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Gebedskalender nr. 88 van 1 maart – 31 mei 2020 

 

‘Verblijd u altijd in de HEERE; ik zeg het opnieuw: Verblijd u.’ Filippenzen 4: 4 

Citaat van Marcel Rebiai (Joodse Algerijn en oprichter van ‘Gemeinschaft der Versöhnung’ te Jeruzalem): ‘Ik ben 

verrast door de snelheid en de internationale omvang van de verandering in de basiswaarden van de maatschappij. 

‘Liefde’ neemt de plek van de instructies van God. Wij moeten bidden dat wij ons laten beperken door Gods orde.’ 

Gemeinschaft der Versöhnung dient als Stichting Cornerstone in verzoening tussen Jood, Arabier en christen door 

het verzoenende offer van Jesjoea de Messias. 

1) ‘Wie het gebod in acht neemt, ondervindt geen kwaad. Het hart van de wijze kent tijd en gelegenheid. Want voor 

elk voornemen is er een tijd en gelegenheid… want hij weet niet wat er gebeuren zal. Wie zal hem immers 

bekendmaken wanneer het gebeuren zal?’ (Prediker 8: 5- 7). Wij bidden dat wij de geboden van God in acht nemen 

en dat wij daardoor ook zien in welke tijd wij leven en wat God doet en hoe wij bidden zodat wij samenwerken met 

God en Zijn Naam groot gemaakt wordt. 

2) In Israël zijn er naast de grote gemeentes ook meer dan 100 huisgemeentes. De opkomst en de groei van 

huisgemeentes gaat gestaag door. ‘U zult opstaan, U zult zich ontfermen over Sion, want de tijd om haar genadig te 

zijn, want de vastgestelde tijd is gekomen.’ (Psalm 102: 14). Wij prijzen de Eeuwige dat Hij Zijn Koninkrijk bouwt 

onder Zijn volk, Zijn erfdeel en bidden dat zij de instructies van God gegeven in genade kunnen onderwijzen en 

uitleven in de maatschappij. 

3) Wij zegenen de Israëlische gelovigen van Joodse en Arabisch christelijke of moslimachtergrond die zich inzetten 

voor verzoening in de naam van Jesjoea. Ondanks alle tegenwerking bidden wij dat ‘zij en wij niet moe worden 

goed te doen, want te zijner tijd zullen wij oogsten, als wij het niet opgeven. Laten wij dus, terwijl wij gelegenheid 

hebben, goeddoen aan allen, maar vooral aan de huisgenoten van het geloof.’ (Galaten 6: 9, 10) Wij bidden ook 

voor de gemengde gemeentes van Joden en Arabieren dat zij tot zegen zijn voor hun omgeving en de Arabische 

gemeentes die met Joden samenwerken in de zogenaamde bezette (moslim)gebieden. 
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4) (LI) Wij pleiten op het offer van Jesjoea dat God Libië genadig is. De wereldmachten doen er alles aan om de 

macht in handen te krijgen op dit grondgebied en daarmee toegang tot de grondstoffen. Het land zelf is in 

burgeroorlog en velen zijn op de vlucht. Wij bidden dat God te midden van dit verschrikkelijk lijden Zijn heil 

openbaart aan de burgers die niet kunnen vluchten en dat zij mogen ontdekken dat Jesjoea de Weg, de Waarheid en 

het Leven is. 

5) (LI) ‘En Hij heeft op de door Hem bestemde tijd Zijn Woord geopenbaard’ (Titus 1: 2). Wij bidden dat dit de 

tijd is waarin God Zijn Woord, Jesjoea, openbaart aan de Libiërs die op een kantelpunt in hun denken zijn aanbeland, 

dat zij geen vertrouwen meer hebben in hun eigen godsdienst en op zoek gaan vanwege de leegte in hun hart. Wij 

bidden dat God Zich aan hen openbaart met dromen en visioenen, maar ook dat zij het Woord lezen en horen op 

internet en via mensen die getuigen. 

6) (LI) Wij bidden voor volharding en moed voor de wedergeboren Libiërs in en buiten het land; dat zij liefdevol 

ontvangen worden in de gemeenschappen waarin zij komen en de uitdaging krijgen om te groeien in de kennis van 

de Bijbel en in het nemen van verantwoordelijkheid in het Koninkrijk van God. Wij verlangen dat hun focus op 

Jezus ligt en niet in de eerste plaats op de omstandigheden van hun land en volk, hoe moeilijk dit ook is. 

