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Hoor, Israël! Adonai, onze G’d, Adonai is Één. En gij zult Adonai uw G’d 

liefhebben met geheel uw hart en geheel uw ziel en geheel uw vermogen. En 

deze woorden, die Ik u heden gebied zullen op uw hart zijn. En gij zult ze uw 

kinderen inprenten en erover spreken, wanneer u in uw huis zit en wanneer u 

op de weg gaat en bij uw te ruste gaan en bij uw opstaan. En gij zult ze als 

een teken op uw hand binden en zij zullen tot voorhoofdtekenen tussen uw 

ogen zijn. En gij zult ze op de deurposten van uw huis en op uw poorten 

schrijven. (Deut. 6:4-9) 

Algemene informatie 

 

Dhr. M. Essid  

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

E.: mokhtar.essid@cornerstone-ministries.info 

E.: mokhtar.cornerstone@gmail.com  

 

kantoor: Weteringpad 48, 3762 EN Soest  

W.: www.cornerstone-ministries.info  

 

Gebed voor Israël en de volken: sifraessid@gmail.com  

 

Correctie nieuwsbrief 

Antoinette van Hoorn 

 

De nieuwsbrief en gebedskalender van Stichting Cornerstone 

verschijnt 4x per jaar en wordt gratis op aanvraag toegestuurd. Wie 

hiervoor belangstelling heeft kan zich opgeven. Bij afmelding graag 

uw naam en uw adres. 

 

U kunt u gift storten op rekeningnummer IBAN:  

NL28INGB0000318452 van Stichting Cornerstone. 

Kamer van Koophandel 41190181, RSIN nummer: 

8058.93.957 

Informatie: André Schaap (info@as-administraties.nl) 

 
PROJECT ALGEMEEN 

Mocht u willen bijdragen aan de kantoor- en productiekosten van de 

nieuwsbrief/gebedskalender: uw gift is welkom onder vermelding van: ‘Algemeen’. 

 

PROJECT VERZOENING 

Wilt u persoonlijke ondersteuning geven aan Mochtar en Sifra Essid dan kan dat onder 

vermelding van ‘Project Verzoening’. 

IBAN: NL28INGB0000318452 van Stichting Cornerstone. 

Voor financiële vragen kunt u terecht bij de penningmeester: André Schaap info@as-

administraties.nl 
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Lieve vrienden 

 

Onthoud dat er Licht 

in de wereld is 

gekomen dat Zichzelf 

aan ons heeft 

geopenbaard –daarom 

heeft de duisternis zijn 

kracht verloren (zelfs 

wanneer het zijn best 

doet om ons bang te 

maken). 

Nu, altijd gericht op 

het Licht, kunnen we vol vertrouwen wachten op de dag waarop deze 

duisternis eindelijk volledig verdreven zal worden door onze 

Morgenster, het Licht van de wereld, onze Heer, Jesjoea de Messias. 

 

Laten we het komende jaar wederom op God vertrouwen, want Hij 

heeft bewezen dat Hij betrouwbaar is in ons eigen leven en in de levens 

van andere mensen. In 1 Koningen 8:56 lezen we “Prijs de Heer! Hij 

heeft zijn volk rust gegeven, zoals Hij beloofde. Hij heeft alles gedaan 

wat Hij had beloofd door zijn dienaar Mozes.”  

 

Eenieder van ons is uniek in Zijn ogen, wat er ook gebeurt in deze 

wereld, Hij zal ons nooit loslaten. 

In Jesaja 43: 4 staat geschreven “Jij bent zo kostbaar in mijn ogen, zo 

waardevol, en Ik houd zo veel van je dat Ik de mensheid geef in ruil 

voor jou, ja alle volken om jou de behouden.” 

 

Wij wensen je een jaar vol vreugde en zonneschijn toe; een jaar waarin 

verdriet en zorg twee vreemden zullen zijn. Een jaar waarin vrienden 

komen en nooit gaan, en waarin geen plaats is voor een traan! 

Wij wensen je mooie en gezellige feestdagen toe, en EEN GELUKKIG 

2022 

 

Mochtar en Sifra 

Wij zijn dankbaar 

 

Wij zijn dankbaar voor God 

die ons liefheeft met een 

onvoorwaardelijke liefde. 

 

We zijn dankbaar voor Zijn 

geduld, Zijn soevereiniteit, 

Zijn majesteit, Zijn 

aanwezigheid aan onze 

zijde.   

 

Wij zijn dankbaar voor Zijn woorden van troost, genezing en herstel. 

 

Dank U Heer voor het laatste jaar dat u ons hebt beschermd tegen en 

bewaard voor het virus dat rondgaat in deze wereld, en dat wij zelfs 

mensen hebben ontmoet die U hebt genezen. ‘Ik ben getroost en 

gesterkt en jullie gebeden hebben mij gezegend!’ 

 

Ik dank God die mij liefheeft zoals ik ben, met al mijn 

onvolmaaktheden. Hij is elke dag bij me tot het einde der tijden. Wat 

een voorrecht om zo'n grote God van liefde te mogen kennen! 

