
Kalender:                                                                                                                                   De wekelijkse schriftlezen uit de bijbel 

 

De parasha is voor dit jaar (5778 / 5779 - 2018) weer even helemaal doorgelopen op data, feestelijke momenten en herdenkingen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Het is bijzonder om dit jaarlijkse rooster bij te houden (naast een evt. eigen leesrooster, als u dat graag wilt). Het creëert een 
gedegen basis voor uw dagelijkse leven en zet u met uw voeten op stevige grond. Het is een aanrader voor iedereen die meer uit 
zijn bijbel wil halen. 

 

Weteringpad 48, Soest | Mochtar Essid 06-20606591 (alleen via SMS / WhatsApp)                      



1. WANNEER DE TORA AAN DE GEMEENTE GETOOND WOORD ZEGT MEN: 
Dit is de Tora, die Mozes de kinderen van Israël heeft voorgelegd (Deut. 4:44), op bevel van de 
Eeuwige, door Mozes doorgegeven. Een levende boom is ze voor hen die eraan vasthouden en 
gelukkig zijn zij die erop steunen (Spr. 3:18). Haar wegen zijn prettige wegen en alle haar paden 
vredig (Spr. 3:17). Rechts ervan een lang leven en links rijkdom en eer (Spr. 3: 16) De Eeuwige wil 
het om Zijn gerechtigheid, dat Hij de Tora groot en prachtig maakt (Jes. 42:21). 
 

VOOR DE LEZING DER HAFTARA WORDT DE VOLGENDE LOFZEGGING UITGESPROKEN: 
Geprezen, U, Eeuwige, onze God, Koning van de wereld die goede profeten heeft uitgekozen en 
welwillend hun woorden, die in waarheid gezegd zijn, aanvaard hebt. 
Geprezen, U, Eeuwige die zijn keuze bepaald heeft op de Tora, op Mozes Zijn dienaar, op Israël 
Zijn volk en op de profeten van waarheid en gerechtigheid. 

 
2. NA DE LEZING DER HAFTARA WORDEN DE VOLGENDE LOFZEGGINGEN UITGESPROKEN: 

Geprezen, U, Eeuwige, onze God, Koning van de wereld, rotsvaste steun voor alle eeuwigheid, 
rechtvaardig in alle geslachten, getrouwe God die zegt en doet, spreekt en volbrengt, wiens 
woorden waarheid en gerechtigheid zijn. Trouw bent U, Eeuwige, onze God en betrouwbaar zijn 
Uw woorden, niet één van Uw woorden blijft onvervuld, want U bent een trouwe God en Koning 
Geprezen, U, Eeuwige, de God die trouw blijft aan al Zijn woorden. 
 



Ontferm U over Tsion, want dit is het huis van ons leven en moge U de gekwelde ziel helpen, 
spoedig in onze dagen. 
Geprezen, U, Eeuwige die Tsion met Zijn kinderen vreugde geeft.  
 
Verheug ons Eeuwige, onze God, met de profeet Elia Uw dienaar en met de regering van het huis 
van David, Uw gezalfde; moge hij spoedig komen en ons van harte verblijden, moge er op zijn 
troon geen vreemde zitten en mogen anderen niet langer zijn eer verwerven, want bij Uw heilige 
Naam hebt U hem gezworen, dat zijn lamp nooit en te nimmer gedoofd zou worden. 
Geprezen, U, Eeuwige, beschermer van David. 
 
Voor de tora, voor de dienst, voor de profeten en voor deze Sjabbatdag die U, Eeuwige, onze God, 
ons gegeven hebt voor wijding en rust. Voor eer en luister, voor dit alles, Eeuwige, onze God, 
danken we u en prijzen we U; moge Uw Naam altijd geprezen worden door alles wat leeft, immer 
en eeuwig Geprezen, U, Eeuwige die de Sjabbat wijding geeft.  
Amen. 

 
 

 
 
 
 
 



Connected in the Covenants!  

Feestelijke conferentie in mei 2018 vanwege het 70-jarig bestaan van Israël! 

 

Door het genezende en verzoenende werk van Yeshua de Messias heeft God ons bevrijd uit een eeuwenlange 

gebrokenheid. 

Onder leiding van Mochtar en Sifra Essid zet Stichting Cornerstone zich al meer dan 25 jaar in op het terrein van onderwijs 

over – en bemiddeling in – verzoening tussen Joden en Arabieren. Door de jaren heen hebben medewerkers van 

Cornerstone zich kunnen verblijden over het verzoenende offer van Yeshua dat muren heeft doorbroken, en ervoor heeft 

gezorgd dat eeuwenlange haat onder tranen is beleden en vergeving aan elkaar is uitgesproken. 

 

Stichting Cornerstone heeft in het verleden diverse baanbrekende conferenties gehouden, onder andere op het eiland 

Cyprus, in Parijs, Nice en Jeruzalem, plus twee grote conferenties in Nederland op de Bron in Dalfsen. Deze conferenties 

brachten een doorbraak op meerdere gebieden, omdat wedergeboren Joden en Arabieren elkaar in alle openheid konden 

ontmoeten. Terwijl elders de onderlinge strijd in alle hevigheid werd gestreden, met vele doden tot gevolg, sloten de 

Joodse en Arabische deelnemers aan deze conferenties niet alleen vrede met elkaar, maar was er ook berouw, vergeving 

en verzoening, wat de weg vrijmaakte tot samenwerking op diverse terreinen. 

Ook bij velen uit de volkeren werd de ogen geopend voor het verzoenende werk van de Ruach haKodesh (Heilige Geest) in 

onze dagen door het offer van Yeshua. Deze verzoening was eveneens voor hen een aanleiding om schuld te belijden en 

om vergeving te vragen. 

 



Na de laatste conferenties in 2003 en 2015 hebben de leiders veel geestelijke strijd ervaren in het verder uitwerken van 

deze verzoening. God heeft hen en ons (Mochtar en Sifra) niet alleen bemoedigd, beschermd en gezegend, maar ook de 

gelegenheid gegeven om dit jaar op meerdere plaatsen in de wereld verzoening te verkondigen en uit te dragen.  

 

Israël 70 jaar 1948-2018 

Zeventig jaar geleden werd de droom van veel Joden, maar ook van veel christenen, werkelijkheid: Israël werd een 

onafhankelijke staat! 

Daarom organiseert Stichting Cornerstone in mei 2018 een feestelijke conferentie in conferentiecentrum ‘De Betteld’ in 

Zelhem (in het groene hart van de Achterhoek).  

 

Deze conferentie zal geheel in het teken staan van het 70-jarig bestaan van de onafhankelijke natie Israël. De conferentie 

is niet bedoeld als afsluiting van deze viering, maar juist als start van een wereldwijde verkondiging van het eeuwige 

verbond dat God met de wereld sloot via het verbond met Israël, gebaseerd op het erkennen van het offer van Jesjoea de 

Messias. 

 

Van 4 tot en met 6 mei 2018 vieren wij feest (met elkaar) en willen wij God danken voor Zijn trouw aan Zijn volk Israël en 

daardoor aan de hele wereld. God vervult zijn beloften, ook in de laatste 70 jaar, door het land Israël aan de Joden terug te 

geven en door Zijn volk terug te brengen naar het land.  

Vijftien nationaal en internationaal bekende sprekers uit zowel Israël, verschillende Arabische landen en de rest van de 

wereld zullen een boodschap van hoop brengen.  

Het centrale thema van de conferentie is de trouw van de Eeuwige, de God van Abraham, Isaak en Jakob aan het volk dat 

Hij uit alle volkeren heeft gekozen, om door hen Zijn Zoon Yeshua te zenden als redder van de wereld. Er zal onderwijs 



worden gegeven over de liefde en verbondenheid van God met Israël en de wereld. Daarnaast is er veel mooie muziek en 

kunnen er workshops worden gedaan.  

 

Op 7 mei hebben we een heel bijzondere dag alleen voor Joden en Arabieren. Op die dag ligt de nadruk op verbinding en 

samenwerking. 

