
ZONDAG 15 SEPTEMBER: EEN DAG VAN VASTEN 
EN BIDDEN VOOR DE VERKIEZINGEN IN ISRAËL!
"Laten de priesters, de dienaren van de HEERE, wenen tussen de voorhal en het 

altaar, en laten zij zeggen, "Ontzie Uw volk, HEERE, geef uw erfelijk bezit niet over 

aan smaad, zodat de heidenvolken over hen zouden heersen. Waarom zouden ze 

onder de volken zeggen: Waar is hun God? (Joel 2:17-HSV)

 

De aanstaande nationale verkiezingen in Israël op dinsdag 17 september zullen 

van groot belang zijn. Politieke krachten van links, die tegen God zijn, mobiliseren 

zich als nooit tevoren om premier Netanyahu uit zijn ambt te verdringen, net zoals 

ze in de Verenigde Staten aan het werk zijn om president Trump bij zijn 

herverkiezing in 2020 te verslaan.

 

Noch premier Netanyahu, noch president Trump zijn volmaakte heiligen. Toch zijn 

wij van mening dat het van cruciaal belang is, voor beiden van hen te bidden, dat 

ze voor een andere ambtstermijn herkozen worden. Degenen, die willen dat ze 

worden vervangen, zijn zeker niet gemotiveerd door goddelijke waarden. 

Integendeel, het is precies het tegenovergestelde! Wij zijn van mening, dat het 

uitermate belangrijk is te bidden, dat deze antichristelijke krachten niet de controle 

over Israël of de Verenigde Staten zullen krijgen. Nu is het de tijd om te vasten en te 

bidden voor Israël!

 



Zoals we schreven in ons gebedsalert van augustus, is de politieke situatie in Israël 

op dit moment uiterst ingewikkeld en onzeker, nadat de seculiere rechtse partij, 

Yisrael Beiteinu, na de verkiezingen in april “van richting veranderde”, waardoor 

het voor Netanyahu onmogelijk werd om een regering te vormen.

 

Met dit op de	  achtergrond roepen	  wij op tot een dag van vasten en gebed op 

aanstaande zondag 15 september voor een wonder in de komende verkiezingen in 

Israël op dinsdag 17 september!

 

We hebben jullie allemaal gevraagd te bidden, dat het rechtse blok in staat zal zijn 

zich in een sterke coalitie te verenigen. Twee weken geleden hebben Likud en de 

kleine Zehut partij op de rechtervleugel een overeenkomst bereikt, die zeker een 

antwoord is op gebed. Laten we God hiervoor danken! Eerder is de partij van 

Naftali Bennet en Ayelet Shaked New Right erin geslaagd om zich te verenigen met 

hun oude vrienden in Jewish Home om de Yamina Coalitie te vormen. Dit is ook 

een antwoord op gebed.

Een enigszins onverwacht resultaat van de overeenkomst tussen Likud en Zehut 

is, dat de tweede kleine rechtse partij Otzma Yehudit, nu een reële kans lijkt te 

hebben om in de Knesset te komen. Dit kan het verschil betekenen tussen 

overwinning en nederlaag voor de inspanningen om een rechtse regering te 

vormen.

Als Netanyahu er niet in slaagt dit te doen, zal hij hoogstwaarschijnlijk een beroep 

doen op zijn tegenstander Benny Gantz om samen een centrum, seculiere 

regering te vormen. We geloven sterk, dat dit niet is, wat God wil.

Benjamin Netanyahu is een zeer ervaren en gewiekste politicus, die langer als 

premier van Israël heeft gediend dan iemand anders. Op dit moment doet 

Netanyahu alles wat hij kan om een beroep op rechtse kiezers te doen, omdat hij 

wanhopig wil dat zijn Likud-partij de grootste partij wordt. Wanneer dit doel wordt 

bereikt, zal hij de vrijheid hebben om een regering in het centrum te vormen met 

Benny Gantz, als het blok aan de rechtervleugel niet groot genoeg is.

