Israël gebedsgroep
Naast het gebed 'om de vrede van Jeruzalem' elke eerste zondag van de
maand in de samenkomst van onze gemeente is er ook regelmatig een
interkerkelijk uur van gebed voor Israël en de omliggende Arabische
landen.
Met uitzondering van de maand augustus komen we bij elkaar in principe
op de tweede dinsdag van de maand van 19.00 - 20.00 uur in de
gebedsruimte van het gebouw aan de Bessestraat 8.
Voor verdere info telefoon 0113 - 21 82 60 (kantoor Rafaël)
of 0113 - 25 25 40 (Jeannet en Jan Bart)

Gebedspunten voor Israël
Geestelijk leven
Bid dat de Vader zijn Zoon Jezus als de Messias openbaart aan velen
onder Joden en moslims, hetzij door persoonlijke contacten, door
radiouitzendingen, via internet, op bovennatuurlijke wijze door dromen,
door verschijningen of door een rechtstreeks spreken van God Zelf.
Bid dat God Zijn Geest uitstort op het huis van Israël, dat Hij hen een
nieuw hart geeft en een nieuwe geest in hun binnenste, dat Hij rein
water op hen sprengt zodat ze rein worden, dat ze God zien zoals Hij is,
niet alleen als hun Vader, maar als de Vader van het vleesgeworden
Woord.
Bid dat de hemelse Vader bewerkt dat Israël naar Hem gaat verlangen,
dat zij het naar Hem gaan uitroepen, dat zij hun hoop gaan vestigen op
de God van Abraham, Izak en Jakob, dat men gaat terugkeren naar God,
dat men gaat lezen in Zijn woord en daaraan gaat gehoorzamen.
Bid dat God de sluier van Joden en moslims wil wegnemen en dat velen
van hen God leren kennen als een liefdevolle Vader, dat Hij wèl een Zoon
heeft en dat Hij die Zoon heeft gegeven tot verzoening.
Bid dat God Israël bewaart als Zijn oogappel, dat Hij Israël laat schuilen
in de schaduw van Zijn vleugelen, dat God Zijn handen zegenend
uitbreidt over Zijn stad Jeruzalem en Zijn armen liefdevol uitstrekt over
Zijn land Israël, ter wille van Zijn grote naam en om Zijn verbond met
Abraham.
Bid dat Israëls jeugd het niet langer zoekt in oosterse religies of
occultisme, maar dat zij gaan vragen naar de God van hun vaderen.

Gemeenten
Bid dat de messiasbelijdende Joodse gemeenten blijven groeien en dat
God hen zal beschermen tegen de fanatieke ultra-orthodoxie. Bid dat ze
steeds krachtiger zullen worden in de Heer, dat zij zullen doorgaan met
het getuigen tot hun volksgenoten dat Jezus de Messias is. Bid dat ze
mogen groeien naar zelfstandigheid, op hun Joodse wortels en los van de
'Griekse christenheid'.
Bid dat de Christen-arabische gemeenten blijven toenemen tegen de
verdrukking in, en dat God hen zal beschermen tegen de radicale islam.
Bid dat zij Israël de plaats geven die God hen gegeven heeft, dat zij Gods
weg met Israël zullen verstaan en dat zij afstand zullen doen van
vervangings- en bevrijdingsleer.
Bid om verzoening tussen Messiasbelijdende Joodse gemeenten en
Christen-arabische gemeenten. Beide worden ze bedreigd; veel
Christelijke Arabieren zijn weggetrokken uit gebieden als Gaza en
Bethlehem.
Bid voor beide groepen gemeenten om de werking van de Heilige Geest,
om bijbelgetrouw inzicht, om onderlinge eenheid, wederzijdse liefde en
samenwerking, dat zij een krachtig getuigenis mogen geven in hun
omgeving en dat ze door anderen zullen worden geaccepteerd en
gerespecteerd.
Regering
Bid de Vader dat Hij het land Israël geregeerd doet worden door mensen
naar Zijn hart.
Bid dat de regering de God van Israël meer gaat betrekken bij de
beraadslagingen, voor wijsheid, dat er geen grondgebied zal worden
weggegeven, waarvan God zegt 'het land is van Mij'.
Bid dat men niet zal vertrouwen op de kracht van wapenen, maar op de
HEER van de hemelse legerscharen.
Bid dat het Israëlische rechtssysteem terugkeert naar bijbelse maatstaven
en dat er ook voor de minderheden recht en gerechtigheid gedaan zal
worden.
Bid dat God een einde maakt aan de interne verdeeldheid in de regering
en dat, ook in de bureaucratie, eenheid en samenwerking het zullen
winnen van partijdigheid en tegenwerking. Bid dat het welzijn van het
volk gesteld wordt boven het partijbelang of persoonlijk gewin.
Bid dat de vrijheid van godsdienst in Israël bewaard zal blijven en in het
Midden-Oosten vergroot zal worden.
Bid om wijsheid en vastberadenheid voor de regering bij alle onmogelijke
eisen die 'de wereld' aan Israël meent te moeten stellen, zonder dat de
tegenpartij iets hoeft te doen of te laten.