Nationaal en internationaal bekende sprekers uit Israël en de rest van de wereld zullen komen spreken. 

 

Sprekers zijn onder andere: 

Itzhak Shapira (ISR); David Friedman (ISR); Peter Steffens (NL); Ben B. (NA); Affeef Halasah (JOR); Ariel Berkowitz  

Lorenzo Greco (BEL); Orlando Bottenblei (NL); Rabbijn Emmanuel Rodriguez (FR) ; Daniel Prins (NL); Micha Essid (NL);  

Daniel Prins (NL); Y’oel Berkowitz (ISR) en Kunstenares Jip Wijngaarden. 

 

Leidinggeven:  

Andre en Angelique Bril, Jaap Bönker, Mochtar Essid, Andre Schaap, Daniel Bril, Jedidjah Boerhoop, David Prins, Ina 

Veenemans, Geertje Oussoren, Daniel Prins en Patih Talapessy. 

 

Gebedsteam:  

Andre en Angelique Bril, Mochtar en Sifra Essid, Ada Boerhoop, Esther Rullmann, Ans Schellevis, Yoyce van Gelder, Gerda 

Ouwehand, Emma Kraaijeveld, Kam Choi Cheung en Brian Vaessen 

 

Informatie en opgaven: 

www.cornerstone-ministries.info; http://connectedinthecovenants.org; www.debetteld.nl  

 

http://www.cornerstone-ministries.info/
http://connectedinthecovenants.org/
http://www.debetteld.nl/


Gebed vanuit Gods Woord 
 

God heeft ervoor gekozen dat Hij zijn kracht wil laten zien wanneer wij bidden, want wanneer we bidden zijn we aan het 

zaaien. En het werk dat we vervolgens mogen doen is de oogst van wat er met ons gebed gezaaid is. 

 

Mijn diep verlangen is dat we met elkaar mogen groeien in gebed en dat ons gebedsleven verruimt en verdiept mag 

worden. Hoe kunnen we beter groeien in gebed dan door te luisteren naar God en Zijn Woord. Deze parashot studie heeft 

als doel om Gods Woord te laten spreken en ons hart te laten vormen en kneden tot Gods eer en wil. 

 

De hele bijbel leert ons duidelijk dat God onze gebeden hoort en bovenal verhoort. Hij wil ons juist zegenen, zoals elke 

vader dat doet. Hij heeft daarvoor een manier vastgesteld: wij moeten Hem vragen, bidden. Hij is het die (met alle 

eerbied) “Hem vragen” heeft uitgevonden. 

 

Matteüs 7:7-8 “Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden. Want een ieder, 
die bidt, ontvangt; en wie zoekt, vindt; en wie klopt, hem zal opengedaan worden. Of welk mens onder u zal, als zijn zoon 
hem om brood vraagt, hem een steen geven? Of als hij een vis vraagt, zal hij hem toch geen slang geven? Indien dan gij, 
hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader in de hemelen het goede 
geven aan hen, die Hem daarom bidden.” 
 
Bidden in geloof 
Geloven is “zeker weten”, vertrouwen op wat God zegt. 
 
Matteüs 21:21-22 “Maar Jezus antwoordde en zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, indien gij geloof hebt en niet twijfelt, zult 
gij niet alleen doen wat met de vijgenboom is gebeurd, maar zelfs indien gij tot deze berg zegt: Hef u op en werp u in de 
zee, het zal geschieden. En al wat gij in het gebed gelovig vragen zult, zult gij ontvangen.” 



JANUARI 2018 | TEVET - SJEWAT 5778                                                                                      Conferentieprogramma: http://connectedinthecovenants.org 
 

Fijn dat u belangstelling hebt om te bidden voor de Conferentie van Cornerstone op De Betteld van 4-7 mei 2018 

Jona 2:1-2 “En Jona bad tot de HERE, zijn God, uit het ingewand van de vis. Hij zeide: Ik riep uit mijn nood tot de HERE en Hij 
antwoordde mij; uit de schoot van het dodenrijk schreeuwde ik, Gij hoordet mijn stem.” 

 

DATUM 
10.00-12.00 UUR 

BIJBELSE 
KALENDER 

NAAM VAN DE 
PARASHA 

BIJBELVERZEN NA HET LEZEN VAN PARASHA:  
(GEZAMENLIJK GEBED VOOR ISRAEL EN DE CONFERENTIE) 

ZATERDAG 
6 januari 

2018 

Shabbat  
19 Tevet 

5778 

Sj’mot Ex. 1:1-6:1 
Jes. 27:6-28:13; 
29:22-23;  
Jer. 1:1-2:3;  
1 Cor. 14:13-25 

Conferentie op De Betteld: Feestelijke conferentie in mei 2018 
vanwege het 70-jarig bestaan van Israël! 
Dat een ieder die meewerkt aan de conferentie bij zichzelf 
nadenkt of hij of zij zich nog moet verzoenen met iemand. 

ZATERDAG 
13 januari 

2018 

Shabbat 
26 Tevet 

5778 

Wa’era Ex. 6:2-9:35 
Ezech. 28:25-29:21 
Openb. 16:1-21 

Conferentie op De Betteld: Feestelijke conferentie in mei 2018 
vanwege het 70-jarig bestaan van Israël! 
Samenwerking en eenheid in het team en onder de mensen die 
meewerken 

ZATERDAG 
20 januari 

2018 

Shabbat  
4 Sjewat 

5778 

Bo Ex. 10:1-13:16 
Jer. 46:13-28 
Rom. 9:14-29 

Conferentie op De Betteld: Feestelijke conferentie in mei 2018 
vanwege het 70-jarig bestaan van Israël! 
Dat de uitnodiging harten zal openen en dat God mensen zal 
aanraken om te komen. 

ZATERDAG 
27 januari 

2018 

Shabbat 
11 Sjewat 

5778 

B’sjalach Ex. 13:17-17:16 
Richt. 4:4-5:31 
Openb. 19:1-20:6 

Conferentie op De Betteld: Feestelijke conferentie in mei 2018 
vanwege het 70-jarig bestaan van Israël! 
Cornerstone beschikt over een gebedsteam, dat bestaat uit vele 
enthousiaste. God dank voor hun betrokkenheid en hun visie. 
Onze hoop is dat door ons gebed ondersteund mag voelen. 
In Mattheüs 18 vers 19: ‘Daar waar twee of drie vergaderd zijn 
in mijn naam, daar ben ik in midden!’ 

Woensdag 17 januari: (1 Sjewat ): Nieuwe maan van de maand Sjewat;  
Toe Bisjwat - 31 januari 2018 (15 Sjewat): Toe Bisjwat staat bekend als het Nieuwjaar voor de bomen.  



FEBRUARI 2018 | SJEWAT – ADAR 5778                                                                                     Conferentieprogramma: http://connectedinthecovenants.org 
  

Fijn dat u belangstelling hebt om te bidden voor de Conferentie van Cornerstone op De Betteld van 4-7 mei 2018 

Romeinen 8:26-27 “En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar 
de Geest Zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En Hij, die de harten doorzoekt, weet de bedoeling des Geestes, dat 

Hij namelijk naar de wil van God voor heiligen pleit.” 

 

DATUM 
10.00-12.00 UUR 

BIJBELSE 
KALENDER 

NAAM VAN DE 
PARASHA 

BIJBELVERZEN NA HET LEZEN VAN PARASHA:  
(GEZAMENLIJK GEBED VOOR ISRAEL EN DE CONFERENTIE) 

ZATERDAG 
3 februari 

2018 

Shabbat  
88 Sjewat 

5778 

Jitro Ex. 18:1-20:26 (23) 
Jes. 6:1-7:6; 9:6-7 
Matt. 5:8-20 

Conferentie op De Betteld: Feestelijke conferentie in mei 2018 
vanwege het 70-jarig bestaan van Israël! 
Gods Woord zegt: "Wij echter zullen volharden in het gebed en 
in de bediening van het Woord". 
Handelingen 6:4. Uw gebed is van vitaal belang voor de 
bediening van Cornerstone. 

