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“Gedenk dan heel de weg, waarop de Here, uw God, u deze veertig 

jaar in de woestijn heeft geleid, om u te verootmoedigen en u op de 

proef te stellen ten einde te weten, wat er in uw hart was: of gij al 

dan niet zijn geboden zoudt onderhouden.”  (Deut. 8:2) 

 

 
 

“Ja, Hij verootmoedigde u, deed u honger lijden en gaf u het manna 

te eten, dat gij niet kendet en dat ook uw vaderen niet gekend 

hadden, om u te doen weten, dat de mens niet alleen van brood leeft, 

maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond des Heren uitgaat” 

(Deut. 8:3) 
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LEIDERSCONFERENTIE 2021 

 

Wij zijn dankbaar dat wij in de afgelopen maanden van verschillende broeders 

en zusters giften in ontvangst hebben mogen nemen. In onze laatste 

nieuwsbrief van december/februari hadden wij aangegeven dat wij als 

startkapitaal € 15.000 nodig hebben. Hiervan hebben wij al € 7.929,10 mogen 

ontvangen. Op dit moment hebben we nog € 7.070,- nodig. Wij vertrouwen 

erop dat wij dit bedrag samen met u bij elkaar kunnen brengen.  

Ondanks dat de COVID-19 pandemie zich in toenemende mate over hele 

wereld verspreidt, zijn wij er nog steeds van overtuigd dat deze conferentie erg 

belangrijk is voor deze tijd. Natuurlijk hebben we de leiding van God nodig 

om te weten wanneer wij deze conferentie het beste kunnen organiseren. Tot 

op heden hebben we de reservering van het conferentiecentrum in Elspeet 

kunnen vasthouden tot 3 mei. Vanaf die datum moeten we opnieuw bekijken 

of we de reservering van de conferentiedatums kunnen vastleggen, of dat we 

deze alsnog moeten veranderen. We vragen u allen om voor ons te blijven 

bidden, en dat God de pandemie vernietigt, zodat wij verder kunnen gaan met 

ons werk. UW GEBED IS ERG BELANGRIJK! 

 

Mochtar Essid.  

 

IN DE TOEKOMST MEER PROJECTEN ONLINE 

 

De onrust rondom het COVID-19 virus en de maatregelen die Nederland neemt 

om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan zijn u vast wel ter ore 

gekomen. De afgelopen periode is een zware beproeving voor ons allen 

geweest. Om te voorkomen dat de ziekenhuizen de toeloop van patiënten niet 

meer aankunnen, worden we door onze overheid ‘aangemoedigd’ om zoveel 

mogelijk thuis te blijven. Hoe bewaren we onder deze omstandigheden in deze 

periode onze (geestelijke) gezondheid, en hoe kunnen we als gemeenschap van 

gelovigen in Jesjoea leven? Ondanks de pandemie ben ik dankbaar dat veel 

christenen niet bij de pakken neer zijn gaan zitten. Ondanks dat de restricties 

in de komende maanden wellicht (veel) minder streng zullen zijn, zijn we van 

plan om een gedeelte van ons werk online voort te zetten. Als Cornerstone 

hebben we door de jaren heen achter de schermen veel werk gedaan. Wij leven 

in een bijzondere tijd en daarom denk ik dat we niet alleen moeten kijken naar 

het verleden maar ook naar de dagen en jaren die zullen komen en ons daar zo 

goed mogelijk op voorbereiden. Wij hebben ook ontdekt dat deze wereld 

Jesjoea echt nodig heeft, en wij (christenen) hebben allemaal de 

verantwoordelijkheid om mensen te helpen. Mochtar Essid 



WAARHEID & FAKE NEWS 

U zou kunnen denken óh nee alweer 

iemand die de onderwerpen ‘fake 

news en waarheid’ aankaart; ja alweer. 

De laatste maanden is opnieuw 

ontzettend veel op ons afgekomen. 

Graag wil ik in dit artikel dieper 

ingaan op deze twee onderwerpen, en 

punten benoemen die ik niemand heb 

horen aankaarten, maar die toch -

misschien wel- van levensbelang zijn. 

Ook wil ik deze onderwerpen nog een 

keer oprakelen omdat ik denk dat we er eigenlijk nog lang niet van af zijn en 

we er daarom lering uit moeten trekken om scherp te blijven. Naarmate 

Jesjoea’s terugkomst steeds naderbij komt, zullen de gebeurtenissen in onze 

tijd zich in toenemende mate toespitsen tot onderwerpen als: wat is waarheid 

en wat is leugen? Wat is betrouwbaar en wat is bedrieglijk? Wat is echt en wat 

is vals? Wat is van God en wat is niet van Hem? 

De onderwerpen waarheid en ‘fake news’ (alsook onwetendheid) zijn niet 

alleen iets van deze tijd, maar zijn in onze wereld altijd al aan de orde geweest. 

Wat jij als waarachtig beschouwt hangt vaak er maar net vanaf waar je bent 

opgegroeid, de mensen met wie je omgaat en welke informatie je tot je neemt.  

In deze wereld is er vanaf den beginne een spanningsveld in de strijd tussen de 

waarheid en de leugen. Het 9e gebod van de Bijbel haalt het zelfs aan: “U zult 

geen vals getuigenis (fake news) spreken tegen uw naaste”. Waarom zal God 

dit onderwerp nu juist in de 10 geboden (woorden) aan bod laten komen? 

Blijkbaar hebben wij als mensen de neiging om, als we tot ons doel willen 

komen, op een manier te spreken die misschien niet helemaal in één lijn staat 

met de werkelijkheid; hetzij in gewone situaties van alledag, hetzij wanneer 

het gaat over het getuigen van wat God tot ons spreekt. 

Het spanningsveld tussen waarheid en fake news begint veelal op het strijdperk 

van ons hart. Vaak hangt het er maar net vanaf met welke motivaties en 

intenties we spreken of een boodschap daadwerkelijk waarachtig of vals is; hoe 

oprecht we het misschien ook bedoelen. Oprecht en toch vals, hoe zou dat 

kunnen denkt u misschien? Ik geef u een eenvoudig voorbeeld: Je kunt nog zo 

oprecht overtuigd zijn dat een auto richting het noorden rijdt, terwijl deze in de 

werkelijkheid richting het zuiden gaat. Oprechtheid is belangrijk, maar is 

daarom niet altijd het antwoord/de waarheid. Bedachtzaamheid en 

onderscheidingsvermogen in onze eigen hartgesteldheid wordt daarom als 

eerste van ons gevraagd. Onderscheidingsvermogen en zelfreflectie om Gods 

werkelijkheid te kunnen zien -zowel geestelijk als natuurlijk - en om 

daadwerkelijk Gods Stem te verstaan kan erg lastig zijn. Vaak kunnen onze 

gedachten vermengd met onze gevoelens en emoties dusdanig in de weg staan, 

dat we Gods Stem niet meer daadwerkelijk verstaan. Onze emoties en 

gevoelens kunnen als muren in de weg staan, muren die erg lastig te doorbreken 

zijn.  

Paulus maakt ons kenbaar hoe we deze muren die in de weg staan, kunnen 

doorbreken. In Hebreeën 4:12 en 13 zegt hij: “Het Woord van God is levend 

en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, het dringt door tot op 

de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg en het oordeelt de 

overleggingen en gedachten van het hart (…)”. Wanneer wij 

onderscheidingsvermogen en zelfreflectie willen leren in onze eigen 

hartgesteldheid moeten wij dus dat Levende Woord van God tot ons laten 

spreken. Dit kunnen we doen met hulp van Gods Geest, in alle eenvoud. 

