Gebedskalender nr. 83 van 1 december 2018- 28 februari 2019
‘Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van hem die het goede boodschapt, die
vrede laat horen, die een goede boodschap brengt van het goede, die heil laat
horen, die tegen Sion zegt: Uw God is Koning.’ Jesaja 52: 7
1) ‘Er is immers geen enkel onderscheid tussen Jood of Griek. Want Een en dezelfde is
HEERE van allen en Hij is rijk voor allen die Hem aanroepen. Want ieder die de Naam
van de HEERE zal aanroepen, zal zalig worden.’ (Romeinen 10: 12, 13). In ons gebed
voor verzoening tussen Jood en Arabier danken wij God, Schepper van hemel en
aarde, dat Hij voor ieder schepsel dezelfde is. Iedereen kan alleen behouden worden
door genade en geloof in de verzoening die God geeft door het offer van Jezus. Wij
danken God dat Hij voor alle volken een bestemming heeft in Zijn plan voor de bouw
van Zijn Koninkrijk.
2) ‘Daarom zal Mijn volk Mijn Naam kennen; daarom, op die dag, zal het weten zal
het weten dat Ik het Zelf ben Die spreekt: Zie, hier ben Ik.’ (Jes. 52: 6). Wij prijzen God
om Zijn belofte en dat Hij Zichzelf bekend maakt aan Zijn volk, Israël. Ook vandaag zijn
er Joden die horen over Jesjoea de Messias. Wij bidden om open harten. Wij zegenen
ieder die de boodschap van de Bijbel brengt.
3) Wij bidden voor het volk Israël dat zij tot hun bestemming gaan komen in het plan
dat God voor hen heeft: priesterschap voor alle volken. Sion betekent: uitmuntend,
lichtgevend, uithangbord boven alles verheven (zie het thema van deze
gebedskalender). Wij zegenen de Messiaanse Joden die deze taak al op zich hebben
genomen en daarvoor grote offers brengen. Wij danken God dat zij een boodschap
van heil, van Jesjoea brengen daar waar zij gaan.
4) ‘Als de HEERE behagen schept in iemands wegen, zal Hij zelfs zijn vijanden vrede
met hem doen sluiten.’ (Spreuken 16: 7). Wij bidden voor de overheid van de staat
Israël en de lokale overheden, dat zij wijsheid en inzicht krijgen in het besturen van de
maatschappij en dat zij God vragen om Zijn hulp. Wij bidden dat zij besluiten nemen
terwijl zij beseffen dat de God van Abraham hen het land en de verantwoordelijke
taak gegeven heeft, zodat zij Hem raadplegen bij iedere stap.
5) (AL) God heeft wonderen gedaan en vele gebeden beantwoord! De ‘House of
Hope’ gemeente en 2 dochtergemeentes zijn weer geopend deze zomer, nadat deze
op last van de overheid gesloten waren. In Kabylië is de rechtszaak gewonnen tegen
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de gouverneur van de provincie en de bouw van het onderwijscentrum kan weer
opgepakt worden. De gelovigen in Algerije bedankt iedereen die voor hen gebeden
heeft. Er zijn nog een paar gemeentes in Kabylië die gesloten zijn en daar wordt
gebed voor gevraagd.
6) (AL) Een getuigenis van Ahsen: ‘Ik kom uit een heel arme familie. Armoede was een
handicap in mijn leven. Gedurende het zomerkamp heeft God mij laten beseffen hoe
rijk ik ben in Jezus. Nu ben ik vrijgezet van de gebondenheid aan armoede en vol van
vreugde! Ik heb mijn leven toegewijd om Jezus mijn Redder te dienen.’ Wij danken
God voor Zijn bevrijdende werk, dat Hij ons loskoopt uit de gevangenschap van onze
moeilijke maatschappij. In de zomerkampen zijn 10 nieuwe gelovigen gedoopt!
7) (AL) Gebed wordt gevraagd dat het Bijbelgenootschap toestemming krijgt om
Bijbels te importeren in Algerije.
