR ISRAËL   Dank voor de Engelstalige Bijbelstudieserie 
die Christians for Israel International (C4I) mocht ontwikkelen met ds. 
Willem J.J. Glashouwer over ‘Israël: Verbonden en Koninkrijk.’ Bid dat velen 
deze serie mogen volgen en dat het bij zal dragen aan hun Bijbelse begrip 
van Israël en het komende Koninkrijk van vrede en gerechtigheid. 

 VR 28/5   Momenteel is het team van Christians for Israel International 
(C4I) bezig met de ontwikkeling van een online Why Israel cursus (e-learn-
ing). Dank voor deze mogelijkheden om online de boodschap over Gods 
trouw aan Israël te verspreiden. Bid dat op deze manier mensen die voor-
heen niet bereikt werden, ook bereikt mogen worden. 

 ZA 29/5   Christenen voor Israël hoopt dat in het voorjaar de tentoonstel-
ling weer open kan gaan en dat er weer velen ontvangen kunnen worden 
in het Israëlcentrum. Bid dat de tentoonstelling snel open zal kunnen 
gaan en dat kinderen en volwassenen zo mogen horen over Gods trouw 
aan Israël. 

 ZO 30/5   Bid voor zegen op het werk van het Israël Producten Centrum. Bid 
dat zowel de online verkoop als de verkoop in de Israëlwinkel goed zal 
gaan en dat het IPC zo tot zegen van Israël mag zijn. 

 MA 31/5    In maart vond er een Aziatische conferentie plaats voor leiders 
van Christenen voor Israël in tal van Aziatische landen. Het thema waar-
over ds. Willem J.J. Glashouwer en ds. Kees Kant spraken, was ‘Israël: een 
teken van hoop in de eindtijd’. Dank dat we onze teams op deze manier 
kunnen blijven ontmoeten en dat zij de boodschap verder mogen ver-
spreiden in de landen waar zij werkzaam zijn.  

2021
Mei

 ZA 24/4   Dank dat producten die in het westen geboycot worden, nu wel 
te vinden zijn in winkels in Arabische landen waar recent vrede mee ge-
sloten is.

 ZO 25/4   “Vraag naar de HEERE en Zijn kracht, zoek Zijn aangezicht voortdu-
rend.” 1 Kronieken 16:11. Bid voor alle Palestijnse gelovigen. Dat ze stand-
vastig in hun geloof zullen zijn en Israël zullen zegenen. Dit laatste is niet 
zonder gevaar. Bid voor bescherming. 

 MA 26/4   Mahmoud Abbas, de president van de Palestijnse Autoriteit, 
heeft onlangs beweerd dat Europa het Zionisme creëerde om van Joden 
af te komen. Het is weer een nieuwe leugen die toegevoegd kan worden 
aan een lange lijst van leugens die Abbas probeert te verspreiden. Bid om 
bescherming van Israël tegen de geest van de leugen.

 DI 27/4   Bid dat het sluiten van vrede met Arabische landen ook door zal 
gaan nu er in de Verenigde Staten een nieuwe regering is. 

 WO 28/4   Mansour Abbas, een Arabisch lid van het Israëlische Parlement, 
is op de vingers getikt door de Palestijnse Autoriteit (PA) omdat hij 
Palestijnse aanslagplegers ‘terroristen’ noemde. Volgens de PA zijn 
de terroristen helden en moeten ze ook als zodanig benoemd worden. 
Mansour probeert juist de vrede met Israël te zoeken. Bid voor zegen op 
dit werk van Mansour.  

 DO 29/4   Israël is samen met de Verenigde Staten begonnen aan de ont-
wikkeling van een nieuw raketafweersysteem. Door dit nieuwe raketaf-
weersysteem zal men nog beter in staat zijn raketten te onderscheppen 
die op Israël afgevuurd worden. Bid voor zegen op de ontwikkeling van 
dit verdedigingssysteem.

 VR 30/4   Bid dat de nieuwe regering die Nederland zal krijgen, of al heeft, 
zich positief zal opstellen ten opzichte Israël, Israël zal steunen en het 
onterecht veroordelen van Israël tegen zal gaan.

24 t/m 30 April 2021

17 t/m 24 Mei 2021

1 t/m 8 Mei 2021 

25 t/m 31 Mei 20219 t/m 16 Mei 2021  

“Vraag naar de HEERE en Zijn kracht, 
zoek Zijn aangezicht voortdurend.” 

1 KRONIEKEN 16:11

 ZA 1/5 OPEN HUISDAGEN   Van 1 t/m 14 mei houden de consulenten van het Israël 
Producten Centrum open huis. Bid om gezegende weken waarin de consulen-
ten veel mensen kunnen ontvangen (voor zover het mogelijk is met de corona-
regels). Bid om een goede verkoop en goede gesprekken met klanten. 

 ZO 2/5   Het gebeurde toen Jezus aan het bidden was, dat een van Zijn discipe-
len vroeg: ‘Heere, leer ons bidden’, (Lucas 11:1). Herkenbaar? Want soms wil je 
bidden, voorbede doen, maar gaat het niet. Het beste wat je dan kunt doen 
is deze vraag ook aan Jezus te stellen. Hij zal met vreugde antwoorden en je 
helpen om je verlangen naar gebed om te zetten in daadwerkelijke voorbe-
de. Bid dat het gebed voor Israël wereldwijd zal toenemen.   

 MA 3/5 ISRAËL EN DE VOLKEREN   In Israël zijn afgelopen tijd twee veelbelovende me-
dicijnen tegen corona ontwikkeld. De medicijnen lijken grotendeels te kunnen 
voorkomen dat mensen zo ziek worden dat ze beademd moeten worden. Dank 
voor dit mooie nieuws uit Israël en bid dat het tot zegen van de wereld zal zijn. 

 DI 4/5 DODENHERDENKING   Bid voor allen, en in het bijzonder allen die behoren 
tot het Joodse volk, die verdriet hebben omdat ze iemand verloren hebben 
tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

 WO 5/5 BEVRIJDINGSDAG   “Want zo is het de wil van God, dat u door goed te doen 
het onverstand van de dwaze mensen de mond snoert; als vrije mensen, 
maar niet alsof u de vrijheid hebt als een dekmantel voor slechtheid, maar 
als dienstknechten van God.” 1 Petrus 2:15. Bid dat christenen in Nederland 
hun vrijheid zullen benutten om anderen over God te vertellen en om op te 
komen voor het volk Israël. 

 DO 6/5 ISRAËL EN DE VOLKEREN   Er zijn nog steeds landen die overwegen om hun 
ambassades te verplaatsen naar Jeruzalem. Elke ambassade die verplaatst 
wordt, is een teken van steun en vriendschap van een land naar Israël toe. 
Bid dat deze landen besluiten om hun ambassade te verplaatsen.

 VR 7/5 ISRAËL AAN DE GRENZEN   Israëlische veiligheidsdiensten verwachten dat 
Hezbollah dit jaar een aantal aanvallen uit zal voeren bij de noordgrens 
met Israël. Het Israëlische leger traint gericht bij de grens met Libanon om 
deze aanvallen te kunnen afweren. Bid om bescherming van Israël aan de 
noordgrens en zegen op de training van het leger.

 ZA 8/5   Veel dorpen in het zuiden van Israël, aan de grens met Gaza, vinden 
dat de overheid niet genoeg doet om hen te beschermen tegen aanval-
len vanuit Hamas richting Joden. Bid om bescherming van deze dorpen in 
Zuid-Israël en dat er door de overheid ook genoeg gedaan wordt om hen te 
beschermen.

 ZO 9/5   “In Zijn hand is de ziel van alles wat leeft, en de geest van al het men-
selijk vlees.” Job 12:10. De Fatach en de terreurgroep Hamas zijn overeenge-
komen om binnenkort nieuwe verkiezingen te houden, de eerste in vijftien 
jaar. Hoe dit precies zal uitpakken voor Israël, is lastig in te schatten. Bid dat 
de uitkomst zo zal zijn dat het gevaar voor Israël vanuit Gaza minder wordt. 

 MA 10/5 JOM JEROESJALAIM   Vandaag wordt in Israël de eenwording van 
Jeruzalem in 1967 gevierd. Vandaag organiseert Christenen voor Israël 
een concert, dat in het teken staat van Jeruzalemdag. Bid voor de vrede 
van Jeruzalem en bid voor een gezegend concert. 