Paulus had hiernaast nog een andere sleutel ontdekt om te groeien in wijsheid, 

ware gerechtigheid en het begrijpen van Gods Wil/Stem. Hij zegt hierover in 

Hebreeën 12:11 dat we geoefend moeten zijn, als kinderen van God, in 

bestraffing. Mijn ervaring is dat God zijn bestraffing/terechtwijzing vanuit 

liefde (ook) op een dagelijkse basis wil geven. Deze terechtwijzingen verlenen 

ons inzicht in onze eigen (onzichtbare) intenties, en helpen ons om complexe 

situaties die om ons heen gebeuren te begrijpen. Door zijn terechtwijzingen 

leren we wat Gods Wil en daarmee Zijn Stem is binnen de situaties waarin wij 

ons kunnen bevinden; die Stem waarvan wij een getuige behoren te zijn. Het 

moeilijke voor ons als mensen is om in allerlei soorten situaties daadwerkelijk 

te zoeken naar die bestraffing, en het vergt de durf om je in je relatie met God 

daadwerkelijk kwetsbaar op te stellen om de muren van onze gevoelens en 

emoties te doorbreken. Spreuken 17:10 zegt hierover: Een bestraffing werkt 

dieper in op een verstandige, dan een honderdtal stokslagen op een dwaas. 



Misschien denkt u: hoe bekrompen moet ik leven om elke keer maar op zoek 

te zijn naar Gods Woord, Wil en Stem, en waarom is het middel bestraffing zo 

van belang? Is het leven niet al moeilijk genoeg? Blijkbaar hebben wij als 

mensen de neiging om confrontatie en kritiek uit de weg te gaan ook al is het 

ten goede voor ons bedoeld. Ook ik denk soms, Oh Vader waarom bent U zo 

streng door mij te disciplineren, het lijkt wel of ik het nooit leer; uw maatstaven 

zijn zo hoog. Toch heb ik er juist vooral liefde in gevonden, en heb ik leren 

zien dat Gods discipline een onlosmakelijk en belangrijk aspect is in mijn 

relatie met Hem als Mijn Vader. Nog sterker, ik heb er zoveel liefde in 

gevonden dat ik daarom eerlijk gezegd niet zonder zijn waarheid voor mijn 

leven kan. Juist omdat situaties in onze mensenlevens nu eenmaal zo complex 

kunnen zijn, en het lastig is om alles met je eigen menselijke verstand te 

doorgronden en in oplossingen te voorzien. Hiernaast wijst het resultaat altijd 

uit dat God het beste met mij voorheeft en Hij mij wijzer wil maken dan ik 

voorheen was. Juist Gods kritische blik op mijn intenties en handelingen die 

daaruit voorvloeien, laten mij zien dat Hij mij echt liefheeft, hierdoor wordt 

mijn relatie met Hem innig in plaats van oppervlakkig. Het opent mij de ogen 

daar waar ik eens blind was, en het helpt mij om Zijn zachte stem in en door 

alles te begrijpen. Het is niet voor niets dat de Schrift ons aanmoedigt om ons 

hart te neigen tot vermaning en ons oor tot woorden van kennis (Spreuken 

23:12). 

De gevolgen zijn groot wanneer wij God niet willen leren kennen als een Vader 

die ons wil disciplineren. Beschamend is hierbij het feit dat in de afgelopen 

maanden broeders en zusters van gewone komaf maar ook hen met aanzien van 

allerlei denominaties met volle overtuiging getuigden wat God tot hen had 

gesproken. Dit terwijl er achteraf niets van waar bleek te zijn. 

Verbazingwekkend was dat hun aanhang zo groot was en dat deze ‘valse 

getuigenissen’ blindelings werden gevolgd. Maar anderzijds is het ook weer 

niet zo verwonderlijk, omdat de weg van Gods stem verstaan, door discipline 

heen, voor velen lastig blijkt te zijn om als levensstijl te integreren. Een aloude 

wijsheid zegt niet voor niets: Menig mens verkondigt zijn eigen goedheid, 

maar wie zal een betrouwbaar iemand vinden? 

Duidelijk is dat door de gebeurtenissen van afgelopen tijd zichtbaar wordt dat 

het lichaam van de Messias wordt geoordeeld, harten worden beproefd en 

verschuivingen vinden plaats. Willen wij ons aan de juiste kant van Gods Wil 

bevinden, dan zullen wij als kinderen van God moeten beseffen dat 

bedachtzaamheid en onderscheidingsvermogen van ons verwacht wordt in het 

duiden van wat waarheid of fake news is. We moeten beseffen dat de 

consequenties groot zijn wanneer we woorden namens God spreken die 

achteraf niet waarachtig blijken te zijn. Niet alleen God die wij representeren 

ergert zich hieraan, maar de vijand gebruikt dit ook om ons te schande te 

maken. Het gevolg is dat de verlorenen niet meer openstaan voor de boodschap 

van het Evangelie die ze juist zo hard nodig hebben!  

Lieve mensen, de strijd wordt steeds ernstiger, want de tijd dringt. Ja, profetie 

is een van de beste gaven om na te streven, maar het vraagt wel om wijsheid 

van onze kant. Wanneer onze woorden niet blijken uit te komen zaaien we 

verwarring en komt onze integriteit in het geding. Willen wij bereid zijn om 

ons licht als nooit tevoren te laten schijnen, dan is nu onze kans. Hiervoor 

moeten wij naast het getuigen van Gods Stem juist vooral bereid zijn om in 

integriteit het evangelie van Jesjoea te verkondigen aan de duivel en aan de 

verlorenen. Doen we dit niet, dan is er iets mis. 

Micha Essid 

HET VOLK VERGAAT ZONDER KENNIS 

 

Deze kennis biedt ons een nieuwe visie die ons in staat stelt om God en Zijn 

plan voor ons leven duidelijker te zien. Zonder deze visie worden we 

achtergelaten om in het duister over een pad te dwalen dat uiteindelijk tot 

vernietiging leidt. 



“Als er geen profetie is, wordt het volk ontbloot; maar welgelukzalig is hij, die 

de wet bewaart” (Spreuken 29:18). 

Het boek Spreuken is een van de meest praktische boeken in het Oude 

Testament. Met zijn tot nadenken stemmende wijsheid en gedenkwaardige 

gedichten, hebben de geschriften van koning Salomo inspiratie en instructies 

gegeven aan vele generaties van het Joodse volk en de gelovigen uit de 

volkeren die gerechtigheid willen leren op elk gebied van het leven. In feite, 

veel van de beginselen die het boek Spreuken aanstipt bieden waarschuwing, 

correctie, aanmoediging, en praktische stappen voor een godvruchtig leven. 

Het boek Spreuken heeft het leven van mijn oudste zoon totaal veranderd, na 

zijn pubertijd begon hij regelmatig verzen uit het boek Spreuken uit zijn hoofd 

te leren, en nu is het boek Spreuken zijn lievelingsboek. 

Waar gaat het boek  Spreuken over? 