 

De Bijbel zegt ons: ‘Wees dankbaar’ (Kolossenzen 3:15).  

 

Wij zijn gezegend, zeer gezegend! 

Ik ben dankbaar voor onze geweldige Heer, Hij geeft ons niet op, Hij 

houdt ons vast in onze zwakheid, en zelfs ondanks onze mislukkingen. 

Hij heeft de overwinning, en wij zijn zegevierend met Hem. Het is 

goed om te weten dat Hij het laatste woord heeft, dat alles in Zijn 

handen is, en dat Hij wat er met ons gebeurt gebruikt voor Zijn 

bestemming in ons leven en voor het Koninkrijk! 

 

Jeremia en Job leefden ook met pijn en verdriet, maar ze hebben de 

kracht gevonden in woorden van geloof en dankbaarheid. Laten wij 



net als hen zeggen: ‘Ik ben Hem dankbaar Wiens goedheid niet is 

uitgeput, die leeft’ (Klaagliederen 3:22 en Job 19:25). 

 

Waar ik vooral dankbaar voor ben, is het feit dat Hij mij dag na dag 

bemoedigt met Zijn levende Woord. Er is geen dag die ik wil missen. 

Zijn liefde en zorg zijn kostbaar. 

‘De HEERE nu is Degene, Die voor uw aangezicht gaat; Die zal met 

u zijn; Hij zal u niet begeven, noch u verlaten; vreest niet, en onzet u 

niet.’ (Deut. 31:8) 

 

Ons grote voorbeeld om te leven vanuit dankzegging is Jesjoea de 

Messias. Zelfs in de, misschien wel, moeilijkste periode van zijn leven, 

vlak voordat Jesjoea werd overgeleverd, dankt Hij God (1 Kor. 11:23). 

Jesjoea laat zien dat dankzegging niet alleen een uiting van dank is. 

Het laat geloof en vertrouwen in zijn Vader zien. Lees bijvoorbeeld 

Johannes 11 vanaf vers 41. Nog voordat Lazarus uit het graf is 

gekomen, dankt Jesjoea zijn Vader. Daarna pas roept Hij dat Lazarus 

naar buiten moet komen. En dat gebeurt. Toen ik dit bovenstaande 

verhaal van Jesjoea en Lazarus las, kreeg de onderstaande tekst uit 

Filippenzen 4:6 een heel andere betekenis voor mij: ‘Wees in geen 

ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, 

met dankzegging, bekend worden bij God.’ Jesjoea dankt de Vader 

voor iets wat nog niet is gebeurd. 

 

Ook wij mogen onze verlangens met gebed en dankzegging bij God 

brengen, in het vertrouwen dat Hij naar ons luistert en doet wat goed 

is. De liefde van Jesjoea voor Zijn Vader gaat alles te boven. Hoewel 

Jesjoea de mogelijkheid had om naar het vlees te wandelen, koos Hij 

ervoor om te blijven wandelen naar de Geest. Als Jesjoea 

ongehoorzaam was geworden aan Zijn Vader had Hij niet in Gods 

liefde kunnen wandelen. Laten wij daarom ook God, onze Vader, lief 

hebben boven alles, zodat Hij centraal staat. 

 

Mochtar Essid 

 

 

Onze dank aan u 

U bent kostbaar voor ons werk. Onze woorden schieten te kort om onze 

enorme dank te kunnen uiten. Uw gebed is altijd kostbaar, maar u hebt 

de laatste maanden ook laten zien dat u achter ons staat met uw 

liefdevolle ondersteuning. Het is duidelijk dat ons werk dat wij 

jarenlang hebben gedaan niet mogelijk was zonder u. 

 

De afgelopen maand hebben sommigen onder u ons gebeld, gemaild 

of geappt om te vragen wanneer de volgende gebedskalender op de 

deurmat ligt. Het is fijn om te merken dat de gebedskalender gemist 

wordt. Omdat wij dachten meer te kunnen meedelen over een volgende 

conferentie hebben wij de toezending van de gebedskalender een 

maand later gepland. Helaas, de planning van de conferentie loopt ook 

uit. 

 

Het is ons verlangen dat Gods heerlijkheid meer zichtbaar wordt in 

deze tijd, dat we in ons dagelijks leven Zijn aanwezigheid ervaren, en 

dat we als we Zijn Woord lezen het zeker weten: Hij is er en Hij 

spreekt, door Zijn Woord en door de Heilige Geest, en dat wij, wanneer 

wij door een donkere tijd gaan, misschien wel God Zelf onze naam 

horen roepen, zoals ooit een jongen in de tempel hoorde: ‘Samuel, 

Samuel.’ Waarop hij antwoordde: ‘Spreek, want Uw dienaar luistert’ 

(1 Samuel 3:10). Dit kunnen wij zelf niet doen: onze verwachting is 

van de Heere alleen. Laten we samen dit woord regelmatig uitspreken 

tot God ‘Heere, spreek tot ons… Wij wachten op U. We hebben onze 

plaats ingenomen op onze wachtpost. Heere, toon ons welke weg we 

dit jaar moeten gaan. Toon ons Uw heerlijkheid. We aanbidden u en 

loven en prijzen Uw grote Naam.’ 

