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NIEUWSBRIEF EN GEBEDSKALENDER VAN STG. CORNERSTONE 

1 DECEMBER 2020 – 28 FEBRUARI 2021 

 

God houdt van iedereen op dezelfde manier. Hij heeft zowel een plan 

met de afstammelingen van Isaak als met de afstammelingen van 

Ismaël. Als we bidden voor de vrede van Jeruzalem dan bidden we voor 

alle mensen die daar wonen. Onze wens is dat Gods Woord vervuld zal 

worden. Wij willen dat de scheidingsmuur tussen Joden en Arabieren 

zal worden weggebroken (Efeze. 2:14), dat er eenheid, liefde en 

waardering zal zijn voor elkaar en dat Gods sjalom en zegen zal rusten 

op het land en zijn bevolking! 
 

 
 

Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik zal Mijn hand opheffen naar de 

heidenvolken, naar de volken zal Ik Mijn banier omhoogsteken. Dan 

zullen zij uw zonen brengen in de armen, en uw dochters zullen 

gedragen worden op de schouder. Jesaja 49: 22 
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Beste vrienden, 

Bijna heel 2020 is vol met angst geweest voor 

en verdriet door het coronavirus. Tot op de 

huidige dag durven we elkaar niet aan te raken 

wanneer we elkaar ontmoeten. En voor 

sommige mensen is dit jaar nog moeilijker 

geweest, wanneer zij een dierbaar familielid of 

een vriend hebben verloren door het coronavirus of om een andere reden. 

Voor hen zullen de feestdagen in december bijzonder zwaar zijn vanwege 

alle pijnlijke herinneringen. De maand december staat immers bekend om 

zijn feesten die je gezamenlijk met familie en vrienden viert! 

 

Misschien is het een goed idee om tijdens de feestdagen een kaars te 

branden voor uw familie of vrienden.  

In Jesaja 51: 12 staat geschreven: IK BEN HET DIE JULLIE 

TROOST. 

Jesaja 41: 10 “WEES NIET BANG, WANT IK BEN BIJ JE, VREES 

NIET, WANT IK BEN JE GOD. IK ZAL JE STERKEN, IK ZAL JE 

HELPEN, JE STEUNEN MET MIJN ONOVERWINNELIJKE 

RECHTERHAND.” 

2020 was een moeilijk jaar; laten we bidden en vertrouwen dat 2021 een 

veel beter jaar wordt. Ik wens u gelukkige feestdagen en een gezegend 

2021.  U bent echt kostbaar, en God houdt van u voor eeuwig en eeuwig.  

 

Familie Essid 

In de vorige nieuwsbrief schreef ik iets 

over Sifra en mijn gezondheid. Met 

Sifra gaat het beter. Zij doet weer zelf 

de boodschappen en redt zich redelijk 

in het huishouden. Af en toe heeft zij 

nog ondersteuning nodig met lopen en 

ze heeft veel spierpijn. Ze werkt trouw 

aan haar revalidatie.  

In oktober belde het ziekenhuis met het bericht dat mijn operatie in 

verband met het hoge aantal coronabesmettingen wordt uitgesteld. 

Gelukkig heb ik op dit moment weinig last van mijn darmen, maar ik weet 

dat een operatie niet te lang uitgesteld kan worden. Hartelijk dank voor 

alle mooie kaarten, bloemen, mails en appjes die wij mochten ontvangen. 

Het heeft ons erg goed gedaan! 

Ook met mijn verjaardag (die niet gevierd kon worden) heb ik veel 

kaarten en mooie boeketten ontvangen. Wat voel ik mij gezegend dat ik 

jullie heb! 

 

Wij zijn blij met onze kinderen en kleinkinderen en heel dankbaar dat wij 

hen van God mochten ontvangen. Micha en Naomi hebben op 27 

september een zoon gekregen. Hij heet Joël Naftali. Christa heeft een huis 

gekocht in Baarn. Zij is verhuisd en nog erg druk met klussen. Een dezer 

dagen verlaat Daniël het nest. Natuurlijk was het ook voor hem 

onmogelijk om een woonplek te vinden, maar de huisbaas van Christa 

heeft erin toegestemd dat hij haar appartement mag huren.  

 

Kantoor 

De afgelopen maand kreeg ik flinke problemen met mijn computer. Ik 

kon hem niet meer gebruiken. Er was geen andere mogelijkheid dan een 

andere aan te schaffen. Mijn dank gaat uit naar Herman Scholten die mij 

geholpen heeft om de onbegrijpelijke problemen op te lossen. Geweldig 

om hem bij me te hebben in tijden van nood! Ik heb ook iemand die mij 

op kantoor helpt met het digitale werk. Ik ben zo blij met hem! 

 

Mochtar Essid 

 

 

 

 



LEIDERSCONFERENTIE 2021 

 

De laatste maanden zijn we op zoek geweest naar een plek waar we 

volgend jaar een leidersconferentie kunnen organiseren. We hebben 

verschillende conferentiecentra bezocht, en er twee gevonden, de ene is 

iets goedkoper dan de andere, omdat wij daar vrijwilligers het 

schoonmaakwerk kunnen laten doen en de koffie kunnen laten schenken. 

Als organiserend team hebben we besloten te wachten met reserveren tot 

februari 2021. Ons idee is om 50 mensen uit te nodigen uit verschillende 

landen. 

Het organiserend team bestaat uit Jaap Bönker, Peter Glim, Jan van de 

Voort en Peter en Heleen Zwaan, Geertje Oussoren, David Shkolnik en 

Mohamed Barakat. Willen jullie voor ons bidden om wijsheid en inzicht 

om het juiste te doen? Dit alles in afwachting van de ontwikkeling van de 

COVID-19-pandemie. 

 

Jaap Bönker 

Wij, Cornerstone en een aantal andere organisaties, hebben het plan om 

in oktober 2021 een conferentie te houden voor voorgangers (onder 

andere uit de Arabische wereld), dominees en rabbijnen (Messiaans uit 

Nederland en Israël) in Nederland. 

Het thema zal zijn: ‘Gods kroonjuwelen: Isaak, Ismaël en Edom?!’ 

(Zacharia 9:16) 

We gaan dan met elkaar bestuderen wat de Bijbel zegt over die 

kroonjuwelen. 

Het verleden, het heden en de toekomst zal ter tafel komen! 

De bedoeling is dat van de 50 gasten die worden uitgenodigd, de 

genodigden uit Israël en de Arabische landen kosteloos kunnen 

deelnemen aan de conferentie. Dat betekent dat wij deze kosten voor onze 

rekening zullen nemen. 

 

Wij hebben een driedaagse besloten conferentie voor ogen, met als vierde 

dag, een open dag voor iedereen, waarvoor u ook bent uitgenodigd.  

De precieze datum wordt u nog medegedeeld want we zijn in overleg met 

conferentiecentra, en dat is niet eenvoudig in deze tijd (wat kan wel en 

wat kan niet?).  

 

Maar wij hebben, voor zover wij het kunnen overzien, in eerste instantie 

ongeveer € 15.000 nodig, waarvan we al € 5.000 hebben mogen 

ontvangen.  

De vraag aan u is of u een gift wilt overmaken op de rekening van 

Cornerstone (zie colofon), of een toezegging wilt doen voor een bepaald 

bedrag, opdat wij, als organisatie, kunnen zien of het reëel is dat we deze 

conferentie gaan organiseren. Wij hebben ervoor gebeden, dat het op deze 

manier duidelijk zal worden. 

Uw gebed en uw steun is ons tot zegen. 

 

Jaap Bönker (Comité Gemeentehulp Israël, en al jaren betrokken bij het 

werk van Cornerstone) 

 

CORRECTIE IBAN REKENINGNUMMER  

In ons vorige nieuwsbulletin werd het Project 

Libanon gestart. 

AFTA, dat als thuisbasis Jordanië heeft, zendt 

teams uit voor het stichten van huisgemeentes in 

alle Arabische landen, waaronder ook Libanon. 

Het zijn teams bestaande uit Arabische personen die een duidelijke visie 

hebben op Gods Koninkrijk en de positie van Israël in Zijn plan.  

Per abuis staat er een verkeerd rekeningnummer vermeld in de 

aankondiging van dit project, waar een geliefde broeder ons opmerkzaam 

op maakte. Misschien is het ook u overkomen dat het bedrag dat u wilde 

doneren werd teruggestort omdat het rekeningnummer onbekend is. De 

laatste twee cijfers waren verwisseld. 



Dit is het goede rekeningnummer: IBAN NL28INGB0000318452 van 

Stichting Cornerstone, Soest onder vermelding van Libanon. 

Wij danken iedereen hartelijk voor de giften die zijn gestort. Wij horen 

goede berichten uit Libanon: dat er hulpverlening is; dat er gebeden wordt 

met mensen die radeloos zijn en hulp zoeken, en dat er Libanezen zijn die 

Gods Woord willen lezen. Wij blijven bidden dat in de chaos, de 

onzekerheid van de politieke situatie en de economische crises – naast de 

pandemie – God deze situatie gebruikt tot eer van Zijn Naam en tot 

opbouw van huisgemeenten in Libanon. 

Cornerstone Ministries 

 

VAN ALLAH TOT JEZUS 

Mijn getuigenis 

Deel 1: Wat is de waarheid? 

