
NIEUWSBRIEF EN GEBEDSKALENDER 
VAN STICHTING CORNERSTONE 

1 JULI 2022 – 30 SEPTEMBER 2022 

 

 
 

Een psalm van David 

De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in 

groene weiden en voert mij naar vredig water, hij geeft mij nieuwe kracht en 

leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam. Al gaat mijn weg door een 

donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij, uw stok en uw staf, zij 

geven mij moed. U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand, u zalft 

mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Geluk en genade volgen van mijn 

leven, ik keer terug in het huis van de HEER tot in lengte van Dagen. 

Lieve vrienden 
Allereerst willen wij jullie bedanken voor jullie 

trouw in het lezen van dit blad en voor jullie 

voorbeden. Ook dank voor de vele positieve 

reacties en liefdevolle woorden. 

Vandaag werd ik wakker met deze 

Bijbelteksten en heb ik ervaren dat Gods liefde 

nooit veranderd, zijn Woord blijft voor altijd en eeuwig: 

 

Laat elke ochtend uw stem horen als U in liefde tot mij spreekt. Heer, ik 

vertrouw op U. Laat mij weten wat ik moet doen, want ik vertrouw op 

U. Psalm 143:8 

Wij hebben gezien en geloofd dat God heel veel van ons houdt. God is 

liefde. En als jullie net als God van ons van elkaar houden, blijven jullie 

in God en blijft God in jullie. 1 Johannes 4:16 

Maar het belangrijkste is dat jullie als broeders en zusters veel van 

elkaar houden. Want de liefde vergeeft wat jullie verkeerd tegen elkaar 

doen. 1 Petrus 4:8 

Dan bid ik dat Hij vanuit de rijkdom van zijn hemelse macht en majesteit 

jullie geest met zijn kracht zal vullen, door de Heilige Geest. Want dan 

zal Christus in jullie hart wonen door jullie geloof. Dan zullen jullie stevig 

geworteld zijn in zijn liefde, net zoals een boom met zijn wortels stevig 

in de grond staat. Efeziërs 3:16-17 

 

PERSOONLIJK BERICHT 

In de laatste nieuwsbrief heb ik iets geschreven over mijn gezondheid 

en dat ik binnenkort een oproep zal krijgen voor een operatie. Allereerst 

wil ik iedereen danken voor jullie gebeden. Dat vind ik erg kostbaar. Ook 

ontving ik veel berichtjes via whatsapp, sms’jes en kaarten. 

Ik wacht nog steeds op de oproep door het ziekenhuis; ik zal het jullie 

laten weten zodra ik de uitnodiging ontvangen heb. In de tussentijd blijf 

ik zeggen: het is op Gods tijd en Hij weet wat de beste dag is en wanneer 



het moet gebeuren. Sommigen denken dat het spannend is om zo lang 

te wachten. Ik ben ervan overtuigd dat God een doel heeft voor iedere 

dag en ik denk dat het goed is om te wachten op Zijn tijd. Ik ben jullie 

allemaal erg dankbaar voor jullie trouwe gebed voor mijn situatie. 

Zonder gebed is het niet mogelijk om rust te hebben in mijn huidige 

gezondheidstoestand. 

Tunesië 

Begin april ben ik twee weken 

naar Tunesië geweest. Ik heb 

diverse malen de 

huisgemeentes bezocht, en ik 

was zo blij om iets voor hen te 

kunnen betekenen. Enkele 

christenen heb ik, dankzij jullie, 

financieel kunnen helpen. Voor 

sommigen is het echt moeilijk om voor hun gezin te zorgen. Na de 

pandemie en nu met de oorlog in Oekraïne, plus de sombere politieke 

en economische situatie, is het land er zo erg op achteruit gegaan. 

Mensen vinden geen werk en alles is dubbel zo duur geworden.  

 

De oorsprong van haat 
Enkele jaren geleden was ik op zoek naar een conferentiecentrum. Op 

een van de locaties bekeek ik de ruimtes meer dan een uur om te 

kunnen beoordelen of deze aan onze wensen voldeed. Uiteindelijk 

spraken wij met de verantwoordelijke persoon, die ons aanraadde om 

met de eigenaar te praten. Laatstgenoemde vroeg ons voor welk doel 

wij het gebouw wilden huren. Ik vertelde hem dat ik een conferentie 

wilde organiseren voor verzoening tussen Joden en Arabieren. De man 

werd verschrikkelijk boos! Hij vroeg ons om direct het gebouw te 

verlaten en zei dat hij ons nooit meer wilde zien. Wij waren erg 

geschrokken van en teleurgesteld in zijn reactie. 

Het CIDI heeft onlangs een onderzoek gedaan naar antisemitisme in 

Nederland. Dit onderzoek toont aan dat het online discussieplatform in 

Nederland een structureel probleem heeft met antisemitisme. CIDI-

directeur Hanna Luden schrijft dat onderzoekers van de Utrecht Data 

School van de Universiteit Utrecht meer dan 200.000 antisemitische 

berichten telde, maar ‘dat is nog maar het topje van de ijsberg’. 

Antisemitische stereotypen en complottheorieën worden online wijd 

verspreid.  

Waarom is er zoveel haat in de wereld? Wat is haat? Er kunnen allerlei 

redenen zijn waarom mensen gaan haten. Vaak is het niet een aanval 

op wat andere mensen doen, maar om wie zij zijn. Het gaat om 

identiteit. Iemand met een ander perspectief op het leven wordt als 

slecht gezien; iemand die anderen kwaad wil doen en niet in staat is om 

te veranderen. Iemand met een andere waarneming wordt dan als 

inferieur gezien, of als een bedreiging, en deze wordt al snel geduid als 

de oorzaak van de problemen. Heel vaak ontstaat haat omdat de 

persoon zelf het slachtoffer is geweest van onrecht of geweld. 

Het gebeurt regelmatig dat iemand mensen haat die hij niet eens kent 

of ontmoet heeft. Hij heeft misschien onbewust vooroordelen 

overgenomen van anderen en dat veroorzaakt wantrouwen. Of er is 

angst voor het onbekende. Haat verspreidt zich dan snel over een hele 

groep mensen. Angst is een sterke emotie en daarom begrijpen we ook 

hoe gemakkelijk haat zich kan verspreiden. Haat is echter niet begonnen 

bij de mens. De Bijbel laat ons de oorsprong zien. Het begon toen een 

engel in de hemelse gewesten tegen God in opstand kwam. Hij wordt 

de tegenstander van God genoemd, Satan. Johannes 8: 44 zegt dat hij 

‘een mensenmoordenaar vanaf het begin is’. Hij trekt de waarheid in 

twijfel (‘Jesjoea zegt: Ik ben de waarheid.’ Johannes 14: 6). Daarmee 

omschrijft Jesjoea de duivel als ‘een leugenaar en de vader van de 

leugen.’ Johannes 8: 39-55. En Bijbelschrijvers noemen hem 

kwaadaardig, woedend en agressief (Job. 2: 7, Openbaring 12: 9, 12, 17). 



Johannes schrijft ook in 1 Johannes 3: 11-13: ‘Want dit is de boodschap 

die u vanaf het begin gehoord hebt, dat wij elkaar moeten liefhebben; 

niet zoals Kain: hij was uit de boze en sloeg zijn broer dood. En waarom 

sloeg hij hem dood? Omdat zijn werken slecht waren en die van zijn 

broer rechtvaardig. Verwonder u niet, mijn broeders, als de wereld u 

haat.’ Laten wij elkaar voortdurend blijven aanmoedigen en oproepen 

om niet te polariseren, maar lief te hebben, verbinding te zoeken en 

verzoening door het offer wat Jesjoea voor de zonde gebracht heeft. Hij 

heeft de overwinning! 

Mochtar Essid 

 

Moran werd geboren in Israël en 
groeide op in een Kibboetz. Zijn 
jeugd bracht hij door in een 
wereldse leefstijl met veel drinken 
en feesten. Toen Moran 19 was 
moest hij in dienst bij het leger 
(IDF). In deze tijd kwamen 22 
soldaten om door twee 
zelfmoordaanslagen, waaronder 

enkele goede vrienden van Moran. Die gebeurtenis dreef hem niet 
alleen verder weg van God, maar hij raakte ook vervuld met woede en 
haat tegen de Arabieren. Hij trok weg uit Israël en kwam door 
verschillende omstandigheden terecht in de VS. Een familie die hem 
kende nodigde hem uit mee te gaan naar hun kerk. Hij ging mee en 
hoorde de boodschap aan. De pastor daagde hem uit om op zoek te 
gaan naar de waarheid. Toen hij weer thuis kwam, vond hij daar het 
boek “Waarom ik?”, dat een getuigenis is van een Israëli die zijn Messias 
Jesjoea gevonden heeft. Toen hij het boek las, kon hij niet meer 
ontkennen dat God bestond en hij vroeg Jesjoea om in zijn leven te 
komen. Nadat hij dit gedaan had, vroeg Moran aan God om hem de 
waarheid te tonen over Zichzelf. God deed dat onder anderen door hem 

Taysir Abu Saada te laten ontmoeten en door Jesjoea bracht Hij 
genezing en verzoening in hun harten.  
 

De ware betekenis van Gods liefde 
Hoe houdt God van de Mensen? 

Johannes 3:16 is een van de belangrijkste verzen in de Bijbel, omdat het 

ons vertelt dat alles draait om Gods eeuwige liefde voor de mensheid. 

Gods liefde voor de mens is zo sterk dat hij bereid was zijn eigen geliefde 

zoon op te offeren. Waaruit bestaat deze goddelijke liefde precies? Het 

antwoord is heel duidelijk terug te vinden in de oorspronkelijke 

Hebreeuwse Bijbel. 

 

Liefde in Hebreeuws 

Mensen ontvangen Gods liefde en tonen in ruil daarvoor hun eigen 

liefde voor God: “Gij zult de Heer, uw God, liefhebben met geheel uw 

hart, en met geheel uw ziel en met geheel uw macht” (Deut. 6:5). De 

Bijbelse ‘liefde’ in dit vers is anders dan de ‘liefde’ die we in de 

romantiek vinden. Het Hebreeuwse woord voor liefde is hier ‘ahav’ 

 .Dit woord verwijst niet naar amoureuze liefde, maar naar trouw .(אהב)

 

Bestudeer het oorspronkelijke Bijbelse woord 

God liefhebben betekent loyaal aan hem zijn, zelfs wanneer dat 

betekent dat je je aardse gemakken moet opgeven. Het Hebreeuws 

leert ons dat ware Bijbelse liefde inhoudt dat we soms moeilijke offers 

moeten brengen, maar de beloning is het zeker waard. Verlang je ernaar 

loyaal te zijn aan een liefhebbende God? 

 

God houdt niet alleen van christenen 

God is liefde. Als we Hem echt kennen wordt dat zichtbaar doordat we 

zelf Zijn liefde naar buiten weerspiegelen. Want “God is liefde en wie in 

de liefde blijft, blijft in God, en God in hem” (1 Johannes 4:16b) 

 



Redding is alleen door geloof in Jesjoea de Messias (Johannes 

14:6; Handelingen 4:12; Romeinen 10:9). God houdt niet alleen van 

christenen. Hij houdt van iedereen in de wereld (Psalm 145:9). 

God “doet Zijn zon opgaan over bozen en goeden, en laat regenen over 

rechtvaardigen en onrechtvaardigen” (Mattheüs 5:45). Hij “is geduldig 

en wil niet dat iemand verloren gaat, maar dat iedereen tot bekering 

komt” (2 Petrus 3:9). 

 

Hij biedt genereus “veel voedsel en vult [hun] harten met 

vreugde” (Handelingen 14:17). Net zoals God “goedertieren is voor de 

ondankbaren en slechten” (Lukas 6:35), zo zullen ook ware kinderen van 

onze hemelse Vader niet alleen houden van onze aardse families en 

mensen die ons zullen liefhebben (Mattheüs 5:46-47). Maar we zullen 

ook onze naasten liefhebben (Lukas 10:25-37). We zullen zelfs mensen 

liefhebben die ons haten en vervolgen (Mattheüs 5:44), eraan denkend 

dat God ons genadevol liefhad “toen we Zijn vijanden 

waren” (Romeinen 5:10), “dood in [onze] overtredingen en 

zonden” (Efeziërs 2:1). 

Leer me en help me ook om Gods liefde begrijpen! 

Moran Rosenblit  

 

 

Immoraliteit en grenzeloosheid 
van de jongere generatie 

Onlangs heeft een 18-jarige jongeman in de 

Amerikaanse staat Texas 21 mensen op een 

basisschool doodgeschoten, onder wie 19 

kinderen in de leeftijd van 7 tot 10 jaar. Deze 

‘schoolshooting’ is inmiddels de 27ste 

‘schoolshooting’ die in dit jaar 2022 heeft 

plaatsgevonden in Amerika. 

Ook in ons land, zien we een trend waaruit we kunnen constateren dat 

het psychisch welzijn van jongeren met rap tempo achteruitgaat. De 

coronapandemie heeft de afgelopen jaren aan het licht gebracht dat 

jongeren kwetsbaar zijn. Wanneer jongeren enige vorm van moeite en 

psychische druk ervaren, blijken ze er niet tegen opgewassen te zijn, en 

stort hun wereldje in elkaar. Daarnaast kunnen we constateren dat 

jongeren geen grenzen meer kennen. Als tiener maakte ik dit al mee. 

Wanneer ik nu als volwassen terugkijk, zie ik dat dit alleen maar is 

toegenomen. Ik werk op een Christelijke scholengemeenschap. 

Regelmatig werk ik met jongeren die een ‘flinke rugzak dragen’; zij zitten 

vaak diep in de criminaliteit en hebben met veel geweld te maken. En 

dan hebben we het nog niet eens over hun seksuele gebrokenheid. De 

grenzeloosheid is met recht grenzeloos te noemen! 

Wij noemen ons land een welvarend land; wij zien onszelf als 

vooruitstrevend en beter dan andere volkeren in de wereld. Ook 

christenpolitici heb ik meerdere malen horen zeggen dat wij 

beschaafder zijn dan andere volkeren en dat wij onze ‘vrijheid’ en de 

‘rechtstaat’ moeten verdedigen. Maar ik vraag mij af: zijn wij in wezen 

wel zoveel beter dan andere landen?   



We kunnen vaststellen dat wij veel rijkdom hebben. Maar veel rijkdom 

hebben wil niet zeggen dat we beter zijn. De westerse wereld loopt 

voorop in het propageren van immoraliteit. Jongeren worden opgevoed 

met grenzeloosheid, overvloed en rijkdom. Alles ligt voor het oprapen. 

Dag en nacht wordt het onderbewustzijn van jongeren gevoed met films 

en muziek vol met gewelddadigheden en seksueel grensoverschrijdend 

gedrag. Jongeren ‘hoppen’ van het ene naar het andere festival, die 

veelal demonisch beïnvloed zijn.  

De westerse wereld is dé exporteur van goddeloze films, muziek, 

festivals, drugs en alcohol. Als exporteurs voeren wij zo wereldwijd 

demonische invloed uit. Hoezo beschaafder?  

 

Regelmatig vraag ik mij af waarom de duivel, onze vijand, zijn grip op 

onze westerse samenleving in zo’n rap tempo aan het verstevigen is? 

Welke doelen heeft hij voor ogen, en wat wil hij bereiken met een jonge 

generatie die opgroeit met denkbeelden vol van gewelddadigheden en 

grensoverschrijdend gedrag?  

De overheid is niet meer het beste voorbeeld; ouders durven geen 

grenzen meer te stellen, en ook kerkelijke instanties lijken veelal 

vastgeroest. De oorzaak lijkt mij veelal te zitten in onze 

gedachtenpatroon.  

Gelijktijdig erkent de overgrote meerderheid helemaal niet dat het 

slecht gaat met de jeugd. Het probleem is dat we tot op heden alles nog 

hebben kunnen bedekken met onze rijkdom en overvloed, en zodoende 

hebben we niet in de gaten wat écht gaande is. Maar voor hoelang nog? 

De jeugdzorg stroomt vol, de politie heeft zijn handen vol aan de jeugd, 

en de kinderbescherming heeft te maken met de ene na andere heikele 

situatie. Door de overvloed en rijkdom die wij hebben vergaard, lijken 

we God vergeten te zijn en verkiezen we onze eigen weg, los van God 

(Deuteronomium 8). 

Wanneer wij in deze trend doorgaan zijn de gevolgen voor onze 

maatschappij niet meer te overzien. Willen wij deze trend stoppen, dan 

roep ik ouders op om een goed voorbeeld te zijn voor hun kinderen en 

ze te beschermen tegen invloeden die hun kwaad doen! Ik roep kerken 

op om niet vastgeroest te zijn in hun religieuze systemen, maar de 

jongeren die er nog zijn te oefenen in geestelijke 

verantwoordelijkheden! Ik roep de regering op om écht Leiderschap te 

nemen en visie uit te dragen voor ons land! 

Micha Essid 

Maak de weg van de HEER klaar 
Het boek Markus begint met een citaat wat 

iedereen die het hoorde zeker kende. 

‘Het begin van het Evangelie van Jezus Christus, 

de Zoon van God. Het is zoals er geschreven 

staat in de profeten: Zie, Ik zend mijn engel voor 

uw aangezicht, die voor U uit Uw weg gereed 

zal maken, en: De stem van een die roept in de 

woestijn: Maak de weg van de HEERE gereed, maak zijn paden recht.’ 

(Markus 1: 1, 2). 

De woorden van de profeet klonken heel bekend in de oren van 

iedereen die luisterde. Deze woorden waren bestemd voor de harten 

van degenen die het hoorden. Jesaja leefde in een tijd waarin het Kwaad 

de overmacht had en de mensen deden wat zij zelf goed vonden. Hij was 

een profeet die geroepen was om de mensen terug te brengen op Gods 

weg, terug naar de wegen die Hij ons had geboden te bewandelen. 

Jesjoea gebruikte deze woorden om de mensen terug te brengen naar 

het Woord van God dat iedereen zo goed kende. Hij gebruikte de Schrift 

waar iedereen mee was opgegroeid en waar hun hartsverlangen naar 

uit ging – de profetie van de Messias die zou komen om hen te 



verlossen. Wat was een beter moment dan het hoogtepunt van de 

heerschappij van het Romeinse Keizerrijk. 

Maleachi 3: 1: ‘Zie, Ik zend mijn engel, die voor mij de weg bereiden zal. 

Plotseling zal naar Zijn tempel komen, die HEERE Die u aan het zoeken 

bent, de Engel van het verbond, in Wie u uw vreugde vindt. Zie, Hij komt, 

zegt de HEERE van de legermachten.’ 

Vandaag leven wij in eenzelfde soort tijd. Het is heel gemakkelijk om het 

woord van God te horen en het schrift op de muur niet te zien. Wij 

moeten ervoor kiezen om te zijn als degenen die het woord van Jesaja 

hoorden, zich bekeerden en ondergedompeld werden (een teken van 

een nieuw begin), en we moeten ons perspectief veranderen en het 

Woord van God volgen, en ons niet buigen voor de waan van de dag. 