8) (MA) ‘Geef het op en weet dat IK God BEN ; Ik zal geroemd worden onder de
heidenvolken, Ik zal geroemd worden op aarde. De HEERE van de legermachten is
met ons; de God van Jacob is voor ons een veilige vesting.’ (Psalm 46: 11, 12). Met dit
vers vragen de werkers om te bidden dat God een doorbraak gaat geven onder de
verschillende volken in Marokko. Vele gelovigen ervaren intensievere aandacht van
de overheid, hebben te maken met verdrukking uit de familie en hebben, terwijl zij
getuige zijn, weinig resultaat. Zij weten dat er een doorbraak gehaald moet worden in
de hemelse gewesten.
9) (MA) Aanbidding in eigen taal heeft een grote invloed. Een pas tot geloof
gekomen Amazigh luisterde naar de aanbiddingsliederen op de website en toen hij
gevraagd werd om de aanbidding in de huisbijeenkomst te leiden leerde hij de hele
groep dit nieuwe lied. Er is ook een Moslim die op Facebook naar een Psalm videoclip
keek en er heel erg door aangesproken werd. Hij begon vragen te stellen aan een
plaatselijke gelovige. Wij danken God voor de impact van muziek in eigen taal en
bidden voor rijke vrucht.
10) (MA) Gebed wordt gevraagd voor de broeder die de social media bijhoudt in
Amazigh. Het aantal mensen dat via het You Tube kanaal op de website in Amazigh
kwam explodeerde in de maand september. Wij bidden voor de contacten via social
media en voor een rijke oogst uit het ruime zaaien
11) (MAU) Hele families wonen bij elkaar in een groot huis met vele kamers rondom
een binnenplaats. Naast dat dit veel bescherming en aandacht voor elkaar biedt is
het ook een grote sociale controle. Als er iemand in de familie werkt wordt het
inkomen met de hele familie gedeeld. Kinderen worden nog wel eens van school
thuisgehouden om mee te helpen inkomen te genereren. Het hoofd van de familie
beslist wat er gebeurt. Wij bidden daarom dat er hele families tot geloof komen, want
een persoon alleen houdt het niet vol. ‘Ieder die deze woorden van Mij hoort en ze
doet, die zal ik vergelijken met een verstandig man, die zijn huis op de rots gebouwd
heeft.’ (Mat. 7: 24).
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12) (MAU) Onder de Zwart Afrikanen is scheiding in huwelijken gewoon, onder de
Moren is het nog normaler. Een man mag van zijn vrouw scheiden en 4 of 5 keer
hertrouwen. Dat brengt een heel onveilig gevoel teweeg onder de vrouwen en zij
zoeken dan ook hulp bij heksen en tovenaars. Zij kopen amuletten om te zorgen dat
hun man geen andere vrouwen ziet. Wij bidden voor de jonge gelovige gezinnen dat
zij een getuigenis zijn door trouw te blijven aan hun partner en een voorbeeld voor de
kinderen die in hun huwelijk geboren worden. Wij bidden voor goed Bijbels onderwijs.
13) (MAU) 43.000 personen in het land zijn persoonlijk bezit van een meester. Er zijn
organisaties zeggen dat er 20 % van de bevolking in slavernij leeft. Deze personen
worden verkocht, verpand, afgestaan, werken in een huishouden en krijgen geen
salaris, hebben geen recht op onderwijs, mogen niet trouwen en worden seksueel
misbruikt. Dit is de conclusie van een recent onderzoek. Koranteksten worden zo
geïnterpreteerd dat als men uit de slavernij stapt men voor eeuwig brandt in de hel.
Wij bidden voor Birham Dah Abeid die met gevaar voor eigen leven strijdt voor vrijheid
in denken. Hij zegt: Slavernij zit in je hoofd, het gaat over van moeder op kind. We
bidden dat de heersende kaste, de Beydane de mogelijkheid krijgt om het evangelie
te horen.
14) Er is een overweldigende nood onder de Jemenieten nu hun grondgebied
gebruikt wordt om de macht onder de verschillende richtingen van de Islam uit te
vechten. Wij bidden voor dit volk waar de situatie zo slecht is dat veel hulpverleners er
niet kunnen werken. We bidden dat er voeten zullen zijn die een blijde boodschap
brengen en die heil verkondigen, die voeding en medicijnen uitdelen. Wij bidden ook
dat er wedergeboren Jemenieten buiten Jemen zijn die door God klaargemaakt
worden het land binnen te gaan zodra dat dit mogelijk is om er huisgemeentes te
kunnen vormen.
