De dag van gebed voor de vrede
van Jeruzalem
De eerste zondag van oktober
Belangrijke feiten over de dag van gebed voor de vrede van Jeruzalem

Wat betekent het?
De Internationale dag van gebed voor de vrede van Jeruzalem is opgezet met de steun van
meer 1200 christelijke leiders uit verschillende denominaties en culturen over de hele wereld.
Deze dag wordt elk jaar gehouden op de eerste zondag van de maand oktober.
Ons doel is ononderbroken, vurige, ter zake doende, wereldwijde voorbeden voor de plannen
en doelen van God voor Jeruzalem en al haar inwoners. Dit wereldwijde gebedsinitiatief dat
samenvalt met Jom Kipoer, probeert voor de eerste keer een verbinding te maken tussen de
Christelijke liturgie en de Bijbels Joodse kalender.
Dit wereldwijde gebedsinitiatief is genomen door Dr. Jack Hayford (Voorzitter van The
Foursquare Church en hoofd van The King’s College & Seminary) en ds. Robert Stearns
(Grondlegger en directeur van Eagles’ Wings Ministries.)

Wanneer is het?
De dag van gebed voor de vrede van Jeruzalem wordt gehouden op de eerste zondag van
oktober, rond de tijd van Jom Kipoer. Dit jaar – 2010 - valt de eerste zondag op 3 oktober.

Wie doen er mee?
•

Tientallen miljoenen Christenen, uit verschillende culturen, kerkelijke stromingen en
generaties, van gemeenten die samenkomen in kathedralen, in wereldsteden maar ook
gemeenten die bij elkaar komen in een hut van gras en ondergrondse kerken in
islamitische landen.
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•

In 2009 waren er bijna 175 landen die mee deden – inclusief ondergrondse kerken in 7
Islamitische landen – en dit jaar 2010, door Gods genade vertrouwen we er op dat nog
meer landen deel zullen nemen aan deze dag van gebed voor de vrede van Jeruzalem.

Hoe wordt deze speciale dag gevierd?
•

•
•

•

In de eerste plaats zal gebed voor de vrede van Jeruzalem een plek moeten krijgen in de lokale
kerkelijke gemeenschap als onderdeel van de zondagsdienst op 3 oktober. Deelname aan de dag van
gebed kan heel simpel toegevoegd worden aan het normale programma. Het kan net zoveel tijd
nemen als de kerk zelf wil. Wat de bedoeling is dat kerken en gemeenten in Nederland samen met
kerken wereldwijd op deze dag gezamenlijk bidden voor de vrede van Jeruzalem zoals het bij
betreffende kerk past.
In sommige steden of provincies zijn regionale gebedsdagen om uiting te geven aan hun
verbondenheid in gebed voor Jeruzalem en haar inwoners.
Er is een speciale Dag-van-gebed-bijeenkomst op 3 oktober in Jeruzalem met kerkelijke leiders van
over de hele wereld samen met Israëlische hoogwaardigheidsbekleders dat uitgezonden zal worden
door God TV. Het zal die dag te zien zijn in 200 landen
Er is ook een 24-uurs gebedsconferentie van Greater Calling (www.greatercalling.org) waar
mensen vanuit de hele wereld in elke tijdszone via een “virtual prayer room”met hun telefoon
samen kunnen bidden voor de vele noden van deze strategische regio en zijn bevolking.

Hoe kan ik informatie verkrijgen?
U kunt terecht op www.daytopray.com voor het volgende:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Vertalingen van het Day-of-Prayer materiaal, folders, etc. in verschillende talen, die u
kunt downloaden en/of printen.
U kunt een kinderprogramma downloaden voor de leeftijd tussen 3 – 6, en voor de
leeftijdsgroep van 4 – 10, inclusief lessen, activiteiten, gekleurde pagina’s en
gebedskaarten.
Een Jeugdprogramma met een voorstel voor een jeugddienst inclusief een
videoboodschap en muziek.
Korte audio and video boodschappen
Persberichten
Een lijst van christelijke leiders vanuit de hele wereld die de oproep voor gebed
ondersteunen
Een lijst van coördinators + contactlink
Materiaal dat besteld kan worden om uw gemeente of kerk toe te rusten voor 3 oktober.
Foto’s en verhalen van de voorgaande jaren
De geschiedenis van de Dag van Gebed voor de Vrede van Jeruzalem
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Hoe kan ik hier bij betrokken raken?
U kunt contact opnemen met de coördinator van uw land via onze DPPJ Coördinators webpage
waar u een e-mailadres vindt bij de naam van de coördinator.

Betekent bidden voor de vrede van Jeruzalem dat ik tegen de Arabieren en de
Palestijnen ben?
God houdt van iedereen op dezelfde manier. Hij heeft zowel een plan met de afstammelingen
van Isaac als met de afstammelingen van Ismaël. Als we bidden voor de vrede van Jeruzalem dan
bidden we voor alle mensen die daar wonen. Onze wens is dat Gods Woord vervult zal worden.
We willen dat de scheidingsmuur tussen Joden en Arabieren zal worden weggebroken (Ef. 2:14),
dat er eenheid, liefde en waardering zal zijn voor elkaar en dat Gods sjaloom en zegen zal rusten
op het land en zijn bevolking.

Waarom zou ik moeten bidden voor de vrede van Jeruzalem?
•

•

•

•

•

•

Genesis 12:3 De Heer zegt in zijn verbond dat hij sloot met Abraham: “Ik zal zegenen wie u
zegenen, en wie u vervloekt zal Ik vervloeken, en met u zullen alle geslachten des aardbodems
gezegend worden.” De geschiedenis laat zien dat de naties en leiders die Israel en het
joodse volk hebben gezegend door God gezegend werden en degenen die het joodse volk
en het heilige land vervloekten zelf het object werden van Gods toorn.
God inspireerde de schrijvers van de bijbel om een tijdloze opdracht op te schrijven
voor al diegenen Hem volgen: “Bidt Jeruzalem vrede toe: mogen wie u liefhebben, rust
genieten”. (Psalm 122:6)
Israel is de enige democratie (met vrijheid van religie en rechten voor
alle volken en rassen) in een zee van 22 Arabische niet democratische landen.
Israel en Amerika verdedigen dezelfde waarden en vrijheden tegenover de zelfde vijand ……
de radicale islam
We staan in de schuld bij het Joodse volk en zijn hun dank verschuldigd voor de
fundering van ons christelijk geloof en hun grote bijdrage aan de maatschappij door
medische, agricultural en technologische ontwikkelingen.
Het is de verantwoordelijkheid van de kerk om achter het volk van het verbond te
staan zodat Israel hersteld wordt en om ons aandeel in de profetieën te vervullen in
deze generatie.
De geschiedenis van de kerk kent veel vervolging van het joodse volk, uit naam van
Christus maar niet vanuit het karakter van Jezus. We hebben verantwoordelijkheid in
onze dagen om recht te maken wat onze voorouders verkeerd hebben gedaan en actief
te bidden voor Gods zegen op het land en haar volk.
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