 

De Heere wil ons Zijn weg wijzen. Als we in Zijn Woord lezen of 

ernaar luisteren, kan Hij tot ons spreken door Zijn Geest. Hij kan ons 

een overtuiging in ons hart, in onze gedachten, geven, en ons zo Zijn 

weg duidelijk maken. Hij kan ook door anderen tot ons spreken of onze 

ingeving bevestigen. Soms spreekt Hij ook door omstandigheden tot 

ons, om ons Zijn weg te tonen. Daar zijn wij dankbaar voor. 

Sjalom, Gods rijke zegen toegewenst! 



Een ongelofelijk mooi verhaal 

 

Een Jood op leeftijd, 

eigenaar van de 

beroemdste bakkerij van 

Duitsland, vertelde vaak 

het volgende verhaal uit 

zijn jeugd: ‘Weet je 

waarom ik vandaag nog 

leef? Ik was een tiener 

toen de nazi’s in 

Duitsland Joden 

genadeloos vermoorden. Ze brachten ons met de trein naar Auschwitz. 

In de winter was het daar dodelijk koud. Wij verbleven in barakken 

zonder eten, zonder echte bedden. Er was geen mogelijkheid om je op 

de een of andere manier op te warmen. Het sneeuwde, en de koude 

wind bevroor onze wangen. We waren met honderden bij elkaar tijdens 

die koude, vreselijke nachten. Geen eten, geen water, nergens een plek 

waar je veilig was. Het bloed bevroor als het ware in je aderen. Naast 

mij zat een bejaarde Jood die erg geliefd was in mijn stad. Hij trilde en 

zag er verschrikkelijk uit. Ik sloeg mijn armen om hem heen in een 

stevige knuffel om hem nog enige warmte te geven. Ik wreef zijn 

handen, benen, gezicht en nek. Ik smeekte hem om in leven te blijven. 

Ik heb getracht hem wat op te vrolijken. Zelf was ik moe en half 

bevroren, maar ik bleef de man over zijn hele lijf masseren om hem op 

te warmen. Zo heb ik de oude man die beruchte nacht warm gehouden. 

Toen er vele uren verstreken waren, verschenen eindelijk in de vroege 

ochtenduren de eerste zonnestralen. Ik keek om me heen om te zien 

hoe het met de andere mensen ging. Tot mijn afgrijzen zag ik alleen 

bevroren lijken. De koude winternacht had iedereen gedood. Ze waren 

gestorven van de kou. Slechts twee mensen hadden deze 

verschrikkelijke nacht overleefd. De oude man, omdat ik hem niet had 

laten bevriezen, en ik omdat hem met al mijn kracht had getracht warm 

te houden. 

Mag ik je het geheim vertellen van hoe je kunt overleven in deze 

wereld? Als je het hart van anderen verwarmt, dan verwarm je jezelf. 

Wanneer je anderen ondersteunt, versterkt en aanmoedigt, dan ontvang 

je steun, kracht en aanmoediging in je leven.’ 

 

Mochtar Essid 

 

David Friedman 

 

In de laatste nieuwsbrief hebben we gemeld dat de leidersconferentie 

van oktober in Den Haag niet door zou gaan. Als organiserend team 

hadden we geen vrede om het door te laten gaan vanwege de pandemie. 

We hadden alle gasten uit het buitenland aangeraden om in plaats 

daarvan volgend jaar naar Nederland te komen. 

 

Begin september kregen we het verschrikkelijke nieuws uit Israël dat 

ons broeder David Friedman overleden was aan complicaties na een 

besmetting. Toen begrepen wij pas echt waarom wij, zonder het te 

beseffen, besloten hadden om deze conferentie niet door te laten gaan. 

David zou een belangrijke rol spelen tijdens deze conferentie. Vanaf 

2005 hebben we altijd met hem samengewerkt, zelfs tot op het laatst. 

We hebben verschillende keren samen gereisd, waaronder naar Polen, 



en conferenties georganiseerd in Noord-Afrika en in het Midden-

Oosten.  

 

David is altijd betrokken geweest bij het verzoenend werk tussen Joden 

en Arabieren. Hij had een bijzondere voorliefde om Arabische mensen 

de Tora te onderwijzen, en hij was in het bijzonder gericht op het 

ontwikkelen van vreedzame relaties tussen beide groepen.  

 

Een getuigenis: 

Dr. David Friedman, vader, geleerde, auteur, voorganger, Messiaanse 

rabbijn, snelwegadvocaat en politiek activist, een geliefde dienaar van 

G-D, discipel van Jesjoea,  

David was ook een gepassioneerd pleitbezorger voor alia en de rechten 

van de ongeborenen, en een patriottische oorlogsveteraan, die in het 

Israëlische leger had gediend nadat hij alia had gemaakt met zijn 

vrouw Margalit in 1983. Ze hebben twee zonen Yehoshua en 

Benyamin en vijf kleinkinderen. 