In de eerste paar verzen van Spreuken 1 schetst Salomo het doel van Spreuken, 

door te zeggen dat de Spreuken zijn geschreven: “Om wijsheid en tucht te 

weten; om te verstaan redenen des verstands; Om aan te nemen onderwijs van 

goed verstand, gerechtigheid, en recht, en billijkheden; Om den slechten 

kloekzinnigheid te geven, den jongeling wetenschap en bedachtzaamheid. Die 

wijs is, zal horen, en zal in lere toenemen; en die verstandig is, zal wijzen raad 

bekomen; Om te verstaan een spreuk en de uitlegging, de woorden der wijzen 

en hun raadselen” (Spreuken 1:2-6). 

Het thema van Spreuken wordt vervolgens vastgelegd in het volgende vers: 

“De vrees des HEEREN is het beginsel der wetenschap; de dwazen verachten 

wijsheid en tucht.” (Spreuken 1:7). 

Door de Bijbel heen zien we dat dit deel uitmaakt van Gods plan voor de 

mensheid. Hij wil zijn schepping en het juweel van die schepping, de 

mensheid, laten gedijen door haar met Hem in relatie te brengen. Maar om die 

relatie te laten bestaan, en voor ons om de disciplines te ontwikkelen die nodig 

zijn om het leven te leiden dat Hij voor ons wil – een leven dat vrij is van zonde 

– moeten we uitgerust zijn met de juiste kennis en instructie.  

Zoals de profeet Jesaja scheef: “Daarom is het recht verre van ons, en de 

gerechtigheid achterhaalt ons niet; wij wachten op het licht, maar ziet, er is 

duisternis, op een groten glans, maar wij wandelen in donkerheden. Wij tasten 

naar den wand, gelijk de blinden, en, gelijk die geen ogen hebben, tasten wij; 

wij stoten ons op den middag, als in de schemering, wij zijn in woeste plaatsen 

gelijk de doden” (Jesaja 59:9-10). 

Daarom heeft God door zijn profeten, dichters als Salomo, de apostelen van 

het Nieuwe Testament en Zijn zoon Jezus Christus, volmaakte, leven gevende 

instructies gegeven, waarvan Hij verwacht dat we daarnaar leven (Romeinen 

2:13) en ze delen met anderen (Mattheüs 28:20) 

Wat is Gods wet? 

Voor veel mensen, heeft het woord "wet" de  

gevoelswaarde van strenge regels en 

voorschriften die zeggen wat we wel en niet 

kunnen doen in onze samenleving. De wet leidt 

volgens deze overtuiging tot onderdrukking, niet 

tot vrijheid. Hoewel je kunt begrijpen dat 

mensen zo over de wet denken, vooral in 

gebieden van de wereld waar onrechtvaardige 

wetten onderdrukkend en wreed zijn, brengt het 

niet nauwkeurig over wat God in gedachten had 

toen Hij Zijn instructies aan Zijn volk wilde 

overbrengen. 

In het hele Oude Testament sprak God via de 

profeten om geestelijke instructies te geven aan 

Zijn volk en hen soms zelfs te waarschuwen of 

te corrigeren, opdat Zijn volk tot Hem zou terugkeren, en in het proces, de 

overvloed aan leven die alleen in Hem te vinden is, zou kunnen ontvangen. 

“Gewisselijk, de Heere HEERE zal geen ding doen, tenzij Hij Zijn 

verborgenheid aan Zijn knechten, de profeten, geopenbaard hebbe” (Amos 

3:7). 

Dit is de ‘Wet’ van God die werd gegeven om mensen te begeleiden naar de 

waarheid, dat er afgezien van God geen leven, hoop, of betekenis van het leven 

is. En als God goed, rechtvaardig en waar is, en in onze geestelijke gezondheid 

en welzijn investeert, zijn Zijn instructies ook goed, rechtvaardig en waar, en 

ontworpen tot ons voordeel. 



De apostel Jakobus schreef: “Maar de wijsheid, die van boven is, die is ten 

eerste zuiver, daarna vreedzaam, bescheiden, gezeggelijk, vol van 

barmhartigheid en van goede vruchten, niet partijdig oordelende, en 

ongeveinsd” (Jakobus 3:17). 

En hoewel Gods Wet ook in ons hart geschreven staat, zijn wij als mensen nog 

steeds zondig en moeten wij eraan herinnerd worden wie God is en wat het 

beste voor ons is. Daarom geeft God de richtlijnen die in de Schrift worden 

beschreven, die Paulus schreef. “Al de Schrift is van God ingegeven, en is 

nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in 

rechtvaardigheid is;” (2 Timoteüs 3:16). 

God wilde niet dat we zelf beslissen wat goed, waar of gewoon is. We hebben 

gezien wat er gebeurt als we dat doen, en het is niet goed. We vertrouwen op 

onze eigen wijsheid en ons scheve gevoel van rechtvaardigheid in plaats van 

Zijn wijsheid en rechtvaardigheid. En vaak maken we uiteindelijk van onszelf 

een god en rechter, wat alleen onszelf en anderen pijn doet in het proces. 

Zonder Gods Wet, gebaseerd op Zijn karakter en heilsplan, heeft de mensheid 

de neiging om te rebelleren of te verdwalen. We worden als "schapen zonder 

herder", die onze eigen antwoorden en betekenis voor het leven uitvinden. Wij 

zijn ook kwetsbaarder voor en meer blootgesteld aan de verwoestende 

gevolgen van de zonde. 

Dit is wat Salomo bedoelde toen hij schreef: “Als er geen profetie is, wordt het 

volk ontbloot; maar welgelukzalig is hij, die de wet bewaart” (Spreuken 29:18). 

En zoals de profeet Hosea schreef, optredend als spreekbuis voor God: “Mijn 

volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is; dewijl gij de kennis verworpen 

hebt, heb Ik u ook verworpen, dat gij Mij het priesterambt niet zult bedienen; 

dewijl gij de wet uws Gods vergeten hebt, zal Ik ook uw kinderen vergeten” 

(Hosea 46). 

God zorgt voor visie. Zijn profeten hebben deze visie aan het volk 

doorgegeven. De mensen (dat wil zeggen wij) hebben dan de keuze of we dat 

daadwerkelijk willen toepassen! 

“Als mensen niet kunnen zien wat God doet, struikelen ze over zichzelf; maar 

als ze aanwezig zijn bij wat hij openbaart, zijn ze het meest gezegend”. 

Waarom is het belangrijk om de instructies van God op te volgen? 

Hoewel de Wet van God goed is, denk ik dat niet dat het de wet op zich is, die 

ons ‘recht’ geeft op zegeningen, maar het gehoorzamen en  naleven van de wet 

werkt wel zegen uit!  

Verlossing kan alleen van God komen. We worden niet getransformeerd of 

gered door onze werken of de wet, maar door Gods macht en genade. Degenen 

die de Heer liefhebben en zich aan Zijn gezag hebben onderworpen, zullen 

echter meer geneigd zijn om Zijn bevelen en instructies te gehoorzamen en 

daardoor worden ze gezegend. 

Paulus schrijft: “En denkt gij dit, o mens, die oordeelt den genen, die zulke 

dingen doen, en dezelve doet, dat gij het oordeel Gods zult ontvlieden?” 

(Romeinen 2:13) 

Daarom schrijft Salomo vaak over het opvolgen van de instructies in Gods 

Woord. Zij, geloofde hij, zijn leven-gevende en leven-bevestigende principes 

die helpen bij de bestrijding van zonde, gebrokenheid, en geestelijke blindheid 

in iemands leven. 