 DI 11/5 ISRAËL AAN DE GRENZEN   Bid om bescherming van het zuiden van Israël 
tegen raketaanvallen vanuit Gaza. Periodes van relatieve rust wisselden 
zich de laatste jaren af met periodes van veel aanvallen. Bid dat aanval-
len uitblijven en Israël beschermd wordt.  

 WO 12/5 ANTISEMITISME   Het blijkt dat er via WhatsApp onder jongeren veel an-
tisemitische afbeeldingen worden verstuurd. Dit komt voor in groepsapps 
van bijvoorbeeld schoolklassen of sportverenigingen. Bid dat jongeren zich 
bewust worden van het leed dat veroorzaakt wordt door de grappen over de 
Holocaust. Bid dat het ophoudt.

 DO 13/5 HEMELVAARTSDAG   “Zij dan die samengekomen waren, vroegen Hem: 
Heere, zult U in deze tijd voor Israël het Koninkrijk weer herstellen?” 
Handelingen 1:6. Bid dat het moment spoedig zal komen dat Jezus terug 
naar de aarde zal komen om Zijn Koninkrijk voor Israël te herstellen. 

 VR 14/5 ANTISEMITISME   Een Joodse student uit Maastricht die streed tegen 
antisemitisme is zelf slachtoffer geworden hiervan. Zijn mezoeza was 
van zijn voordeur gerukt en er was een hakenkruis in zijn deurpost ge-
kerfd. Bid dat daders van zulk antisemitisch vandalisme opgepakt zullen 
worden en bid om bescherming van Joden in Nederland. 

 ZA 15/5   Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de kennis over de 
Holocaust met name onder jongeren afneemt. Sommige jongeren weten 
bijvoorbeeld niet dat er zes miljoen Joden zijn vermoord en denken dat er 
veel minder slachtoffers waren. Bid om goed onderwijs hierover en dat 
de verschrikkingen nooit vergeten zullen worden. 

 ZO 16/5   Tijdens corona is het antisemitisme in westerse landen verder 
toegenomen. Dit komt met name door de groei van neonazi-bewegingen 
en extreemrechtse bewegingen. Bid om bescherming van de Joden hier-
tegen en bid dat zulke bewegingen zullen verdwijnen. 

 MA 17/5 SHAWOE’OT (WEKENFEEST)   Het Wekenfeest is een oogstfeest, waarbij 
gevierd wordt dat het volk Israël de Thora van God ontving op de berg 
Sinaï. Het is de gewoonte om in de eerste nacht van het Wekenfeest 
wakker te blijven om de Thora te bestuderen. Bid om een gezegend 
Wekenfeest voor het Joodse volk.

 DI 18/5 SHAWOE’OT (WEKENFEEST)   Tijdens Shawoe’ot wordt er gelezen uit het 
Bijbelboek Ruth, omdat daarin de oogst centraal staat. Ruth besloot om 
bij het volk van God te willen horen en daarvoor alles achter zich te laten. 
Bid dat er steeds meer mensen zullen zijn die de God van Israël willen 
volgen. 

 WO 19/5 ANTISEMITISME   Het Nationaal Comité 4 en 5 mei had dit jaar 
in eerste instantie Abdelkader Benali geselecteerd als spreker op 
Dodenherdenking. Omdat hij in het verleden zeer dubieuze uitspraken 
over Joden heeft gedaan, is hij nu vervangen door Roxane van Iperen. Het 
is niet de eerste keer dat het Comité een dergelijke fout maakt. Bid dat 
antisemitisme tegengegaan wordt, helemaal door een orgaan als het 
Nationaal Comité 4 en 5 mei.

 DO 20/5 ALIJA   Net als in veel andere westerse landen, is er ook in Israël hui-
zenkrapte. Dit zorgt ervoor dat het lastiger is voor nieuwkomers om een 
huis te vinden. Bid dat hierin voorzien wordt.

 VR 21/5   Bid dat Joden buiten Israël het verlangen zullen krijgen om terug 
te keren naar Israël om te leven in het land dat God aan hen beloofd 
heeft.

 ZA 22/5   Bid voor alle organisaties die Joden helpen om alija te maken. Bid 
dat ze genoeg financiën en mankracht hebben om alle aanvragen te kun-
nen behandelen. 

 ZO 23/5 EERSTE PINKSTERDAG   “Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader 
zenden zal in Mijn Naam, Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering 
brengen alles wat Ik u gezegd heb.” Johannes 14:26. Dank voor de uitstor-
ting van de Heilige Geest. Dank dat de Heilige Geest ons woorden in onze 
mond wil geven als wij van ons geloof mogen getuigen.  

 MA 24/5 TWEEDE PINKSTERDAG   “En toen ik begon te spreken, viel de Heilige 
Geest op hen, evenals op ons in het begin.” Handelingen 11:15. Nadat de 
Heilige Geest uitgestort was op het Joodse volk, vervulde de Heilige 
Geest ook heidenen. Dank dat Jood en heiden beiden de Heilige Geest 
mochten en mogen ontvangen en bid om meer eenheid tussen hen. 

 DI 25/5 ALIJA   Op 24 mei 1991 vond Operation Solomon plaats, dit jaar dus 
dertig jaar geleden. Tijdens Operation Solomon werden duizenden 
Ethiopische Joden door middel van een geheime militaire operatie naar 
Israël gevlogen. Dank voor deze operatie en voor alle Joden uit Ethiopië 
die alija konden maken.  

 WO 26/5   Bid dat allen die recentelijk alija hebben gemaakt zich snel thuis 
zullen voelen in Israël. Door corona is het lastiger om contacten te  
leggen, maar bid dat nieuwkomers snel een fijn netwerk om zich heen 
krijgen en nieuwe vriendschappen kunnen sluiten.

 DO 27/5 CHRISTENEN VOOR ISRAËL   Dank voor de Engelstalige Bijbelstudieserie 
die Christians for Israel International (C4I) mocht ontwikkelen met ds. 
Willem J.J. Glashouwer over ‘Israël: Verbonden en Koninkrijk.’ Bid dat velen 
deze serie mogen volgen en dat het bij zal dragen aan hun Bijbelse begrip 
van Israël en het komende Koninkrijk van vrede en gerechtigheid. 

 VR 28/5   Momenteel is het team van Christians for Israel International 
(C4I) bezig met de ontwikkeling van een online Why Israel cursus (e-learn-
ing). Dank voor deze mogelijkheden om online de boodschap over Gods 
trouw aan Israël te verspreiden. Bid dat op deze manier mensen die voor-
heen niet bereikt werden, ook bereikt mogen worden. 

 ZA 29/5   Christenen voor Israël hoopt dat in het voorjaar de tentoonstel-
ling weer open kan gaan en dat er weer velen ontvangen kunnen worden 
in het Israëlcentrum. Bid dat de tentoonstelling snel open zal kunnen 
gaan en dat kinderen en volwassenen zo mogen horen over Gods trouw 
aan Israël. 

 ZO 30/5   Bid voor zegen op het werk van het Israël Producten Centrum. Bid 
dat zowel de online verkoop als de verkoop in de Israëlwinkel goed zal 
gaan en dat het IPC zo tot zegen van Israël mag zijn. 

 MA 31/5    In maart vond er een Aziatische conferentie plaats voor leiders 
van Christenen voor Israël in tal van Aziatische landen. Het thema waar-
over ds. Willem J.J. Glashouwer en ds. Kees Kant spraken, was ‘Israël: een 
teken van hoop in de eindtijd’. Dank dat we onze teams op deze manier 
kunnen blijven ontmoeten en dat zij de boodschap verder mogen ver-
spreiden in de landen waar zij werkzaam zijn.  

2021
Mei

 ZA 24/4   Dank dat producten die in het westen geboycot worden, nu wel 
te vinden zijn in winkels in Arabische landen waar recent vrede mee ge-
sloten is.

 ZO 25/4   “Vraag naar de HEERE en Zijn kracht, zoek Zijn aangezicht voortdu-
rend.” 1 Kronieken 16:11. Bid voor alle Palestijnse gelovigen. Dat ze stand-
vastig in hun geloof zullen zijn en Israël zullen zegenen. Dit laatste is niet 
zonder gevaar. Bid voor bescherming. 

 MA 26/4   Mahmoud Abbas, de president van de Palestijnse Autoriteit, 
heeft onlangs beweerd dat Europa het Zionisme creëerde om van Joden 
af te komen. Het is weer een nieuwe leugen die toegevoegd kan worden 
aan een lange lijst van leugens die Abbas probeert te verspreiden. Bid om 
bescherming van Israël tegen de geest van de leugen.

 DI 27/4   Bid dat het sluiten van vrede met Arabische landen ook door zal 
gaan nu er in de Verenigde Staten een nieuwe regering is. 