 

Hij was de eerste Messiaanse Jood die zich kandidaat stelde voor een 

zetel in de Knesset. 

 

Wij bidden voor Margalit en hun kinderen en kleinkinderen. 

Conferentie 

Verschillende keren hebben wij Conferentiecentrum De Betteld 

gevraagd om bij hen een conferentie te kunnen organiseren, maar het 

bleek niet mogelijk in de maand die wij voor ogen hadden, september 

2022. 

Op 8 december hebben wij echter het mooie bericht van hen 

ontvangen, dat er voldoende ruimte zal zijn om alsnog de geplande 

conferentie bij hen te kunnen organiseren. 

We hopen en bidden dat wij er van 23 t/m 27 september Jom Troea 

(Rosj haSjana) de ‘Dag van bazuinen’ kunnen vieren. 

In onze volgende nieuwsbrief van april zal meer informatie staan over 

deze conferentiedagen. Hierbij vertrouw ik erop dat God in de  

tussentijd meer inzicht geeft over de huidige situatie waarin wij ons 

bevinden. Ik hoop dat God het virus uit de lucht verwijderd zal hebben, 

zodat wij dit feest gezamenlijk kunnen vieren. 

Ik vraag jullie om te blijven bidden dat wij de stem van God mogen 

verstaan. Hij is niet veranderd. Hij blijft immer Dezelfde. 

 

Mochtar Essid 

 

Gezegend is het land Marokko 

 

Marokko is het vierde 

land dat de plooien 

gladstrijkt met Israël en 

de Staat erkent. De laatste 

maanden kreeg ik veel 

berichten van Marokkaanse 

vrienden die zo blij zijn dat 

hun overheid een goede 

relatie is aangegaan met 

Israël. Zij zijn verheugd dat 

God hun gebeden heeft verhoord. Nu kunnen Marokkanen zonder 

visum naar Israël reizen en rechtstreeks vliegen van Casablanca naar 

Tel Aviv.  

 

Marokko is een gezegend volk door hun open relatie met Israël. En ik 

denk aan de lieve mensen in Nederland en daarbuiten die altijd veel 

gebeden hebben voor het land. Sommigen hebben jarenlang naar 

Marokko gereisd en hebben onderweg mensen verteld over de liefde 

van God. Ik ken zelf Marokkaanse christenen die door mijn 

bemiddeling naar Israël zijn geweest en baden voor verzoening tussen 

hun volk, de politieke leiders en Israël.  

 

Ik hoop dat andere Noord-Afrikaanse landen Marokko zullen volgen 

om mee te doen met het Abraham Akkoord met Israël.  

 



Marokko is een goed voorbeeld voor andere landen. Er leven nog 

steeds honderden Joden in Marokko. Door de jaren heen hebben 

Marokko en Israël een relatie gehad die geworteld is in geopolitieke en 

culturele banden. Marokko presenteert zich graag als bemiddelaar, 

tussen Oost en West, maar ook tussen Israëli’s en Palestijnen. De 

voormalige monarch van Marokko, koning Hassan II, speelde een 

belangrijke rol bij het bevorderen van het vredesproces en ontving 

Israëlische functionarissen, hoewel Marokko deelnam aan de coalitie 

die tegen Israël vocht tijdens de Jom Kippoeroorlog in 1973.  

 

Wij blijven bidden dat andere Arabische landen zich ook gaan voegen 

in het Abraham Akkoord. 

 

GEBED VOOR ISRAEL EN DE VOLKEN 

Wij bidden de 1ste en 3e zondagavond van de maand van 19.30 tot 21 

uur op het kantoor van Stichting Cornerstone, Weteringpad 48, Soest, 

voor Israël en de volken. 

 

Data: 2 en 16 januari, 6 en 20 februari, 6 en 20 maart, 3 april 2022. 

Op 17 april is er geen bidstond omdat het Pesach is. 

Neem voor meer informatie contact op met Sifra: 

sifraessid@gmail.com 

 

PROJECT ALGEMEEN 

Mocht u willen bijdragen aan de kantoor- en productiekosten van de 

nieuwsbrief/gebedskalender: uw gift is welkom onder vermelding 

van: ‘Algemeen’. 

PROJECT VERZOENING 

Wilt u persoonlijke ondersteuning geven aan Mochtar en Sifra Essid 

dan kan dat onder vermelding van ‘Project Verzoening’. 

IBAN: NL28INGB0000318452 van Stichting Cornerstone. 

Voor financiële vragen kunt u terecht bij de penningmeester: André 

Schaap info@as-administraties.nl 

Gebedskalender nr. 95 van 1 januari – 31 maart 2022 

 

 
 

‘Niets blijft voor eeuwig verborgen.’ 