15) Wij zegenen Egyptische gelovigen die met gevaar voor eigen leven Messiaanse
Joden ondersteunen en God dienen in het werken aan verzoening tussen Messiaanse
Joden en gemeentes in Egypte. Ons gebed is dat steeds meer ogen in Egypte
opengaan voor het Woord van God en de plaats die God aan Israël heeft gegeven in
het plan van heil voor de wereld.
16) Wij bidden dat God de bestemming die Hij heeft voor het land Saoedi-Arabië tot
werkelijkheid laat komen. Onze Verlosser heeft de macht over alle duistere machten,
zittend op de troon in de hemelse gewesten. Wij prijzen God dat Hij de duistere
machten van dit land verslagen heeft en bidden voor een doorbraak van het Woord
van God onder de bevolking. Wij zegenen ieder die er op uit trekt om dit volk het
evangelie te verkondigen.
17) Wij zegenen de Messiaanse Joden die met gevaar voor eigen leven in de Geest
van de HEERE onder vluchtelingen in Libanon, Syrië en Irak ‘een blijde boodschap
brengen aan de zachtmoedigen, de gebrokenen van hart te verbinden, vrijlating
uitroepen voor gevangenen en alle treurenden te troosten’ (Jes. 61: 1, 2). Wij bidden
dat zij in alle gebrokenheid keer op keer beseffen dat zij dit doen als beelddragers van

MR. M. ESSID: WETERINGPAD 48, 3762 EN SOEST
MOBIEL: (ALLEEN SMS’EN) +31 6 20606591
E-MAIL: MOKHTAR.CORNERSTONE@GMAIL.COM

CORNERSTONE MINISTRIES SOEST, NEDERLAND
TEL (KANTOOR): +31 35 5880915
WEBSITE: WWW.CORNERSTONE-MINISTRIES.INFO

de Messias en daardoor dagelijks kracht ontvangen en dat zij zich niet bezorgd
hoeven te maken om financiën.
18) Wij bidden voor Damascus dat aan puin ligt en waar sommige mensen die
terugkeren hun best doen om weer een bestaan op te bouwen. Wij verlangen dat er
met de Syriërs die terugkeren ook personen zijn die Jezus hebben leren kennen op hun
vlucht en de boodschap van heil, van Jezus, de goede boodschap met zich
meedragen en uitleven. Wij geloven dat God een onomkeerbaar werk in dit volk zal
doen.
19) Amman, de hoofdstad van Jordanië verwijst nog altijd naar de Ammonieten. Wij
bidden voor de stad Amman waar de Islam de overheersende godsdienst is en voor
de Evangelische Gemeentes die er zijn, dat zij sterk blijven in alle druk van de overheid
en een getuigenis door hun standvastigheid en de goede boodschap van Jezus die zij
brengen. Wij zegenen de voorgangers die hun nek uitsteken door relaties te
onderhouden met Messiaanse Joden.
20) Veel christenen zijn gevlucht uit Irak. Wij bidden voor de gevluchte Irakezen, dat zij
de Bijbel lezen, tot wedergeboorte komen en dat God hen uitzendt om het evangelie
te brengen onder moslims in hun thuisland. Wij bidden voor een opwekking onder de
bevolking.
21) Eén op de drie personen in Libanon is een Syrische vluchteling. Daarnaast zijn er
nog de Palestijnse vluchtelingenkampen die in stand gehouden worden. De druk op
de bevolking is dermate groot dat men zich er uiteindelijk nog maar nauwelijks mee
bezig kan houden en wegkijkt. De inwoners van de kampen vervallen dan ook in
extreme armoede. Wij bidden voor de enkele gelovigen die helpen in de kampen en
de gemeentes die de moed opbrengen om ervoor te bidden en hulp te verlenen, dat
zij een sterk getuigenis geven en vrucht zien op hun arbeid.
22) Wij bidden voor de huisgemeentes op de Westbank dat zij in alle druk ervaren dat
‘de goedertierenheid van de HEERE hen ondersteunt als zij voelen dat hun voeten
wankelen.’ (Psalm 94: 18); dat het Woord van God hen vertroost in alle druk die zij
ervaren en dat zij lezen over het plan dat God met het volk Israël heeft en het kunnen
omarmen, ter wille van Zijn heilige Naam.
