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‘En de naties die zalig worden, zullen in haar licht (van de heerlijkheid van God) wandelen, en de koningen van 

de aarde brengen hun heerlijkheid en eer erin (het heilige Jeruzalem).’ Openbaring 21: 24 

1) ‘Wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met Hem, dan zal Hij zitten 

op de troon van Zijn heerlijkheid. En voor Hem zullen al de volken bijeengebracht worden….De Koning zal hun 

antwoorden: Voorwaar, voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat 

voor Mij gedaan.’ (Mattheus 25: 31- 46). God zal de volken oordelen naar hoe zij Israël behandeld hebben. Wij 

bidden voor ons eigen volk en de overheid. 

2) (AL) ‘De HEERE regeert; laten de volkeren sidderen. Hij troont tussen de cherubs; laat de aarde beven. De HEERE 

is groot in Sion. Hij is verheven boven alle volken. Laten zij Uw grote en ontzagwekkende Naam loven. Heilig is Hij.’ 

(Psalm 99: 1- 3). In april is de president onder druk van het leger afgetreden. De interim-president is Abdelkader 

Bensalah. Het leger heeft grote invloed op het bestuur. De overheid heeft tot nu toe de vergunning voor de EPA 

(Algerijnse Protestantse Kerk) niet vernieuwd. Acht samenkomstplekken van wedergeboren Algerijnen zijn 

verzegeld, twee andere werden gemaand hun activiteiten te stoppen. Gebed wordt gevraagd voor: eenheid onder 

de christenen onder de vervolging; een stabiele regering die een democratisch proces aangaat in verkiezingen 

voor een nieuwe president, financiën voor iedere Algerijnse christen die een rechtszaak moet voeren. 

3) (AL) Het dopen van wedergeboren Algerijnen gaat onverminderd door. Er komen ook ex-salafisten tot geloof, 

van wie er één lange tijd imam was. Gebed wordt gevraagd dat zij gehoorzame discipelen worden en trouw blijven 

midden in de geestelijke strijd die iedere dag woedt.  

4) (AL) Wij zegenen het Algerijnse gezin met twee kinderen dat naar het zuiden gaat om er als tentenmakers te 

werken. Wij bidden dat God hen zegent met financiën voor hun start-up bedrijfje; voor goede aansluiting bij de 

inwoners van de stad, en goede scholing voor hun kinderen. Wij bidden voor opstandingskracht in hun woorden 

en werken, en dat er een huisgemeente mag ontstaan van nieuw-gelovigen! 

5) (MA) Wij danken dat de Joodse bevolking een zegen is geweest voor het land (de adviseurs van de koning zijn 

altijd Joden geweest) en bidden dat zij de profeten lezen en horen en opgaan naar het land Israël. Wij bidden voor 

de rabbijnen dat zij hiervoor ook een oproep doen in de synagogen. Wij vragen de HEERE ook de Benee Anusim 

(zij die moslim zijn geworden, maar van Israël afstammen) te openbaren wat hun afkomst is, voor dromen en 

visioenen die hun zullen openbaren dat Jesjoea de Messias is. 

6) (MA) ‘Want de dag van de HEERE is nabij over alle heidenvolken.’ (Obadja 15). Wij bidden voor de verschillende 

volken in het land; de Arabische bevolking; de Berbervolken, en voor Koning Mohammed VI en zijn familie, de El 

Alaoui dynastie, die al sinds 1666 op de troon van het land zit. Gebed wordt gevraagd dat mensen naar de 

waarheid gaan zoeken, mensen die vragen stellen. Het evangelie wordt al vele jaren verkondigd in dit land. Wij 

bidden voor een grote doorbraak onder de verschillende bevolkingsgroepen. 
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7) (MA) Wij bidden voor de Imazighen die in de Midden Atlas wonen. Er is al veel materiaal in hun taal beschikbaar. 

Zo ook de App met de Jezus-film. Men probeert de film over Handelingen op deze App te plaatsen. Wij zegenen 

alle personen die zich bezighouden met website hosting en technische ondersteuning. Zij leveren een groot 

aandeel in de verspreiding van het evangelie. Wij bidden voor nieuwe, jonge personen die hun tijd aan God willen 

geven om dit belangrijke werk te doen. 