‘Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het 

openbaar worden van de kinderen van God.’ Romeinen 8: 19. 

 

1) Wij zegenen onze broeders en zusters in de islamitische wereld en 

in de wereld van het jodendom die niet openlijk durven te zeggen dat 

zij in de God van de Bijbel en Jesjoea geloven. Wij bidden voor de 

innerlijke strijd die zij altijd hebben tussen de zekerheid dat Jesjoea de 

Verlosser en de Zoon van God is en de gevolgen die hun keuze heeft 

voor de relatie met hun familie; de consequenties voor het gezin dat ze 

hebben, of de economische gevolgen. Die strijd is vaak zwaarder dan 

de keuze tussen leven of dood, omdat de onderlinge banden 

noodzakelijk zijn om te kunnen functioneren in hun cultuur. Jesaja zei 

over de Knecht, van wie God zegt ‘Mijn Knecht, die ik ondersteun’: 

‘de uitdovende vlas pit zal Hij niet uitblussen.’ (Jesaja 42: 3). 

 

2) ‘Verblijd ons overeenkomstig de dagen waarin U ons verdrukt hebt, 

overeenkomstig de jaren waarin wij het kwade gezien hebben. Laat 
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Uw werk aan uw dienaren gezien worden, Uw glorie over hun 

kinderen.’ (Psalm 90: 15, 16). In Israël zijn er regelmatig ontmoetingen 

tussen Messiaanse Joodse gelovigen en gelovigen met een Arabische 

achtergrond. Zij eten samen, aanbidden en delen hun vreugde en 

verdriet. Wij danken voor de eenheid die zij ervaren in Jesjoea. Dat is 

niet vanzelfsprekend. Mensen met deze achtergronden hebben veel 

kwaad en verdriet gezien. Wij bidden voor een voortgaand 

herstelproces en dat hun kinderen de zegen ontvangen voor alle offers 

die hun ouders/grootouders brengen. 

 

3) Wij bidden voor de leiders in Israël die leiding geven aan 

bedieningen van Verzoening tussen Jood en Arabier zoals ‘Bridges for 

Peace’ en ‘Gemeinschaft der Versohnung’ en ‘Jerusalem House of 

Prayer for All Nations’, dat God hen ‘vast doet staan, overeenkomstig 

het evangelie…, overeenkomstig de openbaring van het geheimenis… 

maar dat nu geopenbaard is… overeenkomstig het bevel van de 

eeuwige God’ (Romeinen 16: 25, 26). Het doel van die openbaringen 

is: geloofsgehoorzaamheid (vers 26). Wij bidden dat deze bedieningen 

aan kracht winnen zodat seculiere Israëli’s en orthodoxe Joden de 

liefde van God zien en tot geloof komen in Jesjoea, de Messias. 

 

4) ‘Jezus zei: Ik dank U, Vader, Heere van de hemel en de aarde, dat u 

deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, en ze aan 

jonge kinderen hebt geopenbaard.’ (Mattheus 11: 25). Wij bidden voor 

de kinderen van de ultraorthodoxe Joden en de charidim dat zij 

openbaring en dromen krijgen over Jesjoea. Wij verlangen ernaar dat 

de nieuwe generatie onder hen de Zoon zal omarmen en liefhebben. 

 

5) Bij de aanvang van Nieuwjaar in september werd op uitnodiging 

van de Israëlische ambassadeur van Israël, Gilad Erdan, bij de VN 

gevierd dat het Abraham Akkoord 1 jaar bestaat. De ambassadeurs van 

alle naties bij de VN waren uitgenodigd en 70 (!) van hen gaven gehoor 

aan de uitnodiging. De hoop werd uitgesproken dat de Palestijnen zich 

aansluiten bij de Abraham Akkoorden tot welzijn van hun economie 

en de gezondheidszorg. Wij danken God voor deze akkoorden omdat 

zij tot zegen zijn van velen, en bidden dat Israëli’s kunnen getuigen net 

zoals Daniël dat deed aan het hof van Nebukadnezar: ‘Er is een God 

in de hemel Die verborgenheden openbaart.’ (Daniël 2: 28). Wij 

bidden dat de hooggeplaatsten van Bahrein, de VAE, Marokko en 

Sudan de God van Israël leren kennen. 

 

6) (MAU) Internationaal werd er hard gewerkt aan een verbetering van 

het onderwijssysteem toen Corona uitbrak en kinderen en jongeren 

geen onderwijs op afstand konden krijgen. Het analfabetisme is hoog, 

en als kinderen een basisschool gevolgd hebben is er bijna geen 

mogelijkheid tot een vervolgopleiding. De jongeren zijn vatbaar voor 

onderwijs in Koranscholen en daarmee voor extremisme. Wij bidden 

voor de opgroeiende jeugd dat zij toegang krijgen tot internet en 

zoeken naar de zin van het leven en dan op sites terechtkomen die het 

evangelie uitleggen en vanwaar zij de Bijbel kunnen downloaden.  

 

7) (MAU) De Fulani (Hal-Pulaar) zijn erg trots op hun taal en hebben 

daarom al langer geleden het initiatief genomen tot onderwijs in de 

eigen taal. Het gevolg is dat mensen uit de landbouwregio zijn 

getrokken om naar het buitenland te gaan.  Daar zijn Fulani die tot 

geloof komen in Jesjoea. Wij bidden dat zij zich geroepen gaan voelen 

om terug te keren naar hun land om daar het Woord te onderwijzen, en 

naast het helpen van de opbouw van de volgende generatie zich ook 

zullen inzetten om het Koninkrijk van God te laten groeien. 

 

8) (MAU) ‘Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de 

tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons 

geopenbaard zal worden.’ (Romeinen 8: 18). Wij bidden voor de 

wedergeboren Mauritaniërs die ernstig lijden onder de druk van hun 

familie en het feit dat zij buiten de maatschappij geplaats worden 

omdat zij geloven. Wij zegenen hen met moed, volharding, en bidden 

dat God wonderen doet in voorzienigheid. 

 



9) (LI) ‘Het reikhalzende verlangen op het openbaar worden van de 

kinderen van God’ (thema gebedskalender Rom. 8) geldt zeker ook 

voor de Libische christenen. Wij bidden dat, in deze tijd waarin zij niet 

openbaar kunnen worden, zij door de Geest van God gevormd worden 

in het kennen van het hart van God; het lezen van Zijn Woord, en het 

volgen van Zijn wegen. Wij bidden voor voldoende begeleiding voor 

ieder van hen. 

 

10) (LI) Op zoek naar stabiliteit in land en regering heeft de overheid 

gezegd dat buitenlandse huurlingen het land moeten verlaten. Om 

hoeveel personen het nu gaat is niet gezegd. In het oosten vochten 

Russische huurlingen onder Haftar en in Tripoli Turkse. De 

machthebbers die hen naar Libië stuurden hebben graag de inkomsten 

van de grondstoffen zoals olie. Wij verlangen ernaar dat de stabiliteit 

in het land versterkt wordt en dat er rust komt onder de bevolking, 

zodat er weer een mogelijkheid gaat komen om te reizen, het evangelie 

te verspreiden en huisgemeentes te bouwen. 

 

11) (LI) Van de 6 miljoen inwoners voordat de onlusten begonnen zijn 

er 2 miljoen het land ontvlucht. Velen van hen wonen in Tunesië en in 

Egypte in opvangkampen. Anderen zijn doorgereisd naar Europa en 

landen als Canada. ‘Ik ben gevonden door hen die Mij niet zochten, Ik 

heb Mij geopenbaard aan hen die naar Mij niet vroegen.’ (Romeinen 

10: 20). Wij bidden voor dit geteisterde volk dat God in Zijn liefde 

Zich aan hen openbaart. 

 

12) (TU) De cultuur en maatschappij (zeker door alle politieke onrust, 

maar daarvoor ook al) is doorspekt met wantrouwen en onenigheid. 

Gebed wordt gevraagd voor de wedergeboren personen die 

samenkomen in huisgemeentes. Zij nemen deze houding mee naar de 

bijeenkomsten. Wij bidden dat zij de Messias zien, die hen één maakt: 

‘…de geheimenis, dat eeuwen en geslachten lang verborgen is 

geweest, maar nu geopenbaard is aan zijn heiligen…Christus onder u, 

de hoop op de heerlijkheid.’ (Colossenzen 1: 26). 

13) (TU) Er is een groeiende spanning in het land vanwege de 

machtsovername door president Kais Saied. Hij heeft een parlement 

samengesteld, maar houdt nog steeds alle macht in eigen handen. De 

polarisatie onder de bevolking groeit. De president heeft niet duidelijk 

gemaakt hoe hij het land uit de crises denkt te sturen. Wij bidden voor 

de bevolking die wanhopig is omdat er voor jongeren geen toekomst 

is, de familie geen inkomen heeft, en er geen uitzicht is op werk. Wij 

bidden voor begrenzing van de invloed van het extremisme en dat de 

gelovigen durven te getuigen van Jesjoea. 

 

14) (TU) In het noordwesten van het land zijn leiders nodig die 

verantwoordelijkheid willen dragen in huisgemeentes. Gebed wordt 

gevraagd voor de discipelschapstrainingen die gegeven worden, en 

voor jonge echtparen, dat zij een stabiele relatie mogen ontwikkelen 

zodat zij een thuis kunnen worden voor een gemeente. 

 

15) (MA) Wij zijn heel dankbaar voor de op zonnecellen werkende 

‘megavoice’, apparatuur waardoor analfabeten in hun eigen taal de 

boodschap van verlossing kunnen horen. En de apparatuur en de 

boodschap moet een openbaring zijn voor degenen die luisteren. Wij 

bidden dat de boodschap van heil diep doordringt in de harten van de 

luisteraars in alle Berbertalen. 

 

16) (MA) Op de verspreiding van de boodschap van de Bijbel in het 

Tamazight op Facebook en de website komen veel reacties en 

opmerkingen. Wij bidden dat de broeder die is aangesteld om op deze 

reacties te reageren een zalving van wijsheid ontvangt en dat God Zich 

openbaart door zijn antwoorden aan hen die het lezen. Ook bidden wij 

voor bescherming voor zijn gezin, omdat hij in de verspreiding van het 

Woord een sleutelpositie inneemt. 

 

17) (MA) Het thema van deze kalender is ‘openbaring’ en dat 

verborgen dingen niet verborgen blijven. Er zijn nogal wat 

Marokkanen die wedergeboren zijn en relatie hebben met anderen 



waardoor zij in de familiekring van gelovigen zijn opgenomen, die niet 

durven te getuigen in hun eigen familie. Gebed wordt gevraagd dat er 

een doorbraak gaat komen in familienetwerken en dat meerdere 

personen uit een familie zullen geloven dat Jesjoea de Messias is. 

 

18) (AL) Wij zegenen de voorgangers van de huisgemeentes en leiders 

van evangelisatie-bedieningen en sociale hulpverlening, onderwijs en 

training. ‘Voorzeker, de Heere HEERE doet niets tenzij Hij Zijn 

geheimenis heeft geopenbaard aan Zijn dienaren, de profeten.’ (Amos 

3: 7). Wij bidden dat de openbaring die God hun geeft hen sterk maakt, 

zodat zij in alle druk en verantwoordelijkheid weten welke richting zij 

moeten ingaan en wat de volgende stap is in de groei van het 

Koninkrijk van God. 

 

19) (AL) De relatie tussen Algerije en Marokko staat op de rand van 

oorlog. Marokko heeft zich de Westelijke Sahara toegeëigend en de 

VS steunt dit besluit. Algerije bewapent Polisario tegen Marokko. Wij 

bidden voor de burgers die in dit conflict tussen wal en schip vallen 

door de jarenlange onenigheid en chaos. Wij bidden dat de bevolking 

van de Westelijke Sahara tot God roept en dat Hij zich aan hen 

openbaart. 

 

20) (AL) Het lijkt dwaas om in een Heer te geloven die lijdt en sterft 

maar het is een wijsheid die God al voor de eeuwen gepland had: ‘Wat 

geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart 

is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die Hem 

liefhebben. Aan ons heeft God het geopenbaard door Zijn Geest.’ (1 

Korinthe 2: 9, 10). Wij bidden voor vrouwen die de enige zijn in de 

familie die geloven. Zij zijn kwetsbaar en voelen zich vaak zwak. Ook 

wordt het hun onmogelijk gemaakt om andere gelovigen te ontmoeten. 

Wij bidden dat zij blij kunnen zijn dat God zich in Jesjoea aan hen 

geopenbaard heeft. 

 

 

21) Wij bidden voor de bevolking van Libanon die in een diepe crisis 

zit met onvoldoende reserves door de hyperinflatie waardoor ze geen 

brandstof kunnen kopen en er geen elektriciteit opgewekt kan worden. 

De watervoorziening komt hierdoor ook in gevaar omdat die elektrisch 

opgepompt wordt. Wij bidden dat deze crisis de bevolking niet verder 

tot extremisme drijft, maar dat zij zullen roepen tot de Schepper van 

hemel en aarde en dat zij Jesjoea aannemen: ‘Hiertoe is de Zoon van 

God geopenbaard, dat Hij de werken van de duivel verbreken zou.’ (1 

Joh. 3: 8). Wij zegenen de gemeentes en de kinderen van God dat hun 

getuigenis straalt in deze duisternis. 

 

22) Wij zegenen de klinieken, zoals in het noorden van Jordanië waar 

personeel werkt met als doel, naast het herstel van zieken, het brengen 

van de liefde van God in Jesjoea. Wij bidden dat de woorden die de 

genezen patiënten naar huis meenemen uit de kliniek doorwerken in 

de harten en dat zij erover spreken met familie en vrienden en dat Gods 

Geest een diep werk doet.  

 

23) In het hele Midden-Oosten en ook in Irak verdiept zich het conflict 

tussen de sjiitische en de soenitische moslims. Er zijn beschuldigingen 

van valse politiek, opstanden, demonstraties en op allerlei plekken 

worden terreurdaden gepleegd. Wij bidden dat de ogen opengaan van 

de moslims dat dit niet de Islam is die zij aanhangen en dat zij 

verlangen naar een uitweg, waarbij zij via internet bij de Bijbel 

uitkomen en filmpjes met getuigenissen van moslims die in Jesjoea 

geloven. 

 

24) Wij zegenen Steve Khoury van de Holy Land Missions in 

Bethlehem. Op de lijst van ‘Israel Allies Foundation’ staat zijn naam 

genoteerd tussen de namen van de 50 meest invloedrijke mensen die 

een zegen zijn voor Israël vanuit de christelijke wereld. Dat is een 

zegen, maar brengt voor deze Palestijn ook veel geestelijke strijd 

teweeg. Wij bidden voor hem en zijn familie en alle andere Palestijnen 

die door hun liefde voor de God van Israël hun nek uitsteken. 



