Gebedskalender oktober/november 2021
Voorwoord
“Toen kwam het woord van de HEERE tot mij: Zou Ik met u niet kunnen doen zoals deze
pottenbakker, huis van Israël? spreekt de HEERE. Zie, zoals de klei in de hand van de pottenbakker, zo
bent u in Mijn hand, huis van Israël.” Jeremia 18:5-6.
Jeremia krijgt in het huis van de pottenbakker een bijzondere boodschap: Israël is als klei in Gods
handen. God vormt Israël zoals Hij dat wil en Hij bepaalt de weg van Israël. Toch heeft Israël hier zelf
ook invloed op blijkt uit het hoofdstuk. Wanneer het volk zich bekeert, dan zal God hen verlossen van
het kwaad dat Hij over hen gebracht heeft (Jer. 18:8). Een aantal hoofdstukken verder in Jeremia 29
lezen we hier ook over. Israël is weggevoerd in ballingschap, maar God belooft het volk terug te
brengen in het Beloofde Land. Een belofte die we nu in vervulling zien gaan. Dank deze maand dat
God Israël in Zijn handen houdt en dat Hij een God van genade en trouw is. Bid voor bescherming van
Israël, nu God hen teruggebracht heeft in het Beloofde Land. Bid ook dat dat Israëli’s die niets meer
met God of het geloof hebben zich weer tot God zullen wenden.
Shalom,
Johanna van Davelaar
Coördinator gebedskalender
Vr 1/10 Van 1 tot en met 9 oktober en van 17 tot en met 27 november houden de Israëlconsulenten
van het Israël Producten Centrum (IPC) open huis. Dank voor deze mogelijkheid en bid om gezegende
weken, waarin de consulenten veel producten kunnen verkopen en goede gesprekken kunnen
hebben met de klanten.
Za 2/10 Israël Onlangs is er in Israël een bijzondere vondst gedaan. Er werd een inscriptie gevonden
uit de tijd van de Richteren met daarop hoogstwaarschijnlijk de naam Jerubbaäl. Dit laat zien dat de
Bijbel een betrouwbaar boek is en dat de geschiedenis van het Joodse volk in Israël ligt. Dank voor
deze vondst.
Zo 3/10 Israëlzondag “Van verre tijden af is de HEERE aan mij verschenen: Met eeuwige liefde heb Ik
u liefgehad, daarom heb Ik u getrokken met goedertierenheid.” Jeremia 31:3. Vandaag is het
Israëlzondag. Bid dat overal in de Nederlandse kerken de boodschap van Gods trouw aan Israël zal
klinken en dat mensen bemoedigd worden om voor Israël te bidden en Israël te steunen.
Ma 4/10 Israël Yair Lapid is de Israëlische minister voor Buitenlandse Zaken. Hoewel hij deze taak nog
niet lang uitoefent is al te zien dat Lapid meer dan zijn voorganger toenadering zoekt met Europese
landen en de relaties probeert te verbeteren. Bid voor wijsheid voor Lapid hierin en bid dat de
Europese Unie zich meer zal opstellen als bondgenoot voor Israël.
Di 5/10 Ben & Jerry’s, een bekende ijsfabrikant, heeft besloten om geen ijs meer te gaan verkopen op
de westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem vanwege de in hun ogen bezetting van Israël van
deze gebieden. Bid dat de boycot teruggetrokken wordt en bid dat een dergelijke boycot geen
navolging vindt van andere bedrijven.
Wo 6/10 Officieel is het voor Joden verboden om op de Tempelberg te bidden. Toch is dit afgelopen

tijd oogluikend toegelaten. Er kwamen echter meteen spanningen toen Arabische Israëli’s hiertegen
in protest kwamen. Bid om wijsheid voor de Israëlische regering om hiermee om te gaan en bid dat
het voor Joden mogelijk zal zijn om op de Tempelberg te bidden.
Do 7/10 Bid voor zegen op initiatieven tussen Israëli’s en Palestijnen om vredig samen te leven.
