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“Het volk dat in duisternis wandelt, zal
een groot licht zien. Zij die wonen in
het land van de schaduw van de dood,
over hen zal een licht schijnen.”
JESAJA 9:1

DI 1/12 ISRAËL
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Er is de afgelopen tijd behoorlijk veel spanning geweest tussen bepaalde groepen orthodoxe Joden en de Israëlische regering vanwege de coronamaatregelen die veel orthodoxe Joden te ver vonden gaan. Dit zorgt ook
weer voor onbegrip vanuit de rest van de bevolking richting de orthodoxe
Joden. Bid voor eenheid onder de Israëlische bevolking.

“Toen de Almachtige nog met mij was, en mijn jongens rondom mij.
Toen ik mijn voeten baadde in boter, en de rots bij mij beken van olie uitgoot.”
Job 29:5-6. Bid voor alle Joden die net als Job door oorlog of vanwege andere
redenen alles verloren zijn. Bid dat God ook hen het goede weer zal laten zien.

WO 9/12

WO 16/12

Eind december moet de Israëlische regering een nationale begroting
hebben vastgesteld, anders komen er automatisch nieuwe verkiezingen. Tot nu
toe komen de partijen in de regering er niet uit met elkaar. Bid dat er toch een
doorbraak mag komen en dat verkiezingen in deze tijd van onzekerheid uitblijven.

DO 17/12 “Toen nam Samuël de oliehoorn en zalfde hem te midden van zijn broers.
En de Geest van de HEERE werd vaardig over David vanaf die dag en voortaan.” 1
Samuël 16:13a. Zo’n drieduizend jaar na deze bijzondere gebeurtenis, vertelde de
Engel Gabriël aan Maria dat aan haar Zoon de troon van David gegeven zou worden. Bid dat Jezus spoedig zal komen om te regeren op de troon van David.

VR 11/12 CHANOEKA Komende week viert het Joodse volk Chanoeka. Het is het
feest van de herinwijding van de tempel waarbij de kandelaar en het oliekruikje een grote rol spelen. Komende dagen komt er in deze kalender elke
dag een tekst over olie voorbij met een bijbehorend gebedspunt. Bid om
een gezegend Chanoekafeest voor het Joodse volk.

VR 18/12 “Met olie hebt u Mijn hoofd niet gezalfd, maar zij heeft Mijn voeten
met zalf gezalfd.” Lukas 7:46. Jezus neemt het in dit vers op voor de zondares die het huis van Simon de Farizeeër binnenkomt om Jezus te zalven. De
vrouw heeft de zalfolie voor een fortuin gekocht. Bid dat ook wij het beste
van onszelf aan Jezus zullen geven.

ZA 12/12 “Zij zullen komen en juichen op de hoogte van Sion, zij zullen toestromen naar het goede van de HEERE: naar het koren, naar de nieuwe wijn en naar
de olie, naar de lammeren en runderen. Hun ziel zal zijn als een bevloeide hof,
zij zullen voortaan niet meer treurig zijn.” Jeremia 31:12. Deze tekst gaat over de
terugkeer van Israël naar het land. Dank voor deze prachtige belofte.

ZA 19/12 ISRAËL Dit jaar is het 25 jaar geleden dat de voormalige premier van Israël,
Yitzhak Rabin, vermoord werd door een Joodse rechts-extremist vanwege zijn
bijdrage aan de Oslo-akkoorden. Bid voor allen, zowel aan Israëlische als aan
Palestijnse/Arabische kant, die zich inzetten voor vrede in het Midden-Oosten.

DO 10/12

“En zij dreven veel demonen uit en zalfden veel zieken met olie en
maakten hen gezond.” Markus 6:13. Dank dat Jezus naar de aarde gekomen
is om verlossing en genezing te brengen. Dank dat Hij dat nog steeds brengt
en mensen daarbij inschakelt. Bid voor de Messiasbelijdende Joden in Israël.
Bid dat zij tot zegen mogen zijn voor hun volksgenoten.
ZO 13/12

“Uw zalfoliën zijn heerlijk van geur, Uw Naam is een uitgegoten
zalfolie. Daarom hebben de meisjes U lief.” Hooglied 1:3. Hooglied gaat over
de liefde tussen twee mensen, maar ook over de liefde tussen God en Zijn
volk. Dank dat God een verbond sloot met Israël en dat Hij door Israël heen
de wereld zegent.
MA 14/12

“U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders; U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over.” Psalm 23:5. Bid dat
deze prachtige Bijbeltekst in Israël vervulling heeft. Dat het Joodse volk in
veiligheid zal leven, ondanks dat het omringt is door vijanden, en dat het
volk mag leven onder de zegen van God.
DI 15/12

