“Spaar Here, uw volk” Gebedsbijeenkomsten 17 september 2012
Aanreiking Gebedspunten: Pillar of Fire en Christenen voor Israël

Shalom,
Hierbij ontvangt u een gebeds‐outline voor de komende maandag 17 september. We zijn dankbaar
dat u met zovelen hebt gereageerd.
Als eerste een kleine correctie over Rosh Hasjana1: die dag loopt van zondagavond tot
maandagavond. Dus eigenlijk is op het moment waarop we bij elkaar komen, Rosh Hasjana al
afgelopen, en is de gebedsavond een afsluiting van deze Bijbelse feestdag.
Joel 2:15:
“Blaast de bazuin op Sion, heiligt een vasten, roept een plechtige samenkomst bijeen. Vergadert het
volk, heiligt de gemeente, roept de ouden bijeen, vergadert de kinderen en de zuigelingen; de
bruidegom trede uit zijn kamer en de bruid uit haar bruidsvertrek. Laat de priesters, de dienaren des
Heren, tussen de voorhal en het altaar wenen en zeggen: Spaar Here, uw volk en geef uw erfdeel niet
prijs aan de smaad, zodat de heidenen met hen zouden spotten. Waarom zou men onder de volken
zeggen: Waar is hun God?”
De gebedsbijeenkomsten zijn om deze redenen bijeen geroepen. “Spaar Here uw volk”, dat geldt als
eerste voor Israël, maar nu we moeten erkennen dat ons land een weg in lijkt te slaan waarin we
Israël niet meer zullen zegenen, zullen we te maken krijgen met Gods oordelen.
Spaar Here, uw volk. Laten we bidden vanuit de houding: “Here heb genade, ontferm u”.
Meer kunnen we eigenlijk niet meer vragen op dit moment.
Bemoedigend is dat er diverse mensen zijn die overdag in het land de sjofar zullen laten klinken.
Dan over de praktische zaken. We begrijpen dat iedereen op zijn eigen wijze de avond zal leiden en
dat is ook belangrijk, dat u gewoon uzelf blijft. Toch vragen we u of u de avond echt een
gebedsavond wil laten zijn. We zien soms dat mensen graag willen spreken en voordat je het weet,
luisteren de aanwezigen alleen maar en is er haast geen tijd over voor gebed. En dat is nu juist
waarom het gaat!
Bij een aantal groepen zal ook lofprijzing en aanbidding zijn. Het is natuurlijk erg mooi als dat ook bij
u kan. Lofprijzing en aanbidding zijn ook geestelijke wapens. Denk eens aan de oorlogen die het
Israëlische volk voerde en waarin de Levieten voorop gingen.
Belangrijk:
•
•
•

•
•

1

Laat duidelijk zijn wie de leiding heeft
Begin met stiltes
Zorg dat u tijdens de avonden punt voor punt bidt. Vertel dat ook duidelijk aan de bidders,
dat er geen mensen zijn die alles a.h.w. in één keer bidden. Het geeft helemaal niet als er
door verschillende mensen voor hetzelfde gebeden wordt.
Ook het proclameren van Bijbelteksten is erg belangrijk en krachtig.
Laten we ons realiseren dat de situatie waarom we bijeenkomen zeer verontrustend is en dat
onze houding moet zijn: “Here, heb genade, ontferm u”

Joseph Good schrijft: . Bij veel christenen is dit feest bekend als het ‘feest van de bazuinen’. Deze benaming geeft niet helemaal weer wat
de werkelijke Bijbelse naam van het feest is, namelijk Yom Terua, wat ‘de dag van het Doordringende Ontwaken’ (opwekkings‐roep)
betekent. (vertaling Brecht Oosting)
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De indeling van de avond.
1. Gebed voor de kabinetsvorming
2. Gebed voor Israël
3. Gebed voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, die dinsdag de 18e
september geopend zal worden.