ZATERDAG 
10 februari 

2018 

Shabbat  
25 Sjewat 

5778 

Misjpatim Ex. 21:1-24:18 
Jer. 34:8-22;  
33:25-26 
Matt. 17:1-11 

Conferentie op De Betteld: Feestelijke conferentie in mei 2018 
vanwege het 70-jarig bestaan van Israël! 
Jesaja 62:6: “Op uw muren, o Jeruzalem, heb Ik wachters 
aangesteld, die de ganse nacht nimmer zullen zwijgen. Gij, die 
de Here indachtig maakt, gunt u geen rust” 

ZATERDAG 
17 februari 

2018 

Shabbat  
2 Adar 
5778 

T’roemah Ex. 25:1-27:19 
1 Kon. 5:12 (26) – 
6:13 2 Cor. 9:1-15 

Conferentie op De Betteld: Feestelijke conferentie in mei 2018 
vanwege het 70-jarig bestaan van Israël! 
Bid voor de sprekers tijdens de conferentie: 

ZATERDAG 
24 februari 

2018 

Shabbat  
9 Adar 
5778 

Tetzaweh Ex. 27:20-30:10 
Ez. 43:10-27 
Hebr. 13:10-16 

Conferentie op De Betteld: Feestelijke conferentie in mei 2018 
vanwege het 70-jarig bestaan van Israël! 
De vraag was: hoe moet je de verbinding leggen tussen het 
Joodse volk (met zijn staat Israël) en de geschiedenis van het 
Bijbelse Israël? 

 
Vrijdag 16 februari: (1 Adar): Nieuwe maan van de maand Adar.  Het vasten van Esther - 28 februari 2018 (11 Adar): Een vastendag ter herinnering 
aan het vasten van Koningin Esther voor haar poging het Joodse Volk in het oude Perzië te redden. 



MAART 2018 | ADAR – NISAN 5778                                                                                               Conferentieprogramma: http://connectedinthecovenants.org 
 

Fijn dat u belangstelling hebt om te bidden voor de Conferentie van Cornerstone op De Betteld van 4-7 mei 2018 
 

Efeziërs 6:18 “En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle 
volharding en smeking voor alle heiligen;” 

 

DATUM 
10.00-12.00 UUR 

BIJBELSE 
KALENDER 

NAAM VAN DE 
PARASHA 

BIJBELVERZEN NA HET LEZEN VAN PARASHA:  
(GEZAMENLIJK GEBED VOOR ISRAEL EN DE CONFERENTIE) 

ZATERDAG 
04 maart 

2018 

Shabbat  
16 Adar 

5778 

Ki Tissa Ex. 30:11-34:35 
1 Kon. 18:1-39 
2 Cor. 3:1-18 

Conferentie op De Betteld: Feestelijke conferentie in mei 2018 
vanwege het 70-jarig bestaan van Israël! 
De visie voor deze conferentie kwam van enen opdrachten 
belofte van God. God sprak dat de tijd om dit feest te vieren 
van zijn verbod. 

ZATERDAG 
11 maart 

2018 

Shabbat  
23 Adar 

5778 

Wajjachel Ex. 35:1-38:20 
1 Kon. 7:13-26,  
40-50 
Heb. 9: 1-11 

Conferentie op De Betteld: Feestelijke conferentie in mei 2018 
vanwege het 70-jarig bestaan van Israël! 
Het organiseren van deze conferentie wordt een avontuur op 
zichzelf, omdat er nog nooit zoiets gedaan was. 

ZATERDAG 
18 maart 

2018 

Shabbat  
1 Nisan 

5778 

P’koedé Ex. 38:21-40:38 
1 Kon. 7:51-8:21 
Hebr. 8:1-12 

Conferentie op De Betteld: Feestelijke conferentie in mei 2018 
vanwege het 70-jarig bestaan van Israël! 
God kan oneindig veel meer doen dan wij ooit kunnen bidden 
of beseffen – (Efeziërs 3:20). Misschien hebt u zelf een nood en 
hebt u gebed nodig. Laat ons voor u bidden en samen met u 
een wonder van God verwachten! 

ZATERDAG 
25 maart 

2018 

Shabbat  
8 Nisan 

5778 

Wajjikqra Lev. 1:1-6:7 (5:26) 
Jes. 43:21-44-23 
Hebr. 10:1-18 
 

Conferentie op De Betteld: Feestelijke conferentie in mei 2018 
vanwege het 70-jarig bestaan van Israël! 
Er is een geweldige kracht in het gebed. Gebed verandert de 
meest onmogelijke situaties. De Bijbel zegt: “Wie geloof heeft, 
krijgt alles waar hij in het gebed om vraagt” (Mattheüs 21:22). 
Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft!  
Het maakt niet uit wat uw nationaliteit, cultuur ras en 
denominatie is, samen kunnen we tot God gaan en bidden.  



ZATERDAG 
31 maart 

2018 

Shabbat  
15 Nisan 

5778 

Tzav Lev 6:8(1)-8:36 
Jer. 7:21-8:3;  
9:22-23 
Hebr. 9:11-28 

Conferentie op De Betteld: Feestelijke conferentie in mei 2018 
vanwege het 70-jarig bestaan van Israël! 
 
“Zoals Jezus de handelaars uit de tempel joeg en riep: “Laat 
mijn huis een huis van gebed zijn”, zo verlangt hij ook van ons 
dat ons huis van gebed is in ons groep op zaterdag, maar ook in 
onze eigen binnenkamer. Ik heb het idee dat veel mensen dit 
ook heel graag willen en intens verlangen naar een rijker 
gebedsleven, dan zeggen we met z’n alleen: Ma, ik heb het zo 
druk. Ik wil dat helemaal niet, maar het gebeurt me gewoon 
telkens we met z’n allen:” Ik geloof echt dat deze conferentie 
daar heel veel in kan doen.” 

 
Donderdag 1 maart: (14 Adar) 
Poerim (Lotenfeest) Uitroeier van Gods Volk overwonnen. 
Viert de nietigverklaring van het decreet tegen het Joodse volk in het oude Perzië (eind 6de eeuw voor de gewone jaartelling).  
 
zaterdag 17 maart: (1 Nisan) 
Nieuwe maan van de maand Nisan, Bijbels Nieuwjaar. 
 
Vrijdag 30 maart: (14 Nisan) 
Pesach (Pascha) Sterven van het lam in Egypte, voorbijgaan van de doodsengel. Het sterven van Het Lam, Jesjoea Messias. 
 
Zaterdag 31 maart t/m Vrijdag 6 april: (15 – 21 Nisan) 
Ongezuurde brodenfeest (Chag Matsot). Feest van de Uittocht uit Egypte, uit de zondige wereld. Feest van de opstanding van Jesjoea, van 
levensheiliging, heilige wandel, ongezuurd zijn. 
 



APRIL 2018 | NISAN – IYAR   5778                                                                                                  Conferentieprogramma: http://connectedinthecovenants.org 
 

Fijn dat u belangstelling hebt om te bidden voor de Conferentie van Cornerstone op De Betteld van 4-7 mei 2018 
 

Judas 1:20 “Maar gij, geliefden, bewaart uzelf in de liefde Gods, door uzelf op te bouwen in uw allerheiligst geloof en door te bidden in 
de Heilige Geest,” 

 

DATUM 
10.00-12.00 UUR 

BIJBELSE 
KALENDER 

NAAM VAN DE 
PARASHA 

BIJBELVERZEN NA HET LEZEN VAN PARASHA:  
(GEZAMENLIJK GEBED VOOR ISRAEL EN DE CONFERENTIE) 

ZATERDAG 
7 april 
2018 

Shabbat 
22 Nisan 

5778 

Sj’mini Lev. 9:1-11:47 
2 Sam. 6:1-7:17 
Hebr. 7:1-19 

Conferentie op De Betteld: Feestelijke conferentie in mei 2018 
vanwege het 70-jarig bestaan van Israël! 
De Heere volvoert echter – tegen alle schijnbare verdrukking 
in – Zijn plan. Als de volken de grenzen van Israël denken te 
moeten vaststellen (Joël 3) dan vinden ze de Heere op hun pad 
die hun boze raad zal verijdelen. Zoals in Psalm 2 staat: “De 
koningen van de aarde scharen zich in slagorde en de 
machthebbers spannen samen tegen de Heere en Zijn 
gezalfde. Die in hemel zetelt lacht en spreekt tot hen in zijn 
toorn.” 

