
 

“U die de HEERE liefhebt, haat het 
kwade. Hij bewaart de ziel van Zijn 

gunstelingen, Hij redt hen uit de hand 
van de goddelozen.” 

PSALM 97:10

Gebedskalender
Israël

Israël gebedskalender December 2022 / Januari 2023

Voorwoord 
“U bent het, HEERE, U alleen. U hebt de hemel gemaakt, de allerhoogste 
hemel en heel het leger erin, de aarde en al wat daarop is, de zeeën en 
al wat daarin is, en U doet dat alles leven, en de menigte aan de hemel 
buigt zich voor U neer.” Nehemia 9:6. 

Met het leger in de hemel wordt de engelenmacht bedoeld die altijd 
voor Gods aangezicht is en God voortdurend looft. Iets van deze 
enorme engelenmacht was zichtbaar op aarde bij de geboorte van de 
Heere Jezus. God gebruikt Zijn engelen ook om Zijn volk te beschermen 
in de geestelijke strijd die er gaande is. Bid deze twee maanden dat 
God met Zijn engelen rondom Zijn volk is. In het vers uit Nehemia komt 
ook sterk naar voren dat God de Almachtige is en dat alles en iedereen 
van Hem afhankelijk is. Laten we in dit besef bidden, wetend dat God 
bij machte is meer te doen dan dat wij voor mogelijk houden. 

“En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse 
legermacht, die God loofde en zei: Eer zij aan God in de hoogste 
hemelen, en vrede op aarde, in mensen een welbehagen.” Lukas 
2:13-14. 

Shalom, 
Johanna Eshuis-van Davelaar 
Coördinator gebedskalender 

Postbus 1100, 3860 BC Nijkerk 
Telefoon 033-245 88 24 
www.christenenvoorisrael.nl 

IBAN: NL38 ABNA 052 931 0252
SWIFT: ABNANL2A

t.n.v. Christenen voor Israël te Nijkerk

 VR 16/12  In Nablus is een nieuwe terreurgroep ontstaan met de naam Lions 
Den (Leeuwenkuil). Het is een soort fusie van Hamas en Fatah, twee andere 
terreurgroepen. De groep is met name actief in Nablus, maar ook in steeds 
meer andere steden. Bid dat deze terreurgroep zo hard aangepakt wordt 
dat de groep uit elkaar zal vallen en er geen aanslagen gepleegd kunnen 
worden.   

 ZA 17/12  Herzi Halevi is de nieuwe stafchef van het Israëlische leger. Hij ver-
vangt Aviv Kohavi, wiens termijn er weer op zit. Bid voor zegen op het werk 
van Halevi en wijsheid om goed leiding te geven aan het leger. Dank voor 
het werk van Aviv Kohavi. 

 ZO 18/12 CHANOEKA  Vandaag is de eerste dag van Chanoeka. Chanoeka is het 
feest waarbij de herinwijding van de tempel wordt gevierd toen de tempel 
in 164 vChr. weer in Joodse handen kwam. Bid om gezegende feestdagen 
voor het Joodse volk. 

 MA 19/12  Tegenwoordig staat Chanoeka ook symbool voor de militaire dap-
perheid bij de oprichting van de staat Israël. Dank voor de oprichting van de 
staat Israël en Gods blijvende trouw aan Israël.

 DI 20/12  Tijdens Chanoeka wordt er elke dag een kaarsje aangestoken van 
de kandelaar (de Chanoekia) totdat na acht dagen alle kaarsjes branden. Bid 
dat het Joodse volk steeds meer een licht in deze wereld zal zijn. 

 WO 21/12  Chanoeka is het feest van het wonder van het flesje olie dat niet 
opraakte. Hierdoor kon de kandelaar in de tempel acht dagen lang branden. 
Ook in onze tijd voorziet God vaak op wonderlijke wijze in wat nodig is. Dank 
dat God een God van wonderen is en sta stil bij een moment waarop u zelf 
Gods voorzienigheid heeft mogen ervaren. 

 DO 22/12  In de tijd van de Makkabeeën was de Tempel in Joodse handen. 
Op dit moment is er op de plek van de Tempel voor Joden alleen nog de 
Westelijke Muur waar ze openlijk kunnen bidden. Op het Tempelplein is dat 
voor Joden verboden. Bid dat de tijd zal komen dat het Tempelplein de plek 
is waar de God van Israël aanbeden wordt (Jesaja 56:6-7). 

 VR 23/12  Met Chanoeka krijgen kinderen vaak cadeaus en worden ze extra 
verwend. Bid voor alle Joodse kinderen. Bid dat zij in een wereld, waarin 
antisemitisme toeneemt en het geloof in God steeds verder afbrokkelt, toch 
standvastig zullen blijven in hun geloof in God. Bid dat zij op jonge leeftijd 
mogen ervaren dat God hun Vader in de hemel is. 

16 t/m 23 December 2022

Reacties en suggesties: bidden@cvi.nl

1 t/m 7 December 2022

8 t/m 15 December 2022

 DO 1/12 ISRAËL  “Verlaat de wijsheid niet en zij zal je bewaren, heb haar lief 
en zij zal je beschermen.” Spreuken 4:6. Bid voor de Israëlische overheid. 
Bid dat regeringsleden God om wijsheid zullen vragen voor de moeilijke 
keuzes die zij moeten maken. Bid dat zij de juiste strategie kiezen om 
Israël te verdedigen tegen vijanden. 

 VR 2/12 CHRISTIANS FOR ISRAEL INTERNATIONAL  Begin december worden er op-
names gemaakt voor een nieuwe Engelstalige online cursus voor jong 
volwassenen: ‘Modern Israel and the Bible’. In acht modules hopen inter-
nationaal jurist Andrew Tucker en theoloog Johannes Gerloff aan christe-
nen het hedendaagse Israël uit te leggen. Bid voor gezegende opnames.

 ZA 3/12 VERKIEZINGEN IN ISRAËL  Op moment van schrijven, lijkt het er op dat 
Benjamin Netanyahu de overwinning behaald heeft in de verkiezingen 
en dat het hem gaat lukken om een regering te vormen. Dank dat er een 
duidelijkere uitslag is geweest dan de voorgaande verkiezingen en bid 
dat de nieuwe regering tot zegen van het land zal zijn.  

 ZO 4/12 ISRAËL  Onlangs hebben Israëlische archeologen een vernieuwde 
dateringsmethode gebruikt om opgravingen en aardlagen te dateren. 
Hieruit blijkt dat de Bijbelse geschiedschrijving zeer betrouwbaar is. 
Dank voor deze bewijzen en bid dat ze gezien en erkend worden door 
mensen die sceptisch zijn over de betrouwbaarheid van de Bijbel (Psalm 
102:2-5).

 MA 5/12  Uit een onderzoek dat gedaan is naar het functioneren van 
democratieën, is gebleken dat Israël het wereldwijd gezien goed doet. 
Israël doet het zelfs beter dan bijvoorbeeld de Verenigde Staten, Spanje 
en Italië. Israël wordt er vaak van beschuldigd niet democratisch te zijn, 
maar uit dit onderzoek blijkt dat het juist goed gesteld is met de demo-
cratie. Dank voor deze uitslag en bid dat hier ook erkenning voor zal zijn 
bij critici van Israël. 

 DI 6/12  Afgelopen tijd heeft Israël een groot aantal terroristen opgepakt. 
Bij deze arrestaties vielen er ook doden. Dit kan rekenen op zware kritiek 
van andere landen, waarbij Israëls zelfverdedigingsrecht niet voor ogen 
gehouden wordt. Bid dat Israëls recht op zelfverdediging erkend wordt.

 WO 7/12  Veel Arabische Israëli’s leven in vrede samen met Joodse 
Israëli’s. Dank hiervoor en bid dat steeds meer Arabieren in Israël zich 
zullen opstellen als vriend van Israël en hun Joodse medeburgers. Bid 
ook dat Joodse Israëli’s zich hierin welwillend opstellen. 

 DO 8/12  Bid voor Joden die in de Heere Jezus als de Messias geloven. Bid 
dat ze gesterkt worden in hun geloof en tot zegen zijn voor hun Joodse en 
Arabische medeburgers en christenen in de vele denominaties (Johannes 
17:18-21). 

 VR 9/12   Bid voor bescherming van Israëli’s tegen terroristische aanslagen. 
Bid dat Palestijnen die aanslagen beramen, tot inkeer komen. Bid voor ze-
gen op het werk van de Israëlische geheime diensten die er alles aan doen 
om aanslagen te voorkomen.  

 ZA 10/12  “Want in Hem leven wij, bewegen wij ons en bestaan wij; zoals 
ook enkelen van uw dichters gezegd hebben: Want wij zijn ook van Zijn ge-
slacht.” Handelingen 17:28. Bid dat voor Joden die op dit moment niet religi-
eus zijn, de ogen opengaan en dat ze zien dat God een werkelijkheid is waar 
je niet om heen kunt. 

 ZO 11/12  Bid dat het Israëlische leger alle mogelijkheden heeft die nodig zijn 
om het land te kunnen verdedigen: voldoende mankracht, voldoende finan-
ciën en voldoende materieel. 

 MA 12/12  Bid dat het deze winter veel zal regenen in Israël, zodat alle water-
voorraden van het land en in het bijzonder het Meer van Galilea weer hele-
maal gevuld zullen zijn. 

 DI 13/12  Bid voor bescherming van Israëlische soldaten in de gebieden Judea 
en Samaria. Regelmatig worden er aanslagen op hen gepleegd in de vorm 
van beschietingen of doordat er op hen ingereden wordt met voertuigen. 
Bid met de woorden van Psalm 56:2-5. 

 WO 14/12  Israël heeft een overeenkomst gesloten met Libanon over een 
gasveld dat deels in Israëlische en deels in Libanese wateren ligt. Vanwege 
dit gasveld was er veel spanning en ook dreiging van Hezbollah naar Israël 
toe. Men hoopt dat de overeenkomst een einde maakt aan de spanningen. 
Bid dat dit inderdaad het geval is en bid voor bescherming van Israël tegen 
aanvallen vanaf zee. 

 DO 15/12  Afgelopen maanden was het onrustig in Arabische steden en waren 
er daar veel (vaak dodelijke) clashes met het Israëlische leger. Deze onrust 
is ook voor een deel overgeslagen op de Arabische wijken in Jeruzalem. 
Arabische mannen gooien stenen en molotovcocktails naar de politie en er 
vindt veel vandalisme plaats. Bid dat de rust in Jeruzalem mag terugkeren. 

U kunt de gebedskalender zes keer per jaar gratis ontvangen. 
Meld u aan voor de gebedskalender via cvi.nl/gebed of bel 
033-245 88 24. U kunt een digitale of papieren editie ontvangen.

Bid mee voor Israël!
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“U bent het, HEERE, U alleen. U hebt de hemel gemaakt, de allerhoogste 
hemel en heel het leger erin, de aarde en al wat daarop is, de zeeën en 
al wat daarin is, en U doet dat alles leven, en de menigte aan de hemel 
buigt zich voor U neer.” Nehemia 9:6. 

Met het leger in de hemel wordt de engelenmacht bedoeld die altijd 
voor Gods aangezicht is en God voortdurend looft. Iets van deze 
enorme engelenmacht was zichtbaar op aarde bij de geboorte van de 
Heere Jezus. God gebruikt Zijn engelen ook om Zijn volk te beschermen 
in de geestelijke strijd die er gaande is. Bid deze twee maanden dat 
God met Zijn engelen rondom Zijn volk is. In het vers uit Nehemia komt 
ook sterk naar voren dat God de Almachtige is en dat alles en iedereen 
van Hem afhankelijk is. Laten we in dit besef bidden, wetend dat God 
bij machte is meer te doen dan dat wij voor mogelijk houden. 

“En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse 
legermacht, die God loofde en zei: Eer zij aan God in de hoogste 
hemelen, en vrede op aarde, in mensen een welbehagen.” Lukas 
2:13-14. 

Shalom, 
Johanna Eshuis-van Davelaar 
Coördinator gebedskalender 

Postbus 1100, 3860 BC Nijkerk 
Telefoon 033-245 88 24 
www.christenenvoorisrael.nl 

IBAN: NL38 ABNA 052 931 0252
SWIFT: ABNANL2A

t.n.v. Christenen voor Israël te Nijkerk

 VR 16/12  In Nablus is een nieuwe terreurgroep ontstaan met de naam Lions 
Den (Leeuwenkuil). Het is een soort fusie van Hamas en Fatah, twee andere 
terreurgroepen. De groep is met name actief in Nablus, maar ook in steeds 
meer andere steden. Bid dat deze terreurgroep zo hard aangepakt wordt 
dat de groep uit elkaar zal vallen en er geen aanslagen gepleegd kunnen 
worden.   

 ZA 17/12  Herzi Halevi is de nieuwe stafchef van het Israëlische leger. Hij ver-
vangt Aviv Kohavi, wiens termijn er weer op zit. Bid voor zegen op het werk 
van Halevi en wijsheid om goed leiding te geven aan het leger. Dank voor 
het werk van Aviv Kohavi. 

 ZO 18/12 CHANOEKA  Vandaag is de eerste dag van Chanoeka. Chanoeka is het 
feest waarbij de herinwijding van de tempel wordt gevierd toen de tempel 
in 164 vChr. weer in Joodse handen kwam. Bid om gezegende feestdagen 
voor het Joodse volk. 

 MA 19/12  Tegenwoordig staat Chanoeka ook symbool voor de militaire dap-
perheid bij de oprichting van de staat Israël. Dank voor de oprichting van de 
staat Israël en Gods blijvende trouw aan Israël.

 DI 20/12  Tijdens Chanoeka wordt er elke dag een kaarsje aangestoken van 
de kandelaar (de Chanoekia) totdat na acht dagen alle kaarsjes branden. Bid 
dat het Joodse volk steeds meer een licht in deze wereld zal zijn. 

 WO 21/12  Chanoeka is het feest van het wonder van het flesje olie dat niet 
opraakte. Hierdoor kon de kandelaar in de tempel acht dagen lang branden. 
Ook in onze tijd voorziet God vaak op wonderlijke wijze in wat nodig is. Dank 
dat God een God van wonderen is en sta stil bij een moment waarop u zelf 
Gods voorzienigheid heeft mogen ervaren. 

 DO 22/12  In de tijd van de Makkabeeën was de Tempel in Joodse handen. 
Op dit moment is er op de plek van de Tempel voor Joden alleen nog de 
Westelijke Muur waar ze openlijk kunnen bidden. Op het Tempelplein is dat 
voor Joden verboden. Bid dat de tijd zal komen dat het Tempelplein de plek 
is waar de God van Israël aanbeden wordt (Jesaja 56:6-7). 

 VR 23/12  Met Chanoeka krijgen kinderen vaak cadeaus en worden ze extra 
verwend. Bid voor alle Joodse kinderen. Bid dat zij in een wereld, waarin 
antisemitisme toeneemt en het geloof in God steeds verder afbrokkelt, toch 
standvastig zullen blijven in hun geloof in God. Bid dat zij op jonge leeftijd 
mogen ervaren dat God hun Vader in de hemel is. 

16 t/m 23 December 2022

Reacties en suggesties: bidden@cvi.nl

1 t/m 7 December 2022

8 t/m 15 December 2022

 DO 1/12 ISRAËL  “Verlaat de wijsheid niet en zij zal je bewaren, heb haar lief 
en zij zal je beschermen.” Spreuken 4:6. Bid voor de Israëlische overheid. 
Bid dat regeringsleden God om wijsheid zullen vragen voor de moeilijke 
keuzes die zij moeten maken. Bid dat zij de juiste strategie kiezen om 
Israël te verdedigen tegen vijanden. 

 VR 2/12 CHRISTIANS FOR ISRAEL INTERNATIONAL  Begin december worden er op-
names gemaakt voor een nieuwe Engelstalige online cursus voor jong 
volwassenen: ‘Modern Israel and the Bible’. In acht modules hopen inter-
nationaal jurist Andrew Tucker en theoloog Johannes Gerloff aan christe-
nen het hedendaagse Israël uit te leggen. Bid voor gezegende opnames.

 ZA 3/12 VERKIEZINGEN IN ISRAËL  Op moment van schrijven, lijkt het er op dat 
Benjamin Netanyahu de overwinning behaald heeft in de verkiezingen 
en dat het hem gaat lukken om een regering te vormen. Dank dat er een 
duidelijkere uitslag is geweest dan de voorgaande verkiezingen en bid 
dat de nieuwe regering tot zegen van het land zal zijn.  

 ZO 4/12 ISRAËL  Onlangs hebben Israëlische archeologen een vernieuwde 
dateringsmethode gebruikt om opgravingen en aardlagen te dateren. 
Hieruit blijkt dat de Bijbelse geschiedschrijving zeer betrouwbaar is. 
Dank voor deze bewijzen en bid dat ze gezien en erkend worden door 
mensen die sceptisch zijn over de betrouwbaarheid van de Bijbel (Psalm 
102:2-5).

 MA 5/12  Uit een onderzoek dat gedaan is naar het functioneren van 
democratieën, is gebleken dat Israël het wereldwijd gezien goed doet. 
Israël doet het zelfs beter dan bijvoorbeeld de Verenigde Staten, Spanje 
en Italië. Israël wordt er vaak van beschuldigd niet democratisch te zijn, 
maar uit dit onderzoek blijkt dat het juist goed gesteld is met de demo-
cratie. Dank voor deze uitslag en bid dat hier ook erkenning voor zal zijn 
bij critici van Israël. 

 DI 6/12  Afgelopen tijd heeft Israël een groot aantal terroristen opgepakt. 
Bij deze arrestaties vielen er ook doden. Dit kan rekenen op zware kritiek 
van andere landen, waarbij Israëls zelfverdedigingsrecht niet voor ogen 
gehouden wordt. Bid dat Israëls recht op zelfverdediging erkend wordt.

 WO 7/12  Veel Arabische Israëli’s leven in vrede samen met Joodse 
Israëli’s. Dank hiervoor en bid dat steeds meer Arabieren in Israël zich 
zullen opstellen als vriend van Israël en hun Joodse medeburgers. Bid 
ook dat Joodse Israëli’s zich hierin welwillend opstellen. 

 DO 8/12  Bid voor Joden die in de Heere Jezus als de Messias geloven. Bid 
dat ze gesterkt worden in hun geloof en tot zegen zijn voor hun Joodse en 
Arabische medeburgers en christenen in de vele denominaties (Johannes 
17:18-21). 

 VR 9/12   Bid voor bescherming van Israëli’s tegen terroristische aanslagen. 
Bid dat Palestijnen die aanslagen beramen, tot inkeer komen. Bid voor ze-
gen op het werk van de Israëlische geheime diensten die er alles aan doen 
om aanslagen te voorkomen.  

 ZA 10/12  “Want in Hem leven wij, bewegen wij ons en bestaan wij; zoals 
ook enkelen van uw dichters gezegd hebben: Want wij zijn ook van Zijn ge-
slacht.” Handelingen 17:28. Bid dat voor Joden die op dit moment niet religi-
eus zijn, de ogen opengaan en dat ze zien dat God een werkelijkheid is waar 
je niet om heen kunt. 

