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Gebedskalender nr. 86 

van 1 september – 30 november 2019 

 

 

‘Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand.’  

Jacobus 5: 16. 

1) Van 28 augustus tot 4 september komen de Toeareg Berbers uit Libië, Tsjaad, Mali, Mauritanië, Algerije in Niger 

samen voor een ontmoeting. Op deze bijeenkomst zal een Algerijnse gelovige spreken. Wij bidden voor een 

doorbraak van Gods Geest in deze bevolkingsgroep, dat velen tot wedergeboorte komen en dat boze geesten 

uitgedreven zullen worden door de kracht van God. Wij vertrouwen op God dat een hele clan tot geloof zal komen 

en dat zij samen een heilige gemeenschap kunnen vormen waar tot de God van Abraham, Izaäk en Jakob gebeden 

wordt als ‘onze Vader, die in de hemelen zijt’ (Mattheus 6: 9). 

2) ‘Uw Naam worde geheiligd.’ (Mattheus 6: 9). Onze wens is dat HaShem YHWH geheiligd wordt in de natie Israël. 

Wij bidden dat de Israëli’s die Naam apart zetten en Hem persoonlijk leren kennen in een band van vertrouwen 
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als de God van Abraham, Izaäk en Jakob. Wij zegenen iedere Israëli die zich inspant om YHWH bekend te maken 

aan de Israëli’s die Hem niet kennen. 

3) ‘Uw Koninkrijk kome.’ (Mattheus 6: 10). In Jeremia 31: 7 wordt Israël ‘het hoofd van de heidenvolken’ genoemd. 

Wij danken God dat Zijn Koninkrijk zichtbaar wordt door zoveel Israëli’s en Joden wereldwijd die de Messias 

Jesjoea leren kennen. Wij bidden dat het in deze tijd met kracht zal doorbreken in alle lagen van de bevolking. En 

wij danken God voor Zijn belofte dat ‘Thora zal uitgaan van Jeruzalem.’ (Micha 4: 2). 

4) Ons gebed is dat met de verkiezingen in Israël en het vormen van een coalitie, personen die de God van Israël 

uit relatie kennen op sleutelposities komen te staan in het uitvoerend beleid van de natie. Daarmee bidden wij 

ook voor een volwaardige acceptatie van Messias-belijdende Joden. 

5) Wij bidden voor het werk van het Bijbelgenootschap onder de Palestijnen. Naast het uitgeven en verspreiden 

van de Bijbel geven zij ook leiderschapstrainingen in Bethlehem, Bir Zeit, Jericho, Nablus en Tul Karem. Wij danken 

God voor deze leiders en bidden dat zij Gods wil in de hemelse gewesten durven uitleven op aarde, zodat er grote 

vrucht is op hun leven: ‘Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde.’ (Mattheus 6: 10). 

6) (TU) Veel jonggelovigen wonen op afstand van andere gelovigen en kunnen daarom niet op regelmatige basis 

bij elkaar komen. Gebed wordt gevraagd voor het ontstaan van steeds meer kleine huisgemeentes en 

Bijbelstudiegroepjes, en dat jonggelovigen de moed vinden om zelf een groepje te starten. 

7) (TU) ‘En leid ons niet in verzoeking’ (Mattheus 5: 13). Neila is pas bekeerd. Leven in een islamitische familie als 

gelovige in Jezus kan enorm zwaar zijn. De islamitische gewoontes zijn dan een zware beklemming en bedekking, 

en ze verleiden je om gewoon maar weer mee te doen, terwijl je net besloten had als een vernieuwde schepping 

te leven. Wij bidden voor de jonggelovigen als Neila dat God hen verlost van de Boze en dat Hij hun de kracht 

geeft om door te zetten. 

8) (TU) Er zijn nogal wat islamitische milities actief in het land. Zij proberen iedere keer aan te zetten tot een 

opstand of een terroristische daad. De overheid probeert om de rust in het land zoveel mogelijk te bewaren. Het 

is nu officieel verboden om gezicht bedekkende kleding In het openbaar te dragen. Wij zegenen de overheid die 

alles probeert om de rust onder de bevolking te bewaren en bidden dat zij originele ideeën krijgt om de economie 

op gang te brengen, zodat jonge mensen een baan kunnen vinden om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien 

en weer toekomstperspectief kunnen ontwikkelen. 

