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Gebedskalender nr. 80 van 1 maart – 31 mei 2018 

‘Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde,  

waar gerechtigheid woont.’  

2 Petrus 3: 13. 

 

1) “Wij staan aan de vooravond van een van de grootste opwekkingen ter wereld, namelijk dat het volk Israël 

tot geloof komt.” Dit is een quote van een Messiaanse rabbijn, die uit het ultraorthodoxe Jodendom tot geloof is 

gekomen in Jesjoea als Messias. Reden voor ons om de ogen goed open te houden en een luisterend oor te 

hebben om mee te werken aan het plan waarmee God zijn beloften uitwerkt: ‘Daarom, geliefden, terwijl u deze 

dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door Hem bevonden te worden in vrede.’ (2 Petrus 3: 

14). 

 

2) Wij zegenen de Israëli’s die geloven dat Jesjoea de Messias is en daarvan getuigen. Er zijn ook veel Joden 

die in stilte geloven, en wij bidden dat zij het juiste moment gebruiken om voor Jesjoea uit te komen en hun 

hele familie daarin mee te nemen. Ook zijn er velen die vanwege hun getuigenis worden vervolgd. Wij bidden 

voor moed en volharding en ondersteuning door de gemeente van Jezus wereldwijd.  

 

3) In Israël zijn er Messiaanse gelovigen die met hun gezin het land verlaten om zich elders te vestigen in de 

hoop aan vervolging te ontsnappen. In steden als Dimona, Beersheva en Arad kan de tegenstand van 

ultraorthodoxe Joden erg zwaar zijn. Wij bidden voor de wedergeboren Joden dat zij ‘weerstand bieden aan de 

tegenpartij, vast in het geloof, in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al hun broeders in de wereld 

opgelegd wordt.’ (1 Petrus 5: 9). Wij zegenen hen die moed en volharding hebben, dat zij begrijpen dat het een 

geestelijke strijd is, en dat zij leren om in hun autoriteit in de hemelse gewesten te staan, en dat verhuizen 

buiten Israël weinig zin heeft, want overal ter wereld staan de wedergeboren gelovigen in de strijd om het 

Koninkrijk van God bekend te maken. 

 

4) 20 april 2018 bestaat de staat Israël 70 jaar. Wij danken God voor de vervulling van Zijn Woord dat Hij het 

volk terugbrengt naar het land en dat Hij trouw is aan het verbond. Wij bidden voor een groots feest en dat de 

Israëli’s zelf tot God roepen om de komst van de Messias en voor veiligheid aan de grenzen. Ons verlangen is 

dat God de versluiering van hen weghaalt, zoals ook de versluiering van de volken over het feit dat de gemeente 

van Jezus Christus geënt is op het verbond met Abraham, en dat aan Israël de woorden van God en de 

verbonden zijn toevertrouwd. 

 

5) 4 – 6 mei 2018 is er een conferentie georganiseerd door Stichting Cornerstone ‘Connected in the Covenants’. 

Ons verlangen is een hervorming in de kerken, zodat zij zullen inzien dat wij alle genade te danken hebben aan 

Israël, dat Israël het hoofd van de naties is, en dat wij alles wat in ons vermogen ligt doen om het volk en het 

land te ondersteunen om tot zijn bestemming te komen. 



MR. M. ESSID: POSTBUS 3301, 3760 DH SOEST, NEDERLAND                        

MOBIEL: (ALLEEN SM’SEN) +31 6 20606591                                        

MAIL: MOKHTAR.CORNERSTONE@GMAIL.COM 

CORNERSTONE MINISTRIES SOEST, PAYS-BAS                                        
TEL (KANTOOR): +31 35 5880915                                                            

WEBSITE: WWW.CORNERSTONE-MINISTRIES.INFO 

 

6) 7 mei 2018 is er een ontmoetingsdag van Joden en Arabieren. Wij bidden dat de juiste personen deelnemen 

en dat God een groot werk van verzoening doet in de harten. Wij bidden dat God tot Zijn doel komt en dat Zijn 

Naam verheerlijkt wordt. 

 

7) (LI) Gerechtigheid is in de samenleving van Libië ver te zoeken. Stammen strijden nog steeds onderling om 

de macht. Veel mensen lijden ernstig en worden mishandeld. Wij bidden dat in deze tijd veel inwoners op zoek 

gaan naar God, omdat zij gedesillusioneerd zijn in hun godsdienst. Wij bidden dat God openbaring geeft aan 

allen die Hem ernstig zoeken, of die op zoek zijn, maar niet weten wat ze zoeken.  

 

8) (LI) Wij bidden voor de Libiërs die wedergeboren zijn door het offer van Jezus: ‘En wie is het die u kwaad 

zal doen, als u navolgers bent van het goede? Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan 

bent u zalig. En wees niet bevreesd, zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen, maar heilig God, 

de HEERE, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop 

die in u is.’ (1 Petrus 3: 13 -15). 