 ZO 11/12  Bid dat het Israëlische leger alle mogelijkheden heeft die nodig zijn 
om het land te kunnen verdedigen: voldoende mankracht, voldoende finan-
ciën en voldoende materieel. 

 MA 12/12  Bid dat het deze winter veel zal regenen in Israël, zodat alle water-
voorraden van het land en in het bijzonder het Meer van Galilea weer hele-
maal gevuld zullen zijn. 

 DI 13/12  Bid voor bescherming van Israëlische soldaten in de gebieden Judea 
en Samaria. Regelmatig worden er aanslagen op hen gepleegd in de vorm 
van beschietingen of doordat er op hen ingereden wordt met voertuigen. 
Bid met de woorden van Psalm 56:2-5. 

 WO 14/12  Israël heeft een overeenkomst gesloten met Libanon over een 
gasveld dat deels in Israëlische en deels in Libanese wateren ligt. Vanwege 
dit gasveld was er veel spanning en ook dreiging van Hezbollah naar Israël 
toe. Men hoopt dat de overeenkomst een einde maakt aan de spanningen. 
Bid dat dit inderdaad het geval is en bid voor bescherming van Israël tegen 
aanvallen vanaf zee. 

 DO 15/12  Afgelopen maanden was het onrustig in Arabische steden en waren 
er daar veel (vaak dodelijke) clashes met het Israëlische leger. Deze onrust 
is ook voor een deel overgeslagen op de Arabische wijken in Jeruzalem. 
Arabische mannen gooien stenen en molotovcocktails naar de politie en er 
vindt veel vandalisme plaats. Bid dat de rust in Jeruzalem mag terugkeren. 

U kunt de gebedskalender zes keer per jaar gratis ontvangen. 
Meld u aan voor de gebedskalender via cvi.nl/gebed of bel 
033-245 88 24. U kunt een digitale of papieren editie ontvangen.

Bid mee voor Israël!
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Voorwoord 
“U bent het, HEERE, U alleen. U hebt de hemel gemaakt, de allerhoogste 
hemel en heel het leger erin, de aarde en al wat daarop is, de zeeën en 
al wat daarin is, en U doet dat alles leven, en de menigte aan de hemel 
buigt zich voor U neer.” Nehemia 9:6. 

Met het leger in de hemel wordt de engelenmacht bedoeld die altijd 
voor Gods aangezicht is en God voortdurend looft. Iets van deze 
enorme engelenmacht was zichtbaar op aarde bij de geboorte van de 
Heere Jezus. God gebruikt Zijn engelen ook om Zijn volk te beschermen 
in de geestelijke strijd die er gaande is. Bid deze twee maanden dat 
God met Zijn engelen rondom Zijn volk is. In het vers uit Nehemia komt 
ook sterk naar voren dat God de Almachtige is en dat alles en iedereen 
van Hem afhankelijk is. Laten we in dit besef bidden, wetend dat God 
bij machte is meer te doen dan dat wij voor mogelijk houden. 

“En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse 
legermacht, die God loofde en zei: Eer zij aan God in de hoogste 
hemelen, en vrede op aarde, in mensen een welbehagen.” Lukas 
2:13-14. 

Shalom, 
Johanna Eshuis-van Davelaar 
Coördinator gebedskalender 

Postbus 1100, 3860 BC Nijkerk 
Telefoon 033-245 88 24 
www.christenenvoorisrael.nl 

IBAN: NL38 ABNA 052 931 0252
SWIFT: ABNANL2A

t.n.v. Christenen voor Israël te Nijkerk

 VR 16/12  In Nablus is een nieuwe terreurgroep ontstaan met de naam Lions 
Den (Leeuwenkuil). Het is een soort fusie van Hamas en Fatah, twee andere 
terreurgroepen. De groep is met name actief in Nablus, maar ook in steeds 
meer andere steden. Bid dat deze terreurgroep zo hard aangepakt wordt 
dat de groep uit elkaar zal vallen en er geen aanslagen gepleegd kunnen 
worden.   

 ZA 17/12  Herzi Halevi is de nieuwe stafchef van het Israëlische leger. Hij ver-
vangt Aviv Kohavi, wiens termijn er weer op zit. Bid voor zegen op het werk 
van Halevi en wijsheid om goed leiding te geven aan het leger. Dank voor 
het werk van Aviv Kohavi. 

 ZO 18/12 CHANOEKA  Vandaag is de eerste dag van Chanoeka. Chanoeka is het 
feest waarbij de herinwijding van de tempel wordt gevierd toen de tempel 
in 164 vChr. weer in Joodse handen kwam. Bid om gezegende feestdagen 
voor het Joodse volk. 

 MA 19/12  Tegenwoordig staat Chanoeka ook symbool voor de militaire dap-
perheid bij de oprichting van de staat Israël. Dank voor de oprichting van de 
staat Israël en Gods blijvende trouw aan Israël.

 DI 20/12  Tijdens Chanoeka wordt er elke dag een kaarsje aangestoken van 
de kandelaar (de Chanoekia) totdat na acht dagen alle kaarsjes branden. Bid 
dat het Joodse volk steeds meer een licht in deze wereld zal zijn. 

 WO 21/12  Chanoeka is het feest van het wonder van het flesje olie dat niet 
opraakte. Hierdoor kon de kandelaar in de tempel acht dagen lang branden. 
Ook in onze tijd voorziet God vaak op wonderlijke wijze in wat nodig is. Dank 
dat God een God van wonderen is en sta stil bij een moment waarop u zelf 
Gods voorzienigheid heeft mogen ervaren. 

 DO 22/12  In de tijd van de Makkabeeën was de Tempel in Joodse handen. 
Op dit moment is er op de plek van de Tempel voor Joden alleen nog de 
Westelijke Muur waar ze openlijk kunnen bidden. Op het Tempelplein is dat 
voor Joden verboden. Bid dat de tijd zal komen dat het Tempelplein de plek 
is waar de God van Israël aanbeden wordt (Jesaja 56:6-7). 

 VR 23/12  Met Chanoeka krijgen kinderen vaak cadeaus en worden ze extra 
verwend. Bid voor alle Joodse kinderen. Bid dat zij in een wereld, waarin 
antisemitisme toeneemt en het geloof in God steeds verder afbrokkelt, toch 
standvastig zullen blijven in hun geloof in God. Bid dat zij op jonge leeftijd 
mogen ervaren dat God hun Vader in de hemel is. 

16 t/m 23 December 2022

Reacties en suggesties: bidden@cvi.nl

1 t/m 7 December 2022

8 t/m 15 December 2022

 DO 1/12 ISRAËL  “Verlaat de wijsheid niet en zij zal je bewaren, heb haar lief 
en zij zal je beschermen.” Spreuken 4:6. Bid voor de Israëlische overheid. 
Bid dat regeringsleden God om wijsheid zullen vragen voor de moeilijke 
keuzes die zij moeten maken. Bid dat zij de juiste strategie kiezen om 
Israël te verdedigen tegen vijanden. 

 VR 2/12 CHRISTIANS FOR ISRAEL INTERNATIONAL  Begin december worden er op-
names gemaakt voor een nieuwe Engelstalige online cursus voor jong 
volwassenen: ‘Modern Israel and the Bible’. In acht modules hopen inter-
nationaal jurist Andrew Tucker en theoloog Johannes Gerloff aan christe-
nen het hedendaagse Israël uit te leggen. Bid voor gezegende opnames.

 ZA 3/12 VERKIEZINGEN IN ISRAËL  Op moment van schrijven, lijkt het er op dat 
Benjamin Netanyahu de overwinning behaald heeft in de verkiezingen 
en dat het hem gaat lukken om een regering te vormen. Dank dat er een 
duidelijkere uitslag is geweest dan de voorgaande verkiezingen en bid 
dat de nieuwe regering tot zegen van het land zal zijn.  

 ZO 4/12 ISRAËL  Onlangs hebben Israëlische archeologen een vernieuwde 
dateringsmethode gebruikt om opgravingen en aardlagen te dateren. 
Hieruit blijkt dat de Bijbelse geschiedschrijving zeer betrouwbaar is. 
Dank voor deze bewijzen en bid dat ze gezien en erkend worden door 
mensen die sceptisch zijn over de betrouwbaarheid van de Bijbel (Psalm 
102:2-5).

 MA 5/12  Uit een onderzoek dat gedaan is naar het functioneren van 
democratieën, is gebleken dat Israël het wereldwijd gezien goed doet. 
Israël doet het zelfs beter dan bijvoorbeeld de Verenigde Staten, Spanje 
en Italië. Israël wordt er vaak van beschuldigd niet democratisch te zijn, 
maar uit dit onderzoek blijkt dat het juist goed gesteld is met de demo-
cratie. Dank voor deze uitslag en bid dat hier ook erkenning voor zal zijn 
bij critici van Israël. 

 DI 6/12  Afgelopen tijd heeft Israël een groot aantal terroristen opgepakt. 
Bij deze arrestaties vielen er ook doden. Dit kan rekenen op zware kritiek 
van andere landen, waarbij Israëls zelfverdedigingsrecht niet voor ogen 
gehouden wordt. Bid dat Israëls recht op zelfverdediging erkend wordt.

 WO 7/12  Veel Arabische Israëli’s leven in vrede samen met Joodse 
Israëli’s. Dank hiervoor en bid dat steeds meer Arabieren in Israël zich 
zullen opstellen als vriend van Israël en hun Joodse medeburgers. Bid 
ook dat Joodse Israëli’s zich hierin welwillend opstellen. 

 DO 8/12  Bid voor Joden die in de Heere Jezus als de Messias geloven. Bid 
dat ze gesterkt worden in hun geloof en tot zegen zijn voor hun Joodse en 
Arabische medeburgers en christenen in de vele denominaties (Johannes 
17:18-21). 

 VR 9/12   Bid voor bescherming van Israëli’s tegen terroristische aanslagen. 
Bid dat Palestijnen die aanslagen beramen, tot inkeer komen. Bid voor ze-
gen op het werk van de Israëlische geheime diensten die er alles aan doen 
om aanslagen te voorkomen.  

 ZA 10/12  “Want in Hem leven wij, bewegen wij ons en bestaan wij; zoals 
ook enkelen van uw dichters gezegd hebben: Want wij zijn ook van Zijn ge-
slacht.” Handelingen 17:28. Bid dat voor Joden die op dit moment niet religi-
eus zijn, de ogen opengaan en dat ze zien dat God een werkelijkheid is waar 
je niet om heen kunt. 

 ZO 11/12  Bid dat het Israëlische leger alle mogelijkheden heeft die nodig zijn 
om het land te kunnen verdedigen: voldoende mankracht, voldoende finan-
ciën en voldoende materieel. 

 MA 12/12  Bid dat het deze winter veel zal regenen in Israël, zodat alle water-
voorraden van het land en in het bijzonder het Meer van Galilea weer hele-
maal gevuld zullen zijn. 

 DI 13/12  Bid voor bescherming van Israëlische soldaten in de gebieden Judea 
en Samaria. Regelmatig worden er aanslagen op hen gepleegd in de vorm 
van beschietingen of doordat er op hen ingereden wordt met voertuigen. 
Bid met de woorden van Psalm 56:2-5. 

 WO 14/12  Israël heeft een overeenkomst gesloten met Libanon over een 
gasveld dat deels in Israëlische en deels in Libanese wateren ligt. Vanwege 
dit gasveld was er veel spanning en ook dreiging van Hezbollah naar Israël 
toe. Men hoopt dat de overeenkomst een einde maakt aan de spanningen. 
Bid dat dit inderdaad het geval is en bid voor bescherming van Israël tegen 
aanvallen vanaf zee. 

 DO 15/12  Afgelopen maanden was het onrustig in Arabische steden en waren 
er daar veel (vaak dodelijke) clashes met het Israëlische leger. Deze onrust 
is ook voor een deel overgeslagen op de Arabische wijken in Jeruzalem. 
Arabische mannen gooien stenen en molotovcocktails naar de politie en er 
vindt veel vandalisme plaats. Bid dat de rust in Jeruzalem mag terugkeren. 

U kunt de gebedskalender zes keer per jaar gratis ontvangen. 
Meld u aan voor de gebedskalender via cvi.nl/gebed of bel 
033-245 88 24. U kunt een digitale of papieren editie ontvangen.

Bid mee voor Israël!

December 2022 / Januari 2023

2022
December 



 

“U die de HEERE liefhebt, haat het 
kwade. Hij bewaart de ziel van Zijn 

gunstelingen, Hij redt hen uit de hand 
van de goddelozen.” 

PSALM 97:10

Gebedskalender
Israël

Israël gebedskalender December 2022 / Januari 2023

Voorwoord 
“U bent het, HEERE, U alleen. U hebt de hemel gemaakt, de allerhoogste 
hemel en heel het leger erin, de aarde en al wat daarop is, de zeeën en 
al wat daarin is, en U doet dat alles leven, en de menigte aan de hemel 
buigt zich voor U neer.” Nehemia 9:6. 

Met het leger in de hemel wordt de engelenmacht bedoeld die altijd 
voor Gods aangezicht is en God voortdurend looft. Iets van deze 
enorme engelenmacht was zichtbaar op aarde bij de geboorte van de 
Heere Jezus. God gebruikt Zijn engelen ook om Zijn volk te beschermen 
in de geestelijke strijd die er gaande is. Bid deze twee maanden dat 
God met Zijn engelen rondom Zijn volk is. In het vers uit Nehemia komt 
ook sterk naar voren dat God de Almachtige is en dat alles en iedereen 
van Hem afhankelijk is. Laten we in dit besef bidden, wetend dat God 
bij machte is meer te doen dan dat wij voor mogelijk houden. 

“En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse 
legermacht, die God loofde en zei: Eer zij aan God in de hoogste 
hemelen, en vrede op aarde, in mensen een welbehagen.” Lukas 
2:13-14. 

Shalom, 
Johanna Eshuis-van Davelaar 
Coördinator gebedskalender 

Postbus 1100, 3860 BC Nijkerk 
Telefoon 033-245 88 24 
www.christenenvoorisrael.nl 

IBAN: NL38 ABNA 052 931 0252
SWIFT: ABNANL2A

t.n.v. Christenen voor Israël te Nijkerk

 VR 16/12  In Nablus is een nieuwe terreurgroep ontstaan met de naam Lions 
Den (Leeuwenkuil). Het is een soort fusie van Hamas en Fatah, twee andere 
terreurgroepen. De groep is met name actief in Nablus, maar ook in steeds 
meer andere steden. Bid dat deze terreurgroep zo hard aangepakt wordt 
dat de groep uit elkaar zal vallen en er geen aanslagen gepleegd kunnen 
worden.   

 ZA 17/12  Herzi Halevi is de nieuwe stafchef van het Israëlische leger. Hij ver-
vangt Aviv Kohavi, wiens termijn er weer op zit. Bid voor zegen op het werk 
van Halevi en wijsheid om goed leiding te geven aan het leger. Dank voor 
het werk van Aviv Kohavi. 

 ZO 18/12 CHANOEKA  Vandaag is de eerste dag van Chanoeka. Chanoeka is het 
feest waarbij de herinwijding van de tempel wordt gevierd toen de tempel 
in 164 vChr. weer in Joodse handen kwam. Bid om gezegende feestdagen 
voor het Joodse volk. 

 MA 19/12  Tegenwoordig staat Chanoeka ook symbool voor de militaire dap-
perheid bij de oprichting van de staat Israël. Dank voor de oprichting van de 
staat Israël en Gods blijvende trouw aan Israël.

 DI 20/12  Tijdens Chanoeka wordt er elke dag een kaarsje aangestoken van 
de kandelaar (de Chanoekia) totdat na acht dagen alle kaarsjes branden. Bid 
dat het Joodse volk steeds meer een licht in deze wereld zal zijn. 

 WO 21/12  Chanoeka is het feest van het wonder van het flesje olie dat niet 
opraakte. Hierdoor kon de kandelaar in de tempel acht dagen lang branden. 
Ook in onze tijd voorziet God vaak op wonderlijke wijze in wat nodig is. Dank 
dat God een God van wonderen is en sta stil bij een moment waarop u zelf 
Gods voorzienigheid heeft mogen ervaren. 

 DO 22/12  In de tijd van de Makkabeeën was de Tempel in Joodse handen. 
Op dit moment is er op de plek van de Tempel voor Joden alleen nog de 
Westelijke Muur waar ze openlijk kunnen bidden. Op het Tempelplein is dat 
voor Joden verboden. Bid dat de tijd zal komen dat het Tempelplein de plek 
is waar de God van Israël aanbeden wordt (Jesaja 56:6-7). 

 VR 23/12  Met Chanoeka krijgen kinderen vaak cadeaus en worden ze extra 
verwend. Bid voor alle Joodse kinderen. Bid dat zij in een wereld, waarin 
antisemitisme toeneemt en het geloof in God steeds verder afbrokkelt, toch 
standvastig zullen blijven in hun geloof in God. Bid dat zij op jonge leeftijd 
mogen ervaren dat God hun Vader in de hemel is. 

16 t/m 23 December 2022

Reacties en suggesties: bidden@cvi.nl

1 t/m 7 December 2022

8 t/m 15 December 2022

 DO 1/12 ISRAËL  “Verlaat de wijsheid niet en zij zal je bewaren, heb haar lief 
en zij zal je beschermen.” Spreuken 4:6. Bid voor de Israëlische overheid. 
Bid dat regeringsleden God om wijsheid zullen vragen voor de moeilijke 
keuzes die zij moeten maken. Bid dat zij de juiste strategie kiezen om 
Israël te verdedigen tegen vijanden. 

 VR 2/12 CHRISTIANS FOR ISRAEL INTERNATIONAL  Begin december worden er op-
names gemaakt voor een nieuwe Engelstalige online cursus voor jong 
volwassenen: ‘Modern Israel and the Bible’. In acht modules hopen inter-
nationaal jurist Andrew Tucker en theoloog Johannes Gerloff aan christe-
nen het hedendaagse Israël uit te leggen. Bid voor gezegende opnames.

 ZA 3/12 VERKIEZINGEN IN ISRAËL  Op moment van schrijven, lijkt het er op dat 
Benjamin Netanyahu de overwinning behaald heeft in de verkiezingen 
en dat het hem gaat lukken om een regering te vormen. Dank dat er een 
duidelijkere uitslag is geweest dan de voorgaande verkiezingen en bid 
dat de nieuwe regering tot zegen van het land zal zijn.  

 ZO 4/12 ISRAËL  Onlangs hebben Israëlische archeologen een vernieuwde 
dateringsmethode gebruikt om opgravingen en aardlagen te dateren. 
Hieruit blijkt dat de Bijbelse geschiedschrijving zeer betrouwbaar is. 
Dank voor deze bewijzen en bid dat ze gezien en erkend worden door 
mensen die sceptisch zijn over de betrouwbaarheid van de Bijbel (Psalm 
102:2-5).