Dit is volgens ons waarschijnlijk de belangrijkste kwestie, die in Israël bij de 

komende verkiezingen op het spel staat. Met president Trump in zijn ambt is er een 

unieke, door God gegeven venster van kansen voor Israël om Israëlische 

soevereiniteit over ten minste grote delen van Judea en Samaria uit te roepen, als 

Netanyahu in staat is om na de verkiezingen een rechtse regering te vormen.



Gantz heeft zich omringd met voormalige militaire generaals, die geloven dat het 

verklaren van de Israëlische soevereiniteit over Judea en Samaria zeer gevaarlijk is 

voor de veiligheid van Israël. Andere generaals van de IDF, daarentegen, verklaren 

het tegenovergestelde, dat een Palestijnse staat een veel ernstiger bedreigin voor 

de veiligheid van Israël zou vormen. Wij geloven, dat ze gelijk hebben. Deze twee 

tegengestelde opties zijn nu in balans en de uitslag van de verkiezingen op 17 

september zullen bepalen welke richting Israël zal gaan. Israël kan zich niet de fout 

veroorloven van een ander Oslo Akkoord. Dit is waarom we deze komende zondag 

moeten vasten en bidden!

Laten wij bidden voor een wonder, dat de Otzma Yehudit Party ten minste 3,25% 

van de stemmen zal krijgen en in de Knesset zal komen, zodat geen rechtse 

stemmen verloren zullen gaan! Laten wij bovendien bidden, dat de nieuwe Yamina 

coalitie minstens 13 of meer zetels in de Knesset zal krijgen. Lees het volgende 

artikel Key Netanyahu donor endorses Shaked over the Likud. Wij citeren een deel 

van het artikel,

 

"Een prominente Australisch-Joodse filantroop en mijnbouw tycoon, die hielp met 

het financieren van de scheerdunne 1996 verkiezingsoverwinning van Binyamin 

Netanyahu heeft de Yamina partij van Ayelet Shaked verkozen boven de Likud. ... 

Gutnick heeft de Israëlische kiezers opgeroepen Yamina, de alliantie van kleine 

rechtse partijen onder leiding van voormalig minister van Justitie Ayelet Shaked te 

steunen.

"In een interview met The Jeruzalem Post, ergerde Gutnick zich eraan, dat 

Netanyahu een eenheidsregering kan vormen met de Centrum-linkse Blauwe en 

Witte Partij, en voegde eraan toe, dat de beste manier om zo’n scenario te 

voorkomen is ervoor te zorgen, dat Yamina de derde grootste partij in de Knesset 

wordt.

"Yamina is een rechtse partij en als u ervoor wil zorgen, dat er een rechtse regering 

komt, heeft Yamina 13 of 14 zetels nodig, 'vertelde Gutnick The Jeruzalem Post. Als 

het rechtse blok van Netanyahu geen 61-zetels wint, zou Netanyahu een 

eenheidsregering vormen. Hij zal er geen 61 krijgen als Yamina niet genoeg 

stemmen krijgt.'

“Gutnick waarschuwde, dat als Netanyahu een regering met Blauw en Wit zou 

vormen, het zijn ' rechtse erfenis ' zou vernietigen." (Einde citaat)

https://thewatchman.us7.list-manage.com/track/click?u=d25319445b557402e5432ea00&id=a8d06713cf&e=2bde001c1e


De tweede zeer belangrijke kwestie, die in de komende verkiezingen aan de orde is, 

is dat alleen een sterke, rechtse regering in staat zal zijn de LGBT-agenda en de 

krachtige eindtijd te beteugelen, krachten anti-God van moreel verval, die Israël 

bedreigen. We zijn hier tegen de geest van de Antichrist en het is heel belangrijk, 

dat we aan deze cruciale spirituele strijd deelnemen en bidden voor de komende 

verkiezingen.