ZO 20/12 “De HEERE doet rechtvaardige daden en recht aan alle onderdrukten.”
Psalm 103:6. Niet alle Palestijnen zijn tegen Israël of tegen vrede met Israël. De
stemmen van andersdenkenden worden echter nauwelijks gehoord en vanuit
Hamas en de Palestijnse Autoriteit onderdrukt. Bid voor alle Palestijnen die
lijden onder het gezag van eigen regering en bid dat hun situatie verbetert.
MA 21/12 De Palestijnse onderhandelaar en PLO-secretaris-generaal Saeb
Areket is recent in Israëlische ziekenhuizen behandeld voor het coronavirus.
Israël kiest hiermee voor humaniteit in plaats van keiharde politiek. Bid dat
humaniteit en vrede tussen Israël en de Palestijnen zal toenemen.
DI 22/12 In de afgelopen 72 jaar van haar haar bestaan heeft Israël zich
enorm ontwikkeld. Gebieden die eerst moerassig of juist heel droog waren,
zijn gemaakt tot vruchtbare landbouwgronden en overal in het land zijn
nieuwe dorpen en steden ontstaan. Dank voor deze bijzondere ontwikkelingen en bid dat Israël nog meer tot bloei zal komen.
WO 23/12 Bid voor zegen op het werk van het Jaffa Instituut, een Israëlische organisatie die hulp biedt aan arme kinderen. Door de coronacrisis is de armoede in
Israël verder toegenomen. Bid dat er veel kinderen geholpen kunnen worden.

24 t/m 31 December 2020
DO 24/12 Afgelopen jaar heeft het veel geregend in Israël. In Israël is regen
een grote zegen omdat het vaak erg droog is. Bid dat het deze winter ook
veel zal regenen.
VR 25/12 EERSTE KERSTDAG “Want er zal een Twijgje opgroeien uit de afgehouwen
stronk van Isaï, en een Loot uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen. Op Hem
zal de Geest van de HEERE rusten.” Jesaja 11:1-2b. Dank dat Jezus, de Redder van
de wereld en de Hoop van Israël en de volken naar de wereld is gekomen.
ZA 26/12 TWEEDE KERSTDAG Jezus was voluit Joods en werd op de achtste dag besneden. Christenen vergeten dit echter vaak en koppelen Jezus los van het
Jodendom. Soms wordt het Jodendom zelfs als achterhaalde religie gezien.
Bid dat christenen niet zullen vergeten dat de Messias Joods is en bid voor
meer liefde voor het Joodse volk onder christenen.
ZO 27/12 ISRAËL EN DE VOLKEREN “HEERE, U zult voor ons vrede beschikken, want
al onze zaken hebt U ook voor ons in orde gebracht.” Jesaja 26: 12. Dank voor
de vrede die Israël met een aantal Arabische landen gesloten heeft. Bid dat
er nog meer landen zullen volgen.
MA 28/12 Nu Israël en een aantal Arabische landen vrede gesloten hebben,
zijn de Palestijnen een deel van hun steun kwijt. Er dienen zich echter alweer
nieuwe helpers aan, waaronder Turkije. Bid dat de Palestijnen in plaats van
het kiezen van een nieuwe beschermheer op zoek gaan naar vrede met Israël.
DI 29/12 Nasrallah, de Libanese leider van Hezbollah, heeft de landen die
normalisatie aangaan met Israël veroordeeld. Bid dat de invloed van
Hezbollah in Libanon afneemt en Libanon ook voor vrede met Israël gaat.
WO 30/12 “Want het is de HEERE, uw God, Die met u meegaat, om voor u tegen
uw vijanden te strijden om u te verlossen.” Deuteronomium 20:4. Er zijn
deskundigen die denken dat Iran voor het einde van het jaar in staat is een
nucleair wapen te maken. Bid dat de plannen van Iran hierin falen en dat
Israël en de rest van de wereld hiertegen beschermd worden.
DO 31/12 OUDEJAARSDAG “Heere, Ú bent ons een toevlucht geweest van generatie op generatie. Al vóór de bergen geboren waren en U de aarde en de
wereld voortgebracht had, ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid bent U God.”
Psalm 90:1. Het jaar 2020 komt weer ten einde, maar God blijft. Hij blijft bij
het volk Israël en ook bij u, tot in eeuwigheid. Dank hiervoor.
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ZO 10/1 ANTISEMITISME Uit onderzoeken blijkt dat jongeren in westerse landen
steeds minder over de Holocaust weten. Sommigen denken zelfs dat de
Holocaust opgezet is door Joden. Bid dat deze grove vooroordelen en onwetendheid weggenomen zullen worden door goed onderwijs of campagnes.
MA 11/1 Afgelopen tijd hebben verschillende Europese staten financieel
bijgedragen aan ontmoetingen tussen Palestijnse organisaties en het
Internationaal Strafhof. De organisaties deden zich voor als onafhankelijke
mensenrechtenbewegingen, maar waren in werkelijkheid Palestijnse organisaties waarvan een deel banden heeft met terroristische bewegingen. Bid
dat Europese staten kritischer worden in waar ze aan bijdragen en zich niet
laten misleiden.
DI 12/1 Afgelopen maanden is er door Christenen voor Israël actie gevoerd voor
de kinderen in Sderot. Sderot is een plaats in Zuid-Israël die vaak onder vuur ligt
van raketten uit Gaza. Veel kinderen in Sderot zijn getraumatiseerd. Er is geld
opgehaald voor veilige en gezellige leslokalen waar kinderen zich op hun gemak voelen. Bid voor de kinderen van Sderot, dat hun trauma’s zullen genezen.
WO 13/1 Onlangs bracht Mark Zuckerberg van Facebook naar buiten dat alle
inhoud op Facebook waar de Holocaust in ontkend wordt, geclassificeerd
wordt als haatdragend taalgebruik dat niet toegestaan wordt. Dank voor
deze beslissing die een grote bijdrage kan leveren in het tegengaan van
Holocaustontkenning. Helemaal wanneer andere sociale media zullen volgen.
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DO 14/1 Nederlandse demonstranten uit Den Bosch protesteerden tegen de
coronamaatregelen. Ze hebben bij hun protesten antisemitische leuzen gescandeerd, waaronder de nazi-groet. Bid dat de demonstranten aangepakt
worden en bid om bescherming van de Joodse gemeenschap in Nederland.
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VR 15/1 De Joodse populatie in Europa neemt sterk af. Op dit moment is de
populatie op hetzelfde niveau als duizend jaar geleden. In de afgelopen 50
jaar verloor Europa 60% van zijn Joodse inwoners. Eén van de redenen is het
toenemende antisemitisme. Bid om bescherming van de Joden in Europa.
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ZA 16/1 ALIJA In 2020 hebben ruim 16.000 Joden alija gemaakt. Ondanks de
coronacrisis is de alija doorgegaan. Dank hiervoor en bid dat de alija ook de
komende tijd nog door zal gaan.
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ZO 17/1 Bid voor alle mensen die alija hebben gemaakt. Naast dat ze een
nieuwe taal moeten leren, moeten ze ook een baan zoeken. Bid dat dit voorspoedig zal gaan.
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Bid voor de Lone Soldiers in Israël. Dit zijn soldaten zonder familie
in Israël, omdat ze bijvoorbeeld in hun eentje geëmigreerd zijn of omdat ze
wees zijn. Bid dat zij niet eenzaam zullen zijn en genoeg steun krijgen vanuit
hun omgeving om hun verantwoordelijke taak goed uit te kunnen voeren.
MA 7/12