 MA 5/12  Uit een onderzoek dat gedaan is naar het functioneren van 
democratieën, is gebleken dat Israël het wereldwijd gezien goed doet. 
Israël doet het zelfs beter dan bijvoorbeeld de Verenigde Staten, Spanje 
en Italië. Israël wordt er vaak van beschuldigd niet democratisch te zijn, 
maar uit dit onderzoek blijkt dat het juist goed gesteld is met de demo-
cratie. Dank voor deze uitslag en bid dat hier ook erkenning voor zal zijn 
bij critici van Israël. 

 DI 6/12  Afgelopen tijd heeft Israël een groot aantal terroristen opgepakt. 
Bij deze arrestaties vielen er ook doden. Dit kan rekenen op zware kritiek 
van andere landen, waarbij Israëls zelfverdedigingsrecht niet voor ogen 
gehouden wordt. Bid dat Israëls recht op zelfverdediging erkend wordt.

 WO 7/12  Veel Arabische Israëli’s leven in vrede samen met Joodse 
Israëli’s. Dank hiervoor en bid dat steeds meer Arabieren in Israël zich 
zullen opstellen als vriend van Israël en hun Joodse medeburgers. Bid 
ook dat Joodse Israëli’s zich hierin welwillend opstellen. 

 DO 8/12  Bid voor Joden die in de Heere Jezus als de Messias geloven. Bid 
dat ze gesterkt worden in hun geloof en tot zegen zijn voor hun Joodse en 
Arabische medeburgers en christenen in de vele denominaties (Johannes 
17:18-21). 

 VR 9/12   Bid voor bescherming van Israëli’s tegen terroristische aanslagen. 
Bid dat Palestijnen die aanslagen beramen, tot inkeer komen. Bid voor ze-
gen op het werk van de Israëlische geheime diensten die er alles aan doen 
om aanslagen te voorkomen.  

 ZA 10/12  “Want in Hem leven wij, bewegen wij ons en bestaan wij; zoals 
ook enkelen van uw dichters gezegd hebben: Want wij zijn ook van Zijn ge-
slacht.” Handelingen 17:28. Bid dat voor Joden die op dit moment niet religi-
eus zijn, de ogen opengaan en dat ze zien dat God een werkelijkheid is waar 
je niet om heen kunt. 

 ZO 11/12  Bid dat het Israëlische leger alle mogelijkheden heeft die nodig zijn 
om het land te kunnen verdedigen: voldoende mankracht, voldoende finan-
ciën en voldoende materieel. 

 MA 12/12  Bid dat het deze winter veel zal regenen in Israël, zodat alle water-
voorraden van het land en in het bijzonder het Meer van Galilea weer hele-
maal gevuld zullen zijn. 

 DI 13/12  Bid voor bescherming van Israëlische soldaten in de gebieden Judea 
en Samaria. Regelmatig worden er aanslagen op hen gepleegd in de vorm 
van beschietingen of doordat er op hen ingereden wordt met voertuigen. 
Bid met de woorden van Psalm 56:2-5. 

 WO 14/12  Israël heeft een overeenkomst gesloten met Libanon over een 
gasveld dat deels in Israëlische en deels in Libanese wateren ligt. Vanwege 
dit gasveld was er veel spanning en ook dreiging van Hezbollah naar Israël 
toe. Men hoopt dat de overeenkomst een einde maakt aan de spanningen. 
Bid dat dit inderdaad het geval is en bid voor bescherming van Israël tegen 
aanvallen vanaf zee. 

 DO 15/12  Afgelopen maanden was het onrustig in Arabische steden en waren 
er daar veel (vaak dodelijke) clashes met het Israëlische leger. Deze onrust 
is ook voor een deel overgeslagen op de Arabische wijken in Jeruzalem. 
Arabische mannen gooien stenen en molotovcocktails naar de politie en er 
vindt veel vandalisme plaats. Bid dat de rust in Jeruzalem mag terugkeren. 

U kunt de gebedskalender zes keer per jaar gratis ontvangen. 
Meld u aan voor de gebedskalender via cvi.nl/gebed of bel 
033-245 88 24. U kunt een digitale of papieren editie ontvangen.

Bid mee voor Israël!

December 2022 / Januari 2023

2022
December 

 

“U die de HEERE liefhebt, haat het 
kwade. Hij bewaart de ziel van Zijn 

gunstelingen, Hij redt hen uit de hand 
van de goddelozen.” 

PSALM 97:10

Gebedskalender
Israël

Israël gebedskalender December 2022 / Januari 2023

Voorwoord 
“U bent het, HEERE, U alleen. U hebt de hemel gemaakt, de allerhoogste 
hemel en heel het leger erin, de aarde en al wat daarop is, de zeeën en 
al wat daarin is, en U doet dat alles leven, en de menigte aan de hemel 
buigt zich voor U neer.” Nehemia 9:6. 

Met het leger in de hemel wordt de engelenmacht bedoeld die altijd 
voor Gods aangezicht is en God voortdurend looft. Iets van deze 
enorme engelenmacht was zichtbaar op aarde bij de geboorte van de 
Heere Jezus. God gebruikt Zijn engelen ook om Zijn volk te beschermen 
in de geestelijke strijd die er gaande is. Bid deze twee maanden dat 
God met Zijn engelen rondom Zijn volk is. In het vers uit Nehemia komt 
ook sterk naar voren dat God de Almachtige is en dat alles en iedereen 
van Hem afhankelijk is. Laten we in dit besef bidden, wetend dat God 
bij machte is meer te doen dan dat wij voor mogelijk houden. 

“En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse 
legermacht, die God loofde en zei: Eer zij aan God in de hoogste 
hemelen, en vrede op aarde, in mensen een welbehagen.” Lukas 
2:13-14. 

Shalom, 
Johanna Eshuis-van Davelaar 
Coördinator gebedskalender 

Postbus 1100, 3860 BC Nijkerk 
Telefoon 033-245 88 24 
www.christenenvoorisrael.nl 

IBAN: NL38 ABNA 052 931 0252
SWIFT: ABNANL2A

t.n.v. Christenen voor Israël te Nijkerk

 VR 16/12  In Nablus is een nieuwe terreurgroep ontstaan met de naam Lions 
Den (Leeuwenkuil). Het is een soort fusie van Hamas en Fatah, twee andere 
terreurgroepen. De groep is met name actief in Nablus, maar ook in steeds 
meer andere steden. Bid dat deze terreurgroep zo hard aangepakt wordt 
dat de groep uit elkaar zal vallen en er geen aanslagen gepleegd kunnen 
worden.   

 ZA 17/12  Herzi Halevi is de nieuwe stafchef van het Israëlische leger. Hij ver-
vangt Aviv Kohavi, wiens termijn er weer op zit. Bid voor zegen op het werk 
van Halevi en wijsheid om goed leiding te geven aan het leger. Dank voor 
het werk van Aviv Kohavi. 

 ZO 18/12 CHANOEKA  Vandaag is de eerste dag van Chanoeka. Chanoeka is het 
feest waarbij de herinwijding van de tempel wordt gevierd toen de tempel 
in 164 vChr. weer in Joodse handen kwam. Bid om gezegende feestdagen 
voor het Joodse volk. 

 MA 19/12  Tegenwoordig staat Chanoeka ook symbool voor de militaire dap-
perheid bij de oprichting van de staat Israël. Dank voor de oprichting van de 
staat Israël en Gods blijvende trouw aan Israël.

 DI 20/12  Tijdens Chanoeka wordt er elke dag een kaarsje aangestoken van 
de kandelaar (de Chanoekia) totdat na acht dagen alle kaarsjes branden. Bid 
dat het Joodse volk steeds meer een licht in deze wereld zal zijn. 

 WO 21/12  Chanoeka is het feest van het wonder van het flesje olie dat niet 
opraakte. Hierdoor kon de kandelaar in de tempel acht dagen lang branden. 
Ook in onze tijd voorziet God vaak op wonderlijke wijze in wat nodig is. Dank 
dat God een God van wonderen is en sta stil bij een moment waarop u zelf 
Gods voorzienigheid heeft mogen ervaren. 

 DO 22/12  In de tijd van de Makkabeeën was de Tempel in Joodse handen. 
Op dit moment is er op de plek van de Tempel voor Joden alleen nog de 
Westelijke Muur waar ze openlijk kunnen bidden. Op het Tempelplein is dat 
voor Joden verboden. Bid dat de tijd zal komen dat het Tempelplein de plek 
is waar de God van Israël aanbeden wordt (Jesaja 56:6-7). 

 VR 23/12  Met Chanoeka krijgen kinderen vaak cadeaus en worden ze extra 
verwend. Bid voor alle Joodse kinderen. Bid dat zij in een wereld, waarin 
antisemitisme toeneemt en het geloof in God steeds verder afbrokkelt, toch 
standvastig zullen blijven in hun geloof in God. Bid dat zij op jonge leeftijd 
mogen ervaren dat God hun Vader in de hemel is. 

16 t/m 23 December 2022

Reacties en suggesties: bidden@cvi.nl

1 t/m 7 December 2022

8 t/m 15 December 2022

 DO 1/12 ISRAËL  “Verlaat de wijsheid niet en zij zal je bewaren, heb haar lief 
en zij zal je beschermen.” Spreuken 4:6. Bid voor de Israëlische overheid. 
Bid dat regeringsleden God om wijsheid zullen vragen voor de moeilijke 
keuzes die zij moeten maken. Bid dat zij de juiste strategie kiezen om 
Israël te verdedigen tegen vijanden. 

 VR 2/12 CHRISTIANS FOR ISRAEL INTERNATIONAL  Begin december worden er op-
names gemaakt voor een nieuwe Engelstalige online cursus voor jong 
volwassenen: ‘Modern Israel and the Bible’. In acht modules hopen inter-
nationaal jurist Andrew Tucker en theoloog Johannes Gerloff aan christe-
nen het hedendaagse Israël uit te leggen. Bid voor gezegende opnames.

 ZA 3/12 VERKIEZINGEN IN ISRAËL  Op moment van schrijven, lijkt het er op dat 
Benjamin Netanyahu de overwinning behaald heeft in de verkiezingen 
en dat het hem gaat lukken om een regering te vormen. Dank dat er een 
duidelijkere uitslag is geweest dan de voorgaande verkiezingen en bid 
dat de nieuwe regering tot zegen van het land zal zijn.  

 ZO 4/12 ISRAËL  Onlangs hebben Israëlische archeologen een vernieuwde 
dateringsmethode gebruikt om opgravingen en aardlagen te dateren. 
Hieruit blijkt dat de Bijbelse geschiedschrijving zeer betrouwbaar is. 
Dank voor deze bewijzen en bid dat ze gezien en erkend worden door 
mensen die sceptisch zijn over de betrouwbaarheid van de Bijbel (Psalm 
102:2-5).

 MA 5/12  Uit een onderzoek dat gedaan is naar het functioneren van 
democratieën, is gebleken dat Israël het wereldwijd gezien goed doet. 
Israël doet het zelfs beter dan bijvoorbeeld de Verenigde Staten, Spanje 
en Italië. Israël wordt er vaak van beschuldigd niet democratisch te zijn, 
maar uit dit onderzoek blijkt dat het juist goed gesteld is met de demo-
cratie. Dank voor deze uitslag en bid dat hier ook erkenning voor zal zijn 
bij critici van Israël. 

 DI 6/12  Afgelopen tijd heeft Israël een groot aantal terroristen opgepakt. 
Bij deze arrestaties vielen er ook doden. Dit kan rekenen op zware kritiek 
van andere landen, waarbij Israëls zelfverdedigingsrecht niet voor ogen 
gehouden wordt. Bid dat Israëls recht op zelfverdediging erkend wordt.

 WO 7/12  Veel Arabische Israëli’s leven in vrede samen met Joodse 
Israëli’s. Dank hiervoor en bid dat steeds meer Arabieren in Israël zich 
zullen opstellen als vriend van Israël en hun Joodse medeburgers. Bid 
ook dat Joodse Israëli’s zich hierin welwillend opstellen. 

 DO 8/12  Bid voor Joden die in de Heere Jezus als de Messias geloven. Bid 
dat ze gesterkt worden in hun geloof en tot zegen zijn voor hun Joodse en 
Arabische medeburgers en christenen in de vele denominaties (Johannes 
17:18-21). 

 VR 9/12   Bid voor bescherming van Israëli’s tegen terroristische aanslagen. 
Bid dat Palestijnen die aanslagen beramen, tot inkeer komen. Bid voor ze-
gen op het werk van de Israëlische geheime diensten die er alles aan doen 
om aanslagen te voorkomen.  

 ZA 10/12  “Want in Hem leven wij, bewegen wij ons en bestaan wij; zoals 
ook enkelen van uw dichters gezegd hebben: Want wij zijn ook van Zijn ge-
slacht.” Handelingen 17:28. Bid dat voor Joden die op dit moment niet religi-
eus zijn, de ogen opengaan en dat ze zien dat God een werkelijkheid is waar 
je niet om heen kunt. 

 ZO 11/12  Bid dat het Israëlische leger alle mogelijkheden heeft die nodig zijn 
om het land te kunnen verdedigen: voldoende mankracht, voldoende finan-
ciën en voldoende materieel. 

 MA 12/12  Bid dat het deze winter veel zal regenen in Israël, zodat alle water-
voorraden van het land en in het bijzonder het Meer van Galilea weer hele-
maal gevuld zullen zijn. 

 DI 13/12  Bid voor bescherming van Israëlische soldaten in de gebieden Judea 
en Samaria. Regelmatig worden er aanslagen op hen gepleegd in de vorm 
van beschietingen of doordat er op hen ingereden wordt met voertuigen. 
Bid met de woorden van Psalm 56:2-5. 

 WO 14/12  Israël heeft een overeenkomst gesloten met Libanon over een 
gasveld dat deels in Israëlische en deels in Libanese wateren ligt. Vanwege 
dit gasveld was er veel spanning en ook dreiging van Hezbollah naar Israël 
toe. Men hoopt dat de overeenkomst een einde maakt aan de spanningen. 
Bid dat dit inderdaad het geval is en bid voor bescherming van Israël tegen 
aanvallen vanaf zee. 

 DO 15/12  Afgelopen maanden was het onrustig in Arabische steden en waren 
er daar veel (vaak dodelijke) clashes met het Israëlische leger. Deze onrust 
is ook voor een deel overgeslagen op de Arabische wijken in Jeruzalem. 
Arabische mannen gooien stenen en molotovcocktails naar de politie en er 
vindt veel vandalisme plaats. Bid dat de rust in Jeruzalem mag terugkeren. 
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 ZA 24/12  “U die de HEERE liefhebt, haat het kwade. Hij bewaart de ziel van 
Zijn gunstelingen, Hij redt hen uit de hand van de goddelozen.” Psalm 97:10. 
Met Chanoeka wordt gevierd dat het Joodse volk gered werd uit de hand van 
de goddeloze Grieken die de tempel verontreinigden. Bid dat God Israël bij 
dreigend gevaar ook nu weer zal redden uit de hand van tegenstanders. 

 ZO 25/12 CHANOEKA EN EERSTE KERSTDAG  “Hij heeft het opgenomen voor Israël, 
Zijn knecht, door aan Zijn barmhartigheid te denken.” Lukas 1:54. Bid voor de 
christenen die in Israël leven. Zij vieren kerst in het land waar de Heere Jezus 
werd geboren als Joods jongetje. Bid dat al deze christenen, van Arabisch 
tot Oosters-Orthodox, erbij stil zullen staan dat Israël het land is waar God 
het Joodse volk geplant heeft. Bid dat deze christenen zich als vriend van de 
Joodse staat (blijven) opstellen.  

 MA 26/12 CHANOEKA EN TWEEDE KERSTDAG  Vandaag is de laatste dag van Chanoeka, 
ook wel het Lichtjesfeest genoemd. Voor christenen is Kerst ook een feest 
van licht in de duisternis. Bid dat Joden en christenen eensgezind een licht 
zullen zijn voor de wereld. 

 DI 27/12 ISRAËL AAN DE GRENZEN  De gebieden in Judea en Samaria zijn verdeeld in 
gebieden, die onder Israëlisch of onder Palestijns gezag vallen. Nu is er een 
trend gaande waarbij er door Palestijnen illegaal huizen worden gebouwd 
in gebied dat onder Israëlisch gezag valt. De vrees is dat Israël op die manier 
steeds meer grondgebied verliest. Bid dat deze trend gestopt wordt.

 WO 28/12  Bid om bescherming van Israël tegen raketaanvallen vanuit Gaza. 
Deze dreiging is er altijd. Bid voor de Israëli’s die in dorpen wonen die dicht 
bij de grens met Gaza liggen en altijd een zekere alertheid hebben. Bid voor 
kracht voor hen om dit vol te houden met de woorden van Psalm 34:16-18. 

 DO 29/12  Afgelopen najaar werden er weer enkele Palestijnen geëxecuteerd 
door Hamas omdat zij Israël geholpen hadden om terroristen te vinden. Bid 
om bescherming van Palestijnen die ervoor kiezen Israël te helpen.

 VR 30/12  “Ik zal Israël terugbrengen naar zijn woonplaats. Het zal de Karmel 
en de Basan afweiden en op het bergland van Efraïm en Gilead zal het verza-
digd worden.” Jeremia 50:19. De Bijbel vertelt hier niet alleen dat het Joodse 
volk zal terugkeren, maar ook waar. Bid voor alle Joden die in deze gebieden 
wonen. Bid om bescherming. 

 ZA 31/12 OUDEJAARSDAG  “Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieu-
we schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.” 2 
Korinthe 5:17. Dank dat wij door Christus een nieuwe schepping zijn gewor-
den. Bid om kracht om te breken met zonden. Bid dat kerken waar de ver-
vangingstheologie nog gepredikt wordt hiermee zullen breken. 

24 t/m 31 December 2022

17 t/m 24 Januari 2023

1 t/m 8 Januari 2023 

25 t/m 31 Januari 20239 t/m 16 Januari 2023  

“Maar wie de HEERE verwachten, 
zullen hun kracht vernieuwen, zij 
zullen hun vleugels uitslaan als 

arenden, zij zullen snel lopen en niet 
afgemat worden, zij zullen lopen en 

niet moe worden.” 
JESAJA 40:31.

 ZO 1/1 NIEUWJAARSDAG  “Maar wie de HEERE verwachten, zullen hun kracht ver-
nieuwen, zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden, zij zullen snel lopen en 
niet afgemat worden, zij zullen lopen en niet moe worden.” Jesaja 40:31. Dank 
voor deze mooie belofte die God doet aan het volk Israël. 

 MA 2/1 JUDEA EN SAMARIA  Bid om wijsheid voor Joden die in Judea en Samaria 
wonen of willen wonen. Wonen in deze gebieden is voor Joden riskant, omdat 
Palestijnen vinden dat de gebieden hen toebehoren en er regelmatig aan-
slagen plaatsvinden. Bid voor wijsheid voor deze Joden in hoe hiermee om te 
gaan en bid dat ze Gods leiding hierin zullen ervaren. 