Ik heet Samira, ben 48 jaar oud en woon in 

Duitsland dichtbij Keulen. Ik groeide op in de 

islam, als dochter van een Duitse moeder en een 

Tunesische vader. Ik was erg vroom en 

probeerde een leven te leiden waarmee ik God 

plezier deed, maar er miste altijd iets. Toen 

besloot ik om iedere ochtend de Koran te gaan lezen en om te leren hoe 

ik moest bidden, want ik dacht dat het mij zou helpen om een betere relatie 

met God te krijgen naar wie ik zo ernstig op zoek was. Ik leerde de 

Arabische gebeden uit mijn hoofd en welke handelingen ik moest 

verrichten. Ik was enthousiast toen de dag uiteindelijk aanbrak dat ik mijn 

eerste gebed tot Allah zou uitspreken. Ik besloot om het allerlaatste gebed 

van de dag te kiezen zodat ik de benodigde rust zou hebben. Ik sluierde 

mijzelf volgens de regels, knielde op de vloer richting Mekka en begon te 

bidden. Toen mijn voorhoofd de grond raakte en ik tot Allah bad voelde 

ik een persoon achter mij staan. Het voelde niet als een geestelijk wezen 

of iets dergelijks, nee, ik voelde een fysieke persoon achter mij staan en 

ik wist dat dit niet goed was. Op dat moment voelde ik dat het satan was. 

Ik wist het gewoon zeker Ik sloot mijn ogen, bevroor en begon te bidden. 

Maar nu niet tot Allah, maar tot God! Ik voelde de adem van dit schepsel 

in mijn nek en ik bevroor van angst. Ik smeekte God om mij te helpen en 

plotseling was dit schepsel verdwenen! Dus dit was mijn eerste gebed tot 

Allah en tegelijkertijd het laatste. Ik rende naar mijn bed, trok de deken 

over mijn hoofd en het was duidelijk dat ik niets meer met de islam te 

maken wilde hebben. Ik bad tot Allah en satan verscheen. Dus is het niet 

de islam. Maar wat dan? Wat is de waarheid? Wie is God en waar is Hij? 

(Ik was toen rond de 20 jaar oud). 

Ik besloot dus om op zoek te gaan naar de waarheid. Als ex-moslim was 

het christendom voor mij absoluut onmogelijk. Ik geloofde nog steeds in 

al de leugens die de islam over het christendom leert. Ik had veel 

contacten in verschillende landen en vroeg iedereen naar zijn godsdienst. 

Ik werd bijna boeddhist, want dat klonk heel logisch, maar eigenlijk miste 

daar ook iets. Dus ging ik door met zoeken, las boeken over indianen enz. 

Ik dacht dat daar misschien een waarheid in lag omdat zij niet op zoek 

gingen naar macht en geld, maar ook daar vond ik het niet. Intussen waren 

er jaren voorbij gegaan. Op een avond stond ik buiten op mijn terras en 

vroeg God opnieuw naar de waarheid. Ik pleitte: ‘Alstublieft, spreek! Wat 

is de waarheid? Vertel het me!’ Plotseling zag ik een ster die groter en 

groter werd. Ik dacht dat het een komeet was, maar hij bewoog niet, hij 

werd alleen maar groter. Hij werd zo groot als de maan en begon te 

veranderen. Het herinnerde mij aan de ster van Bethlehem. Plotseling 

drong het tot mij door dat God iets wilde zeggen en opgewonden vroeg ik 

wat het was. De ster veranderde steeds verder totdat het een groot 

lichtgevend kruis werd. Een kruis? Jezus? Nooit! Ik was geschokt en zei 

tegen God: ‘Nee, dit kan ik niet accepteren. Sorry.’ (Ik was zo dom. God 

gaf mij dit teken en wonder en ik kon het niet aannemen. Dus moest het 

op de moeilijke manier.) Ik onderzocht dagenlang dit fenomeen, waarvan 

ik dacht dat veel andere mensen het ook gezien moesten hebben en dat er 

zeker een goede verklaring voor was. Maar ik vond niets. Er werd niets 

over bericht op de radio of in het nieuws. Diep van binnen wist ik wel dat 

het alleen voor mij bestemd was, maar dat wilde ik gewoon niet 

aannemen. Jezus? Onmogelijk! Er gingen nog een paar jaar voorbij. Mijn 

dochter was inmiddels 16 jaar oud en vond Jezus tijdens een project in 

Kameroen. Toen ik dat hoorde dacht ik dat mijn wereld ophield te 



bestaan. Daarom vertelde zij het niet persoonlijk aan mij want zij wist hoe 

ik zou reageren. Ik wilde er zelf ook niet met haar over praten, omdat het 

zo verschrikkelijk was. 

Ik was al een aantal jaar gescheiden. Het ‘toeval’ was dat ik een 

fantastische man had ontmoet in Istanboel toen ik een voormalig collega 

en vriendin opzocht. Hij werd mijn grote liefde. Wij waren als Romeo en 

Julia totdat ik tot de ontdekking kwam dat hij een relatiefraudeur was. Een 

oplichter. Ik gaf hem mijn volledige inkomen drie maanden lang, omdat 

hij zogenaamd iets voor ons in Turkije wilde bouwen. Ik geloofde en 

vertrouwde hem. Toen hij zag dat ik hem niets meer kon geven, verdween 

hij uit mijn leven, zonder iets te zeggen. Als ik hem belde drukte hij mij 

weg. Hij verwijderde mij op Facebook. Mijn leven was voorbij. Ik hield 

oneindig veel van hem en kon mij geen leven voorstellen zonder hem. Ik 

stortte in. Ik huilde de hele dag, kon niet eten en probeerde mijzelf te 

verdoven met alcohol. Dit duurde enkele weken. Ik verloor steeds meer 

gewicht en werd steeds zwakker. Na 6 weken was ik als een zombie. Zo 

kon ik niet verder leven. Het voelde alsof iemand mijn hart uit mijn lijf 

had gesneden, maar het klopte nog steeds, ondanks dat het niet veel 

voorstelde, want mijn lichaam werkte niet meer naar behoren. Ik wist dat 

ik eraan zou sterven. Mijn dochter, die christen was, zat in het midden 

van haar eindexamen van de middelbare school. Op een ochtend toen zij 

mij halfdood op de bank zag zitten, zei ze: ‘Mam, vandaag ga ik niet naar 

school, ik blijf bij jou.’ Ze voelde dat zij iets moest doen. Ik stond het 

maar toe, want ik was door de omstandigheden murw geslagen. Ze vroeg 

of zij voor mij kon bidden. Dat was het punt waarop ik haar vroeg: 

‘Waarom ben je christen geworden?’ Zij begon mij te vertellen wat zij 

ervaren had met Jezus. Ik was daar heel verbaasd over. Ik geloofde haar, 

want ik wist dat zij hierover niet zou liegen tegen mij. Ik was onder de 

indruk, maar het was moeilijk voor mij om te accepteren. Zij gaf mij een 

kleine Bijbel en zei: ‘Lees het. Probeer het. Lees het niet vanaf het begin. 

Je kunt het gewoon openen en dan zul je zien dat God tot je spreekt.’ Ik 

probeerde het, maar kon het niet. Ik begreep helemaal niets. En ik kon mij 

er niet toe zetten om de Bijbel te lezen. Ik vond het zo moeilijk. Dat ging 

enkele dagen zo door totdat ik voelde dat ik zou sterven. Ik zat op de rand 

van mijn bed. Ik zat er urenlang. Geen kracht om op te staan en bang om 

te gaan liggen want ik voelde dat als ik in slaap zou vallen ik niet meer 

wakker zou worden. Ik voelde dat ik doodging en gaf er niet om. Totdat 

ik aan mijn kinderen dacht. Mijn twee kinderen die me nodig hadden. In 

tranen zei ik tegen God: ‘Ik kan niet sterven. Ik heb kinderen.’ Plotseling 

kwam er in mijn herinnering wat mijn dochter gezegd had en wat ik 

genegeerd had: ‘Praat met Jezus. Geef Hem je hart en Hij zal je redden.’ 

Wanhopig zei ik: ‘Jezus, als je werkelijk bestaat, als je echt bent, help me 

dan. Ik kan niet meer. Ik geef je mijn hart.’ Toen ik dat zei viel ik om op 

mijn bed en viel onmiddellijk in slaap. 

De volgende morgen werd ik wakker: Top fit. De gelukkigste persoon op 

de wereld. Vol energie en kracht. Vol met een onbeschrijfelijke liefde. Ik 

sprong uit mijn bed, zette muziek aan, zong en riep het uit van geluk en 

vreugde. Ik had nog nooit zo’n geluksgevoel en liefde ervaren. Ik huilde 

en lachte tegelijkertijd. En ik wist: Dit is Jezus. O God, hoe ongelofelijk! 

Kan dit echt waar zijn? Is Jezus de waarheid? Ik dacht eraan dat mijn 

dochter gezegd had: ‘Sla de Bijbel open. Dan zal God tot je spreken.’ Dat 

deed ik en er stond: ‘Ik ben geboren en naar de wereld gekomen om van 

de WAARHEID  te getuigen, en eenieder die de WAARHEID is 

toegedaan luistert naar wat Ik zeg.’ Johannes 18: 37 en Johannes 14: 6: 

‘Jezus zei: Ik BEN de weg, de WAARHEID en het leven.’ Ik huilde van 

vreugde. Eindelijk had ik de waarheid gevonden: Jezus. En Hij leeft, Hij 

was met mij. Die dag werd ik christen. Dat was net voor mijn 40ste 

verjaardag. Het had mij bijna 20 jaar gekost om de waarheid te vinden. Ik 

dank God met mijn hele hart voor deze genade. Halleluja! 