De Psalmist schreef: “Uw woord is een lamp voor mijn voet, en een licht voor 

mijn pad. Ik heb gezworen, en zal het bevestigen, dat ik onderhouden zal de 

rechten Uwer gerechtigheid” (Psalm 119:105-106). 

Na de wijsheid van God te hebben ondervonden, moedigde Salomo zijn 

kinderen en toekomstige generaties aan om Gods woord te volgen. 

“Mijn zoon! Vergeet mijn wet niet, maar uw hart beware mijn geboden. Want 

langheid van dagen, en jaren van leven, en vrede zullen zij u vermeerderen. 

Dat de goedertierenheid en de trouw u niet verlaten; bind ze aan uw hals, schrijf 

zij op de tafel uws harten. En vind gunst en goed verstand, in de ogen Gods en 

der mensen. Vertrouw op den HEERE met uw ganse hart, en steun op uw 

verstand niet. Ken Hem in al uw wegen, en Hij zal uw paden recht maken. Zijt 

niet wijs in uw ogen; vrees den HEERE, en wijk van het kwade” (Spreuken 

3:1-7). 

Mochtar Essid 

 



WANNEER HET LEVEN HARD IS:  

DE HEER BLIJFT VOOR U VECHTEN. 

 

Of we het nu erkennen of niet, we worden 

er dagelijks mee geconfronteerd: in dit 

leven staan we tegenover een vijand. Deze 

vijand is meer dan wat we voor ogen 

kunnen zien. Het is meer dan iemand die 

ons onrecht heeft aangedaan. Het is meer 

dan onze eigen strijd en zwakheden waar 

mee we moeten leren omgaan, of de 

negatieve zelfreflectie waartegen we soms 

moeten vechten. 

 

Deze vijand is echt en volhardend. Hij doet 

niets liever dan je nederlaag en 

vernietiging te brengen. Misschien hebt u 

dat al ondervonden. Want als je een gelovige bent die wil leven als het zout 

van en het licht in deze donkere wereld, dan zul je al snel obstakels en aanvallen 

tegenkomen, en dan zal deze vijand trachten je richting te bepalen. We kunnen 

er zeker van zijn dat deze vijand de Waarheid haat. Dus als we ernaar leven, 

erop staan, ernaar op zoek gaan, zullen wij zijn doelwit zijn. Gods woorden 

zijn waar; deze strijd is echt, en vaak is het zeer intens. 

Maar hier is de krachtige hoop die ons sterk houdt: God is groter dan wat we 

in deze wereld ook maar tegenkomen, en Hij vecht nog steeds voor ons! 

 

Als je op dit moment in het heetst van de strijd bent, of als je voelt dat de vijand 

je dicht op de huid zit, weet dan dat je er niet alleen voor staat, nooit. Je moet 

ook niet alleen de strijd aangaan. Velen van ons gaan samen met jullie de strijd 

aan tegen de vijand, en God is Degene die vecht namens ons. Hij schermt ons 

voortdurend af tegen het kwaad, Hij beschermt en versterkt ons, zelfs wanneer 

we ons dat niet bewust zijn. We hoeven nooit te vechten om voor onszelf te 

zorgen, maar Hij is altijd bij ons.  

 

Hij heeft ons Zijn woorden gegeven die krachtig en waar zijn, opdat we de 

wijsheid hebben om krachtig stand te houden tegen de (aanvallen van de) 

vijand. Toen ik deze verzen vanmorgen las, viel de realiteit me weer op dat 

toen Paulus ze schreef hij in ketens in de gevangenis zat. Maar de waarheid is 

dat de vijand, het maakt niet uit hoe wreed zijn plannen zijn, nooit onze geesten 

die zijn vrijgelaten door Christus kan ketenen. Paulus werd niet het zwijgen 

opgelegd door de wrede aanvallen van duistere krachten. Voor ons zou 

hetzelfde moeten gelden.  

 

Hier moeten we ons vandaag op concentreren: laten we Zijn harnas aantrekken, 

alert blijven en bidden dat God gelovigen overal zal uitrusten om ‘krachtig 

staande te blijven’. Want God heeft de uiteindelijke overwinning in ons 

leven… 

 

Een laatste woord: “Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in den Heere, en 

in de sterkte Zijner macht. Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij 

kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. Want wij hebben den strijd 

niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen 

de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke 

boosheden in de lucht.  

Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in 

den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven. Staat dan, uw 

lenden omgord hebbende met de waarheid, en aangedaan hebbende het 

borstwapen der gerechtigheid; En de voeten geschoeid hebbende met 

bereidheid van het Evangelie des vredes; Bovenal aangenomen hebbende het 

schild des geloofs, met hetwelk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen 

uitblussen. En neemt den helm der zaligheid, en het zwaard des Geestes, 

hetwelk is Gods Woord. Met alle bidding en smeking, biddende te allen tijde 

in den Geest, en tot hetzelve wakende met alle gedurigheid en smeking voor al 

de heiligen” (Efez. 6:10-18) 

 

Vergeet niet, uw strijd van vandaag speelt zich veel meer af in de onzichtbare 

wereld dan in de zichtbare. En als u u verzet tegen de vijand, dan herinnert 

Gods woord ons in Jakobus 4:7 eraan dat hij moet vluchten! 

Houd krachtig stand mijn vrienden, genade voor u deze dag. 

U bent nooit alleen. 

Hij houdt van u. Hij vecht voor u. Hij is bij u. 



Bemoedigende verzen uit Gods Woord die aantonen dat "De Heer 

vandaag voor u vecht." 

 

“Want het is de HEERE, uw God, Die met u gaat, om voor u te strijden tegen 

uw vijanden, om u te verlossen.” (Deut. 20:4) 

 

“Want ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch 

overheden, noch machten, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen, 

noch krachten mij zullen kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Jezus 

Christus, onze Heer.” (Rom. 8:31) 

 

“Heb ik het u niet bevolen? Wees sterk en heb goeden moed, en verschrik niet, 

en ontzet u niet; want de HEERE, uw God, is met u alom, waar gij heengaat.” 

(Joz. 1:9) 

 

“Door U zullen wij onze wederpartijders met hoornen stoten; in Uw Naam 

zullen wij vertreden, die tegen ons opstaan.” (Ps. 44:6) 

 

“En vreest u niet voor degenen, die het lichaam doden, en de ziel niet kunnen 

doden; maar vreest veel meer Hem, Die beide ziel en lichaam kan verderven in 

de hel.” (Matt. 10:28) 

 

“De dief komt niet, dan opdat hij stele, en slachte, en verderve; Ik ben 

gekomen, opdat zij het leven hebben, en overvloed hebben.” (Joh. 10:10) 

 

“Wees ze niet; want de HEER, uw God, strijd voor ulieden.” (Deut. 3:22) 

 

“Maar dien den HEER verwachten, zullen de kracht vernieuwen; Zij zullen 

opvaren met vleugelen, gelijk de arenden; zij zullen lopen, en niet moede 

worden; zij zullen wandelen, en niet mat worden.” (Jes. 40:31) 

 

“Een enige man onder u zal er duizend jagen, want het is de HEER, uw God, 

Zelf, Die voor u strijdt, gelijk als Hij tot u gesproken heeft.” (Joz. 23:10) 

 

Shalom, 

Mochtar Essid 

KORT GETUIGENIS UIT TUNESIË 

Ik ben Ridha, getrouwd met Zohra, en vader van drie zonen en één dochter. Ik 

ben geboren in een klein dorpje, genaamd Zarzis, Tunesië. Mijn hele familie 

werkt in de landbouw. Ik ben geboren en getogen in een moslimgezin, dus 

volgde ik in principe alle rituelen van de islam. Ik heb mijn diploma van de 

middelbare school gehaald en werd vervolgens imam van een klein moskee in 

mijn geboorteplaats. 

