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Gebedskalender nr. 79 van 1 december 2017 – 28 februari 2018 

 

‘Deze vertrouwen op strijdwagens en die op paarden, maar wij zullen de Naam van de HEERE, onze God in 

herinnering roepen. Zij kromden zich en vielen, maar wij zijn opgestaan en staande gebleven. HEERE, verlos; 

moge die Koning ons verhoren op de dag dat wij roepen’ Psalm 20: 8 -10. 

 

1) Wij bidden voor Saoedi’s die de kosten berekend hebben en ervoor gekozen hebben om de God van de Bijbel 

te geloven en in de Verlosser. Zij voelen zich heel erg geïsoleerd en leven onder grote druk. Wij bidden Psalm 60: 

13: ‘Geef hun hulp in de benauwdheid, want heil van een mens te verwachten is nutteloos.’ 

 

2) Wij bidden dat de heilige plaatsen van de Islam in Saoedi-Arabië, die een geestelijk bolwerk vormen, teniet 

worden gedaan. Een van de pijlers van het geloof is dat iedere moslim één keer in zijn leven op pelgrimsreis 

moet zijn geweest. Tegenwoordig worden de pelgrims steeds jonger. Wij bidden dat de pelgrims die onder 

invloed komen van de massaliteit en het gelijkgestemd zijn door een groot gevoel van leegheid en zinloosheid 

mogen worden overspoeld ; zodat ze naar God, de Schepper van hemel en aarde, zullen roepen en Jezus zich 

kan openbaren. 

 

3) ‘God is ons een toevlucht en een vesting. Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden. Daarom 

zullen wij niet bevreesd zijn.’(Psalm 46: 2) Er is een felle machtsstrijd gaande binnen de verschillende stroming 

van de Islam. Ons gebed is dat de chaotische situatie veroorzaakt dat de geloofwaardigheid van de godsdienst bij 

de gewone mensen steeds verder afbrokkelt en dat ze geen deel meer willen uitmaken van een godsdienst 

waarin geweld de norm is. Wij bidden dat gelovige mensen de moed hebben om uit de traditie te stappen en 

ervaren dat God een toevlucht is. 

 

4) ‘Zeg niet: Ik zal het kwaad vergelden; wacht op de HEERE, en Hij zal u verlossen.’ (Spreuken 20: 22) Wij bidden 

dat God het lijden verlicht van onze broeders en zusters die ernstig geleden hebben in de strijd in Syrië en Irak; 

dat er geen bloedwraak zal plaatsvinden, maar dat zij weten dat de God van de Bijbel de Enige is die kan 

verlossen door het offer van Jezus en dat het hun lukt om te wachten dat God Zijn werk doet in de harten van 

hen die hen mishandeld en vervolgd hebben. 

 

5) Ons gebed is voor de vele kinderen in vluchtelingenkampen in Libanon, Jordanië, Turkije enz. Deze kinderen 

groeien op zonder scholing en met een oorlogstrauma. Overal zijn broeders en zusters om hen te helpen en aan 

hen te vertellen dat Jezus degene is die hun relatie met God kan herstellen. Wij danken God dat waar Zijn Woord 

gepredikt wordt de Geest van God krachtig werkt. Wij bidden dat kinderen wedergeboren worden, de Bijbel 

leren kennen en opgroeien tot krachtige mensen in Zijn Koninkrijk. 

 

6) Wij bidden voor de bevolking van Jemen, waar de strijd tussen de verschillende Islamitische groeperingen 

uitgevochten wordt door verschillende stammen en met hulp van buitenlandse bemoeienis. De bevolking lijdt 

honger en heeft gebrek aan medische hulp. Onze roep tot God is om gerechtigheid voor mensen die nooit de 

kans hebben gekregen om het evangelie te horen: ’Vertel onder de heidenvolken van Zijn eer, onder de volken 
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van Zijn wonderen.’ (Psalm 96: 3) Wij zegenen ook Jemenieten die buiten het land tot geloof gekomen zijn dat 

God hen gebruikt tot Zijn eer. 

