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Gebedskalender nr. 81 van 1 juni – 31 augustus 2018 

‘Zij zullen de heerlijkheid van Uw Koninkrijk in herinnering roepen en van Uw macht spreken, om de mensenkinderen Zijn 

machtige daden bekend te maken, de glorierijke heerlijkheid van Zijn Koninkrijk. Uw Koninkrijk is een Koninkrijk van alle 

eeuwen, Uw heerschappij omvat alle generaties.’ (Psalm 145: 11-13) 

1) ‘…opdat de levenden erkennen dat de Allerhoogste Heerser is over het koningschap van mensen, en dat geeft aan wie Hij 

wil, en daarover zelfs de laagste onder de mensen aanstelt’ (Daniel 4: 17). Wij prijzen Schepper van hemel en aarde dat Hij 

Koning is van het eeuwige Koninkrijk en dat alles in de schepping onder Zijn gezag valt. Wij eren Hem in Zijn macht en sterkte. 

Wij danken God dat alle autoriteit en gezag op aarde onder Zijn heerschappij valt. 

2) Wij bidden voor alle gelovigen in de islamitische wereld die vervolgd worden door lokale overheden en soms door de 

overheid van hun eigen natie. Wij bidden dat ‘God hen met kracht omgordt’ (Psalm 18: 33). Wij geloven dat zij een getuigenis 

geven door hun houding en daden, zodat de omstanders zien dat de God van de Bijbel de enige is en dat zij Jezus zullen 

accepteren. 

3) Wij bidden voor Messiaanse gelovigen in Israël die vervolgd worden door hun familie of door ultraorthodoxe Joden. Wij 

bidden voor de overheid dat zij welwillend staan tegenover Messiaanse Joden en erkennen dat zij Joods zijn en een open 

houding hebben om hen alija te laten maken. Wij bidden dat er Messiaanse gelovigen in de regering zullen komen. 

4) (AL) De overheid is sinds november bezig met een systematische vervolging. Zij hebben kerken gesloten in Oran, Belabas, 

Algiers, Tiaret en Ayaida. Zij stoppen bouwprojecten van gebouwen waar gelovigen samenkomen en verbieden om 

samenkomstplekken aan de kinderen van God te verhuren. Er is een bevel binnengekomen om de bouw van het 

zendingscentrum te stoppen waar gelovigen getraind worden voor de zending. Zelf zeggen de gelovigen: ‘En deze hele 

gemeente zal weten dat de HEERE niet door zwaard of door speer verlost, want de strijd is van de HEERE. Hij zal u in onze 

hand geven.’ (1 Sam. 17: 47) Wij bidden dat deze vervolging veel vrucht voor de eeuwigheid voort zal brengen. 

5) (AL) Zendingsprojecten gaan onverminderd door: naar Mauritanië, Spanje, onder de Libiërs in Tunesië. De Imazigh-

gelovigen in Marokko vragen gebed dat de vervolging niet zal veroorzaken dat de Algerijnse Imazighen hen niet meer komen 

helpen om de Midden-Atlas te bereiken met het evangelie. ‘Zie, Ik heb voor uw ogen een geopende deur gegeven en niemand 

kan die sluiten, want u hebt weinig kracht en toch hebt u Mijn Woord in acht genomen en Mijn Naam niet verloochend.’ 

(Openbaring 3: 8) 

6) (AL) Enkele gelovigen zijn veroordeeld tot 2 jaar detentie en een boete van $ 1000. Anderen kregen alleen een boete voor 

het verspreiden van het evangelie. Weer anderen moeten nog verschijnen voor de rechtbank. Velen van hen hebben het geld 

niet om aan de boetes te voldoen. Bid dat God voorziet en wonderen doet in hun leven, dat zij Zijn macht in werking zien. Ook 

zijn gelovigen op zoek naar plekken waar ze bij elkaar kunnen komen. In deze tijd van druk bidden we dat zij krachtig wortelen 

in de genade van God en in Zijn Woord en dat er veel vrucht uit voortkomt. 