ZATERDAG 
14 april 

2018 

Shabbat 
29 Nisan 

5778 

Tazriah 

 

Lev. 12:1-13:59 
2 Kon. 4:42-5:19a 
Luk. 7:18-35 

Conferentie op De Betteld: Feestelijke conferentie in mei 2018 
vanwege het 70-jarig bestaan van Israël! 
“Met de Thora kom je dichter bij het leven van Yah’shua, 
omdat hijzelf ook de Thora onderhield, dat is de wil van Zijn 
Vader. En door Thora te doen, kom je ook dichter bij Israël 
zoals God het heeft bedoeld 

ZATERDAG 
21 april 

2018 

Shabbat  
6 Ijar 
5778 

M’tzora Lev. 14:1-15:33 
2 Kon. 7:3-20 en  
30-31 
Matt. 23:16-24:2 

Conferentie op De Betteld: Feestelijke conferentie in mei 2018 
vanwege het 70-jarig bestaan van Israël! 
God verlangt dat ons gebedsleven natuurlijk is en prettig. Hij 
wil dat onze gebeden eerlijk en oprecht zijn, en vanuit ons hart 
komen. Hij wil dat onze communicatie met Hem niet 
belemmerd wordt door allerlei regeltjes, voorschriften en 
verplichtingen. Hij heeft gebed bedoeld als een deel van ons 
dagelijks leven. Iets eenvoudigs wat we elke dag kunnen doen. 



ZATERDAG 
28 april 

2018 

Shabbat  
13 Ijar 
5778 

Acharé Mot 
 

Lev. 16:1-18:30 
Amos 9:7-15;  
Ez. 22:1-16 
1 Cor. 6:9-20 

Conferentie op De Betteld: Feestelijke conferentie in mei 2018 
vanwege het 70-jarig bestaan van Israël! 
Dag van ontmoeting (Verzoeningdag) tussen Joden en 
Arabieren op 7 mei: 
Bid dat zij mogelijkheden krijgen om het woord van God te 
delen (Kolossenzen 4:3).  
Bid dat ze zich verbonden voelen met het wereldwijde Lichaam 
van Christus (1 Korinthe 12:20 en 26) 

 
Zondag 1 april: (16 Nisan) 
Beweeggarvedag. (Jom et-Omer hatnoefah) Nieuwe oogst, oogst van de eerstelingen. Jesjoea stelt Zich voor aan de Vader, en verschijnt aan de 
leerlingen. Eerste dag omertelling. 
 
Jom HaShoa - 12 april 2018 (27 Nisan) 
Herinnering aan de 6 miljoen Joodse slachtoffers vermoord door de Nazi's en hun handlangers.  
 
Maandag 16 april: (1 Ijar) 
Nieuwe maan van de maand Ijar 
 
Jom HaZikaron - 18 april 2018 (4 Ijar) 
Herdenkingsdag ter herinnering aan de gevallen soldaten van Israël en de slachtoffers van Arabisch terrorisme. 
 
Jom HaAtzmaoet - 19 april 2018 (5 Ijar) 
Israëls Onafhankelijkheidsdag. Herinnert de Onafhankelijkheidsverklaring van de Staat Israël in 1948.  
 
 



MEI 2018 | IYAR – SIVAN 5778                                                                                                       Conferentieprogramma: http://connectedinthecovenants.org 
 

Fijn dat u belangstelling hebt om te bidden voor de Conferentie van Cornerstone op De Betteld van 4-7 mei 2018 
 

Joël 2:17 “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?” 
 

DATUM 
10.00-12.00 UUR 

BIJBELSE 
KALENDER 

NAAM VAN DE 
PARASHA 

BIJBELVERZEN NA HET LEZEN VAN PARASHA:  
(GEZAMENLIJK GEBED VOOR ISRAEL EN DE CONFERENTIE) 

ZATERDAG 
05 mei 
2018 

Shabbat  
20 Ijar 
5778 

Q’dosjim Lev. 19:1-20:27 
Ez. 22:1-16;  
Amos 9:7-15;  
Ez. 20:2-20 
Matt. 5:43-48 

Conferentie op De Betteld: Feestelijke conferentie in mei 
2018 vanwege het 70-jarig bestaan van Israël! 
Speciaal gebed voor alle vrijwilligers en sprekers:  
Bid voor alle bescherming tijdens de conferentie. 
Bid voor verzoening en vooral dat Zijn naam (Jezus) zal 
hoge dan alle namen. 

ZATERDAG 
12mei 
2018 

Shabbat  
27 Ijar 
5778 

Emar Lev. 21:1-24:23 
Ez. 44:15-31 
Luk. 4:12-24 

Conferentie op De Betteld: Feestelijke conferentie in mei 
2018 vanwege het 70-jarig bestaan van Israël! 
Besef dus goed: alleen de HEER, uw God, is God en hij 
houdt woord; hij komt zijn beloften na en is trouw aan 
ieder die hem liefheeft en die doet wat hij gebiedt, tot in 
het duizendste geslacht. Deut. 7:9 
Zijn heer zei tegen hem: ‘Voortreffelijk, je bent een goede 
en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar dienaar. 
Omdat je betrouwbaar bent gebleken in het beheer van 
een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. 
Wees welkom bij het feestmaal van je heer’ Matt. 25:21 

ZATERDAG 
19 mei 
2018 

Shabbat  
5 Sivan 
5778 

B’har Lev. 25:1-26:2 
Jer. 32:6-27 
Luk. 14:16-21 

‘Deze vertrouwen op strijdwagens en die op paarden, 
maar wij zullen de Naam van de HEERE, onze God in 
herinnering roepen. Zij kromden zich en vielen, maar wij 
zijn opgestaan en staande gebleven. HEERE, verlos; moge 
die Koning ons verhoren op de dag dat wij roepen’ Psalm 
20: 8 -10. 



ZATERDAG 
26 mei 

201 

Shabbat  
12 Sivan 

5778 

B’choekkotai Lev. 26:3-27:34 
Jer. 16:19-17:14 
Mat. 22:1-14 

Wij bidden voor Saoedi’s die de kosten berekend hebben 
en ervoor gekozen hebben om de God van de Bijbel te 
geloven en in de Verlosser. Zij voelen zich heel erg 
geïsoleerd en leven onder grote druk. Wij bidden Psalm 
60: 13: ‘Geef hun hulp in de benauwdheid, want heil van 
een mens te verwachten is nutteloos.’ 

 
Lag BaOmer - 3 mei 2018 (18 Ijar) 
Is de 33ste dag van de Omertelling een breuk in de rouwperiode voor 24.000 studenten van Rabbi Akiva (2de eeuw). Meer informatie:  
 
Jom Jeroesjalajiem - 13 mei 2018 (28 Ijar) 
De Jeruzalem Dag viert de bevrijding van Jeruzalem gedurende de Zesdaagse oorlog.  
 
Dinsdag 15 mei: (1 Sivan) 
Nieuwe maan van de maand Sivan. 
 
Sjavoeot - 21 en 22 mei 2018 (6 en 7 Sivan) 
Herdenkt de schenking van de Tora en de Tien Geboden aan de Israëlieten op de Berg Sinaï 3000 jaar geleden. Sjavoeot betekent 'weken' omdat de 
Tora 7 weken na de Uittocht uit Egypte werd gegeven. De eerste oogst werd op Sjavoeot naar de Tempel gebracht.  
 
