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Geloof het of niet! 
 

Enige tijd geleden hoorde ik een groep van vier 

christelijke mannen en een vrouw discussiëren 

over het onderwerp ‘verzoening tussen Joden en 

Arabieren’. Deze groep geloofde niet dat je erop 

kunt vertrouwen dat Arabieren zich ooit met de 

Joden zullen verzoenen. Een van de leden van deze 

groep richtte het woord plotseling tot mij: 

“Mochtar, jij bent een bijzondere man en kostbare 

broeder, wij beschouwen jou als iemand met Joods 

bloed! God heeft jou gezegend om dit werk van 

verzoening tussen Joden en Arabieren te doen.’ 

Een van de andere mannen zei vervolgens: “Maar 

het is zo frustrerend: het lijkt wel alsof de 

Arabieren gegijzeld worden door hun cultuur en 

hun dictators.” Weer een ander groepslid lachte en gaf zijn vriend een tikje op de arm. “Ja, dat lijkt wel zo,” zei hij 

bemoedigend, “maar we weten dat God met deze dingen een bepaalde bedoeling heeft. Zelfs al begrijpen we zijn 

bedoeling niet, toch kunnen we er zeker van zijn dat niets buiten zijn wil om gebeurt.”  

 

Terwijl ik luisterde, kwam er een gevoel van verontwaardiging in me op. Ik kon me er maar nauwelijks van 

weerhouden tegen hen te zeggen: “Wat is er met u aan de hand? Waarom praat u zo? Waarom ziet u niet dat 

duizenden of misschien wel miljoenen Arabieren tot geloof zijn gekomen en hun leven hebben gegeven om de 

muur van de Islam te slechten. U bent helemaal niet machteloos! God heeft u de macht gegeven om die situatie 

te veranderen! Waarom gebruikt u die niet? Waarom bidt u niet?” Soms weet ik echter wanneer het zinloos is 

mijn mond open te doen, en dit was zo’n moment. Deze mannen zouden toch niet begrepen hebben wat ik 

bedoelde. Ondanks dat kon ik hen niet uit mijn gedachten zetten en hun gesprek bleef me maar dwarszitten, 

omdat het een volmaakte illustratie is van een probleem dat in onze tijd een enorme verzwakking van het Lichaam 

van Christus heeft veroorzaakt. 

 

Deze groep mensen zat gevangen in een valse leer die in onze tijd het denken van een alarmerend groot aantal 

christenen heeft aangetast. Bij gebrek aan een betere term noem ik het ‘christelijk fatalisme’. Zonder het zelf te 

beseffen, lieten deze mensen zich leiden door een geestelijke dwaling, waardoor hun effectiviteit als gelovigen 

bijna nihil was. Als ik hun had gevraagd: “Bent u van plan om u tot de islam te bekeren?”, dan zouden ze 

ongetwijfeld verontwaardigd en beledigd zijn geweest. Hun ideeën over “Gods wil” zouden echter heel goed bij 

de islam passen en ook bij enkele andere fatalistische godsdiensten, zoals het hindoeïsme en het boeddhisme. 

 

In Jesjoea is echter geen plaats voor fatalisme. Integendeel! De Bijbel staat vol met indrukwekkende illustraties 
die dat bewijzen. God heeft ons absoluut niet als marionetten geschapen. Hij maakte ons naar zijn beeld en gaf 
ons het vermogen zelfstandig keuzes te maken. Zo beperkte Hij als het ware zijn almacht door ons in staat te 
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stellen tegen zijn wil in ja of nee te zeggen. Met andere woorden, God heeft ons het voorrecht gegeven te kunnen 
kiezen hoe het met ons leven (en onze wereld) zal gaan. En degenen die God kennen, worden in dit kader verhoogd 
tot een ongelooflijke positie: wij worden Gods partners en medewerkers bij het schrijven van de geschiedenis van 
de mensheid. Maar niet alleen dat, wij zijn in staat de boze machten uit te dagen die vanaf het allereerste begin 
oorlog met God voeren. Door ons eigen geloof en onze gebeden kunnen we de wereld op haar grondvesten doen 
schudden – als we dat maar willen! Nee, God is niet geïnteresseerd in marionetten; Hij zoekt mensen die “ja” 
zeggen op zijn uitnodiging en iets voor deze wereld willen betekenen. Hij zoekt mensen die begrijpen dat Hij, door 
Zich open te stellen voor onze invloed, ons “de sleutels van het Koninkrijk” (Mat. 16:19) heeft gegeven – de macht 
de geschiedenis van de mensheid ten goede te veranderen. “Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook 
doen,” zei Jesjoea, en hij zal grotere doen dan deze, want Ik ga heen naar Mijn Vader. En wat u ook zult vragen in 
Mijn Naam, dat zal Ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden. Als u iets vragen zult in Mijn Naam, 
Ik zal het doen” (Joh. 14:12-14). Duidelijker kon Hij niet zijn, of wel? “Zet mijn werk voort!” zegt Jesjoea. “Kijk naar 
wat Ik gedaan heb en doe nog meer! Ik heb je de macht gegeven, dus aan de slag!” Wij zijn verantwoordelijk! Ja, 
God wil dat we actief zijn, niet passief. Hij wil dat we weerstand bieden en uiteindelijk de vorsten en machten 
verslaan die de wereld vanaf het begin van de geschiedenis in gijzeling houden. En Hij geeft ons daartoe 
effectievere wapens dan zij hebben. “En Ik zal u de sleutels van het Koninkrijk der hemelen geven; en wat u bindt 
op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en wat u ontbindt op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn”. 
(Mat. 16:19). Ongelooflijk! De fatalist kan alleen maar sidderen bij het horen van zulke woorden! Maar deze 
woorden zouden ons geloof in vuur en vlam moeten zetten. Ze bevestigen dat God ons toegang heeft verleend 
tot de onbeperkte macht van Jesjoea zelf – een macht die veel groter is dan van enige andere macht op deze 
aarde. 
 