 WO 28/4   Mansour Abbas, een Arabisch lid van het Israëlische Parlement, 
is op de vingers getikt door de Palestijnse Autoriteit (PA) omdat hij 
Palestijnse aanslagplegers ‘terroristen’ noemde. Volgens de PA zijn 
de terroristen helden en moeten ze ook als zodanig benoemd worden. 
Mansour probeert juist de vrede met Israël te zoeken. Bid voor zegen op 
dit werk van Mansour.  

 DO 29/4   Israël is samen met de Verenigde Staten begonnen aan de ont-
wikkeling van een nieuw raketafweersysteem. Door dit nieuwe raketaf-
weersysteem zal men nog beter in staat zijn raketten te onderscheppen 
die op Israël afgevuurd worden. Bid voor zegen op de ontwikkeling van 
dit verdedigingssysteem.

 VR 30/4   Bid dat de nieuwe regering die Nederland zal krijgen, of al heeft, 
zich positief zal opstellen ten opzichte Israël, Israël zal steunen en het 
onterecht veroordelen van Israël tegen zal gaan.

24 t/m 30 April 2021

17 t/m 24 Mei 2021

1 t/m 8 Mei 2021 

25 t/m 31 Mei 20219 t/m 16 Mei 2021  

“Vraag naar de HEERE en Zijn kracht, 
zoek Zijn aangezicht voortdurend.” 

1 KRONIEKEN 16:11

 ZA 1/5 OPEN HUISDAGEN   Van 1 t/m 14 mei houden de consulenten van het Israël 
Producten Centrum open huis. Bid om gezegende weken waarin de consulen-
ten veel mensen kunnen ontvangen (voor zover het mogelijk is met de corona-
regels). Bid om een goede verkoop en goede gesprekken met klanten. 

 ZO 2/5   Het gebeurde toen Jezus aan het bidden was, dat een van Zijn discipe-
len vroeg: ‘Heere, leer ons bidden’, (Lucas 11:1). Herkenbaar? Want soms wil je 
bidden, voorbede doen, maar gaat het niet. Het beste wat je dan kunt doen 
is deze vraag ook aan Jezus te stellen. Hij zal met vreugde antwoorden en je 
helpen om je verlangen naar gebed om te zetten in daadwerkelijke voorbe-
de. Bid dat het gebed voor Israël wereldwijd zal toenemen.   

 MA 3/5 ISRAËL EN DE VOLKEREN   In Israël zijn afgelopen tijd twee veelbelovende me-
dicijnen tegen corona ontwikkeld. De medicijnen lijken grotendeels te kunnen 
voorkomen dat mensen zo ziek worden dat ze beademd moeten worden. Dank 
voor dit mooie nieuws uit Israël en bid dat het tot zegen van de wereld zal zijn. 

 DI 4/5 DODENHERDENKING   Bid voor allen, en in het bijzonder allen die behoren 
tot het Joodse volk, die verdriet hebben omdat ze iemand verloren hebben 
tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

 WO 5/5 BEVRIJDINGSDAG   “Want zo is het de wil van God, dat u door goed te doen 
het onverstand van de dwaze mensen de mond snoert; als vrije mensen, 
maar niet alsof u de vrijheid hebt als een dekmantel voor slechtheid, maar 
als dienstknechten van God.” 1 Petrus 2:15. Bid dat christenen in Nederland 
hun vrijheid zullen benutten om anderen over God te vertellen en om op te 
komen voor het volk Israël. 

 DO 6/5 ISRAËL EN DE VOLKEREN   Er zijn nog steeds landen die overwegen om hun 
ambassades te verplaatsen naar Jeruzalem. Elke ambassade die verplaatst 
wordt, is een teken van steun en vriendschap van een land naar Israël toe. 
Bid dat deze landen besluiten om hun ambassade te verplaatsen.

 VR 7/5 ISRAËL AAN DE GRENZEN   Israëlische veiligheidsdiensten verwachten dat 
Hezbollah dit jaar een aantal aanvallen uit zal voeren bij de noordgrens 
met Israël. Het Israëlische leger traint gericht bij de grens met Libanon om 
deze aanvallen te kunnen afweren. Bid om bescherming van Israël aan de 
noordgrens en zegen op de training van het leger.

 ZA 8/5   Veel dorpen in het zuiden van Israël, aan de grens met Gaza, vinden 
dat de overheid niet genoeg doet om hen te beschermen tegen aanval-
len vanuit Hamas richting Joden. Bid om bescherming van deze dorpen in 
Zuid-Israël en dat er door de overheid ook genoeg gedaan wordt om hen te 
beschermen.

 ZO 9/5   “In Zijn hand is de ziel van alles wat leeft, en de geest van al het men-
selijk vlees.” Job 12:10. De Fatach en de terreurgroep Hamas zijn overeenge-
komen om binnenkort nieuwe verkiezingen te houden, de eerste in vijftien 
jaar. Hoe dit precies zal uitpakken voor Israël, is lastig in te schatten. Bid dat 
de uitkomst zo zal zijn dat het gevaar voor Israël vanuit Gaza minder wordt. 

 MA 10/5 JOM JEROESJALAIM   Vandaag wordt in Israël de eenwording van 
Jeruzalem in 1967 gevierd. Vandaag organiseert Christenen voor Israël 
een concert, dat in het teken staat van Jeruzalemdag. Bid voor de vrede 
van Jeruzalem en bid voor een gezegend concert. 

 DI 11/5 ISRAËL AAN DE GRENZEN   Bid om bescherming van het zuiden van Israël 
tegen raketaanvallen vanuit Gaza. Periodes van relatieve rust wisselden 
zich de laatste jaren af met periodes van veel aanvallen. Bid dat aanval-
len uitblijven en Israël beschermd wordt.  

 WO 12/5 ANTISEMITISME   Het blijkt dat er via WhatsApp onder jongeren veel an-
tisemitische afbeeldingen worden verstuurd. Dit komt voor in groepsapps 
van bijvoorbeeld schoolklassen of sportverenigingen. Bid dat jongeren zich 
bewust worden van het leed dat veroorzaakt wordt door de grappen over de 
Holocaust. Bid dat het ophoudt.

 DO 13/5 HEMELVAARTSDAG   “Zij dan die samengekomen waren, vroegen Hem: 
Heere, zult U in deze tijd voor Israël het Koninkrijk weer herstellen?” 
Handelingen 1:6. Bid dat het moment spoedig zal komen dat Jezus terug 
naar de aarde zal komen om Zijn Koninkrijk voor Israël te herstellen. 

 VR 14/5 ANTISEMITISME   Een Joodse student uit Maastricht die streed tegen 
antisemitisme is zelf slachtoffer geworden hiervan. Zijn mezoeza was 
van zijn voordeur gerukt en er was een hakenkruis in zijn deurpost ge-
kerfd. Bid dat daders van zulk antisemitisch vandalisme opgepakt zullen 
worden en bid om bescherming van Joden in Nederland. 

 ZA 15/5   Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de kennis over de 
Holocaust met name onder jongeren afneemt. Sommige jongeren weten 
bijvoorbeeld niet dat er zes miljoen Joden zijn vermoord en denken dat er 
veel minder slachtoffers waren. Bid om goed onderwijs hierover en dat 
de verschrikkingen nooit vergeten zullen worden. 

 ZO 16/5   Tijdens corona is het antisemitisme in westerse landen verder 
toegenomen. Dit komt met name door de groei van neonazi-bewegingen 
en extreemrechtse bewegingen. Bid om bescherming van de Joden hier-
tegen en bid dat zulke bewegingen zullen verdwijnen. 

 MA 17/5 SHAWOE’OT (WEKENFEEST)   Het Wekenfeest is een oogstfeest, waarbij 
gevierd wordt dat het volk Israël de Thora van God ontving op de berg 
Sinaï. Het is de gewoonte om in de eerste nacht van het Wekenfeest 
wakker te blijven om de Thora te bestuderen. Bid om een gezegend 
Wekenfeest voor het Joodse volk.

 DI 18/5 SHAWOE’OT (WEKENFEEST)   Tijdens Shawoe’ot wordt er gelezen uit het 
Bijbelboek Ruth, omdat daarin de oogst centraal staat. Ruth besloot om 
bij het volk van God te willen horen en daarvoor alles achter zich te laten. 
Bid dat er steeds meer mensen zullen zijn die de God van Israël willen 
volgen. 