 DI 3/1  Afgelopen maanden heeft Israël meerdere antiterrorisme-acties uitge-
voerd in Judea en Samaria, waarbij terroristen werden opgepakt. Hamas en 
de Islamitische Jihad hebben nu de Palestijnen in dit gebied opgeroepen om 
wraak te nemen op Israëls militairen en bewoners van Joodse dorpen. Bid om 
bescherming tegen deze wraak. 

 WO 4/1  Het geweld in de stad Nablus, in Judea en Samaria, is afgelopen tijd op-
gelaaid. Onder meer doordat Hamas er onrust stookt. De Palestijnse Autoriteit 
is steeds minder in staat om de rust te bewaren. Bid dat het geweld zich niet 
verder verspreid en bid dat Israël de juiste beslissingen neemt over wanneer 
ze moeten ingrijpen. 

 DO 5/1  Bid voor wijsheid voor de nieuwe regering om goed om te gaan met 
alle uitdagingen die er zijn rondom Judea en Samaria op het gebied van veilig-
heid en de bouw van Joodse en Palestijnse dorpen. 

 VR 6/1 ISRAËL EN DE VOLKEREN  De Arabische stad Salfit in Samaria heeft anti-Jood-
se wetten uitgevaardigd waarin het verboden wordt om producten te verko-
pen aan Joden. Wanneer men dit toch doet, dan wordt zijn of haar zaak geslo-
ten. Bid dat dit besluit teruggetrokken wordt en dat initiatieven waarbij Joden 
en Palestijnen vredelievend samenleven juist bevorderd worden. 

 ZA 7/1  Bid dat er in het nieuwe jaar weer nieuwe Arabische landen zullen zijn 
die vrede willen sluiten met Israël. Bid ook dat er meer landen hun ambassa-
de gaan verhuizen naar Jeruzalem. Afgelopen jaar werden hier plannen voor 
aangedragen door vooraanstaande politici in o.a. Suriname en het Verenigd 
Koninkrijk. Zij kregen echter meteen veel kritiek te verduren. Bid dat men zich 
niet zal laten leiden door die kritiek (Psalm 48:2-3). 

 ZO 8/1  Dank voor de vriendschap die er tussen Israël en de Verenigde Staten 
is en hoe de VS opkomt voor Israël in bijvoorbeeld de vergaderingen van de 
Verenigde Naties. Bid ook dat de onderlinge band goed zal blijven en de VS 
een trouwe bondgenoot van Israël zal blijven. 

 MA 9/1  Er zijn signalen dat er verkennende gesprekken gaande zijn tussen 
Israël en Indonesië en Pakistan over het normaliseren van de relatie. Bid dat 
hierin de juiste keuzes worden gemaakt en dat het zal leiden tot meer rust 
en vrede voor Israël. 

 DI 10/1  In Iran groeit de onvrede van de bevolking met het regime vanwege 
schendingen van mensenrechten en onderdrukking. Bid dat dit er uiteinde-
lijk toe zal leiden dat de Iraanse regering moet aftreden en er een overheid 
komt die geen haat heeft tegen Israël. 

 WO 11/1  “Zo zegt de HEERE van de legermachten: Zie, Ik ga de boog van Elam 
breken, de keur van hun gevechtskracht.” Jeremia 49:35. Elam is het oude 
Perzië, het huidige Iran. Bid dat God de geest van vijandschap van Iran tegen 
Israël zal verbreken. 

 DO 12/1  Bid om bescherming tegen dreiging vanuit Hezbollah. Nu Israël een 
akkoord heeft getekend met Libanon over gasvelden in de zee, verwacht 
men dat de spanning wat gaat afnemen, maar dit is niet zeker. 

 VR 13/1  “Uw getuigenissen heb ik voor eeuwig in erfelijk bezit genomen, 
want zij zijn de vreugde van mijn hart.” Psalm 119:111. In het Jodendom staat 
de vreugde van het leven met God centraal. Hier kunnen we als christenen 
nog veel van leren. Bid dat Joden en christenen God eensgezind zullen die-
nen met vreugde.

 ZA 14/1  Rusland ontwikkelt een steeds betere relatie met Iran. Rusland heeft 
in Oekraïne Iraanse zelfmoorddrones ingezet. Bid dat Israël de juiste beslis-
singen maakt in hoe ze de relatie met Rusland vormgeven. Israël had lange 
tijd een goede relatie met Rusland, maar die komt steeds meer onder druk 
te staan door de oorlog in Oekraïne. In Ezechiël 38:1-5 wordt naast Gog en 
Magog (Noorderland/Rusland) ook de bondgenoot Perzië (Iran) genoemd 
als vijand van Israël. 

 ZO 15/1  Hamas heeft een aantal studenten geselecteerd om een cyberoor-
logtraining te volgen in Maleisië om zo betere cyberaanvallen tegen Israël 
te kunnen doen. Bid dat de training niet succesvol zal zijn en dat Israël zich 
goed kan verzetten tegen cyberaanvallen. Dank dat Israël momenteel een 
supermacht is op het gebied van het waarborgen van cyberveiligheid. 

 MA 16/1 ANTISEMITISME  De Iraanse president Ebrahim Raisi heeft onlangs uit-
spraken gedaan waarbij hij ontkent dat de Holocaust plaatsgevonden heeft. 
Helaas is hij niet de enige. Veel vijanden van Israël ontkennen de Holocaust. 
Bid dat deze leugens gestopt worden en de ogen van de Iraanse bevolking 
open gaan voor de waarheid. 

 DI 17/1  Afgelopen jaar zijn er op campussen in de Verenigde Staten meer 
dan 350 meldingen binnengekomen van anti-Israëlacties die een negatieve 
impact hadden op Joodse studenten. Bid dat dit soort acties tegengehou-
den worden en dat er meer studenten zullen opstaan om juist een positief 
geluid over Israël te laten horen. 

 WO 18/1  In Engeland komt er een nieuwe show op tv waarbij er kunst van 
Adolf Hitler wordt getoond en het publiek mag kiezen of het wel niet vernie-
tigd moet worden. Joodse organisaties hebben woedend gereageerd op de 
komst van dit programma, omdat Adolf Hitler hier wordt ingezet voor enter-
tainment. Bid dat mensen zich er meer bewust van worden hoe vreselijk het 
is voor nabestaanden als er lollig gedaan wordt over de WOII en Hitler. 

 DO 19/1  Antisemitisme is afkomstig van satan, die het volk van God wil uit-
roeien. De strijd tegen antisemitisme is daarom een geestelijke strijd. Bid 
om bescherming van het Joodse volk tegen antisemitisme en bid om ver-
breking van deze duistere machten (Efeze 6:13-17).

 VR 20/1  In Amsterdam is een nieuwe islamitische privéschool opgericht met 
als naam ‘Achterhuis Lyceum’. De reden dat deze school zo genoemd wordt, 
is dat de moslims aangeven zich in Nederland net zo opgejaagd te voelen 
als de Joden tijdens WOII. Dit is een zeer grove vergelijking die de Joodse ge-
meenschap pijn doet. Bid dat de school spoedig de deuren sluit. 

 ZA 21/1  “De HEERE is hun kracht, Hij is de kracht achter de overwinningen van 
Zijn gezalfde. Verlos Uw volk en zegen Uw eigendom, weid hen en draag hen 
tot in eeuwigheid.” Psalm 28:8-9. Dank dat God de kracht is van Israël. Bid 
deze Psalm als gebed voor Israël. 

 ZO 22/1 ALIJA  De Russische afdeling van het Joods Agentschap die Joden helpt 
alija te maken wordt door de Russische overheid ingeperkt in haar moge-
lijkheden. Bid dat het Joods Agentschap toch manieren vindt om Russische 
Joden te helpen om te verhuizen naar Israël. 

 MA 23/1  Grote gebeurtenissen in de wereld, zoals corona en het uitbreken 
van de oorlog in Oekraïne, maken dat er soms meer en soms minder Joden 
naar Israël emigreren. Maar de alija stopt nooit helemaal. Bid dat er ook in 
het nieuwe jaar, wat er ook zal gebeuren in de wereld, veel Joden zullen te-
rugkeren naar hun thuisland Israël (Ezechiël 39:27-28). 

 DI 24/1  Bid dat Joden die verhuisd zijn naar Israël snel hun draai zullen 
vinden in het nieuwe land. Bid dat het hen lukt om te integreren, huisves-
ting en een baan te vinden en dat de kinderen ook snel gewend zullen zijn 
(Ezechiël 39: 25-16). 

 WO 25/1  Dank voor Koen Carlier en zijn team die in 2022 duizenden Joden 
konden helpen om vanuit Oekraïne alija te maken naar Israël. Bid dat zij 
voor het nieuwe jaar kracht, wijsheid en bescherming ontvangen om op-
nieuw veel Joden te helpen. Bid voor een einde aan de oorlog in Oekraïne 
(Mattheus 25:14-23). 

 DO 26/1 CHRISTENEN VOOR ISRAËL  Bid dat Christen voor Israël (CVI) in het nieuwe 
jaar weer veel mensen zal bereiken met de boodschap van Gods blijvende 
trouw aan Israël. Bid dat het Israël Producten Centrum (IPC) in het nieuwe 
jaar veel producten zal verkopen en daarmee tot zegen zal zijn voor Israël 
(Genesis 12:3).  

 VR 27/1 INTERNATIONALE HERDENKINGSDAG VOOR DE HOLOCAUST  “Doe mijn tranen in Uw 
kruik. Staan zij niet in Uw register?” Psalm 56:9b. Bid voor alle Joden bij wie 
op deze dag de verschrikkelijke herinneringen aan de Holocaust weer hevig 
bovenkomen. Bid om troost van God voor hen en genezing van trauma’s. 

 ZA 28/1 CHRISTENEN VOOR ISRAËL  Dank dat CVI deze gebedskalender in veel lan-
den uit kan geven en dat zo christenen van over de hele wereld samen voor 
Israël bidden. 

 ZO 29/1  Afgelopen jaar heeft de Businessclub van CVI veel nieuwe leden 
mogen verwelkomen. Dank voor deze nieuwe leden die Israël met woord en 
daad willen steunen. 

 MA 30/1  Bid voor zegen op de verspreiding van artikelen in diverse talen op 
internet. Bid dat ze door velen gelezen worden en dat het christenen zal 
informeren en inspireren om voor Israël en het Joodse volk op de bres te 
staan.

 DI 31/1  Bid voor zegen op het werk van de nieuwe contactpersonen die 
Christians for Israel International nu heeft in landen als Ivoorkust, Curaçao, 
Cuba en Kenia.

 



2023
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 ZA 24/12  “U die de HEERE liefhebt, haat het kwade. Hij bewaart de ziel van 
Zijn gunstelingen, Hij redt hen uit de hand van de goddelozen.” Psalm 97:10. 
Met Chanoeka wordt gevierd dat het Joodse volk gered werd uit de hand van 
de goddeloze Grieken die de tempel verontreinigden. Bid dat God Israël bij 
dreigend gevaar ook nu weer zal redden uit de hand van tegenstanders. 

 ZO 25/12 CHANOEKA EN EERSTE KERSTDAG  “Hij heeft het opgenomen voor Israël, 
Zijn knecht, door aan Zijn barmhartigheid te denken.” Lukas 1:54. Bid voor de 
christenen die in Israël leven. Zij vieren kerst in het land waar de Heere Jezus 
werd geboren als Joods jongetje. Bid dat al deze christenen, van Arabisch 
tot Oosters-Orthodox, erbij stil zullen staan dat Israël het land is waar God 
het Joodse volk geplant heeft. Bid dat deze christenen zich als vriend van de 
Joodse staat (blijven) opstellen.  

 MA 26/12 CHANOEKA EN TWEEDE KERSTDAG  Vandaag is de laatste dag van Chanoeka, 
ook wel het Lichtjesfeest genoemd. Voor christenen is Kerst ook een feest 
van licht in de duisternis. Bid dat Joden en christenen eensgezind een licht 
zullen zijn voor de wereld. 

 DI 27/12 ISRAËL AAN DE GRENZEN  De gebieden in Judea en Samaria zijn verdeeld in 
gebieden, die onder Israëlisch of onder Palestijns gezag vallen. Nu is er een 
trend gaande waarbij er door Palestijnen illegaal huizen worden gebouwd 
in gebied dat onder Israëlisch gezag valt. De vrees is dat Israël op die manier 
steeds meer grondgebied verliest. Bid dat deze trend gestopt wordt.

 WO 28/12  Bid om bescherming van Israël tegen raketaanvallen vanuit Gaza. 
Deze dreiging is er altijd. Bid voor de Israëli’s die in dorpen wonen die dicht 
bij de grens met Gaza liggen en altijd een zekere alertheid hebben. Bid voor 
kracht voor hen om dit vol te houden met de woorden van Psalm 34:16-18. 

 DO 29/12  Afgelopen najaar werden er weer enkele Palestijnen geëxecuteerd 
door Hamas omdat zij Israël geholpen hadden om terroristen te vinden. Bid 
om bescherming van Palestijnen die ervoor kiezen Israël te helpen.

 VR 30/12  “Ik zal Israël terugbrengen naar zijn woonplaats. Het zal de Karmel 
en de Basan afweiden en op het bergland van Efraïm en Gilead zal het verza-
digd worden.” Jeremia 50:19. De Bijbel vertelt hier niet alleen dat het Joodse 
volk zal terugkeren, maar ook waar. Bid voor alle Joden die in deze gebieden 
wonen. Bid om bescherming. 

 ZA 31/12 OUDEJAARSDAG  “Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieu-
we schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.” 2 
Korinthe 5:17. Dank dat wij door Christus een nieuwe schepping zijn gewor-
den. Bid om kracht om te breken met zonden. Bid dat kerken waar de ver-
vangingstheologie nog gepredikt wordt hiermee zullen breken. 

24 t/m 31 December 2022

17 t/m 24 Januari 2023

1 t/m 8 Januari 2023 

25 t/m 31 Januari 20239 t/m 16 Januari 2023  

“Maar wie de HEERE verwachten, 
zullen hun kracht vernieuwen, zij 
zullen hun vleugels uitslaan als 

arenden, zij zullen snel lopen en niet 
afgemat worden, zij zullen lopen en 

niet moe worden.” 
JESAJA 40:31.

 ZO 1/1 NIEUWJAARSDAG  “Maar wie de HEERE verwachten, zullen hun kracht ver-
nieuwen, zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden, zij zullen snel lopen en 
niet afgemat worden, zij zullen lopen en niet moe worden.” Jesaja 40:31. Dank 
voor deze mooie belofte die God doet aan het volk Israël. 

 MA 2/1 JUDEA EN SAMARIA  Bid om wijsheid voor Joden die in Judea en Samaria 
wonen of willen wonen. Wonen in deze gebieden is voor Joden riskant, omdat 
Palestijnen vinden dat de gebieden hen toebehoren en er regelmatig aan-
slagen plaatsvinden. Bid voor wijsheid voor deze Joden in hoe hiermee om te 
gaan en bid dat ze Gods leiding hierin zullen ervaren. 

 DI 3/1  Afgelopen maanden heeft Israël meerdere antiterrorisme-acties uitge-
voerd in Judea en Samaria, waarbij terroristen werden opgepakt. Hamas en 
de Islamitische Jihad hebben nu de Palestijnen in dit gebied opgeroepen om 
wraak te nemen op Israëls militairen en bewoners van Joodse dorpen. Bid om 
bescherming tegen deze wraak. 

 WO 4/1  Het geweld in de stad Nablus, in Judea en Samaria, is afgelopen tijd op-
gelaaid. Onder meer doordat Hamas er onrust stookt. De Palestijnse Autoriteit 
is steeds minder in staat om de rust te bewaren. Bid dat het geweld zich niet 
verder verspreid en bid dat Israël de juiste beslissingen neemt over wanneer 
ze moeten ingrijpen. 

 DO 5/1  Bid voor wijsheid voor de nieuwe regering om goed om te gaan met 
alle uitdagingen die er zijn rondom Judea en Samaria op het gebied van veilig-
heid en de bouw van Joodse en Palestijnse dorpen. 

 VR 6/1 ISRAËL EN DE VOLKEREN  De Arabische stad Salfit in Samaria heeft anti-Jood-
se wetten uitgevaardigd waarin het verboden wordt om producten te verko-
pen aan Joden. Wanneer men dit toch doet, dan wordt zijn of haar zaak geslo-
ten. Bid dat dit besluit teruggetrokken wordt en dat initiatieven waarbij Joden 
en Palestijnen vredelievend samenleven juist bevorderd worden. 

 ZA 7/1  Bid dat er in het nieuwe jaar weer nieuwe Arabische landen zullen zijn 
die vrede willen sluiten met Israël. Bid ook dat er meer landen hun ambassa-
de gaan verhuizen naar Jeruzalem. Afgelopen jaar werden hier plannen voor 
aangedragen door vooraanstaande politici in o.a. Suriname en het Verenigd 
Koninkrijk. Zij kregen echter meteen veel kritiek te verduren. Bid dat men zich 
niet zal laten leiden door die kritiek (Psalm 48:2-3). 

 ZO 8/1  Dank voor de vriendschap die er tussen Israël en de Verenigde Staten 
is en hoe de VS opkomt voor Israël in bijvoorbeeld de vergaderingen van de 
Verenigde Naties. Bid ook dat de onderlinge band goed zal blijven en de VS 
een trouwe bondgenoot van Israël zal blijven. 

 MA 9/1  Er zijn signalen dat er verkennende gesprekken gaande zijn tussen 
Israël en Indonesië en Pakistan over het normaliseren van de relatie. Bid dat 
hierin de juiste keuzes worden gemaakt en dat het zal leiden tot meer rust 
en vrede voor Israël. 

 DI 10/1  In Iran groeit de onvrede van de bevolking met het regime vanwege 
schendingen van mensenrechten en onderdrukking. Bid dat dit er uiteinde-
lijk toe zal leiden dat de Iraanse regering moet aftreden en er een overheid 
komt die geen haat heeft tegen Israël. 

 WO 11/1  “Zo zegt de HEERE van de legermachten: Zie, Ik ga de boog van Elam 
breken, de keur van hun gevechtskracht.” Jeremia 49:35. Elam is het oude 
Perzië, het huidige Iran. Bid dat God de geest van vijandschap van Iran tegen 
Israël zal verbreken. 

 DO 12/1  Bid om bescherming tegen dreiging vanuit Hezbollah. Nu Israël een 
akkoord heeft getekend met Libanon over gasvelden in de zee, verwacht 
men dat de spanning wat gaat afnemen, maar dit is niet zeker. 

 VR 13/1  “Uw getuigenissen heb ik voor eeuwig in erfelijk bezit genomen, 
want zij zijn de vreugde van mijn hart.” Psalm 119:111. In het Jodendom staat 
de vreugde van het leven met God centraal. Hier kunnen we als christenen 
nog veel van leren. Bid dat Joden en christenen God eensgezind zullen die-
nen met vreugde.

 ZA 14/1  Rusland ontwikkelt een steeds betere relatie met Iran. Rusland heeft 
in Oekraïne Iraanse zelfmoorddrones ingezet. Bid dat Israël de juiste beslis-
singen maakt in hoe ze de relatie met Rusland vormgeven. Israël had lange 
tijd een goede relatie met Rusland, maar die komt steeds meer onder druk 
te staan door de oorlog in Oekraïne. In Ezechiël 38:1-5 wordt naast Gog en 
Magog (Noorderland/Rusland) ook de bondgenoot Perzië (Iran) genoemd 
als vijand van Israël. 