Lieve broer Mochtar ik hoop dat dit getuigenis een zegen zal zijn voor 

iemand. De volgende keer wil ik je vertellen hoe ik van Jezus uitkwam 

bij Jesjoea. 

Samira Sattay  

 

 

 

 



VRIJHEID 

Onlangs zijn wij opnieuw opgeschrikt door 

vreselijke aanslagen in Frankrijk. De steden Parijs 

en Nice zijn wederom het toneel geweest van 

terroristische aanslagen... en dat is eigenlijk 

helemaal niet ver bij ons vandaan... Dit keer 

hebben er zelfs onthoofdingen plaatsgevonden 

Wat een verschrikking…! 

Laat ik beginnen met zeggen dat ik meetreur met de mensen die hun 

geliefden hebben verloren op zo’n verschrikkelijke wijze. Ook denk ik 

dat mensen die deze terreurmisdaden begaan gestraft moeten worden. 

Spreuken 21:16 zegt hierover: ‘Een mens die van de weg van het verstand 

afdwaalt, zal in gezelschap van de gestorvenen rusten’. In dit geval was 

dit ook de consequentie voor de terrorist uit Parijs. 

Opnieuw wordt onze westerse samenleving op haar fundamenten 

geschud. Veel mensen zijn geschrokken en uitten hun afschuw over deze 

daden. Wat mij in dit alles opvalt en wat ik niet begrijp, zijn met name de 

reacties van vooraanstaande christelijke politieke leiders. Zij zeggen 

onder andere dat ons democratisch rechtssysteem onder vuur komt te 

liggen door het barbarisme van de islam. Onze vrijheden worden 

aangevallen en onze beschaving komt onder druk te staan van 

beschavingen die als het ware ‘minder ontwikkeld’ zijn dan de onze. 

Wanneer deze christelijke leiders dit verkondigen vraag ik mij af of ze 

wel doorhebben wat er op geestelijk niveau gaande is in onze westerse 

samenleving. Hebben zij daadwerkelijk een geestelijk 

onderscheidingsvermogen of worden zij in hun vooraanstaande en 

aanzienlijke functies in de maatschappij toch ook ergens beïnvloed door 

het wereldse westerse gedachtegoed? 

Laat ik vooral eens inzoomen op de term ‘vrijheid’. Toen God de 

schepping maakte zocht Hij naar een ware relatie en ware liefde met ons 

als mensen. Echte vrijheid biedt de keuzemogelijkheid om daadwerkelijk 

lief te hebben. Zo gaf God ons de vrijheid en de keuzemogelijkheid om 

in relatie met elkaar en met Hem te staan en lief te hebben. Toch heb ik 

het idee dat we soms vergeten dat de vrijheid die we hebben om keuzes 

te maken ook automatisch consequenties hebben. Wanneer we kiezen 

voor God, dan bindt ons dat aan de voorwaarden die God ons stelt voor 

die relatie. Door ons aan die voorwaarden te houden betonen wij onze 

liefde en is er liefde, dit geldt natuurlijk ook voor man en vrouw binnen 

het huwelijk. De Bijbel onderwijst ons dat wanneer we niet kiezen voor 

God door ons voor hem in te zetten, er niet veel meer keuze overblijft dan 

te kiezen voor de vijand van God, genaamd satan. Dit maakt ons 

automatisch onderdanen van satans wil en zijn plannen. Ook al zeggen 

we dat we niets met satan te maken hebben –omdat we niet in hem 

geloven – is het volgens de Bijbel toch zo dat wanneer we niet willen 

kiezen voor God, we onderdanen en daarmee gebruiksvoorwerpen van 

satan worden. Meer dan deze twee keuzes biedt het leven niet. 

Echte vrijheid is dus eigenlijk pas vrijheid wanneer je kiest voor de ware 

God van het leven en binnen de grenzen blijft die Hij geeft om ons te 

beschermen. Wanneer we dit niet doen binden we ons automatisch aan de 

wetten die gelden in het domein van de duisternis met alle gevolgen van 

dien. 

Spreuken 14:16 zegt hierover: ‘Een wijze vreest en keert zich af van het 

kwade, maar een dwaas gaat zich te buiten (de grenzen) en waant zich 

veilig.’ 

Vrijheid is dus alleen echte vrijheid wanneer we kiezen voor God. Hij is 

in staat om ons door het werk van Zijn Zoon Jesjoea (Jezus) vrij te zetten 

van elke schuld en gebondenheid die uit de duisternis voortkomt. Maar 

wat onze omstandigheden ook zijn en welke strijd er ook tegen je wordt 

gevoerd toch zijn dit geen redenen om te zondigen, kwaad blijft voor Hem 

kwaad, en goed blijft voor Hem goed. God is wat dit betreft zwart-wit, 

ook al is Hij genadig, barmhartig en geduldig. 

en laten wat we willen, en hiervoor moeten we ook dankbaar zijn. Tevens 

moeten we beseffen en dankbaar zijn dat dit is waarvoor de geallieerden 

in de Tweede Wereldoorlog hebben gestreden en een hoge prijs voor 

hebben betaald. Toch is het gelijktijdig zo dat de leegloop van de kerken 

heden ten dage ongeëvenaard is, en dat wanneer je zegt te geloven in de 

God van de Bijbel, je soms vreemd wordt aangekeken door anderen en je 

soms eenzaam en alleen komt te staan als gelovige. De vrijheid waarvoor 



wij staan en de macht om je mening te doen laten horen – waarop wij zo 

trots zijn als ‘westerse democratie’– is zo ver doorgeschoten dat op elk 

niveau grenzen vervagen. Het effect is dat immoraliteit geen grenzen 

meer kent met als resultaat dat onze maatschappij totaal vervreemd is 

geraakt van de God van de Bijbel, Zijn waarheid en gerechtigheid. Zelfs 

ons rechtssysteem is lang niet altijd zo ‘recht’ als het lijkt. 

Wanneer we kijken naar de westerse wereld moeten wij ons afvragen of 

wij wel daadwerkelijk in echte vrijheid leven. Ja, het is zo dat we kunnen 

gaan en staan waar we willen en keuzemogelijkheden hebben om te doen. 

En nog steeds wanen wij ons veilig… Maar zijn we nog dat eigenlijk nog 

wel, lieve mensen? 

Het geestelijk gat dat wij in onze samenleving hebben achtergelaten gaf 

aan demonische invloeden de ruimte dit gat weer op te vullen. Dit is nu 

precies waarom de radicale islam de westerse samenleving de laatste 

decennia zo veelvuldig heeft kunnen raken. Eigenlijk is het een oordeel, 

want God laat het toe. En God laat dit niet zozeer toe omdat Hij dit wil, 

maar omdat wij als maatschappij zeggen dat wij Hem niet meer nodig 

hebben en kwaad verkiezen boven goed. God haalt als het ware Zijn 

handen van ons af. 

Wanneer we naar onszelf kijken: zijn wij niet het eerste land waarin het 

homohuwelijk werd gelegaliseerd? Vieren wij de gay-pride niet 

volmondig mee? Verkondigen wij niet termen zoals ‘gender neutraal’? 

Wordt overspel niet veelal geaccepteerd? Verkondigen wij niet het 

‘humanisme’ binnen het onderwijs? Zijn wij niet een grote exporteur van 

duistere muziek en festivals voor jongeren? Tonen wij niet 24 uur per dag 

duisternis via het omroepbestel, zoals tv, radio en films? Ja, onze 

beschaving is net zomin onschuldig… 

Vanuit onze westerse samenleving exporteren wij grote hoeveelheden 

duisternis de wereld in. Een duisternis die vele mensen geestelijk 

beschadigt en doodt. 

Spreuken 14:34 zegt: ‘Gerechtigheid verhoogt een volk, maar zonde is 

een schandvlek voor de natiën’ 

Het jihadisme is dus een probleem, maar een probleem is alleen een 

probleem vanwege de oorzaak. De oorzaak dat onze ‘westerse 

maatschappij’ geschud wordt op haar fundamenten ligt niet zozeer bij 

andere beschavingen, maar ligt vooral bij het kwaad wat wij zelf begaan. 

Het enige wat soms nog verschilt met andere beschavingen is dat onze 

daden vaak bedekt worden door onze rijkdom, geldzucht en winstbejag. 

Ja, ook de 'mammon' heeft een centrale plek in ons land en onze harten. 

Ook dat zal geoordeeld worden, als dat systeem van winstbejag niet heden 

ten dage al geschud wordt op haar fundamenten. 

Is er nog wel hoop, lieve vrienden? Natuurlijk moeten we dankbaar zijn 

voor alles wat we wel hebben. De vrijheid dat we kunnen bewegen en 

kunnen gaan en staan waar we willen is een kostbaar goed. Maar, laten 

we niet denken dat het systeem waarin we leven – dat óh zo goed is – deze 

vrijheid per se veroorzaakt. Het is voor zolang het nog duurt een kostbaar 

Godsgeschenk wat geheel en al gegrondvest is op Zijn genade.  

 

Corrie ten Boom verwoordde het als volgt:  

 

'Vrijheid is niet het recht om te doen (en te zeggen) wat we willen, maar 

de macht om te doen wat nodig is'. 

 

Laten wij als gelovigen, nu we nog de kans hebben, Gods gegeven 

vrijheid niet gebruiken om wereldse systemen te representeren – alhoewel 

we erin uitgezonden zijn – maar laten we het juist gebruiken om Gods 

rechtvaardige systeem te verkondigen! Dat Koninkrijk en die 

Gerechtigheid die ooit daadwerkelijk wereldwijd de ware Sjalom zal 

brengen! Die vrede, heelheid en gerechtigheid die nu al gezaaid is in onze 

harten! 