 

9) (LI) De Berberstammen in het zuiden zijn nog niet bereikt met het evangelie. Wij bidden dat zij de kans 

krijgen om het Woord te horen, of via de radio, of door jongeren die een internetcafé bezoeken. Ook bidden wij 

dat God zelf tot hen spreekt zodat zij op zoek gaan naar Hem. 

 

10) (MAU) Wij bidden voor volharding voor de broeders die lijden: ‘Maar als u het geduldig verdraagt 

wanneer u goeddoet en daarvoor lijdt, is dat genade bij God. Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus 

voor ons geleden heeft.’ (1 Petrus 2: 20, 21). 

 

11) (MAU) De kinderen en jeugd hebben weinig perspectief en hoop voor de toekomst. Wij bidden dat er 

plannen gemaakt worden om hen te bereiken met het Woord van God en dat er een generatie opstaat die Jezus 

volgt; een kentering in de loop van de geschiedenis van het land. 

 

12) (MAU) Wij zegenen een ieder die het Woord van God onderwijst, of het nu in huisgemeentes is, onder 

vrouwen thuis of aan mensen die het evangelie nog niet eerder gehoord hebben: ‘Als iemand spreekt, dan als 

iemand die de woorden van God spreekt…zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus.’ (1 Petrus 

4: 11). 

 

13) (AL) Er is uit de overheid een georganiseerde campagne gaande om kerken en samenkomstplaatsen te 

sluiten. Begin januari werden twee kerken gesloten en negen werden door de lokale overheid bezocht als 

waarschijnlijk een eerste aanzet om te sluiten. Alle aanklachten zijn ongegrond. Het lijkt erop dat ze de 

gemeente willen verzwakken en ineffectief willen maken. Gebed wordt gevraagd voor de vele procedures die 

plaatshebben gevonden in de rechtbank over gemeentes. Dit zijn onverwachte financiële kosten die de 

gemeenteleden niet kunnen opbrengen. Wij bidden om Gods voorziening. 

 

14) (AL) ‘Geliefden, laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden, 

alsof u iets vreemds overkwam. Maar verblijd u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van 

Christus.’ (1 Petrus 4: 12, 13). Wij danken God dat de Gemeente meer dan ooit tevoren één is, en dat er veel 

gebeden en gevast wordt om de strategie van God te zoeken om door de beproevingen heen te komen. Men 

vraagt ons gebed zodat de gelovigen niet alleen overleven in deze situatie, maar dat ze verder tot bloei komen 

of zij nu in het binnen- of buitenland werken. 
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15) (AL) Wij bidden voor de landelijke en lokale overheden, dat God hen wil zegenen en dat de personen die 

de beschuldigingen verwoorden en de rechters die uitspraken doen een openbaring krijgen van God zelf dat 

Jezus aan hen mag verschijnen in dromen en visioenen en dat zij voor de waarheid kiezen. 

 

16) Wij bidden voor de wedergeboren Saudi’s: ‘U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het 

geloof tot de zaligheid, die gereedligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd.’ (1 Petrus 1: 5). Zij hebben 

naast bescherming van God ook contact nodig met andere gelovigen om stand te kunnen houden onder de druk. 

Wij bidden om wonderen in hun leven. 

 

17) ‘De HEERE vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft 

geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen.’ (2 Petrus 3: 9). Wij 

bidden dat in de chaos en het lijden van de strijd in Jemen veel Jemenieten tot geloof komen in Jezus, de 

Verlosser. 

 

18) Wij bidden voor alle gelovigen in Jezus in Syrië, die onder grote druk leven: ‘Het einde van alle dingen is 

nabij; wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden.’ (1 Petrus 4: 7). Wij zijn dankbaar dat God gebeden 

hoort en verhoort, en bidden dat hun harten vol verwachting zijn. 

 

19) De Koptische en evangelische christenen in Egypte worden vervolgd en onderdrukt. Wij bidden voor de 

gemeenschappen waarvan de kerk in brand is gestoken en waar familieleden overleden zijn of de gevolgen van 

brand dragen. ‘Daarom, broeders, beijver u des te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken, want als u 

dat doet, zult u nooit meer struikelen.’ (2 Petrus 1: 10).  

 

20) Wij zegenen onze broeders en zusters in Jordanië en Libanon: ‘Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook 

Christus voor ons geleden heeft; Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u Zijn voetsporen zou navolgen.’ (1 

Petrus 2: 21). Wij zegenen hen van uit de hemelse gewesten met vrede en genade van God.  

 

21) Wij bidden voor de christenen onder de Palestijnen: ‘Als u smaad wordt aangedaan om de Naam van 

Christus, dan bent u zalig, want de Geest van de heerlijkheid en van God rust op u. Wat hen betreft wordt Hij 

wel gelasterd, maar wat u betreft wordt Hij verheerlijkt.’ (1 Petrus 4: 14). Wij bidden dat zij in de verdrukking 

een getuige van het offer en de opstandingskracht van Jezus zijn. 