Het doel van Avigdor Lieberman en zijn Yisrael Beiteinu partij, samen met links en 

de Arabieren, is om Israël tot een seculiere staat te maken. Als ze slagen, zal Israël 

een natie worden, net als elke andere natie en het zal ophouden een Joodse staat 

te zijn. Wij geloven niet dat dit Gods wil is.

Israël wordt geconfronteerd met een enorme strijd om zijn voortbestaan met bittere 

vijanden op twee gevechtsfronten: één militair van buitenaf onder leiding van Iran 

en één moreel van binnenuit onder leiding van seculier en links. We moeten beide 

gevechten ijverig in gebed bestrijden. Deze twee gevechtsfronten worden 

profetisch voorspeld door de twee jaarlijkse Joodse feesten, Purim en Chanukah.

De overwinning bij de verkiezingen op 17 september zal een wonder van God 

vragen als antwoord op vasten en gebed van toegewijde voorbidders. Daarom 

werken we samen met andere leiders van de volkeren aan deze oproep om op 15 

september te vasten en te bidden.

  

God beantwoordt gebed!

We willen allen hartelijk bedanken, die gebeden hebben toen we ons gebedsalert 

voor augustus stuurden! God hoorde onze gebeden en wij willen u het verhaal 

vertellen van wat er gebeurd is.

Op zondag 1 september viel Hezbollah een Israëlische militaire buitenpost aan, 

dicht bij de grens met Libanon, als vergelding voor een krachtige Israëlische 

aanval in Syrië. Een van de antitank raketten van Hezbollah doorboorde een 

gepantserde IDF ambulance. Door een wonder werd geen soldaat in het voertuig 

gewond!

Israël kondigde aan, dat Hezbollah een aanval had uitgevoerd en reageerde door 

100 artilleriegranaten naar Libanon te vuren. Tegelijkertijd voerden ze ook een 



show op door het sturen van helikopters om "gewonden te evacueren ", om te 

doen alsof Israëlische soldaten gewond waren geraakt bij de aanval van Hezbollah 

om een escalatie van de strijd te verhinderen. Hezbollah vierde onmiddellijk het 

nepnieuws en besloot dat deze "enorme overwinning" hun doel had bereikt. 

Ondertussen had Israël de luchtmacht in paraatheid gebracht voor een zorgvuldig 

geplande verwoestende aanval op Hezbollah-bolwerken in Libanon in het geval 

één of meer Israëlische soldaten gewond zouden zijn geraakt of misschien zelfs 

gedood zouden zijn. Omdat er geen Israëli’s gewond geraakt of gedood waren, 

besloot Israël de aanval af te breken. De premier van Libanon deed ook een beroep 

op de VS en Frankrijk om Israël te overtuigen om aanvallen op het land te staken 

en legde uit, dat Hezbollah geen verdere escalatie wilde.

In de avond werd de kalmte hersteld. Premier Netanyahu kondigde toen aan, dat 

geen enkele Israëlische soldaat gewond was geraakt, of zelfs maar een kras had 

opgelopen! We waren in Jeruzalem verzameld en riepen tot God uit om Israël 

wijsheid te geven wat te doen. Het was een vernederende nederlaag voor 

Hezbollah en een grote overwinning voor Israël in antwoord op gebed. Alle glorie 

aan God! “Zie, de Bewaarder van Israël zal niet sluimeren of slapen.” (Ps 121:4)

Blijf alstublieft bidden, daar de situatie bij alle grenzen rond Israël en vooral in het 

zuiden met Hamas in Gaza nog steeds zeer gevaarlijk is en zelfs nog steeds 

escaleert. Deze week heeft Hamas Israël aangevallen met een bomdragende drone, 

die een Israëlisch militair voertuig beschadigde. Israël maakt zich ernstig zorgen 

over deze nieuwe opkomende dreiging uit Gaza. Laten wij blijven toekijken en 

bidden!

• Doe mee met vasten en gebed op zondag 15 september voor de 

aanstaande verkiezingen in Israël op dinsdag 17 september! 