Zondag 30 mei: (6 Sivan) 
Wekenfeest (Chag haSjawoeot) Feest der Eerstelingen, 50e dag omertelling, Pinksteren, Overhandiging van de 10 woorden bij de Sinaï. Uitstorting van 
de Heilige Geest. De eerste oogst (tarwe, gelovigen). Bewegen van de twee broden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JUNI 2018 | SIVAN - TAMOEZ 5778                                                                                                                                                 www.cornerstone-ministries.info 
 

DATUM 
10.00-12.00 UUR 

BIJBELSE 
KALENDER 

NAAM VAN DE 
PARASHA 

BIJBELVERZEN NA HET LEZEN VAN PARASHA:  
(GEZAMENLIJK GEBED VOOR ISRAEL) 

ZATERDAG 
02 juni 
2018 

Shabbat  
19 Sivan 

5778 

B’midbar Num. 1:1-4:20 
Hos. 1:10-2:20 
Rom. 9:22-33 

Want niet allen die tot het volk van Israël behoren, zijn ook 
werkelijk Israëlieten, en niet alle nakomelingen van Abraham 
zijn ook echt kinderen. Dat betekend dus, dat iemand geen kind 
van God is omdat hij een kind is volgens de weg van de natuur, 
maar omgekeerd: de kinderen die geboren zijn volgens Gods 
belofte, gelden als nakomelingen.” Rom. 9:6b-8 

ZATERDAG 
9 juni 
2018 

Shabbat  
26 Sivan 

5778 

Nasso Num. 4:21-7:89 
Richt. 13:2-25 
John. 12:20-36 

De belofte steunt dus op het geloof. Daaruit blijkt, dat de 
belofte een vrije gave van God is en door hem zeker gesteld is 
voor alle nakomelingen van Abraham. Dat zijn niet alleen zij die 
de wet hebben, maar ook zij die net als Abraham geloven. 
Abraham is de vader van ons allemaal. Zo staat het ook 
geschreven: Ik heb u vader gemaakt van vele volken. Rom. 4:16 
en 17. 

ZATERDAG 
16 juni 
2018 

Shabbat  
3 Tammoez 

5778 

B’ha’alotcha Num. 8:1-12:16 
Zach. 2:10(14)-4:7 
Openb. 11:1-19 

Wij geloven dat wij kinderen zijn van God. Door ons geloof 
worden wij rechtvaardig gerekend voor God, en zijn wij dus 
kinderen van Abraham. Dit maakt dat wij eigenlijk Israëlieten 
zijn. Wij zijn geboren in de belofte, en tellen dus mee bij het 
volk van Israël. Dit maakt ons als christenen verbonden met de 
joden en daarom willen we vandaag te weten komen wat wij 
met joden hebben en welke plek de joden hebben voor ons. 

ZATERDAG 
23 juni 
2018 

Shabbat  
10 Tammoez 

5778 

Sh’lach L’cha Num. 13:1-15:41 
Joz. 2:1-24 
Hebr. 3:7-4:11 

De eerste keer dat God een belofte doet aan Israël, is aan hun 
stamvader Abraham. Dit verbond staat beschreven in Genesis 16, en in 
Romeinen 4 wordt daar naar verwezen. 

ZATERDAG 
30 juni 
2018 

Shabbat  
17 Tammoez 

5778 

Korach Num. 16:1-18:32 
1 Sam. 11:14-12:22  
Hand. 5:1-11 

De Joden stammen af van Abraham. Deze leefde ongeveer 4000 jaar 
geleden. Ze zijn dus de erfgenamen van een lange geschiedenis. Het is 
ook een bijzondere geschiedenis, want Abraham was een geroepene 
van God. De geschiedenis van Gods omgang met Abraham en zijn 
nakomelingen is in de bijbel beschreven. Deze erfenis heeft het joodse 
volk gestempeld. 

Donderdag 14 juni: (1 Tammoez): Nieuwe maan van de maand Tammoez. 

http://www.cornerstone-ministries.info/


JULI 2018 | TAMMOEZ – AV  5778                                                                                                                                                   www.cornerstone-ministries.info 
 

DATUM 
10.00-12.00 UUR 

BIJBELSE 
KALENDER 

NAAM VAN DE 
PARASHA 

BIJBELVERZEN NA HET LEZEN VAN PARASHA:  
(GEZAMENLIJK GEBED VOOR ISRAEL) 

ZATERDAG 
7 juli 
2018 

Shabbat 
24 Tammoez 

5778 

Choekkat Num. 19:1-22:1 
Richt. 11:1-33 
Joh. 3:10-21 

Wij bidden dat de heilige plaatsen van de Islam in Saoedi-Arabië, 
die een geestelijk bolwerk vormen, teniet worden gedaan. Een 
van de pijlers van het geloof is dat iedere moslim één keer in zijn 
leven op pelgrimsreis moet zijn geweest. Tegenwoordig worden 
de pelgrims steeds jonger. Wij bidden dat de pelgrims die onder 
invloed komen van de massaliteit en het gelijkgestemd zijn door 
een groot gevoel van leegheid en zinloosheid mogen worden 
overspoeld ; zodat ze naar God, de Schepper van hemel en 
aarde, zullen roepen en Jezus zich kan openbaren. 
 

ZATERDAG 
14 juli 
2018 

Shabbat 
2 Av 
5778 

Balak Num. 22:2-25:9 
Micha 5:6-6:8 
Rom. 11:25-32 

‘God is ons een toevlucht en een vesting. Hij is in hoge mate een 
hulp gebleken in benauwdheden. Daarom zullen wij niet 
bevreesd zijn.’(Psalm 46: 2) Er is een felle machtsstrijd gaande 
binnen de verschillende stroming van de Islam. Ons gebed is dat 
de chaotische situatie veroorzaakt dat de geloofwaardigheid van 
de godsdienst bij de gewone mensen steeds verder afbrokkelt 
en dat ze geen deel meer willen uitmaken van een godsdienst 
waarin geweld de norm is. Wij bidden dat gelovige mensen de 
moed hebben om uit de traditie te stappen en ervaren dat God 
een toevlucht is. 
 

ZATERDAG 
21 juli 
2018 

Shabbat 
9 Av 
5778 

Pinchas Num. 25:10-29:40 
(30:1) 
1 Kon. 18:46-19:21  
Joh. 2:13-25 

De Joden stammen af van Abraham. Deze leefde ongeveer 4000 
jaar geleden. Ze zijn dus de erfgenamen van een lange 
geschiedenis. Het is ook een bijzondere geschiedenis, want 
Abraham was een geroepene van God. De geschiedenis van 
Gods omgang met Abraham en zijn nakomelingen is in de bijbel 
beschreven. Deze erfenis heeft het joodse volk gestempeld. 
 

http://www.cornerstone-ministries.info/


Zaterdag 
28 juli 
2018 

Shabbat 
28 Av 
5778 

Mattot Num. 30:1 (2) -32:42  
Jer. 1:1-2:3 
Hand. 9:1-22 

De Here heeft het land Kanaän aan Abrahams kinderen beloofd. 
Die belofte bleef ook staan toen nakomelingen van Abrahams 
kleinzoon Jacob in Egyptische slavernij verzeild raakten. Nadat 
Hij hen met behulp van Mozes uit Egypte had bevrijd en door de 
woestijn geleid, heeft God zijn belofte ingelost. Volk en land zijn 
sinds de dagen van Jozua aan elkaar verbonden. 

 
Shiv'a Asar Betammoez - 1 juli 2018 (17 Tammoez) 
Vastendag waarop de bres in de muren van Jeruzalem gedurende het beleg van de stad door de Romeinen wordt herdacht.  
 
Vrijdag 13 juli: (1 Av) 
Nieuwe maan van de maand Av. 
 