7) (TU) De Imazighen zijn een minderheidsbevolking die niet bereikt zijn met het evangelie. Wij bidden dat er een 

manier wordt gevonden om toegang te krijgen tot de Imazighen in Matmata, Siliana en de 8000 Imazighen in Gafsa; 

dat zij het evangelie horen en het Woord in harten valt, die open staan om de waarheid te horen, en dat er 

huisgemeentes ontstaan in hun eigen taal. 

8) (TU) Gebed wordt gevraagd voor gelovige moeders en grootmoeders die hun (klein)kinderen opvoeden in de 

Waarheid; hun de Bijbel aanleren, en een voorbeeld zijn in standvastigheid in het geloof in Jezus in een islamitische 

omgeving. 

9) (TU) ‘Wij kennen het beslissende tijdstip, namelijk dat de tijd reeds is aangebroken dat wij uit de slaap ontwaken. 

Want nu is de zaligheid dichter bij ons dan toen wij tot geloof kwamen. De nacht is ver gevorderd en de dag is nabij 

gekomen. Laten wij dus de werken van de duisternis afleggen en de wapens van het licht aandoen.’ (Romeinen 13: 

10-12). Gebed wordt gevraagd voor de wedergeboren Tunesiërs, dat zij in de geestelijke strijd durven te gaan staan, 

en dat zij zich verootmoedigen voor plaatsen in het land die gebonden zijn door de duisternis, als voorbeeld wordt 

El Kef genoemd. Wij bidden dat zij in de Bijbel lezen hoe zij de geestelijke strijd kunnen voeren en dat zij met 

elkaar de strijd in gebed aangaan. 

10) (AL) ‘U wordt immers door de kracht van God bewaard door het geloof tot de zaligheid, die gereedligt om 

geopenbaard te worden in de laatste tijd. Daarin verheugt u zich, ook al wordt u door een korte tijd bedroefd door 

allerlei verzoekingen opdat de beproeving van uw geloof…mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de 

openbaring van Jezus Christus.’ (1 Petrus 1: 6, 7). Op het moment van schrijven zijn er weer 13 samenkomstzalen 

gesloten door de overheid. Drie grote kerken werden in oktober gesloten en daarna stopte deze actie van de overheid. 

Het resultaat van de vervolging is dat weinig gelovigen animo hebben om het Woord van God te bestuderen en te 

gehoorzamen. Wij bidden voor een diepe honger naar het Woord van God, omdat zij daarin ook de kracht vinden 

om staande te blijven. 

11) (AL) Sinds 19 december 2019 is Abdelmadjid Tebboune president van het land. De overgrote meerderheid van 

de bevolking heeft niet gestemd. Er is een grote kloof tussen de overheid en het volk. In januari is er een commissie 

ingesteld om de grondwet te herschrijven. Wij bidden voor de president en de regering dat zij open staan om Gods 

stem te kunnen horen en dat er een verandering komt in hun beleid ten aanzien van de wedergeboren Algerijnen. 

12) (AL) In het stichten van huisgemeentes zijn A. en D. met twee kinderen uitgezonden naar Djerba in Tunesië. 

Zij hebben contacten met Joden en Tunesiërs. Ook willen zij graag goede contacten opbouwen met gevluchte 

Libiërs. Er wordt gebed gevraagd voor lange termijn-werkers, Imazighen uit Algerije om onder de Imazighen in 

Tunesië te werken, aangezien deze stam zo gesloten is en zij dezelfde taal spreken. In Tamanrasset in Zuid-Algerije 

werken H. en A. en hun dochter. Wij bidden voor vrucht ter ere van Gods Naam. 
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13) Binnen de Islam is er een strijd gaande tussen de sjiieten en de soennieten en de salafisten. Wij bidden dat de 

moslims dit zien en afknappen op de godsdienst. Wij bidden dat in de chaos in het Midden-Oosten de macht van de 

Islam gebroken zal worden en vele moslims tot wedergeboorte komen. ‘De HEERE regeert…vast staat Uw troon, 

van oudsher, U bent van eeuwigheid.’ (Psalm 93: 1, 2). 

14) Wij bidden voor de christenen in Irak, Syrië en Libanon. Zij zijn bijzonder kwetsbaar in de problematiek die er 

speelt. Wij bidden dat de christenen uit de traditionele kerken tot God roepen en Hem zoeken, en dat God een 

opwekking onder hen geeft. Opdat zij mogen zeggen: ‘Maar ik vertrouw op U, HEERE. Ik zeg: U bent mijn God! 