"Laten de priesters, de dienaren van de HEERE, wenen tussen de 

voorhal en het altaar, en laten zij zeggen, "Ontzie Uw volk, HEERE, geef 

Uw erfelijk bezit niet over aan smaad, zodat de heidenvolken over hen 

zouden heersen. Waarom zouden ze onder de volken zeggen: Waar is 

hun God? (Joel 2:17-HSV))



• Bid voor een beslissende overwinning voor de rechtse partijen, dat ze 

bij de verkiezingen ten minste 61 Knessetzetels krijgen!

“Als de rechtschapenen toenemen, zullen de mensen blij zijn, maar 
wanneer de goddelozen heersen, kreunen de mensen.” (Pr 29:2)

• Bid dat de nieuwe Yamina-partij ten minste 13 of 14 Knesset-zetels zal 
krijgen bij de verkiezingen!

“Ik zal Mij over hen verblijden en hun goeddoen. En Ik zal hen in 
getrouwheid in dit land planten, met heel mijn hart en met heel mijn 
ziel.” (Jer 32:41)

• Bid voor een wonder dat de rechtse Otzma Yehudit partij ten minste 3, 
25% van de stemmen zal krijgen en in de Knesset komt!
"Want niet uit het oosten of uit het westen of	  uit	  de	  woes+jn komt het 
verhogen, maar God is Rechter: Hij vernedert de één en verhoogt de 

ander."(Ps 75:6-7)
• Bid dat Netanyahu niet zal proberen een seculiere centrumregering te 
vormen na de verkiezingen!
' Gerechtigheid verhoogt een natie, maar zonde is een schande voor ieder 

volk. '(Pr 14:34)

• Blijf bidden voor de veiligheidssituatie aan de grenzen van Israël, vooral 
met Gaza!
"Ik sla mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal. Mijn hulp 
is van de HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal uw voet niet 
laten wankelen; uw Bewaarder zal niet sluimeren. Zie, de Bewaarder van 
Israël, zal noch sluimeren of slapen." (Ps 121:1-4)

• Bid voor moed en vastberadenheid in Israël om de dreiging uit Gaza te 
elimineren voordat de volgende oorlog uitbreekt!
"Luister, Israël, heden bevindt u zich vlak voor de strijd tegen uw vijanden: 
laat uw hart niet week worden, wees niet bevreesd, beef niet  

20:3-4)

• Bid dat God het leiderschap in Israël, in de eerste plaats premier 

Netanyahu, wijsheid en kracht zal geven om Israël te verdedigen en te doen 

wat goed is!

“Zie, ik maak u tot een scherpe dorsslede, een nieuwe, met puntige pinnen. 

U zult bergen dorsen en verpulferen, en heuvels maken als kaf.” (Jes. 41:15)

• Bid ervoor, dat in Amerika Joodse leiders opstaan, die de Joden terug 
zullen brengen tot hun roeping en een liefde voor Israël waardoor velen van 



hen Aliyah zullen maken!
“Voordat het geloof echter kwam, werden wij door de wet bewaakt, als 
gevangenen opgesloten, totdat het geloof zou worden geopenbaard. 
Daarom werd de Torah onze hoedster om ons naar de Messias te 
leiden.” (Gal 3:23-24)

• Bid voor een "Terug naar Jeruzalem"-beweging vanuit het noorden, 
beginnend in Scandinavië! Bid voor onze volgende gebedssconferentie in 
Zweden van 20 tot 22 september!
' Zie, de HEERE heeft het doen horen tot aan het einde der aarde: Zeg tegen 
de dochter van Zion: Zie, uw heil komt, zie Zijn arbeidsloon gaat voor Hem 
uit. Zij zullen hen noemen: het heilig volk, de verlosten van de HEERE; en u 
[Jeruzalem] zult	  genoemd	  worden:	  Gezochte,	  Stad die niet verlaten is. '(Jes 
62:11-12)

God zegene u als wachters op de muren van Jeruzalem!

Lars & Harriet Enarson