7) MA) Gebed wordt gevraagd voor de lokale leiders van huisgemeentes en alle uitdagingen die zij en hun kudde te 

overwinnen hebben. Wij bidden dat zij weten dat ‘Hij alle macht heeft in hemel en op aarde’. (Mat. 28: 18) en dat zij daarom 

‘gesterkt worden in de Heere en in de sterkte van Zijn macht’ (Efeze 6: 10). Wij bidden dat zij hun positie leren kennen; dat zij 

gezag hebben onder de autoriteit van God, en dat zij hun positie innemen in de geestelijke gewesten. 

8) (MA) Wij bidden dat de jongvolwassenen die in een gelovig gezin zijn opgegroeid hun geestelijke gaven gaan gebruiken en 

een taak op zich nemen in het lichaam van Christus.  

9) (MA) Zoals overal zijn er gelovigen die verslaafd zijn aan het gebruik van alcohol en daarmee een last zijn voor hun gezin of 

gemeente, en geen getuige zijn van de verlossingskracht van God. Wij bidden dat zij hulp accepteren om zich te bekeren, en 
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een proces ingaan van ontwenning en overwinning: ‘Ik heb U hartelijk lief, HEERE, mijn sterkte. De HEERE is mijn rots en mijn 

burcht en mijn bevrijder.’ (Psalm 18: 2, 3) 

10) (TU) Wij bidden dat er in de stad Mahdia inwoners tot geloof komen en dat er een huisgemeente gevormd zal worden. 

Mahdia is de grootste vishaven in het land. Wij verlangen naar vissers van mensen die onder de bevolking werken en dat de 

inwoners zelf vissers van mensen worden. 

11) (TU) Gebed wordt gevraagd dat de gelovigen meer gaan bidden en daarin God leren kennen: ‘Wat de alles overtreffende 

grootheid van Zijn kracht is aan ons die geloven overeenkomstig de sterkte van Zijn macht, die Hij gewerkt heeft in Christus, 

toen Hij Hem uit de doden opwekte en aan Zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten, ver boven alle overheid en macht 

en kracht en heerschappij.’ (Efeze 1: 19- 21) Wij zegenen hen dat zij leren overwinning te behalen in de geestelijke strijd. 

12) (TU) De Imazigh-berbers op Djerba zijn een onbereikte bevolkingsgroep. Wij bidden dat er een opening komt in de 

geslotenheid van deze families en dat er iemand onder hen is die Jezus leert kennen en vragen gaat stellen buiten de clan. 

13) Wij danken God dat de overheid van Saoedi-Arabië Israël rust gunt in eigen land. (Qatar heeft hetzelfde standpunt 

ingenomen). Wij bidden dat zij er een punt van gaan maken dat zij Israël als staat erkennen. Het is mogelijk dat zij dit 

standpunt innemen om zich af te zetten tegen de politiek van Iran, daarom bidden wij dat de overheersende godsdienst zo 

verdeeld zal raken, dat deze versnipperd raakt en belang verliest; dat Gods plan tot stand komt op het Arabisch Schiereiland. 

14) Wij bidden dat de heiligdommen in Saoedi-Arabië aan belang gaan verliezen door de interne strijd in de islam; tussen 

landen met de sjiitische en de landen met de soenitische stroming. Ons gebed is dat de gewone moslim steeds meer vragen 

en twijfels krijgt over de islamitische godsdienst en dat zij Jezus vinden.  

15) Wij zegenen de gelovigen in Jezus in Saoedi-Arabië en bidden dat zij in de verdrukking beseffen dat nu God hun ‘macht 

heeft gegeven om kinderen van God te worden’ (Johannes 1: 12) ‘De HEERE Heere hun kracht is’ (Habakuk 3: 19). Wij zegenen 

hen met de vrede van God in de onrust en druk. 

16) Israël vreest dat deze zomer een oorlog uitbreekt waarin de tienduizenden raketten die op het land gericht staan vanuit 

Libanon; de strijd vanuit Gaza, en de machtsstrijd in Syrië, waarbij Iran, Rusland en Turkije betrokken zijn, een rol zullen 

spelen. Wij bidden dat de Israëli’s in de druk en dreiging een openbaring krijgen van God en ‘het Lam zien dat geslacht is en 

waard is om de kracht te ontvangen en rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging.’ (Openbaring 5: 12); dat zij 

opnieuw geboren worden. 