 WO 19/5 ANTISEMITISME   Het Nationaal Comité 4 en 5 mei had dit jaar 
in eerste instantie Abdelkader Benali geselecteerd als spreker op 
Dodenherdenking. Omdat hij in het verleden zeer dubieuze uitspraken 
over Joden heeft gedaan, is hij nu vervangen door Roxane van Iperen. Het 
is niet de eerste keer dat het Comité een dergelijke fout maakt. Bid dat 
antisemitisme tegengegaan wordt, helemaal door een orgaan als het 
Nationaal Comité 4 en 5 mei.

 DO 20/5 ALIJA   Net als in veel andere westerse landen, is er ook in Israël hui-
zenkrapte. Dit zorgt ervoor dat het lastiger is voor nieuwkomers om een 
huis te vinden. Bid dat hierin voorzien wordt.

 VR 21/5   Bid dat Joden buiten Israël het verlangen zullen krijgen om terug 
te keren naar Israël om te leven in het land dat God aan hen beloofd 
heeft.

 ZA 22/5   Bid voor alle organisaties die Joden helpen om alija te maken. Bid 
dat ze genoeg financiën en mankracht hebben om alle aanvragen te kun-
nen behandelen. 

 ZO 23/5 EERSTE PINKSTERDAG   “Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader 
zenden zal in Mijn Naam, Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering 
brengen alles wat Ik u gezegd heb.” Johannes 14:26. Dank voor de uitstor-
ting van de Heilige Geest. Dank dat de Heilige Geest ons woorden in onze 
mond wil geven als wij van ons geloof mogen getuigen.  

 MA 24/5 TWEEDE PINKSTERDAG   “En toen ik begon te spreken, viel de Heilige 
Geest op hen, evenals op ons in het begin.” Handelingen 11:15. Nadat de 
Heilige Geest uitgestort was op het Joodse volk, vervulde de Heilige 
Geest ook heidenen. Dank dat Jood en heiden beiden de Heilige Geest 
mochten en mogen ontvangen en bid om meer eenheid tussen hen. 

 DI 25/5 ALIJA   Op 24 mei 1991 vond Operation Solomon plaats, dit jaar dus 
dertig jaar geleden. Tijdens Operation Solomon werden duizenden 
Ethiopische Joden door middel van een geheime militaire operatie naar 
Israël gevlogen. Dank voor deze operatie en voor alle Joden uit Ethiopië 
die alija konden maken.  

 WO 26/5   Bid dat allen die recentelijk alija hebben gemaakt zich snel thuis 
zullen voelen in Israël. Door corona is het lastiger om contacten te  
leggen, maar bid dat nieuwkomers snel een fijn netwerk om zich heen 
krijgen en nieuwe vriendschappen kunnen sluiten.

 DO 27/5 CHRISTENEN VOOR ISRAËL   Dank voor de Engelstalige Bijbelstudieserie 
die Christians for Israel International (C4I) mocht ontwikkelen met ds. 
Willem J.J. Glashouwer over ‘Israël: Verbonden en Koninkrijk.’ Bid dat velen 
deze serie mogen volgen en dat het bij zal dragen aan hun Bijbelse begrip 
van Israël en het komende Koninkrijk van vrede en gerechtigheid. 

 VR 28/5   Momenteel is het team van Christians for Israel International 
(C4I) bezig met de ontwikkeling van een online Why Israel cursus (e-learn-
ing). Dank voor deze mogelijkheden om online de boodschap over Gods 
trouw aan Israël te verspreiden. Bid dat op deze manier mensen die voor-
heen niet bereikt werden, ook bereikt mogen worden. 

 ZA 29/5   Christenen voor Israël hoopt dat in het voorjaar de tentoonstel-
ling weer open kan gaan en dat er weer velen ontvangen kunnen worden 
in het Israëlcentrum. Bid dat de tentoonstelling snel open zal kunnen 
gaan en dat kinderen en volwassenen zo mogen horen over Gods trouw 
aan Israël. 

 ZO 30/5   Bid voor zegen op het werk van het Israël Producten Centrum. Bid 
dat zowel de online verkoop als de verkoop in de Israëlwinkel goed zal 
gaan en dat het IPC zo tot zegen van Israël mag zijn. 

 MA 31/5    In maart vond er een Aziatische conferentie plaats voor leiders 
van Christenen voor Israël in tal van Aziatische landen. Het thema waar-
over ds. Willem J.J. Glashouwer en ds. Kees Kant spraken, was ‘Israël: een 
teken van hoop in de eindtijd’. Dank dat we onze teams op deze manier 
kunnen blijven ontmoeten en dat zij de boodschap verder mogen ver-
spreiden in de landen waar zij werkzaam zijn.  



2021
Mei

 ZA 24/4   Dank dat producten die in het westen geboycot worden, nu wel 
te vinden zijn in winkels in Arabische landen waar recent vrede mee ge-
sloten is.

 ZO 25/4   “Vraag naar de HEERE en Zijn kracht, zoek Zijn aangezicht voortdu-
rend.” 1 Kronieken 16:11. Bid voor alle Palestijnse gelovigen. Dat ze stand-
vastig in hun geloof zullen zijn en Israël zullen zegenen. Dit laatste is niet 
zonder gevaar. Bid voor bescherming. 

 MA 26/4   Mahmoud Abbas, de president van de Palestijnse Autoriteit, 
heeft onlangs beweerd dat Europa het Zionisme creëerde om van Joden 
af te komen. Het is weer een nieuwe leugen die toegevoegd kan worden 
aan een lange lijst van leugens die Abbas probeert te verspreiden. Bid om 
bescherming van Israël tegen de geest van de leugen.

 DI 27/4   Bid dat het sluiten van vrede met Arabische landen ook door zal 
gaan nu er in de Verenigde Staten een nieuwe regering is. 

 WO 28/4   Mansour Abbas, een Arabisch lid van het Israëlische Parlement, 
is op de vingers getikt door de Palestijnse Autoriteit (PA) omdat hij 
Palestijnse aanslagplegers ‘terroristen’ noemde. Volgens de PA zijn 
de terroristen helden en moeten ze ook als zodanig benoemd worden. 
Mansour probeert juist de vrede met Israël te zoeken. Bid voor zegen op 
dit werk van Mansour.  

 DO 29/4   Israël is samen met de Verenigde Staten begonnen aan de ont-
wikkeling van een nieuw raketafweersysteem. Door dit nieuwe raketaf-
weersysteem zal men nog beter in staat zijn raketten te onderscheppen 
die op Israël afgevuurd worden. Bid voor zegen op de ontwikkeling van 
dit verdedigingssysteem.

 VR 30/4   Bid dat de nieuwe regering die Nederland zal krijgen, of al heeft, 
zich positief zal opstellen ten opzichte Israël, Israël zal steunen en het 
onterecht veroordelen van Israël tegen zal gaan.

24 t/m 30 April 2021

17 t/m 24 Mei 2021

1 t/m 8 Mei 2021 

25 t/m 31 Mei 20219 t/m 16 Mei 2021  

“Vraag naar de HEERE en Zijn kracht, 
zoek Zijn aangezicht voortdurend.” 

1 KRONIEKEN 16:11

 ZA 1/5 OPEN HUISDAGEN   Van 1 t/m 14 mei houden de consulenten van het Israël 
Producten Centrum open huis. Bid om gezegende weken waarin de consulen-
ten veel mensen kunnen ontvangen (voor zover het mogelijk is met de corona-
regels). Bid om een goede verkoop en goede gesprekken met klanten. 

 ZO 2/5   Het gebeurde toen Jezus aan het bidden was, dat een van Zijn discipe-
len vroeg: ‘Heere, leer ons bidden’, (Lucas 11:1). Herkenbaar? Want soms wil je 
bidden, voorbede doen, maar gaat het niet. Het beste wat je dan kunt doen 
is deze vraag ook aan Jezus te stellen. Hij zal met vreugde antwoorden en je 
helpen om je verlangen naar gebed om te zetten in daadwerkelijke voorbe-
de. Bid dat het gebed voor Israël wereldwijd zal toenemen.   

 MA 3/5 ISRAËL EN DE VOLKEREN   In Israël zijn afgelopen tijd twee veelbelovende me-
dicijnen tegen corona ontwikkeld. De medicijnen lijken grotendeels te kunnen 
voorkomen dat mensen zo ziek worden dat ze beademd moeten worden. Dank 
voor dit mooie nieuws uit Israël en bid dat het tot zegen van de wereld zal zijn. 

