Februari 2020
Za 01/02 Sabbat. Ezra. Als priester en schriftgeleerde onderwees hij het volk nadat ze
terugkeerden uit de ballingschap (Ezra 10). Hij zorgde ook dat zij terugkeerden naar de
inzettingen van hun God. Dank dat ook in onze tijd Joden terugkeren uit andere volken naar
Israël en ontdekken wie God is vanuit het profetische woord. Rabbijn Kook zei: “Het volk Israël
hoort in het land Israël om daar de naam van God te heiligen.”
Zo 02/02 Noord-Israël “Hij doet grote dingen, die niemand kan doorgronden; wonderen, die
niet te tellen zijn. Hij geeft regen op de aarde, en zendt water op de velden.” Job 5:9-10. Dank dat
er tijdens deze winter al veel regen is gevallen in Israël. In de herfst was het vrij droog maar
inmiddels is dat behoorlijk gecompenseerd.
Ma 03/02 De Libanese terreurorganisatie Hezbollah gebruikt een centrum in Berlijn en 30
andere locaties (waaronder moskeeën) in Duitsland om leden en fondsen te werven voor
terrorisme en wapenaankopen. Bid dat deze praktijken een halt toegeroepen worden. En bid dat
Hezbollah Israël op geen enkele manier kwaad kan aandoen.
Di 04/02 DOp dit moment zijn er zo’n 57.000 gehandicapte veteranen en meer dan 500 van hen
zijn zeer zwaar gehandicapt. Ook lijden zo’n 5000 veteranen aan het posttraumatisch
stresssyndroom. Bid voor kracht en vertroosting voor al deze veteranen. En bid dat er vrede zal
komen voor Israël zodat er niet nog meer slachtoffers vallen.
Wo 05/02 Niet alleen vanuit Gaza worden er raketten afgeschoten op Israël, ook vanuit Syrië.
Deze raketten vanuit Syrië zijn afgelopen tijd gelukkig onderschept door het Israëlische
raketafweersysteem, de Iron Dome. Bid dat God Israël beschermt tegen raketten uit Gaza en uit
Syrië.
Do 06/02 In Israël leeft momenteel een kwart van de Israëli’s in armoede, waaronder een
miljoen kinderen. Bid dat de regering meer maatregelen neemt tegen armoede. Bid ook voor
zegen op het werk van organisaties als Hineni die met gaarkeukens arme mensen voorziet van
een maaltijd.
Vr 07/02 Vorige maand is de belangrijke Iraanse leider generaal Soleimani geliquideerd door
de Amerikanen. Soleimani was een zeer grote vijand van Israël. Bid om bescherming van Israël,
dat een bondgenoot is van Amerika, voor eventuele wraakaanvallen van Iran.
Za 08/02 Sabbat. Nehemia. Als Nehemia verslag krijgt over de desolate toestand van de stad
Jeruzalem, lezen we in hoofdstuk 1:4b: “Ik bedreef enkele dagen rouw, terwijl ik voor het
aangezicht van de God van de hemel vastte en bad.” Ook in hoofdstuk 2:4 lezen we dat Nehemia
met gebed reageert op de omstandigheden. Laten ook wij met gebed reageren op wat Israël als
land en volk overkomt.
Zo 09/02 “En vergeet het weldoen en het onderlinge hulpbetoon niet, want aan zulke offers
heeft God een welgevallen.” Hebreeën 13:16. Bid voor Holocaustoverlevenden in Israël. Vaak
leven deze mensen in armoede en zijn ze eenzaam. Gelukkig zijn er ook veel organisaties die
hulp bieden. Bid voor zegen op het werk van deze organisaties en dat de Holocaustoverlevenden
hierdoor vertroost mogen worden.
Ma 10/02 Toe Bisjwat: Nieuwjaar der Bomen. Vandaag vieren de Joden Toe Bisjwat. Van
oorsprong is dit een belangrijk feest dat gaat over de toepassing van de wetten over het

afdragen van de oogst aan de tempel. Dank dat God het land Israël zegent en er vele soorten
vruchten en groenten verbouwd kunnen worden in het land.
Di 11/02 Noord-Israël Met het nieuwe alarmsysteem van het Israëlische leger wordt nu
voorkomen dat gebieden waarvoor geldt dat er geen direct gevaar is, ook niet opgeschrikt
worden door sirenes. Dit betekent dat er ongeveer 50% minder alarmsirenes gehoord worden.
Dank voor deze ontwikkeling waardoor Israëli’s minder vaak onnodig opgeschrikt worden.
Wo 12/02 De universiteit van Tel Aviv heeft een centrum geopend voor kwantumwetenschap.
De kwantumwetenschap is een wetenschap die steeds belangrijker wordt. Dank dat Israël aan
dit en vele andere belangrijke onderzoeken, bijvoorbeeld op het gebied van de medische
wetenschap, een belangrijke bijdrage kan leveren en zo tot zegen is voor de wereld.
Do 13/02 Zuid-Israël Afgelopen najaar is er vanuit Gaza weer een rakettenregen afgevuurd op
Israël. Geen enkele Israëli werd hier echter door gedood. Dank dat God Israël beschermd heeft.
Vr 14/02 Bid om wijsheid voor het Israëlische leger en de Israëlische regering hoe ze het
terrorisme vanuit Gaza moeten aanpakken. Bid dat het conflict daar niet escaleert.