 

Ja, kwaad moet gestraft worden! Maar laten wij als discipelen van onze 

Leermeester Jesjoea altijd voor ogen houden om te blijven bidden voor 

onze vijanden, precies zoals Hij het ons opdroeg, zelfs al zijn het 

jihadisten of landen waarin de islam of welke andere religie dan ook 

overheerst. Daartoe moedig ik jullie toe! 

 

Sjalom,  

Micha Essid 



VEROOTMOEDIGING EN SCHULDBELIJDENIS 

 

Jack van der Tang van Pillar of Fire 

heeft een dag van schuldbelijdenis 

georganiseerd tijdens de 10 dagen voor 

Grote Verzoendag. Er waren twintig 

leiders uitgenodigd en ook Kees van der 

Staaij en Eppo Bruins uit de Tweede 

Kamer. Zelf mocht ik schuld belijden 

voor de Arabische wereld. Elders kun je 

lezen wat ik die dag heb gezegd. 

De geschiedenis van deze beweging is 

lang. Wij begonnen in het huis van 

Mevrouw Koekoek in Hilversum over 

de relatie tussen de kerk en Israël. 

Yvonne Hoekendijk heeft dit thema ook 

veschillende keren opgepakt; het 

Platform voor Israël is gestart door Jack 

van der Tang en door de jaren heen zijn er steeds meer Messiaanse Joden 

uitgenodigd om onderwijs te geven. Ook Jan Minderhoud publiceerde 

verschillende malen over het belang van schuldbelijdenis en 

verootmoediging voor vernieuwing van de fundamenten van dit land. En 

ongetwijfeld vergeet ik vele mensen te noemen. 

 

In oktober las ik dat de verschillende afgevaardigden van kerken van de 

gereformeerde gezindte een handreiking hebben opgesteld die kerken op 

zondag 15 november 2020 in hun diensten kunnen gebruiken. In deze 

handleiding wordt schuld beleden voor de nalatige houding van kerken in 

de Tweede Wereldoorlog. Ze willen deze dag uitroepen tot een zondag 

van verootmoediging en schuld. De handreiking werd ondertekend door 

predikanten uit de Gereformeerde Bond (PKN), Hersteld Hervormde 

Kerk (HHK), Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) en de 

Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt. Los daarvan gaat ook René de 

Reuver, scriba van de PKN tijdens de herdenking van de Kristallnacht 

schuld belijden. U kunt dit bericht zelf lezen op deze site:  

(https://plate-

attachments.s3.amazonaws.com/attachments/b272dc5574/Handreiking

%2015%20november.pdf) 

Opperrabbijn Jacobs zegt het gebaar te waarderen: 

“Maar ik vind dat het niet nodig is. Kinderen hoeven 

geen schuld te bekennen en verantwoordelijkheid te 

nemen voor de daden van hun ouders.” 

Zelf kreeg Jacobs ook te maken met christenen die hun 

excuses wilden aanbieden. “Een aantal jaar geleden 

wilden er een paar predikanten bij mij thuis 

langskomen om vergiffenis te vragen. Dat hoeft van mij absoluut niet. Het 

stuit me zelfs een beetje tegen de borst. Je kunt toch niet kinderen 

aanspreken op de fouten van hun ouders? Schuldbelijdenis hoeft van mij 

dus niet. Zij hebben niets fout gedaan. Ik begrijp het wel, maar het hoeft 

van mij helemaal niet. Ik voel me zelfs een beetje schuldig dat zij 

vergiffenis gaan vragen aan mij voor iets dat ze niet misdaan hebben. 

Dat neemt niet weg dat het goed is dat de Kerk erkent dat ze weinig 

gedaan hebben voor de Joden”, vervolgt Jacobs, “Ook het Rode Kruis en 

de Nederlandse Spoorwegen hebben dat bijvoorbeeld al toegegeven. Ik 

vind het goed dat zo’n geluid ook uit de kerken komt. Al moet ik daar wel 

direct bijzeggen dat er ook genoeg predikanten waren die zwaar in het 

verzet zaten en Joden hielpen.” 

 

Mijn ervaring (Mochtar) heeft mij geleerd dat schuldbelijdenis en 

verootmoediging erg belangrijk is. Het doorbreekt een patroon, brengt 

ruimte voor herstel en vernieuwing om niet dezelfde fouten te herhalen 

en maakt los van gebondenheid. God heeft niet voor niets een Dag van 

Verzoeningen vastgelegd in de cyclus van de Feesten. Daarom ben ik ook 

zo blij met Jack van der Tang die de mogelijkheid benutte om dit tijdens 

de 10 dagen voor Grote Verzoendag te organiseren. 

Den Haag, 26 september 2020 

Behalve dat ik een Tunesiër ben met een islamitische 

achtergrond, ben ik ook Nederlander, en erken ik 

verschillende onderwerpen waarover wij als 

Nederlander schuld moeten belijden: 

Wij zien de islam als een valse, leugenachtige 

godsdienst maar daardoor zien wij vaak over het 

hoofd dat een moslim op zoek is naar de waarheid, en 

denken wij dat een moslim niet te vertrouwen is. 
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Velen van ons beschouwen moslims als vijand en wij beoordelen hen naar 

hun huidskleur of naam. Wij beleiden schuld dat wij geen open vragen 

stellen. 

Als blanken en gemeentes en met een goede scholing zijn wij 

zelfingenomen en denken wij het beter te weten. Daarom voelen 

wedergeboren gelovigen met een moslimachtegrond zich vaak niet 

welkom in gemeentes; krijgen zij geen kans om zich te ontwikken, en 

horen zij niet bij het leiderschap. Wij belijden schuld voor onze arrogante 

houding. 

Wij belijden schuld dat er christenen zijn die het Verbond van Abraham 

afkeuren en als een vals verbond zien, terwijl dit een speciale kans is om 

de stammen en volken van het Arabische Schiereiland met het Woord van 

God te bereiken. 

Als gelovige met een moslimachtergrond beleid ik schuld 

Dat wij het Verdrag van San Remo van 1920 niet nakomen, en Israël niet 

de volledige soevereiniteit geven in Juda en Samaria. 

Ik verootmoedig mij voor het feit dat wij Jeruzalem niet erkennen als de 

hoofdstad van Israël en dat de Tempelberg onder het gezag van God niet 

in Joodse handen is. 

Mijn droom is dat de Joden in elk Arabisch land beschermd zullen worden 

en dat deze landen zullen erkennen dat er geen andere God is behalve de 

God van Abraham, Isaak en Jacob. 

Ik proef veel somberheid onder gelovigen over de toekomst, maar geloven 

we nog wel dat de Heere niet wil dat iemand verloren gaat, maar dat allen 

tot bekering komen? 

Sommigen van u denken dat de Heer vergeet te doen wat Hij heeft 

beloofd. Maar dat is niet zo. Nee, want Hij wil niet dat er mensen verloren 

zullen gaan. Hij wil dat alle mensen in Hem zullen gaan geloven en een 

leven zullen gaan leiden zoals Hij het wil. (2 Petrus 3:9) 

 

 

Gebed: 

Ik bid dat de Heere ook over ons de Geest van genade en van gebeden zal 

uitstorten (Zacharia 12:10). Om ons voor de Heere te verootmoedigen, en 

onze zonden, de zonden van ons land en ons volk en onze zonden 

tegenover Israël en het Joodse volk te belijden en Hem te smeken ons 

genadig te zijn in de hoop dat Hij ons zal redden van de geestelijke 

ondergang. ‘Heere, zend Uw Geest in ons midden, schenk een terugkeer 

to u, een geestelijke herleving, een opwekking tot eer van Uw grote Naam 

en tot zegen van velen’. 

Wij belijden schuld dat wij ons aan godsdiensten en godsdienstige 

tradities vasthouden en daardoor geen duidelijk zicht hebben op het 

Koninkrijk van God en de inzettingen en wetten van het Koninkrijk van 

God. Wij erkenen de God van Abraham, Isaak en Jacob als Koning van 

het Koninkrijk en vereren Hem. 

Wij verootmoedigen ons dat wij een moslim niet altijd zien als Uw 

schepsel die hunkert naar de waarheid en naar vergeving van zonden en 

eeuwig leven. Wij belijden onze zelfingenomenheid en bekennen schuld 

dat wij niet altijd bereid zijn om het evangelie te delen of een gelovige 

met een andere cultuur te laten groeien in discipelschap. 

Ik belijd als iemand die lid is van een moslimfamilie dat wij Israël niet de 

soevereinteit geven waar het recht op heeft volgens de verdragen en 

volgens Uw Woord. Ik verklaar dat Israël niet alleen de soevereiniteit 

heeft over Judea en Samaria, maar ook het gezag heeft onder de autoriteit 

van God over de Tempelberg. 

Wij pleiten op het bloed van Jesjoea de Messias en op Zijn offer als 

vergeving voor onze zonden. 

Amen, 

Mochtar Essid 

 

 

 

 



DE FUNDAMENTALISTISCHE ISLAM 

 

 
 

Met afschuw spreek ik, Mochtar, mijn visie uit op wat er in Europa 

gebeurt door Noordafrikanen in naam van de islam. Het is verschrikkelijk 

dat mensen vermoord worden omdat zij niet voldoen aan de normen van 

een ideologie. Het is ook verschrikkelijk dat uit naam van de islam Joden 

en christenen bedreigd worden. 

Wij werken veel samen met moslims en ik heb moslims als familie. 