In die tijd had ik veel vragen over hoe ik gered kon worden en niemand had 

hier echt een goed antwoord op. Toen ontmoette ik op een dag iemand die in 

restaurant werkte. Hij vertelde me over Jesjoea. Toen hij voor de eerste keer 

zei dat Jesjoea de enige sleutel tot redding is, werd ik woedend! Hij stelde mij 

voor om een paar specifieke verzen uit de Koran te lezen. Ik verbaasde me over 

deze verzen. De man vertelde mij hoe hij Jesjoea in zijn leven had ontvangen 

en gaf mij een Bijbel. Door te lezen uit de Bijbel en door de gesprekken met 

de man kwam ik erachter dat ik Jesjoea echt nodig heb in mijn leven, als mijn 

redder. Ik heb mij laten dopen en wilde vervolgens aan mijn buren, 

familieleden en moskeebezoekers mijn verhaal vertellen. Dat leverde veel 

problemen op. Daardoor ontdekte ik dat ik nog veel meer over de Bijbel moest 

leren en begrijpen. Later moesten mijn familie en ik verhuizen naar een andere 

stad in Soussa, gelukkig heb ik daar andere christenen leren kennen. 

Ridha en Zohra Debbichi  



VAN ALLAH TOT JEZUS 

MIJN GETUIGENIS 

Van Samira Sattay, 48 jaar wonende in Duitsland. Geboren uit een Duitse 

moeder en een Tunesische vader. 

Deel 1 vindt u in de vorige uitgave van de nieuwsbrief. Hierin staat geschreven 

dat Samira als praktiserende moslim de Waarheid vond in Jezus. Het kostte 

haar 20 jaar om de volledige Waarheid te vinden. 

Deel 2: Van Allah tot Jesjoea 

Met diepe dankbaarheid aan God was ik nu christen. Ik wilde alles over Jezus 

ontdekken en ik las het Nieuwe Testament één twee, drie keer…Het Oude 

Testament leek mij wreed, daar kon ik niets mee, dus liet ik het voor wat het 

was. Ik hield van Jezus met mijn hele hart, mijn Redder! Maar er was iemand 

die daar heel boos over was. De vijand, Satan, was direct ter plaatse en 

fluisterde mij dingen in zonder dat ik het doorhad. Ik leefde tot op dat moment 

een normaal, fatsoenlijk leven. Ik voedde mijn twee kinderen op. En plotseling 

kwamen er gedachten als: denk aan jezelf! Je hebt nog niets aan je leven gehad. 

Waarom ga je niet eens naar een feestje? En dat deed ik. Ik had het gewoon 

niet in de gaten dat iemand mij tot zonde en verwoesting wilde verleiden, want 

ik begreep die dingen nog niet. Dus miste ik geen enkel feest in de weken die 

volgden, maar ik vertelde iedereen die ik ontmoette of leerde kennen over 

Jezus. Maar omdat ik het verkeerde pad bewandelde, begon mijn eenzaamheid 

weer te groeien. Ik kon gewoon niet alleen zijn. Ik ontmoette iemand die erg 

zondig was, een Siciliaan. Ik had geen idee wie hij was. Hij woonde al snel met 

mij samen (toen wist ik nog niet dat dat zonde was). Na enige tijd kwam ik 

erachter dat hij lid was van de maffia. Hij had een machinegeweer en een 

pistool in zijn auto, en hij was ziekelijk jaloers. Mijn leven met hem werd een 

hel. Hij dreigde voortdurend dat als ik hem verlaten zou, hij mij zou 

vermoorden. Hij controleerde iedere seconde van mijn leven. Als ik naar het 

toilet ging, en ik mijn mobieltje niet bij mij hield, had ik een groot probleem 

als hij belde. Ik moest al mijn sociale media opgeven en mocht met niemand 

praten. Tegelijkertijd werd ik erg ziek, zodat ik niet meer kon werken. Hij 

controleerde iedere stap, dus bleef ik thuis en sprak niemand meer. Natuurlijk 

had ik hem ook over Jezus verteld. Als Siciliaan was hij katholiek, maar hij 

begreep mijn liefde en enthousiasme niet. Hij hield erg veel van mij en zijn 

jaloezie werd extreem. Ik huilde veel en vroeg hem om camera’s te installeren 

zodat hij kon zien dat ik met niemand in contact was, want als hij belde en de 

tv stond aan dacht hij dat er iemand op bezoek was.  

Mijn dochter, al een poosje christen, was erg betrokken bij de Kerk. Zij nodigde 

mij voortdurend uit, maar ik weigerde altijd. Toen op een dag, toen zij de 

volledige decoratie voor het kerkpodium had gemaakt vroeg zij mij opnieuw 

om naar de dienst te komen. Natuurlijk kon ik toen niet weigeren, dus ging ik, 

maar zoals je je voor kunt stellen, niet alleen. En zoals je zo vaak hoort: de 

preek was voor mij, net als of hij alleen maar voor mij bestemd was.  

Ongelofelijk! Ik huilde de hele tijd en voelde: dit is wat ik wil! Dit is wat ik 

nodig heb! God! Jezus! Niets anders. Als ik maar alleen was en iedere week 

naar de kerk kon gaan. Want met die man aan mijn zijde had ik geen 

mogelijkheid om met iemand te praten en relaties op te bouwen met broeders 

en zusters. Niemand mocht met mij praten. Dus besloot ik om bij hem weg te 

gaan om voor God te leven. Maar hoe? Het was onmogelijk! Hij zei dat als ik 

hem zou verlaten hij mij zou vermoorden. Dus bad ik tot God: ‘Help me. Ik 

heb begrepen wat U tegen mij wilt zeggen.’ Deze eenzaamheid die ik voelde 

kon niet gevuld worden door een mens, alleen maar door U, God. Ik belde de 

dochter van mijn vriend en zei haar dat ik hulp nodig had omdat ik weg welde 

gaan bij haar vader. Ik wist dat hij mij niets aan zou doen bij zijn dochter. Zij 

begreep mij volkomen, omdat zij haar vader kende. (Hij had al eens een geweer 

gehouden op het hoofd van de bakker, omdat hij vriendelijk was naar haar 

moeder toen hij haar een brood verkocht). Zij kwam onmiddellijk naar me toe, 

en samen zeiden wij dat ik bij hem weg wilde omdat ik voor God wilde leven. 

Ook vroeg ik hem of hij uit huis wilde gaan. Hij vertrok, maar viel mij lastig 

met berichtjes als: ‘Als ik die man vind, dan sterft hij. Eerst hij, dan jij.’ Hij 

dacht dat ik iemand anders had. Hij kon niet geloven dat ik alleen voor God 

wilde leven. Omdat ik niemand anders had, dacht ik dat er geen probleem was. 