Onlangs doneerde een Israëlische moeder één van haar nieren aan een Palestijns kind en de vader
van het kind een nier aan een Israëlische man. Dank hiervoor en bid dat dit soort initiatieven
inspirerend zullen werken.
Vr 8/10 Bid voor de Israëlische overheid. De overheid bestaat uit partijen die elkaar normaal niet
liggen maar nu toch moeten samenwerken. Bid dat de regering het land eensgezind en op
daadkrachtige wijze zal besturen en hulp en wijsheid van God verwacht.
Za 9/10 De regering van Israël is van plan de Israëlische maatschappij op verschillende vlakken te
hervormen. Zo gaat de pensioenleeftijd omhoog en wordt het importeren van goederen makkelijker.
Bid dat de regering de goede beslissingen maakt en bid dat de hervormingen die gedaan worden tot
zegen zijn voor de maatschappij.
Zo 10/10 “En nu, wat verwacht ik, Heere? Mijn hoop, die is op U!” Psalm 39:8. Ondanks dat velen in
Israël inmiddels gevaccineerd zijn, zijn er toch telkens weer corona uitbraken. Bid dat corona
teruggedrongen wordt in Israël en dat uitvindingen die in Israël gedaan worden zoals medicijnen
tegen corona en geavanceerde ventilatiesystemen hierin een rol spelen. Bid ook dat men de hoop in
de eerste plaats vestigt op God.
Ma 11/10 In Israël worden er regelmatig medicijnen ontdekt en ontworpen die een
coronabesmetting op effectieve wijze bestrijden. Dank voor de stappen die Israël hierin heeft kunnen
zetten en bid dat deze Israëlische ontdekkingen tot zegen zullen worden voor de wereld.
Di 12/10 Bid voor bescherming van alle Palestijnen die in vrede met Israël willen samenleven en zich
ook actief inzetten voor die vrede. Dit is iets wat, met name in de Gazastrook, keihard afgestraft
wordt door de Palestijnse leiders.
Wo 13/10 In Israël wordt er regelmatig brand gesticht door terroristen. Bid dat de branden op tijd
geblust worden en bid ook dat de daders ontmaskerd worden.
Do 14/10 Momenteel zijn er veel problemen met de bedoeïenenbevolking in de Negev woestijn in
het zuiden van Israël. Binnen deze bevolkingsgroep is er veel belastingontduiking, omkoperij,
vandalisme en diefstal. Bid dat de problemen in dit gedeelte van het land aangepakt worden en dat
er voor jongeren daar meer kansen komen om zich op een positieve manier te ontwikkelen.
Vr 15/10 Bid voor de Messiasbelijdende Joden in Israël. Deze bevolkingsgroep heeft het in Israël niet
makkelijk, omdat deze groep op onbegrip kan rekenen vanuit zowel Joodse als christelijke kant. Bid
om standvastigheid voor deze Messiasbelijdende Joden en bid dat ze tot zegen zijn voor hun
omgeving.
Za 16/10 Er is nog steeds veel interne verdeeldheid in Israël. Verdeeldheid tussen orthodox en
seculier, tussen links en rechts, tussen Jood en Arabier. Bid om meer eenheid in de Israëlische

samenleving.
Zo 17/10 “De HEERE bouwt Jeruzalem weer op, Hij verzamelt Israëls verdrevenen.” Psalm 147:2.
Dank dat dit in onze tijd gebeurt. Dat Jeruzalem weer herbouwd is en dat van over de hele wereld
Joden thuiskomen in Israël.
Ma 18/10 De Israëlische regering heeft goedkeuring gegeven voor de bouw van zo’n 2000 huizen
voor Joden en voor de bouw van ongeveer 1000 huizen voor Arabieren in Judea Samaria. Bid dat de
regering de goede keuzes maakt in het geven van bouwvergunningen en bid voor bescherming van
Joden in Judea en Samaria.