8) (MAU) Sinds 1 augustus 2019 is Mohamed Ould Ghazouani president, voormalig generaal in het leger en hij 

heeft tal van hoge functies bekleed in de veiligheid van de natie. Zijn vader was leider van de stam Marabout 

(graven van Moslims die vereerd worden door bloedoffers te brengen op het graf), genaamd Ideiboussat, een 

Soefi familie. Mohamed Ould Ghazouani kent de Koran volledig uit zijn hoofd. Wij bidden voor het land en de 

overheid: ‘God regeert over de heidenvolken; God zit op Zijn heilige troon. De edelen van de volken voegen zich 

bij het volk van de God van Abraham; want de schilden van de aarde zijn van God. Hij is zeer hoog verheven!’ 

(Psalm 47: 9, 10). 

9) (MAU) Wij zegenen de wedergeboren Mauritaniërs en bidden dat zij zichzelf niet zien als minderwaardig, 

gebonden door de overheersende godsdienst, maar dat zij vrijheid ervaren in de Verlosser en hun identiteit 

kennen in God. Wij bidden tegen de geest van de angst, dat zij ondanks de overheersing durven te getuigen van 

de blijde boodschap van Jezus. Wij bidden dat de tijden dat zij samenkomen een gelegenheid zijn om kracht op te 

doen vanuit het Woord van God. 

10) (MAU) De personen die tegen slavernij opstaan in dit land moeten vrezen voor hun leven. Wij bidden voor de 

zwarte bevolking die onderdrukt en uitgebuit wordt. Wij bidden dat degenen die de slavernij in stand houden de 

kans krijgen om te ontdekken dat God heerser is van hemel en aarde en dat zij verantwoording aan Hem af moeten 

leggen. Wij bidden tevens dat God zichzelf openbaart in dromen en visioenen, en dat de macht van de duisternis 

door God wordt begrensd. 

11) In de vorige gebedskalender vroegen wij gebed voor de Toeareg en hun conferentie tijdens de zomer. Het 

kamp was heel erg gezegend en daar prijzen wij God voor en voor de trouwe dienstbaarheid onder hen van 

werkers in Zijn Koninkrijk. Er wordt nu een team gevormd van Algerijnse gelovigen om onder de Toeareg te 

werken, voor pastoraat, vorming voor huwelijk en gezin en het planten van huisgemeentes. De Toeareg zijn 

nomaden die gewend zijn om lange afstanden te reizen in de Sahel. Als discipelen in het Koninkrijk van God kunnen 

zij bijzonder effectief zijn in veel landen rond de Sahara. 

12) Wij bidden voor de volken rond Israël die worstelen met de vluchtelingencrises: Libanon, Jordanië, Syrië, Irak. 

De opvang en de materiële gevolgen wegen zwaar op de inwoners van deze landen. Bid voor wijsheid en de 

beslissingen die de overheid moet nemen om het wankele evenwicht vast te houden. ‘Veel heidenvolken zullen 

op die dag bij de HEERE gevoegd worden en zij zullen Mij tot een volk zijn en Ik zal in hun midden wonen.’ (Zacharia 

2: 11). Wij bidden dat in de chaos en wanhoop veel vluchtelingen de God van Israël leren kennen. 

13) Libanezen tolereren christelijke hulpverlening onder Syrische vluchtelingen ondanks hun weerzin tegen 

buitenlandse inmenging. We danken God dat er een centrum is waar Syrische kinderen buiten de kampen gratis 

scholing krijgen en onderwijs in omgangsvormen. Hier zijn ook Messiaanse gelovigen bij betrokken. Veel Syrische 

gezinnen krijgen de kans om het evangelie te horen. 

14) ‘De HEERE vernietigt de raad van de heidenvolken, Hij verbreekt de gedachten van de volken. Maar de raad 

van de HEERE bestaat voor eeuwig, de gedachten van zijn hart bestaan van generatie op generatie. Welzalig het 

volk dat de HEERE tot zijn God heeft, het volk dat Hij Zich als eigendom verkozen heeft.’ (Psalm 33: 10-12). Wij 

bidden dat het hele volk Israël dat God Zich verkozen heeft als eigendom, de HEERE erkent als God, in alle lagen 

van de maatschappij en van jong tot oud. 

15) ‘Gerechtigheid verhoogt een volk.’ (Spreuken 14: 34). Wij bidden voor recht en voor gerechtigheid in het land 

Israël. Wij bidden voor een rechtvaardige benadering van Palestijnen, dat leiders verre blijven van corruptie; voor 

de rechters en juristen, dat zij niet oordelen zoals de volken doen, maar zich houden aan de voorschriften van 

Thora. 
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16) Ook onder de Palestijnen zijn er mannen die ‘de punt van de mantel van een Joodse man vastgrijpen en zeggen: 

Wij gaan met u mee, want wij hebben gehoord dat God met u is.’ (Zacharia 8: 23). Wij bidden dat deze Palestijnen 

die Gods Woord geloven, maar te maken hebben met vervolging en lijden, zullen volharden en dat God uitkomst 

geeft in beproevingen. Wij bidden dat zij ervaren dat wij westerse gelovigen naast hen staan. 

