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Connected in the Covenants!  

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

 

Beste Vrienden van Cornerstone, 

 

Door het genezende en verzoenende werk van Jesjoea 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 Jesjoea 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 Jesjoea. 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.  
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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 Jesjoea te zenden als redder van de wereld. Er zal onderwijs worden 

gegeven over Gods liefde en verbondenheid met Israël en de wereld. Daarnaast is er veel mooie muziek en kunnen er 

inspirerende 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. 

 

Met deze brief willen wij 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: 

 

Mochtar Essid 

T.: 06 20606591(alleen sms’je) 

E.: mokhtar.cornerstone@gmail.com 

 

Jaap Bönker 

T.: 06 55384256 

T.: 0228 593595 ('s avonds) 

E.: j.bonker@bijbelsecultuur.nl  

 

www.cornerstone-ministries.info  

www.connectedinthecovenants.org 

 

Uw giften kunt u overmaken op IBAN NL28INGB0000318452 t.n.v. Stichting Cornerstone, Soest, o.v.v. conferentie 2018.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens Cornerstone, 

Mochtar Essid 
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