 ZO 15/1  Hamas heeft een aantal studenten geselecteerd om een cyberoor-
logtraining te volgen in Maleisië om zo betere cyberaanvallen tegen Israël 
te kunnen doen. Bid dat de training niet succesvol zal zijn en dat Israël zich 
goed kan verzetten tegen cyberaanvallen. Dank dat Israël momenteel een 
supermacht is op het gebied van het waarborgen van cyberveiligheid. 

 MA 16/1 ANTISEMITISME  De Iraanse president Ebrahim Raisi heeft onlangs uit-
spraken gedaan waarbij hij ontkent dat de Holocaust plaatsgevonden heeft. 
Helaas is hij niet de enige. Veel vijanden van Israël ontkennen de Holocaust. 
Bid dat deze leugens gestopt worden en de ogen van de Iraanse bevolking 
open gaan voor de waarheid. 

 DI 17/1  Afgelopen jaar zijn er op campussen in de Verenigde Staten meer 
dan 350 meldingen binnengekomen van anti-Israëlacties die een negatieve 
impact hadden op Joodse studenten. Bid dat dit soort acties tegengehou-
den worden en dat er meer studenten zullen opstaan om juist een positief 
geluid over Israël te laten horen. 

 WO 18/1  In Engeland komt er een nieuwe show op tv waarbij er kunst van 
Adolf Hitler wordt getoond en het publiek mag kiezen of het wel niet vernie-
tigd moet worden. Joodse organisaties hebben woedend gereageerd op de 
komst van dit programma, omdat Adolf Hitler hier wordt ingezet voor enter-
tainment. Bid dat mensen zich er meer bewust van worden hoe vreselijk het 
is voor nabestaanden als er lollig gedaan wordt over de WOII en Hitler. 

 DO 19/1  Antisemitisme is afkomstig van satan, die het volk van God wil uit-
roeien. De strijd tegen antisemitisme is daarom een geestelijke strijd. Bid 
om bescherming van het Joodse volk tegen antisemitisme en bid om ver-
breking van deze duistere machten (Efeze 6:13-17).

 VR 20/1  In Amsterdam is een nieuwe islamitische privéschool opgericht met 
als naam ‘Achterhuis Lyceum’. De reden dat deze school zo genoemd wordt, 
is dat de moslims aangeven zich in Nederland net zo opgejaagd te voelen 
als de Joden tijdens WOII. Dit is een zeer grove vergelijking die de Joodse ge-
meenschap pijn doet. Bid dat de school spoedig de deuren sluit. 

 ZA 21/1  “De HEERE is hun kracht, Hij is de kracht achter de overwinningen van 
Zijn gezalfde. Verlos Uw volk en zegen Uw eigendom, weid hen en draag hen 
tot in eeuwigheid.” Psalm 28:8-9. Dank dat God de kracht is van Israël. Bid 
deze Psalm als gebed voor Israël. 

 ZO 22/1 ALIJA  De Russische afdeling van het Joods Agentschap die Joden helpt 
alija te maken wordt door de Russische overheid ingeperkt in haar moge-
lijkheden. Bid dat het Joods Agentschap toch manieren vindt om Russische 
Joden te helpen om te verhuizen naar Israël. 

 MA 23/1  Grote gebeurtenissen in de wereld, zoals corona en het uitbreken 
van de oorlog in Oekraïne, maken dat er soms meer en soms minder Joden 
naar Israël emigreren. Maar de alija stopt nooit helemaal. Bid dat er ook in 
het nieuwe jaar, wat er ook zal gebeuren in de wereld, veel Joden zullen te-
rugkeren naar hun thuisland Israël (Ezechiël 39:27-28). 

 DI 24/1  Bid dat Joden die verhuisd zijn naar Israël snel hun draai zullen 
vinden in het nieuwe land. Bid dat het hen lukt om te integreren, huisves-
ting en een baan te vinden en dat de kinderen ook snel gewend zullen zijn 
(Ezechiël 39: 25-16). 

 WO 25/1  Dank voor Koen Carlier en zijn team die in 2022 duizenden Joden 
konden helpen om vanuit Oekraïne alija te maken naar Israël. Bid dat zij 
voor het nieuwe jaar kracht, wijsheid en bescherming ontvangen om op-
nieuw veel Joden te helpen. Bid voor een einde aan de oorlog in Oekraïne 
(Mattheus 25:14-23). 

 DO 26/1 CHRISTENEN VOOR ISRAËL  Bid dat Christen voor Israël (CVI) in het nieuwe 
jaar weer veel mensen zal bereiken met de boodschap van Gods blijvende 
trouw aan Israël. Bid dat het Israël Producten Centrum (IPC) in het nieuwe 
jaar veel producten zal verkopen en daarmee tot zegen zal zijn voor Israël 
(Genesis 12:3).  

 VR 27/1 INTERNATIONALE HERDENKINGSDAG VOOR DE HOLOCAUST  “Doe mijn tranen in Uw 
kruik. Staan zij niet in Uw register?” Psalm 56:9b. Bid voor alle Joden bij wie 
op deze dag de verschrikkelijke herinneringen aan de Holocaust weer hevig 
bovenkomen. Bid om troost van God voor hen en genezing van trauma’s. 

 ZA 28/1 CHRISTENEN VOOR ISRAËL  Dank dat CVI deze gebedskalender in veel lan-
den uit kan geven en dat zo christenen van over de hele wereld samen voor 
Israël bidden. 

 ZO 29/1  Afgelopen jaar heeft de Businessclub van CVI veel nieuwe leden 
mogen verwelkomen. Dank voor deze nieuwe leden die Israël met woord en 
daad willen steunen. 

 MA 30/1  Bid voor zegen op de verspreiding van artikelen in diverse talen op 
internet. Bid dat ze door velen gelezen worden en dat het christenen zal 
informeren en inspireren om voor Israël en het Joodse volk op de bres te 
staan.

 DI 31/1  Bid voor zegen op het werk van de nieuwe contactpersonen die 
Christians for Israel International nu heeft in landen als Ivoorkust, Curaçao, 
Cuba en Kenia.
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 ZA 24/12  “U die de HEERE liefhebt, haat het kwade. Hij bewaart de ziel van 
Zijn gunstelingen, Hij redt hen uit de hand van de goddelozen.” Psalm 97:10. 
Met Chanoeka wordt gevierd dat het Joodse volk gered werd uit de hand van 
de goddeloze Grieken die de tempel verontreinigden. Bid dat God Israël bij 
dreigend gevaar ook nu weer zal redden uit de hand van tegenstanders. 

 ZO 25/12 CHANOEKA EN EERSTE KERSTDAG  “Hij heeft het opgenomen voor Israël, 
Zijn knecht, door aan Zijn barmhartigheid te denken.” Lukas 1:54. Bid voor de 
christenen die in Israël leven. Zij vieren kerst in het land waar de Heere Jezus 
werd geboren als Joods jongetje. Bid dat al deze christenen, van Arabisch 
tot Oosters-Orthodox, erbij stil zullen staan dat Israël het land is waar God 
het Joodse volk geplant heeft. Bid dat deze christenen zich als vriend van de 
Joodse staat (blijven) opstellen.  

 MA 26/12 CHANOEKA EN TWEEDE KERSTDAG  Vandaag is de laatste dag van Chanoeka, 
ook wel het Lichtjesfeest genoemd. Voor christenen is Kerst ook een feest 
van licht in de duisternis. Bid dat Joden en christenen eensgezind een licht 
zullen zijn voor de wereld. 

 DI 27/12 ISRAËL AAN DE GRENZEN  De gebieden in Judea en Samaria zijn verdeeld in 
gebieden, die onder Israëlisch of onder Palestijns gezag vallen. Nu is er een 
trend gaande waarbij er door Palestijnen illegaal huizen worden gebouwd 
in gebied dat onder Israëlisch gezag valt. De vrees is dat Israël op die manier 
steeds meer grondgebied verliest. Bid dat deze trend gestopt wordt.

 WO 28/12  Bid om bescherming van Israël tegen raketaanvallen vanuit Gaza. 
Deze dreiging is er altijd. Bid voor de Israëli’s die in dorpen wonen die dicht 
bij de grens met Gaza liggen en altijd een zekere alertheid hebben. Bid voor 
kracht voor hen om dit vol te houden met de woorden van Psalm 34:16-18. 

 DO 29/12  Afgelopen najaar werden er weer enkele Palestijnen geëxecuteerd 
door Hamas omdat zij Israël geholpen hadden om terroristen te vinden. Bid 
om bescherming van Palestijnen die ervoor kiezen Israël te helpen.

 VR 30/12  “Ik zal Israël terugbrengen naar zijn woonplaats. Het zal de Karmel 
en de Basan afweiden en op het bergland van Efraïm en Gilead zal het verza-
digd worden.” Jeremia 50:19. De Bijbel vertelt hier niet alleen dat het Joodse 
volk zal terugkeren, maar ook waar. Bid voor alle Joden die in deze gebieden 
wonen. Bid om bescherming. 

 ZA 31/12 OUDEJAARSDAG  “Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieu-
we schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.” 2 
Korinthe 5:17. Dank dat wij door Christus een nieuwe schepping zijn gewor-
den. Bid om kracht om te breken met zonden. Bid dat kerken waar de ver-
vangingstheologie nog gepredikt wordt hiermee zullen breken. 

24 t/m 31 December 2022

17 t/m 24 Januari 2023

1 t/m 8 Januari 2023 

25 t/m 31 Januari 20239 t/m 16 Januari 2023  

“Maar wie de HEERE verwachten, 
zullen hun kracht vernieuwen, zij 
zullen hun vleugels uitslaan als 

arenden, zij zullen snel lopen en niet 
afgemat worden, zij zullen lopen en 

niet moe worden.” 
JESAJA 40:31.

 ZO 1/1 NIEUWJAARSDAG  “Maar wie de HEERE verwachten, zullen hun kracht ver-
nieuwen, zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden, zij zullen snel lopen en 
niet afgemat worden, zij zullen lopen en niet moe worden.” Jesaja 40:31. Dank 
voor deze mooie belofte die God doet aan het volk Israël. 

 MA 2/1 JUDEA EN SAMARIA  Bid om wijsheid voor Joden die in Judea en Samaria 
wonen of willen wonen. Wonen in deze gebieden is voor Joden riskant, omdat 
Palestijnen vinden dat de gebieden hen toebehoren en er regelmatig aan-
slagen plaatsvinden. Bid voor wijsheid voor deze Joden in hoe hiermee om te 
gaan en bid dat ze Gods leiding hierin zullen ervaren. 

 DI 3/1  Afgelopen maanden heeft Israël meerdere antiterrorisme-acties uitge-
voerd in Judea en Samaria, waarbij terroristen werden opgepakt. Hamas en 
de Islamitische Jihad hebben nu de Palestijnen in dit gebied opgeroepen om 
wraak te nemen op Israëls militairen en bewoners van Joodse dorpen. Bid om 
bescherming tegen deze wraak. 

 WO 4/1  Het geweld in de stad Nablus, in Judea en Samaria, is afgelopen tijd op-
gelaaid. Onder meer doordat Hamas er onrust stookt. De Palestijnse Autoriteit 
is steeds minder in staat om de rust te bewaren. Bid dat het geweld zich niet 
verder verspreid en bid dat Israël de juiste beslissingen neemt over wanneer 
ze moeten ingrijpen. 

 DO 5/1  Bid voor wijsheid voor de nieuwe regering om goed om te gaan met 
alle uitdagingen die er zijn rondom Judea en Samaria op het gebied van veilig-
heid en de bouw van Joodse en Palestijnse dorpen. 

 VR 6/1 ISRAËL EN DE VOLKEREN  De Arabische stad Salfit in Samaria heeft anti-Jood-
se wetten uitgevaardigd waarin het verboden wordt om producten te verko-
pen aan Joden. Wanneer men dit toch doet, dan wordt zijn of haar zaak geslo-
ten. Bid dat dit besluit teruggetrokken wordt en dat initiatieven waarbij Joden 
en Palestijnen vredelievend samenleven juist bevorderd worden. 

 ZA 7/1  Bid dat er in het nieuwe jaar weer nieuwe Arabische landen zullen zijn 
die vrede willen sluiten met Israël. Bid ook dat er meer landen hun ambassa-
de gaan verhuizen naar Jeruzalem. Afgelopen jaar werden hier plannen voor 
aangedragen door vooraanstaande politici in o.a. Suriname en het Verenigd 
Koninkrijk. Zij kregen echter meteen veel kritiek te verduren. Bid dat men zich 
niet zal laten leiden door die kritiek (Psalm 48:2-3). 

 ZO 8/1  Dank voor de vriendschap die er tussen Israël en de Verenigde Staten 
is en hoe de VS opkomt voor Israël in bijvoorbeeld de vergaderingen van de 
Verenigde Naties. Bid ook dat de onderlinge band goed zal blijven en de VS 
een trouwe bondgenoot van Israël zal blijven. 

 MA 9/1  Er zijn signalen dat er verkennende gesprekken gaande zijn tussen 
Israël en Indonesië en Pakistan over het normaliseren van de relatie. Bid dat 
hierin de juiste keuzes worden gemaakt en dat het zal leiden tot meer rust 
en vrede voor Israël. 

 DI 10/1  In Iran groeit de onvrede van de bevolking met het regime vanwege 
schendingen van mensenrechten en onderdrukking. Bid dat dit er uiteinde-
lijk toe zal leiden dat de Iraanse regering moet aftreden en er een overheid 
komt die geen haat heeft tegen Israël. 

 WO 11/1  “Zo zegt de HEERE van de legermachten: Zie, Ik ga de boog van Elam 
breken, de keur van hun gevechtskracht.” Jeremia 49:35. Elam is het oude 
Perzië, het huidige Iran. Bid dat God de geest van vijandschap van Iran tegen 
Israël zal verbreken. 

 DO 12/1  Bid om bescherming tegen dreiging vanuit Hezbollah. Nu Israël een 
akkoord heeft getekend met Libanon over gasvelden in de zee, verwacht 
men dat de spanning wat gaat afnemen, maar dit is niet zeker. 

 VR 13/1  “Uw getuigenissen heb ik voor eeuwig in erfelijk bezit genomen, 
want zij zijn de vreugde van mijn hart.” Psalm 119:111. In het Jodendom staat 
de vreugde van het leven met God centraal. Hier kunnen we als christenen 
nog veel van leren. Bid dat Joden en christenen God eensgezind zullen die-
nen met vreugde.

 ZA 14/1  Rusland ontwikkelt een steeds betere relatie met Iran. Rusland heeft 
in Oekraïne Iraanse zelfmoorddrones ingezet. Bid dat Israël de juiste beslis-
singen maakt in hoe ze de relatie met Rusland vormgeven. Israël had lange 
tijd een goede relatie met Rusland, maar die komt steeds meer onder druk 
te staan door de oorlog in Oekraïne. In Ezechiël 38:1-5 wordt naast Gog en 
Magog (Noorderland/Rusland) ook de bondgenoot Perzië (Iran) genoemd 
als vijand van Israël. 

 ZO 15/1  Hamas heeft een aantal studenten geselecteerd om een cyberoor-
logtraining te volgen in Maleisië om zo betere cyberaanvallen tegen Israël 
te kunnen doen. Bid dat de training niet succesvol zal zijn en dat Israël zich 
goed kan verzetten tegen cyberaanvallen. Dank dat Israël momenteel een 
supermacht is op het gebied van het waarborgen van cyberveiligheid. 

 MA 16/1 ANTISEMITISME  De Iraanse president Ebrahim Raisi heeft onlangs uit-
spraken gedaan waarbij hij ontkent dat de Holocaust plaatsgevonden heeft. 
Helaas is hij niet de enige. Veel vijanden van Israël ontkennen de Holocaust. 
Bid dat deze leugens gestopt worden en de ogen van de Iraanse bevolking 
open gaan voor de waarheid. 

 DI 17/1  Afgelopen jaar zijn er op campussen in de Verenigde Staten meer 
dan 350 meldingen binnengekomen van anti-Israëlacties die een negatieve 
impact hadden op Joodse studenten. Bid dat dit soort acties tegengehou-
den worden en dat er meer studenten zullen opstaan om juist een positief 
geluid over Israël te laten horen. 

 WO 18/1  In Engeland komt er een nieuwe show op tv waarbij er kunst van 
Adolf Hitler wordt getoond en het publiek mag kiezen of het wel niet vernie-
tigd moet worden. Joodse organisaties hebben woedend gereageerd op de 
komst van dit programma, omdat Adolf Hitler hier wordt ingezet voor enter-
tainment. Bid dat mensen zich er meer bewust van worden hoe vreselijk het 
is voor nabestaanden als er lollig gedaan wordt over de WOII en Hitler. 

 DO 19/1  Antisemitisme is afkomstig van satan, die het volk van God wil uit-
roeien. De strijd tegen antisemitisme is daarom een geestelijke strijd. Bid 
om bescherming van het Joodse volk tegen antisemitisme en bid om ver-
breking van deze duistere machten (Efeze 6:13-17).

 VR 20/1  In Amsterdam is een nieuwe islamitische privéschool opgericht met 
als naam ‘Achterhuis Lyceum’. De reden dat deze school zo genoemd wordt, 
is dat de moslims aangeven zich in Nederland net zo opgejaagd te voelen 
als de Joden tijdens WOII. Dit is een zeer grove vergelijking die de Joodse ge-
meenschap pijn doet. Bid dat de school spoedig de deuren sluit. 

 ZA 21/1  “De HEERE is hun kracht, Hij is de kracht achter de overwinningen van 
Zijn gezalfde. Verlos Uw volk en zegen Uw eigendom, weid hen en draag hen 
tot in eeuwigheid.” Psalm 28:8-9. Dank dat God de kracht is van Israël. Bid 
deze Psalm als gebed voor Israël. 

 ZO 22/1 ALIJA  De Russische afdeling van het Joods Agentschap die Joden helpt 
alija te maken wordt door de Russische overheid ingeperkt in haar moge-
lijkheden. Bid dat het Joods Agentschap toch manieren vindt om Russische 
Joden te helpen om te verhuizen naar Israël. 

 MA 23/1  Grote gebeurtenissen in de wereld, zoals corona en het uitbreken 
van de oorlog in Oekraïne, maken dat er soms meer en soms minder Joden 
naar Israël emigreren. Maar de alija stopt nooit helemaal. Bid dat er ook in 
het nieuwe jaar, wat er ook zal gebeuren in de wereld, veel Joden zullen te-
rugkeren naar hun thuisland Israël (Ezechiël 39:27-28). 

 DI 24/1  Bid dat Joden die verhuisd zijn naar Israël snel hun draai zullen 
vinden in het nieuwe land. Bid dat het hen lukt om te integreren, huisves-
ting en een baan te vinden en dat de kinderen ook snel gewend zullen zijn 
(Ezechiël 39: 25-16). 