DI 8/12 Organisaties in Israël die veel met buitenlandse vrijwilligers werken,
hebben het door de coronacrisis moeilijk (gehad). Bid dat deze organisaties toch hun werk kunnen blijven doen. Dank voor het werk van Hineni, een
gaarkeuken in Jeruzalem, dat toch door kon gaan doordat er hulp kwam van
mensen van andere organisaties.
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Shalom,
“Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zij die
wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht
schijnen.” Jesaja 9:1
Het was donker in Israël toen Jezus naar de aarde kwam. Israël
ging gebukt onder de overheersing van de Romeinen en er was al
vierhonderd jaar geen profetisch woord van God geweest. In deze
onzekere en angstige tijd kwam Jezus naar de aarde als het Licht en
het Woord van God. God liet Israël niet in de steek, maar gaf Zijn Zoon.
Tweehonderd jaar voor de komst van Jezus was er ook al een lichtje in
de duisternis geweest. De tempel werd toen door de Joden herovert op
de Grieken en in de duisternis brandde de kandelaar in de tempel acht
dagen lang op één kruikje olie.
Ook in onze tijd is het licht soms ver te zoeken. Het lijkt alsof de wereld
alleen maar meer verkilt en meer duister wordt. Toch is er hoop. God
heeft keer op keer laten zien dat Hij het Licht in de duisternis geeft
en is, voor Israël en voor ons. Laten we de komende maanden bidden
voor licht in de duisternis. Laten we danken voor het Licht dat eens
gekomen is en voor eeuwig zal zijn.
Shalom,
Johanna van Davelaar
Coördinator gebedskalender
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033-245 88 24. U kunt een digitale of papieren editie ontvangen.
Reacties en suggesties: bidden@cvi.nl
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