17) Grote demonstraties vinden plaats in Libanon met een bevolking van 6 miljoen inwoners. De eerste minister 

is afgetreden, maar de demonstraties gaan door. De bevolking demonstreert tegen corruptie van 

overheidsdiensten, de slechte economie en de grote staatsschuld. Zij willen dat de volledige regering aftreedt. 

Libanon is een instabiel land ten noorden van Israël en al jaren beïnvloed door de sjiitische islam als een bolwerk 

tegen Israël. Wij bidden dat de wedergeboren gelovigen deze situatie uitbuiten om over Gods heilsplan te 

vertellen aan een bevolking in nood. 

18) Wij bidden voor de Syrische bevolking in grote nood in de moeilijke situatie van verwoesting en oorlog in hun 

land. Wij bidden de woorden van Salomo voor de christenen die in dit land zijn om God te dienen: ‘..luistert U in 

de hemel, uw vaste woonplaats, en doe overeenkomstig alles wat de vreemdeling tot U roepen zal, opdat alle 

volken van de aarde Uw Naam kennen en U vrezen…’ (1 Koningen 8: 43). 

19) Wij danken God voor de orthodoxe kerken in Jordanië, de Grieks-Orthodoxe, de Syrisch-Orthodoxe, de 

Maronitische en de Rooms Katholieke e.a. en bidden dat de kerkleden toegang krijgen tot de Bijbel en lezen over 

Gods plan met de volken en met Israël: ‘Niemand is U gelijk, groot bent U en groot is Uw Naam in sterkte. Wie zou 

U niet vrezen, Koning van de heidenvolken? Want dat komt U toe. Immers onder al de wijzen van de heidenvolken 

en in heel hun koninkrijk is niemand U gelijk.’ (Jeremia 10: 6, 7). 

20) Wij danken voor de discipelschapstraining voor de Kopten in het zuiden van Egypte, waar zij door het lezen 

van de Bijbel en het delen met elkaar een goede basis krijgen in het volgen van Jezus. Wij bidden dat God hun een 

bijzondere liefde geeft voor hun moslimburen, en dat zij begrijpen dat zij ook bereikt mogen worden met het 

heilsplan van God, en dat zij zich naar hen zullen uitreiken. 

21) In de strijd tegen de sjiitische islam zoekt Saoedi-Arabië toenadering tot Israël. Wij bidden voor het Huis van 

Saoed en koning Salman ben Abdoel Aziz, die staatshoofd en premier is, dat God tot de harten spreekt van deze 

familie en zichzelf openbaart als de God van Abraham, Isaak en Jakob. Wij bidden voor openheid voor de bevolking 

van het land, dat zij in vrijheid de Bijbel mogen lezen. 

22) Wij bidden voor het werk van Gods Geest onder de Jemenitische vrouwen via het programma Empower 

Jemenitische Vrouwen. Dat zijn afleveringen over vrouwen uit de Bijbel die gemonteerd zullen worden in korte 

clips die bruikbaar zijn op social media en facebook. Wij bidden dat ontelbaar veel vrouwen in aanraking komen 

met verhalen uit de Bijbel en geïnspireerd worden om te werken aan hun eigen identiteit en talenten. Wij bidden 

dat het zaad dat gestrooid wordt vrucht zal dragen. 

23) Wij danken God voor een Algerijns gezin dat zich geroepen weet om op Djerba te gaan werken onder de 

Tunesiërs, de Joden en de gevluchte Libiërs die er wonen. Djerba is een bolwerk waar tot nu toe weinig vrucht is 

van evangelisatie. Wij bidden God voor een doorbraak van Zijn Koninkrijk, dat er huisgemeentes gaan ontstaan. 

24) Arab Vision heeft een docudrama gemaakt over de vroege kerk in de landen van Noord- Afrika De wortels van 

de vroege Kerk. Het programma is nog in productie. Wij bidden dat het een enorme bemoediging zal zijn voor de 

christenen als zij de geschiedenis van hun voorouders ontdekken, dat zij er kracht uit putten te weten dat de 

vroege christenen ook vervolgd werden en dat er een getuigenis van uitgaat voor de personen die kijken en Jezus 

nog niet kennen. We danken God voor alle mensen die betrokken zijn bij evangelisatie via tv en internet. 