Tisja Beav - 22 juli 2018 (9 Av) 
Herinnert de vernietiging van de Eerste Tempel (door de Babyloniërs in 586 voor de gewone jaartelling) en Tweede Tempel (door de Romeinen in het 
jaar 70). De uitdrijving van Joden uit Spanje valt ook op deze datum. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



AUGUSTUS 2018 | AV – ELLOEL 5778                                                                                                                                              www.cornerstone-ministries.info 
 

DATUM 
10.00-12.00 UUR 

BIJBELSE 
KALENDER 

NAAM VAN DE 
PARASHA 

BIJBELVERZEN NA HET LEZEN VAN PARASHA:  
(GEZAMENLIJK GEBED VOOR ISRAEL) 

ZATERDAG 
4 augustus 

2018 

Shabbat 
23 Av  
5778 

Massza’e Num. 33:1-36:13 
Jer. 2:4-28; 3:4; 4:1-2 
Jac. 4:1-12 

Ons gebed is voor de vele kinderen in vluchtelingenkampen in 
Libanon, Jordanië, Turkije enz. Deze kinderen groeien op 
zonder scholing en met een oorlogstrauma. Overal zijn 
broeders en zusters om hen te helpen en aan hen te vertellen 
dat Jezus degene is die hun relatie met God kan herstellen. Wij 
danken God dat waar Zijn Woord gepredikt wordt de Geest van 
God krachtig werkt. Wij bidden dat kinderen wedergeboren 
worden, de Bijbel leren kennen en opgroeien tot krachtige 
mensen in Zijn Koninkrijk. 

ZATERDAG 
11 augustus 

2018 

Shabbat 
30 Av 
5778 

D’varim Deut. 1:1-3:22 
Jes. 1:1-27  
Hand. 7:51-8:4 

De Here heeft het volk en het land ook weer uit elkaar gehaald. 
Met de ballingschap en de verstrooiing bevestigde God. Dat 
Israël zichzelf gelijk maakt aan de volken wanneer het afgoden 
dient. Israëls bevoorrechte positie staat of valt met Israëls 
trouw aan Jahwe.  

ZATERDAG 
18 augustus 

2018 

Shabbat 
7 Elloel 

5778 

Wa’etchanan Deut. 3:23-7:11 
Jes. 40:1-26 
Matt. 23:31-39 

Dit oordeel was beperkt tot 70 jaar. De Perzische vorst Cyrus (of 
Kores) gaf de Joden toestemming terug te gaan naar hun land, 
Jeruzalem te herstellen en de tempel te herbouwen (2 Kron. 36: 
22-23). Er kwam weer een eigen volksleven van de grond, met 
een nieuwe tempel. 

ZATERDAG 
25 augustus 

2018 

Shabbat 
14 Elloel 

5778 

Ekev Deut. 7:12-11:25 
Jes. 49:14-51:3 
Hebr. 11:8-13 

Jezus van Nazaret, uit het huis van David. De verhouding tussen 
Israël en de volken komt in een nieuw licht te staan. Naarmate 
Jezus’ lijdensweg vordert, zien we een deel van Israël 
samenwerking zoeken met de Romeinen (vertegenwoordigd 
door Pontius Pilatus die op zijn beurt Herodes, de Edomitische 
vorst over een deel van het joodse volk, erbij betrekt) tegen 
Jezus. Deze keuze zet zich na Pasen Hand. 4: 27). Dat is de 
verdrukking en de dood en de haat omwille van de naam van 
Jezus die Christus op de Olijfberg aankondigde (Matt. 24:9). 

Zondag 12 augustus: (1 Eloel): Nieuwe maan van de maand Eloel. 

http://www.cornerstone-ministries.info/


SEPTEMBER 2018 | ELLOEL 5778 – TISJRI 5779                                                                                                                             www.cornerstone-ministries.info 
 

DATUM 
10.00-12.00 UUR 

Bijbelse kalender Naam van de 
Parasha 

Bijbelverzen NA HET LEZEN VAN PARASHA:  
(GEZAMENLIJK GEBED VOOR ISRAEL) 

ZATERDAG 
1 september 

2018 

Shabbat 
21 Elloel 

5778 

Re’eh Deut. 11:26-16:17 
Jes. 54:11-55:5 
Joh. 7:37-52 

Er komt zo een scheiding binnen het joodse volk tussen 
hen die Jezus en de twaalf volgen en hen die Hem 
afwijzen. De volken delen erin. Jezus stuurt zijn leerlingen 
via de joodse verstrooiing de wereld in om de zijnen te 
verzamelen uit Israël en de volken. 

ZATERDAG 
8 september 

2018 

Shabbat 
28 Elloel 

5778 

Shof’tim Deut. 16:18-21:9 
Jes. 52:12-52:12 
Matt. 3:1-17 

In 70 na Christus verwoesten de Romeinen Jeruzalem en 
de tempel. Jezus had dit aangekondigd als het begin van 
de grote benauwdheid die voorafgaat aan zijn 
verschijning in heerlijkheid (Markus 13) de vernietiging 
van Jeruzalem en de tempel bezegelt het einde van de 
oude bedoeling. 

ZATERDAG 
15 september 

2018 

Shabbat 
6 Tisjri 
5779 

Ki Tetze Deut. 21:10-25:19 
Jes. 54:1-10 
1 Cor. 5:1-5 

We zien in de tijd van het nieuwe verbond het volgende 
gebeuren. Aan de ene kant wordt de verstrooiing 
opgeheven rond Christus. Hij verzamelt de zijnen uit Israël 
en de volken. Aan de andere kant wordt het oordeel van 
ballingschap en verstrooiing bevestigd aan hen die hun 
hoop vestigen op het aardse Jeruzalem en weigeren zich 
te laten verzamelen onder de vleugels van Jezus. 

ZATERDAG 
22 september 

2018 

Shabbat 
13 Tisjri 

5779 

Ki Tavo Deut. 26:1-29:9 (8) 
Jes. 60:1-22 
Luk. 24:44-53 

‘In mijn nood riep ik de HEERE aan, ik riep tot mijn God; 
Hij hoorde mijn stem vanuit Zijn paleis, mijn hulpgeroep 
voor Zijn aangezicht kwam in Zijn oren.’ (Psalm 18: 7) Wij 
bidden dat Syrische mensen roepen naar de God van 
hemel en aarde om voor hun recht op te komen in het 
strijdtoneel in het Midden-Oosten, en voor een doorbraak 
van het Koninkrijk van God onder de inwoners van het 
land; dat het volk een zegen mag worden voor de 
Allerhoogste en Zijn volk. 

http://www.cornerstone-ministries.info/


ZATERDAG 
29 september 

2018 

Shabbat 
20 Tisjri 

5779 

Nitzavim Deut. 29:10(9)-30:20 
Jes. 61:10-63:9 
Joh. 15:1-11 

De joodse godsdienst is een geslaagde poging tot 
overleven temidden van de volken, en tegelijk een vorm 
van verzet tegen de roep van de Goede Herder. 

 

Maandag 10 september: (Joods nieuwjaar 5779) (1 Tisjri) 
Nieuwe maan van de maand Tisjri. 
Bazuinendag (Jom Teroea): dag der herinnering, Jom HaSjofar, Rosh Hasjana, Jesjoea’s wederkomst, eerste opstanding (die van de gelovigen, 
verzameling alle stammen van Israel, Jesjoea koning, Jesjoea geboren. 
 
Woensdag 19 september: (10 Tisjri) 
Grote Verzoendag (Jom Kippoer): dag der bedekking, Nieuw Verbond met Juda en Israel. Nationale vergeving van zonden, verzoening met Israel, Satan 
1000 jaar gebonden. 
 
Maandag 24 september  t/m zondag 30 september: (15 – 21 Tisjri) 
Loofhuttenfeest (Soekot): Feest der inzameling, tentenfeest (huttenfeest), grote oogst, fruit oogst; Messiaanse Rijk, Duizendjarig Rijk, Jesjoea regeert 
met de gelovigen; in het beloofde land herinnering aan de woestijnreis, aan Gods bescherming. 
 