 WO 25/1  Dank voor Koen Carlier en zijn team die in 2022 duizenden Joden 
konden helpen om vanuit Oekraïne alija te maken naar Israël. Bid dat zij 
voor het nieuwe jaar kracht, wijsheid en bescherming ontvangen om op-
nieuw veel Joden te helpen. Bid voor een einde aan de oorlog in Oekraïne 
(Mattheus 25:14-23). 

 DO 26/1 CHRISTENEN VOOR ISRAËL  Bid dat Christen voor Israël (CVI) in het nieuwe 
jaar weer veel mensen zal bereiken met de boodschap van Gods blijvende 
trouw aan Israël. Bid dat het Israël Producten Centrum (IPC) in het nieuwe 
jaar veel producten zal verkopen en daarmee tot zegen zal zijn voor Israël 
(Genesis 12:3).  

 VR 27/1 INTERNATIONALE HERDENKINGSDAG VOOR DE HOLOCAUST  “Doe mijn tranen in Uw 
kruik. Staan zij niet in Uw register?” Psalm 56:9b. Bid voor alle Joden bij wie 
op deze dag de verschrikkelijke herinneringen aan de Holocaust weer hevig 
bovenkomen. Bid om troost van God voor hen en genezing van trauma’s. 

 ZA 28/1 CHRISTENEN VOOR ISRAËL  Dank dat CVI deze gebedskalender in veel lan-
den uit kan geven en dat zo christenen van over de hele wereld samen voor 
Israël bidden. 

 ZO 29/1  Afgelopen jaar heeft de Businessclub van CVI veel nieuwe leden 
mogen verwelkomen. Dank voor deze nieuwe leden die Israël met woord en 
daad willen steunen. 

 MA 30/1  Bid voor zegen op de verspreiding van artikelen in diverse talen op 
internet. Bid dat ze door velen gelezen worden en dat het christenen zal 
informeren en inspireren om voor Israël en het Joodse volk op de bres te 
staan.

 DI 31/1  Bid voor zegen op het werk van de nieuwe contactpersonen die 
Christians for Israel International nu heeft in landen als Ivoorkust, Curaçao, 
Cuba en Kenia.
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 ZA 24/12  “U die de HEERE liefhebt, haat het kwade. Hij bewaart de ziel van 
Zijn gunstelingen, Hij redt hen uit de hand van de goddelozen.” Psalm 97:10. 
Met Chanoeka wordt gevierd dat het Joodse volk gered werd uit de hand van 
de goddeloze Grieken die de tempel verontreinigden. Bid dat God Israël bij 
dreigend gevaar ook nu weer zal redden uit de hand van tegenstanders. 

 ZO 25/12 CHANOEKA EN EERSTE KERSTDAG  “Hij heeft het opgenomen voor Israël, 
Zijn knecht, door aan Zijn barmhartigheid te denken.” Lukas 1:54. Bid voor de 
christenen die in Israël leven. Zij vieren kerst in het land waar de Heere Jezus 
werd geboren als Joods jongetje. Bid dat al deze christenen, van Arabisch 
tot Oosters-Orthodox, erbij stil zullen staan dat Israël het land is waar God 
het Joodse volk geplant heeft. Bid dat deze christenen zich als vriend van de 
Joodse staat (blijven) opstellen.  

 MA 26/12 CHANOEKA EN TWEEDE KERSTDAG  Vandaag is de laatste dag van Chanoeka, 
ook wel het Lichtjesfeest genoemd. Voor christenen is Kerst ook een feest 
van licht in de duisternis. Bid dat Joden en christenen eensgezind een licht 
zullen zijn voor de wereld. 

 DI 27/12 ISRAËL AAN DE GRENZEN  De gebieden in Judea en Samaria zijn verdeeld in 
gebieden, die onder Israëlisch of onder Palestijns gezag vallen. Nu is er een 
trend gaande waarbij er door Palestijnen illegaal huizen worden gebouwd 
in gebied dat onder Israëlisch gezag valt. De vrees is dat Israël op die manier 
steeds meer grondgebied verliest. Bid dat deze trend gestopt wordt.

 WO 28/12  Bid om bescherming van Israël tegen raketaanvallen vanuit Gaza. 
Deze dreiging is er altijd. Bid voor de Israëli’s die in dorpen wonen die dicht 
bij de grens met Gaza liggen en altijd een zekere alertheid hebben. Bid voor 
kracht voor hen om dit vol te houden met de woorden van Psalm 34:16-18. 

 DO 29/12  Afgelopen najaar werden er weer enkele Palestijnen geëxecuteerd 
door Hamas omdat zij Israël geholpen hadden om terroristen te vinden. Bid 
om bescherming van Palestijnen die ervoor kiezen Israël te helpen.

 VR 30/12  “Ik zal Israël terugbrengen naar zijn woonplaats. Het zal de Karmel 
en de Basan afweiden en op het bergland van Efraïm en Gilead zal het verza-
digd worden.” Jeremia 50:19. De Bijbel vertelt hier niet alleen dat het Joodse 
volk zal terugkeren, maar ook waar. Bid voor alle Joden die in deze gebieden 
wonen. Bid om bescherming. 

 ZA 31/12 OUDEJAARSDAG  “Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieu-
we schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.” 2 
Korinthe 5:17. Dank dat wij door Christus een nieuwe schepping zijn gewor-
den. Bid om kracht om te breken met zonden. Bid dat kerken waar de ver-
vangingstheologie nog gepredikt wordt hiermee zullen breken. 

24 t/m 31 December 2022

17 t/m 24 Januari 2023

1 t/m 8 Januari 2023 

25 t/m 31 Januari 20239 t/m 16 Januari 2023  

“Maar wie de HEERE verwachten, 
zullen hun kracht vernieuwen, zij 
zullen hun vleugels uitslaan als 

arenden, zij zullen snel lopen en niet 
afgemat worden, zij zullen lopen en 

niet moe worden.” 
JESAJA 40:31.

 ZO 1/1 NIEUWJAARSDAG  “Maar wie de HEERE verwachten, zullen hun kracht ver-
nieuwen, zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden, zij zullen snel lopen en 
niet afgemat worden, zij zullen lopen en niet moe worden.” Jesaja 40:31. Dank 
voor deze mooie belofte die God doet aan het volk Israël. 

 MA 2/1 JUDEA EN SAMARIA  Bid om wijsheid voor Joden die in Judea en Samaria 
wonen of willen wonen. Wonen in deze gebieden is voor Joden riskant, omdat 
Palestijnen vinden dat de gebieden hen toebehoren en er regelmatig aan-
slagen plaatsvinden. Bid voor wijsheid voor deze Joden in hoe hiermee om te 
gaan en bid dat ze Gods leiding hierin zullen ervaren. 

 DI 3/1  Afgelopen maanden heeft Israël meerdere antiterrorisme-acties uitge-
voerd in Judea en Samaria, waarbij terroristen werden opgepakt. Hamas en 
de Islamitische Jihad hebben nu de Palestijnen in dit gebied opgeroepen om 
wraak te nemen op Israëls militairen en bewoners van Joodse dorpen. Bid om 
bescherming tegen deze wraak. 

 WO 4/1  Het geweld in de stad Nablus, in Judea en Samaria, is afgelopen tijd op-
gelaaid. Onder meer doordat Hamas er onrust stookt. De Palestijnse Autoriteit 
is steeds minder in staat om de rust te bewaren. Bid dat het geweld zich niet 
verder verspreid en bid dat Israël de juiste beslissingen neemt over wanneer 
ze moeten ingrijpen. 

 DO 5/1  Bid voor wijsheid voor de nieuwe regering om goed om te gaan met 
alle uitdagingen die er zijn rondom Judea en Samaria op het gebied van veilig-
heid en de bouw van Joodse en Palestijnse dorpen. 

 VR 6/1 ISRAËL EN DE VOLKEREN  De Arabische stad Salfit in Samaria heeft anti-Jood-
se wetten uitgevaardigd waarin het verboden wordt om producten te verko-
pen aan Joden. Wanneer men dit toch doet, dan wordt zijn of haar zaak geslo-
ten. Bid dat dit besluit teruggetrokken wordt en dat initiatieven waarbij Joden 
en Palestijnen vredelievend samenleven juist bevorderd worden. 

 ZA 7/1  Bid dat er in het nieuwe jaar weer nieuwe Arabische landen zullen zijn 
die vrede willen sluiten met Israël. Bid ook dat er meer landen hun ambassa-
de gaan verhuizen naar Jeruzalem. Afgelopen jaar werden hier plannen voor 
aangedragen door vooraanstaande politici in o.a. Suriname en het Verenigd 
Koninkrijk. Zij kregen echter meteen veel kritiek te verduren. Bid dat men zich 
niet zal laten leiden door die kritiek (Psalm 48:2-3). 

 ZO 8/1  Dank voor de vriendschap die er tussen Israël en de Verenigde Staten 
is en hoe de VS opkomt voor Israël in bijvoorbeeld de vergaderingen van de 
Verenigde Naties. Bid ook dat de onderlinge band goed zal blijven en de VS 
een trouwe bondgenoot van Israël zal blijven. 

 MA 9/1  Er zijn signalen dat er verkennende gesprekken gaande zijn tussen 
Israël en Indonesië en Pakistan over het normaliseren van de relatie. Bid dat 
hierin de juiste keuzes worden gemaakt en dat het zal leiden tot meer rust 
en vrede voor Israël. 

 DI 10/1  In Iran groeit de onvrede van de bevolking met het regime vanwege 
schendingen van mensenrechten en onderdrukking. Bid dat dit er uiteinde-
lijk toe zal leiden dat de Iraanse regering moet aftreden en er een overheid 
komt die geen haat heeft tegen Israël. 

 WO 11/1  “Zo zegt de HEERE van de legermachten: Zie, Ik ga de boog van Elam 
breken, de keur van hun gevechtskracht.” Jeremia 49:35. Elam is het oude 
Perzië, het huidige Iran. Bid dat God de geest van vijandschap van Iran tegen 
Israël zal verbreken. 

 DO 12/1  Bid om bescherming tegen dreiging vanuit Hezbollah. Nu Israël een 
akkoord heeft getekend met Libanon over gasvelden in de zee, verwacht 
men dat de spanning wat gaat afnemen, maar dit is niet zeker. 

 VR 13/1  “Uw getuigenissen heb ik voor eeuwig in erfelijk bezit genomen, 
want zij zijn de vreugde van mijn hart.” Psalm 119:111. In het Jodendom staat 
de vreugde van het leven met God centraal. Hier kunnen we als christenen 
nog veel van leren. Bid dat Joden en christenen God eensgezind zullen die-
nen met vreugde.

 ZA 14/1  Rusland ontwikkelt een steeds betere relatie met Iran. Rusland heeft 
in Oekraïne Iraanse zelfmoorddrones ingezet. Bid dat Israël de juiste beslis-
singen maakt in hoe ze de relatie met Rusland vormgeven. Israël had lange 
tijd een goede relatie met Rusland, maar die komt steeds meer onder druk 
te staan door de oorlog in Oekraïne. In Ezechiël 38:1-5 wordt naast Gog en 
Magog (Noorderland/Rusland) ook de bondgenoot Perzië (Iran) genoemd 
als vijand van Israël. 

 ZO 15/1  Hamas heeft een aantal studenten geselecteerd om een cyberoor-
logtraining te volgen in Maleisië om zo betere cyberaanvallen tegen Israël 
te kunnen doen. Bid dat de training niet succesvol zal zijn en dat Israël zich 
goed kan verzetten tegen cyberaanvallen. Dank dat Israël momenteel een 
supermacht is op het gebied van het waarborgen van cyberveiligheid. 

 MA 16/1 ANTISEMITISME  De Iraanse president Ebrahim Raisi heeft onlangs uit-
spraken gedaan waarbij hij ontkent dat de Holocaust plaatsgevonden heeft. 
Helaas is hij niet de enige. Veel vijanden van Israël ontkennen de Holocaust. 
Bid dat deze leugens gestopt worden en de ogen van de Iraanse bevolking 
open gaan voor de waarheid. 

 DI 17/1  Afgelopen jaar zijn er op campussen in de Verenigde Staten meer 
dan 350 meldingen binnengekomen van anti-Israëlacties die een negatieve 
impact hadden op Joodse studenten. Bid dat dit soort acties tegengehou-
den worden en dat er meer studenten zullen opstaan om juist een positief 
geluid over Israël te laten horen. 

 WO 18/1  In Engeland komt er een nieuwe show op tv waarbij er kunst van 
Adolf Hitler wordt getoond en het publiek mag kiezen of het wel niet vernie-
tigd moet worden. Joodse organisaties hebben woedend gereageerd op de 
komst van dit programma, omdat Adolf Hitler hier wordt ingezet voor enter-
tainment. Bid dat mensen zich er meer bewust van worden hoe vreselijk het 
is voor nabestaanden als er lollig gedaan wordt over de WOII en Hitler. 

 DO 19/1  Antisemitisme is afkomstig van satan, die het volk van God wil uit-
roeien. De strijd tegen antisemitisme is daarom een geestelijke strijd. Bid 
om bescherming van het Joodse volk tegen antisemitisme en bid om ver-
breking van deze duistere machten (Efeze 6:13-17).

 VR 20/1  In Amsterdam is een nieuwe islamitische privéschool opgericht met 
als naam ‘Achterhuis Lyceum’. De reden dat deze school zo genoemd wordt, 
is dat de moslims aangeven zich in Nederland net zo opgejaagd te voelen 
als de Joden tijdens WOII. Dit is een zeer grove vergelijking die de Joodse ge-
meenschap pijn doet. Bid dat de school spoedig de deuren sluit. 

 ZA 21/1  “De HEERE is hun kracht, Hij is de kracht achter de overwinningen van 
Zijn gezalfde. Verlos Uw volk en zegen Uw eigendom, weid hen en draag hen 
tot in eeuwigheid.” Psalm 28:8-9. Dank dat God de kracht is van Israël. Bid 
deze Psalm als gebed voor Israël. 

 ZO 22/1 ALIJA  De Russische afdeling van het Joods Agentschap die Joden helpt 
alija te maken wordt door de Russische overheid ingeperkt in haar moge-
lijkheden. Bid dat het Joods Agentschap toch manieren vindt om Russische 
Joden te helpen om te verhuizen naar Israël. 

 MA 23/1  Grote gebeurtenissen in de wereld, zoals corona en het uitbreken 
van de oorlog in Oekraïne, maken dat er soms meer en soms minder Joden 
naar Israël emigreren. Maar de alija stopt nooit helemaal. Bid dat er ook in 
het nieuwe jaar, wat er ook zal gebeuren in de wereld, veel Joden zullen te-
rugkeren naar hun thuisland Israël (Ezechiël 39:27-28). 

 DI 24/1  Bid dat Joden die verhuisd zijn naar Israël snel hun draai zullen 
vinden in het nieuwe land. Bid dat het hen lukt om te integreren, huisves-
ting en een baan te vinden en dat de kinderen ook snel gewend zullen zijn 
(Ezechiël 39: 25-16). 

 WO 25/1  Dank voor Koen Carlier en zijn team die in 2022 duizenden Joden 
konden helpen om vanuit Oekraïne alija te maken naar Israël. Bid dat zij 
voor het nieuwe jaar kracht, wijsheid en bescherming ontvangen om op-
nieuw veel Joden te helpen. Bid voor een einde aan de oorlog in Oekraïne 
(Mattheus 25:14-23). 

 DO 26/1 CHRISTENEN VOOR ISRAËL  Bid dat Christen voor Israël (CVI) in het nieuwe 
jaar weer veel mensen zal bereiken met de boodschap van Gods blijvende 
trouw aan Israël. Bid dat het Israël Producten Centrum (IPC) in het nieuwe 
jaar veel producten zal verkopen en daarmee tot zegen zal zijn voor Israël 
(Genesis 12:3).  

 VR 27/1 INTERNATIONALE HERDENKINGSDAG VOOR DE HOLOCAUST  “Doe mijn tranen in Uw 
kruik. Staan zij niet in Uw register?” Psalm 56:9b. Bid voor alle Joden bij wie 
op deze dag de verschrikkelijke herinneringen aan de Holocaust weer hevig 
bovenkomen. Bid om troost van God voor hen en genezing van trauma’s. 

 ZA 28/1 CHRISTENEN VOOR ISRAËL  Dank dat CVI deze gebedskalender in veel lan-
den uit kan geven en dat zo christenen van over de hele wereld samen voor 
Israël bidden. 

 ZO 29/1  Afgelopen jaar heeft de Businessclub van CVI veel nieuwe leden 
mogen verwelkomen. Dank voor deze nieuwe leden die Israël met woord en 
daad willen steunen. 

 MA 30/1  Bid voor zegen op de verspreiding van artikelen in diverse talen op 
internet. Bid dat ze door velen gelezen worden en dat het christenen zal 
informeren en inspireren om voor Israël en het Joodse volk op de bres te 
staan.

 DI 31/1  Bid voor zegen op het werk van de nieuwe contactpersonen die 
Christians for Israel International nu heeft in landen als Ivoorkust, Curaçao, 
Cuba en Kenia.
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 ZA 24/12  “U die de HEERE liefhebt, haat het kwade. Hij bewaart de ziel van 
Zijn gunstelingen, Hij redt hen uit de hand van de goddelozen.” Psalm 97:10. 
Met Chanoeka wordt gevierd dat het Joodse volk gered werd uit de hand van 
de goddeloze Grieken die de tempel verontreinigden. Bid dat God Israël bij 
dreigend gevaar ook nu weer zal redden uit de hand van tegenstanders. 

 ZO 25/12 CHANOEKA EN EERSTE KERSTDAG  “Hij heeft het opgenomen voor Israël, 
Zijn knecht, door aan Zijn barmhartigheid te denken.” Lukas 1:54. Bid voor de 
christenen die in Israël leven. Zij vieren kerst in het land waar de Heere Jezus 
werd geboren als Joods jongetje. Bid dat al deze christenen, van Arabisch 
tot Oosters-Orthodox, erbij stil zullen staan dat Israël het land is waar God 
het Joodse volk geplant heeft. Bid dat deze christenen zich als vriend van de 
Joodse staat (blijven) opstellen.  

 MA 26/12 CHANOEKA EN TWEEDE KERSTDAG  Vandaag is de laatste dag van Chanoeka, 
ook wel het Lichtjesfeest genoemd. Voor christenen is Kerst ook een feest 
van licht in de duisternis. Bid dat Joden en christenen eensgezind een licht 
zullen zijn voor de wereld. 

 DI 27/12 ISRAËL AAN DE GRENZEN  De gebieden in Judea en Samaria zijn verdeeld in 
gebieden, die onder Israëlisch of onder Palestijns gezag vallen. Nu is er een 
trend gaande waarbij er door Palestijnen illegaal huizen worden gebouwd 
in gebied dat onder Israëlisch gezag valt. De vrees is dat Israël op die manier 
steeds meer grondgebied verliest. Bid dat deze trend gestopt wordt.

