
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 

 

 

 

 

 

 

Wij leven in een tijd waarin ontzettend veel gebeurt. Mede door de (sociale) media versnelt 

de tijd in een razend tempo. In deze periode in de geschiedenis zijn we binnen enkele 

seconden op de hoogte van iets wat er aan de andere kant van de aardbol gebeurt. Behalve 

dat we veel vooruitgang op het technologisch gebied meemaken, zien we dat de mensheid 

nog steeds in rumoer en onrust leeft. 

Het lijkt alsof wereldwijd natuurrampen zich intensiveren en wekelijks krijgen we dergelijk 

nieuws in de media te zien. Behalve dat er veel oorlogen zijn - denk aan Jemen, ISIS, Taliban 

en de oorlog in Nigeria - zien we dat ook Amerika met China in een handelsoorlog is 

verwikkeld, waarbij nieuwe economische crisissen vooral in de westerse wereld op de loer 

liggen. Al deze gebeurtenissen moeten zich voltrekken voorzegt de Bijbel ons. 

Te midden van het tumult zien we dat veel mensen zich willen inzetten voor een wereldwijde samenwerking ten 

behoeve van het welzijn van de planeet en vrede op aarde. Voorzichtig en bijna onopvallend zien we dat de paus 

een voortrekker is van het samenbrengen van regeringsleiders, leiders van machtige religies en andere 

gezagsdragers. Op 14 mei 2020 roept de paus invloedrijke mensen op om een wereldwijde overeenkomst te 

ondertekenen ten behoeve van onderwijs aan onze kinderen over hoe om te gaan met de omgeving in hun dorp 

(de wereld) waarin wij leven. Dit klinkt vrij onschuldig, niet? Toch is het zo dat wanneer wij dit bekijken door de 

bril van de Bijbelse profetieën, we zien dat het samenbrengen van wereldreligies, wereldleiders en invloedrijke 

mensen niet zo onschuldig is als het lijkt. Ook ons land heeft hierin een leidende rol. In juni 2020 roept het 

Vredepaleis in Den Haag op initiatief van de beheerder van het paleis, de Carnegie Foundation, leiders van 

wereldreligies bijeen om een vriendschapsverklaring te ondertekenen tussen de grote wereldreligies. Meerdere 

voorname christelijke leiders hebben zich al aangemeld, onder wie de paus, maar ook verschillende imams, 

rabbijnen, hindoes en boeddhisten.  

Lieve vrienden, zoals nooit te voren in de geschiedenis lijken we dus op een wereldwijd kruispunt te komen slaan. 

Welke weg slaan wij in? Kiezen wij voor verzoening en eenheid tussen religies zonder het verlossingswerk van de 

Messias, of gaan wij voort op de weg van verzoening door de Messias Jesjoea alleen? 

De verzoeningsconferentie die 'de machtigen van de aarde' organiseren zou voor ons als een alarmbel moeten 

klinken.  

Een ander groot probleem zien we in, zoals we dat noemen, het “vluchtelingenprobleem”. 

In Europa/Nederland zien we dat we overspoeld worden met Arabische vluchtelingen. Door het geweld van de 

afgelopen jaren, vooral in Syrië en Irak, zien we dat veel mensen hun heil hier zijn komen zoeken. Christelijke 

kerken en Messiaanse gemeentes lijken echter verdeeld. Juist ook omdat veel kerken en gemeentes de laatste 

decennia tot ontdekking zijn gekomen dat Israël als volk een essentiële plek heeft binnen het plan van God. Toch 

zijn er ook kerken en gemeentes die Israël niet als zodanig zien en medeleven voelen met de Arabieren en daarmee 

de Palestijnen. 

Wij zien dat verschillende posities worden ingenomen binnen kerken en messiaanse gemeentes: óf zij zijn voor 

Israël en tegen de Arabieren, óf ze zijn voor de Arabieren maar tegen Israël. 

De tijd waarin we nu leven. 
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Maar hoe kijkt God hiernaar? Hoe kunnen wij een gebalanceerde en rechtvaardiger positie innemen aangaande 

dit conflict? Hoe gaan wij om met het volk Israël dat God gebruikt te midden van al het tumult, en hoe gaan wij 

om met mensen die hen vijandig lijken te zijn? 

Graag nodigt Stichting Cornerstone leiders van (kerkelijke) gemeentes en organisaties uit voor een conferentie. 

 

Verzoening tussen Joden en Arabieren: wat is het belang hiervan, en hoe kunnen wij in de tijd waarin wij leven 

als buitenstaanders invloed uitoefenen op dit ingewikkelde conflict? 

Hoewel de molens van profetie langzaam draaien, draaien ze wis en waarachtig. Welke positie nemen wij in tijdens 

de laatste strijd tussen Sion en Babylon? Hoe nemen we positie in en hoe benaderen we het ingewikkelde conflict 

tussen de Joden en de Arabieren? 

 

Wij wensen u veel shalom, 

 

Micha Essid 

 