Daarom spreek ik over het algemeen positief over moslims en over 

Arabische mensen omdat God hun beloofd heeft te zegenen. Maar ik wil 

heel duidelijk zijn dat de islam een duistere kant heeft, en dat de Boze dit 

gebruikt om mensen te vernietigen, systemen in de wereld op te zetten en 

mensen aan de macht te brengen die tegen het Koninkrijk van God zijn 

en tegen de bestemming die God, onze Schepper en Vader, heeft voor de 

Arabische volken.  

Wij verklaren dat alleen door Jesjoea de Messias de weg naar God, de 

Schepper en onze Vader mogelijk is. In ons werk werken wij alleen samen 

met hen die geloven dat Jesjoea de Messias is en die willen bouwen aan 

het Koninkrijk van God in onze wereld. Wij werken niet samen met 

moslims die dit niet belijden, maar bidden voor hen en wijzen hen op 

Jesjoea als verlosser voor onze zonden en redder van de valse systemen 

van deze wereld. Wij hopen dat jullie dat ook doen en dat de Kerk in 

Nederland een duidelijk en helder getuigenis geeft aan onze islamitische 

medeburgers. 

 

Mochtar Essid 

HET ABRAHAM VERDRAG 

 

 
 

Bahrein en de Verenigde Arabische Emiraten hebben gezegd dat zij met 

of zonder de steun van de VS trouw blijven aan de akkoorden die zij met 

Israël hebben gesloten. Soedan heeft zich hierbij aangesloten. Hoe 

bijzonder om te zien dat Arabische naties hun mening veranderen en een 

verdrag sluiten met Israël en relaties aangaan met Israëli’s. God blijft 

trouw aan de beloften die Hij heeft gedaan aan de kinderen van Abraham. 

Arabische mensen met hun eigen cultuur zijn soms moeilijk te begrijpen 

voor westerlingen. Zij kunnen dwarsliggen en plotseling hun houding 

veranderen en goed doen. Zij wilden Israël als staat niet erkennen en 

gunden hun niet het grondgebied dat God hun heeft toegewezen. Maar ik 

ken zelf Arabische mensen met een diepe liefde voor het volk Israël. God 

heeft hun gebeden, van hen die burger zijn in het Koninkrijk van God en 

in deze naties wonen, verhoord. 

 

Israël is Gods land, inclusief Judea en Samaria en de Gazastrook. Als de 

Heere God in de Bijbel spreekt over ‘Mijn land’ dan wordt er altijd het 

hele land mee bedoeld, met Jeruzalem als centrale plek. En verzoening 

met Israël, verdragen met Israël zoals nu tussen deze Arabische naties en 

Israël, is cruciaal voor vrede in de wereld…al weten wij dat die vrede 

uiteindelijk komt als Jesjoea op de troon zit en regeert van uit Jeruzalem. 



HET LAND VAN ISRAËL EN DE STAD JERUZALEM 

 

In Leviticus 25:23 spreekt God: ‘Verder mag het land niet voor altijd 

verkocht worden, want het land behoort Mij toe. U bent immers 

vreemdelingen en bijwoners bij Mij.’ 

 

Deuteronomium 11:11-12: ‘Het is een land waar de HEERE, uw God, 

voor zorgt: voortdurend rusten de ogen van de HEERE, uw God, daarop, 

van het begin van het jaar tot het einde van het jaar.’ 

 

Joël 3:2: ‘Daar zal Ik met hen een rechtszaak voeren, vanwege Mijn volk 

en Mijn eigendom Israël, dat zij onder de heidenvolken verstrooid 

hebben. Mijn land hebben zij verdeeld.’  

De Bijbel geeft verder aan dat het hele land Israël als een eeuwigdurende 

bezitting aan het Joodse volk is gegeven. Aan geen enkel ander land of 

volk heeft Hij zulke toezeggingen gedaan. 

 

Genesis 15:18: ‘Op die dag sloot de HEERE een verbond met Abram, en 

zei: Aan uw nageslacht heb Ik dit land gegeven, van de rivier van Egypte 

af tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat.’ 

 

Genesis 17:8: ‘Ik zal aan u en uw nageslacht na u het land waar u 

vreemdeling bent, heel het land Kanaän, als eeuwig bezit geven. Ik zal 

hun tot een God zijn.’ 

 

Deuteronomium 1:7-8: ‘Keer om, breek op en ga naar het bergland van 

de Amorieten en naar al hun buren, in de Vlakte, het Bergland en het 

Laagland, in het Zuiderland en aan de zeekust, het land van de 

Kanaänieten, en de Libanon, tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat. 

Zie, Ik heb het land aan u gegeven; ga het binnen en neem het land in 

bezit waarvan de HERE uw vaderen, Abraham, Izak en Jakob, gezworen 

heeft dat Hij het hun en hun nageslacht na hen geven zou.’ 

 

Ezechiël 20:42: ‘Dan zult u weten dat Ik de HEERE ben, wanneer Ik u 

op het grondgebied van Israël breng, in het land waarover Ik Mijn hand 

opgeheven heb om het aan uw vaderen te geven.’  

De Troon van de HEERE Jeruzalem is Gods stad. Het is het Bijbelse Sion. 

Psalm 132:13-14: ‘Want de HEERE heeft Sion verkozen, Hij heeft het 

begeerd tot Zijn woongebied. Dit is, zei Hij, Mijn rustplaats tot in 

eeuwigheid, hier zal Ik wonen, want naar haar heb Ik verlangd.’ 

 

Jeremia 3:17: ‘In die tijd zal men Jeruzalem de Troon van de HEERE 

noemen. Alle heidenvolken zullen er samenstromen, tot de Naam van de 

HEERE, tot Jeruzalem. Zij zullen niet meer hun verharde, boosaardige 

hart achternagaan.’ 

 

Zacharia 8:3: ‘Zo zegt de HEERE: Ik ben naar Sion teruggekeerd en Ik 

zal midden in Jeruzalem wonen. Jeruzalem zal ‘stad van de waarheid’ 

genoemd worden, de berg van de HEERE van de legermachten, de heilige 

berg.’ 

 

Zacharia 12:6b: ‘Rechts en links zullen zij al de volken rondom verteren 

en Jeruzalem zal nog op zijn plaats blijven, in Jeruzalem.’ 

 

Ismaël is de zoon van Abraham 

Ismaël, de zoon van Abram en Hagar de dienstmaagd van Sarai. Gen. 

16:11-16; 17:18-26; 25:9-17; 28:9; 36:3; 1 Kron. 1:28-31. 

 

De naam Ismaël (Hebr. Jismaël) betekent 'God hoort', ‘God zal 

horen’ of ‘die God verhoort’. De Engel van JHWH   zei tot Hagar: “U zult 

zijn naam Ismaël noemen, omdat de HEERE uw verdrukking aangehoord 

heeft” (Gen. 16:11), van het Hebreeuwse werkwoord ‘samoa’, ‘horen, 

verhoren’ en El, ‘God’. 

Ismaël, de zoon van Abram en Sarai’s Egyptische dienstmaagd Hagar, is 

de stamvader van de Arabische volken, nakomelingen van zijn 12 zonen, 

die zich in Arabië zeer ver uitgespreid hebben, zoals de Nabatheërs, 

Kedarenen, ltureërs enz. (Gen. 25: 12-18; Ps. 83: 7). 

 

Voordat hij werd geboren liep zijn moeder Hagar weg, omdat zij de 

vernedering door haar meesteres Sarai niet langer kon verdragen. De 

Engel van JHWH verscheen aan haar, en gebood haar om terug te keren 

naar haar meesteres. Hij beloofde haar een talrijk nageslacht en onthulde 

haar dat ze zwanger was van een zoon, die zij de naam Ismaël moest 

geven.’ Voor de betekenis van de naam, zie hierboven. Ismaël zou een 

wildeman zijn: ‘een woudezel van een mens’ (Gen. 16:12). Zijn hand zou 

tegen allen zijn, en de hand van allen tegen hem. 



Ismaël werd geboren toen zijn vader Abram 86 jaar oud was (Gen. 16:16). 

 

Toen God aan Abraham beloofde dat zijn vrouw Sara een talrijk 

nageslacht zou krijgen, bad Abraham dat Ismaël, die toen 13 jaar oud 

was, mocht leven voor Gods aangezicht. Ismaël vertegenwoordigt 

typologisch het zaad van Abraham naar het vlees. God antwoordde dat 

Hij Ismaël zou zegenen en vermenigvuldigen. Ismaël zou twaalf vorsten 

verwekken, en God zou hem tot een grote natie maken. Desalniettemin 

zou het verbond van God met Abraham door Isaak voortgaan. 

 

Genesis 17:18 En Abraham zei tot God: Och, dat Ismaël mocht leven 

voor Uw aangezicht! 

 

Genesis17:20 En aangaande Ismaël heb Ik u verhoord; zie, Ik heb hem 

gezegend, en zal hem vruchtbaar maken, en hem vermenigvuldigen; 

twaalf vorsten zal hij voortbrengen, en Ik zal hem tot een groot volk 

stellen. 

 

Genesis 17:21 Maar Mijn verbond zal Ik met Isaak oprichten, die u Sara 

op dezen gezette tijd in het andere jaar baren zal. 

 

Toen Ismaël 13 jaar oud was, besneed Abraham hem en alle mannen van 

zijn huis. In deze daad erkende de aartsvader in het geloof dat de zegen 

voor zijn natuurlijke zaad niet kon worden verkregen door de kracht van 

het vlees. 