Ad. 1

Gebed voor de kabinetsvorming

Inmiddels zijn in Nederland de verkiezingen achter de rug. We kunnen concluderen dat het Bijbelse
geluid steeds verder verdwijnt uit de samenleving.
We weten nog niet hoe de formatie zal verlopen, maar het lijkt erop dat de CU en de SGP hierin niet
betrokken zullen worden (PS: Graag nu geen politieke discussies toestaan). De VVD heeft een goede
relatie met Israël, maar is, net als de PvdA, tegen het bouwen in het Bijbelse Judea en Samaria.
Woensdag 10 september is er een debat over het Midden‐Oosten geweest met 7 politieke partijen
waarin Frans Timmermans van de PvdA zich schofferend heeft uitgelaten over Israël. Dit stemt zeker
niet hoopvol als de PvdA in de regering zal komen. Ook D66 was schokkend anti‐Israël en ook de SP
met Harry Bommel was, zoals verwacht, ook duidelijk tegen Israël.
•

•
•

Ad 2.

Graag uw gebed dat we een regering zullen krijgen die zich niet tegen Israël zal keren. Ook de
minister van Buitenlandse zaken zal een cruciale rol spelen. Uw gebed voor de juiste man op
die belangrijke post. Is minister Rosenthal die man? Hij heeft o.a. gezorgd dat Nederland niet
mee is gegaan in de visie van de EU op Israël, want die is niet pro‐Israël. Maar we realiseren
ons dat zijn visie niet volmaakt en 100% in lijn met de Bijbel is.
Uw gebed voor de mensen zoals genoemd. Het is onze taak te zegenen en niet te vervloeken.
Uw gebed dat de SGP en de CU een stem met impact mogen zijn in het parlement voor Israël.

Gebed voor Israël
De situatie in Israël wordt steeds benarder. Eliyahu ben Chaim van ‘Intercessors for Israel’
schrijft in zijn nieuwsbrief dat de afgelopen maand in Jeruzalem gasmaskers zijn uitgereikt.
Sommige mensen moesten tussen de 3 en 8 uur in de rij wachten. Volgens sommige
bronnen is 50% van de inwoners in Israël nog zonder bescherming tegen eventuele aanvallen
met chemische wapens. In kranten staan lijsten met producten die mensen in huis moeten
hebben als ze 2 weken niet uit huis kunnen. Dat is de praktijk in Israël.
De premier van Israël staat onder ongekende spanning en druk.

Bid:
•

Voor premier Netanyahu, dat hij de juiste beslissingen zal nemen in de komende
weken en/of maanden. Ook voor zijn toespraak in de VN, de komende tijd.
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•
•
•
•

Ad 3.

Voor Benny Gantz, die het oppercommando voert van het Israëlische leger.
Voor bescherming van het Israëlische volk. De roep om de vernietiging van Israël
wordt steeds luider in het Midden‐Oosten (het nucleaire gevaar van Iran, etc.)
Voor bescherming van de grenzen van Israël, op zoveel fronten tegelijk kan er van
alles gebeuren. Zowel in Israël als daarbuiten (denk aan de vele Israëlische toeristen).
Herinner de God van Israël aan Zijn beloften over Israël.

Gebed voor de komende vergadering van de Algemene Naties.
De Palestijnse Autoriteit zal trachten om een opwaardering te krijgen van haar politieke
status in de VN. Als deze stap (tussenfase) van de PA wordt erkend, betekent het dat zij
meer rechten krijgt in de VN en nu ook de autoriteit zal verkrijgen om o.a. Israël voor het
gerecht (Int. Court of Justice) in Den Haag te dagen. Maar er wordt ook door Abbas gedreigd
met een aanvraag voor een Palestijnse Staat.
Bid
•

•
•
•

Voor de president van de VN, dat is dit jaar (2012) de oud‐minister van Buitenlandse
zaken van Servië, mr. Vuk Jeremić. Op internet zijn een beperkt aantal artikelen te
vinden waarin het erop lijkt dat er goede banden zijn met Israël. Bid dat mr. Vuk
Jeremić niet zal toestaan dat de naties Israël zullen verguizen.
Dat Netanyahu op profetische wijze Gods Woord zal proclameren in het centrum van
de VN en de volkeren zal waarschuwen zich niet te keren tegen Israël.
Dat de volkeren niet akkoord gaan met een goedkeuring van een staat of de
opwaardering van de status van de PA.
Dat ons eigen land niet zal stemmen voor de PA, maar een keuze zal maken voor
Israël.

Graag ontvangen we van u een reactie met daarin een kort verslag van de avond en/of opvallende
woorden, bijvoorbeeld Bijbelteksten die er gesproken zijn.
Verbonden in de God van Israël,
Jack van der Tang, Pillar of Fire
Pieter Bénard, Christenen voor Israël
Efeze 6 vers 18:
En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe
wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen

