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Abraham-akkoorden in profetisch perspectief  

Anderhalf jaar geleden sloot Israël met de Verenigde Arabische 

Emiraten en Bahrein een historisch akkoord. Het was voor het eerst dat 

Israël met Arabische landen een handels- en vredesovereenkomst 

sloot. 30 januari 2022 was de eerste keer dat Isaac Herzog, de president 

van Israël, een officieel bezoek heeft gebracht aan Abu Dhabi (VA).  

 

Toen deze gebeurtenis mij ter ore kwam, verheugde mij dit zeer omdat 

het een erg belangrijke aangelegenheid is. Bijna tweeënhalf jaar 

geleden sloot Israël een akkoord met zijn buren in de Golf en later met 

Marokko. Er waren enorm veel positieve redenen om me daarover te 

verheugen, want ik zag onmiddellijk hoe belangrijk het profetische 

woord uit Jesaja 19 over de heerbaan in het Midden-Oosten is die zich 

zal uitstrekken van Egypte, door Israël, helemaal tot Assyrië. De hele 

regio zal in vrede wonen en een zegen zijn onder de toekomstige 

heerschappij van de Messias 

 

Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd 

worden (Matteüs 5:9) 

Een vloed van kamelen zal je land overspoelen, jonge kamelen uit 

Midjan en Efa. Uit Seba komen ze in groten getale, beladen met 

wierook en goud. Zij verkondigen de roemrijke daden van de HEER. 

Alle schapen en geiten van Kedar worden voor jou bijeengedreven, 

Nebajots rammen staan je ter beschikking; ze zijn weer welkom als 

offer op mijn altaar. Mijn tempel zal ik in alle luister herstellen”. 

(Jesaja 60:6-7). 
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Lieve vrienden, 

 

Een paar jaar geleden werden we 

geconfronteerd met verschillende 

oorlogen in het Midden-Oosten. 

Twee jaar geleden zijn we 

allemaal opgeschrikt door Covid-

19, en zijn er vanaf die tijd over 

de hele wereld mensen gaan 

protesteren tegen alle beperkende 

regels die de overheden oplegden 

aan hun burgers. Heel veel 

mensen zijn hun toekomst met angstiger ogen gaan bekijken. 

Momenteel worden we dagelijks betrokken bij een oorlog tussen 

Europa, Amerika en Rusland. Deze oorlog voelt anders aan dan alle 

andere recente conflicten, wellicht omdat het dicht(er)bij is, en we elke 

dag via de media vernemen dat mensen op de vlucht zijn,  op zoek naar 

een veilig plek. Intussen is alles duurder geworden, en weten veel 

mensen niet hoe hoe ze de touwtjes aan elkaar moeten knopen. 

We zien nu ook dat veel Joden uit Oost-Europa hulp krijgen om terug 

te gaan naar hun vaderland Israël. Dit laat volgens mij zien dat God 

nog steeds de controle heeft over de hele wereld. 

Mijn gedachten gaan uit naar 1 Petrus 1:7 over de beproeving van het 

geloof. Misschien wil de Here deze ontwikkelingen in de samenleving 

daar wel voor gebruiken. 

In dat Bijbelvers in de Petrusbrief wordt gezegd: “…opdat de 

beproeving van uw geloof – die van groter waarde is dan die van goud, 

dat vergaat en door het vuur beproefd wordt – mag blijken te zijn tot 

lof en eer en heerlijkheid, bij de openbaring van Jezus Christus.” Zie 

op Hem, wees trouw aan Hem en aan Zijn Woord. Hij gaat mee en zal 

voor ons zorgen in alle omstandigheden en in alle situaties. Vrees niet, 

houd stand, en zie het heil dat de Here zal bewerken. 

Zoals onder andere te lezen is in de Sidoer (het joods gebedenboek): 

“Hebt ontzag voor de Eeuwige, jullie, door Hem gewijd, want wie dat 

ontzag hebben zal het aan niets ontbreken. Jonge leeuwen kunnen 

gebrek en hongerlijden, maar die de Eeuwige zoeken hebben aan niets 

gebrek. Dankt de Eeuwige, want Hij is goed, want Zijn liefde is voor 

altijd. Die Uw hand opent en al wat leeft zich laat verzadigen naar 

genoegen. Gezegend de man die op de Eeuwige vertrouwt, dan zal de 

Eeuwige hem Zijn vertrouwen schenken. Jong ben ik geweest en nu 

ben ik oud geworden, maar nooit zag ik een onschuldige in de steek 

gelaten en zijn kinderen om brood bedelen. De Eeuwige geeft Zijn volk 

macht, de Eeuwige zegene Zijn volk met vrede.” 

 

Persoonlijk bericht 

Na 26 jaar ernstige problemen te hebben gehad 

met mijn darmen en veelvuldig ziek te zijn 

geweest, heb ik de laatste maanden 

verschillende onderzoeken gehad in het 

ziekenhuis. In de afgelopen jaren is mijn 

gezondheid snel achteruitgegaan; ik heb geen 

enkele energie, en kan daarom bijna niets doen. Na alle onderzoeken 

hebben de doktoren me aangeraden om de dikke darm te laten 

verwijderen, en zal er een stoma geplaatst worden. Binnenkort ontvang 

ik een oproep voor de operatie.  

Mijn gebed is dat God wijsheid geeft aan de doktoren, en kracht aan 

mij voor een (voor)spoedig herstel. 
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Waarom moe(s)t ik lijden? 

Veel mensen zuchten onder de oorlog. Wereldwijd hebben miljoenen 

mensen geen hoop meer, geven de schuld aan anderen of aan God zelf. 

Bijna niemand realiseert zich dat het lijden in een mensenleven vaak 

begint met ongehoorzaamheid. Lijden, zoals pijn, ziekte, rouw, 

conflicten, psychische problemen, en niet te vergeten, dat wij elkaar 

regelmatig tegenwerken. Er kan zoveel in ons leven zijn wat pijn doet. 

Misschien bent u een van de velen die uitroept: “God waarom? 

Waarom laat U toe dat ik in deze situatie terecht ben gekomen? Waar 

is dit goed voor? U bent toch een goede God, ik begrijp er niets van.” 

En ook in de wereld zijn we getuige van rampen door natuurgeweld, 

besmettelijke ziekten en nu oorlog dichtbij huis. 

Er zijn geen gemakkelijke antwoorden op deze vragen te vinden. Maar 

zoals ik al schreef, het probleem ligt niet bij God, maar bij ons. Als we 

ons afvragen waarom God rampen en lijden toelaat – in het 

wereldgebeuren, maar ook in ons eigen leven – dan roepen we in feite 

Hem ter verantwoording. 

Laat me teruggaan naar de bijbel... 

Zondeval 

In Genesis 1:31, “En God zag al wat Hij gemaakt had, en ziet, het was 

zeer goed. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest,” 

de zesde dag. Er was geen lijden, geen ziekte, geen pijn, er waren geen 

virus, geen oorlogen, geen natuurrampen, niets van dat alles. 

Het is onze eigen schuld dat de dood, het lijden, het verdriet in de 

wereld is gekomen. Dat onthult Genesis 3 vers 5: “God weet, dat, ten 

dage dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden, en gij zult 

als God zult zijn, kennende goed en kwaad.” Het was duidelijk dat God 

had gezegd dat ze niet van de vrucht van de boom mochten eten, “want 

op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven”. 

Vanaf dat moment is het lijden en de dood in de wereld gekomen. 

Nooit kunnen en mogen we God daarvan de schuld geven, het is onze 

eigen schuld. In Adam als onze voorvader, hebben ook wij Gods gebod 

overtreden. 

Geen mens, hoe lief ook, wordt onschuldig geboren. Het kwaad, de 

zonde, erven we van onze (voor)ouders. Maar bij onze wedergeboorte, 

ons geloof in de Heere Jesjoea, wordt de relatie met God hersteld. 

Maar hoe zit het dan met het lijden, de rampen die deze wereld en de 

mens treffen. Stuurt God het kwaad, laat Hij het toe? En waarom? Om 

de mens te straffen, om zijn aandacht te krijgen, om zijn geloof te 

testen?  

Het volk Israël 

Deuteronomium 8 gaat over de reis van het volk Israël door de 

woestijn. Nadat ze vanwege hun ongeloof het land Kanaän niet binnen 

mochten en als straf nog veertig jaar in de woestijn rond moesten 

trekken, staat er in vers 2: “Denk aan de tocht die de HEER, uw God, 

u door de woestijn heeft laten maken, veertig jaar lang. Hij wilde u zijn 

macht laten voelen en u op de proef stellen, om te ontdekken wat er in 

uw hart leefde: gehoorzaamheid aan zijn geboden of niet”. 

God kan moeilijkheden toelaten, zelfs sturen, om te zien wat er in ons 

hart is, of we ook in moeilijkheden ons vertrouwen op Hem stellen. 

Psalm 10:14 zegt het zo: “Toch ziet u de pijn en het verdriet, u merkt 

het op en weegt het in uw hand. Op u vertrouwen weerloze mensen, de 

wezen, u komt hen te hulp”. 

We kunnen nog een paar voorbeelden vinden in de Bijbel. 

Asaf  

Zoals in zoveel psalmen gaat het ook in Psalm 73 over iemand die 

worstelt met de moeilijkheden in zijn leven. Asaf – hij schreef deze 

psalm – ziet dat het de ongelovigen voor de wind gaat, terwijl de 

gelovigen te kampen hebben met tegenslagen en moeilijkheden. Hij 



begrijpt dat niet, “tot ik Gods heiligdom binnenging, en mij hun einde 

voor ogen werd gebracht” (vers 17). 

Asaf besefte dat het einde van de ongelovigen hun eeuwige ondergang 

zou betekenen, terwijl de gelovigen aan het einde van hun leven Gods 

heiligdom mogen binnengaan. Hij zal hebben begrepen dat God 

moeilijkheden en tegenslagen gebruikt om de gelovigen te vormen 

naar Zijn beeld. 

Job 

Ik denk aan Job. Als er iemand in de Bijbel is die veel heeft moeten 

lijden, is het Job wel. De satan kreeg van God de vrije hand om Job te 

treffen, alleen zijn leven mocht hij hem niet ontnemen. De satan had 

God erop gewezen dat het geen wonder was dat Job oprecht en vroom 

was, godvrezend, omdat God hem rijk zegende. 

Alles raakte hij kwijt, ook zijn gezondheid. Een lange lijdensweg 

volgde. Zijn zogenaamde vrienden dachten precies te weten waarom 

Job zoveel moest lijden. “Hij zal wel gezondigd hebben en dit is Gods 

straf…” 

Aan het einde van het aangrijpende boek zwijgt Job en belijdt hij: “Ik 

weet dat niets buiten uw macht ligt, en geen enkel plan voor u 

onuitvoerbaar is. Wie was ik dat ik, door mijn onverstand, uw besluit 

wilde toedekken? Werkelijk, ik sprak zonder enig begrip, over 

wonderen, te groot voor mij om te bevatten. Eerder had ik slechts over 

u gehoord, maar nu heb ik met eigen ogen aanschouwd. Daarom 

herroep ik mijn woorden en buig ik mij, zoals ik hier zit in het stof en 

het vuil” (Job 42:2, 3, 5 en 6). Nadat Job voor zijn vrienden heeft 

gebeden, brengt God een omkeer in het levenslot van Job. 

 

 

 

‘Ik schep het onheil’ 

In Jesaja 45:7 lezen we: “die het licht vormt en het donker schept, die 

vrede maakt en onheil schept. Ik ben het, de HEER, die al deze dingen 

doet.” 

Opmerkelijke woorden: ‘Ik schep het onheil.’ Woorden waarmee wij 

niet goed raad weten. Dit wil niet zeggen dat de Here de bewerker van 

het kwaad is. Bij ‘onheil’ moet je hier onder meer denken aan de 

ballingschap, als oordeel van God over de zonden van het volk Israël. 

Jona 

In de geschiedenis van Jona zie je dat God een heftige storm stuurt om 

Jona te stoppen op zijn vlucht bij Hem vandaan en hem tot inkeer te 

brengen. Later stuurt God een worm die de wonderboom steekt, zodat 

die verdort en Job weer in de brandend hete zon zit. Hierdoor spreekt 

God nogmaals tot Jona. 

Hier zie je dat Gods genadevolle hand tegenslagen en moeilijkheden 

kan sturen om ons te stoppen op een weg die bij Hem vandaan leidt en 

ons terug te brengen bij Hem. Dat zie je ook in de geschiedenis van de 

verloren zoon (Lukas 15). 

Habakuk 

Denk ook eens aan Habakuk, aan zijn bekende woorden uit hoofdstuk 

3:17-19. Ook als alles tegenzit, blijft Habakuk de Here vertrouwen en 

zich in Hem verblijden. 

“Al zal de vijgenboom niet bloeien, al zal de wijnstok niets 

voortbrengen, al zal de oogst van olijfboom tegenvallen, al zal geen 

koren op de akkers staan, al zal er geen schaap meer in de kooien zijn 

en geen rund meer binnen de omheining – toch zal ik juichen voor de 

HEER, jubelen voor de God die mij redt. God, de HEER, is mijn 

kracht, hij maakt mijn voeten snel als hinden, hij laat mij over mijn 

bergen gaan”. 



Genade 

Dwars door het lijden in de wereld spreekt God tot ons, tot de wereld. 

Hij roept op tot bekering, anders zullen ook wij omkomen aan het 

einde van ons leven, waarbij in deze opmerking van de Here Jesjoea 

ook een verwijzing naar het laatste oordeel doorklinkt. 

Tragedies en andere vormen van lijden wil de Here gebruiken om ons 

dichter bij Hem te brengen en ons meer te veranderen naar Zijn beeld. 

Zo vaak wijzen mensen met de vinger omhoog naar de hemel, alsof 

God verantwoordelijk is voor alle ellende.  

God probeert door rampen heen onze aandacht te krijgen. Maar zolang 

we Hem kwalijk nemen dat deze dingen gebeuren, kunnen we Zijn 

stem niet horen. 

Het is genade van Hem als Hij ons stilzet door rampen in het 

wereldgebeuren of door moeilijkheden in ons persoonlijke leven. Hij 

wil onze aandacht; Hij wil ons laten zien dat we de Here Jesjoea nodig 

hebben. Alleen in Hem is rust, vrede, veiligheid en vergeving van onze 

zonden te ontvangen. 

En laten we ook niet vergeten dat de satan nog steeds rondgaat als een 

brullende leeuw, die overal dood en verderf wil aanrichten. De Here 

Jesjoea noemt hem in het Johannes Evangelie de overste van deze 

wereld. Laten we zijn macht niet onderschatten, maar ook niet 

overschatten. De Here is machtiger. Denk aan Job. God gaf de grenzen 

aan voor de satan. Bij de Here zijn we werkelijk veilig, wat niet wil 

zeggen dat ons geen moeilijkheden zullen overkomen. 

Dit is geen gemakkelijk onderwerp om over na te denken, zeker als het 

ons persoonlijk raakt. Als er tegenslagen zijn in ons leven, als er 

rampen in de wereld plaatsvinden, is het altijd goed om ons af te vragen 

of de Here ons iets te zeggen heeft. Romeinen 8:28 zegt: “En wij weten 

dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen 

geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede.” 

Denk ook aan Hebreeën 12 vers 10 en 11 “Onze aardse vaders 

berispten ons maar voor korte tijd en naar eigen goeddunken, maar Hij 

berispt ons voor onze eigen bestwil, om ons te laten delen in zijn 

heiligheid. Een vermaning lijkt op het moment zelf geen vreugde te 

brengen, slechts verdriet, maar op den duur plukt wie erdoor gevormd 

is er de vruchten van: een leven in vrede en gerechtigheid”. 

‘Zie, Ik maak alle dingen nieuw’ 

In verwachting mogen we uitzien naar de dag dat de Here Jesjoea alles 

nieuw zal maken. Een nieuwe hemel, een nieuwe aarde, het nieuwe 

Jeruzalem. Nooit meer een oorlog, nooit meer ziekte, nooit meer dood. 

Altijd leven, vrede, vreugde, blijdschap… 

‘Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij 

zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen en hun God zijn. 

“Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods 

woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn 

volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen 

uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen 

jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij. Hij die op 

de troon zat zei: ‘Alles maak ik nieuw!’ – Ik hoorde zeggen: ‘Schijf 

het op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar” 

(Openbaring 21:3-5). 
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SJEMITA: WAT HET IS EN WAAROM HET 

ERTOE DOET 
 

Israël bevindt zich in een sjemita -jaar. ‘Sjemita’ is een woord dat een 

concept in het jodendom beschrijft dat verwijst naar het zevende jaar 

van een zevenjarige cyclus, waarin God vergeving of vrijlating 

afkondigt. In feite betekent het woord sjemita ‘loslaten’ in het 

Hebreeuws. Het sjemita-jaar is een sabbatsjaar en bevat veel 

belangrijke spirituele principes. 

 

Het eigenlijke Hebreeuwse woord, שמטה, sjemita, komt vijf keer voor 

in de Bijbel, en alleen in het boek Deuteronomium (Deuteronomium 

15:1, 2, 9; 31:10). Wat interessant is, is dat in de Schrift het woord 

sjemita specifiek verwijst naar de kwijtschelding van schulden, en in 

het algemeen naar het concept van vrijlating (het “jaar van vrijlating”). 

Tegenwoordig verwijst sjemita specifiek naar rust voor het land. Hoe 

zijn deze twee met elkaar verbonden, of helemaal niet? 

 

Tegenwoordig wordt sjemita in Israël wederom beoefend, maar heeft 

het alleen betrekking op het rustende land. Ieder zevende jaar planten, 

ploegen of bewerken boeren die sjemita houden niet; hun velden liggen 

braak. Alle producten die van nature van het land komen, kunnen 

worden geplukt voor persoonlijke consumptie, maar mogen niet 

worden verkocht. Dit concept om het land te laten rusten wordt op een 

paar plaatsen in de Schrift gevonden. Misschien wel het meest 

geciteerde gedeelte is Leviticus 25:1-7: 

 

“De HEER zei tegen Mozes, op de Sinaï: zeg 

tegen de Israëlieten: ‘Wanneer jullie eenmaal 

in het land zijn dat ik je zal geven, moet het land 

rust krijgen, een sabbatsrust gewijd aan de 

HEER. Zes jaar achtereen mogen jullie je land 

inzaaien, je wijngaard snoeien en de oogst 

binnenhalen. Maar het zevende jaar moeten 

jullie het land laten rusten, het is een 

sabbatsjaar dat aan de HEER gewijd is. Je mag 

dan je land niet inzaaien, je wijngaarden niet 

snoeien, het koren dat vanzelf opkomt niet als oogst binnenhalen en 

niet de druiven oogsten van je ongesnoeide wijnstokken. Het moet een 

jaar zijn van volstrekte rust voor het land. Wat er in dat jaar op het land 

groeit is voor jullie allen. Je mag er zelf van eten, maar ook je slaven 

en slavinnen, je loonarbeiders en de vreemdelingen die bij je te gast 

zijn; ook voor je veestapel en voor de in het wild levende dieren kan 

het als voedsel dienen.’ 

Het concept om het land te laten rusten wordt ook gevonden in Exodus 

23:10-11; Leviticus 25: 20–22. 

 

Dus, hoe verbindt het idee van loslaten (wat letterlijk is wat het woord 

sjemita betekent), met rust? Ik geloof dat we het antwoord vinden in 

de persoon van Messias Jesjoea. Door de hele Schrift heen worden de 

concepten van bevrijding en vernieuwing samen gevonden. Of het nu 

gaat om de vrijlating van gevangenen, slaven, schulden, enz., we 

merken altijd dat vernieuwing het gevolg is. In de Messias wordt zowel 

de bevrijding van onze schuld aan de zonde als het herstel uit 

geestelijke gevangenschap bereikt. Hijzelf maakt deze bewering in 

Lukas 4 wanneer Hij voorleest uit het boek Jesaja in de synagoge in 

Nazareth: 

“En Hij kwam ook in Natzeret, waar Hij was opgegroeid, en volgens 

zijn gewoonte ging hij op sabbat naar de synagoge. Toen hij opstond 

om voor te lezen, werd hem de boekrol van de profeet Jesaja 

overhandigd, en hij rolde hem af tot de plaats waar geschreven staat: 

De Geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om aan 

armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan 

gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel 

van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven, om een 

genadejaar van de Heer uit te roepen. Hij rolde de boekrol op, gaf hem 



terug aan de dienaar en ging weer zitten; de ogen van alle aanwezigen 

in de synagoge waren op hem gericht. Hij zei tegen hen: ‘Vandaag 

hebben jullie deze schrift tekst in vervulling horen gaan’” Lucas 4:16-

21 

 

Jesjoea's vervulling van deze ongelooflijke profetie uit Jesaja 61 laat 

ons zien hoe centraal verlossing van zonde is in Zijn bediening. De 

Messias laat niet alleen de gevangenen vrij, maar leidt hen ook naar 

het “jaar van de gunst van de Heer”, wat in wezen het ultieme jaar van 

vrijlating is, het Jubeljaar (Leviticus 25:10). Toch stopt Zijn werk niet 

bij de bevrijding! Hij leidt ons ook tot vernieuwing door rust. In 

Messias vinden we rust op Zijn uitnodiging: 

 

“Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, 

dan zal ik jullie rust geven.”  Mattheüs 11:28. 

 

In Jesjoea worden we bevrijd en vernieuwd door rust voor onze 

vermoeide, belaste zielen. Wat een geweldige schat hebben we in 

Hem! 

 

Moge u, terwijl we Zijn jaar van bevrijding – sjemita vieren, ook 

vernieuwing vinden in uw rust, wetende dat uw schuld in Messias is 

betaald! U bent niet langer een gevangene van de zonde, maar vrij om 

Hem te volgen en door Zijn Geest te leven. 
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Ismaël en Verkiezing 

 

Het Bijbelse idee van "uitverkiezing" – dat God een bepaald volk kiest 

– kan een zware pil zijn om te slikken in een moderne, globaliserende 

samenleving. Degenen die misschien niet erg bekend zijn met de 

Bijbel (en zelfs degenen die dat wel zijn) maken soms bezwaar dat het 

idee van uitverkiezing de "uitsluiting" van anderen aanmoedigt. 

Echter, terwijl de God van Israël een specifiek volk (d.w.z. Israël) 

"kiest" (בחר; Bahar) en "zegent" (ברך; Barach), betekent dat niet 

dat God ook niet nog steeds de niet-uitverkorenen op vrijwel dezelfde 

manier zegent. 

 

Bijvoorbeeld wanneer de Heer Abram (אברם; Avram) roept om de 

"verheven vader" te zijn (אב רם; av ram) over wat het volk Israël zou 

worden, zegt God: "Ik zal van u een groot volk maken (גוי גדול; goy 

gadol)" (Gen 12:2). Wanneer Abram twee zonen heeft, Ismaël en 

Isaak, kiest God de jongste zoon om de afstamming voort te zetten die 

ten grondslag zou liggen aan de belofte aan het Israëlitische volk (zie 

Gen 21:12). Dit betekent echter niet dat God afziet van de ongekozen 

Ismaël. 

 

Integendeel, de Heer zegent Ismaël op ongeveer dezelfde manier als 

God Abram zegent. Nadat Sara Ismaël en zijn moeder Hagar naar de 

woestijn heeft verdreven, redt God deze twee uitverkoren mensen van 

een zekere dood en doet hun beloften die de beloften aan het 



uitverkoren zaad weerspiegelen. De engel des Heren zegt tegen Hagar: 

"Vrees niet, want God heeft de stem gehoord van de jongen waar hij 

is. Opstaan! Hef de jongen op en houd hem vast met uw hand, want Ik 

zal hem tot een groot volk maken (גוי גדול; goy gadol)" (Gen 21:18). 

Dus, terwijl Ismaël niet op dezelfde manier "uitverkoren" of 

"uitverkoren" is als Isaak, Gods verkiezing sluit soortgelijke 

zegeningen voor de niet-uitverkorenen niet uit. Daarom draagt het 

Bijbelse begrip van uitverkiezing niet het idee van "uitsluiting" met 

zich mee; integendeel, terwijl God een speciale natie kan kiezen, 

zegent en verzorgt de Heer nog steeds degenen die geen deel uitmaken 

van die uitverkoren natie. 

 

Arabieren zijn ook kinderen van Arabieren 
 

Toen ik in 1988 in de christelijke 

wereld bij Dorcas Hulp ging 

werken, waren we veel in actie om 

goederen naar Oost-Europa te 

smokkelen. Een spannende tijd, 

want je was helemaal 

overgeleverd aan de hulp van de 

Almachtige wanneer je voor een 

of andere grens stond. Rusland heette nog USSR, en van alle deelstaten 

– zoals bijvoorbeeld Oezbekistan, Turkmenistan, Kazachstan – wisten 

we niets of bijna niets. Als je me toen gevraagd had: ‘gaat Oost-Europa 

nog open?’ dan had ik je aangekeken met verwonderde ogen en had ik 

gedacht of je wel deugde in je bovenkamer.  

 

Een jaar later opende Roemenië zich (dominee Lazlo Tökes) en niet 

veel later de USSR (Gorbatsjov). Een wonder en alles in korte tijd. We 

konden frank en vrij reizen naar allerlei plaatsen om via de lokale 

kerken en gemeenten hulp te verlenen. 

 

Een ‘wonderlijke’ verandering. Ik kwam tijdens de oorlog in 

Tsjetsjenië (tegen Rusland) in Grozny, de hoofdstad, en wij hielpen de 

lokale Baptistengemeente door geld te geven. Daar konden ze 

doopwater voor kopen, want er kwamen veel mensen tot geloof 

(meestal moslims) maar die konden niet worden gedoopt omdat de 

naastgelegen rivier zo vervuild was, dat dopen daarin niet verantwoord 

was. Dit is zomaar een voorbeeld. 

 

In het jaar 2000 ging ik werken bij de, toen nog gehete, Arabische 

Wereld Zending, onderdeel van Arab World Ministries. Wij hadden in 

alle Arabischsprekende landen zendelingen, maar veel gebeurde er 

niet. Af en toe kwam een moslim tot geloof, maar dat was het. Toen 

kwam 11 september 2001 en, na een paar maanden, veranderde de 

situatie compleet in die wereld. Duizenden, honderdduizenden 

moslims kwamen tot geloof, en dat gaat tot op de dag van vandaag nog 

steeds door. We kregen chat-kerken, evangelische gemeenten in 

diverse landen. Er ontstond zelfs een kerk in Mekka! Moslims die de 

Here Jesjoea als hun Redder en Verlosser leerde kennen, maar waar 

velen ook zagen dat de Eeuwige God een plan had met en door Israël. 

Dat was opmerkelijk. Het geloof groeide, en toen kwam de Arabische 

lente in 2010. Protesten en opstanden met als gevolg geweld en 

aanscherping van het Islam-geloof, extremisme enz., maar ook een 

toename van gelovigen in het reddingswerk van Jezus.  

De contrasten werden scherper. De Kerk groeide door, explosief, maar 

wel onder druk.  

 

Veel zendelingen kwamen onder druk, maar het werk ging door.  

In onze wereld (Journaal en Telegraaf, AD, etc.) was daar weinig van 

bekend, maar het gebeurde wel. Er ontstonden grote gemeenten in 

Algerije, Marokko, Libanon, Egypte, Syrië en op het Arabisch 

Schiereiland, maar er was wel veel tegenstand. 

 

In Israël begon een opleving onder Joden, maar ook onder Arabieren. 

Messiaanse gemeenten ontstonden door het hele land heen, maar er 

waren daar ook Arabische mensen die Gods plan met en door Israël 

verstonden, met alle getuigenis van dien. 

 

Maar, er was nog steeds een tegenstand, in algemeen opzicht, van 

moslims tegen gelovigen in Jesjoea/Isa. In de tijd na 2001 organiseerde 

Stichting Cornerstone in Soest vanaf 2003 conferenties in Nederland 

(neutraal grondgebied). Ik was daar deel van de organisatie (Mokhtar 

Essid was de leider), en Arabische en Israëlische leiders kwamen 

samen met westerse kerkleiders om na te denken over ‘Verzoening’. 



Dat waren helende bijeenkomsten voor Jood, Arabier en de volkeren. 

Vergeving en verzoening stonden centraal.  

We begonnen elkaar te begrijpen en van daaruit gingen we verder aan 

de slag. 

 

In 2005 stond ik in het gebouw in Hebron dat bekend staat als de grot 

van Makpelah. Het gebouw is daar door Herodes neergezet en in de 

Byzantijnse tijd is het verfraaid. Ik stond daar bij het graf van 

Abraham, dat in het centrum ligt. Het is een sarcofaag waar je naar 

kijkt door een hekwerk heen. Het gebouw was en is opgedeeld in een 

synagogegedeelte en een moskeegedeelte, maar Abraham lag in het 

centrum, dat was belangrijk! 

 

Als je in de Moskee stond bij het graf keek je naar de tombe en je zag 

aan de andere kant iemand staan met een keppeltje, en andersom 

iemand met een kiffar. 

Daar ontstond mijn boek ‘De God van Abraham, Isaak Én Ishmaël: 

Een Weg naar vrede in het Midden-Oosten’ 

(J.bonker@bijbelsecultuur.nl).  

 

Isaak en Ismaël kijken elkaar in de ogen, maar kunnen elkaar niet 

aanraken, maar Abraham ligt in het midden. Ismaël en Isaak zijn broers 

maar moeten elkaar ontmoeten, ook in deze tijd.  

Ik schreef het boek, maar toen het uitkwam, was er veel kritiek. Wat 

had Ismaël met Gods plan te maken? Het was toch de God van 

Abraham, Isaak en Jakob? Daar ging het om (en dat is nog steeds zo). 

Maar er is zoveel veranderd in de tijd. De Almachtige is in onze dagen 

het huis van Abraham aan het herstellen, Ismaël wordt erbij betrokken. 

We zitten er middenin! 

 

Vandaag de dag horen we van Abraham-akkoorden. De Arabische 

wereld sluit vrede met Israël en andersom. Dat is opmerkelijk. Had je 

mij vier jaar geleden gevraagd of er vrede komt tussen Israël en de 

Arabieren, dan had ik je vreemd aangekeken. Maar het gebeurt 

vandaag de dag! Natuurlijk heeft het met Iran te maken (die een grote 

bedreiging vormt in het Midden-Oosten), maar gebruikte de Eeuwige 

ook Nebukadnezar of Cyrus niet in Zijn heilsplan? Waarom vandaag 

de dag niet? Met acht van de twaalf landen op het Schiereiland is er 

vrede. En hoeveel zonen kreeg Ismaël, die ten oosten van Abraham 

ging wonen. Twaalf! Is dat niet opmerkelijk? Een Imam die het 

HaTikvah speelt, en datzelfde gebeurt bij de komst van de Israëlische 

President in de VAE (kijk op Youtube).  

 

We leven in een wereld waarin alles lijkt te worden geregeerd door 

‘Corona’. We zien in de christelijke wereld scheuringen ontstaan 

(‘hullie tegen zullie’; zeiden we in Zaandam waar ik ben opgegroeid) 

en dat heeft allemaal te maken met het hier en nu. Maar kijken we nog 

met een Bijbelse-Goddelijke bril? De Eeuwige heeft uit alle volkeren 

één volkje uitgekozen, Israël, om alle andere volkeren te bereiken (ook 

Nederland). Zo is ook de Here Jezus gekomen om te komen voor ‘de 

verloren schapen van het huis van Israël’ en om andere volkeren te 

bereiken.  

 

Er gebeuren fantastische dingen in onze tijd, maar we moeten er wel 

oog voor hebben en niet naar aardse zaken kijken in onze kerken/ 

gemeenten. 

Zet je Goddelijke bril op! 

 

Jaap Bönker 

 

Italië 

Voor degenen die de familie 

Sallami niet kennen: Lanouar en 

Neila zijn beiden Tunesiërs en in 

hun eigen land tot geloof gekomen 

in Jesjoea de Messias. Toen 

Mochtar en Sifra een 

houtbewerkingsbedrijf hadden in 

Tunis om te evangeliseren, hadden 

wij meisjes als stagiaires die voor 

inkomsten moesten zorgen voor hun gezin aan de onderkant van de 

samenleving. Neila, een van deze meisjes, is tot geloof gekomen en 

getrouwd met Lanouar. Voor hun levensonderhoud zijn zij vervolgens 

in Italië gaan wonen. Zij hebben drie kinderen. Dit is een brief van hun 

hand: 

mailto:J.bonker@bijbelsecultuur.nl


Lieve gebedsvrienden, 

Ik wil jullie graag vertellen wat wij doen als evangelisatie onder 

moslims. Mijn man, Lanouar, evangeliseert op straat in Italië en in 

andere Europese landen. Zijn team distribueert ook voedsel onder 

daklozen. 

Mijn bediening is evangelisatie onder moslimvrouwen in een een-op-

een thuissituatie. Ik organiseer ook bijeenkomsten en maak daarbij 

gebruik van de verschillende feesten om het evangelie te verspreiden. 

Ik werk in een groepshuis en had de mogelijkheid om verschillende 

mensen die daar wonen het evangelie te vertellen, zodat zij deel zijn 

gaan uitmaken van de familie van God. Wij hebben contacten met ex-

moslims en helpen hen om daar waar zij wonen een gemeente te 

vinden, en als dat nodig is werk voor inkomen. 

Ik vraag uw gebed voor: 

- Voortzetting van het contact met de organisatie die voedsel verstrekt 

voor de noodlijdenden. 

- De personen die ik probeer het evangelie te vertellen, zoals Siham en 

haar man, haar broer Sahbi, Mayssla, Youssef en Hakima. 

- Mijn getuigenis op mijn werk in het groepshuis. 

- Mijn gezin, met name voor onze hypothecaire schulden. 

Wij danken jullie hartelijk voor jullie ondersteuning in het gebed, 

zodat wij het evangelie kunnen brengen naar moslims. 

De familie Sallami 

Vigonza, Italië 

 

 

 

 

Turkije 

Een brief van Ismael Serinken. 15 jaar geleden is 

hij een huisgemeente begonnen in zijn woonplaats 

in Turkije, die nu uit meer dan 75 leden bestaat. 

Mochtar heeft vroeger op zijn reizen in zijn 

gemeente het Woord van God gebracht: 

Van het lichaam van Christus in Turkije, aan mijn 

broeders en zusters in Holland: genade en vrede van God onze Vader 

en van de Heer Jezus Christus van de gemeente uit Turkije, het land 

van Noach, Abraham, van Paulus, van de Ararat en Haran, van 

Antiochië, Efeze, Galaten en van de Zeven Gemeenten uit 

Openbaring... 

Alleen, het lichaam van Christus in ons land is vandaag minder dan 0.2 

% op een bevolking van 72 miljoen. De leiders van de gemeenten in 

Turkije vragen jullie om gebed. De grond in ons land is hard en de 

strijd in de hemelse gewesten is zwaar. De laatste jaren voelen wij 

steeds meer de noodzaak en de last om voor onze natie en gemeentes 

te bidden. In 1980 waren er niet meer dan 10 Turkse christenen in de 

hele natie, van wie niemand met een moslimachtergrond. Nu zijn het 

er duizenden, verspreid over honderden huisgemeentes in Turkije. Wij 

geloven dat de late regen op ons land valt en dat deze overvloediger is 

dan de vroege regen! Wij geloven absoluut dat er een overvloedige 

oogst zal zijn van mensen met een moslimachtergrond vlak voor de 

glorieuze terugkeer van Jesjoea om Zijn Koninkrijk te herstellen. Wij 

kijken uit naar de vervulling dat een menigte van mensen met een 

moslimachtergrond samen met de Joden JHWH zullen aanbidden en 

een zegen zullen zijn in het centrum van de wereld. Hoe fantastisch is 

dat! 



Willen jullie met ons bidden, met ons als kleine 

huisgemeentes in Turkije, dat wij gezalfd en 

krachtig gemaakt worden door de Heilige Geest 

tot eer van God. Bid dat de vrucht hoop en zegen 

brengt voor de natie en het volk van Turkije, 

zodat harten en ogen geopend worden voor 

Jesjoea de Messias en het Koninkrijk van God. 

Willen jullie met mij bidden voor het herstel van de relatie tussen 

Turkije en Israël. Bid dat mijn volksgenoten hun ogen zullen openen 

voor de Waarheid. 

Door de jaren heen hebben vele messiaanse Joden onze gemeente 

bezocht en met elkaar hebben wij gebeden voor verzoening en herstel.  

Sjalom 

Ismael Serinken 

Hatikvah (De Hoop) 

Hoop kan mensen 

motiveren om bergen te 

verzetten. Zelfs Naties 

zijn gefundeerd op een 

sprankje hoop dat 

gloeide in de harten van 

mensen. De natie Israël 

is hierop geen 

uitzondering. Het volk 

Israël was meer dan 

2000 jaar verbannen van 

het thuisland en het was verstrooid tot de einden der aarde. Dat is 

genoeg om de hoop van eenieder te verwoesten om ooit terug te 

kunnen keren naar het land dat eens thuis genoemd werd. Maar het 

volk gaf nooit op. De ene calamiteit volgde de andere op, en wonder 

boven wonder bleek het dat wat eens onmogelijk leek toch waar kon 

worden. En door dit alles heen waren de mensen nooit de troostrijke 

woorden van de oude profeten vergeten:  

‘Wie heeft ooit zoiets gehoord? 

Wie heeft iets dergelijks gezien? 

Zou een land geboren kunnen worden op één dag? 

Zou een volk geboren kunnen worden in één keer? 

Maar Sion heeft nauwelijks weeën gekregen, 

Of zij heeft al haar zonen gebaard’ (Jesaja 66: 8) 

Op vrijdag 14 mei 1948 verklaarde het volk Israël de 

onafhankelijkheid. De volgende dag werd het land aangevallen door 

de vijf buurlanden (ook door groeperingen van andere naties). Door 

alles heen zorgde God ervoor dat de natie Israël tegen alle 

verwachtingen in de oorlog won. Later in de geschiedenis zou Israël 

opnieuw aangevallen worden, en binnen slechts een paar dagen werd 

de oppervlakte van het land verdubbeld door de oorlog te winnen die 

bedoeld was om een einde aan de natie Israël te maken. Waarom vertel 

ik deze geschiedenis? Nou, als wij een moeilijke situatie onder ogen 

moeten zien en we voelen dat wij met onze rug tegen de muur staan, 

dan is dát de tijd waarin God bergen verzet en ons allemaal verrast. 

Wij leven in een tijd van de geschiedenis waarin het erg gemakkelijk 

is om hoop te verliezen door alles wat er om ons heen gebeurt. We 

zouden de tijden waarin wij leven kunnen omschrijven als ‘wanneer 

de hel uitbreekt’. Het is veel gemakkelijker om het nieuws te bekijken 

en vervuld te worden met angst, dan om onze Bijbel open te slaan en 

vervuld te worden met hoop. Waarom is het gemakkelijker om vervuld 

te worden met de woorden van de analisten op de TV dan met ons 

geloof en het Woord van onze God? 

‘Het geloof is nu een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een 

bewijs van de zaken die men niet ziet.’ (Hebreeën 11: 1) 



Wij weten dat God in controle is, maar soms staan wij onze gedachten 

toe om de controle over te nemen, omdat we die gevuld hebben met 

vermoedens en gissingen, en omdat wij luisteren naar de meningen van 

anderen over een situatie. Wij moeten echter onze hoop op God een 

kans geven en Hem vertrouwen, want Hij zal ons nooit teleurstellen of 

verlaten. Een vers dat mij altijd bemoedigd heeft tijdens moeilijke 

situaties in mijn leven is de altijd-krachtige verklaring van wie God is: 

‘Ik sla mijn ogen op naar de bergen, 

Vanwaar mijn hulp komen zal. 

Mijn hulp is van de HEERE,  

Die hemel en aarde gemaakt heeft.’ (Psalm 121: 1, 2) 

Als wij omhoogkijken richting de hemel om alles van uit Gods 

perspectief te zien, dan zullen wij ontdekken dat Hij ons al de 

overwinning heeft gegeven. Dit is de eeuwige waarheid van Gods 

liefdevolle verbond met ons. God is altijd trouw aan hen die hun 

vertrouwen op Hem stellen. 

‘De God nu van de hoop moge u vervullen met alle blijdschap en vrede 

in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop, door de kracht van 

de Heilige Geest.’ (Romeinen 15: 13). 

En nu iets over mijzelf. 

Persoonlijk heb ik een paar moeilijke jaren gehad toen ik de carrière 

die ik opgebouwd had in een oogwenk uit elkaar zag vallen toen de 

pandemie begon. Ik was gids voor toeristen hier in Israël voor een van 

de grootste reisorganisaties. Ik weet dat het niet klinkt als een 

overweldigende positie en veel mensen begrijpen niet waarom ik een 

gids in Israël wil zijn, maar hier is het een hoog gerespecteerde baan 

omdat het veel kennis vraagt, zowel op geestelijk als op 

onderwijskundig vlak. De geschiedenis van Israël brengt sommige van 

de meest gerespecteerde geschiedkundigen en voorgangers naar Israël. 

Toen de Covid-periode begon kwam de hele toeristenindustrie tot een 

stilstand. Ik zat zonder werk en nog erger dan dat, ik zat zonder 

inkomsten en een onvoorziene toekomst. Ongelukkigerwijs was deze 

sluiting voor toeristen veel langer dan iemand van ons had kunnen 

vermoeden, dus besloot ik elders te kijken om inkomen te genereren. 

Het duurde een jaar voordat ik uiteindelijk een baan vond (eigenlijk 

viel de baan in mijn schoot zoals er gezegd wordt) en ik weer in staat 

was om voor mijn gezin te zorgen. Ik zal iets vertellen over dat jaar dat 

ik zonder werk zat en zonder een schijntje hoop om voor mijn gezin te 

zorgen. Gelukkig had ik genoeg geld gespaard om door de eerste 

maanden te kunnen komen, maar dat raakte op en ik wist niet wat ik 

moest doen om voor inkomen te zorgen. Mijn hoop verdween toen de 

overheid ons van de ene lockdown in de volgende liet gaan. Ik kon 

zelfs niet het huis uitgaan naar het speeltuintje met mijn kinderen, laat 

staan dat ik een baan vond. In deze wanhopige staat vol angst begon 

God op een overweldigende manier mij te voorzien. Ik bad veel en 

onderzocht mijzelf tijdens die tijd maar dat hielp mij niet aan een 

inkomen. Op een dag kreeg ik een telefoontje van een agent met wie 

ik had samengewerkt. Hij zei dat een gemeente waarvoor ik een tour 

had geboekt (die niet door was gegaan vanwege Corona) mij ondanks 

alles toch voor de tour wilde betalen. Het raakte mij diep, want het was 

beslist geen klein bedrag. Toen kreeg ik een appje van een andere 

reisleider die ik voorheen had gegidst. Hij zei dat hij tijdens zijn preek 

zijn gemeente had aangesproken en had verteld dat de mensen in Israël 

door een moeilijke tijd heen gingen. Velen van hen hadden mij 

ontmoet, en de voorganger stelde voor dat als ze mij wilden 

ondersteunen, zij dit via de gemeente konden doen. Dit gaf ook enige 

inkomsten voor enkele maanden. Ik was dus niet in staat om te werken, 

maar God zorgde voor mij toen ik dat niet voor mijzelf kon. Het was 

een enorme aansporing in mijn geloof en ik leerde een waardevolle les. 

Toen ik het zelf probeerde te doen en ik mijzelf niet meer kon helpen, 

was het gemakkelijk om te wanhopen, maar als wij op God vertrouwen 

en weten dat Hij onze enige hoop is, geeft Hij overvloedig! 

‘De aarde is van de Heere en al wat zij bevat, de wereld en wie er 

wonen.’ (Psalm 24: 1) 

 



Wij zijn in Gods handen en er is niemand méér te vertrouwen dan Hij! 

Dit is de les die ik leerde gedurende mijn jaar van werkeloos zijn. 

Beni Friedman. Hij is de zoon van David en Margalit Friedman, 

getrouwd met Naomi en heeft 2 kinderen. Zij wonen in Jeruzalem, en 

zijn vader David was altijd betrokken bij het werk Cornerstone 

Ministries. Nu heb ik met Beni gesproken dat hij vanaf heden met mij 

gaat samenwerken voor verzoening tussen Joden en Arabieren in en 

buiten Israël. Beni zal elke drie maanden een artikel schrijven voor de 

nieuwsbrief van Cornerstone. In de toekomst zullen wij hem vaker zien 

in Nederland. Maar ook willen we met hem een gebedsreis organiseren 

in Israël en in de Arabische landen. Bid voor zijn gezien en aarzel niet 

om hem financieel te helpen. Mocht u Beni Friedman financieel willen 

ondersteunen: uw gift is welkom onder vermelding ‘Beni Friedman’ 

Gebed voor Israël 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: 3 april, 1 mei, 15 mei, 19 juni, 3 juli, 17 juli. 

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

Op 5 juni is er geen bidstond omdat het Pinksteren 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’. 

 

Beni Friedman 

Is met zijn vrouw Naomi en 2 kinderen werkzaam in Jeruzalem en werkt met 

ons samen aan Verzoening tussen Jood en Arabier. Wilt u dit gezin 

ondersteunen dan kan dat via Stichting Cornerstone onder vermelding van 

‘Beni Friedman’. 

IBAN: NL28INGB0000318452 van Stichting Cornerstone. 

Voor financiële vragen kunt u terecht bij de penningmeester: André Schaap: 

info@as-administraties.nl 
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Gebedskalender nr. 96 van 1 april – 30 juni 2022 

‘Jesjoea zei tot de vrouw: Ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst 

krijgen. Maar wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal in 

eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat Ik hem zal 

geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het 

eeuwige leven.’ Johannes 4: 13, 14. 

1) Naast de politieke en religieuze onstabiliteit in het Midden-Oosten 

voltrekt zich ook een toenemende watercrisis. De combinatie hiervan 

maakt de relaties tussen de landen en groeperingen uiterst onstabiel. 

Wij bidden voor Verzoening tussen Joden en Arabieren. Er zijn steeds 

meer mensen met een Arabische achtergrond die - al dan niet door 

Jesjoea - de rol zien van Israël en relaties aanknopen. Wij bidden dat 

de weeën die gaande zijn voor de doorbraak van het volle Koninkrijk 

van God zullen veroorzaken dat Jood en Arabier zien dat Jesjoea 

levend water geeft tot in het eeuwige leven. 

2) (TU) Gebed wordt gevraagd voor Mohammed. Met een groepje 

vrienden leest hij de Bijbel. Hij heeft nog geen keuze gemaakt, maar 

een lid van het groepje zegt dat hij enorm groeit in de kennis van de 

Bijbel. Amos 8: 11 gaat over Israël, maar kunnen we ook betrekken op 

Tunesië: ‘Zie, er komen dagen, spreekt de Heere HEERE, dat ik 

honger in het land zal zenden; geen honger naar brood, geen dorst naar 

water, maar om de woorden van de HEERE te horen.’ (Amos 8: 11). 

Wij danken God voor het leven van Mohammed en bidden met 

anderen dat hij een keuze maakt om zijn leven aan God te geven en dat 

vele anderen zullen dorsten naar het Woord van God. 

3) (TU) F. en haar zoon en dochter zijn alle drie tot geloof gekomen in 

Jesjoea en hebben zich laten dopen in de Middellandse Zee. Zij zijn in 

huis gestart met een kleine gemeente. In de streken Kef en Siliana zijn 

verschillende mensen tot geloof gekomen en hebben twee oudere 

mannen gevraagd om het evangelie te lezen. Dat is nu 1 keer gebeurd! 

N., een jonge man, zocht een NT om te lezen omdat hij wel eens wilde 

weten wat Jesjoea nu eigenlijk voor leven had. Hij kwam tot geloof en 

ontmoet nu vele andere gelovigen! Na jaren van droogte en 

onvruchtbaarheid ontkiemt er nieuw geestelijk leven! We danken God 

ervoor en bidden dat zij door de Geest opgewekt worden om te groeien 

in het nieuwe leven in Jesjoea en te volharden. 

4) (TU) Gebed wordt gevraagd voor de jonge generatie in een land dat 

niet stabiel is door de tumultueuze politiek en de desastreuse 

economische situatie, waardoor er geen banen zijn voor de jonge 

mensen. We bidden dat in deze situatie de gelovigen van de 

huisgemeentes uitreiken met het evangelie van verlossing in Jesjoea. 

We bidden dat de gemeenteleden ‘geheiligd worden door Gods Geest 

door reiniging met het waterbad van het Woord’ (Efeze 5: 26) van 

kritiek, opstand en negatieve houding naar de overheid en de 

handhavers van de wet, zoals de politie. 

5) (AL) S. een vrouw die gelooft in Jesjoea had jarenlang nachtmerries 

en onrust door de occulte praktijken waarmee zij zich vroeger 

bezighield. Zij hoorde dat er gebeden kan worden voor bevrijding en 

begon te zoeken naar een persoon die voor haar kon bidden. Via de 

gemeente in de hoofdstad kwam zij na enkele maanden in een centrum 

terecht waar men juist een dag van vasten en gebed had. Er werd voor 

haar gebeden en zij werd bevrijd van de geesten die haar lastig vielen. 

Wij bidden voor S. dat zij nu gevormd wordt door training om zelf het 



evangelie te brengen naar Algerijnen die gebukt gaan onder duistere 

praktijken. ‘Hij stak Zijn hand uit van omhoog, Hij greep mij, Hij trok 

mij op uit grote wateren. Hij redde mij van mijn sterke vijand.’ (Psalm 

18: 17, 18). 

6) (AL) A. en D. zijn uitgezonden door de Algerijnse gemeenten naar 

Djerba om onder de inwoners van Djerba te werken en onder de 

Libische vluchtelingen die er hun toevlucht gezocht hebben. Zij 

konden enkele mensen dopen en zijn een huisgemeente begonnen. In 

januari zijn er 2 andere mensen uit Algerije aan het team toegevoegd. 

Wij bidden dat zij kracht putten in God: ‘Gaan zij door het dorre dal 

van de moerbeibomen, dan maken zij God tot hun bron; ook zal de 

regen hen overvloedig bedekken.’ (Psalm 84: 7). 

7) (AL) Zes personen volgen een training in techniek met als doel 

uiteindelijk uitgezonden te worden voor het uitdragen van het 

evangelie naar Mauritanië. Zij hebben hun Bijbelse opleiding al 

gevolgd. Gebed wordt gevraagd voor de juiste tijd en open 

uitnodigingen uit Mauritanië om daar als team werkzaam te zijn in de 

verbreiding van het evangelie. Wij bidden dat ‘stromen van levend 

water uit hun binnenste zullen vloeien.’ (Johannes 7: 38). 

8) (MA) ‘Wie dorst heeft, zal ik voor niets te drinken geven uit de bron 

van het water des levens.’ (Openb. 21: 6). Na 20 jaar is de vertaling 

(audio) van het NT in het Tamazight een feit. De versie op schrift laat 

nog op zich wachten omdat de spelling nog vastgesteld moet worden. 

Wij danken God voor deze grote zegen en de mensen die hun leven 

toegewijd hebben om dit voor elkaar te krijgen. Wij bidden dat de 

Imazighen dorsten naar levend water en zullen drinken uit de Bijbel. 

9) (MA) Er is vooral in het noorden het Rifgebergte een droogte 

gaande die de laatste jaren steeds erger wordt. Veel inwoners zijn door 

de jaren heen vertrokken naar Europa, omdat het een arm gebied is. 

Wij bidden dat de overheid een samenwerking aangaat met Israël door 

de Abraham-akkoorden en hulp vraagt bij het reinigen van vervuild 

water voor hergebruik en ontziltingsinstallaties. Wij bidden voor de 

Riffijnen dat zij via internet of satelliet-tv op sites en programma’s 

komen die Jesjoea bekend maken. 

10) (MA) Ons gebed voor de Joodse gemeenschap is dat zij de roep in 

hun hart voelen om alia te maken naar Israël; voor moed om hun 

wortels uit te graven uit de plekken waar zij al eeuwenlang wonen, en 

gehoorzaam te zijn aan het Woord van God. Wij proclameren dat ‘hun 

vrede zal zijn als een rivier en hun gerechtigheid als de golven van de 

zee’ (Jesaja 48: 18) als zij doen wat God van hen vraagt. 

11) Met de watercrises in het Midden-Oosten is Israël in rap tempo 

bezig met het bouwen van ontziltingsinstallaties om zeewater om te 

vormen in water dat gebruikt kan worden voor de landbouw. Daarmee 

zijn zij tot zegen voor hun eigen bevolking en voor andere volken in 

het Midden-Oosten die de techniek van hen willen leren. Wij zegenen 

Israël in de innovaties die zij uitvinden tot zegen van de volken, en 

bidden ook om geestelijke zegen vanuit Israël voor alle volken: ‘U zult 

met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil. Op die dag 

zult u zeggen: Dank de HEERE, roep Zijn Naam aan, maak Zijn daden 

bekend onder de volken, roep in herinnering dat Zijn Naam 

hoogverheven is.’ (Jesaja 12: 3, 4). 

12) Wij citeren een organisatie die net als wij aan het werk is in 

verzoening in Israël: ‘De voortdurende veranderingen in richtlijnen 

betreffende de pandemie in Israël hebben ertoe geleid dat er een 

fundamentele verandering plaatsvindt in het samenkomen. Niet meer 

op de traditionele manier van één grote bijeenkomst in de week, maar 

vele kleine bijeenkomsten in de huizen. Dit omdat sommige gemeentes 

de live-streamfase amper overleefden en zij bestand willen zijn om in 

de komende tijd te overleven. Het resultaat is uiterst positief. Iedereen 

wordt betrokken bij de studie van Gods Woord en voelt zich geroepen 

om het evangelie in eigen omgeving uit te dragen. Er komen mensen 

tot geloof!’ Wij danken God voor deze positieve kentering en zegenen 

de personen die het overzicht houden en te hulp schieten als een 

huisgemeente er om vraagt.   

13) In de Bijbel zien wij de Geest van God en water heel vaak 

samenwerken zoals in Genesis 1: 2 en Openbaring 22: 17. Jesjoea zegt 

tegen Nikodemus (Johannes 3: 5) dat een mens alleen maar het 

Koninkrijk Gods kan binnengaan als hij geboren is uit water en Geest. 



Wij bidden voor de orthodoxe en de ultraorthodoxe Joden die het de 

Joden die in Jesjoea geloven heel erg moeilijk maken, dat zij gaan 

dorsten naar God en vragen gaan stellen zoals Nikodemus als leider 

van de Farizeeën deed, en dat zij het gesprek aangaan en de sluier van 

hun ogen weggenomen wordt. 

14) In Egypte is de watervoorziening een groot probleem. 85 % van 

het water van de Nijl wordt voor de landbouw gebruikt door kleine 

boeren die niet op een besparende manier kunnen irrigeren. Onderwijs 

en training is hard nodig. Nederland helpt daaraan mee. Intussen is er 

ruzie om water met de landen waar de Nijl doorheen stroomt. Gevreesd 

wordt dat er honger zal komen doordat de landbouw te lijden zal 

hebben van gebrek aan water en dat het veel doden zal kosten. Jesaja 

19 profeteert dat er een dag zal zijn dat de Nijl droogvalt (vers 5 en 

vervolg). Wij bidden dat de Egyptenaren zullen roepen om de God van 

Abraham en van Israël willen leren over waterbeheer. We zegenen al 

onze broeders en zusters die hun leven op het spel zetten door de Tora 

te volgen en de Feesten des Heren te vieren. 

15) De Tigris ontspringt in Turkije. Irak ontvangt een groot deel van 

de watervoorziening uit de Tigris. Turkije gebruikt veel water van de 

Tigris voor irrigatie en landbouw. Jaren geleden voorspelde minister-

president Rabin al: We kunnen elk conflict in het Midden-Oosten 

oplossen, maar uiteindelijk beslist het water wanneer er oorlog gevoerd 

wordt. Irak heeft een steeds ernstiger drinkwatertekort en een 

watertekort voor de landbouw. De God van Abraham is de God van de 

regen, Schepper: ‘Wie klieft voor de stortvloed een waterloop. En een 

weg voor het weerlicht van de donder, om het te laten regenen op het 

land, waar niemand is, op de woestijn waar geen mens is, om het 

gebied van verwoesting en vernietiging te verzadigen, en om het 

opkomende groen te laten groeien?’ (Job 38: 25- 27). We bidden dat 

de inwoners van Irak naar de God van Abraham gaan roepen en Israël 

zullen smeken om hen te helpen met ontziltingsfabrieken. 

16) Een gedeelte van de Eufraat stroomt door noordoost Syrië. 

Afgelopen jaar was het waterpeil van de Eufraat met 5 meter gezakt en 

veroorzaakte grote behoefte aan water voor de bevolking en de 

landbouw. In Openbaring 16: 12 en Jesaja 11 staat ook geschreven dat 

de Eufraat op zal drogen en dat machtshebbers zullen optrekken tegen 

Israël. In de Bijbel werken water en Geest altijd samen. Wij bidden 

voor de Syrisch-orthodoxe kerk en andere traditionele kerken dat de 

aanhangers zich zullen keren tot de Bron van levend water en tot 

wedergeboorte zullen komen. Dat bidden we ook voor de aanhangers 

van de verschillende stromingen in de Islam die weten dat de Eufraat 

op zal drogen, en dat het een teken is van het einde van de wereld. 

17) De Anser Allah militie in Jemen bedreigt Israël, door de landen 

waarmee zij het Abraham-akkoord gesloten hebben te beschieten met 

raketten. De militie ontvangt de langeafstandswapens uit Iran. Met die 

wapens bedreigt de militie de Verenigde Arabische Emiraten en 

Saoedi-Arabië. Er werd een raketaanval uitgevoerd op de hoofdstad 

van de VAE Abu Dhabi en de militie dreigt een aanval uit te voeren 

op Eilat. De landen van het Abraham-akkoord krijgen militaire hulp 

van Israël. In de VAE woont 80 % van de bevolking in steden. Wij 

zegenen de bevolking in de VAE naar de woorden die God tot Abram 

sprak: ‘Ik zal zegenen wie u zegenen.’ (Genesis 12: 3). We bidden dat 

de deuren voor het Woord van God wijd opengaan in de VAE. 

18) Wij bidden voor de Jemenitische bevolking die verscheurd wordt 

in het conflict tussen de strijdende partijen om de macht in de 

stromingen van de Islam. Woorden schieten te kort om hun leed en 

uitzichtloosheid te beschrijven. Wij weten dat Jesjoea geplaatst is 

boven alle macht en gezag in de hemelse gewesten door de opstanding 

uit de dood en zijn bloed wat gevloeid heeft voor de bedekking van 

zonden. Wij erkennen Zijn gezag over de bevolking van Jemen en 

spreken leven uit over dit volk. 

19) De Palestijnse bevolking heeft iedere zomer ernstig te lijden onder 

watertekorten. Soms komt er wekenlang geen water uit de kraan. Naast 

dat zij enkele schaarse natuurlijke bronnen hebben kopen zij water van 

Israël. Wij bidden voor hen: ‘Zoals een hert schreeuwt naar de 

waterstromen, zo schreeuwt mijn ziel naar U, o God! Mijn ziel dorst 

naar God, naar de levende God.’ (Psalm 42: 2, 3). Dat zij zullen dorsten 

naar de God van Abraham, Isaac en Jakob – en daarmee de God van 



Israël – en dat zij leven zullen ontvangen die natuurlijk water te boven 

gaat. 

20) In het verscheurde Libanon met zijn ongelofelijk zware 

economische situatie zijn teams bezig het evangelie te verkondigen 

naast de hulpverlening die zij geven. Ali uit Algerije heeft zich bij hen 

aangesloten en heeft veel moeite om te wennen in Libanon. Wij 

zegenen deze teams van Arabische werkers die onder moslims en 

orthodoxe christenen het evangelie brengen. Dat zij in alle druk veel 

vrucht mogen voortbrengen en dat God wonderen doet in het voorzien 

in alle materiele noden. 

21) Jordanië is het tweede land op de wereldlijst met gebrek aan water. 

Water voor de inwoners is maar een paar uur per dag beschikbaar. Veel 

boerderijen gaan ten onder aan watergebrek, zelfs al hebben zij een put 

gegraven, omdat het grondwaterpeil blijft zakken. Afgelopen jaar heeft 

Jordanië een overmaat aan water gekocht van Israël. Functionarissen 

vrezen een klimaatoorlog in korte tijd. Wij bidden dat de inwoners van 

het land in hun gebrek en kwetsbare positie zich zullen uitstrekken naar 

de Bron die eeuwig water geeft, Jesjoea. Hij is ook Degene die het kan 

laten regenen (Mattheus 5: 45). Wij bidden ook dat de leiders, die het 

kopen van water van Israël zien als kopen van water van de vijand, 

Israël gaan zegenen voor hun hulp. 

22) Saoedi-Arabië heeft naast enorme olievoorraden ook een 

waterreservoir onder de woestijn. De consumptie is door de moderne 

levenswijze echter zo toegenomen dat de voorraad in deze generatie 

geconsumeerd zal zijn. Ook al participeert Saoedi-Arabië niet aan de 

Abraham-akkoorden, toch zoekt het land op allerlei wijzen 

toenadering tot Israël. Saoedi-Arabië heeft al ontziltingsinstallaties aan 

de westkust. Wij bidden voor de inwoners dat de Geest van God als 

een rivier over het land zal stromen en dat velen Jesjoea niet alleen als 

een nakomeling van Abraham en als profeet zullen zien, maar ook als 

de Zoon van God, die de mensen verlost door het offer dat Hij heeft 

gebracht. 

 

23) In de staat Oman wordt vol op geëvangeliseerd. In de steden Sohar 

en Muscat wordt gevraagd aan de Algerijnse gelovigen of zij twee 

personen kunnen sturen om in teams mee te helpen in de oogst voor 

het Koninkrijk van God. Gebed wordt gevraagd dat God deze 

Algerijnse gelovigen roept, hen bekwaam maakt en voorziet in alle 

materiele behoeften, zodat zij in Oman kunnen werken. 

24) (LI) Het land heeft tegen de 7 miljoen inwoners. Afgelopen jaar 

had 4 miljoen van hen te maken met een tekort aan water, onder wie 

1,5 miljoen kinderen. De oorzaak is dat in de recente conflicten 

watersystemen, waaronder bronnen, gebombardeerd en onklaar zijn 

gemaakt. Veel bronnen zijn ernstig vervuild. Wij bidden voor de 

bevolking die hevig lijdt onder de gevolgen van de politieke conflicten 

en niets merkt van de olie-inkomsten. ‘Kent u de verordeningen van 

de hemel, of kunt u op aarde zijn beleid bepalen? Kunt u uw stem tot 

de wolken verheffen, zodat een overvloed van water u overdekt?’ (Job 

38: 33, 34). Wij bidden dat de Libiërs zien hoe afhankelijk zij zijn van 

de Schepper en dat zij tot Hem roepen, omdat Hij een God is die 

antwoordt! Dat zij naast water voor hun levensonderhoud, ook om het 

levende water roepen voor hun ziel. 

25) (LI) Vier Berbers die pas tot geloof gekomen zijn volgen een 

discipelschapstraining via sociale media. Ook zijn er via de outreach 

op het eiland Djerba (Tunesië) twee Libische jongemannen tot geloof 

gekomen Y. en S. Wij danken God voor deze vrucht en bidden dat zij 

geworteld raken in het Woord en dat er mogelijkheid voor hen is om 

andere gelovigen te ontmoeten. Ja, we bidden om huisgemeentes in 

Libië. 

26) (LI) De naam Libië is afkomstig van Libou een oude Berberstam 

in het grondgebied van Libië. Het Tamazight, de taal van de Berbers, 

is verboden in het openbare leven sinds het Arabisch de officiële taal 

werd. Het aantal Imazighen wordt geschat op 385.000 mensen. Zij 

vechten om erkenning en participatie in een nieuw te vormen regering. 

Wij bidden dat er openheid komt voor deze minderheidsgroeperingen 

zodat zij bereikt kunnen worden met het evangelie, ook in hun eigen 

taal. 



27) (MAU) Het land heeft regelmatig met grote watertekorten te 

maken en dan vooral de hoofdstad Nouakchott waar de grootste 

hoeveelheid inwoners woont. Het is een echt woestijnland, slechts een 

half procent van de grond is vruchtbaar. Veel wildernis wordt gebruikt 

voor veeteelt: geiten, schapen en kamelen, maar door de droogte 

trekken steeds meer mensen naar de stad. Het land is erg afhankelijk 

van buitenlandse hulp. We bidden dat er in de hulpverlening christenen 

komen werken die samen met de ontwikkeling van het land en het 

onderwijs op het gebied van landbouw en veeteelt ook de Bijbel 

brengen, en daarmee water voor de dorstige Mauritaniërs die dorsten 

naar leven. 

28) (MAU) De Tukulor (Pulaar) bevolkingsgroep woont boven de 

Senegal rivier. De Islam is doorgedrongen in ieder aspect van hun 

leven. Ze hebben grote weerzin om zich af te keren van hun gewoontes. 

Enkele gedeelten van de Bijbel zijn in hun taal vertaald en de Jezusfilm 

is beschikbaar. Ook zijn er radio-uitzendingen. We bidden dat God aan 

families dromen geeft en Zichzelf openbaart en dat er onder hen 

mensen zijn die het evangelie via de radio horen. 

29) De maand april van dit jaar is de negende maand in de islamitische 

kalender en heet Ramadan. De 29ste april is dit jaar ‘Lailat al Qadr’ of 

‘De Nacht van de Beslissing of Kracht.’ Dat is het moment dat 

herdacht wordt dat Mohammed de Koran uit de hemel ontving. Velen 

strekken zich uit naar wonderen in deze nacht. Ons gebed vandaag is 

dat de miljoenen moslims die vasten en dit moment vieren dorst zullen 

hebben naar de levende God en naar een verlosser voor hun zonden die 

hun de zekerheid geeft van leven in Hem. Wij bidden om de kracht van 

de Geest van God om hun Jesjoea te openbaren. 

30) (MAU) Wij zegenen de Mauritaanse gelovigen: ‘Gezegend is de 

man die op de HEERE vertrouwt, wiens vertrouwen de HEERE is. Hij 

zal zijn als een boom, die bij water geplant is, en die zijn wortels laat 

uitlopen bij een waterloop. Hij merkt het niet als er hitte komt, zijn 

blad blijft groen. Een jaar van droogte deert hem niet, en hij houdt niet 

op vrucht te dragen.’ (Jeremia 17: 7, 8). 

31) Psalm 87 gaat over het fundament van God op de berg Sion, maar 

ook dat Rahab, Babel, de Filistijnen, de Tyriërs en de Cushieten de 

God van Israël kennen. Wij bidden voor de afstammelingen van onder 

meer deze volken! God wordt geëerd in de Psalm door de zangers en 

de dansers: ‘Al mijn bronnen zijn in U.’ Wij eren de Allerhoogste, die 

Sion in stand houdt en putten van het levende water dat uit Hem 

stroomt. 

 