 

Twee of drie jaar later werd Ismaël met zijn moeder door Abraham 

weggezonden wegens huiselijke jaloezie. Want op het 'grote feest', toen 

Isaak, het kind geboren naar de geest, werd gespeend, spotte Ismaël, en 

Sara smeekte Abraham zowel moeder als zoon weg te sturen. Dit was 

zwaar voor Abraham, maar ook God vond het nodig. Toen stond Abraham 

vroeg in de ochtend op, en na hen te hebben voorzien van wat brood en 

een fles water, stuurde hij hen weg. 

 

God zal zo zijn plan volbrengen door het nageslacht van Isaak en Ismaël 

heen. Hij doet altijd wat Hij gezegd heeft. 

 

Mochtar Essid 

 

GEBEDSBIJEENKOMST EN BIJBELSTUDIES  

OP ZATERDAG EN ZONDAG 
 

Vanaf maart 2020 tot op heden kwamen wij op zaterdagen onregelmatig 

bij elkaar om gezamenlijk de parasja te lezen. Ik hoop dat begin 2021 

opnieuw te kunnen starten met bijeenkomsten op zaterdag en zondag.   

Misschien hebt u nog nooit samen met ons de Tora gelezen en vragen 

gesteld. Ik wil u uitnodigen om in januari 2021 deel te nemen, wij komen 

op zaterdagen en zondagen bijeen in een klein groepje. Geef u op per e-

mail: (mokhtar.cornerstone@gmail.com). 

Wij willen ook één keer per maand (de vierde week van de maand) 

beginnen met gebed voor Israël en de Arabische landen op kantoor. Ook 

daarvoor bent u van harte uitgenodigd. 

Ook willen we één keer per maand (de derde week van de maand) 

beginnen met een Arabische samenkomst voor allen die Arabisch kunnen 

spreken. Contact per e-mail: Mohamed Baraket:  

arabic.meeting@outlook.com  of stuur vóór 12 januari 2021een sms’je 

naar 06 83 14 04 15. 

Alle data staan in de agenda vanaf januari t/m september 2021 

(http://cornerstone-ministries.info/wordpress/wp-

content/uploads/2020/10/Hebreeuwse_Kalender_2020_-_2021-1.pdf)  
 

STICHTING CORNERSTONE 

Sinds december 1992 is Stichting Cornerstone haar verzoeningswerk 

begonnen in Tunesië, en een jaar later is Cornerstone gestart met het 

organiseren van gebedsreizen in Noord-Afrika. Wij hebben door de 

decennia heen vele huisgemeentes met raad en daad bijgestaan. Wij 

hebben voorzien in de behoeften van de Noord-Afrikaanse christenen in 

Noord-Afrika zelf en in Europa; wij hebben conferenties georganiseerd, 

gemeentes opgebouwd; Bijbels en christelijke boeken weggegeven, en 

waar nodig kleding en voedsel uitgedeeld. 

Vanaf 1994 zijn wij begonnen met een bediening van verzoening tussen 

Joden en Arabieren. Ons voornaamste doel is uiteindelijk om mensen op 

het juiste pad te krijgen waardoor ze de bestemming bereiken die God 

voor hen heeft. 

Als Stichting Cornerstone geloven wij dat alleen Jesjoea de Messias 

herstel kan brengen in het hart van de mens.  

mailto:mokhtar.cornerstone@gmail.com
mailto:arabic.meeting@outlook.com
http://cornerstone-ministries.info/wordpress/wp-content/uploads/2020/10/Hebreeuwse_Kalender_2020_-_2021-1.pdf
http://cornerstone-ministries.info/wordpress/wp-content/uploads/2020/10/Hebreeuwse_Kalender_2020_-_2021-1.pdf


SCHENKEN EN NALATEN AAN STICHTING CORNERSTONE 

 

Stichting Cornerstone steunen kan op vele manieren; via uw giften, 

periodieke schenkingen, of door een nalatenschap maakt u ons werk of 

dat van specifiek project in Israël of in Arabische landen mede mogelijk. 

Wij gaan graag persoonlijk met u in gesprek over de mogelijkheden; de 

wet- en de regelgeving rondom het geven van giften, en de verschillende 

manieren van nalaten. 

Sjalom, 

Mochtar Essid, 

Weteringpad 48 

3762 EN Soest 

M. 06-20606591 (liever alleen sms’je of contact via WhatsApp)  

Website: www.cornerstone-ministries.info 

Email: mokhtaressid@cornerstone-ministries.info  

 

U kunt ook contact met André Schaap, de penningmeester van 

Cornerstone. 

E-mail: info@as-administraties.nl 

Tel: 06-21193330 

Bankrekeningnummer: IBAN NL28INGB0000318452 van Stichting 

Cornerstone, Soest. 

 

Dank 

Wij willen u allemaal hartelijk bedanken voor uw onmisbare steun. 

Vooral omdat we weten dat sommigen van u het niet gemakkelijk hebben 

gehad, ook financieel niet. Toch bent u trouw gebleven in uw financiële 

ondersteuning van en uw gebed voor het werk van Cornerstone, en ook in 

de giften die Mochtar en Sifra persoonlijk hebben mogen ontvangen. Heel 

veel dank daarvoor! 

 

Mochtar en Sifra Essid 

 

 

 

 

GEBEDSKALENDER NR. 91  

VAN 1 DECEMBER 2020- 28 FEBRUARI 2021 

 

‘De Naam van God zij geloofd van eeuwigheid tot in eeuwigheid, 

want van Hem is de wijsheid.’ Daniel 2: 20 

 

 
 

1) ‘En ik zag, en hoorde een geluid van vele engelen rondom de troon, 

van de dieren en van de oudsten. En hun aantal bedroeg tienduizenden, 

tienduizendtallen en duizenden duizendtallen. En zij zeiden met luide 

stem: Het Lam Dat geslacht is, is het waard om te ontvangen…wijsheid.’ 

(Openbaring 5: 11, 12). Wij danken dat in alle verwarring in de wereld, 

de leugens en de twijfel die gezaaid wordt, Jesjoea in God alle wijsheid 

heeft en dat Hij weet wat de praktische oplossingen zijn in situaties die 

voor de mens onoplosbaar zijn. Daarom zoeken wij Zijn wijsheid in onze 

gebeden. 

 

http://www.cornerstone-ministries.info/
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2) ‘Neem de verordeningen in acht en doe ze, want dat zal uw wijsheid 

en uw inzicht zijn voor de ogen van de volken, die al deze verordeningen 

horen zullen en zullen zeggen: Werkelijk, dit grote volk is een wijs en 

verstandig volk!’ (Deuteronomium 4: 6). Wij bidden dat het volk Israël 

zal gaan inzien welke wijze bepalingen God aan hen gegeven heeft in de 

Tora; dat zij profetisch inzicht krijgen hoe deze bepalingen vorm te geven 

in hun maatschappij; dat zij daarmee een beeld geven van het Koninkrijk 

waarvan God de Koning is, en dat ze een zegen zijn in het Midden-Oosten 

en voor de rest van de wereld. 

3) In de afgelopen 40 jaar is het aantal Messias belijdende Joden in Israël 

dertigvoudig toegenomen. Gebed wordt gevraagd om de jongere 

generatie op te leiden verantwoordelijkheid te dragen in de vorming van 

(huis)gemeentes en het geven van Bijbelonderwijs. Wij bidden dat deze 

jonge mensen wijsheid van God ontvangen net zoals Daniel: ‘Hij geeft 

wijsheid aan de wijzen…Hij openbaart diepe en verborgen dingen…U, 

God van mijn vaderen, dank en prijs ik, omdat U mij wijsheid en kracht 

hebt gegeven.’ (Daniel 2: 21- 23). 

4) (LI) Wij bidden voor de machthebbers in Libië, die een speelbal zijn 

en gebruikt worden door internationale machten om invloed te hebben in 

de regio, waardoor hun grondgebied gebruikt wordt om bloed te 

vergieten. Wij bidden dat de Libische leiders ontdekken dat ‘de vreze van 

JHWH het begin van de wijsheid is, dat zij die daarnaar handelen goed 

inzicht hebben.’ (Psalm111: 10) en dat er een kentering komt tot zegen 

van het volk. Tijdens het schrijven van deze punten is er een staakt-het-

vuren tot stand gekomen tussen de twee strijdende partijen. 

5) (LI) Onder de Libische vluchtelingen zijn er steeds meer die het 

evangelie horen via internet en de Bijbel bestuderen met anderen in een 

internetgroep, of een beslissing nemen om Jesjoea te volgen. Wij danken 

God voor deze bijzondere kansen. 

6) (LI) Wij bidden dat midden in de chaos in het land en ondanks het 

gebrek aan allerlei voorzieningen er toch goed bereik is via internet en 

satelliet-tv, en dat heel veel Libiërs teleurgesteld zijn in de overheersende 

godsdienst en op zoek gaan naar de bedoeling van het leven. Wij bidden 

ook om toegang voor hen tot de Bijbel. 

7) (MAU) Mauritanië heeft lange tijd een diplomatieke band gehad met 

Israël. Ten tijde van de Gaza-oorlog hebben zij deze band verbroken 

onder invloed van de Islam. De Verenigde Arabische Emiraten heeft de 

regering van Mauritanië 2 miljar dollar gegeven voor de ontwikkeling van 

het land. Dat is in één keer de helft van het Bruto Binnenlands Product. 

Mauritanië is een van de volgende landen die kan toetreden tot het 

Abraham Verbond en de relatie met Israël kan herstellen. Zij huiveren 

echter voor de invloed van de militante Islam. Wij bidden voor de 

overheid, dat zij het geld zal gebruiken voor onderwijs en 

gezondheidszorg, en dat zij wijze besluiten nemen opdat de inwoners tot 

bloei gaan komen. 