 DI 4/5 DODENHERDENKING   Bid voor allen, en in het bijzonder allen die behoren 
tot het Joodse volk, die verdriet hebben omdat ze iemand verloren hebben 
tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

 WO 5/5 BEVRIJDINGSDAG   “Want zo is het de wil van God, dat u door goed te doen 
het onverstand van de dwaze mensen de mond snoert; als vrije mensen, 
maar niet alsof u de vrijheid hebt als een dekmantel voor slechtheid, maar 
als dienstknechten van God.” 1 Petrus 2:15. Bid dat christenen in Nederland 
hun vrijheid zullen benutten om anderen over God te vertellen en om op te 
komen voor het volk Israël. 

 DO 6/5 ISRAËL EN DE VOLKEREN   Er zijn nog steeds landen die overwegen om hun 
ambassades te verplaatsen naar Jeruzalem. Elke ambassade die verplaatst 
wordt, is een teken van steun en vriendschap van een land naar Israël toe. 
Bid dat deze landen besluiten om hun ambassade te verplaatsen.

 VR 7/5 ISRAËL AAN DE GRENZEN   Israëlische veiligheidsdiensten verwachten dat 
Hezbollah dit jaar een aantal aanvallen uit zal voeren bij de noordgrens 
met Israël. Het Israëlische leger traint gericht bij de grens met Libanon om 
deze aanvallen te kunnen afweren. Bid om bescherming van Israël aan de 
noordgrens en zegen op de training van het leger.

 ZA 8/5   Veel dorpen in het zuiden van Israël, aan de grens met Gaza, vinden 
dat de overheid niet genoeg doet om hen te beschermen tegen aanval-
len vanuit Hamas richting Joden. Bid om bescherming van deze dorpen in 
Zuid-Israël en dat er door de overheid ook genoeg gedaan wordt om hen te 
beschermen.

 ZO 9/5   “In Zijn hand is de ziel van alles wat leeft, en de geest van al het men-
selijk vlees.” Job 12:10. De Fatach en de terreurgroep Hamas zijn overeenge-
komen om binnenkort nieuwe verkiezingen te houden, de eerste in vijftien 
jaar. Hoe dit precies zal uitpakken voor Israël, is lastig in te schatten. Bid dat 
de uitkomst zo zal zijn dat het gevaar voor Israël vanuit Gaza minder wordt. 

 MA 10/5 JOM JEROESJALAIM   Vandaag wordt in Israël de eenwording van 
Jeruzalem in 1967 gevierd. Vandaag organiseert Christenen voor Israël 
een concert, dat in het teken staat van Jeruzalemdag. Bid voor de vrede 
van Jeruzalem en bid voor een gezegend concert. 

 DI 11/5 ISRAËL AAN DE GRENZEN   Bid om bescherming van het zuiden van Israël 
tegen raketaanvallen vanuit Gaza. Periodes van relatieve rust wisselden 
zich de laatste jaren af met periodes van veel aanvallen. Bid dat aanval-
len uitblijven en Israël beschermd wordt.  

 WO 12/5 ANTISEMITISME   Het blijkt dat er via WhatsApp onder jongeren veel an-
tisemitische afbeeldingen worden verstuurd. Dit komt voor in groepsapps 
van bijvoorbeeld schoolklassen of sportverenigingen. Bid dat jongeren zich 
bewust worden van het leed dat veroorzaakt wordt door de grappen over de 
Holocaust. Bid dat het ophoudt.

 DO 13/5 HEMELVAARTSDAG   “Zij dan die samengekomen waren, vroegen Hem: 
Heere, zult U in deze tijd voor Israël het Koninkrijk weer herstellen?” 
Handelingen 1:6. Bid dat het moment spoedig zal komen dat Jezus terug 
naar de aarde zal komen om Zijn Koninkrijk voor Israël te herstellen. 

 VR 14/5 ANTISEMITISME   Een Joodse student uit Maastricht die streed tegen 
antisemitisme is zelf slachtoffer geworden hiervan. Zijn mezoeza was 
van zijn voordeur gerukt en er was een hakenkruis in zijn deurpost ge-
kerfd. Bid dat daders van zulk antisemitisch vandalisme opgepakt zullen 
worden en bid om bescherming van Joden in Nederland. 

 ZA 15/5   Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de kennis over de 
Holocaust met name onder jongeren afneemt. Sommige jongeren weten 
bijvoorbeeld niet dat er zes miljoen Joden zijn vermoord en denken dat er 
veel minder slachtoffers waren. Bid om goed onderwijs hierover en dat 
de verschrikkingen nooit vergeten zullen worden. 

 ZO 16/5   Tijdens corona is het antisemitisme in westerse landen verder 
toegenomen. Dit komt met name door de groei van neonazi-bewegingen 
en extreemrechtse bewegingen. Bid om bescherming van de Joden hier-
tegen en bid dat zulke bewegingen zullen verdwijnen. 

 MA 17/5 SHAWOE’OT (WEKENFEEST)   Het Wekenfeest is een oogstfeest, waarbij 
gevierd wordt dat het volk Israël de Thora van God ontving op de berg 
Sinaï. Het is de gewoonte om in de eerste nacht van het Wekenfeest 
wakker te blijven om de Thora te bestuderen. Bid om een gezegend 
Wekenfeest voor het Joodse volk.

 DI 18/5 SHAWOE’OT (WEKENFEEST)   Tijdens Shawoe’ot wordt er gelezen uit het 
Bijbelboek Ruth, omdat daarin de oogst centraal staat. Ruth besloot om 
bij het volk van God te willen horen en daarvoor alles achter zich te laten. 
Bid dat er steeds meer mensen zullen zijn die de God van Israël willen 
volgen. 

 WO 19/5 ANTISEMITISME   Het Nationaal Comité 4 en 5 mei had dit jaar 
in eerste instantie Abdelkader Benali geselecteerd als spreker op 
Dodenherdenking. Omdat hij in het verleden zeer dubieuze uitspraken 
over Joden heeft gedaan, is hij nu vervangen door Roxane van Iperen. Het 
is niet de eerste keer dat het Comité een dergelijke fout maakt. Bid dat 
antisemitisme tegengegaan wordt, helemaal door een orgaan als het 
Nationaal Comité 4 en 5 mei.

 DO 20/5 ALIJA   Net als in veel andere westerse landen, is er ook in Israël hui-
zenkrapte. Dit zorgt ervoor dat het lastiger is voor nieuwkomers om een 
huis te vinden. Bid dat hierin voorzien wordt.

 VR 21/5   Bid dat Joden buiten Israël het verlangen zullen krijgen om terug 
te keren naar Israël om te leven in het land dat God aan hen beloofd 
heeft.

 ZA 22/5   Bid voor alle organisaties die Joden helpen om alija te maken. Bid 
dat ze genoeg financiën en mankracht hebben om alle aanvragen te kun-
nen behandelen. 

 ZO 23/5 EERSTE PINKSTERDAG   “Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader 
zenden zal in Mijn Naam, Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering 
brengen alles wat Ik u gezegd heb.” Johannes 14:26. Dank voor de uitstor-
ting van de Heilige Geest. Dank dat de Heilige Geest ons woorden in onze 
mond wil geven als wij van ons geloof mogen getuigen.  

 MA 24/5 TWEEDE PINKSTERDAG   “En toen ik begon te spreken, viel de Heilige 
Geest op hen, evenals op ons in het begin.” Handelingen 11:15. Nadat de 
Heilige Geest uitgestort was op het Joodse volk, vervulde de Heilige 
Geest ook heidenen. Dank dat Jood en heiden beiden de Heilige Geest 
mochten en mogen ontvangen en bid om meer eenheid tussen hen. 

 DI 25/5 ALIJA   Op 24 mei 1991 vond Operation Solomon plaats, dit jaar dus 
dertig jaar geleden. Tijdens Operation Solomon werden duizenden 
Ethiopische Joden door middel van een geheime militaire operatie naar 
Israël gevlogen. Dank voor deze operatie en voor alle Joden uit Ethiopië 
die alija konden maken.  

 WO 26/5   Bid dat allen die recentelijk alija hebben gemaakt zich snel thuis 
zullen voelen in Israël. Door corona is het lastiger om contacten te  
leggen, maar bid dat nieuwkomers snel een fijn netwerk om zich heen 
krijgen en nieuwe vriendschappen kunnen sluiten.

 DO 27/5 CHRISTENEN VOOR ISRAËL   Dank voor de Engelstalige Bijbelstudieserie 
die Christians for Israel International (C4I) mocht ontwikkelen met ds. 
Willem J.J. Glashouwer over ‘Israël: Verbonden en Koninkrijk.’ Bid dat velen 
deze serie mogen volgen en dat het bij zal dragen aan hun Bijbelse begrip 
van Israël en het komende Koninkrijk van vrede en gerechtigheid. 