Maar er was iemand die mij in de gaten hield; dat voelde ik. Na enige tijd 

schreef hij dat hij de rest van zijn spullen kwam halen en dat ik zou lijden. Ik 

wist wat hij ermee bedoelde en probeerde iemand te vinden om bij mij te zijn. 

Maar niemand had tijd; iedereen was aan het werk. Ik was dus helemaal alleen. 

Ik was overtuigd dat hij mij wilde vermoorden. Hij had ook al een plek 

gevonden waar niemand mijn lijk zou kunnen vinden, dat had hij meermalen 



benadrukt. Maar in plaats van weg te rennen en mij te verstoppen besloot ik 

om God te gaan prijzen. Ik smeekte God niet om mij te helpen, Ik prees Hem 

en zong voor Hem met heel mijn hart. Ik zal dat lied nooit vergeten. Het refrein 

was: ‘Wij verhogen Uw naam, Heer, aan U zij de glorie en de kracht.’ Zes uur 

lang prees ik God met dat lied, met tranen in mijn hart. Ik wist dat ik zou 

sterven, maar wat kon ik eraan doen? Plotseling kwam er iets in mijn kamer. 

Er kwam iets uit het plafond. Iets wat heel compact was als een dikke 

wolkbedekking. Ik merkte het op, maar kon het niet zien. Ik voelde hoe ik werd 

opgetild. Ik werd omgeven door een ongelofelijke liefde. Opnieuw voelde ik 

dat onbeschrijfelijke geluk en die oneindige liefde. Maar deze keer kon ik de 

glorie van God ervaren. Ik huilde en ik vroeg Hem om mij mee te nemen: ‘Laat 

mij hier alstublieft niet achter! Neem mij met U mee.’ Maar ik wist dat Hij mij 

niet mee zou nemen; ik wist dat ik die man zou ontmoeten en dat hij mij zou 

vermoorden. Maar mijn angst was weg. Ik had kunnen sterven op dat moment. 

Want ik wilde niet datgene verliezen waarmee ik omringd werd, zo 

onbeschrijfelijk! Zo wonderlijk! Ik vroeg God wat mijn laatste gebed zou 

moeten zijn en er was geen antwoord. De deurbel klonk. Ik opende vol 

spanning de deur, wetend dat het mijn einde zou zijn. Wat er gebeurde was 

onvoorstelbaar: de man keek mij aan, zijn blik ging naar beneden en hij vroeg 

me gedwee of dit al zijn spullen waren. Ik antwoordde blij: ‘Ja.’ Hij nam zijn 

spullen, gaf mij de sleutels van het appartement en wenste mij het beste. Wow! 

Hij moet de aanwezigheid van God hebben geproefd; het hebben gezien in mij, 

stralend. Ik danste, vierde het en zong voor God. Hij redde mij voor de tweede 

keer. Maar deze keer was het nog ongelofelijker. Op dat moment gaf ik mijn 

leven volkomen aan God. Ik zou Hem volgen uit mijn volle overtuiging; niets 

ter wereld zou mij nog van Hem kunnen scheiden.  

Mijn getuigenis wordt te lang. Daarom vertel ik de volgende keer hoe ik tot 

Jesjoea kwam.  

Ik hoop dat ik iemand kan bemoedigen die ook door zo’n moeilijke situatie 

heen gaat of nog erger. Vertrouw op God met uw hele hart: Hij verlost! 

Samira Sttay, 

GEBEDSKALENDER NR.92 VAN 1 MAART TOT 31 MEI 2021 

 

‘Hem (Vader) Die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of 

denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is, Hem zij de 

heerlijkheid in de gemeente door Jesjoea Messias, in alle geslachten, tot 

in alle eeuwigheid.’ Efeze 3: 20, 21 

‘Gezegend is JHWH, de God van Sem!’ Genesis 9: 26 

1) Antisemitisme is een begrip dat wij gebruiken wanneer iemand zich tegen 

de Joden keert en hen discrimineert, maar in de eigenlijke zin betekent het 

tegen zijn of in de plaats van Ha Shem, De Naam, wat een duiding is voor 

JHWH, keren; De Naam die door de Joden niet gebruikt mag worden, omdat 

in de geschiedenis de juiste uitspraak van De Naam verloren is gegaan en de 

eigennaam van God heilig is. Als iemand zich tegen het plan van God met 

Israël keert, dan is diegene tegen Ha Shem of zet die persoon iets of iemand in 

de plaats van Ha Shem. Ik bid voor mijn eigen leven voor onderscheid dat ik 

het plan van God zie en dat ik bereid ben om mee te werken in Zijn plan en 

visie. 

2) (TU) De president van Tunesië, Kais Saied heeft een antisemitische houding 

en daarmee ook de regering. Israël mag op weg naar Marokko niet door het 

Tunesische luchtruim vliegen. De Tunesische gelovigen betreuren dit en 

schamen zich voor dit beleid. Wij bidden dat, zoals in Efeze 3 staat, Gods 



kracht werkzaam is in de gelovigen en in de huisgemeentes zodat zij met kracht 

kunnen bidden voor de overheid en het evangelie durven te verspreiden. 

3) (TU) Nu wij in Nederland over enkele maanden meer vrijheden hopen te 

krijgen door vaccinatie tegen Corona, is dat in de Arabische landen waarvoor 

wij bidden niet het geval. Er wordt daar zelfs nog helemaal niet over vaccinatie 

gepraat. Er is geen uitzicht op snelle versoepeling in de maatregelen. Gebed 

wordt gevraagd dat ondanks de maatregelen kleine groepjes van 2 of 3 

personen elkaar ontmoeten om elkaar op te bouwen door gebed en het lezen 

van de Schrift en dat de plaatselijke gelovigen een bemoediging zijn voor 

elkaar in deze moeilijke tijd. 

4) (TU) Een Tunesische gelovige volgde de Discipelschap Bijbelstudies van 

een Algerijn via internet en begon de lessen toe te passen. Het resultaat is dat 

er mensen tot geloof kwamen en hij 10 personen heeft gedoopt. Gebed wordt 

gevraagd dat deze mensen ook weer training krijgen in discipelschap. Wij 

prijzen God voor zoveel open harten in deze moeilijke tijd. 

5) (AL) Ook de Algerijnse overheid heeft besloten dat Israël sinds het 

Abraham-verdrag voor vluchten naar Marokko niet door het Algerijnse 

luchtruim mag vliegen. Algerijnse gelovigen betreuren dit. Veel Algerijnse 

gelovigen zien in de Bijbel het plan van God met Israël onder de volken en 

willen zelf graag Israël bezoeken. Wij bidden met hen voor hun regering. 

Tegelijkertijd bidden wij ook dat de verdrukking van christenen door de lokale 

overheden stopt. 

6) AL) In de studio-bediening in het land zelf gebruikt men deze tijd om extra 

videoclips op te nemen met onderwijs, vraag en antwoord, bemoediging, gebed 

en aanbidding. Wij zegenen de personen die hun vrije tijd in deze studio 

doorbrengen om God op deze wijze te dienen en bidden voor veel vrucht. 

7) (AL) ‘Ik zal mijn gemeente bouwen en de poorten van de hel zullen haar 

niet overweldigen.’ (Mattheüs 16: 18). Gebed wordt gevraagd voor personen 

die nog maar pas tot geloof gekomen zijn en soms wel of niet samenkomen in 

een kleine huisgemeentes ten gevolge van de strenge lock-down. Gebed wordt 

gevraagd dat deze mensen getraind kunnen worden in discipelschap en dat de 

vrucht niet verloren zal gaan door eenzaamheid en gebrek aan nazorg. 