Zondag 30 september: (21 Tisjri) 
Hosjanna Rabba, 7 dagen achter elkaar water geschept uit de bron van Siloam en uitgegoten op het tempelplein, maar deze dag 7 keer (Joh.7:37) 
Jesjoea is het Levend water. 
 

 

 
 
 

 
 
 



OKTOBER 2018 | TISJRI - CHESJVAN 5779                                                                                                                                      www.cornerstone-ministries.info 
 

DATUM 
10.00-12.00 UUR 

BIJBELSE 
KALENDER 

NAAM VAN DE 
PARASHA 

BIJBELVERZEN NA HET LEZEN VAN PARASHA:  
(GEZAMENLIJK GEBED VOOR ISRAEL) 

ZATERDAG 
6 oktober 

2018 

Shabbat 
27 Tisjri 

5779 

Wajjelech Deut. 31:1-30 
Hos. 14:2-10  
Joel 2:15-57 
Micha 7:18-20 
Rom. 10:1-17 

De IDF helpt voortdurend vluchtelingen en mensen die gewond zijn 
bij de grens met Syrië. Ze verlenen medische hulp, delen voedsel uit 
en zorgen zo nodig dat de Syriërs in Israël in een ziekenhuis 
behandeld worden. Dit is verzoening in de praktijk! Wij danken dat 
God hen helpt in de moeilijke omstandigheden: ‘Niemand is er als 
God, Jesjurun! Hij rijdt op de hemel om u te helpen.’ 
(Deuteronomium 33: 26) 

ZATERDAG 
13 oktober 

2018 

Shabbat 
4 Chesjvan 

5779 

Ha’azinoe Deut. 32:1-52 
2 Sam. 22:1-51 
Rom. 10:17-11:12; 
12-19; 15:9-10 

Wij bidden voor de kinderen en tieners in Israël dat zij vroeg in hun 
leven onderwezen mogen worden in het levende Woord van God, dat 
zij niet wettisch worden opgevoed – het houden van de regels om de 
regels zelf –  maar dat ze wandelen met de levende God van 
aangezicht tot aangezicht. 

Zaterdag 
20 oktober 

2018 

Shabbat 
11 Chesjvan 

5779 

Wezot 
haBr’racha 

Deut. 34:1-12 
Joz. 1:1-18 
Openb. 21:9-22:5 

Het christelijk deel van het joodse volk groeide ook in de verstrooiing, 
maar op de duur vormden de christenen uit de volken de 
meerderheid. De kerk verloor langzamerhand haar joodse kleur en 
ontwikkelde op den duur een anti-Joodse instelling met een culturele 
(Romeinse) tint. Hier ligt een van de wortels van het West-Europese 
antisemitisme. Dit vinden we terug in de Rooms-katholieke houding 
tegenover het joodse volk, resp. de staat Israël. 

ZATERDAG 
27 oktober 

2018 

Shabbat 
18 Chesjvan 

5779 

B’resjit Gen. 1:1-6:8  
Jes. 42:5-43:10 
Openb. 22:6-21 

Het bestaan van het joodse volk herinnert de kerk aan de route van 
Gods heil. De kerk ziet voor ogen hoe zelfs de val van de Joden 
dienstbaar werd aan haar redding in Christus. Het joodse volk is er 
nog omdat God zich niet neerlegt bij de verharding van een del van 
zijn volk. Hij blijft de ‘achterblijvers’ vanwege de vaderen, dus: omdat 
ze Joden zijn, opzoeken met het evangelie van de Messias. Zij kunnen 
zich daarvoor zelfs in een eigen staat niet verstoppen. Er zijn tot op 
vandaag joodse christenen binnen en buiten Israël, omdat God zijn 
woord aan Israël houdt. 

Maandag 1 oktober: (22 Tisjri): De Achtste Dag (Sjemini Atzeret): slotfeest; Vreugde der Wet (Simcha Tora); 2e opstanding; laatste oordeel; 
Eeuwigheid. Nieuwe hemel en nieuwe aarde. God alles in allen. 
Woensdag 10 oktober: (1 Chesjwan): Nieuwe maan van de maand Chesjwan. 

http://www.cornerstone-ministries.info/


NOVEMBER 2018 | CHESJVAN – KISLEV 5779                                                                                                                                www.cornerstone-ministries.info 
 

DATUM 
10.00-12.00 UUR 

BIJBELSE 
KALENDER 

NAAM VAN DE 
PARASHA 

BIJBELVERZEN NA HET LEZEN VAN PARASHA:  
(GEZAMENLIJK GEBED VOOR ISRAEL) 

ZATERDAG 
3 nov. 
2018 

Shabbat 
25 Cheshvan 

5779 

Noach Gen. 6:9-11:32 

Jes. 54:1-55:5 

Matt. 24:36-46 

‘Hij geneest de gebrokenen van hart, Hij verbindt hun 
wonden.’ (Psalm 147:3, Eng. vert.) 
Heere Jezus, ik wil U danken dat U de grote hersteller 
bent. Hersteller van harten, lichamen en relaties. Wilt 
U ook mij herstellen. Ik dank U voor Uw aanwezigheid 
en voor uw trouw in deze. Amen. 

ZATERDAG 
10 nov. 

2018 

Shabbat 
2 Kislev 

5779 

Lech L’cha Gen. 12:1-17:27 

Jes. 40:27-41:16 

Rom. 4:1-25 

Wij geloven in de kracht van gebed: 
We willen God hart kennen. In gebed tonen we 
dankbaarheid en vragen we God te redden uit ziekte, 
problemen en teleurstellingen. Door gebed komt 
verandering waar dat mogelijk leek. We willen een 
biddende groep zijn. Voor elkaar, voor onze stad en ons 
land. 

ZATERDAG 
17 nov. 

2018 

Shabbat 
9 Kislev 

5779 

Wajjira Gen 18:1-22:24 

2 Kon 4:1-37 

Luk. 1:26-38;  
24:36-53 

Geloof jij wat God zegt over jou? Geloof jij wat God ziet in 
jou? Durf je te geloven dat God van je geniet wanneer Hij 
naar je kijkt? Dat Hij blij is dat jij er bent? Het is Jezus die 
God een gezicht heeft gegeven. Dankzij Hem kun je God 
recht in de ogen kijken. Gods ogen zijn de enige ogen die 
jou niets verwijten. Het zijn ogen vol van liefde die alles 
weten en toch vergeven. Heel Gods gezicht… 

ZATERDAG 
24 nov. 

2018 

Shabbat 
16 Kislev 

5779 

Chajjé Sarah Gen. 23:1-25:18 

1 Kon. 1:1-31 

Mat. 1:1-17 

Het is een voorrecht om te zien hoe Jezus, wanneer we 
bidden voor de zieken, telkens weer mensen geneest van 
allerlei kwalen, psychische ziekten en lichamelijke 
aandoeningen. Toch is het een gegeven dat niet alle 
ziekten genezen, dat God niet altijd ingrijpt en dat Hij niet 
altijd beschermt. Hoe gelukkig je je ook voelt, hoe goed je 
alles ook op de rit hebt, op een dag zul je met een van 
deze vragen te maken krijgen: - waarom geneneest God…  

Vrijdag 9 november: (1 Kislev): Nieuwe maan van de maand Kislev. 
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DECEMBER 2018 | KISLEV – TEVET 5779                                                                                                                                        www.cornerstone-ministries.info 
 

DATUM 
10.00-12.00 UUR 

BIJBELSE 
KALENDER 

NAAM VAN DE 
PARASHA 

BIJBELVERZEN NA HET LEZEN VAN PARASHA:  
(GEZAMENLIJK GEBED VOOR ISRAEL) 

