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Meer dan 700 jaar voor de geboorte van Christus ontving de 

profeet Jesaja een openbaring van God over het Midden-Oosten 

en Noord-Afrika. Het staat opgeschreven in Jesaja hoofdstuk 

19. Het spreekt over een universele opwekking, die over de hele 

wereld zal gaan. (Jesaja 19: 23- 25). 

Er staat een dag op Gods agenda ingepland, dat de fysieke 

afstammelingen van vader Abraham, de drie bevolkingsgroepen 

van Jesaja 19 (90 % van de huidige bewoners van de regio in 

Jesaja 19 zijn de kinderen van Abraham) een gebaande weg van 

aanbidding zullen bouwen. Zij zullen samen de ware levende 

God vereren, en als resultaat van hun aanbidding zal de hele 

aarde gezegend zijn, en God spreekt de volgende zegen uit: 

“Gezegend zij Mijn volk Egypte, het werk van Mijn handen Assyrië, en Mijn eigendom Israël.” 

(Jesaja 19: 25). 

Dat is het doel waarvoor deze regio is geschapen in Gods plan: een zegen te zijn voor de hele 

aarde. 

Als wij nu naar deze regio kijken zien we het tegenovergestelde. Wij zien de Arabische moslims 

die in deze regio wonen, die de Joden, de andere bewoners in deze regio, haten en bestrijden. 

En dat duurt nu al eeuwen. Eigenlijk is dat al begonnen op de dag van hun fysieke vader 

Abraham. Het begon met Ishmaël en Isaäk, Jakob en Ezau, en gaat nog steeds door. Het is meer 

dan een politiek conflict, het heeft te maken met Gods plan voor Zijn Koninkrijk. 

In 1995 begon Stichting Cornerstone met een bediening van verzoening aan beide kanten. Ons 

uitgangspunt was en is de volgelingen van Jezus de Messias toe te rusten met raad en daad. Wij 

begonnen met hun te informeren over Gods plan voor Zijn Koninkrijk en de rol van het 

uitverkoren Israël., Het was bedoeld als start om hen door God te trainen en te laten kwalificeren 

om  een licht te worden voor de naties.  
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Satan heeft vruchtbare grond gevonden om deze twee bevolkingsgroepen (Arabieren en Joden) 

gescheiden te houden, opdat Gods Koninkrijk niet tot volmaaktheid kan komen. Het is van het 

grootste belang dat de Arabieren het grotere plaatje van Gods Koninkrijk gaan begrijpen, en de 

rol die Israël daarin heeft. Wij onderwijzen Gods verbond met de vaderen: Abraham, Isaäk en 

Jakob. 

Wij begonnen met het twee keer per jaar samenbrengen van de twee. Iedere keer gaven wij hun 

drie volle dagen met onderwijs uit het Woord van God om hen zo te leiden tot berouw en 

schuldbelijdenis voor de eigen bevolkingsgroep, en om elkaar te zegenen. Tot slot vierden wij 

altijd Avondmaal, geleid door een Jood en een Arabier. 

Wij zien de resultaten van deze jarenlange bediening en wat het nu in de praktijk uitwerkt: zij 

zoeken elkaar thuis op en breken het brood samen. 

 

Afeef Halasah 

 

 