 

22) Wij bidden voor de leiders van de Hamas- en de Fatah-beweging, dat God toegang krijgt tot hun hart, 

omdat zij honger hebben naar gerechtigheid. Wij zegenen een ieder die de taak heeft om onder Palestijnen te 

getuigen. 

 

23) Dankbaar voor de explosieve groei van Joden die Jesjoea als Messias eren, bidden wij voor de Joden in 

Noord-Afrika, dat zij loskomen van hun tradities en het vereren van oude rabbijnen op hun graven. Wij bidden 

voor openbaring in hun leven, onrust in hun hart en een oprecht zoeken naar de wil van de Eeuwige in de 

Bijbel. Wij bidden dat zij het profetische woord gehoorzamen en terugkeren naar Israël. 

 

24) ‘De ouderen onder u roep ik ertoe op, als mede-oudere en getuige van het lijden van Christus en deelgenoot 

van de heerlijkheid die geopenbaard zal worden: hoed de kudde van God die bij u is en houd daar toezicht op, 

niet gedwongen maar vrijwillig; niet uit winstbejag, maar bereidwillig; ook niet als mensen die heerschappij 

voeren over het erfdeel van de HEERE, maar als mensen die voorbeelden voor de kudde geworden zijn.’ (1 
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Petrus 5: 1-3). Gebed wordt gevraagd in Noord-Afrika om te bidden voor mensen die zich beschikbaar stellen 

voor leiderschap van een van de huisgemeentes, en voor nieuwe locaties om bij elkaar te komen. 

 

25) (TU) Wij bidden voor de echtparen, van wie de vrouw in Jezus gelooft en de man niet: ‘Vrouwen, wees uw 

eigen mannen onderdanig; opdat ook, als sommigen aan het Woord ongehoorzaam zijn, zij door de 

levenswandel van hun vrouwen zonder woorden gewonnen mogen worden.’ (1 Petrus 3: 1). Ons verlangen is 

dat hele gezinnen en families geloven. 

 

26) (TU) ‘Wees allen eensgezind, vol van medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk. 

Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen.’ (1 Petrus 3: 8). Wij bidden voor 

een diepe onderlinge liefde en goede relaties onder de wedergeboren gelovigen, zodat ze veel vrucht mogen 

voortbrengen. 

 

27) (TU) In de eerste helft van januari zijn er opstanden uitgebroken vanwege de grote werkeloosheid, de 

verhoogde kosten van levensmiddelen en belastingverhoging. Men heeft geprobeerd om brand te stichten in de 

synagoge van Djerba. Al lange tijd overtuigen wij de Joden op Djerba om naar Israël te verhuizen nu het kan. 

Toen ik een van hen begin januari aan de telefoon had, zei zij te weten dat zij moeten vertrekken, maar dat het 

onmogelijk is om hun onroerend goed te verkopen. Bid voor een ommekeer in deze situatie. 

 

28) (MA) Gebed wordt gevraagd voor bescherming voor de broeder (en zijn familie) die via sociale media 

contact onderhoudt met geïnteresseerde mensen in Tamazight: ‘Als iemand dient, dan als iemand die dient uit 

de kracht die God schenkt; zodat God door alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus’ (1 Petrus 4: 11). Bid 

dat de Geest van God mensen trekt door deze interacties. 

 

29) (MA) Er wordt voortdurend en volhardend gebed gevraagd voor de kinderen en tieners van de 

wedergeboren gelovigen in het land. Zij hebben met enorme uitdagingen te maken en voelen zich vaak 

eenzaam. Wij bidden voor vrienden, voor hun vorming en dat zij vol verwachting naar de toekomst kijken, 

wetend dat God hen leidt om tot de bestemming te komen die hun hartsverlangen vervuld. 

 

30) (MA) Wij bidden voor wedergeboren mannen die hun eigen vrouw minderwaardig vinden en daarom het 

evangelie niet met hen en de kinderen delen: ‘Mannen, woon met begrip met je vrouw samen; geef de vrouw, 

als de zwakkere haar eer; u bent immers ook mede-erfgenamen van de genade van het eeuwige leven; opdat uw 

gebeden niet verhinderd worden.’ (1 Petrus 3: 7). Wij bidden voor gezinnen als basis van huisgemeentes. 

 

31) ‘De God nu van alle genade, Die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, Hij 

zelf moge u – na een korte tijd van lijden- toerusten, bevestigen, versterken en funderen. Hem zij de 

heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.’ (1 Petrus 5: 10, 11). Wij danken dat in de verwarrende tijd 

waarin wij leven ons fundament op de God van alle genade rust en op Zijn Zoon Jezus. Hem komt alle eer toe. 

 