ZATERDAG 
1 dec. 
2018 

Shabbat 
23 Kislev 

5779 

Tol’dot Gen. 25:19-28:9 

Mal. 1:1-2:7 

Rom. 9:1-13 

Israëls veiligheidssituatie wordt met de dag meer 
gecompliceerd en gevaarlijker. Toch kan het meeste wat 
we zien grotendeels verbonden worden aan wat God 
zegt dat zal gebeuren aan het einde van dit tijdperk. Dus 
vinden we onze troost in Hem en bidden we voor Israel 
dat het helemaal zal zijn zoals Hij het wilde laten zijn – ter 
wille van Zijn heilige naam. Ik zal Mijn grote naam die 
onder de volken ontheiligd is, die gij te midden van hen 
ontheiligd hebt, heiligen, en de volken zullen weten, dat 
Ik de HERE ben…wanneer Ik Mij voor hun ogen aan u de 
Heilige zal betonen. (Ezechiël 36:23) 

ZATERDAG 
8 dec. 
2018 

Shabbat 
30 Kislev 

5779 

Wajjitzé Gen. 28:10-32:2 (3) 

Hos. 11:7-14:9 

Joh. 1:19-51 

Geef aan Israëls militaire inlichtingendienst nauwkeurige 
hanteerbare informatie over alle plannen van de vijanden 
(2 Koningen 6:8-12) 
Verberg alle spionnen en collaborateurs van Israel en 
voorzie hen van alle essentiële informatie (Jozua 2:4-11) 
Geef onderscheidingsvermogen aan degenen die deze 
informatie ontvangen om te weten wat ware berichten 
en wat nep berichten zijn (Spreuken 22:20-21) 
Wanneer Israel de informatie ontcijfert, help hen dan om 
niet over het hoofd te zien wat essentieel en dringend is. 
Bescherm deze natie tegen alle aanvallen van 
cyberoorlogsvoering (Psalm 140:8) 

ZATERDAG 
15 dec. 

2018 

Shabbat 
7 Tevet 

5779 

Wajjisjiach Gen. 32:3 (4)- 36:43 

Obadja 1:1-21 

Hebr. 11:11-20 

Dank U dat U onze Trooster bent – Vader, Zoon en 
Heilige Geest (1 Korintiers 1:3-4; Johannes 14:16) 
U bent onze Rots waarop we kunnen staan zelfs als U 
alles doet wankelen (Psalm 18:3) 
Heer Yeshua, U bent alles wat we nodig hebben en we 
danken U dat U hier bij ons bent (1 Kor. 1:30) 

http://www.cornerstone-ministries.info/


ZATERDAG 
22 dec. 

2018 

Shabbat 
14 Tevet 

5779 

Wa-jesjèv Gen. 37:1-40:23 

Amos. 2:6-3:8 

Mat. 1:1-6; 16-25 

Breng een diepe eenheid onder degenen die op dit gebied 
verantwoordelijk zijn en laat hen luisteren naar elkaar 
(Zacharia 8:16b). 
Laat Israel precies zien waar zij al hun onderzeeduikboten 
moeten plaatsen. 
Nu zovelen plannen maken om Israel een oorlog te laten 
voeren op meerdere fronten – hetgeen zeer gevaarlijk is – 
bemoedig hen door hun eraan te herinneren dat de 
Zesdaagse Oorlog in 1967 ook op meerdere fronten was 
en toch in zes dagen…! 
ABBA, we vragen dat de vrees voor Israëls God nu 
neerdaalt op al Uw vijanden (Psalm 68:2; 83:2-3) 

ZATERDAG 
29 dec. 

2018 

Shabbat 
21 Tevet 

5779 

Miqqetz Gen. 41:1-44:17 

1 Kon. 3:15-4:1 

Matt. 27:15-46 

We vragen U, God wees met ons. Sterk onze hoop en ons 
vertrouwen, dat er een toekomst is voor ons allemaal. 
Zelfs als onze toekomst er donker uitziet, we weten dat U 
een God bent, Die een weg kan banen, waar geen weg 
meer mogelijk lijkt. We vragen U God, zegen ons en onze 
geliefden in dit nieuwe jaar. We bidden voor onze wereld, 
dat er meer vrede en gerechtigheid komt, Meer liefde en 
licht in de tijd die komt. God, we geloven dat U met ons 
bent, want U bent de God van gisteren, vandaag en 
morgen in eeuwigheid. Amen 

 
Maandag 3 december t/m Maandag 10 december: (25 Kislev t/m 2 Tewet) 
Chanoeka (Inwijding): inwijdingsfeest, lichtfeest, (Joh.10:22); Jesjoea de Messias verwekt. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uw ondersteuning is enorm belangrijk 

 

Wij willen u vragen om het werk van Stichting Cornerstone te ondersteunen, want verzoening is immers niet een 

werk van enkelen, maar ze is aan ons allen toevertrouwd.  

Voor het welslagen van deze feestelijke conferentie zijn wij op zoek naar mensen die de stichting willen helpen 

door te bidden voor openbaring, bescherming, kracht, wijsheid en verzoening; door praktische hulp te bieden, 

en/of Cornerstone financieel bij te staan. Met uw (financiële) hulp kunnen wij zowel Joden (van messiaans tot 

orthodox) als Arabieren, gelovigen als ongelovigen uit het Midden-Oosten én Joden uit andere natiën de 

gelegenheid bieden de boodschap van verzoening niet alleen te horen, maar deze samen met ons te beleven.  

 

Mogen wij (opnieuw) op u rekenen? Helpt u mee om het woord van verzoening onder de Joden en Arabieren te 

verspreiden?  

 

Voor meer informatie over het werk van Cornerstone en de conferentie ‘Connected in the Covenants!’ kunt u 

contact opnemen met: 

www.cornerstone-ministries.info; http://connectedinthecovenants.org; www.debetteld.nl 

 

Uw giften kunt u storten op IBAN NL28INGB0000318452 t.n.v. Stichting Cornerstone, Soest, o.v.v. conferentie 

2018.  

 

Namens Cornerstone, 

Mochtar Essid 

http://www.cornerstone-ministries.info/
http://connectedinthecovenants.org/


De stichting heeft haar visie als volgt geformuleerd: "Stichting Cornerstone kent als grondslag en richtsnoer voor 

haar handelen de Bijbel als onaantastbaar Woord van de God van Israël. De Stichting gelooft in de God van Israël, 

de Vader, de Schepper van hemel en aarde en in Jezus Messias, Gods Zoon, die verzoent met de Vader door Zijn 

kruisdood en opstanding: de Heilige Geest, die tot wedergeboorte leidt." 

 

Stichting Cornerstone is een werktuig in de hand van de HEER om Joden en Arabieren te 

bemoedigen en hen te helpen terug te keren naar het woord van God en om Gods 

Koninkrijkbedoelingen voor hun te verzoenen. 

 

In de Tora is het blazen op de sjofar onder meer een alarmsignaal voor oorlog. Het gaat daarbij om de 

strijd tegen onze lagere driften. De sjofar herinnert ons aan de dag van de Hemelse berechting. Zijn we 

gestegen op de ladder van onze spirituele ontwikkeling? Toen wij de Tora kregen op de berg Sinaï was 

er veel en sterk sjofargeluid te horen. Op Rosj HaSjana nemen we de Tora opnieuw aan. De Tora zet 

ons aan tot spirituele groei. Bij de kroning van een koning wordt er op trompetten of bazuinen 

geblazen. Op Rosj HaSjana kronen wij God tot Koning van de wereld. Dit houdt in dat we ons voornemen om God blijvend te 

gehoorzamen. Het blazen op de sjofar herinnert ons aan de Offerande van Isaak, de Akedat Jitschak. Waarom moeten wij God aan de 

Akedat Jitschak herinneren? God herinnert zich toch altijd alles? Eigenlijk helpen wij voornamelijk onszelf door ons deze geschiedenis 

te herinneren. De sjofar brengt ons in herinnering hoe Abraham bereid was om alles te doen voor God. Als wij ons dat realiseren, 

proberen wij zoveel mogelijk op Abraham te gaan lijken. 

 

Visie 

Verzoening 

De  sjofar 



 

 

 


