December 2018
Zaterdag 01 december CHANOEKA
Sabbat. Bid de komende acht dagen van Chanoeka (Inwijdingsfeest) voor Israël
vanuit Psalm 80 tot en met 87. Deze psalmen vormen als het ware een
achtarmige kandelaar. Iedere dag schijnt er één kaars meer vanwege het wonder
van de vermenigvuldiging van de olie. Iedere dag één psalm meer om de kracht
van Gods Woord te laten schijnen.
Zondag 02 december 1e advent – 1e Chanoekalichtje. 'Herder van Israël, neem
ter ore, U, Die Jozef als schapen leidt. U, die troont tussen de cherubs, verschijn
blinkend! O God, breng ons terug; doe Uw aangezicht lichten, dan zullen wij
verlost worden.' (Psalm 80:2,4)
Maandag 03 december 2e Chanoekalichtje. 'Mijn volk, zei Ik, luister, en Ik zal
onder u getuigen; Israël, als u naar Mij luisterde! Ik ben de Heere, uw God, Die
u uit het land Egypte leidde. Doe uw mond wijd open en Ik zal hem
vullen.' (Psalm 81:9,11)
Dinsdag 04 december 3e Chanoekalichtje. 'Sta op, o God, oordeel de aarde,
want U bezit alle volken.' (Psalm 82:9) Ds. Willem J.J. Glashouwer is tot 11
december in Kenia voor televisieopnames. Dit TV-station heeft een groot bereik
in heel Afrika. Bid dat de Israëlboodschap overkomt.
Woendag 05 december 4e Chanoekalichtje. 'O God, zwijg niet, houd U niet
doof, wees niet stil o God! Want zie, Uw vijanden tieren, wie U haten, steken
hun hoofd omhoog. Zij beramen listig een heimelijke aanslag tegen Uw volk en
beraadslagen tegen Uw beschermelingen.' (Psalm 83:2-4)
Donderdag 06 december 5e Chanoekalichtje. 'Hoe lieflijk zijn Uw woningen,
Heere van de legermachten. Heere, God van de legermachten, luister naar mijn
gebed, neem het ter ore, o God van Jacob.' (Psalm 84:2,9)
Vrijdag 07 december 6e Chanoekalichtje. 'U bent Uw land goedgezind
geweest, Heere, U bracht een omkeer in de gevangenschap van Jacob. De
ongerechtigheid van Uw volk hebt U weggenomen, U hebt al hun zonden
bedekt.' (Psalm 85:2,3)
Zaterdag 08 december Sabbat – 7e Chanoekalichtje. 'Heere, neem mijn gebed
ter ore, sla acht op mijn luide smeekbeden. Al de heidenvolken, die U gemaakt
hebt, Heere, zullen komen, zich voor Uw aangezicht neerbuigen en Uw naam
eren.' (Psalm 86:6,9)

Zondag 09 december 2e advent – 8e Chanoekalichtje. 'De Heere heeft de
poorten van Sion lief boven alle woningen van Jacob. Zeer heerlijke dingen
worden over u gesproken, stad van God!' (Psalm 87:2,3)
Maandag 10 december ALIJA
Dank dat wij op een praktische wijze betrokken mogen zijn bij de alija. 'Zo zegt
de Heere Heere: Zie, ik zal Mijn hand opheffen naar de heidenvolken, naar de
volken zal Ik Mijn banier omhoogsteken.' (Jesaja 49:22a) Zo spreekt God: 'Dan
zullen zij uw zonen brengen in de armen, en uw dochters zullen gedragen
worden op de schouder.' (22b) Zo mogen wij actief antwoorden.
Dinsdag 11 december Dank voor de samenwerking met Ebenezer. Bid voor de
medewerkers van hun afdelingen in Israël, Rusland, Argentinië, Oekraïne,
Moldavië, Amerika, Duitsland, Engeland en Nederland.
Woensdag 12 december Dank dat de Israëlische regering eerder dit jaar
toestemming heeft gegeven voor de terugkeer van 1.400 Ethiopische Joden.
Recent is er toestemming verleend voor de terugkeer van nog eens 1.000
Ethiopische Joden. Bid dat alles goed en voorspoedig zal verlopen.
Donderdag 13 december Bid dat de 'olim', de nieuwe immigranten, zich snel
thuis zullen voelen in Israël. Sommigen zijn ineens gevlucht uit landen als
Venezuela en Oekraïne. Anderen, zoals uit Ethiopië, verlangden al generaties
lang naar Jeruzalem.
Vrijdag 14 december Bid om veiligheid voor het noorden van Israël. De
dreiging aan de grens met Libanon en met Syrië blijft onverminderd groot. De
Golanvlakte is het toneel van veel militair vertoon. Bid om verbreking van de
macht van terreur en intimidatie.
Zaterdag 15 december Sabbat. Dank voor de samenwerking met het Joods
Agentschap. De alija staat ook bij hen hoog op de agenda. De Bijbel spreekt
ruim 700 keer over de terugkeer van het volk naar hun land. Deze
verzen geven onze tijd aan, waarin de terugkeer zo overduidelijk zichtbaar is.
Een banier voor de volken!
Zondag 16 december 3e advent. Dank dat we, als voorbereiding op de viering
van de geboorte van de Heere Jezus, ook uit mogen zien naar Zijn komst in
heerlijkheid: zoals Hij is opgevaren naar de hemel, zo zal Hij ook terugkomen.
Maandag 17 december JERUZALEM & HARTLAND