25) ‘Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in 

zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn 

zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Daarom 

heb ik een behagen in zwakheden, in smadelijke behandelingen, in 

noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus’ wil. Want 

wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig.’ (2 Korinthe 12: 9, 10). Wij 

zegenen de gelovigen die in diepe nood leven onder de Palestijnen, in 

Syrië en Irak, die ernstig vervolgd worden en bang zijn hun leven te 

verliezen. Wij bidden dat de opstandingskracht van Jesjoea door hen 

heen straalt en anderen tot inkeer brengt. 

 

26) Tijdens een wrede en afgodische overheersing openbaarde God 

Zichzelf in een droom aan de wreedaardige alleenheerser 

Nebukadnezar in Babel. Onder die heerschappij waren mensen 

geplaatst die de Schepper van hemel en aarde kenden en Hem dienden. 

Daniël zei: ‘Hij openbaart diepe en verborgen dingen, Hij weet wat in 

het duister is, want het licht woont bij Hem.’ (Daniël 2: 22). God plaats 

Zijn dienaren, profeten in moeilijke plaatsen in het Midden-Oosten om 

over Hem te spreken, ook voor de overheden en machthebbers. Wij 

bidden dat God hun leven bewaard te midden van de terreur en dat zij 

de moed hebben om op hun plek te blijven staan. 

 

27) Wij zegenen de jeugd in de Palestijnse gebieden. Deze jonge 

mensen hebben nooit een tijd van vrede gekend. Titus 1: 2 zegt dat 

‘God niet liegen kan’ en ‘’Hij heeft in de bestemde tijd Zijn Woord 

geopenbaard’. Wij bidden dat de nieuwe generatie de waarheid leert 

kennen door het Woord van God. Dat het nu de tijd is dat zij die 

openbaring krijgen en Jesjoea aannemen als Verlosser. 

 

28) Op de 29 miljoen inwoners van Jemen krijgen er door de 

hulpinstanties 13 miljoen hulp in de vorm van voedsel en zorg. Dat 

zijn er 3 miljoen meer dan een paar maanden geleden. De nood is 

enorm en de situatie uitzichtloos. Tussen de verschillende partijen 

wordt voortdurend strijd geleverd om de macht. Over het algemeen 

wordt het gezien als een strijd tussen Saoedi-Arabië en Iran, die hun 

ideologische onenigheden op dit terrein (Jemen) uitvechten. Wij 

zegenen de bevolking in deze uitzichtloze situatie en bidden dat er 

Jemenieten zijn die een openbaring krijgen van de God van Abraham 

en toegang krijgen tot Zijn Woord, of mensen ontmoeten die hun over 

de redding in Jesjoea vertellen. 

 

29) ‘De HEERE heeft Zijn heil bekendgemaakt en Zijn gerechtigheid 

voor de ogen van de heidenvolken. Hij heeft gedacht aan Zijn 

goedertierenheid en trouw voor het huis van Israël.’ (Psalm 98: 2, 3). 

Wij bidden dat de ogen van de jonge mensen in Saoedi-Arabië 

opengaan voor de wonderen die God in de geschiedenis heeft gedaan 

voor het volk Israël, dat dit verbazing zal opwekken en zij nieuwsgierig 

zullen worden naar de God van Israël. (In sommige gebieden van de 

Islam -Abraham akkoord- wordt nu informatie gegeven over de 

holocaust en het ontstaan van de staat Israël).  

 

30) Heel veel moslims zijn op zoek naar recht en gerechtigheid. Ons 

gebed wordt gevraagd voor hen die zoeken. Romeinen 1: 17 zegt dat 

‘gerechtigheid van God wordt geopenbaard in het evangelie van 

Christus en dat het een kracht is tot redding voor eenieder die gelooft.’ 

Als moslims zich afkeren van de godsdienst omdat zij daar geen 

rechtvaardigheid in ontdekken maar terreur, richten zij zich op de 

organisaties van de mensenrechten. Wij bidden dat zij op hun 

zoektocht bij het evangelie van Christus uitkomen. 

 

31) ‘Ik heb Uw Naam geopenbaard aan de mensen die U Mij uit de 

wereld gegeven hebt.’; de Ha-Shem, de heilige Naam van de Eeuwige, 

zijn identiteit. ‘Zij waren van U en U hebt hen Mij gegeven, en zij 

hebben Uw woord in acht genomen.’ (Johannes 17: 6). Wij danken en 

eren God dat Hij Zichzelf in Jesjoea aan ons geopenbaard heeft, en dat 

wij Hem kennen. Laten wij elkaar aansporen om Zijn woorden in 

oplettendheid en met volle aandacht serieus te nemen en die ‘vol te 

maken’. Wij maken deel uit van die openbaring in deze generatie. 