Mijn tijden zijn in Uw hand; red mij uit de hand van mijn vijanden en van mijn vervolgers.’ (Psalm 31: 15, 16). 

15) God heeft grote beloften gegeven voor Assyrië. Ons perspectief is daarom hoop, zelfs al is de situatie in Syrië 

hopeloos, God heeft het laatste woord. Wij danken God voor de wedergeboren Syriërs die in deze hopeloze situatie 

leven en bidden dat zij hun oog op God gericht houden en dat Hij voor hen zorgt. Wij bidden dat God hen op het 

juiste moment personen stuurt om hen te bemoedigen of om uitkomst te brengen in een onmogelijk situatie, 

waardoor Hij Zijn trouw bewijst. 

16) Wij danken God dat er Jordanese volgers van Jezus zijn die hun leven in de waagschaal stellen door in moeilijke 

islamitische streken in het Midden-Oosten het evangelie te brengen. Hun doel is het stichten van huisgemeentes. 

Wij zegenen hen en bidden dat God hen voorziet in al hun materiele behoeften en met moed en kracht. Jozua 1: 9: 

‘Wees sterk en moedig, schrik niet en wees niet ontsteld, want de HEERE, uw God is met u, overal waar u heen 

gaat.’ 

17) Er heerst een enorme sociale onrust in Libanon. De protesten tegen de overheid gaan onverminderd door. Wij 

bidden dat in alle chaos de Hezbollah niet steeds meer macht krijgt waardoor de invloed vanuit Iran toeneemt, maar 

dat integendeel de onrust ertoe leidt dat de Libanezen gaan uitroepen naar God en dat Hij zich openbaart door Jezus, 

via internet, door de Bijbel, door persoonlijke getuigenissen en in dromen. Ons verlangen is dat Gods Koninkrijk 

doorbreekt in dit verscheurde land. 

18) Wij bidden dat de traditionele kerken in Libanon de Bijbel zullen openslaan; deze gaan lezen en er onderwijs 

uit krijgen; dat zij Gods plan met de volken gaan begrijpen, en gaan bidden voor de bestemming van hun eigen land 

en volk. Wij bidden tevens dat God een opwekking geeft onder de jonge generatie. 

19) Openbaring van Jezus Christus is een boek van troost. ‘Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden 

van de profetie, en die in acht nemen wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij.’ (Openbaring 1: 3). Wij 

bidden dat de woorden van Openbaring een troost zijn voor hen die vervolgd worden door familie of door de 

maatschappij, of door leden van de traditionele godsdienst waaruit zij stappen omdat zij een keuze maken om met 

Jesjoea te leven. 

20) ‘Op die dag zal de HEERE een altaar hebben midden in het land Egypte, en aan zijn grens zal er een gedenkteken 

voor de HEERE staan. Dit zal zijn voor een teken en een getuigenis voor de HEERE van de legermachten, in het 

land Egypte. Wanneer zij tot de HEERE zullen roepen vanwege hun onderdrukkers, zal Hij tot hen een Heiland en 

Meester zenden; Die zal hen redden. Dan zal de HEERE aan de Egyptenaren bekend worden en de Egyptenaren 

zullen de HEERE kennen op die dag.’ (Jesaja 19: 19- 21). Wij weten niet wanneer deze woorden vervuld worden, 

maar wij bidden dat God vandaag tot Zijn doel komt in de Egyptenaren die Hem kennen en dienen. 

21) Nu de grenzen opengaan voor toerisme in Saoedi-Arabië, bidden wij dat er toeristen zijn die Jezus volgen en 

zich geroepen weten om met de bevolking waarmee zij in contact komen te spreken over Jesjoea, die de Weg tot 

God is. Wij bidden voor mogelijkheden om in het geheim de woorden van de Bijbel te verspreiden onder de burgers. 

22) In de chaos in Jemen zijn er trainingskampen waarin jonge extremisten opgeleid worden om de heilig oorlog of 

‘jihad’ te voeren. Zij leren dat er alleen wereldvrede mogelijk is onder de heerschappij van de Islam. Wij bidden 

voor deze bolwerken van de duisternis, want de God van Abraham, Isaak en Jakob is groter dan de werken van de 

Boze. Wij bidden dat er zo’n verwarring en miscommunicatie in deze opleidingen ontstaat, dat ze als vanzelf uit 

elkaar vallen. Wij bidden dat God zich openbaart aan de Jemenieten. 