 WO 28/12  Bid om bescherming van Israël tegen raketaanvallen vanuit Gaza. 
Deze dreiging is er altijd. Bid voor de Israëli’s die in dorpen wonen die dicht 
bij de grens met Gaza liggen en altijd een zekere alertheid hebben. Bid voor 
kracht voor hen om dit vol te houden met de woorden van Psalm 34:16-18. 

 DO 29/12  Afgelopen najaar werden er weer enkele Palestijnen geëxecuteerd 
door Hamas omdat zij Israël geholpen hadden om terroristen te vinden. Bid 
om bescherming van Palestijnen die ervoor kiezen Israël te helpen.

 VR 30/12  “Ik zal Israël terugbrengen naar zijn woonplaats. Het zal de Karmel 
en de Basan afweiden en op het bergland van Efraïm en Gilead zal het verza-
digd worden.” Jeremia 50:19. De Bijbel vertelt hier niet alleen dat het Joodse 
volk zal terugkeren, maar ook waar. Bid voor alle Joden die in deze gebieden 
wonen. Bid om bescherming. 

 ZA 31/12 OUDEJAARSDAG  “Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieu-
we schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.” 2 
Korinthe 5:17. Dank dat wij door Christus een nieuwe schepping zijn gewor-
den. Bid om kracht om te breken met zonden. Bid dat kerken waar de ver-
vangingstheologie nog gepredikt wordt hiermee zullen breken. 
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“Maar wie de HEERE verwachten, 
zullen hun kracht vernieuwen, zij 
zullen hun vleugels uitslaan als 

arenden, zij zullen snel lopen en niet 
afgemat worden, zij zullen lopen en 

niet moe worden.” 
JESAJA 40:31.

 ZO 1/1 NIEUWJAARSDAG  “Maar wie de HEERE verwachten, zullen hun kracht ver-
nieuwen, zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden, zij zullen snel lopen en 
niet afgemat worden, zij zullen lopen en niet moe worden.” Jesaja 40:31. Dank 
voor deze mooie belofte die God doet aan het volk Israël. 

 MA 2/1 JUDEA EN SAMARIA  Bid om wijsheid voor Joden die in Judea en Samaria 
wonen of willen wonen. Wonen in deze gebieden is voor Joden riskant, omdat 
Palestijnen vinden dat de gebieden hen toebehoren en er regelmatig aan-
slagen plaatsvinden. Bid voor wijsheid voor deze Joden in hoe hiermee om te 
gaan en bid dat ze Gods leiding hierin zullen ervaren. 

 DI 3/1  Afgelopen maanden heeft Israël meerdere antiterrorisme-acties uitge-
voerd in Judea en Samaria, waarbij terroristen werden opgepakt. Hamas en 
de Islamitische Jihad hebben nu de Palestijnen in dit gebied opgeroepen om 
wraak te nemen op Israëls militairen en bewoners van Joodse dorpen. Bid om 
bescherming tegen deze wraak. 

 WO 4/1  Het geweld in de stad Nablus, in Judea en Samaria, is afgelopen tijd op-
gelaaid. Onder meer doordat Hamas er onrust stookt. De Palestijnse Autoriteit 
is steeds minder in staat om de rust te bewaren. Bid dat het geweld zich niet 
verder verspreid en bid dat Israël de juiste beslissingen neemt over wanneer 
ze moeten ingrijpen. 

 DO 5/1  Bid voor wijsheid voor de nieuwe regering om goed om te gaan met 
alle uitdagingen die er zijn rondom Judea en Samaria op het gebied van veilig-
heid en de bouw van Joodse en Palestijnse dorpen. 

 VR 6/1 ISRAËL EN DE VOLKEREN  De Arabische stad Salfit in Samaria heeft anti-Jood-
se wetten uitgevaardigd waarin het verboden wordt om producten te verko-
pen aan Joden. Wanneer men dit toch doet, dan wordt zijn of haar zaak geslo-
ten. Bid dat dit besluit teruggetrokken wordt en dat initiatieven waarbij Joden 
en Palestijnen vredelievend samenleven juist bevorderd worden. 

 ZA 7/1  Bid dat er in het nieuwe jaar weer nieuwe Arabische landen zullen zijn 
die vrede willen sluiten met Israël. Bid ook dat er meer landen hun ambassa-
de gaan verhuizen naar Jeruzalem. Afgelopen jaar werden hier plannen voor 
aangedragen door vooraanstaande politici in o.a. Suriname en het Verenigd 
Koninkrijk. Zij kregen echter meteen veel kritiek te verduren. Bid dat men zich 
niet zal laten leiden door die kritiek (Psalm 48:2-3). 

 ZO 8/1  Dank voor de vriendschap die er tussen Israël en de Verenigde Staten 
is en hoe de VS opkomt voor Israël in bijvoorbeeld de vergaderingen van de 
Verenigde Naties. Bid ook dat de onderlinge band goed zal blijven en de VS 
een trouwe bondgenoot van Israël zal blijven. 

 MA 9/1  Er zijn signalen dat er verkennende gesprekken gaande zijn tussen 
Israël en Indonesië en Pakistan over het normaliseren van de relatie. Bid dat 
hierin de juiste keuzes worden gemaakt en dat het zal leiden tot meer rust 
en vrede voor Israël. 

 DI 10/1  In Iran groeit de onvrede van de bevolking met het regime vanwege 
schendingen van mensenrechten en onderdrukking. Bid dat dit er uiteinde-
lijk toe zal leiden dat de Iraanse regering moet aftreden en er een overheid 
komt die geen haat heeft tegen Israël. 

 WO 11/1  “Zo zegt de HEERE van de legermachten: Zie, Ik ga de boog van Elam 
breken, de keur van hun gevechtskracht.” Jeremia 49:35. Elam is het oude 
Perzië, het huidige Iran. Bid dat God de geest van vijandschap van Iran tegen 
Israël zal verbreken. 

 DO 12/1  Bid om bescherming tegen dreiging vanuit Hezbollah. Nu Israël een 
akkoord heeft getekend met Libanon over gasvelden in de zee, verwacht 
men dat de spanning wat gaat afnemen, maar dit is niet zeker. 

 VR 13/1  “Uw getuigenissen heb ik voor eeuwig in erfelijk bezit genomen, 
want zij zijn de vreugde van mijn hart.” Psalm 119:111. In het Jodendom staat 
de vreugde van het leven met God centraal. Hier kunnen we als christenen 
nog veel van leren. Bid dat Joden en christenen God eensgezind zullen die-
nen met vreugde.

 ZA 14/1  Rusland ontwikkelt een steeds betere relatie met Iran. Rusland heeft 
in Oekraïne Iraanse zelfmoorddrones ingezet. Bid dat Israël de juiste beslis-
singen maakt in hoe ze de relatie met Rusland vormgeven. Israël had lange 
tijd een goede relatie met Rusland, maar die komt steeds meer onder druk 
te staan door de oorlog in Oekraïne. In Ezechiël 38:1-5 wordt naast Gog en 
Magog (Noorderland/Rusland) ook de bondgenoot Perzië (Iran) genoemd 
als vijand van Israël. 

 ZO 15/1  Hamas heeft een aantal studenten geselecteerd om een cyberoor-
logtraining te volgen in Maleisië om zo betere cyberaanvallen tegen Israël 
te kunnen doen. Bid dat de training niet succesvol zal zijn en dat Israël zich 
goed kan verzetten tegen cyberaanvallen. Dank dat Israël momenteel een 
supermacht is op het gebied van het waarborgen van cyberveiligheid. 

 MA 16/1 ANTISEMITISME  De Iraanse president Ebrahim Raisi heeft onlangs uit-
spraken gedaan waarbij hij ontkent dat de Holocaust plaatsgevonden heeft. 
Helaas is hij niet de enige. Veel vijanden van Israël ontkennen de Holocaust. 
Bid dat deze leugens gestopt worden en de ogen van de Iraanse bevolking 
open gaan voor de waarheid. 

 DI 17/1  Afgelopen jaar zijn er op campussen in de Verenigde Staten meer 
dan 350 meldingen binnengekomen van anti-Israëlacties die een negatieve 
impact hadden op Joodse studenten. Bid dat dit soort acties tegengehou-
den worden en dat er meer studenten zullen opstaan om juist een positief 
geluid over Israël te laten horen. 

 WO 18/1  In Engeland komt er een nieuwe show op tv waarbij er kunst van 
Adolf Hitler wordt getoond en het publiek mag kiezen of het wel niet vernie-
tigd moet worden. Joodse organisaties hebben woedend gereageerd op de 
komst van dit programma, omdat Adolf Hitler hier wordt ingezet voor enter-
tainment. Bid dat mensen zich er meer bewust van worden hoe vreselijk het 
is voor nabestaanden als er lollig gedaan wordt over de WOII en Hitler. 

 DO 19/1  Antisemitisme is afkomstig van satan, die het volk van God wil uit-
roeien. De strijd tegen antisemitisme is daarom een geestelijke strijd. Bid 
om bescherming van het Joodse volk tegen antisemitisme en bid om ver-
breking van deze duistere machten (Efeze 6:13-17).

 VR 20/1  In Amsterdam is een nieuwe islamitische privéschool opgericht met 
als naam ‘Achterhuis Lyceum’. De reden dat deze school zo genoemd wordt, 
is dat de moslims aangeven zich in Nederland net zo opgejaagd te voelen 
als de Joden tijdens WOII. Dit is een zeer grove vergelijking die de Joodse ge-
meenschap pijn doet. Bid dat de school spoedig de deuren sluit. 

 ZA 21/1  “De HEERE is hun kracht, Hij is de kracht achter de overwinningen van 
Zijn gezalfde. Verlos Uw volk en zegen Uw eigendom, weid hen en draag hen 
tot in eeuwigheid.” Psalm 28:8-9. Dank dat God de kracht is van Israël. Bid 
deze Psalm als gebed voor Israël. 

 ZO 22/1 ALIJA  De Russische afdeling van het Joods Agentschap die Joden helpt 
alija te maken wordt door de Russische overheid ingeperkt in haar moge-
lijkheden. Bid dat het Joods Agentschap toch manieren vindt om Russische 
Joden te helpen om te verhuizen naar Israël. 

 MA 23/1  Grote gebeurtenissen in de wereld, zoals corona en het uitbreken 
van de oorlog in Oekraïne, maken dat er soms meer en soms minder Joden 
naar Israël emigreren. Maar de alija stopt nooit helemaal. Bid dat er ook in 
het nieuwe jaar, wat er ook zal gebeuren in de wereld, veel Joden zullen te-
rugkeren naar hun thuisland Israël (Ezechiël 39:27-28). 

 DI 24/1  Bid dat Joden die verhuisd zijn naar Israël snel hun draai zullen 
vinden in het nieuwe land. Bid dat het hen lukt om te integreren, huisves-
ting en een baan te vinden en dat de kinderen ook snel gewend zullen zijn 
(Ezechiël 39: 25-16). 

 WO 25/1  Dank voor Koen Carlier en zijn team die in 2022 duizenden Joden 
konden helpen om vanuit Oekraïne alija te maken naar Israël. Bid dat zij 
voor het nieuwe jaar kracht, wijsheid en bescherming ontvangen om op-
nieuw veel Joden te helpen. Bid voor een einde aan de oorlog in Oekraïne 
(Mattheus 25:14-23). 

 DO 26/1 CHRISTENEN VOOR ISRAËL  Bid dat Christen voor Israël (CVI) in het nieuwe 
jaar weer veel mensen zal bereiken met de boodschap van Gods blijvende 
trouw aan Israël. Bid dat het Israël Producten Centrum (IPC) in het nieuwe 
jaar veel producten zal verkopen en daarmee tot zegen zal zijn voor Israël 
(Genesis 12:3).  

 VR 27/1 INTERNATIONALE HERDENKINGSDAG VOOR DE HOLOCAUST  “Doe mijn tranen in Uw 
kruik. Staan zij niet in Uw register?” Psalm 56:9b. Bid voor alle Joden bij wie 
op deze dag de verschrikkelijke herinneringen aan de Holocaust weer hevig 
bovenkomen. Bid om troost van God voor hen en genezing van trauma’s. 

 ZA 28/1 CHRISTENEN VOOR ISRAËL  Dank dat CVI deze gebedskalender in veel lan-
den uit kan geven en dat zo christenen van over de hele wereld samen voor 
Israël bidden. 

 ZO 29/1  Afgelopen jaar heeft de Businessclub van CVI veel nieuwe leden 
mogen verwelkomen. Dank voor deze nieuwe leden die Israël met woord en 
daad willen steunen. 

 MA 30/1  Bid voor zegen op de verspreiding van artikelen in diverse talen op 
internet. Bid dat ze door velen gelezen worden en dat het christenen zal 
informeren en inspireren om voor Israël en het Joodse volk op de bres te 
staan.

 DI 31/1  Bid voor zegen op het werk van de nieuwe contactpersonen die 
Christians for Israel International nu heeft in landen als Ivoorkust, Curaçao, 
Cuba en Kenia.

 

 

“U die de HEERE liefhebt, haat het 
kwade. Hij bewaart de ziel van Zijn 

gunstelingen, Hij redt hen uit de hand 
van de goddelozen.” 

PSALM 97:10

Gebedskalender
Israël

Israël gebedskalender December 2022 / Januari 2023

Voorwoord 
“U bent het, HEERE, U alleen. U hebt de hemel gemaakt, de allerhoogste 
hemel en heel het leger erin, de aarde en al wat daarop is, de zeeën en 
al wat daarin is, en U doet dat alles leven, en de menigte aan de hemel 
buigt zich voor U neer.” Nehemia 9:6. 

Met het leger in de hemel wordt de engelenmacht bedoeld die altijd 
voor Gods aangezicht is en God voortdurend looft. Iets van deze 
enorme engelenmacht was zichtbaar op aarde bij de geboorte van de 
Heere Jezus. God gebruikt Zijn engelen ook om Zijn volk te beschermen 
in de geestelijke strijd die er gaande is. Bid deze twee maanden dat 
God met Zijn engelen rondom Zijn volk is. In het vers uit Nehemia komt 
ook sterk naar voren dat God de Almachtige is en dat alles en iedereen 
van Hem afhankelijk is. Laten we in dit besef bidden, wetend dat God 
bij machte is meer te doen dan dat wij voor mogelijk houden. 

“En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse 
legermacht, die God loofde en zei: Eer zij aan God in de hoogste 
hemelen, en vrede op aarde, in mensen een welbehagen.” Lukas 
2:13-14. 

Shalom, 
Johanna Eshuis-van Davelaar 
Coördinator gebedskalender 
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t.n.v. Christenen voor Israël te Nijkerk

 VR 16/12  In Nablus is een nieuwe terreurgroep ontstaan met de naam Lions 
Den (Leeuwenkuil). Het is een soort fusie van Hamas en Fatah, twee andere 
terreurgroepen. De groep is met name actief in Nablus, maar ook in steeds 
meer andere steden. Bid dat deze terreurgroep zo hard aangepakt wordt 
dat de groep uit elkaar zal vallen en er geen aanslagen gepleegd kunnen 
worden.   

 ZA 17/12  Herzi Halevi is de nieuwe stafchef van het Israëlische leger. Hij ver-
vangt Aviv Kohavi, wiens termijn er weer op zit. Bid voor zegen op het werk 
van Halevi en wijsheid om goed leiding te geven aan het leger. Dank voor 
het werk van Aviv Kohavi. 

 ZO 18/12 CHANOEKA  Vandaag is de eerste dag van Chanoeka. Chanoeka is het 
feest waarbij de herinwijding van de tempel wordt gevierd toen de tempel 
in 164 vChr. weer in Joodse handen kwam. Bid om gezegende feestdagen 
voor het Joodse volk. 

 MA 19/12  Tegenwoordig staat Chanoeka ook symbool voor de militaire dap-
perheid bij de oprichting van de staat Israël. Dank voor de oprichting van de 
staat Israël en Gods blijvende trouw aan Israël.

 DI 20/12  Tijdens Chanoeka wordt er elke dag een kaarsje aangestoken van 
de kandelaar (de Chanoekia) totdat na acht dagen alle kaarsjes branden. Bid 
dat het Joodse volk steeds meer een licht in deze wereld zal zijn. 

 WO 21/12  Chanoeka is het feest van het wonder van het flesje olie dat niet 
opraakte. Hierdoor kon de kandelaar in de tempel acht dagen lang branden. 
Ook in onze tijd voorziet God vaak op wonderlijke wijze in wat nodig is. Dank 
dat God een God van wonderen is en sta stil bij een moment waarop u zelf 
Gods voorzienigheid heeft mogen ervaren. 

 DO 22/12  In de tijd van de Makkabeeën was de Tempel in Joodse handen. 
Op dit moment is er op de plek van de Tempel voor Joden alleen nog de 
Westelijke Muur waar ze openlijk kunnen bidden. Op het Tempelplein is dat 
voor Joden verboden. Bid dat de tijd zal komen dat het Tempelplein de plek 
is waar de God van Israël aanbeden wordt (Jesaja 56:6-7). 

 VR 23/12  Met Chanoeka krijgen kinderen vaak cadeaus en worden ze extra 
verwend. Bid voor alle Joodse kinderen. Bid dat zij in een wereld, waarin 
antisemitisme toeneemt en het geloof in God steeds verder afbrokkelt, toch 
standvastig zullen blijven in hun geloof in God. Bid dat zij op jonge leeftijd 
mogen ervaren dat God hun Vader in de hemel is. 

16 t/m 23 December 2022

Reacties en suggesties: bidden@cvi.nl

1 t/m 7 December 2022

8 t/m 15 December 2022

 DO 1/12 ISRAËL  “Verlaat de wijsheid niet en zij zal je bewaren, heb haar lief 
en zij zal je beschermen.” Spreuken 4:6. Bid voor de Israëlische overheid. 
Bid dat regeringsleden God om wijsheid zullen vragen voor de moeilijke 
keuzes die zij moeten maken. Bid dat zij de juiste strategie kiezen om 
Israël te verdedigen tegen vijanden. 

 VR 2/12 CHRISTIANS FOR ISRAEL INTERNATIONAL  Begin december worden er op-
names gemaakt voor een nieuwe Engelstalige online cursus voor jong 
volwassenen: ‘Modern Israel and the Bible’. In acht modules hopen inter-
nationaal jurist Andrew Tucker en theoloog Johannes Gerloff aan christe-
nen het hedendaagse Israël uit te leggen. Bid voor gezegende opnames.

 ZA 3/12 VERKIEZINGEN IN ISRAËL  Op moment van schrijven, lijkt het er op dat 
Benjamin Netanyahu de overwinning behaald heeft in de verkiezingen 
en dat het hem gaat lukken om een regering te vormen. Dank dat er een 
duidelijkere uitslag is geweest dan de voorgaande verkiezingen en bid 
dat de nieuwe regering tot zegen van het land zal zijn.  

 ZO 4/12 ISRAËL  Onlangs hebben Israëlische archeologen een vernieuwde 
dateringsmethode gebruikt om opgravingen en aardlagen te dateren. 
Hieruit blijkt dat de Bijbelse geschiedschrijving zeer betrouwbaar is. 
Dank voor deze bewijzen en bid dat ze gezien en erkend worden door 
mensen die sceptisch zijn over de betrouwbaarheid van de Bijbel (Psalm 
102:2-5).