8) (MAU) Door de fundamentalisten is er vervolging en gevangenschap 

voor hen die zich verzetten tegen de macht. Mauritaanse christenen 

worden in gevangenschap geholpen door mensenrechtenadvocaten 

waardoor zij weer vrij kunnen komen, in tegenstelling tot andere 

gevangenen. Wij bidden dat de drie vrijgekomen gevangenen niet zullen 

aarzelen om het evangelie te prediken ondanks hun ervaring, en dat alle 

leiders van huisgemeentes die bijvoorbeeld in het geheim mensen dopen, 

niet bezwijken onder bedreiging. 

9) (MAU) Het is moeilijk voor Mauritaniërs om aan een Bijbel te komen. 

Wij bidden dat de grenzen open zullen gaan voor de import van Bijbels 

en studiemateriaal; voor meer mogelijkheden om de Bijbel te 

downloaden, en meer betrouwbare internetverbindingen en audio-

/videomateriaal waardoor velen toegang krijgen tot de boodschap van 

Jesjoea. 

Getuigenis: Een man van middelbare leeftijd zocht een Bijbel om te lezen 

om uit te vinden wat deze zegt over de grote vragen van het leven. Hij 

zei: ‘Ik denk dat de tijd gekomen is om de toekomst te overdenken en 

goed na te denken over mijn toekomst en de toekomst van mijn kinderen 

in deze wereld en zelfs na de dood, want ik weet dat er leven is na de 

dood.’ En zo horen wij dat er veel mensen op zoek zijn. 

 



10) (MA) Gebed wordt gevraagd dat de Corona-crises bewerkt dat de 

gewone Marokkaan op zoek gaat naar de zin van het leven en uitkomt bij 

het evangelie. Wij bidden dat Gods Geest hen leidt en hen met de juiste 

personen in contact brengt; en dat reeds ontvangen Bijbels van de plank 

worden gehaald en gelezen, en dat zij die zoeken op internet toegang 

krijgen tot de juiste websites. 

11) (MA) ‘Het voornaamste om te slagen is wijsheid.’ (Prediker 10: 10). 

‘JHWH geeft immers wijsheid.’ (Spreuken 2: 6). Wij bidden voor koning 

Mohammed VI, zijn regering en zijn hoogste (Joodse) adviseur, dat zij 

erkennen dat zij zelf niet genoeg wijsheid hebben om juiste beslissingen 

te nemen en dat zij dat zullen vinden in de God van de Bijbel. Wij bidden 

voor nieuwe ontwikkelingen in het land, dat er openingen komen voor 

meer vrijheid om het evangelie te horen en de Bijbel te verspreiden, en 

dat de regering zich aansluit bij het Abraham-verdrag. 

12) (MA) Wij danken God voor de Bijbel App in Tamazight en bidden 

dat deze App veel gedownload zal worden en gebruikt om de Bijbel te 

beluisteren in Tamazight, en uitleg te krijgen over de persoon en het werk 

van Jesjoea en muziek te beluisteren. Wij bidden dat Gods Geest deze 

mogelijkheid stuurt en zegent en dat de Bijbel App veel vrucht 

voortbrengt. 

13) Wij danken God voor het Abraham-verdrag dat gesloten is tussen 

Israël en de Verenigde Arabische Emiraten en Bahrein. Wij bidden voor 

veel vrucht op de mogelijkheden dat er heen en weer gereisd kan worden 

na de pandemie; dat wedergeboren gelovigen uit deze landen Jeruzalem 

bezoeken en Messiaanse gelovigen ontmoeten, en dat Messiaanse leraren 

naar deze landen reizen om onderwijs te geven uit de Bijbel. 

14) Saoedi-Arabië, Oman en Marokko overwegen om toe te treden tot het 

Abraham-verdrag. Wij bidden dat de personen die betrokken zijn bij de 

onderhandelingen wijsheid van God zullen ontvangen en dat deuren 

zullen opengaan die tot nu toe gesloten waren. In 1979 sloot Israël een 

vredesverdrag met Egypte en in 1994 met Jordanië. Wij bidden dat deze 

historische gebeurtenissen veroorzaken dat de Islam verder verbrijzeld en 

uit elkaar valt. 

15) De explosie en de gevolgen van de economische malaise hebben een 

open deur gegeven om met mensen op straat te bidden in Beiroet, 

Libanon. Wonderen gebeuren in antwoord op gebed, zoals mensen die 

spontaan genezen. Wij danken God voor de evangelisatieteams die in 

Beiroet werken (van Arabische afkomst: Jordaniërs en Algerijnen) en 

bidden voor een open deur voor het evangelie door dit getuigenis: dat veel 

Libanezen in deze crisis hun toevlucht vinden in de God van Israël, door 

Jesjoea. 

16) Er zijn Libanese moslims die via internet de Bijbel lezen met anderen. 

Tijdens de crisis in het land biedt internet ongekende kansen om het 

evangelie te verspreiden. Prediker zegt (9: 13) dat ‘wijsheid beter is dan 

wapentuig’ en daarom bidden wij dat er veel Libanezen tot wedergeboorte 

komen en Gods plan met het volk Israël zien, opdat zij Israël zullen 

zegenen en voor wijsheid bidden voor de machthebbers in hun natie. 

17) ‘Woorden van wijzen in rust aangehoord, zijn beter dan het geroep 

van hem die over de dwazen heerst. Wijsheid is beter dan wapentuig.’ 

(Prediker 9: 17, 18). Wij bidden dat God met kracht werkt door Zijn Geest 

te midden van de conflicten in Syrië en dat veel inwoners Jesjoea leren 

kennen. De machthebbers in Syrië die samenwerken met leiders uit 

Turkije en Rusland zijn verblind door macht en het bezit van grondgebied 

en vergeten de bevolking waardoor zij niet tot de bestemming komen die 

God met hun natie heeft. 

Getuigenis: Een man was op zoek naar de Waarheid. Hij onderzocht 

verschillende godsdiensten, maar toen hij een exemplaar van de Bijbel in 

handen kreeg, ging hij op zoek naar nog twee Bijbels om aan vrienden 

weg te geven. Nu wil hij nog drie exemplaren hebben om aan anderen 

weg te geven, opdat zij de Waarheid erin kunnen lezen die hij erin vindt. 

Bid dat hij en zijn vrienden tot geloof komen. 

18) ‘De wijsheid van Salomo was groter dan de wijsheid van alle mensen 

van het Oosten, en dan alle wijsheid van de Egyptenaren.’ (1 Kon.4: 30). 

‘Toen ik mij met heel mijn hart erop toelegde wijsheid te kennen…, dat 

men zelfs overdag of ’s nachts de slaap niet met zijn ogen ziet, toen zag 

ik al het werk van God, dat de mens niet kan ontdekken, het werk dat 

onder de zon plaatsvindt. Hoezeer de mens zwoegt bij het zoeken, hij zal 



het niet ontdekken. Zelfs als de wijze zegt het te weten, zal hij het toch 

niet kunnen ontdekken.’ (Prediker 8: 16, 17). Wij brengen de geleerden 

voor Gods troon die aan de beroemde Islamitische universiteiten 

onderzoek doen, filosofie studeren en de Koran – zoals aan de beroemde 

El-Azhar universiteit in Cairo, Egypte – dat zij ervaren dat zij God niet 

vinden en dat zij dé Wijsheid, Jesjoea, gaan vinden in de Bijbel en bij 

Gods volk. 

19) ‘En uit alle volken kwamen er om naar de wijsheid van Salomo te 

luisteren.’ (1 Koningen 4: 34). Wij bidden dat er naties zijn die zich gaan 

aansluiten bij het Abraham-verdrag: Oman, Saoedi-Arabië en Marokko 

nemen het in overweging. Soedan heeft zich er onlangs bij aangesloten. 

Wij bidden dat de leiders en de burgers gaan ontdekken: ‘Op Jesjoea rust 

de Geest van JHWH, de Geest van wijsheid.’ (Jesaja 11: 2) en dat dit de 

periode is dat het Koninkrijk van God met kracht doorbreekt in deze 

naties. 

20) Toen de koningin van Sheba de wijsheid van Salomo zag benam het 

haar de adem. (1 Koningen 10). Zij zei tot Salomo: ‘Omdat JHWH Israël 

voor eeuwig liefheeft, daarom heeft Hij u tot koning aangesteld.’ (1 

Koningen 10: 9). Wij bidden voor de inwoners van Jemen dat zij de 

rijkdom en de wijsheid van Jesjoea, Koning van het Koninkrijk, leren 

kennen en dat zij zullen erkennen dat JHWH Israël voor eeuwig liefheeft. 

Wij bidden dat dit tot zegen en herstel zal zijn voor hun natie. 

21) Wij bidden voor de traditionele kerken in Jordanië – Griek-Orthodox 

en Rooms Katholiek – dat de Geest waait en hen tot een levend geloof 

wekt, zodat zij een sterk getuigenis zijn voor de moslimbevolking die 

95% uitmaakt van het volk. Wij verlangen ernaar dat de Bijbel gehoord 

zal worden in deze gemeenschappen en dat er een open deur is voor iedere 

moslim die zich tot Jesjoea keert. 