Wij hebben meer dan tien jaar elke maand gebeden voor Noord-Afrika omdat er zo weinig christenen waren in 

die tijd in heel Noord-Afrika; meer dan 20 jaar hebben we de gebedskalender geschreven, en elke drie maanden 

hebben wij de gebedskalender in drie verschillende talen naar mensen gestuurd die geïnteresseerd waren (en zijn) 

om te bidden voor de Arabische landen.  Onze overtuiging was dat vele christenen trouw zullen blijven bidden. 

Wij hebben ook meer dan zeven jaar gebeden voor jongere generaties: van Nederlandse, Israëlische en Arabische 

jongeren. Ja, God heeft in Jesjoea de levens van veel mensen totaal veranderd. Hij leeft en Hij beantwoordt ons 

gebeden, wat de  onderwerpen ook mogen zijn. Prijst zijn naam! 

God is altijd bereid naar onze kant van het verhaal te luisteren. Zelfs al heeft Hij plannen gemaakt iets te doen, Hij 

staat onder de juiste voorwaarden open voor veranderingen. Mozes begreep dit aspect van Gods karakter zoals 

maar weinig mannen ooit hebben gedaan. In de Bijbel staan zeer veel voorbeelden om ons te helpen begrijpen 

hoe we dezelfde relatie met God kunnen hebben als hij. In Exodus lezen we dat de Heer tegen Mozes zei: “Ik heb 

nu gezien wat een koppig en ongehoorzaam volk dit is… Ik (zal) mijn toorn op hen koelen en ze allemaal 

vernietigen.” Dat klinkt nogal definitief, nietwaar? Een fatalist zou als volgt gereageerd kunnen hebben: “O wee, 

nu zullen we het beleven! Dit is het einde!” Mozes accepteerde dat echter niet. Hij “smeekte God dat niet te 

doen… Tenslotte veranderde de Heer van gedachten en spaarde hen” (Ex. 32:9, 11, 14). Mozes wist dat het 

mogelijk was God op andere gedachten te brengen, net als de meeste andere helden uit de Bijbel. Mozes kende 

God en als Gods vriend begreep hij dat Gods plannen veranderd konden worden.  

 

Lieve vrienden, dit is wat er gebeurt wanneer we bidden. Ja, we hebben iets te zeggen over wat er om ons heen 

gebeurt. We hoeven het leven niet te nemen zoals het komt; we kunnen een wereldschokkende invloed op onze 

planeet uitoefenen, omdat God Zijn gedachten en hart voor ons openstelt en Zijn macht tot onze beschikking 

staat. Geen wonder dat God geïrriteerd raakt wanneer Hij ziet hoe aarzelend we gebruik maken van de kracht van 

het gebed. “Dit is een volk, beroofd en uitgeplunderd,” zegt Hij in Jesaja. “Men heeft hen allen in kerkerholen 

geboeid, in gevangenissen zijn zij weggeborgen; zij werden ten roof en er was geen redder; tot plundering en er 

was niemand die zeide: Geef terug. Wie onder u neemt dit ter ore?” (Jes. 42:22-23). Ja, wie? Wie zal in onze tijd 

in opstand komen tegen Satan en net als Mozes aan Farao vragen: “Laat mijn volk gaan” (Ex. 7:16)? Wie zal aan 

de kant van de Heer staan?  

 

Ten slotte, het conflict tussen de Joden en Arabieren is een familieprobleem. 
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Houd je van de Joden, bid dan voor de Arabieren, ze zijn kinderen van Abraham!, Houd je van Arabieren, bid dan 

voor Israël als Gods volk.  

 

Mochtar Essid 
 

 

 