 

7) Wij bidden voor de chaos in Irak en voor mensen die terugkeren naar het gebied waar ze eerst woonden, dat 

te midden van de chaos en verwoesting de mensen gaan roepen om de Waarheid en om Vrede, en dat de HEERE 

zich aan hen openbaart door dromen en visioenen. Wij bidden dat zij de Bijbel in handen zullen krijgen en de 

Weg tot God vinden. 

 

8) ‘In mijn nood riep ik de HEERE aan, ik riep tot mijn God; Hij hoorde mijn stem vanuit Zijn paleis, mijn 

hulpgeroep voor Zijn aangezicht kwam in Zijn oren.’ (Psalm 18: 7) Wij bidden dat Syrische mensen roepen naar 

de God van hemel en aarde om voor hun recht op te komen in het strijdtoneel in het Midden-Oosten, en voor 

een doorbraak van het Koninkrijk van God onder de inwoners van het land; dat het volk een zegen mag worden 

voor de Allerhoogste en Zijn volk. 

 

9) Wij steunen de Jordaanse gelovigen in hun voorbede voor hun land. De situatie in het Midden-Oosten wordt 

steeds nijpender, doordat de natie steeds meer onder druk wordt gezet om geen buffer meer te zijn tussen 

Israël en de andere naties, maar vijandig te worden naar Israël toe. Wij bidden voor de gelovigen en de 

gemeentes die Israël al jaren steunen en die zichzelf zien in de rol van Ruth de Moabitische: ‘Onze ziel verwacht 

de HEERE. Hij is onze hulp en ons schild. Want ons hart is in Hem verblijd, omdat wij op Zijn heilige Naam 

vertrouwen. Laat Uw goedertierenheid over ons zijn, HEERE, zoals wij op U hopen.’ (Psalm 33: 20-22) 

 

10) Ons gebed is dat de kinderen en jonge mensen onder de Palestijnen mogelijkheden krijgen om iets anders te 

horen dan prediking van haat, oordeel en verwoesting. Onze God is een God van relatie, van liefde, van heling en 

genezing. Dat zij dát mogen horen of vinden op internet, via de tv, een persoon die ze ontmoeten, en dat er 

boodschappers zijn in de Palestijnse gebieden die ook de jonge mensen bereiken. God heeft ook hen op het oog 

om tot het doel te komen dat God voor hen heeft. 

 

11) Wij bidden voor de Palestijnen die in de God van Israël geloven en veel strijd en lijden ervaren door hun 

positie: ‘De HEERE telt hen erbij, wanneer Hij de volken opschrijft, en zegt: Deze is daar geboren. De zangers 

evenals zij die in reidans dansen, zingen: Al mijn bronnen zijn in u!’ (Psalm 87: 6, 7) Ons gebed is dat zij vreugde 

in God ervaren in tijden van nood en pijn. 

 

12) ‘Daarom zal Mijn volk Mijn Naam kennen; daarom, op die dag, zal het weten, dat Ik het zelf ben Die spreekt: 

Zie, hier ben Ik.’ (Jesaja 52: 6) In dit jaar dat de staat Israël 70 jaar bestaat bidden Wij dat het volk de Naam zal 

kennen en dat zij ervaren dat de HEERE de–altijd-Aanwezige is: ‘De Naam van de HEERE is een sterke toren, een 

rechtvaardige snelt daarheen en wordt in een veilige vesting gezet.’ (Spreuken 18: 10) 

 

13) De IDF helpt voortdurend vluchtelingen en mensen die gewond zijn bij de grens met Syrië. Ze verlenen 

medische hulp, delen voedsel uit en zorgen zo nodig dat de Syriërs in Israël in een ziekenhuis behandeld worden. 