17) ‘Verlossers zullen de berg Sion opgaan…en het koningschap zal van de HEERE zijn.’ (Obadja 21). Wij proclameren de 

profetie, het Woord van God over de Tempelberg en verklaren dat het de troon van God is. Hij zal op Zijn tijd de afgoderij op 

deze berg te niet doen. 

18) ‘…om de mensenkinderen Zijn machtige daden bekend te maken.’ (Zie het thema van deze kalender). Palestijnse vrouwen 

op de Westbank twijfelden aan de godsdienst en besloten dat het niet de waarheid kan zijn. Zij kwamen naar een 

vrouwenbijeenkomst en hoorden over het machtige verlossingswerk van Jezus. Zij werden vrijgezet van boze geesten en 

gaven hun leven aan God. Wij bidden dat deze vrouwen de kans krijgen om te groeien in de kennis van Gods Woord en in het 

geloof, en dat ‘God hen versterkt met kracht in hun ziel’ (Psalm 138: 3) te midden van hun islamitische familie. 

19) Wij bidden voor Syrische vluchtelingen die verspreid over heel veel landen, waaronder Jordanië, Libanon en Turkije, in 

contact komen met hulpverleners onder wie ook christenen zijn, uitgezonden door God: ‘Jezus gaf hun macht over de onreine 

geesten om die uit te drijven, en om iedere ziekte en elke kwaal te genezen.’ (Mattheus 10: 1) Wij bidden dat deze 

hulpverleners macht van God krijgen om in onmogelijke, uitzichtloze situaties Gods Koninkrijk te openbaren. 

20) Op Syrisch grondgebied proberen wereldmachten hun invloed uit te breiden. Behalve Syrië bevindt ook Irak in een 

uitzichtloze situatie. Toch heeft God gezegd: ‘het werk van Mijn handen, Assyrië’ en Hij is ‘de HEERE van de legermachten’ 

(Jesaja 19: 25). Geen autoriteit heeft meer macht dan de Schepper van hemel en aarde. Wij proclameren dat vandaag in de 

chaos God Zijn plan voor Syrië en Irak tot stand laat komen. 

21) In de islam wordt Jezus gezien als een van de vele profeten. Wij bidden dat de leiders van de Hezbollah (de partij van God) 

openbaring krijgen dat het gezag van Jezus alle gezag overstijgt, omdat Hij dit van de Vader heeft ontvangen. ‘Niemand neemt 

Mij het leven af, maar Ik geef het uit Mijzelf; Ik heb macht het te geven, en heb macht om het opnieuw te nemen. Dit gebod 

heb Ik van Mijn Vader ontvangen.’ (Johannes 10: 18) Wij bidden dat de Hezbollah uit elkaar valt door innerlijke verdeeldheid. 
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22) Wij zegenen de gelovigen in Egypte die van uit een moslimachtergrond tot geloof gekomen zijn in Jezus, en in de Bijbel 

lezen dat het gaat over de God van Abraham, Isaac en Jacob, en dat God een plan heeft met de wereld door Israël. Wij bidden 

voor hun veiligheid en dat zij zich niet eenzaam voelen. ‘Vorstelijke gezanten zullen uit Egypte komen, Koesj zal zich haasten 

zijn handen naar God uit te strekken. Koninkrijken van de aarde, zing voor God, zing psalmen voor de HEERE. Geef macht aan 

God; Zijn majesteit is over Israël.’ (Psalm 68: 32-35) 

23) Nu de islamitische wereld in beroering is en er moslims zijn die openlijk verklaren niet meer te geloven in de Koran, 

bidden wij dat God Arabischsprekende gelovigen roept om erop uit te trekken en het Woord van God met gezag te prediken 

(Lucas 4: 32), en dat zij net als Jezus ‘met gezag en kracht de onreine geesten bevel geven om weg te gaan’ (Lucas 4: 36). Wij 

bidden om apostelen die onder de moslimbevolking nieuwe gemeentes stichten en dat God hun getuigenis met tekenen 

bevestigt. 