Bevolking
Bid of God Zich wil ontfermen over de overlevenden van de holocaust die
in Israël wonen en waarvan velen in armoede leven.
Bid dat er rechtvaardig zal worden omgegaan met hen die vaak met een
minimum moeten rondkomen.
Bid voor de Joodse instellingen die zich bekommeren over armen en
behoeftigen; er zijn zovelen die behoefte hebben aan voedsel, kleding,
huisraad en hulpgoederen omdat zij leven onder de armoedegrens en zijn
aangewezen op de gaarkeuken of liefdadigheidsinstellingen.
Bid dat de rabbijnen hun invloed niet gebruiken om persoonlijke belangen
of macht na te streven, maar dat zij nederig mogen blijven om anderen
te dienen.
Bid voor de bewoners van Sederot en andere plaatsen die onder
voortdurende bedreiging van raketten vanuit de Gazastrook liggen en
waarvan velen, vooral kinderen, zwaar getraumatiseerd zijn.
Bid dat er een einde komt aan de vele abortussen, 'de stille holocaust', en
dat ook op dit gebied eerbied voor het leven ontstaat.
Bid voor de huidige bewoners van de Gazastrook die door hun eigen
extremistische leiders worden geterroriseerd.
Bid om dauw; Israël is daar zo afhankelijk van.
(In het regenseizoen:) Bid dat God het land wil zegenen met water. Bid
dat het rijkelijk zal sneeuwen op de Hermon en dat het overvloedig zal
regenen op het land, dat het Meer van Galilea vol zal stromen en de
waterhoudende lagen in de kuststrook niet verder zullen verzilten.
Aliya
Dank voor de vele Joden die vanuit de verstrooiing naar het beloofde land
zijn teruggekeerd. Bid dat ze daar mogen inburgeren en zich thuis weten.
Bid voor doorgaande aliya; nog maar de helft is 'thuis'. Bid voor onderdak
en werkgelegenheid voor de 'oliem'. Bid dat Hij Die Israël verstrooid
heeft, het weer zal bijeenbrengen en het zal hoeden, zoals een herder
zijn kudde hoedt.
Bid voor de Joden in die landen waar het antisemitisme steeds meer
toeneemt, o.a. Amerika, Frankrijk en Nederland. Bid dat de vele
Amerikaanse Joden zullen terugkeren naar het land van hun vaderen, met
medeneming van hun bezittingen, nu dat nog kan.
Veiligheid
Bid dat God Zijn volk en land bewaart temidden van alle dreiging uit
verschillende richtingen (Iran, Hezbollah, Hamas en de Islamitische
Staat), dat Hij hen behoedt voor hen die het willen verwoesten, voor de
doodsvijanden die Israël omsingelen.