8) (MA) Wij danken God dat de koning van Marokko, Mohammed VI, zijn 

land heeft laten toetreden tot het Abraham-verdrag. Marokkaanse gelovigen 

kunnen nu (na de reisbeperkingen) een directe vlucht nemen naar Israël. Wij 

danken God dat het daarmee ook mogelijk is dat Messiaanse Joden onderwijs 

kunnen geven in de gemeentes in Marokko. Wij bidden voor rijke vrucht in 

Marokko op het verspreiden van Gods Woord. 

9) (MA) Wij danken God voor de gemeente in Tanger en bidden dat zij 

volhardend het evangelie blijven uitdragen zelfs door alle lijden waar zijzelf 

doorheen gaan. Wij zegenen de leiders dat zij ervaren dat ‘het kruis een kracht 

van God is.’ (1 Korinthe 1: 18). 

10) (MA) We bidden voor de Joodse gemeenschap in Marokko dat zij deze 

gelegenheid (het Abraham-verdrag) aangrijpen om alia te maken. Velen van 

hen voelen zich verantwoordelijk om voor de gebouwen, de synagogen en de 

graven te zorgen van hun voorouders, omdat anders niemand dat meer doet. 

We verlangen ernaar dat zij Gods Woord kennen en horen en dat de Geest hen 

beweegt om naar Israël te gaan. 

Getuigenis: Een man van 67 jaar in Ksar Chelala was bang voor een geplande 

oogoperatie. Een paar gelovigen baden voor hem en hij hoorde tijdens het 

gebed een stem: ‘Wees niet bang. Ik ben met je.’ Na het gebed gebeurde het 

dat de man weer normaal kon zien. Als gevolg kwam de vrouw van de man 

ook tot geloof in Jesjoea en werd het echtpaar gedoopt in een 

opblaaszwembadje bij gebrek aan een andere mogelijkheid. 

11) (MAU) Wij bidden voor de overheid van Mauritanië. De mensen die de 

touwtjes in handen hebben zijn de beydane de Witte Moren. Zij onderdrukken 

de haratin de zwarte Mauritaniërs. Officieel is er geen slavernij in het land, 

maar organisaties die slavernij bestrijden verklaren dat 20 % van de bevolking 

tot slaaf is gemaakt en in slavernij geboren wordt. Wij bidden voor een 

doorbraak van het evangelie onder de bevolking en dat de gelovigen open 

deuren vinden om te getuigen van verlossing en bevrijding in Jesjoea de 

Messias. 

 

 



12) (MAU) Filippenzen 4: 13: ‘Alle dingen zijn mij mogelijk door Messias die 

mij kracht geeft.’ Wij bidden dat de leiders van de kleine huisgemeentes in 

deze moeilijke tijd van beperkingen ervaren dat als zij Jesjoea zoeken dat Hij 

met kracht wonderen doet in onmogelijke situaties. 

13) (MAU) Twee derde van de bevolking is onder de 25 jaar. We bidden dat 

de jongeren door internet toegang krijgen tot het evangelie in hun eigen taal 

(Hassaniya, Wolof, Pulaar, Soniké), dat zij daardoor de waarheid ontdekken en 

zich door de miserabele economische situatie niet gedwongen voelen om zich 

aan te sluiten bij extremistische islamitische groepen. 

14) (LI) Libië staat op plaats 4(!) van landen die christenen vervolgen. Veel 

zwart-Afrikaanse christenen worden er mishandeld en vervolgd. Het land is 

een doorvoerhaven voor islamitische terroristen. Door de onrust en de chaos 

kunnen de jihadisten naar de landen beneden de Sahara trekken. Wij bidden 

God om genade voor de inwoners die slachtoffer zijn van het ernstig falende 

beleid, en voor naties die hun macht vergroten op Libisch grondgebied en uit 

zijn op de grondstoffen. Wij danken God dat Hij het lijden ziet, en bidden dat 

Hij krachtige wonderen doet onder de Libiërs.  

15) (LI) Wij bidden voor Libische gelovigen in Jesjoea: ‘U wordt immers door 

de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid, die gereedligt om 

geopenbaard te worden in de laatste tijd.’ (1 Petrus 1: 5). Wij bidden dat hun 

oog gericht is op Jesjoea. 

16) (LI) Een Algerijnse gelovige die na een Discipelschap Bijbeltraining in 

Libanon te hebben gevolgd, nu nog vastzit in Libanon vanwege het gesloten 

luchtruim, voelt zich geroepen om in Libië te gaan werken. Wij bidden voor 

geopende deuren, dat zodra hij zijn familie opgezocht heeft hij een 

mogelijkheid vindt om Libië binnen te gaan. Wij bidden voor voldoende 

ondersteuning. 

17) Antisemitisme (anti Ha Shem) is er ook binnen Israël. Wij bidden dat de 

religieuze leiders, de leiders van wereldkerken en de imams buiten hun 

traditionele kaders kunnen denken, en dat de Vader Zichzelf aan hen openbaart. 

Efeze 3: 20: ‘Hem nu, die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden 

of denken…’ 

18) Wij bidden voor de ultra-orthodoxen in Israël in Ashdod, Dimona en 

andere steden. Zij zitten vast in de rabbijnse uitleg en tradities. ‘Verhoog, 

verhoog de gebaande weg, zuiver hem van stenen.’ (Jesaja 62: 10). Wij bidden 

dat de Tora van God door Mozes gegeven op hun harten geschreven wordt 

(Jeremia 31: 33) en dat Gods Geest Jesjoea aan hen openbaart. 

19) ‘De HEERE zegene en behoede u! De HEERE doe zijn aangezicht over u 

lichten en zij u genadig! De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u en geve u 

vrede! Zo moeten zij mijn Naam op de Israëlieten leggen; en Ik zal hen 

zegenen.’ (Numeri 6: 24-26). Veel Israëli’s leven in angst door de roerige 

omstandigheden en de onzekerheid van wat de chaos en onvrede in de wereld 

voor hen brengt. Wij bidden dat de angst zal wijken voor diepe sjaloom van 

God zelf, en dat Hij hen zegent. 

Getuigenis: Wij dienen een God van wonderen. Een gezin in T. heeft een 

dochter die analfabeet is en erg godsdienstig. Op een dag toen zij zich 

klaarmaakte voor gebed hoorde zij een innerlijke stem die zei: ‘Zoek de 

waarheid.’ Zij zei: ‘Hoe kan ik de waarheid zoeken als ik niet kan lezen?’ 

Toevallig (?) lag er een kopie van het Nieuwe Testament van haar broer in de 

kamer. ’s Nachts verscheen Jesjoea aan haar in haar slaap, die haar zei het 

Nieuwe Testament te pakken en te lezen. Zij antwoordde: ‘Hoe kan ik dat doen, 

als ik niet kan lezen?’ De Heer zei drie keer: ‘Pak het boek en lees!’ Toen zij 

wakker werd pakte zij het boek. Zij kon lezen! Zij las als een onderwezen 

student en snapte alles! Het resultaat is dat het hele gezin tot geloof is gekomen 

in Jesjoea de Messias. 