Di 19/10 Bid dat moslims die in Israël of in de Palestijnse gebieden wonen tot geloof komen in Jezus.
Bid ook voor bescherming van moslimbekeerlingen, aangezien er op bekering zware straffen staan
binnen de islam.
Wo 20/10 Israël aan de grenzen Libanon staat op het moment op de rand van een totale
ineenstorting van de maatschappij, zowel economisch als politiek. In Israël wordt gevreesd dat als
Libanon instort, het onder volledige controle van Iran komt te staan en daarmee een grotere
bedreiging voor Israël vormt. Bid dat dit niet gebeurt en dat er in Libanon goede leiders aan de macht
komen.
Do 21/10 Iran heeft afgelopen zomer een dodelijke aanval gepleegd op een olietanker van een
Israëlisch bedrijf. Bid voor troost voor de nabestaanden van deze aanslag en bid dat de daders
bestraft worden.
Vr 22/10 Onlangs zijn er vanuit Libanon door Hezbollah raketten afgeschoten op Israël. Gelukkig kon
de Iron Dome de meesten onderscheppen en viel de rest in onbewoond gebied. Dank dat er geen
gewonden en doden vielen en bid voor bescherming van Israël aan de noordgrens.
Za 23/10 Nadat Hezbollah raketten had afgevuurd op Israël, hebben Libanese Druzen de
vrachtwagen tegengehouden waarop het lanceersysteem stond. Dank voor deze actie, bid om
bescherming van de Druzische bevolking en bid dat deze bevolking zich pro-Israël zal (blijven)
opstellen.
Zo 24/10 “Onze hulp is in de Naam van de HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft.” Psalm 124:8.
Deze Bijbeltekst is zo compleet, zo allesomvattend. Wij hebben een grote God die alles in Zijn hand
heeft! Bid dat Israël zich naar deze tekst zal uitstrekken en zijn hulp van God zal verwachten.
Ma 25/10 Na de oorlog met Gaza in het voorjaar is de rust nooit helemaal teruggekeerd aan de
zuidgrens van Israël. Palestijnse terroristen bleven Israël aanvallen met onder andere brandballonnen
en af en toe weer een raketaanval. Bid dat de rust echt mag terugkeren aan de grens met Gaza.
Di 26/10 Bid voor bescherming van de dorpen in het zuiden van Israël. Wanneer er raketten worden

afgevuurd vanuit Gaza, zijn deze dorpen het vaakst het slachtoffer. Bid voor de mensen en in het
bijzonder voor de kinderen uit deze dorpen.
Wo 27/10 Bid dat het Israëlische leger alle geheime tunnels ontdekt die op dit moment gegraven
worden of al gegraven zijn vanuit Libanon of Gaza richting Israël.
Do 28/10 Israël en de volkeren Israël is van plan een wereldwijd netwerkschild op te zetten tegen
cyberaanvallen. Het wil daarin samenwerken met andere landen om zo de steeds groter wordende
dreiging van cyberaanvallen tegen te gaan. Bid om zegen op dit plan en bid dat het zal leiden tot een
grotere veiligheid van Israël.
Vr 29/10 De Turkse president Tayyip Erdogan heeft de nieuwe president van Israël, Isaac Herzog,
opgebeld om hem te feliciteren met zijn benoeming. Dit is opvallend, omdat Turkije Israël de laatste
tijd juist probeerde tegen te werken, onder andere door Hamasstrijders vanuit Turkije te laten
werken. Bid voor wijsheid voor Israëlische leiders om om te gaan met de plotselinge toenadering van
Turkije.
Za 30/10 Iran is bezig met een imperialistische opmars in het Midden-Oosten. In veel landen
probeert het zijn macht en invloed door middel van steun aan militante bewegingen uit te breiden,
met name in de landen rondom Israël. Bid dat Iran hierin gestopt wordt.