 VR 28/5   Momenteel is het team van Christians for Israel International 
(C4I) bezig met de ontwikkeling van een online Why Israel cursus (e-learn-
ing). Dank voor deze mogelijkheden om online de boodschap over Gods 
trouw aan Israël te verspreiden. Bid dat op deze manier mensen die voor-
heen niet bereikt werden, ook bereikt mogen worden. 

 ZA 29/5   Christenen voor Israël hoopt dat in het voorjaar de tentoonstel-
ling weer open kan gaan en dat er weer velen ontvangen kunnen worden 
in het Israëlcentrum. Bid dat de tentoonstelling snel open zal kunnen 
gaan en dat kinderen en volwassenen zo mogen horen over Gods trouw 
aan Israël. 

 ZO 30/5   Bid voor zegen op het werk van het Israël Producten Centrum. Bid 
dat zowel de online verkoop als de verkoop in de Israëlwinkel goed zal 
gaan en dat het IPC zo tot zegen van Israël mag zijn. 

 MA 31/5    In maart vond er een Aziatische conferentie plaats voor leiders 
van Christenen voor Israël in tal van Aziatische landen. Het thema waar-
over ds. Willem J.J. Glashouwer en ds. Kees Kant spraken, was ‘Israël: een 
teken van hoop in de eindtijd’. Dank dat we onze teams op deze manier 
kunnen blijven ontmoeten en dat zij de boodschap verder mogen ver-
spreiden in de landen waar zij werkzaam zijn.  

 

“U sluit mij in van achter en van voren, 
U legt Uw hand op mij.” 

PSALM 139:5

Gebedskalender
IsraëlIsraël gebedskalender April/Mei 2021

Shalom,
“Voorzeker, dan zal Ik bij de volken de lippen veranderen in reine 
lippen, zodat zij allen de Naam van de HEERE zullen aanroepen, om 
Hem schouder aan schouder te dienen.” Zefanja 3:9. 

Het boek Zefanja bestaat uit drie hoofdstukken. De eerste twee 
hoofdstukken staan vol met oordeel over de heidenvolken en over 
Jeruzalem en Juda vanwege de misdaden en zonden. Maar halverwege 
het derde hoofdstuk slaat de toon van het boek om en gaat het over 
het heil van de Heere. De Heere belooft de volken reine lippen te 
geven zodat ze hem kunnen dienen. Ook voor Israël is er een prachtige 
belofte: “Voorzeker, Ik zal u maken tot een naam en tot lof onder alle 
volken van de aarde, wanneer Ik voor uw ogen een omkeer in uw 
gevangenschap breng, zegt de HEERE.” Zef. 3:20b. Het boek Zefanja laat 
op krachtige wijze zien dat wanneer wij als mensen ontrouw zijn, God 
trouw blijft. Die trouw zien we in vervulling gaan in Israël nu God zijn 
volk thuisbrengt. Laten we komende maanden bidden om zegen voor 
Israël en daarmee zegen voor de wereld. 

Shalom, 

Johanna van Davelaar 
Coördinator gebedskalender 

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

 VR 16/4 ISRAËL   De Israëlische politie kan op steeds minder vertrouwen 
rekenen van de bevolking, onder andere vanwege het wel of juist niet 
ingrijpen bij demonstraties en grote evenementen tijdens de coronapan-
demie. Bid dat het vertrouwen in de politie hersteld wordt zodat de vei-
ligheid gegarandeerd kan worden. 

 ZA 17/4   Bid voor alle Joden in Israël die in de HEERE Jezus geloven. Bid dat 
zij als een licht mogen zijn voor de mensen om hun heen en dat ze ge-
sterkt worden in hun geloof. 

 ZO 18/4   Via de woorden van Jezus leren we dat Zijn Vader mensen zoekt 
die Hem aanbidden in geest en in waarheid (Johannes 4:23). “Wanneer 
iemand een deel van zijn nacht (of een andere periode) wijdt aan het wa-
ken in een slapende wereld, dan is dat onder meer omdat hij weet dat die 
wereld aan zijn voorbede is toevertrouwt.” André Louf. Zo mogen ook wij 
tijd nemen en bidden voor Israël, wetende dat onze hemelse Vader Israël 
aan onze voorbede toevertrouwd. 

 MA 19/4   In Israël is een groot deel van de bevolking gevaccineerd tegen 
corona. Bid dat dit er aan zal bijdragen dat het virus teruggedrongen 
wordt en het land weer open kan. 

 DI 20/4   Bid om eenheid binnen Israël. Door de coronacrisis zijn sommige 
bevolkingsgroepen uit elkaar gedreven en is er onderling veel wantrou-
wen en onbegrip. Bid dat de eenheid hersteld zal worden. 

 WO 21/4 ISRAËL EN DE VOLKEREN   De Amerikaanse Senaat heeft met ruime meer-
derheid gestemd voor het behouden van de Amerikaanse ambassade in 
Jeruzalem. Slechts drie senatoren stemden tegen. Dank hiervoor en bid 
om zegen op de relatie tussen Israël en de Verenigde Staten.

 DO 22/4   Het Internationaal Strafhof heeft het besluit genomen dat in de 
context van de Gaza-oorlog in 2014 Palestina als een staat beschouwd 
kan worden. Dit betekent dat belangrijke personen uit die oorlog, waar-
onder Israëlische officieren, door het Strafhof vervolgd kunnen worden. 
Bid om bescherming van Israël op juridisch vlak. 

 VR 23/4   Recentelijk heeft Iran openlijk toegegeven dat de mogelijkheid 
bestaat dat het nucleaire wapens gaat maken. Bid om bescherming van 
Israël tegen gevaar uit Iran en bid dat Iran tegengehouden wordt wan-
neer het nucleaire wapens gaat maken.

16 t/m 23 April 2021

Reacties en suggesties: bidden@cvi.nl

1 t/m 8 April 2021

9 t/m 15 April 2021

 DO 1/4 PESACH   “Gezegend is de Alomtegenwoordige; gezegend is Hij. 
Gezegend is Hij die de Thora heeft gegeven aan Zijn volk Israël. Gezegend 
is Hij.” Baruch Hamakom. Dank dat God door Israël heen wijsheid en red-
ding in de wereld bracht en zo laat zien Wie Hij is.   

 VR 2/4 PESACH EN GOEDE VRIJDAG   “Eén is onze God, in de hemel en op aarde.” 
Echad Mi Yodea. Dank dat de Ene God naar de aarde is gekomen, in Jezus 
Christus, om te leven onder Zijn volk en te sterven voor de zonden van de 
wereld.

 ZA 3/4 PESACH   “Hij is verheven, Hij is almachtig, Hij is de Verlosser, Hij is ge-
heel rechtvaardig.” Adir Hu. De geheel Rechtvaardige kreeg de straf van 
een misdadiger en stierf aan een kruis. Bid om een leven uit dankbaar-
heid hiervoor. 

 ZO 4/4 PESACH EN EERSTE PAASDAG   “Hij is hier niet, maar Hij is opgewekt. 
Herinner u hoe Hij tot u gesproken heeft, toen Hij nog in Galilea was: De 
Zoon des mensen moet overgeleverd worden in handen van zondige 
mensen en gekruisigd worden en op de derde dag opstaan.” Lukas 24:6-7. 
Vandaag is het Eerste Paasdag. Dank dat Jezus opgestaan is uit de dood. 

 MA 5/4 TWEEDE PAASDAG   “Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus 
Christus, Die ons, overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw 
geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van 
Jezus Christus uit de doden.” 1 Petrus 1:3. Bid dat we mogen leven uit die 
levende hoop, de hoop dat God alles goed zal maken en er een nieuwe 
hemel en aarde zullen komen.  

 DI 6/4 ISRAËL   De universiteit van Tel Aviv heeft een uniek centrum geopend 
voor de bestrijding van pandemieën. Het centrum is erop gericht de hui-
dige pandemie, maar ook mogelijke toekomstige pandemieën te bestrij-
den. Bid dat het centrum tot zegen voor Israël en ook voor de rest van de 
wereld zal zijn.  

 WO 7/4   Ondanks corona is de Israëlische export vorig jaar nauwelijks 
gedaald. Dit komt onder andere door de verbeterde relatie tussen Israël 
en een aantal Arabische landen en doordat Israël veel digitale diensten 
heeft geleverd. Dank hiervoor en bid dat het ook dit jaar goed zal gaan.