25) (LI) ‘God heeft voorheen naar de heidenen omgezien om voor Zijn Naam uit hen een volk aan te nemen.’ 

(Handelingen 15: 14). Het aantal christenen met de Libische nationaliteit is uiterst klein. God heeft gezegd dat Hij 

omziet naar alle volken om Zijn eigen Naam groot te maken. We danken God dat Hij Libiërs uitroept om tot berouw 

en bekering te komen in de God van de Bijbel en dat Hij wonderen doet in situaties die voor mensen onmogelijk 

zijn.  
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26) (LI) Milities zetten checkpoints op om mensen aan te houden en zo nodig te ontvoeren om losgeld te krijgen. 

Dit gebeurt vooral op vrijdag en zaterdag langs wegen die richting kerken leiden (kerken zijn alleen voor 

buitenlanders). Ook bidden wij voor de zwarte Afrikanen die in God geloven en in Libië als slaaf gehouden worden, 

dat zij zich gedragen weten door de kracht van God te midden van veel lijden en een getuige mogen zijn van Zijn 

tegenwoordigheid. 

27) (LI) Wij bidden voor de rivaliserende stammen in het land en voor de rol van de VN die een Regering van 

Nationale Eenheid steunt. Wij verlangen ernaar dat de rebellie en het streven naar macht ten onder zal gaan in 

een diep verlangen naar vrede die alleen God kan geven, want: ‘Als er geen wijze raad is, komt een volk ten val.’ 

(Spreuken 11: 14). De bevolking en de gelovigen zuchten onder de angst. Wij bidden voor een doorbraak van Gods 

Koninkrijk. 

28) (TU) Er zijn presidentiële verkiezingen geweest en Kais Saied is verkozen. Het bijzondere aan de verkiezingen 

was dat het op een democratische manier gebeurde, een unicum in de Arabische wereld. Het overgrote gedeelte 

van de jongeren heeft op hem gestemd omdat zij hopen op een vooruitgang in de economie en omdat Kais Saied 

tegen corruptie is. De nieuwe president wil geen relatie met Israël normaliseren, omdat volgens hem Israël in 

oorlog is met de Moslimwereld. Ons gebed: ‘HEERE, mijn vesting en mijn burcht, mijn toevlucht op de dag van 

benauwdheid, tot U zullen de heidenvolken komen van de einden der aarde en zeggen: Onze vaderen hebben 

enkel leugen in erfelijk bezit gekregen…’ (Jeremia 16: 19). Wij bidden ook voor de Tunesische wedergeboren 

gelovigen die wel een relatie met Israël onderhouden. 

29) (TU) Sinds de revolutie van 2011 is er een grotere politieke vrijheid. Hierdoor is er ook een grotere culturele 

vrijheid ontstaan. Het effect is dat jonge mensen gebonden raken door de seksuele vrijheden zoals wij die in 

Europa kennen en een immorele levensstijl aannemen. Wij bidden voor de jonge mensen dat zij echte vrijheid 

leren vanuit God Woord en vrij zijn van geestelijke gebondenheid, door de leefregels van het Koninkrijk van God. 

Wij bidden dat zij een westerse leefstijl en christendom niet door elkaar halen. 

30) (TU) Wij zegenen iedere persoon die leiderschap op zich heeft genomen in de beweging van 

huisgemeenschappen. Zij doen dit werk vaak zonder een voorbeeld in de praktijk te hebben. Leiderschap in de 

islamitische wereld bestaat uit macht en heersen. Wij bidden dat zij in de Bijbel ontdekken en ook van 

buitenlandse leiders dat leiderschap dienen is en je leven geven: ‘Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen 

om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven als losprijs voor velen.’ (Markus 10: 45). 

31) ‘Hierna zal Ik terugkeren en de vervallen hut van David weer opbouwen, en wat daarvan is afgebroken, weer 

opbouwen en Ik zal hem weer oprichten, opdat de mensen die overgebleven zijn, de HEERE zouden zoeken, en al 

de heidenen over wie Mijn Naam uitgeroepen is, spreekt de HEERE, Die dit alles doet. Aan God zijn al Zijn werken 

van eeuwigheid bekend.’ (Handelingen 15: 16- 18). Wij prijzen God om Zijn profetische woord en dat Hij op Zijn 

tijd Zijn plan volbrengt: herstel van Zijn Rijk op aarde. 

 


