Maart 2020
Zo 01/03 “Ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan; ik geef raad, mijn oog is op u. Wees niet
als een paard, als een muildier, dat geen verstand heeft. Zijn bek houdt men in toom met bit en
toom; dan kan hij u niet te na komen.” Psalm 32:8. Bid dat de partijen dit keer na de verkiezingen wel
een coalitie weten te vormen. En bid dat er een goede regering aan de macht komt die de hulp van
God verwacht en het immigreren van Joden naar Israël stimuleert.
Ma 02/03 Verkiezingsdag Israël Vandaag zijn de verkiezingen in Israël. Bid dat deze dag in rust
verloopt en dat de kiezers de goede beslissingen maken bij het stemmen.
Di 03/03 Israël en de volken Onlangs waren er christelijke politici van over de hele wereld in Israël
voor een ontmoeting met Netanyahu. Bid dat al deze politici wanneer ze terug zijn in hun eigen
landen, Israël zullen verdedigen tegen valse beschuldigingen en boycotacties.
Wo 04/03 In Iran zijn er onlangs grote protesten uitgebroken tegen het Iraanse regime. Bid dat het
Iraanse regime, wat vol haat is tegen Israël, plaats moet maken voor een goede regering die Israël te
vriend wil zijn.
Do 05/03 Bid voor bescherming van Israëlische spionnen en Hamasleden die in het geheim Israël
van informatie voorzien in het Midden-Oosten.
Vr 06/03 De Verenigde Staten heeft een verklaring uitgebracht waarin ze aangeven de Israëlische
nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever niet langer als illegaal te zien. Toch zijn bijna alle
landen van de wereld het niet eens met deze verklaring. Dank voor deze verklaring van de Verenigde
Staten en bid dat het door andere landen overgenomen wordt.
Za 07/03 Sabbat. Jona. Toen bad Jona tot de HEERE, zijn God, vanuit het binnenste van de vis (Jona
2:1). Mijn gebed kwam tot U, in Uw heilige tempel (vers 7b). Dit is een bijzonder voorbeeld, vanaf de
aarde door gebed de Vader in de hemel bereiken. Wij mogen bidden voor Israël zodat God tot Zijn
doel kan komen, met Zijn volk en met ons.
Zo 08/03 “De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar
Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen.” 2
Petrus 3:9. Bid dat Islamitische Arabische Israëli’s met het evangelie in aanraking komen, dat ze tot
geloof in Jezus komen en ook liefde voor Israël krijgen.
Ma 09/03 Het Nederlandse parlement heeft het besluit genomen betalingen aan de Palestijnse
Autoriteit (PA) via hulpfondsen te stoppen. Dit omdat de PA financiële hulp aan terroristen en hun
families biedt. Dank voor dit besluit van de Nederlandse overheid.
Di 10/03 Poerim (Lotenfeest). Vandaag is het Poerimfeest. Joden vieren dat het plan van Haman om
de Joden uit het Perzische Rijk te vermoorden niet doorging. Dank dat het Joodse volk nog steeds
bestaat en nu zelfs een eigen staat heeft in het land Israël.
Wo 11/03 Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland hebben een brief gestuurd aan de voorzitter van
de Verenigde Naties waarin ze hem vragen de Veiligheidsraad te informeren over de proeven met
raketten die Iran afgelopen tijd gedaan heeft. Bid dat er door landen actie ondernomen wordt tegen
Iran en dat Iran Israël geen kwaad kan doen.

Do 12/03 Het jaarlijkse VN-forum voor Bedrijfsleven en Mensenrechten in Genève heeft ervoor
gekozen om de Mensenrechten- en Bedrijfsleven-prijs toe te kennen aan de Palestijnse organisatie
Al-Haq die zich actief inzet voor de boycot van de Staat Israël. Bid dat de VN niet langer van deze
kromme besluiten neemt en afstapt van de anti-Israël politiek.
Vr 13/03 Alija Bid dat de nieuwe Israëlische regering alija, de terugkeer van de Joden naar het land
Israël, tot een prioriteit maakt.
Za 14/03 Sabbat. Anna. Lucas 2:36-38. Hier lezen we over Anna, een profetes die dag en nacht vast
en bidt, en spreekt over Jezus de Messias. Wij mogen vasten en bidden in onze binnenkamer,
spreken met anderen over de komende Koning en uitzien naar Jeruzalem tot een lof op aarde.
Zo 15/03 “En ik zeg dat Jezus Christus een Dienaar van de besnijdenis is geworden ter wille van de
waarheid van God om de beloften aan de vaderen te bevestigen.” Romeinen 15:8. De beloften aan
de vaderen, aan Abraham, Izak en Jakob, blijven voor altijd staan en worden bevestigd door Jezus
Christus. Dank dat God vasthoudt aan zijn beloften en dank dat er steeds meer Joden vanuit de hele
wereld terugkeren naar Israël.
Ma 16/03 Bid voor alle Joden die alija willen maken maar erg opzien tegen al het regelwerk. Bid dat
zij hiervoor de juiste hulp zoeken en krijgen zodat ze daadwerkelijk alija gaan maken.