 DO 8/4 JOM HASJOA (HERDENKING HOLOCAUST)   “Want mijn ziel is verzadigd van el-
lende, mijn leven raakt bijna het graf. Ik word gerekend tot hen die in de 
kuil neerdalen, ik ben geworden als een man zonder kracht.” Psalm 88:4. 
Bid voor kracht en sterkte voor Holocaustoverlevenden en nabestaanden 
van hen die vermoord zijn. 

 VR 9/4 ISRAËL   Volgens een rapport dat pas uitgekomen is, leeft onge-
veer een derde van de Israëlische kinderen onder de armoedegrens. Het 
aantal is nog toegenomen door de coronacrisis. Bid dat arme kinderen 
geholpen worden en dat het beter mag gaan met de financiële situatie 
van hun ouders. 

 ZA 10/4   De Israëlische veiligheidsdienst is erachter gekomen dat onge-
veer twintig Israëli’s de veiligheid van de Israëlische staat in gevaar 
brachten door in het geheim gewapende kruisraketten te verkopen aan 
een Aziatisch land. Bid dat de veiligheid van Israël door deze praktijken 
niet in gevaar gekomen is en dat dergelijke praktijken op tijd ontdekt 
worden.

 ZO 11/4   “U sluit mij in van achter en van voren, U legt Uw hand op mij.” 
Psalm 139:5. Bid om veiligheid op de Israëlische wegen. Het komt regel-
matig voor dat auto’s bekogeld worden met stenen. Bid dat deze vorm 
van terreur ophoudt. 

 MA 12/4   Bid voor de Israëlische overheid. Bid dat na de verkiezingen een 
goede regering wordt gevormd die het land de komende drie jaar op 
daadkrachtige wijze zal besturen. Bid dat eigen belangen opzij worden 
gezet en het landsbelang het enige belang is dat telt. Bid ook dat politici 
hun vertrouwen op God stellen. 

 DI 13/4   Eind februari spoelde er een grote hoeveelheid teer aan op het 
strand in Israël. Dit was een grote ecologische ramp. Bid dat het strand 
snel schoongemaakt is. Bid ook dat Israël voor de toekomst beschermd 
wordt tegen zulke rampen en dat de overheid goed handelt om dit zoveel 
mogelijk te voorkomen. 

 WO 14/4 JOM HAZIKARON   Vandaag is de Israëlische herdenkingsdag van de 
gevallen soldaten en de slachtoffers van terrorisme. Er zijn velen in Israël 
die iemand in de nabije omgeving verloren hebben door oorlog of terreur. 
Bid om troost voor al deze mensen. 

 DO 15/4 JOM HA’ATSMAOET (ONAFHANKELIJKHEIDSDAG ISRAËL)   “De HEERE heeft aan ons 
gedacht: Hij zal zegenen, Hij zal het huis van Israël zegenen, Hij zal het 
huis van Aäron zegenen.” Psalm 115:12. Tijdens deze feestdag worden er 
psalmen gezongen waarin de hoop op vrede centraal staat. Bid om vrede 
voor Israël.   
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 ZA 24/4   Dank dat producten die in het westen geboycot worden, nu wel 
te vinden zijn in winkels in Arabische landen waar recent vrede mee ge-
sloten is.

 ZO 25/4   “Vraag naar de HEERE en Zijn kracht, zoek Zijn aangezicht voortdu-
rend.” 1 Kronieken 16:11. Bid voor alle Palestijnse gelovigen. Dat ze stand-
vastig in hun geloof zullen zijn en Israël zullen zegenen. Dit laatste is niet 
zonder gevaar. Bid voor bescherming. 

 MA 26/4   Mahmoud Abbas, de president van de Palestijnse Autoriteit, 
heeft onlangs beweerd dat Europa het Zionisme creëerde om van Joden 
af te komen. Het is weer een nieuwe leugen die toegevoegd kan worden 
aan een lange lijst van leugens die Abbas probeert te verspreiden. Bid om 
bescherming van Israël tegen de geest van de leugen.

 DI 27/4   Bid dat het sluiten van vrede met Arabische landen ook door zal 
gaan nu er in de Verenigde Staten een nieuwe regering is. 

 WO 28/4   Mansour Abbas, een Arabisch lid van het Israëlische Parlement, 
is op de vingers getikt door de Palestijnse Autoriteit (PA) omdat hij 
Palestijnse aanslagplegers ‘terroristen’ noemde. Volgens de PA zijn 
de terroristen helden en moeten ze ook als zodanig benoemd worden. 
Mansour probeert juist de vrede met Israël te zoeken. Bid voor zegen op 
dit werk van Mansour.  

 DO 29/4   Israël is samen met de Verenigde Staten begonnen aan de ont-
wikkeling van een nieuw raketafweersysteem. Door dit nieuwe raketaf-
weersysteem zal men nog beter in staat zijn raketten te onderscheppen 
die op Israël afgevuurd worden. Bid voor zegen op de ontwikkeling van 
dit verdedigingssysteem.

 VR 30/4   Bid dat de nieuwe regering die Nederland zal krijgen, of al heeft, 
zich positief zal opstellen ten opzichte Israël, Israël zal steunen en het 
onterecht veroordelen van Israël tegen zal gaan.
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17 t/m 24 Mei 2021

1 t/m 8 Mei 2021 

25 t/m 31 Mei 20219 t/m 16 Mei 2021  

“Vraag naar de HEERE en Zijn kracht, 
zoek Zijn aangezicht voortdurend.” 

1 KRONIEKEN 16:11

 ZA 1/5 OPEN HUISDAGEN   Van 1 t/m 14 mei houden de consulenten van het Israël 
Producten Centrum open huis. Bid om gezegende weken waarin de consulen-
ten veel mensen kunnen ontvangen (voor zover het mogelijk is met de corona-
regels). Bid om een goede verkoop en goede gesprekken met klanten. 

 ZO 2/5   Het gebeurde toen Jezus aan het bidden was, dat een van Zijn discipe-
len vroeg: ‘Heere, leer ons bidden’, (Lucas 11:1). Herkenbaar? Want soms wil je 
bidden, voorbede doen, maar gaat het niet. Het beste wat je dan kunt doen 
is deze vraag ook aan Jezus te stellen. Hij zal met vreugde antwoorden en je 
helpen om je verlangen naar gebed om te zetten in daadwerkelijke voorbe-
de. Bid dat het gebed voor Israël wereldwijd zal toenemen.   

 MA 3/5 ISRAËL EN DE VOLKEREN   In Israël zijn afgelopen tijd twee veelbelovende me-
dicijnen tegen corona ontwikkeld. De medicijnen lijken grotendeels te kunnen 
voorkomen dat mensen zo ziek worden dat ze beademd moeten worden. Dank 
voor dit mooie nieuws uit Israël en bid dat het tot zegen van de wereld zal zijn. 

 DI 4/5 DODENHERDENKING   Bid voor allen, en in het bijzonder allen die behoren 
tot het Joodse volk, die verdriet hebben omdat ze iemand verloren hebben 
tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

 WO 5/5 BEVRIJDINGSDAG   “Want zo is het de wil van God, dat u door goed te doen 
het onverstand van de dwaze mensen de mond snoert; als vrije mensen, 
maar niet alsof u de vrijheid hebt als een dekmantel voor slechtheid, maar 
als dienstknechten van God.” 1 Petrus 2:15. Bid dat christenen in Nederland 
hun vrijheid zullen benutten om anderen over God te vertellen en om op te 
komen voor het volk Israël. 

 DO 6/5 ISRAËL EN DE VOLKEREN   Er zijn nog steeds landen die overwegen om hun 
ambassades te verplaatsen naar Jeruzalem. Elke ambassade die verplaatst 
wordt, is een teken van steun en vriendschap van een land naar Israël toe. 
Bid dat deze landen besluiten om hun ambassade te verplaatsen.

 VR 7/5 ISRAËL AAN DE GRENZEN   Israëlische veiligheidsdiensten verwachten dat 
Hezbollah dit jaar een aantal aanvallen uit zal voeren bij de noordgrens 
met Israël. Het Israëlische leger traint gericht bij de grens met Libanon om 
deze aanvallen te kunnen afweren. Bid om bescherming van Israël aan de 
noordgrens en zegen op de training van het leger.

 ZA 8/5   Veel dorpen in het zuiden van Israël, aan de grens met Gaza, vinden 
dat de overheid niet genoeg doet om hen te beschermen tegen aanval-
len vanuit Hamas richting Joden. Bid om bescherming van deze dorpen in 
Zuid-Israël en dat er door de overheid ook genoeg gedaan wordt om hen te 
beschermen.