Bid voor bescherming van de Joden in Jeruzalem, Judea en Samaria. Er zijn
voortdurend bedreigingen en incidenten. Bid om veilgheid, vooral op de
wegen bij kruispunten en rotondes.
Dinsdag 18 december Bid om troost en bemoediging voor de meer dan 50.000
gehandicapte veteranen, als gevolg van de vele oorlogen, conflicten en
aanslagen. Dank dat er een enorm netwerk is, dat er revalidatiecentra zijn en dat
er duizenden vrijwilligers voor deze veteranen klaarstaan, die hun leven hebben
gewaagd voor Israël.
Woensdag 19 december De strijd om het bestaan van Israël wordt gestreden in
parlementen en op conferenties over de hele wereld. Wij mogen in onze
binnenkamer roepen tot God: ‘Spaar, spaar, Heere, Uw volk.’
Donderdag 20 december Bid voor de stad Jeruzalem, om behoud van Bijbels
grondgebied, om vredesoverleg dat dit mogelijk zal maken en om vrede met de
Palestijnen. Dat de Heere God Zijn Woord zal bevestigen voor het oog van alle
volken.
Vrijdag 21 december Bid ook voor behoud van Bijbels grondgebied in Judea
en Samaria. Dank voor de Joodse inwoners die er dapper blijven wonen, ook al
begrijpen veel andere Israëli’s hen niet. Bid om vrede met de Palestijnen.
Zaterdag 22 december Sabbat. In het normale verloop van onze geestelijke
groei komt er een moment dat het in ons gebed niet meer om onszelf gaat maar
om God. Bidden met God in het middelpunt betekent de realiteit binnengaan.
Zondag 23 december ISRAËL EN DE VOLKEN
4e advent. Dank dat België zijn relatie met het Palestijns Bureau,
verantwoordelijk voor de inhoud van de schoolboeken, verbroken heeft. Zij
zullen niet langer financiën beschikbaar stellen voor de bouw van scholen,
omdat de Palestijnse Autoriteit scholen blijft vernoemen naar terroristen, om zo
de kinderen te indoctrineren met haat. Bid dat dit stopt.
Maandag 24 december In het evangelie van Lukas staat: ‘Ook Jozef ging op
weg, van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van David die
Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was, om
ingeschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, die zwanger was.’
(Lukas 2:4,5) Dank voor de vervulling van profetie over de stad van David, het
huis van David en het geslacht van David.
Dinsdag 25 december Dank voor het wonder van de geboorte van de Heere
Jezus. 'Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen,

en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen en in
deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven,
terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de
grote God en onze Zaligmaker, Jezus Christus.' (Titus 2:11-13)
Woensdag 26 december De groeiende neonazipartij in Oost–Duitsland roept
om het verdwijnen van Israël. In de Labour-partij in Engeland is antisemitisme
een algemeen geaccepteerd verschijnsel. Er zijn voetbalsupporters in Nederland
die vunzige anti-Joodse leuzen scanderen. Rechts, links of in het midden,
antisemitisme komt vaak voor. Bid om bescherming van het Joodse volk.
Donderdag 27 december Dank voor politici en politieke partijen die het in de
Eerste en Tweede Kamer en in de Commissie Buitenlandse Zaken opnemen
voor Israël. Soms is één krachtige stem al genoeg om een debat, waarvan de
uitkomst al vast leek te staan, voor Israël de positieve kant op te sturen. Bid voor
hen die hun stem durven laten horen.
Vrijdag 28 december Terwijl het politieke verschil tussen Amerika en Europa
(over hoe de nucleaire ambities van Iran aan te pakken) steeds groter wordt, gaat
Iran door met zijn nucleaire ontwikkelingen en bedreigingen van Israël. Bid dat
God ingrijpt en dat Israël veilig zal wonen.
Zaterdag 29 december Sabbat. Bid dat de relatie tussen Noord-Korea en Iran
over de kennis van het produceren van kernwapens verbroken zal worden. Bid
dat Israël veilig zal wonen. Toen in 1990 de USSR ontmanteld werd, ging de
grens open voor de Joden om alija te maken naar Israël. Na 70 jaar mocht het
evangelie er weer verkondigd worden en herkregen de kerken hun vrijheid. Bid
voor Noord-Korea, om vrijheid voor de christenen en om diplomatieke banden
met Israël.
Zondag 30 december Bid om eenheid onder de gelovigen in Jezus. Er is zo'n
grote verscheidenheid in Israël aan denominaties en stromingen. Ook politieke
en maatschappelijke verschillen spelen vaak een (te) grote rol. Dank dat er
contacten zijn tussen Joodse en Arabische christenen, tussen kerken en vrije
groepen.
Maandag 31 december ‘O, diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van
kennis van God, hoe ondoorgrondelijk zijn Zijn oordelen en onnaspeurlijk Zijn
wegen! Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend? Of wie is Zijn
raadsman geweest?’ (Romeinen 12:33,34) Deze uitroep van Paulus over Israël,
Christus en de heidenen aan het einde van hoofdstuk 11, laat zien dat de basis
van alles de Bijbel is. Hier mogen we voor danken, ervan leren en het nieuwe
jaar mee in gaan.