9) (LI) Weinig Libiërs hebben ooit een Bijbel gezien. Ook komen er bijna geen mensen het land binnen om te 

evangeliseren in verband met de grote onrust die praktisch een burgeroorlog is. Wij bidden dat God wonderen 

doet via de satelliet-tv en dat Hij personen uit Egypte die de grens overgaan en zwarte Afrikanen die God kennen 

gebruikt om Libiërs aan te spreken en nieuwsgierig te maken, zodat zij zicht krijgen op de God van de Bijbel. 

10) (LI) De wedergeboren Libiërs die buiten hun eigen land wonen leven tussen hoop en vrees voor hun familie in 

Libië zelf. Wij bidden dat zij ervaren dat ‘in Hem de kracht’ (Mattheus 6: 13) is. 

11) (LI) ‘Het zal zijn dat ieder die de Naam van JHWH zal aanroepen, behouden zal worden.’ (Joel 2: 32). Wij bidden 

dat de wedergeboren Libiërs het plan van Israël als hoofd van de volken zullen ontdekken, dat zij Israël gaan 

zegenen en dat hun ogen opengaan voor de identiteit van God en dat er daardoor een omwenteling komt in de 

gebondenheid van het volk. 

12) De christenen in Egypte leven in een kwetsbare positie. Wij bidden dat God krachtig in hen werkt zodat zij 

volharden onder de druk die uitgaat van de overheersende godsdienst. Voorts bidden wij dat God tot hen spreekt 

door Zijn Woord, dat zij Zijn plan met de volken zien en krachtig voorbede kunnen doen voor hun eigen overheid. 

13) In de stad Medina in Saoedi-Arabië staat een Islamitische Universiteit. Wij bidden dat de studenten prangende 

vragen krijgen bij het bestuderen van de Koran; vragen die hen niet loslaten en dat zij zullen zoeken naar 

antwoorden. Wij bidden dat ‘Gods Koninkrijk onder hen mag komen’ (Mattheus 6: 10). 
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14) Rond de Perzische Golf is een enorme onrust vanwege de strijd om de macht in de islamitische wereld, de 

soennieten en de sjiieten. Wij bidden voor alle naties die aan de Perzische Golf liggen: Irak, Koeweit, Saoedi-Arabië, 

Bahrein, Qatar, De Verenigde Arabische Emiraten en Oman, naast Iran. Wij bidden dat God de inwoners van de 

havensteden behalve dromen wonderlijke ontmoetingen geeft met mensen die de Bijbel met hen delen, zowel in 

de havens als op de luchthavens. 

15) Wij bidden voor de gelovige Jemenieten die worstelen met de situatie van de burgeroorlog in hun land en 

treuren om de gebrokenheid in hun familie: ‘Roep tot Mij, en Ik zal u antwoorden, Ik zal u grote en onbegrijpelijke 

dingen bekendmaken, die u niet weet. YHWH is Zijn Naam.’ (Jeremia 33: 3, 2). Wij bidden dat Jemen tot de 

bestemming komt die God voor de inwoners heeft. 

16) De bevolking van Jemen kent de Bijbel niet en weet weinig buiten de Islam. Wij bidden dat als zij als speelbal 

van de machtsstrijd in het Midden-Oosten worden gebruikt, zij erkennen dat ‘dit’ niet is waar zij in willen geloven 

en op zoek gaan naar de Waarheid. 

17) Het grondgebied van Syrië wordt misbruikt door het plaatsen van aanvalsmogelijkheden uit Iran bij de grens 

van Israël. Wij bidden voor het politieke klimaat in Syrië; dat God Zijn plannen uitwerkt, en in alles het volk Israël 

beschermt. Wij bidden voor de Syriërs die God dienen dat God tot hen spreekt door Zijn Woord en hen bemoedigt 

in de moeilijke leefomstandigheden. 