20) Wij danken God en jullie voor de hulp die aan Libanon gegeven is na de 

explosie in Beiroet in 2020. Libanon is nog steeds een cruciaal land voor 

outreach omdat de christenen daar een prominent onderdeel zijn van de 

samenleving. Veel christelijke organisaties hebben kantoren in Beiroet. Wij 

bidden voor herstel van het land en het volk, herstel in de economie, maar 

bovenal voor geestelijk herstel: voor open harten op zoek naar de waarheid; 

voor inperking van de invloed van Hezbollah; voor eenheid onder de kinderen 

van God die in Jesjoea geloven, en voor zicht op het plan van God in de komst 

van Zijn Koninkrijk, samen met Israël. 



21) Gebed wordt gevraagd door mensen die in de islamitische wereld werken 

dat gelovigen de grote lijn gaan zien van Genesis tot Openbaring, en Gods plan 

voor alle naties om gezegend te worden door Abrahams zaad. Wij bidden dat 

het Woord van God niet krachteloos gemaakt zal worden door godsdienstige 

tradities (Matt.15: 6). 

22) Wij zegenen de Palestijnse christenen. Verschillende lieve broeders zijn 

besmet geraakt met het Coronavirus en flink ziek geweest. In Israël wordt er 

snel gevaccineerd, maar niet in de Palestijnse gebieden. Wij bidden voor deze 

lieve gelovigen dat zij ervaren dat zij ‘de kracht van God kennen’; ‘Ik ben de 

God van Abraham en de God van Izaak en de God van Jakob. God is een God 

van levenden.’ (Mattheus 22: 29, 32). Dat de opstandingskracht van Jesjoea 

door hun levens en hun bedieningen mag vloeien. 

23) Wij zegenen de gelovigen met een moslimachtergrond in de Palestijnse 

gebieden, Bethlehem, Gaza en de Westelijke Jordaanoever, dat God hen 

beschermt in hun kwetsbare positie en dat zij bemoedigd worden door andere 

gelovigen, zelfs nu de reisbeperkingen door de Coronamaatregelen streng zijn. 

‘U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de 

zaligheid.’ (1 Petrus 1: 5).  

24) Er vindt veel verkeer plaats tussen Israël en de Verenigde Arabische 

Emiraten door toerisme, handel en medische uitwisseling. De Joodse 

gemeenschap in Dubai groeit en komt uit de anonimiteit en uit hun 

ondergrondse manier van samenkomen. Wij bidden voor christenen in de VAE 

dat zij de mogelijkheid krijgen om Israël te bezoeken en de geschiedenis van 

de Bijbel daar ter plekke te ontdekken en voor Messiaanse gelovigen om naar 

de VAE te reizen en daar onderwijs te geven aan gelovigen. Wij bidden voor 

de groei van het Koninkrijk van God in de VAE. 

25) Wij zegenen de christenen in Jordanië en zijn God dankbaar dat zeker in 

de Evangelische Kerken Zijn Woord gepredikt wordt, en ook de plaats van 

Israël in God plan gezien wordt. Wij bidden voor de gelovigen met een 

Moslimachtergrond die het moeilijk hebben door vervolging vanuit hun familie 

en de maatschappij. De vrouwen onder hen verkeren in een uiterst kwetsbare 

positie. Ook bidden wij voor de personen die hen begeleiden in hun leven met 

Jesjoea. 

26) In Syrië zijn er dit voorjaar presidentsverkiezingen omdat de 7 jaar-termijn 

van President Bashar al-Assad zal aflopen. Hij is aan de macht sinds 2000. Hij 

rekt de vredesbesprekingen omdat hij wacht op deze verkiezingen. De 

bevolking lijdt ernstig onder zijn regime. Meer dan de helft van de inwoners 

zijn op de vlucht en meer van een half miljoen mensen zijn omgekomen. Wij 

bidden dat God ingrijpt in de situatie en dat de Syrische gelovigen weten te 

strijden voor hun natie en volk in de hemelse gewesten. Als Hezbollah steeds 

meer aanvalsplekken opbouwt tegen de staat Israël bidden wij om Gods 

bescherming, omdat Israël zich gedwongen voelt deze te vernietigen, waardoor 

er ook weer Syrische burgers omkomen. 

27) Paus Franciscus reist van 5-8 maart 2021 naar Bagdad, Irak. Hij bezoekt 

dan ook Mosul (Ninevé) en Ur. Het doel van de reis is om met top Shia leider 

Grand Ayatollah Ali-al-Sistani een document te tekenen van ‘menselijke 

broederschap voor wereldvrede’. In 2019 ondertekende de Paus dit document 

met de Sunni Grand Imaam van Al-Azhar (belangrijkste universiteit van de 

Islam in Egypte) Sheikh Ahmed al-Tayeb. Echte vrede komt alleen door het 

dienen van de God van Abraham, Izaak en Jakob. Wij bidden voor de ongeveer 

400.000 christenen in Irak die in de jaren van bloedige strijd moesten blijven 

omdat zij niet konden vluchten. Wij bidden dat God zich door Jesjoea aan hen 

openbaart door Zijn Woord in dromen en wonderen. 

28) Terwijl de wereld de pandemie bestrijdt gaat de hongersnood in Jemen 

onverminderd door. Wij smeken om Gods genade in de onmogelijke 

omstandigheden van Jemen, zoals andere naties die hun conflict uitvechten via 

de stammen in dit land, de honger, het gebrek aan medicijnen en de pandemie. 

Wij bidden voor een kentering in de problematiek, en dat het volk tot de 

bestemming gaat komen die God voor hen heeft, en voor een doorbraak van 

het Koninkrijk van God, die gepaard zal gaan met genezing en herstel. 

29) Via de digitale weg hebben hulpverleners contact met vrouwen in Saoedi-

Arabië en luisteren naar hun problemen en nood. Wij bidden dat deze vrouwen 

een open hart zullen hebben om te horen wat het evangelie zegt en dat er in 

Jesjoea heelheid en genezing is te vinden. Wij verlangen naar een krachtige 

werking van Gods Geest onder deze vrouwen die geïsoleerd zijn in huis of in 

de familie. 



30) ‘Wanneer zij (Egypte) tot de HEERE zullen roepen vanwege hun 

onderdrukkers, zal Hij tot hen een Heiland en Meester zenden; Die zal hen 

redden. Dan zal de HEERE aan de Egyptenaren bekend worden en de 

Egyptenaren zullen de HEERE kennen op die dag.’ (Jesaja 19: 20, 21). Wat 

een prachtige belofte voor Egypte. Wij danken God nu al voor de sterke 

gebedsbeweging in dit land en voor velen die de Bijbel van harte liefhebben. 

Door de extremisten en de schipperende overheid hebben de gelovigen 

voortdurend te maken met intimidatie en vervolging. Wij bidden dat God zich 

krachtig openbaart aan de Egyptische moslims. 

31) ‘Hem nu Die bij machte is u voor struikelen te bewaren, en u smetteloos te 

stellen voor Zijn heerlijkheid, in grote vreugde, de alleenwijze God, onze 

Zaligmaker, zij heerlijkheid en majesteit, kracht en macht, nu en in alle 

eeuwigheid.’ (Judas 24, 25). 

 

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.  

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. 

 

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. 

 

Hartelijke dank, 

Wij bedanken u hartelijk voor uw gebed en zijn blij met uw Financiële 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 

http://www.cornerstone-ministries.info/
mailto:mokhtaressid@cornerstone-ministries.info