Za 15/02 Sabbat. Job. Na een zeer turbulente periode vindt Job rust in gebed (Job 42). Hij doet
boete en bidt voor zijn vrienden. Deze gesprekken tussen Job en zijn vrienden doen denken aan
een gesprek tussen twee Joden. De eerste zei: “De Holocaust heeft mijn geloof in God
weggenomen.” Waarop de andere overlevende antwoordde: “Juist in de Holocaust heb ik mijn
geloof in God behouden.” Dit is om stil van te worden en te weten: God is er altijd, in lijden en in
verlossing.
Zo 16/02 “Want Hij zal voor u Zijn engelen bevel geven dat zij u bewaren op al uw wegen.”
Psalm 91:11. Bid voor alle dorpen vlakbij Gaza. Al jaren leven zij met grote dreiging. Bid voor de
inwoners van de dorpen dat zij een weg vinden om om te gaan met de spanning en dat ze mogen
ervaren dat Gods beschermende engelenmacht om hen heen is.
Ma 17/02 Bid voor hen die materiële, fysieke en geestelijke/emotionele schade ervaren van de
voortdurende raketaanvallen. Bid dat hiervoor genezing komt.
Di 18/02 Tijdens hun inzweringsceremonie krijgen soldaten van de IDF niet alleen een wapen
maar ook de Tenach, het Oude Testament. Bid dat de soldaten de Tenach zullen lezen en dat
niet-gelovige soldaten daardoor ook tot geloof mogen komen.
Wo 19/02 40% van de Israëli’s die leven in de periferie van Israël in het Noorden of Zuiden
voelen zich niet veilig blijkt uit onderzoek door de overheid. Ongeveer 30% van de bevolking
heeft geen schuilgelegenheid dicht bij huis. Bid dat er aanpassingen gedaan kunnen worden aan
de huizen waardoor men zich veiliger mag voelen. Bid ook om bescherming en kracht voor allen
die zich onveilig voelen.
Do 20/02 Hamas heeft onlangs gedreigd dat wanneer Israël de blokkade van de Gazastrook
voortzet, ze te maken krijgen met de 70.000 vechters van Hamas. Bid dat deze bedreiging
krachteloos is en dat Hamas niet in staat zal zijn schade aan Israël toe te brengen.
Vr 21/02 Door de alertheid van de Shin Bet (de Israëlische geheime dienst) zijn er in het
afgelopen jaar zo’n 450 terroristische aanslagen voorkomen. Dit is een reden voor dankbaarheid
maar blijf tegelijkertijd ook bidden dat deze organisatie met zeer goede technische middelen en
zeer bekwame mensen deze goede staat van paraatheid zal blijven behouden.

Za 22/02 Sabbat. Jeremia. Na een woord van de Heere kocht Jeremia een akker in Anathoth en
verzegelde de koopbrief (Jeremia 32). Hierna bad hij tot de Heere (vers 16). Zo mag ook ons
gebed voor Israël zijn, waakzaam blijven, luisteren en hiernaar handelen. Als Israël in moeilijke
omstandigheden verkeert, doet ons gebed er wel degelijk toe. Net als onze vriendschap en
bewogenheid.
Zo 23/02 “Ik delg uw overtredingen uit als een nevel, en uw zonden als een wolk. Keer tot Mij
terug, want Ik heb u verlost.” Jesaja 44:22. Bid voor seculiere Israëli’s in Israël. Veel van hen
doen nog wel mee met de Joodse feestdagen, maar geven aan niet meer in God te geloven. Bid
dat deze seculiere Israëli’s tot geloof komen.
Ma 24/02 Hartland Israël Onlangs gingen Israëlische Arabieren de straat op om te
demonstreren voor meer Israëlische politie in hun dorpen. Bid dat de Israëlische regering
hierover de juiste beslissing neemt en dat de criminaliteit ook afneemt.
Di 25/02 Onlangs trok een delegatie van journalisten uit Arabische landen waarmee Israël geen
banden heeft door het land Israël. Het doel van de reis was om aan hen te laten zien hoe het echt
in Israël is. Dank voor dit bijzondere bezoek en bid dat er steeds meer openheid komt van
Arabische landen naar Israël toe.
Wo 26/02 Bid voor de bescherming van Israëlische dorpen in Judea-Samaria. In dit gebied
lopen terroristen rond die wachten op een kans om een Joodse Israëli aan te vallen. Bid dat deze
aanvallen voorkomen worden.
Do 27/02 Bid voor het Israëlische leger, bid dat de legerleiding op adequate wijze reageert op
dreiging en aanvallen en dat God trouw blijft aan de verdediging van het land.
Vr 28/02 Volgende week maandag gaat Israël voor de derde keer in een jaar naar de stembus
om een nieuw parlement te kiezen. Bid dat de voorbereidingen voor de verkiezingen goed
verlopen en dat de kiezers goed geïnformeerd zijn over de standpunten van de verschillende
partijen.
Za 29/02 Sabbat. Daniël. Ondanks de wet dat koning Darius boven iedereen en boven iedere
godheid verheven was en alle ingezetenen van zijn machtige rijk hem moesten aanbidden, bleef
Daniël trouw aan God en bad hij drie keer per dag in de richting van Jeruzalem (Daniël 6:11).
Opnieuw een les voor ons om in voorbede trouw aan God te blijven, onder welke
omstandigheden dan ook.