23) Wij zegenen het Palestijnse Bijbelgenootschap dat het Woord van God
beschikbaar stelt voor belangstellenden b.v. in Gaza. Zij stellen MP3 op zonne-energie
beschikbaar om het Woord van God te verspreiden in de context die de Palestijnen
begrijpen. Wij danken God voor de toegang tot de boodschap van het heil in Jezus
voor de gewone burgers onder de Palestijnen en bidden dat het vrede veroorzaakt, in
hun eigen hart, in hun familie en maatschappij en naar Israël toe.
24) Ons diepe verlangen en dat van God is dat de Joden die nog in Noord-Afrika
wonen alia maken. Wij bidden voor de Joodse gemeenschappen in Marokko, Algerije
en Tunesië en proclameren dat het tijd is om terug te gaan naar het land dat God hen
als volk gegeven heeft. We bidden dat alle banden die hen vasthouden, zoals
traditie, gemakzucht of het bewaken en in stand houden van oude synagogen en
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heiligengraven hen er niet van weerhouden om Gods stem te horen en te
gehoorzamen.
25) (LI) Wij pleiten bij God op het offer dat Jezus gebracht heeft dat Hij met zijn Geest
waait over deze natie en dat er een diep verlangen komt bij de bevolking om de
Waarheid te leren kennen; dat zij zien dat er in hun godsdienst geen redding en
toekomst is. Wij bidden dat God een krachtig werk doet via internet en satelliet tv.
Dank God dat er middelen zijn die alle grenzen overstijgen.
26) (LI) Veel Libiërs vluchten naar het zuiden van Tunesië of het eiland Djerba en
komen er voor medische hulp en voedsel. Er zijn teams werkzaam van Noord Afrikanen
die hen willen bereiken met het Woord van God. Wij bidden voor grote openheid en
veel Libiërs die wedergeboren worden en een vorming tot discipel krijgen zodat zij op
den duur de boodschap kunnen brengen naar hun eigen land en bevolkingsgroep.
27) (LI) Wij bidden voor de Libische gelovigen in de God van de Bijbel: ‘Wees niet
bevreesd voor plotselinge angst of voor verwoesting door goddelozen, als die komt,
want de HEERE is je hoop, Hij zal je voet bewaren voor gevangenschap.’ (Spreuken 3:
26).
28) (TU) Afgelopen zomer was er een outreach door NA gelovigen op het eiland
Djerba. Zij hadden heel veel gelegenheid om het nieuws van Jezus te delen met
Tunesiërs en Libische vluchtelingen. Soms was een persoon heel erg verbaasd om het
verlossingsplan van God te horen. De NA gelovigen zeggen dat de Heer hen opwekt
om een team voor de lange termijn op Djerba te laten wonen om samen te werken
met hen die er al langer werken. Wij bidden met hen dat er huisgemeentes zullen
ontstaan.
29) (TU) Wij brengen de provincie Mednine in het zuiden van het land voor het
aangezicht van God en pleiten dat God mensen gaat roepen om te getuigen in deze
regio. Ook bidden wij voor de Amazigh die er wonen. Er wordt gebed gevraagd dat
er snel een gedeelte van de Bijbel in hun dialect klaar zal zijn. Er wordt al langer aan
de vertaling gewerkt. Wij bidden voor Gods zegen in iedere fase.
30) (TU) ‘U onderzoekt de Schriften, want u denkt daardoor eeuwig leven te hebben,
en die zijn het die van Mij getuigen.’ (Joh. 5: 39). Wij bidden voor de Joden dat als zij
de Tenach, het Oude Testament lezen, hun de ogen geopend worden en zij de
Messias zien in Jezus. Wij bidden voor B. en R. en hun (klein)kinderen.
31) ‘Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd
overvloedig in het werk van de HEERE, in de wetenschap dat uw inspanning niet
tevergeefs is in de HEERE.’ (1 Kor. 15: 58). Wij weten dat het innemen van onze plek in
de hemelse gewesten voor de troon van God overwinning geeft omdat wij bedekt zijn
door het kostbare bloed van het offer van Jezus dat voor eeuwig gebracht is. Wij zijn
dankbaar dat jij ook vandaag beschikbaar bent voor het bouwen aan het Koninkrijk
van God op aarde.
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