24) Wij brengen de bevolking van Jemen voor het aangezicht van God. Er zijn miljoenen vluchtelingen in eigen land die 

hongerlijden en gebrek hebben aan medische hulp en alle andere noodzakelijke levensbehoeften. De sjiieten en de 

soennieten vechten deels hun strijd uit op Jemenitisch grondgebied. Wij bidden dat de bevolking roept tot God om hulp, nu 

hulpverleners het land niet binnen kunnen vanwege het gevaar van gijzelneming. Wij bidden dat God Zichzelf aan hen 

openbaart door dromen en visioenen. Wij zegenen de Jemenitische gelovigen. 

25) (MAU) ‘U bent de God die wonderen doet, U hebt Uw macht bekend gemaakt onder de volken.’ (Psalm 77: 15). Wij 

zegenen God dat Hij Zijn macht laat kennen onder de bevolking. Wij bidden dat boze geesten uitgedreven worden onder hen 

die met toverij te maken hebben gehad en dat keer op keer blijkt dat God overwint, doordat mensen God met al hun kracht 

liefhebben en dienen. 

26) (MAU) Er zijn gelovigen die heel erg geïsoleerd leven, vooral vrouwen en jonge meisjes die in Jezus geloven en door 

familie vastgehouden worden in huis. Wij bidden voor hen dat ‘God een toevlucht en een sterkte is, in hoge mate een hulp in 

benauwdheden’ (Psalm 46: 2) en dat er een mogelijkheid is dat andere gelovige vrouwen bij hen op bezoek kunnen gaan. 

27) (MAU) Het is moeilijk voor jonge mensen om werk te vinden en in hun onderhoud te voorzien. Het gevolg is ook dat jonge 

mannen niet kunnen trouwen en geen gezin kunnen beginnen. Wij prijzen God dat Hij een God is die almachtig is; wonderen 

doet, en in onmogelijke situaties een uitweg geeft. Wij bidden dat jonge gelovige mannen hun vertrouwen op God stellen; 

Zijn macht en majesteit eren, en geloven dat Hij een doorbraak kan geven, want zo’n machtige God dienen wij. 

28) (LI) ‘Hij vermeerdert de sterkte van wie geen krachten heeft. Jongeren zullen moe en afgemat worden, jonge mannen 

zullen zeker struikelen; maar wie de HEERE verwachten zullen hun kracht vernieuwen, zij zullen hun vleugels uitslaan als 

arenden, zij zullen snel lopen en niet afgemat worden, zij zullen lopen en niet moe worden.’ (Jesaja 40: 30, 31) Deze woorden 

bidden wij voor de jonge gelovigen die in een uitzichtloze situatie zitten; dat zij hun vleugels kunnen uitslaan en het 

perspectief van God mogen zien, vanuit Zijn onmetelijke almacht. 

29) (LI) Wij proclameren Gods recht om heerschappij te voeren over dit land in grote politieke en maatschappelijke nood en 

onmacht. Alle boze machten die proberen dit land en volk te vernietigen zijn aan Hem onderworpen: ‘Jezus Christus, Die aan 

de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen machten en krachten, Hem onderworpen zijn’ (1 

Petrus 3: 22).  

30) (LI) Wij bidden voor de steden in het oosten van het land: Tubruq, Al Bayda, Benghazi en Ajdabija dat christenen vanuit 

Egypte in staat zijn om het land binnen te gaan; in contact te komen met de bevolking, en dat de stadsbewoners het evangelie 

mogen horen. Ook bidden wij dat de vrouwen die binnenshuis blijven - via internet of satelliet-tv de boodschap van verlossing 

door Jezus kunnen horen. 

31) ‘Aan Hem nu Die bij machte is u voor struikelen te bewaren, en u smetteloos te stellen voor Zijn heerlijkheid in grote 

vreugde, de alleenwijze God, onze Zaligmaker, zij heerlijkheid en majesteit, kracht en macht, nu en in alle eeuwigheid.’ (Judas 

24, 25) Dank God dat Hij ons en alle gelovigen in moslimgebieden bewaart en ons ondersteunt in beproevingen en vervolging. 

Wij eren Zijn majesteit en macht! 

Namens Cornerstone, 

Mochtar en Sifra Essid 

Sifra Essid: sifraessid@gmail.com  
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