Di 17/03 De afgelopen decennia zijn er duizenden Joden uit Ethiopië thuisgekomen in Israël. Op dit
moment zijn er nog zo’n 7500 Joden in Ethiopië. Ook zij willen graag naar Israël komen maar stuiten
op allerlei (bureaucratische) belemmeringen. Bid dat ook deze Ethiopische Joden de mogelijkheid
hebben om terug te keren.
Wo 18/03 Antisemitisme Onlangs was er een programma op de Palestijnse TV waar kinderen
gedichten voorlazen waarin het martelaarschap en sterven voor het vaderland verheerlijkt en
aangemoedigd werd. Bid dat hier verandering in mag komen en dat de kinderen vrij worden van de
haat naar Israël.
Do 19/03 Tegenwoordig komt het steeds vaker voor dat afbeeldingen van Auschwitz of kleding uit
concentratiekampen op hele verkeerde manieren gebruikt worden. Het laat zien dat sommige
mensen niks geleerd hebben van de verschrikkingen uit de geschiedenis. Bid dat dit soort praktijken
stoppen en dat er meer bewustwording komt van wat er met het Joodse volk gebeurd is tijdens de
Tweede Wereldoorlog.
Vr 20/03 In Amerika zijn er de afgelopen maanden meerdere antisemitische aanslagen gepleegd.
Bid om bescherming van de Amerikaans-Joodse gemeenschap en om vertroosting voor de
slachtoffers en hun familie.
Za 21/03 Sabbat. Jezus. Mattheüs 26:36-46. In Getsémané is Jezus bedroefd tot stervens toe. Toch
doet Hij de wil van Zijn Vader. Hij verwacht ook van ons met Hem te waken en te bidden om niet in
verzoeking te komen. Door dit te doen kunnen we danken voor Zijn offer en verlossing ontvangen.
We mogen bidden voor Zijn volk en met hen uitzien naar de verlossing van Jeruzalem.
Zo 22/03 “Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn, maar wie ze belijdt en nalaat, zal
barmhartigheid verkrijgen.” Spreuken 28:13. De kerk van Engeland heeft een document uitgebracht
waarin ze stellen dat christenen berouw moeten tonen voor eeuwen van antisemitisme wat
uiteindelijk mede kon leiden tot de Holocaust. Dank voor dit statement van de Kerk van Engeland, en
bid dat het betonen van berouw inderdaad navolging mag krijgen onder christenen.

Ma 23/03 Uit onderzoek van de Anti-Defamation League, een Joodse organisatie die antisemitisme
bestrijdt, blijkt dat één op de vier Europeanen een negatieve, haatdragende houding heeft tegenover
Joden. Ook neemt de Jodenhaat in Europese landen toe. Bid voor bescherming van de Joden in
Europa en bid dat de geest van Jodenhaat verbroken wordt.
Di 24/03 In Groot-Brittannië won de Conservatieve Partij onder leiding van Boris Johnson met een
ruime meerderheid de verkiezingen. Hij staat bekend als een vriend van Israël en heeft zich
meerdere malen kritisch uitgelaten over de BDS-beweging. Dank voor deze positieve ontwikkeling.
Wo 25/03 Israël en de Kerk Bid dat de wereldwijde kerk mag inzien dat het Nieuwe Testament
gebaseerd is op de waarheden van het Oude Testament. Dat het Oude Testament de fundering is van
het Nieuwe Testament.
Do 26/03 Bid voor christenen in het Midden-Oosten. Bijna altijd hebben zij te maken met vervolging
door Islamitische overheden.
Vr 27/03 Christenen voor Israël Veel van het werk van Christenen voor Israël en van C4I (Christians
for Israel International) gaat via het internet. Bid om bescherming tegen cyberaanvallen en bid dat er
geen technische problemen zullen zijn.
Za 28/03 In het voorjaar zal er een conferentie plaatsvinden in Nagaland, India. In deze deelstaat
van India is bijna 90% van de bevolking christen. Bid voor de voorbereidingen van deze conferentie
en dat er vele voorgangers zullen komen om deze boodschap te beluisteren.
Zo 29/03 “Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die
God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.” Efeze 2:10. Pellumb Ranxha, onze
vertegenwoordiger in Albanië, probeert middels internet en via andere kanalen de christenen van
Albanië te bereiken. Ook deze gebedskalender verschijnt sinds kort in het Albanees. Bid voor nieuwe
vrijwilligers voor het team in Albanië en dank voor al het werk wat al gedaan kan worden.
Ma 30/03 In Zuid-Korea is de Israël-krant voor het eerst in het Koreaans verschenen. Dank hiervoor
en bid voor de verspreiding van deze krant. Bid dat vele christenen Israel en de gebeurtenissen in
deze wereld vanuit Bijbels perspectief gaan verstaan.
Di 31/03 Bid voor de voorbereidingen voor de nieuwe tentoonstelling die opengaat in april. Bid dat
het een mooi geheel mag worden en dat de opbouw voorspoedig mag gaan.