18) Wij zegenen het Hasjemitische koningshuis van Jordanië en bidden dat het voortdurend de vrede zal bewaren 

in de onstabiele situatie in het Midden-Oosten, als buffer naast Israël. Wij bidden dat de leden van het koningshuis 

tot zegen zullen zijn voor de omringende landen door extremisme buiten te sluiten, en dat hun ogen zullen 

opengaan voor het feit dat de christenen in Jordanië een zegen zijn voor God, het koningshuis, hun eigen volk, de 

miljoenen vluchtelingen in het land en Israël. 

19) De noordelijke aanvalsroute van Iran op Israël gaat door Libanon. Wij bidden dat de kerken in Libanon 

geestelijke strijd voeren om hun grondgebied en hun leiders, en dat de gelovigen iedere mogelijkheid gebruiken 

om moslims te vertellen over de Verlosser. Wij bidden om bescherming in hun kwetsbare positie. 

20) Wij bidden dat de wedergeboren gelovigen die Irak binnentrekken om te helpen in de opbouw van steden de 

energie hebben om naast het zware werk samenkomsten te organiseren en de bevolking te onderwijzen vanuit 

de Bijbel. Wij bidden voor de verspreiding van de Bijbel in Irak, via internet (downloaden), de Arabische luister-

Bijbel, en dat de kinderen en de jeugd ook toegang krijgen tot de Bijbel ieder op hun eigen niveau. 

21) Wij bidden voor Jemen waar er al 5 jaar een burgeroorlog aan de gang is. Meer dan 3.3 miljoen Jemenieten 

zijn op de vlucht in eigen land. De strijd gaat mede over de controle van de Bab el Mandeb-straat, de doorgang 

naar het Suezkanaal, waar Iran en Saoedi-Arabië strijden om de doorgang, naast alle piraterij. De bevolking lijdt 

ernstig. In één aanslag, zogenaamd op een bus vol rebellen, zijn door een Amerikaanse bom die was geplaatst 

door Saoedi-Arabië 43 schoolkinderen van één school omgekomen, Wij bidden dat God zich openbaart aan de 

Jemenitische bevolking die in honger, armoede en onveiligheid leeft.  

22) (MAU) Sommige pasbekeerden houden vast aan veilige tradities zoals het weven van Koranverzen in een 

linnen shirt. De Hal-Pulaar noemen dit een ‘ijzeren shirt’. Sommige gelovigen zeggen dat het shirt niet verwoest 

kan worden en als het verbrand zou worden dat het dan uit het vuur springt. Het shirt hoort men onder zijn kleding 

te dragen. Men is dan beschermd tegen allerlei kwaad, waaronder aanvallen met een mes of ander metaal. 

Hekserij is een krachtige invloed die veroorzaakt dat gelovigen niet kunnen groeien in hun wandel met God. Wij 

bidden voor goed onderwijs uit de Bijbel en dat de gelovigen mogen ervaren dat het bloed van de Messias hen 

bedekt, en dat die bedekking en de rechtvaardigheid van Jezus de enige veilige plek is in een onzekere wereld.  

23) (MAU) In een land waar grote armoede heerst, ligt het gevaar op de loer dat pasbekeerden zich richten op 

geld of een verbetering in hun materiële situatie. De westerlingen leven in hun ogen in grote rijkdom en naar hun 

idee geven de westerlingen maar weinig geld aan ontwikkelingsprojecten. Wij bidden dat zij die het Woord 

brengen liefdevolle relaties aangaan voor de lange termijn en dat de jaloezie, afhankelijkheid en het wantrouwen 
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naar westerlingen niet overheersen, maar dat gelovigen door de Geest en het Woord gedreven zich keren tot God 

en dat zij ervaren dat Hij een God van wonderen is die hen zegent. 

