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Getuigenis 

Op 25 en 26 juni namen wij deel aan ‘Jerusalem Prayer Breakfast’ in het 

Kurhaus te Den Haag, georganiseerd door de organisatie ‘Jerusalem 

Prayer Breakfast’ uit Israël en International Conference for Truth, 

Justice en Peace/Pillar of Fire. 

‘Jerusalem Prayer Breakfast’ is een organisatie opgezet door de Knesset 

in Israël, omdat Israëlische politici ervan overtuigd zijn dat Israël in 

tijden van benauwdheid uiteindelijk alleen ondersteund zal worden 

door Bijbelgelovige christenen. Zij organiseren daarom over de hele 

wereld gebedsgelegenheden om samen te bidden voor de vrede van Jeruzalem. Het is indrukwekkend om te zien 

hoe politici en voorbidders samenkomen uit allerlei naties om te bidden. Zeker in Den Haag, ‘de stad van vrede en 

recht’ genoemd, die daarmee een vervanging is voor de positie die Jeruzalem hoort in te nemen.  

Voorafgaand aan ‘Jerusalem Prayer Breakfast’ was er een bijeenkomst 

in de Ridderzaal op uitnodiging van De Christen Unie en de SGP. Het 

onderwerp was antisemitisme. Naast Eppo Bruins, Paul Blokhuis, 

Gertjan Segers en Kees van der Staaij waren er verschillende rabbijnen 

aanwezig, de ambassadeur van Israël en als vertegenwoordiger van de 

Kerk, Christenen voor Israël Internationaal, Willem Glashouwer. Verder 

waren er Israëli’s, voormalig leden van de Knesset, voorbidders, 

vertegenwoordigers van het Europese Parlement, en vele anderen, 

onder wie vertegenwoordigers van organisaties en stichtingen die in 

Nederland voor of samen met Israël werken. De getuigenissen van de Joodse Nederlanders (rabbijnen) van wat 

antisemitisme in hun dagelijks leven betekent bezorgden ons kippenvel. Niet-geprogrammeerd sprak Dhr. Eckert 

uit Duitsland (Global Prayer Call) twee slotzinnen aan het eind van de bijeenkomst en beleed schuld als Duitser en 

lid van de Lutherse Kerk voor de rol die Duitsland heeft gehad in de ‘endlösung’ van de Nederlandse Joden. 

Aan deze bijeenkomsten zijn vier jaar van intensief gebed voorafgegaan! Het thema van onze gebedskalender dit 

keer was: een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand (Jacobus 5: 16), want dat is met deze 

gebeurtenis onze ervaring, zoals met zoveel getuigenissen in ons leven. 

Heb je vragen als: waarom de Ridderzaal; wat gebeurt er op 

internationaal vlak onder voorbidders in relatie tot Israël (Jerusalem 

Prayer Breakfast); waarom het Kurhaus; waarom zijn wij daar 

aanwezig als vertegenwoordigers van Stichting Cornerstone die 

Verzoening tussen Jood en Arabier beoogt, nodig mij dan uit om hier 

over te spreken of een getuigenis te geven. Het is namelijk onmogelijk 

om in een kort verslag op te schrijven welke grote wonderen God heeft 

gedaan. Hij alleen zit op de troon en is Koning in Zijn Koninkrijk en 

daarmee over ons universum! Wij eren Hem! 

Sifra en Mochtar 