22) Wij brengen de bevolking van Irak voor Gods troon, nu in de laatste 

helft van dit jaar de westerse troepen zich terugtrekken en IS nog altijd 

met duizenden aanhangers actief is in het land. Dit land waar de 

archeologische opgravingen te vinden zijn van Babylon en Ninevé heeft 

zoveel strijd gekend. Kerkleiders verklaren dat na 1400 jaar vervolging 

het christelijk leven in Irak uitsterft. Wij bidden voor Gods genade over 

de inwoners dat zij over het heil in Jesjoea mogen horen. 

23) ‘De vreze van JHWH is het beginsel van wijsheid, allen die ernaar 

handelen hebben een goed inzicht.’ (Psalm111:10). Wij bidden dat de 

gewone burgers onder de Palestijnen door de Geest van God geleid het 

inzicht krijgen dat wat zij door onderwijs en de media aangereikt krijgen 

een eenzijdig beeld is. Wij bidden dat er meer Palestijnen komen die 

JHWH kennen en daardoor wijs inzicht krijgen tot zegen van het volk. 

24) Wij zegenen de personen die in Bethlehem trouw blijven om te 

getuigen van de liefde en de genade van God in Jesjoea onder druk van 

tegenstanders: ‘Hij houdt voor de oprechten wijsheid gereed, Hij is een 

Schild voor hen die in oprechtheid hun weg gaan, opdat zij de paden van 

het recht in acht nemen. Hij bewaart de weg van Zijn gunstelingen.’ 

(Spreuken 2: 7, 8). Wij bidden dat zij naast fysieke en geestelijke 

bescherming ook ervaren dat God in alle materiële noden voorziet. 

Bericht uit Tunesië: 30 jaar geleden waren er bijna geen Tunesiërs die 

Jesjoea volgden. 20 jaar geleden waren er weinig Tunesiërs die wilden 

erkennen dat zij christen zijn. 10 jaar geleden kwamen er meer Tunesiërs 

tot geloof en begon het algemeen bekend te worden. Vandaag gebeurt het 

dat er iedere week Tunesiërs tot geloof komen of interesse hebben om 

Jesjoea te volgen, en is het heel gewoon om erover in gesprek te gaan! 

25) (TU) De nieuwe president van Tunesië, Kais Saied, ziet een relatie 

met Israël als hoogverraad. Dat betekent dat Joden met een Israëlisch 

paspoort niet welkom zijn in het land. Wij betreuren zijn houding en 

daarmee de invloed op de politiek en het volk, en wij verootmoedigen ons 

met de Tunesische gelovigen en belijden dat dit tegen Gods wil in gaat. 

Op economisch gebied is zijn beleid ook slecht. Veel mensen zijn 

werkloos en er is geen toekomst voor de nieuwe generatie. Heer, ontferm 

u over Tunesië. 

26) (TU) De zoektocht van I., een student aan de kleinkunstacademie, 

begon jaren geleden. Onlangs begon hij de identiteit en het werk van 

Jesjoea te begrijpen. Hij staat op het punt om zichzelf christen te noemen, 

maar zijn geloof moet nog wat rijpen. Al jarenlang heeft hij deze 



zoektocht in zijn eentje afgelegd. Bid dat hij mogelijkheden krijgt om 

samen met anderen, een vriendenkring of familie, de Bijbel te lezen, en 

dat er zo weer een kleine huisgemeente ontstaat. 

27) (TU) Wij bidden voor de inwoners van Siliana, een provincie waar 

ook Amazighen wonen. Zij leven voornamelijk van de landbouw. Het is 

een provincie waarin veel inwoners nog niet bereikt zijn met het 

evangelie. Ook bidden wij voor de jonge generatie, want veel jongeren 

zitten zonder werk en hebben geen perspectief om hun toekomst op te 

bouwen. 

Getuigenis: Onlangs kwam A. tot geloof. Zij werd vrijgezet uit de 

geestelijke duisternis waarin zij gevangen zat en is nu een nieuwe 

schepping! Wat een wonder om dat mee te maken. Haar veranderde leven 

zal zeker een getuigenis zijn voor haar familie en vriendinnen. Wij 

zegenen haar met vrijmoedigheid. 

28) (AL) Al langer is de communistische partij van China Afrika aan het 

koloniseren op economisch gebied en dat doen zij al jaren in Algerije in 

het helpen met de infrastructuur en de bouw. Wij bidden voor wijsheid 

voor de overheid van Algerije om zich niet afhankelijk op te stellen van 

China maar wijze besluiten te nemen voor de ontwikkeling van hun land. 

Wij bidden dat de Algerijnse overheid plek geeft aan Algerijnen die 

wedergeboren zijn en profetische openbaring ontvangen van God, dat zij 

een verbond aan willen gaan met Israël en daarmee zicht krijgen op het 

Koninkrijk van God. 

29) (AL) Algerijnse gelovigen hebben tijdens de Corona-crisis 

voedselpakketten uitgedeeld aan arme gezinnen. Daardoor ontstond een 

opening om het evangelie te delen en Bijbels cadeau te geven. Via internet 

zijn Algerijnse gelovigen een ‘Ontdekking Bijbelstudie’ begonnen voor 

geïnteresseerden in de Bijbel. Van deze studie wordt heel veel gebruik 

gemaakt en er komen mensen tot geloof. Wij danken God voor deze open 

deuren! 

 

 

30) (AL) Het gezin dat zich in Tamanrasset gevestigd had, in het zuiden, 

raakte geïsoleerd door de Corona-crises en de ouders konden niet meer in 

hun levensonderhoud voorzien, zodat zij als gezin het gebied hebben 

moeten verlaten. Wij bidden dat er nieuwe mogelijkheden komen om de 

Toeareg te bereiken. Wij bidden ook dat het zaad dat in de harten 

gestrooid is zal ontkiemen. 

31) ‘Zo zegt de HEERE: Laat de wijze zich niet beroemen op zijn 

wijsheid… Maar laat wie zich beroemt, zich daarop beroemen dat hij 

begrijpt en Mij kent, dat ik de HEERE ben…’ (Jeremia 9: 23, 24). 

HEERE, maak mij wijs in deze onzekere tijden om iedere keer juist te 

kiezen in mijn eigen omstandigheden. 

 



Soest December 1, 2020  

 

Reminder about the Arabic meeting of January 16, 2021 

 

We pray that all brothers and sisters, from all backgrounds living in the 

Netherlands, especially those who understands any Arabic dialect, are 

well. We would like to welcome you in the Arabic meeting next month. 

The meeting will take place at the headquarters of Cornerstone 

Ministries: Weteringpad 48, 3762 EN Soest  

 

In this time of Covid-19 we all somehow live under stress and 

psychological problems, across the country.  

As believers, we witness that God loves his people and He will never 

forget his promises, that are written in the bible. His word remains alive 

forever. We are God’s own and live with Him.  

At this time, we witness that we need each other, and our relationship will 

be a cause of spiritual revival, bringing blessings, and peace for this 

nation.  

 

Would you please let us know as soon as possible if you are going to 

attend the meeting by sending an email to: arabic.meeting@outlook.com, 

text us, or use WhatsApp to the following number: 0683140415 before 

January 12, 2021  

 

Would you please communicate to us the number of people coming 

with you.  

We wish you in advance Happy new year 2021 full of blessings to you 

and your family.  

 

With many blessing, peace and grace, until we meet,  

Your brother in the Lord M. Baraket  

 

Note: After studying His Word, the time is open for fellowship and 

acquaintance, with coffee/tea and sweets at your convenience.  

 

The first meeting will take place on the 16-01-2021, from 14:00 to 16:00 

 

 

 

 2020ديسمبر   1سوست، 

 

  2021 -01-16 تذكير بخصوص االجتماع العربي في

 

اإلخوة واألخوات من جميع الخلفيات، الذين يسكنون في أنحاء  رجائنا أن كل 

هولندا وخصوصا الذين يفهمون العربية أن يكونوا بخير. نريد أن نرحب بكم في  

بمقر منظمة   الدارجة، االجتماع الذي نريد تنظيمه في الشهر القادم باللغة العربية

  Weteringpad 48, 3762 EN Soest  حجر الزاوية العنوان:

  

طبعا في هذا الوقت كلنا نعيش في ظروف صعبة من كل النواحي مثل مرض  

  كورونا والمشاكل النفسية التي تدور في البالد.

ينسى وعوده التي وعد بها في كتابه   ولن نشهد كمؤمنين أن الرب يحب شعبه

  معه. ونعيش المقدس. كلمته الزالت حية لألبد. الرب يريد منا أيضا أن نكون له

ستكون سبب انتعاش   وعالقتنا هذا الوقت نشهد بأننا محتاجين لبعضنا البعض،في 

  روحي وسبب بركة ونور في هذه البالد.

 

 على اإليميل التالي:   نرجو أن تتصل بنا في أقرب وقت ممكن

arabic.meeting@outlook.com ال رسالة قصيرة على رقم الهاتف أو إرس 

   2021-01- 12 وذلك قبل يوم  0683140415 آب:ـ أو الواتس

 

  بعدد األشخاص القادمين معك)م(. إعالمنا منك)م( نرجو كما

 

  مباركة لكم ولكل عائالتكم. 2021 نتمنى لكم مسبقا سنة

 

   نلتقي، سالم ونعمة الرب معكم الى ان

 

  بركات أخوكم في الرب محمد 

 

الكتاب المقدس سيكون الوقت مفتوح للتعارف مع   وشركة الدراسة مالحظة: بعد 

 .قهوة/شاي وحلويات 

 

  من الساعة الثانية إلى الرابعة مساًءا. 2021–01–16أول لقاء في يوم السبت 

mailto:arabic.meeting@outlook.com