 ZO 9/5   “In Zijn hand is de ziel van alles wat leeft, en de geest van al het men-
selijk vlees.” Job 12:10. De Fatach en de terreurgroep Hamas zijn overeenge-
komen om binnenkort nieuwe verkiezingen te houden, de eerste in vijftien 
jaar. Hoe dit precies zal uitpakken voor Israël, is lastig in te schatten. Bid dat 
de uitkomst zo zal zijn dat het gevaar voor Israël vanuit Gaza minder wordt. 

 MA 10/5 JOM JEROESJALAIM   Vandaag wordt in Israël de eenwording van 
Jeruzalem in 1967 gevierd. Vandaag organiseert Christenen voor Israël 
een concert, dat in het teken staat van Jeruzalemdag. Bid voor de vrede 
van Jeruzalem en bid voor een gezegend concert. 

 DI 11/5 ISRAËL AAN DE GRENZEN   Bid om bescherming van het zuiden van Israël 
tegen raketaanvallen vanuit Gaza. Periodes van relatieve rust wisselden 
zich de laatste jaren af met periodes van veel aanvallen. Bid dat aanval-
len uitblijven en Israël beschermd wordt.  

 WO 12/5 ANTISEMITISME   Het blijkt dat er via WhatsApp onder jongeren veel an-
tisemitische afbeeldingen worden verstuurd. Dit komt voor in groepsapps 
van bijvoorbeeld schoolklassen of sportverenigingen. Bid dat jongeren zich 
bewust worden van het leed dat veroorzaakt wordt door de grappen over de 
Holocaust. Bid dat het ophoudt.

 DO 13/5 HEMELVAARTSDAG   “Zij dan die samengekomen waren, vroegen Hem: 
Heere, zult U in deze tijd voor Israël het Koninkrijk weer herstellen?” 
Handelingen 1:6. Bid dat het moment spoedig zal komen dat Jezus terug 
naar de aarde zal komen om Zijn Koninkrijk voor Israël te herstellen. 

 VR 14/5 ANTISEMITISME   Een Joodse student uit Maastricht die streed tegen 
antisemitisme is zelf slachtoffer geworden hiervan. Zijn mezoeza was 
van zijn voordeur gerukt en er was een hakenkruis in zijn deurpost ge-
kerfd. Bid dat daders van zulk antisemitisch vandalisme opgepakt zullen 
worden en bid om bescherming van Joden in Nederland. 

 ZA 15/5   Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de kennis over de 
Holocaust met name onder jongeren afneemt. Sommige jongeren weten 
bijvoorbeeld niet dat er zes miljoen Joden zijn vermoord en denken dat er 
veel minder slachtoffers waren. Bid om goed onderwijs hierover en dat 
de verschrikkingen nooit vergeten zullen worden. 

 ZO 16/5   Tijdens corona is het antisemitisme in westerse landen verder 
toegenomen. Dit komt met name door de groei van neonazi-bewegingen 
en extreemrechtse bewegingen. Bid om bescherming van de Joden hier-
tegen en bid dat zulke bewegingen zullen verdwijnen. 

 MA 17/5 SHAWOE’OT (WEKENFEEST)   Het Wekenfeest is een oogstfeest, waarbij 
gevierd wordt dat het volk Israël de Thora van God ontving op de berg 
Sinaï. Het is de gewoonte om in de eerste nacht van het Wekenfeest 
wakker te blijven om de Thora te bestuderen. Bid om een gezegend 
Wekenfeest voor het Joodse volk.

 DI 18/5 SHAWOE’OT (WEKENFEEST)   Tijdens Shawoe’ot wordt er gelezen uit het 
Bijbelboek Ruth, omdat daarin de oogst centraal staat. Ruth besloot om 
bij het volk van God te willen horen en daarvoor alles achter zich te laten. 
Bid dat er steeds meer mensen zullen zijn die de God van Israël willen 
volgen. 

 WO 19/5 ANTISEMITISME   Het Nationaal Comité 4 en 5 mei had dit jaar 
in eerste instantie Abdelkader Benali geselecteerd als spreker op 
Dodenherdenking. Omdat hij in het verleden zeer dubieuze uitspraken 
over Joden heeft gedaan, is hij nu vervangen door Roxane van Iperen. Het 
is niet de eerste keer dat het Comité een dergelijke fout maakt. Bid dat 
antisemitisme tegengegaan wordt, helemaal door een orgaan als het 
Nationaal Comité 4 en 5 mei.

 DO 20/5 ALIJA   Net als in veel andere westerse landen, is er ook in Israël hui-
zenkrapte. Dit zorgt ervoor dat het lastiger is voor nieuwkomers om een 
huis te vinden. Bid dat hierin voorzien wordt.

 VR 21/5   Bid dat Joden buiten Israël het verlangen zullen krijgen om terug 
te keren naar Israël om te leven in het land dat God aan hen beloofd 
heeft.

 ZA 22/5   Bid voor alle organisaties die Joden helpen om alija te maken. Bid 
dat ze genoeg financiën en mankracht hebben om alle aanvragen te kun-
nen behandelen. 

 ZO 23/5 EERSTE PINKSTERDAG   “Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader 
zenden zal in Mijn Naam, Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering 
brengen alles wat Ik u gezegd heb.” Johannes 14:26. Dank voor de uitstor-
ting van de Heilige Geest. Dank dat de Heilige Geest ons woorden in onze 
mond wil geven als wij van ons geloof mogen getuigen.  

 MA 24/5 TWEEDE PINKSTERDAG   “En toen ik begon te spreken, viel de Heilige 
Geest op hen, evenals op ons in het begin.” Handelingen 11:15. Nadat de 
Heilige Geest uitgestort was op het Joodse volk, vervulde de Heilige 
Geest ook heidenen. Dank dat Jood en heiden beiden de Heilige Geest 
mochten en mogen ontvangen en bid om meer eenheid tussen hen. 

 DI 25/5 ALIJA   Op 24 mei 1991 vond Operation Solomon plaats, dit jaar dus 
dertig jaar geleden. Tijdens Operation Solomon werden duizenden 
Ethiopische Joden door middel van een geheime militaire operatie naar 
Israël gevlogen. Dank voor deze operatie en voor alle Joden uit Ethiopië 
die alija konden maken.  

 WO 26/5   Bid dat allen die recentelijk alija hebben gemaakt zich snel thuis 
zullen voelen in Israël. Door corona is het lastiger om contacten te  
leggen, maar bid dat nieuwkomers snel een fijn netwerk om zich heen 
krijgen en nieuwe vriendschappen kunnen sluiten.

 DO 27/5 CHRISTENEN VOOR ISRAËL   Dank voor de Engelstalige Bijbelstudieserie 
die Christians for Israel International (C4I) mocht ontwikkelen met ds. 
Willem J.J. Glashouwer over ‘Israël: Verbonden en Koninkrijk.’ Bid dat velen 
deze serie mogen volgen en dat het bij zal dragen aan hun Bijbelse begrip 
van Israël en het komende Koninkrijk van vrede en gerechtigheid. 

 VR 28/5   Momenteel is het team van Christians for Israel International 
(C4I) bezig met de ontwikkeling van een online Why Israel cursus (e-learn-
ing). Dank voor deze mogelijkheden om online de boodschap over Gods 
trouw aan Israël te verspreiden. Bid dat op deze manier mensen die voor-
heen niet bereikt werden, ook bereikt mogen worden. 

 ZA 29/5   Christenen voor Israël hoopt dat in het voorjaar de tentoonstel-
ling weer open kan gaan en dat er weer velen ontvangen kunnen worden 
in het Israëlcentrum. Bid dat de tentoonstelling snel open zal kunnen 
gaan en dat kinderen en volwassenen zo mogen horen over Gods trouw 
aan Israël. 

 ZO 30/5   Bid voor zegen op het werk van het Israël Producten Centrum. Bid 
dat zowel de online verkoop als de verkoop in de Israëlwinkel goed zal 
gaan en dat het IPC zo tot zegen van Israël mag zijn. 

 MA 31/5    In maart vond er een Aziatische conferentie plaats voor leiders 
van Christenen voor Israël in tal van Aziatische landen. Het thema waar-
over ds. Willem J.J. Glashouwer en ds. Kees Kant spraken, was ‘Israël: een 
teken van hoop in de eindtijd’. Dank dat we onze teams op deze manier 
kunnen blijven ontmoeten en dat zij de boodschap verder mogen ver-
spreiden in de landen waar zij werkzaam zijn.  


