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Wij verklaren Gods belofte aan Zijn volk, over Libanon; 

“Om over de treurenden van Sion te beschikken, dat men hun geve hoofdsieraad in plaats van 

as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een kwijnende geest. En men 

zal hen noemen: Terebinten der gerechtigheid, een planting des Heren, tot zijn verheerlijking”. 

Jesaja 61:3 O Heer, wij bidden dat u Libanon zult herstellen: geestelijk, politiek, economisch 

en sociaal.  

 

Als ik aan Libanon denk, is de eerste gedachte die in me opkomt "schoonheid". Het is een land 

dat een schoolvoorbeeld is van schoonheid. In Gods belofte / in Zijn Woord wordt Beiroet "De 
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Bruid van het Oosten" genoemd,  en Israel wordt vele malen vergeleken met Libanon. Wanneer 

God Zijn volk succes en schoonheid belooft, gebruikt Hij Libanon vaak als voorbeeld: 

“Ik zal hun afkerigheid genezen, Ik zal hen vrijwillig liefhebben, want mijn toorn keert zich 

van hen af. Ik zal zijn als de dauw voor Israël, hij zal bloeien als een lelie, en zijn wortelen 

uitstrekken als de Libanon. Zijn loten zullen uitlopen; zijn pracht zal zijn als die van een 

olijfboom en zijn geur als die van de Libanon. Zij die in zijn schaduw wonen, zullen weer koren 

verbouwen. Ja, zij zullen bloeien als een wijnstok, beroemd als de wijn van de Libanon.” (Hosea 

14: 5-8) 

Mijn gebeden voor Libanon zijn dat haar Goddelijk schoonheid zal worden hersteld. Wij 

verklaren Goddelijk schoonheid aan zijn kerken, families, overheid, en economie. Ja, O Heer 

alstublieft, Geef hun schoonheid voor as, de olie van vreugde in plaats van rouw, een lofgewaad 

in plaats van neerslachtigheid. 

 

Mochtar Essid 

 

 