23) Wij bidden voor de Palestijnse wedergeboren gelovigen met de woorden: ‘Werp dan uw vrijmoedigheid niet 

weg, die een grote beloning met zich meebrengt. Want u hebt volharding nodig, opdat u, na het volbrengen van de 
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wil van God, de vervulling van de belofte zult verkrijgen. Want: Nog een heel korte tijd en Hij die komt, zal komen 

en niet uitblijven.’ (Hebreeën 10: 35- 37). 

24) Wij zegenen onze broeders en zusters die met gevaar voor eigen leven onder de Palestijnse moslims werken, 

hun het evangelie uitleggen en het verlangen hebben om nieuwe huisgemeentes te beginnen. Wij danken God voor 

hun leven en dat van hun families en bidden voor bescherming en de vreugde van het zien van vrucht op hun 

moeizame werk. 

25) (MA) ‘Jesjoea zei: De tijd is vervuld en het Koninkrijk van God is nabijgekomen bekeer u en geloof het 

Evangelie.’ (Markus 1: 15). Nu 2000 jaar later zijn er nog steeds gebieden die niet bereikt zijn. Een echtpaar is een 

van deze streken binnengetrokken om er te wonen. Zij ervaren veel geestelijke strijd. Wij bidden voor het 

verwijderen van de geestelijke verblinding bij de bevolking en dat er geloof geboren wordt in hun harten als zij het 

evangelie horen. 

26) (MA) Via Facebook zijn er veel contacten die in aanraking komen met de Bijbel in het Tamazight. De vraag is 

wanneer deze mensen persoonlijk benaderd kunnen worden in hun eigen omgeving voor een vervolgcontact zodat 

de keuze voor Jesjoea persoonlijk wordt gemaakt. Wat is de juiste tijd? Daarvoor wordt gebed gevraagd. Ook voor 

nieuwe werkers voor internet om het resultaat op een hoger niveau te brengen. 

27) (MA) Kinderen wier ouders gekozen hebben om Jesjoea te volgen leven in een kwetsbare positie in de 

islamitische maatschappij. Hun ouders hebben in die cultuur ook geen voorbeeld hoe een Bijbels-gelovig gezin te 

zijn. Wij bidden voor de opgroeiende jeugd dat geloof in hun harten geboren wordt en dat zij de Bijbel goed leren 

kennen en een generatie worden voor nieuwe, groeiende gemeentes. 

28) (MAU) Vanwege de grote armoede zijn er nogal wat Mauritaniërs die hun leven wijden aan de jihad en de 

terreur van de extremistische moslimgroeperingen. Wij bidden voor de jonge generatie in dit armste land in Afrika; 

dat de overheid met de nieuwe president Mohamed Ould Ghazouani zich het lot aantrekt van deze jonge mensen, 

en dat energie en geld wordt geïnvesteerd in economische perspectieven voor de jeugd. 

29) (MAU) Wij bidden voor de wedergeboren Mauritaniërs die vervolgd worden door hun familie, of hun baan 

verliezen vanwege hun geloof. ‘De God nu van alle genade, Die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid 

in Christus Jezus, Hij zelf moge u -na een korte tijd van lijden- toerusten, bevestigen, versterken en funderen.’ (1 

Petrus 5: 10). Wij bidden dat de vervolging en het lijden standvastigheid uitwerkt. 

30) (MAU) De volksislam is bijzonder sterk in dit land en daarmee de toverij en de kracht van de boze. Wij bidden 

voor onderwijs in de huisgemeentes waardoor de gelovigen leren om zich te verootmoedigen voor de zonden van 

hun bevolkingsgroep, en schuld zullen belijden. Wij bidden eveneens dat door de autoriteit van Jezus de macht van 

de Boze zal breken in hun families en gemeenschappen. ‘In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk 

de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade…toen Hij de geheimenis van Zijn 

wil bekendmaakte, om in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen, zowel 

wat in de hemel als wat op de aarde is.’ (Efeze 1: 7- 10). 

31) ‘Let op: waak en bid, want u weet niet wanneer het de tijd is.’ (Markus 13: 33). De Koning van hemel en aarde, 

Hij die alle macht heeft, komt terug om Zijn bezit op te eisen, als een grootgrondbezitter die terugkeert naar Zijn 

bezit. Laten wij wakker zijn, op de tijd letten en bidden, opdat wij Zijn hartenwensen uitvoeren en vrucht dragen 

zodat meer mensen geboren worden in Zijn Koninkrijk. 

 