Dit is verzoening in de praktijk! Wij danken dat God hen helpt in de moeilijke omstandigheden: ‘Niemand is er 

als God, Jesjurun! Hij rijdt op de hemel om u te helpen.’ (Deuteronomium 33: 26) 

 

14) Wij bidden voor de kinderen en tieners in Israël dat zij vroeg in hun leven onderwezen mogen worden in het 

levende Woord van God, dat zij niet wettisch worden opgevoed –het houden van de regels om de regels zelf –  

maar dat ze wandelen met de levende God van aangezicht tot aangezicht. 

 

15) (NA) Wij danken God voor de vele mensen die door Operation Transit in de Zuid-Europese havens bereikt 

worden met Bijbel-materiaal, zoals H. een godsdienstig leider van een Noord-Afrikaanse gemeenschap in Spanje, 

die naar NA reisde en een voorbereid hart had en daarom een USB stick met allerlei Bijbel-materiaal 

accepteerde. Wij geloven dat God diep doorwerkt in zijn hart en dat van vele anderen die op zoek zijn. 
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16) (MA) In sommige gebieden zijn er mensen tot geloof gekomen. Voor hen wordt gebed gevraagd voor 

veiligheid en dat ze kunnen groeien en wortelen in het geloof. ‘Want waarin Christus zelf geleden heeft toen Hij 

verzocht werd, kan Hij hen die verzocht worden, te hulp komen.’ (Hebr. 2: 18) 

 

17) (MA) In het Tamazight is heel veel gezaaid via de website. Men vraagt gebed dat zij de komende maanden 

een oogst gaan zien van al het werk dat er door de jaren heen verzet is via de site in Tamazight; dat de mensen 

die het Woord gedownload hebben er ook echt naar luisteren en het delen met familie en vrienden. Wij bidden 

voor een diepgaand werk van Gods Geest. 

 

18) (MA) Al langer wordt er gebeden voor een Berber-gelovige die volwassen genoeg is om verantwoordelijk te 

zijn voor de sociale media die aan de website gelinkt is. Er is daar veel mogelijkheid voor belangrijke geestelijke 

interactie. Wil je meebidden dat de juiste persoon deze verantwoordelijkheid op zich neemt en daarin trouw zal 

zijn? 

 

19) (TU) Wij danken God voor een gezegende conferentie van Verzoening tussen Jood en Arabier met meer dan 

30 deelnemers. Wij danken Hem voor Zijn bescherming en vrucht op het onderwijs. Wij bidden dat de 

deelnemers de moed hebben om hun nieuwe inzichten uit te leven en te delen met andere wedergeboren T. Wij 

danken dat er wedergeboren Israëli’s zijn die de moed hebben om te overwegen ook andere Noord-Afrikaanse 

landen te bezoeken met onderwijs. ‘Welzalig bent u, Israël! Hij is een schild en een hulp voor u.’ (Deut. 33: 29) 

 

20) (TU) Wij bidden voor de vele jonge nieuw-gelovigen, onder wie S. Zij kwam 6 maanden geleden tot geloof 

omdat haar neef naar IS-gebied was vertrokken om te strijden en daar de dood vond. Wat voor godsdienst is 

dat, die mensen oproept om te moorden? En zij vond Jezus. Wij bidden om een diepe werking van Gods Woord 

en Geest in hun leven. 

 

21) (TU) Wij danken dat er met de conferentie van Verzoening een begin is gemaakt met het belijden van 

zonden en schuld op het gebied van onenigheid en ruzie. Wij bidden dat dit kleine begin een grote doorwerking 

mag hebben in alle groepen en huisgemeentes en dat de ene gelovige de andere in liefde accepteert. ‘Help ons, 

o God van ons heil, omwille van de eer van Uw Naam; redt ons en doe verzoening over onze zonden, omwille 

van Uw Naam’ (Psalm 79: 9). 