24) (MAU) Er wordt gebeden voor en gewerkt aan een team van Algerijnse gelovigen die als kortverbanders en 

anderen voor langere tijd naar Mauritanië gaan voor evangelisatie. Wij bidden voor een goedlopende 

communicatie met de Mauritaanse gelovigen en een prettige samenwerking. Wij bidden voor een doorbraak van 

gemeenteopbouw in Mauritanië onder alle bevolkingsgroepen. 

25) (MA) ‘Geef ons heden ons dagelijks brood.’ (Mattheus 6: 11) Gebed wordt gevraagd dat jonggelovige 

Marokkanen een baan zullen vinden om in hun eigen onderhoud en dat van hun familie te voorzien. Speciaal voor 

gelovigen die uit een moeilijke achtergrond komen. Wij bidden dat zij zullen ervaren dat God hen zegent in de 

beslissing die zij genomen hebben om Hem te volgen en dat zij zullen merken dat God hun gebeden verhoort. 

26) (MA) In het Tamazight is de vertaling van het boek Hebreeën voltooid. In de herfst hoopt de organisatie die 

audio materiaal maakt het boek op te nemen om te kunnen beluisteren. Het plan is om het gehele Nieuwe 

Testament vertaald te hebben in 2020. Het project loopt één jaar voor op schema! Voor studie wordt er goed 

gebruik gemaakt van deze vertalingen! Via de website worden veel radioprogramma’s gedownload, de meeste 

daarvan waren Bijbelonderwijs, muziek en het voorlezen van de Bijbel. 

27) (MA) ‘Want van U is de kracht.’ (Mattheus 6: 13). Wij eren God, onze Vader die de kracht heeft om mensen 

opnieuw geboren te laten worden, opstandingskracht! Onlangs gaf een 85-jarige oma uit de Imazighen een 

getuigenis dat zij nieuw leven heeft gevonden in de Verlosser! Wij prijzen Hem dat Hij tot Zijn bestemming zal 

komen met alle volken in Marokko! 

28) (AL) De bevolking is enorm ontevreden over de politici. De mensen gingen met velen de straat op om te 

protesteren en te demonstreren. De wedergeboren Algerijnen hebben een gebedsketting opgezet en baden: ‘voor 

koningen en allen die hooggeplaatst zijn, opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden, in alle godsvrucht en 

waardigheid….zodat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen.’ I1 Tim. 2: 1-4). Zij vragen 

ons samen met hen te bidden dat de corruptie van de hooggeplaatsten berecht zal worden, dat er een kentering 

komt in de overheid en dat er een rechtvaardig beleid zal zijn voor de hele bevolking. Wij bidden dat er gelovige 

Algerijnen in de regering zullen komen. 

29) (AL) Wij bidden voor de gouverneur van Tizi-Ouzou. Al langer is hij bezig met een heksenjacht op de gelovige 

Algerijnen. Drie plekken waar gemeentes bij elkaar kwamen zijn nog steeds gesloten. Gemeenteleiders worden 

opgepakt, verhoord, dwarsgezeten en begrensd in alle activiteiten, terwijl de Algerijnse Protestantse Kerk waarbij 

zij zijn aangesloten erkend is door de regering.  

30) (AL) Ondanks alle druk van de overheid groeien de gemeentes explosief. Daarom wordt er gevraagd dat we 

voortdurend blijven bidden voor de eenheid van de Algerijnse Kerk, want die is bij het ontstaan van een nieuwe 

beweging meestal ver te zoeken. Wij bidden dat zij de geestelijke wapenrusting aantrekken en ‘bij elke 

gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking 

voor alle heiligen.’ (Efeze 6: 18). 

31) ‘Maar Ik zeg u dat er velen zullen komen van oost en west en zij zullen aan tafel gaan met Abraham, Izak en 

Jakob in het Koninkrijk der hemelen.’ (Mattheus 8: 11). Wij danken God dat er velen Zijn Koninkrijk in gaan uit 

Marokko, Mauritanië, Algerije, Libië, Egypte, Libanon, Syrië, Jordanië en Irak en uit volken verder weg. Wij prijzen 

Jesjoea dat Hij dit mogelijk heeft gemaakt door het offer dat Hij heeft gebracht. 

 

 

 