Bid om bescherming van van de mensen van leger, politie en beveiliging,
dat zij blijvend gemotiveerd en oplettend zullen zijn, zodat zij geplande
aanslagen ontdekken en kunnen verhinderen.
Bid dat de Heer de jonge mensen in het leger beschermt tegen de
verleiding om de Arabische mensen te minachten of te haten.
Bid dat de Joodse gemeenschappen in Judea en Samaria in vrede met hun
Arabische buren zullen samenleven.
Volken rondom
Bid dat de Arabische volken het bestaan van de Joodse staat Israël in hun
midden zullen erkennen en dat zij gaan verlangen naar vrede met hen.
Bid dat Gods liefde de geest van afwijzing in de Arabische harten
wegneemt.
Bid voor waarachtige verzoening in het Midden-Oosten.
Bid dat de nieuwe technieken er toe mogen bijdragen om de bijbel onder
de Arabische volken te brengen.
Bid dat de Arabische volken mogen delen in de zegen van Abraham.
Bid voor de Arabische mensen die het voor Israël opnemen; bid dat er
naar hen geluisterd zal worden.
Bid dat het evangelie meer ingang vindt in het Midden-Oosten, als de
enige sleutel tot vrede.
Bid dat de dreigementen die naar Israël geuit worden, op niets zullen
uitlopen.
Kerken en organisaties
Bid voor de werkers en vrijwilligers van allerlei christelijke organisaties
die zonder 'verborgen agenda' het goede voor volk en land van Israël
willen zoeken.
Bid dat zij aan Israël de liefde en erbarming van de Vader mogen laten
zien.
Bid dat de kerken Israël niet als 'afgedaan' beschouwen, maar Gods
bedoeling met Israël gaan erkennen.
Bid dat de gemeente van Christus de juiste visie ontvangt op Israël als
blijvend volk van God. Bid dat God de bedekking bij veel christenen
wegneemt als het over Israël gaat.
Dank voor de aandacht die Israël in onze gemeente krijgt.
Bid of de hemels Vader een leger wil doen opstaan van bidders om de
vrede van Israël en Jeruzalem.
Bid dat God de 'wachters op de muren van Jeruzalem' beschermt en
zegent. Bid dat zij die de muurwandelingen hebben meegedaan, blijven
bidden en proclameren als ze terug zijn in hun eigen land en dat ze het
zullen doorgeven in hun gemeenten.
Bid voor de christenen in Judea, Samaria en de Gazastrook en voor het
werk van christelijke boekwinkels daar.

Bid voor de christenen in Bethlehem van wie het aantal steeds kleiner
wordt.
Bid voor de weinige christenen onder de Druzen in het noorden van Israël.
Bid voor de christenen in Jordanië, het land van de vroegere
Ammonieten, Moabieten en Edomieten. Dank voor de mate van
godsdienstvrijheid die daar is. Veel van deze christenen komen uit het
oosten, met name uit Irak.
Bid voor de christenen in Libanon en Syrië, en om Gods ontferming voor
die verscheurde landen.
Bid voor de christenen in Egypte, bid dat God zijn belofte vervult om
Egypte samen met Assyrië en Israël tot zegen te doen zijn.
Bid voor de christenen in Turkije die lijden onder tegenstand, bid voor de
Joodse gemeenschap die daar nog steeds is.
Bid voor de christenen in Irak waar de toestand zo instabiel is dat de
overheid hen niet voldoende bescherming kan bieden.
Bid voor de christenen in Iran, het vroegere Perzië; bid dat veel Iraniërs
tot geloof komen.
Bid voor de vele buitenlandse gelovigen op het Arabisch Schiereiland die
vaak in het geheim getuigen van Gods liefde. Bid om bescherming van de
plaatselijke gelovigen daar.
Politiek
Bid dat onze regering, de Europese Unie, de Verenigde Naties en Amerika
een meer positieve houding ten opzichte van Israël zullen innemen, dat
zij mogen zien dat Israël Gods volk en land is en Jeruzalem Gods stad.
Bid om goede berichtgeving vanuit Israël en dat deze berichten serieus
worden genomen en geloofd.
Bid om verbreking van de geest van verblinding, leugen en misleiding in
de media en tegen de geest van terreur ten aanzien van Israël.
Bid of God verwarring onder Israëls vijanden wil brengen en of Hij de raad
van volken wil verbreken die zich tegen Zijn oogappel keren. Vele malen
zegt God: 'opdat zij zullen weten dat Ik God de HEER ben.' Bid dat de
vijanden van God en de vijanden van Zijn volk dit leren door de werking
van de Heilige Geest.