 MA 5/12  Uit een onderzoek dat gedaan is naar het functioneren van 
democratieën, is gebleken dat Israël het wereldwijd gezien goed doet. 
Israël doet het zelfs beter dan bijvoorbeeld de Verenigde Staten, Spanje 
en Italië. Israël wordt er vaak van beschuldigd niet democratisch te zijn, 
maar uit dit onderzoek blijkt dat het juist goed gesteld is met de demo-
cratie. Dank voor deze uitslag en bid dat hier ook erkenning voor zal zijn 
bij critici van Israël. 

 DI 6/12  Afgelopen tijd heeft Israël een groot aantal terroristen opgepakt. 
Bij deze arrestaties vielen er ook doden. Dit kan rekenen op zware kritiek 
van andere landen, waarbij Israëls zelfverdedigingsrecht niet voor ogen 
gehouden wordt. Bid dat Israëls recht op zelfverdediging erkend wordt.

 WO 7/12  Veel Arabische Israëli’s leven in vrede samen met Joodse 
Israëli’s. Dank hiervoor en bid dat steeds meer Arabieren in Israël zich 
zullen opstellen als vriend van Israël en hun Joodse medeburgers. Bid 
ook dat Joodse Israëli’s zich hierin welwillend opstellen. 

 DO 8/12  Bid voor Joden die in de Heere Jezus als de Messias geloven. Bid 
dat ze gesterkt worden in hun geloof en tot zegen zijn voor hun Joodse en 
Arabische medeburgers en christenen in de vele denominaties (Johannes 
17:18-21). 

 VR 9/12   Bid voor bescherming van Israëli’s tegen terroristische aanslagen. 
Bid dat Palestijnen die aanslagen beramen, tot inkeer komen. Bid voor ze-
gen op het werk van de Israëlische geheime diensten die er alles aan doen 
om aanslagen te voorkomen.  

 ZA 10/12  “Want in Hem leven wij, bewegen wij ons en bestaan wij; zoals 
ook enkelen van uw dichters gezegd hebben: Want wij zijn ook van Zijn ge-
slacht.” Handelingen 17:28. Bid dat voor Joden die op dit moment niet religi-
eus zijn, de ogen opengaan en dat ze zien dat God een werkelijkheid is waar 
je niet om heen kunt. 

 ZO 11/12  Bid dat het Israëlische leger alle mogelijkheden heeft die nodig zijn 
om het land te kunnen verdedigen: voldoende mankracht, voldoende finan-
ciën en voldoende materieel. 

 MA 12/12  Bid dat het deze winter veel zal regenen in Israël, zodat alle water-
voorraden van het land en in het bijzonder het Meer van Galilea weer hele-
maal gevuld zullen zijn. 

 DI 13/12  Bid voor bescherming van Israëlische soldaten in de gebieden Judea 
en Samaria. Regelmatig worden er aanslagen op hen gepleegd in de vorm 
van beschietingen of doordat er op hen ingereden wordt met voertuigen. 
Bid met de woorden van Psalm 56:2-5. 

 WO 14/12  Israël heeft een overeenkomst gesloten met Libanon over een 
gasveld dat deels in Israëlische en deels in Libanese wateren ligt. Vanwege 
dit gasveld was er veel spanning en ook dreiging van Hezbollah naar Israël 
toe. Men hoopt dat de overeenkomst een einde maakt aan de spanningen. 
Bid dat dit inderdaad het geval is en bid voor bescherming van Israël tegen 
aanvallen vanaf zee. 

 DO 15/12  Afgelopen maanden was het onrustig in Arabische steden en waren 
er daar veel (vaak dodelijke) clashes met het Israëlische leger. Deze onrust 
is ook voor een deel overgeslagen op de Arabische wijken in Jeruzalem. 
Arabische mannen gooien stenen en molotovcocktails naar de politie en er 
vindt veel vandalisme plaats. Bid dat de rust in Jeruzalem mag terugkeren. 
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December 2022 / Januari 2023

2022
December 

2023
Januari

 ZA 24/12  “U die de HEERE liefhebt, haat het kwade. Hij bewaart de ziel van 
Zijn gunstelingen, Hij redt hen uit de hand van de goddelozen.” Psalm 97:10. 
Met Chanoeka wordt gevierd dat het Joodse volk gered werd uit de hand van 
de goddeloze Grieken die de tempel verontreinigden. Bid dat God Israël bij 
dreigend gevaar ook nu weer zal redden uit de hand van tegenstanders. 

 ZO 25/12 CHANOEKA EN EERSTE KERSTDAG  “Hij heeft het opgenomen voor Israël, 
Zijn knecht, door aan Zijn barmhartigheid te denken.” Lukas 1:54. Bid voor de 
christenen die in Israël leven. Zij vieren kerst in het land waar de Heere Jezus 
werd geboren als Joods jongetje. Bid dat al deze christenen, van Arabisch 
tot Oosters-Orthodox, erbij stil zullen staan dat Israël het land is waar God 
het Joodse volk geplant heeft. Bid dat deze christenen zich als vriend van de 
Joodse staat (blijven) opstellen.  

 MA 26/12 CHANOEKA EN TWEEDE KERSTDAG  Vandaag is de laatste dag van Chanoeka, 
ook wel het Lichtjesfeest genoemd. Voor christenen is Kerst ook een feest 
van licht in de duisternis. Bid dat Joden en christenen eensgezind een licht 
zullen zijn voor de wereld. 

 DI 27/12 ISRAËL AAN DE GRENZEN  De gebieden in Judea en Samaria zijn verdeeld in 
gebieden, die onder Israëlisch of onder Palestijns gezag vallen. Nu is er een 
trend gaande waarbij er door Palestijnen illegaal huizen worden gebouwd 
in gebied dat onder Israëlisch gezag valt. De vrees is dat Israël op die manier 
steeds meer grondgebied verliest. Bid dat deze trend gestopt wordt.

 WO 28/12  Bid om bescherming van Israël tegen raketaanvallen vanuit Gaza. 
Deze dreiging is er altijd. Bid voor de Israëli’s die in dorpen wonen die dicht 
bij de grens met Gaza liggen en altijd een zekere alertheid hebben. Bid voor 
kracht voor hen om dit vol te houden met de woorden van Psalm 34:16-18. 

 DO 29/12  Afgelopen najaar werden er weer enkele Palestijnen geëxecuteerd 
door Hamas omdat zij Israël geholpen hadden om terroristen te vinden. Bid 
om bescherming van Palestijnen die ervoor kiezen Israël te helpen.

 VR 30/12  “Ik zal Israël terugbrengen naar zijn woonplaats. Het zal de Karmel 
en de Basan afweiden en op het bergland van Efraïm en Gilead zal het verza-
digd worden.” Jeremia 50:19. De Bijbel vertelt hier niet alleen dat het Joodse 
volk zal terugkeren, maar ook waar. Bid voor alle Joden die in deze gebieden 
wonen. Bid om bescherming. 

 ZA 31/12 OUDEJAARSDAG  “Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieu-
we schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.” 2 
Korinthe 5:17. Dank dat wij door Christus een nieuwe schepping zijn gewor-
den. Bid om kracht om te breken met zonden. Bid dat kerken waar de ver-
vangingstheologie nog gepredikt wordt hiermee zullen breken. 

24 t/m 31 December 2022

17 t/m 24 Januari 2023

1 t/m 8 Januari 2023 

25 t/m 31 Januari 20239 t/m 16 Januari 2023  

“Maar wie de HEERE verwachten, 
zullen hun kracht vernieuwen, zij 
zullen hun vleugels uitslaan als 

arenden, zij zullen snel lopen en niet 
afgemat worden, zij zullen lopen en 

niet moe worden.” 
JESAJA 40:31.

 ZO 1/1 NIEUWJAARSDAG  “Maar wie de HEERE verwachten, zullen hun kracht ver-
nieuwen, zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden, zij zullen snel lopen en 
niet afgemat worden, zij zullen lopen en niet moe worden.” Jesaja 40:31. Dank 
voor deze mooie belofte die God doet aan het volk Israël. 

 MA 2/1 JUDEA EN SAMARIA  Bid om wijsheid voor Joden die in Judea en Samaria 
wonen of willen wonen. Wonen in deze gebieden is voor Joden riskant, omdat 
Palestijnen vinden dat de gebieden hen toebehoren en er regelmatig aan-
slagen plaatsvinden. Bid voor wijsheid voor deze Joden in hoe hiermee om te 
gaan en bid dat ze Gods leiding hierin zullen ervaren. 

 DI 3/1  Afgelopen maanden heeft Israël meerdere antiterrorisme-acties uitge-
voerd in Judea en Samaria, waarbij terroristen werden opgepakt. Hamas en 
de Islamitische Jihad hebben nu de Palestijnen in dit gebied opgeroepen om 
wraak te nemen op Israëls militairen en bewoners van Joodse dorpen. Bid om 
bescherming tegen deze wraak. 

 WO 4/1  Het geweld in de stad Nablus, in Judea en Samaria, is afgelopen tijd op-
gelaaid. Onder meer doordat Hamas er onrust stookt. De Palestijnse Autoriteit 
is steeds minder in staat om de rust te bewaren. Bid dat het geweld zich niet 
verder verspreid en bid dat Israël de juiste beslissingen neemt over wanneer 
ze moeten ingrijpen. 

 DO 5/1  Bid voor wijsheid voor de nieuwe regering om goed om te gaan met 
alle uitdagingen die er zijn rondom Judea en Samaria op het gebied van veilig-
heid en de bouw van Joodse en Palestijnse dorpen. 

 VR 6/1 ISRAËL EN DE VOLKEREN  De Arabische stad Salfit in Samaria heeft anti-Jood-
se wetten uitgevaardigd waarin het verboden wordt om producten te verko-
pen aan Joden. Wanneer men dit toch doet, dan wordt zijn of haar zaak geslo-
ten. Bid dat dit besluit teruggetrokken wordt en dat initiatieven waarbij Joden 
en Palestijnen vredelievend samenleven juist bevorderd worden. 

 ZA 7/1  Bid dat er in het nieuwe jaar weer nieuwe Arabische landen zullen zijn 
die vrede willen sluiten met Israël. Bid ook dat er meer landen hun ambassa-
de gaan verhuizen naar Jeruzalem. Afgelopen jaar werden hier plannen voor 
aangedragen door vooraanstaande politici in o.a. Suriname en het Verenigd 
Koninkrijk. Zij kregen echter meteen veel kritiek te verduren. Bid dat men zich 
niet zal laten leiden door die kritiek (Psalm 48:2-3). 

 ZO 8/1  Dank voor de vriendschap die er tussen Israël en de Verenigde Staten 
is en hoe de VS opkomt voor Israël in bijvoorbeeld de vergaderingen van de 
Verenigde Naties. Bid ook dat de onderlinge band goed zal blijven en de VS 
een trouwe bondgenoot van Israël zal blijven. 

 MA 9/1  Er zijn signalen dat er verkennende gesprekken gaande zijn tussen 
Israël en Indonesië en Pakistan over het normaliseren van de relatie. Bid dat 
hierin de juiste keuzes worden gemaakt en dat het zal leiden tot meer rust 
en vrede voor Israël. 

 DI 10/1  In Iran groeit de onvrede van de bevolking met het regime vanwege 
schendingen van mensenrechten en onderdrukking. Bid dat dit er uiteinde-
lijk toe zal leiden dat de Iraanse regering moet aftreden en er een overheid 
komt die geen haat heeft tegen Israël. 

 WO 11/1  “Zo zegt de HEERE van de legermachten: Zie, Ik ga de boog van Elam 
breken, de keur van hun gevechtskracht.” Jeremia 49:35. Elam is het oude 
Perzië, het huidige Iran. Bid dat God de geest van vijandschap van Iran tegen 
Israël zal verbreken. 

 DO 12/1  Bid om bescherming tegen dreiging vanuit Hezbollah. Nu Israël een 
akkoord heeft getekend met Libanon over gasvelden in de zee, verwacht 
men dat de spanning wat gaat afnemen, maar dit is niet zeker. 

 VR 13/1  “Uw getuigenissen heb ik voor eeuwig in erfelijk bezit genomen, 
want zij zijn de vreugde van mijn hart.” Psalm 119:111. In het Jodendom staat 
de vreugde van het leven met God centraal. Hier kunnen we als christenen 
nog veel van leren. Bid dat Joden en christenen God eensgezind zullen die-
nen met vreugde.

 ZA 14/1  Rusland ontwikkelt een steeds betere relatie met Iran. Rusland heeft 
in Oekraïne Iraanse zelfmoorddrones ingezet. Bid dat Israël de juiste beslis-
singen maakt in hoe ze de relatie met Rusland vormgeven. Israël had lange 
tijd een goede relatie met Rusland, maar die komt steeds meer onder druk 
te staan door de oorlog in Oekraïne. In Ezechiël 38:1-5 wordt naast Gog en 
Magog (Noorderland/Rusland) ook de bondgenoot Perzië (Iran) genoemd 
als vijand van Israël. 

 ZO 15/1  Hamas heeft een aantal studenten geselecteerd om een cyberoor-
logtraining te volgen in Maleisië om zo betere cyberaanvallen tegen Israël 
te kunnen doen. Bid dat de training niet succesvol zal zijn en dat Israël zich 
goed kan verzetten tegen cyberaanvallen. Dank dat Israël momenteel een 
supermacht is op het gebied van het waarborgen van cyberveiligheid. 

 MA 16/1 ANTISEMITISME  De Iraanse president Ebrahim Raisi heeft onlangs uit-
spraken gedaan waarbij hij ontkent dat de Holocaust plaatsgevonden heeft. 
Helaas is hij niet de enige. Veel vijanden van Israël ontkennen de Holocaust. 
Bid dat deze leugens gestopt worden en de ogen van de Iraanse bevolking 
open gaan voor de waarheid. 

 DI 17/1  Afgelopen jaar zijn er op campussen in de Verenigde Staten meer 
dan 350 meldingen binnengekomen van anti-Israëlacties die een negatieve 
impact hadden op Joodse studenten. Bid dat dit soort acties tegengehou-
den worden en dat er meer studenten zullen opstaan om juist een positief 
geluid over Israël te laten horen. 

 WO 18/1  In Engeland komt er een nieuwe show op tv waarbij er kunst van 
Adolf Hitler wordt getoond en het publiek mag kiezen of het wel niet vernie-
tigd moet worden. Joodse organisaties hebben woedend gereageerd op de 
komst van dit programma, omdat Adolf Hitler hier wordt ingezet voor enter-
tainment. Bid dat mensen zich er meer bewust van worden hoe vreselijk het 
is voor nabestaanden als er lollig gedaan wordt over de WOII en Hitler. 

 DO 19/1  Antisemitisme is afkomstig van satan, die het volk van God wil uit-
roeien. De strijd tegen antisemitisme is daarom een geestelijke strijd. Bid 
om bescherming van het Joodse volk tegen antisemitisme en bid om ver-
breking van deze duistere machten (Efeze 6:13-17).

 VR 20/1  In Amsterdam is een nieuwe islamitische privéschool opgericht met 
als naam ‘Achterhuis Lyceum’. De reden dat deze school zo genoemd wordt, 
is dat de moslims aangeven zich in Nederland net zo opgejaagd te voelen 
als de Joden tijdens WOII. Dit is een zeer grove vergelijking die de Joodse ge-
meenschap pijn doet. Bid dat de school spoedig de deuren sluit. 

 ZA 21/1  “De HEERE is hun kracht, Hij is de kracht achter de overwinningen van 
Zijn gezalfde. Verlos Uw volk en zegen Uw eigendom, weid hen en draag hen 
tot in eeuwigheid.” Psalm 28:8-9. Dank dat God de kracht is van Israël. Bid 
deze Psalm als gebed voor Israël. 

 ZO 22/1 ALIJA  De Russische afdeling van het Joods Agentschap die Joden helpt 
alija te maken wordt door de Russische overheid ingeperkt in haar moge-
lijkheden. Bid dat het Joods Agentschap toch manieren vindt om Russische 
Joden te helpen om te verhuizen naar Israël. 

 MA 23/1  Grote gebeurtenissen in de wereld, zoals corona en het uitbreken 
van de oorlog in Oekraïne, maken dat er soms meer en soms minder Joden 
naar Israël emigreren. Maar de alija stopt nooit helemaal. Bid dat er ook in 
het nieuwe jaar, wat er ook zal gebeuren in de wereld, veel Joden zullen te-
rugkeren naar hun thuisland Israël (Ezechiël 39:27-28). 

 DI 24/1  Bid dat Joden die verhuisd zijn naar Israël snel hun draai zullen 
vinden in het nieuwe land. Bid dat het hen lukt om te integreren, huisves-
ting en een baan te vinden en dat de kinderen ook snel gewend zullen zijn 
(Ezechiël 39: 25-16). 

 WO 25/1  Dank voor Koen Carlier en zijn team die in 2022 duizenden Joden 
konden helpen om vanuit Oekraïne alija te maken naar Israël. Bid dat zij 
voor het nieuwe jaar kracht, wijsheid en bescherming ontvangen om op-
nieuw veel Joden te helpen. Bid voor een einde aan de oorlog in Oekraïne 
(Mattheus 25:14-23). 

 DO 26/1 CHRISTENEN VOOR ISRAËL  Bid dat Christen voor Israël (CVI) in het nieuwe 
jaar weer veel mensen zal bereiken met de boodschap van Gods blijvende 
trouw aan Israël. Bid dat het Israël Producten Centrum (IPC) in het nieuwe 
jaar veel producten zal verkopen en daarmee tot zegen zal zijn voor Israël 
(Genesis 12:3).  

 VR 27/1 INTERNATIONALE HERDENKINGSDAG VOOR DE HOLOCAUST  “Doe mijn tranen in Uw 
kruik. Staan zij niet in Uw register?” Psalm 56:9b. Bid voor alle Joden bij wie 
op deze dag de verschrikkelijke herinneringen aan de Holocaust weer hevig 
bovenkomen. Bid om troost van God voor hen en genezing van trauma’s. 

 ZA 28/1 CHRISTENEN VOOR ISRAËL  Dank dat CVI deze gebedskalender in veel lan-
den uit kan geven en dat zo christenen van over de hele wereld samen voor 
Israël bidden. 

 ZO 29/1  Afgelopen jaar heeft de Businessclub van CVI veel nieuwe leden 
mogen verwelkomen. Dank voor deze nieuwe leden die Israël met woord en 
daad willen steunen. 

 MA 30/1  Bid voor zegen op de verspreiding van artikelen in diverse talen op 
internet. Bid dat ze door velen gelezen worden en dat het christenen zal 
informeren en inspireren om voor Israël en het Joodse volk op de bres te 
staan.

 DI 31/1  Bid voor zegen op het werk van de nieuwe contactpersonen die 
Christians for Israel International nu heeft in landen als Ivoorkust, Curaçao, 
Cuba en Kenia.

 


