De dag van gebed voor de
vrede van Jeruzalem
2 oktober 2011
doe mee met mensen uit 175
landen die bidden op de eerste
zondag van oktober

Ga naar www.daytopray.com
Een verslag van de speciale bijeenkomst in
Jeruzalem zal worden uitgezonden naar 195 landen
en gebieden door www.god.tv

Jouw persoonlijke deelname
De bijbel is duidelijk: alle gelovigen zijn geroepen om te
bidden voor Jeruzalem (Psalm 122:6, Jesaja 62:6).
Meer dan 1200 gerespecteerde christelijke leiders van over de
hele wereld (zie www.daytopray.com voor een lijst) roepen de
kerk op om te bidden voor Jeruzalem op de eerste zondag
van elke oktobermaand. Alle christenen hebben een
bijbelsmandaat en een verantwoordelijkheid om te bidden
voor de stad waar Jezus over weende, de stad waar Hij
spoedig zal terugkeren. De recente problemen over
Jeruzalem heeft wereldwijde gevolgen en zal alleen volledig
opgelost worden door God, die werkt door de gebeden van
Zijn volk.
Geloof + werken = verandering

Er zijn meer dan 1.651.300 Israëliërs (Joods en Arabisch) die onder
de armoedegrens leven. Heel veel kinderen hebben niet eens een
dagelijkse warme maaltijd. Velen zijn oude mensen die de
holocaust hebben ov erleefd. Ze kunnen de basis boodschappen
niet betalen. Ze zijn niet in staat om voor zichzelf te zorgen. Vorig
jaar, met de hulp van mensen van over de hele wereld zijn we in
staat geweest om meer dan 1000 families tijdens de feestdagen
te voorzien van eten. Help ons dit ook te doen in 2011.Lees
Spreuken 22:9 en ben een antwoord op onze gebeden. Zie

www.eagleswings.to/feedisrael
Voor meer informatie kijk op
www.daytopray.com
or call 18005194647

Bidt dagelijks voor de vrede van
Jeruzalem
Doe mee met de wereldwijde
gebedsdag op 2 oktober door te
bidden voor de vrede van
Jeruzalem met anderen in je
eigen kerk, huiskring,
Bijbelstudiegroep, en regionale
kerk. Er zijn hulpmiddelen voor
alle leeftijden te vinden op
www.daytopray.com
En vertel het aan anderen.
Zegen de Joodse en Arabische
mensen die in Israel door te
geven aan de Jeruzalemcollecte.
Zie www.daytopray.com
Wereldwijde 24 uurs
teleconferentie oproep
Samen met christenen op 2
oktober in een virtuele
gebedsruimte bidden in eenheid
voor Jeruzalem en al zijn
inwoners. Zie
www.Daytopray.com
Bidt of je een
gebedscoordïnator mag worden
voor je eigen land, regio, stad of
kerk. Mail ons
office@eagleswings.to.
Wordt een goed geïnformeerde
voorbidder door het
trainingsprogramma van
Watchmen on the Wall. Zie
www.daytopray.com voor meer
informatie
Bidt of je een pelgrimstocht
mag maken naar Jeruzalem als
een wachter op de muur van
Sion.
Stem af op de speciale
Jeruzalem- uitzending live
vanuit Jeruzalem op God TV op
2 oktober