Zo 31/10 “Hij echter zei: De dingen die onmogelijk zijn bij de mensen, zijn mogelijk bij God.” Lukas
18:27. Sinds tien jaar is er weer een ontmoeting geweest tussen de Palestijnse president Mahmoud
Abbas en een belangrijke Israëlische minister, Benny Gantz. Abbas en Gantz overlegden over de
Palestijnse economie, veiligheid en diplomatie. Bid dat dit gesprek tot rust en vrede leidt tussen
Israël en de Palestijnen, ondanks dat vrede in onze ogen misschien onmogelijk lijkt.
Ma 1/11 Bid om een goede relatie tussen Israël en de Verenigde Staten. Het lijkt er op dat Israëls
nieuwe regering en de Amerikaanse regering goed met elkaar overweg kunnen. Bid dat de VS een
goede bondgenoot voor Israël zal zijn.
Di 2/11 In juli presenteerde de Palestijnse president Mahmoud Abbas zijn voorwaarden voor
hervatting van onderhandelingen over vrede met Israël. Deze voorwaarden zijn voor Israël echter
onacceptabel, maar de VS had voor sommige voorwaarden wel oor. Bid dat Israël de juiste
beslissingen maakt in hoe ver mee te gaan in deze voorwaarden.
Wo 3/11 Sinds een tijd bestrijdt Rusland Israëlische luchtaanvallen op Iraanse doelen in Syrië.
Rusland is een bondgenoot van Iran en vindt dat de Israëlische aanvallen moeten stoppen. Israël ziet
de invloed van Iran in Syrië als een groot gevaar. Bid dat Israël door kan gaan met het terugdringen
van Iran uit Syrië.
Do 4/11 Bahrein en Israël gaan samenwerken om elkaars veiligheid te versterken en zich te
beschermen tegen dreiging van Iran. Bid om een goede samenwerking tussen de landen.

Vr 5/11 Een afvaardiging van de VN-mensenrechtenraad wilde onderzoeken of scholen in Gaza veilig
waren maar werd tegengehouden door Hamasleden. Dit omdat er een tunnel onder één van de

scholen lag. Hieruit blijkt weer dat Hamas kinderen gebruikt als menselijk schild. Bid dat deze
gruwelijke praktijk stopt en bid voor vrede tussen Israël en de Palestijnen.
Za 6/11 Uit onderzoek blijkt dat ruim de helft van de Palestijnen vindt dat Hamas de partij is die het
het meest verdient om het Palestijnse volk te vertegenwoordigen en leiden. Omdat Hamas een
terreurorganisatie is, is dit vanzelfsprekend een groot probleem voor Israël. Bid dat dat er onder de
Palestijnen goede leiders opstaan die vrede met Israël zoeken en bid dat de ogen van de Palestijnen
geopend worden voor de misdaden die Hamas pleegt.
Zo 7/11 “Verblijf als vreemdeling in dit land. Ik zal dan met u zijn en u zegenen, want aan u en uw
nageslacht zal Ik al deze landen geven. Ik zal de eed gestand doen die Ik Abraham, uw vader,
gezworen heb.” Genesis 26:3. Dank dat God trouw is aan Zijn eed en dat steeds meer Joden
terugkeren naar het aan hen Beloofde Land.
Ma 8/11 De relatie tussen Israël en Polen is verslechterd. Dit omdat er in Polen een wet is
aangenomen die een einde maakt aan de mogelijkheid van Joden om eigendommen terug te krijgen
wat kwijtgeraakt is tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Bid dat er een oplossing gevonden wordt
en dat de relatie tussen Israël en Polen zal herstellen.
Di 9/11 Antisemitisme In de zomer werd er in de Amerikaanse staat Massachusetts bij een Joodse
school een rabbijn neergestoken. Dergelijke antisemitische aanvallen komen vaker voor in de
Verenigde Staten en ook in andere westerse landen. Bid om bescherming van Joden tegen deze
aanvallen.
Wo 10/11 Bij demonstraties tegen de coronamaatregelen in Nederland droegen demonstranten
streepjespakken met Jodensterren. Ook droegen ze borden mee met leuzen die een vergelijking
maakten tussen de coronamaatregelen en de Holocaust. Voor Joden is dit verschrikkelijk, hun leed
van toen staat niet in verhouding met de huidige coronamaatregelen. Bid om meer bewustwording
bij mensen over wat de Holocaust is geweest.
Do 11/11 Er gaan nog steeds veel complottheorieën rond over het coronavirus en in veel van die
theorieën zijn ook antisemitische geluiden te horen. Uit de geschiedenis weten we dat dergelijk
antisemitisch gedachtengoed kan leiden tot veel geweld richting Joden. Bid om bescherming van het
Joodse volk.
Vr 12/11 In het Verenigd Koninkrijk was er dit jaar sprake van een sterke toename van antisemitische
incidenten, met name gericht tegen jongeren. Bid voor bescherming van Joodse jongeren en bid dat
zij troost zullen vinden in het geloof in God. Bid ook dat ze de kans krijgen om te verhuizen naar
Israël.
Za 13/11 Antisemitisme groeit, maar er zijn ook groepen in de samenleving die juist proberen een
tegengeluid te laten horen. Zo worden er bijvoorbeeld symposia georganiseerd over antisemitisme
om zo te zorgen dat de bewustwording toeneemt. Dank voor dit soort initiatieven.
Zo 14/11 “Hoor het woord van de HEERE, heidenvolken, verkondig het in de kustlanden van ver weg,

en zeg: Hij Die Israël verstrooid heeft, zal het weer bijeenbrengen en het hoeden, zoals een herder
zijn kudde hoedt.” Jeremia 31:10. Er is heel veel gebed voor Israël nodig nu de dreigingen steeds
groter lijken te worden. Toch mogen we ook danken dat God Zijn volk bijeenbrengt in hun thuisland
Israël.
Ma 15/11 Binnen verschillende VN-organisaties wordt het bestaansrecht van Israël zwaar betwist.
Door middel van allerlei commissies wordt Israël beschuldigd van zware schendingen van
mensenrechten. Achter deze commissies zitten veelal islamitische landen die de Joodse staat maar al
te graag tegenwerken. Bid dat er een einde komt aan deze praktijken.
Di 16/11 Een groep van zeshonderd Nederlandse academici heeft een zeer eenzijdige veroordeling
van Israël ondertekend met de oproep tot een volledige academische boycot van Israël. In de petitie
wordt met geen woord gesproken over de terreur van Hamas. Bid dat hier tegenreacties op komen
en dat de haat naar Israël toe verbroken zal worden.
Wo 17/11 Op sociale media gaan veel zogenaamd grappig antisemitische afbeeldingen rondt.
Dergelijke afbeeldingen zijn echter verre van onschuldig. Bid dat sociale media maatregelen nemen
tegen de verspreiders van deze afbeeldingen en dat bij mensen de ogen geopend worden voor het
kwaad wat achter de afbeeldingen schuilgaat.
Do 18/11 Kerk en Israël De Kerk van Engeland bereid een excuses voor aan Britse Joden vanwege
wetten die 800 jaar geleden gemaakt werden door de Kerk en leidden tot de verdrijving van Joden
uit het land. Hoewel het excuus heel laat gemaakt wordt, wordt het door de Joodse gemeenschap
toch gezien als een goed statement in een tijd waarin het aantal antisemitische incidenten groeit.
Dank voor deze stap.
Vr 19/11 Ook binnen de kerk zijn er voorstanders van de BDS beweging. Vaak zijn deze christenen
van mening dat Israël geen bijzondere rol meer speelt in Gods plan met de wereld en dat de huidige
Israëlische staat een apartheid is waarin Palestijnen onderdrukt worden. Bid dat de ogen van deze
christenen geopend zullen worden en dat ze in plaats van Israël tegen te werken, Israël gaan
steunen.
Za 20/11 Christenen voor Israël heeft onlangs aan predikanten door heel Nederland een folder
gestuurd met zeven gebeden voor Israël die gebruikt kunnen worden voor persoonlijk gebed en
gebed in de zondagse dienst. Bid dat het zal leiden tot meer gebed in de kerken voor Israël.
Zo 21/11 Alija “Mijn volk zal verblijven in een woonplaats van vrede, in veilige woningen, in oorden
van zorgeloze rust.” Jesaja 32:18. Dank voor alle mensen die afgelopen jaar alija konden maken.
Deze zomer maakte ook een grote groep Franse Joden alija naar Israël en er zijn nog heel veel Joden
in Frankrijk die dit ook overwegen. Bid dat zij de mogelijkheden hebben om te verhuizen.
Ma 22/11 Voor veel (jong)volwassenen is het lastig om alija te maken naar Israël, omdat hun
diploma’s vaak niet geldig zijn in Israël of omdat het heel lang duurt voordat ze erkend zijn. Israëlisch
parlementslid Yomtob Kalfon is hard bezig om hier verandering in te brengen en het proces te
vergemakkelijken. Bid om zegen op zijn werk.

Di 23/11 Bid dat Israël prioriteit zal blijven geven aan alija. Minister voor Alija en Integratie Pnina
Tamano-Shata verzet veel werk om de alija te bevorderen. Bid voor zegen op haar werk.
Wo 24/11 Christenen voor Israël Veel Joodse ouderen in Oekraïne leven in grote armoede. Koen
Carlier en zijn team van Christenen voor Israël delen voedselpakketten uit aan deze Joden. Dank voor
het werk dat zij doen en bid dat er veel mensen bereikt zullen worden.
Do 25/11 Bid voor de jongerenafdeling van Christenen voor Israël, Isreality. Bid dat er via de sociale
media en het Isreality magazine veel jongeren bereikt worden met de boodschap dat God een plan
heeft voor Israël en trouw is aan Zijn volk.
Vr 26/11 Ons team in Nepal heeft een Israël-WhatsAppdienst, waarin Bijbelstudies over Israël en
verdiepende artikelen gedeeld worden. Bid dat de juiste berichten verstuurd worden en deze dienst
velen mag bereiken. Bid ook voor zegen op het nieuwe internet tv-kanaal dat in Rusland geopend
wordt waarin Israël centraal staat.
Za 27/11 Ons team van Christians for Israel International (C4I) in Brazilië nodigt elke maand twaalf
voorgangers en christelijke zakenmensen uit en deelt dan de boodschap van Gods plan voor Israël.
Ook wordt er gesproken over hoe men als christenen Israël kan steunen. Dank voor deze
bijeenkomsten en bid dat er steeds meer christenen in Brazilië liefde voor Gods volk zullen krijgen.
Zo 28/11 “En laten wij niet moe worden goed te doen, want te zijner tijd zullen wij oogsten, als wij
het niet opgeven.” Galaten 6:9. Bid voor zegen op het werk van het Israël Producten Centrum (IPC).
In een wereld waar steeds vaker opgeroepen wordt tot een boycot van Israëlische producten, is het
werk van IPC extra belangrijk.
Ma 29/11 Chanoeka Vandaag is de eerste dag van Chanoeka, het feest waarop de herinwijding van
de Tempel in 164 voor Chr. werd herdacht. Chanoeka is het feest van het licht. Bid voor gezegende
feestdagen voor het Joodse volk.
Di 30/11 Chanoeka Met Chanoeka wordt de negenarmige kandelaar met olie of kaarsjes
aangestoken. In de Sefardische traditie wordt daarna Psalm 30 gezongen. De komende dagen bidden
we aan de hand van Psalm 30. “Ik zal U roemen, HEERE, want U hebt mij opgetrokken en mijn
vijanden over mij niet verblijd.” Psalm 30:2. Dank voor Gods reddingen van het Joodse volk uit de
hand van vijanden door de tijd heen.