 

22) (AL) Wij danken God dat er zoveel jonge wedergeboren Algerijnen zijn die hun leven toewijden aan de 

verspreiding van het evangelie. Ze helpen jonge Tunesische gelovigen op pad om achter Jezus aan te gaan. Wij 

danken Hem voor hun geloof en inzet en dat zij hun eigen leven niet kostbaar achten, maar bereid zijn om de 

prijs te betalen. 

 

23) (AL) De HEERE hielp Juda in de daadwerkelijke oorlog; zo is Hij in staat om de Algerijnse gelovigen te helpen 

in de geestelijke strijd die zij voeren tegen occulte machten en de macht van de Islam: ‘Maar met ons is de 

HEERE, onze God, om ons te helpen en onze oorlogen te voeren.’ (2 Kron. 32: 8) Met hen bidden we om 

doorbraken in gebieden die duister zijn. 

 

24) (AL) Wij bidden voor de overheid dat zij de gelovigen gunstig gezind zijn en hen ondersteunen ook al gaat 

het buiten de gevestigde godsdienst om. Wij bidden om wedergeboren personen in alle lagen van de bevolking, 

ook in de politiek, van Berber- of Arabische afkomst.  

 

25) (MAU) Wij bidden voor M. die door de omstandigheden van het bedrijf waarvoor hij werkt naar een stad in 

het binnenland moet verhuizen, waar hij geïsoleerd is van andere gelovigen. Wij bidden dat zijn geloof door de 

moeilijkheden sterker wordt en dat hij trouw blijft; dat zijn getuigenis vrucht zal dragen in een omgeving die 

hard is door de ‘rotsachtige’ grond. 
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26) (MAU) Vrouwen zijn ondergeschikt in de samenleving en hebben weinig mogelijkheden tot scholing en op 

economisch vlak; daarom zijn er vrouwen die bedelen of noodgedwongen in de prostitutie werken. Wij bidden 

dat God vrouwen opwekt om te leven in relatie met Hem; dat zij een voorbeeld van afhankelijkheid aan God 

mogen zijn voor hun kinderen, en dat geloof in wie God is hen sterk maakt; dat er onder de vrouwen leiders in 

het Koninkrijk van God opstaan. 

 

27) (MAU) ‘Evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals 

het hoort’ (Romeinen 8: 26). Wij verlangen ernaar dat M. gelovigen God zoeken met hun hele hart en Hem niet 

alleen vragen om voorspoed en zegeningen; dat ze strijdende voorbidders worden voor hun eigen volk en zo de 

bestemming van God leren kennen voor hun natie. 

 

28) (LI) Onder de Libiërs die op de vlucht zijn gegaan zijn er die tot geloof in Jezus zijn gekomen. Wij bidden dat 

zij groeien in kennis van Gods Woord en in discipelschap en dat God hen op Zijn tijd roept om terug te keren 

naar hun thuisland voor de opbouw van Zijn Koninkrijk. ‘Zie, God is mijn helper, de HEERE is onder hen die mijn 

ziel ondersteunen.’ (Psalm 54: 6) 

 

29) (LI) Middenin de politieke chaos die er in het land is bidden wij dat er mensen zijn die mogelijkheden zien om 

de Bijbel op grote schaal te verspreiden; dat de chaos veroorzaakt dat God Zijn eigen heilsplan voor de stammen 

uitwerkt. 

 

30) (LI) Wij zegenen de leden van de buitenlandse gemeente in de hoofdstad Tripoli, dat zij mogen proclameren: 

‘De HEERE is voor mij een helper en ik zal niet vrezen. Wat zal een mens mij doen?’ (Hebr. 13: 6); dat ze in 

moeilijke omstandigheden toch de blijde boodschap durven vertellen aan L. 

 

31) ‘Geloofd zij de HEERE, want Hij heeft mijn luide smekingen gehoord. De HEERE is mijn kracht en mijn schild; 

op Hem heeft mijn hart vertrouwd en ik ben geholpen. Daarom springt mijn hart op van vreugde en zal ik Hem 

met mijn lied loven.’ (Psalm 28: 6, 7) 

 

 

 