Het is heden ten dage heel gemakkelijk om in de val te lopen van de 

grote nieuwsnetwerken die angst en ongerustheid propageren. Wij 

moeten sterk staan in de waarheid dat God almachtig is en nog steeds 

alles onder controle heeft, wat er vandaag en morgen ook gebeurt. Als 

je kunt, blokkeer dan de stemmen van de wereld en luister naar de 

Schepper, alleen dan kunnen wij iets doen met het volgende vers dat 

Markus citeert: ‘Troost, troost Mijn volk, zegt uw God.’ (Jesaja 40: 1). 

Dat te doen is niet gemakkelijk als je veel pijn ervaart, en ik weet dat de 

afgelopen tijd veel pijn en lijden heeft veroorzaakt voor veel mensen 

overal op de wereld. Ik heb geleden en veel anderen met mij. Hoe kan 

ik troost ervaren als ik zoveel pijn heb? In grote pijn en lijden toen Hij 

aan het kruis stierf riep onze geliefde Messias Jesjoea uit naar Zijn 

Vader: ‘Mijn God, mijn God, waarom heeft U mij verlaten?’. Dat is een 

vraag die wij allemaal herkennen, maar begrijpen wij de context? 

Jesjoea citeert het boek van de Psalmen (Psalm 22: 2), maar wij vergeten 

om het referentiekader te zien. De zin vervolgt in vers 4- 6: ‘Maar U bent 

heilig, U troont op de lofzangen van Israël. Op U hebben onze vaderen 

vertrouwt, zij hebben vertrouwd en U hebt hen bevrijd. Tot U hebben 

zij geroepen en zij zijn gered, op U hebben zij vertrouwd en zij zijn niet 

beschaamd.’ 

Als wij werkelijk het leven van onze Messias Jesjoea uit willen stralen, 

dan moeten wij handelen zoals Hij deed op Zijn zwakste moment. We 

moeten ons richten op aanbidding en op onze God vertrouwen, want 

Hij alleen is in controle. Dit zou onze diepste wens moeten zijn in onze 

tijden van nood. Niet klagen of anderen de schuld geven, niet in de val 

trappen van angst en bezorgdheid over wat zou kunnen gebeuren. Als 

wij leren om ons leven te leven zoals Hij deed en we standvastig blijven 

op Zijn Woord, dan leren we vanuit Zijn perspectief te zien. 

‘Maak Zijn paden recht’ is het slot van de zin die Jesaja uitriep naar de 

mensen die luisterden. Heb je je ooit afgevraagd over welke paden hij 

het had? Naast Jesaja was er een andere profeet die opstond in Israël 

en het volk terugriep tot verootmoediging. Hij sprak ook over de paden 

van God. 

‘Zo zegt de HEERE: Ga staan op de wegen, en zie, vraag naar de aloude 

paden, waar toch de goede weg is, en bewandel die. Dan zult u rust 

vinden voor uw ziel. Maar zij zeggen: Wij bewandelen die niet.’ (Jeremia 

6: 16). Dit vers is een duidelijke boodschap van wat God voor ons heeft 

gepland. Als wij ervoor kiezen om Hem en Zijn weg te volgen dan zullen 

wij rust voor onze zielen mogen genieten. Het Hebreeuwse woord voor 

‘aloude paden’ zoals onze westerse vertalingen zeggen zou eigenlijk 

‘eeuwige paden’ moeten zijn. Dat is een veel betere manier om ernaar 

te kijken omdat wij geschapen zijn om in eeuwigheid met God te zijn in 

de Tuin, en Hij verlangt ernaar dat wij terugkeren naar die relatie met 

Hem. Zoals het gezegde luidt: de bal ligt bij ons. Wij moeten ervoor 

kiezen om Zijn weg te volgen, want Hij heeft ons al de wegen laten zien 

die naar eeuwige rust en vrede leiden. ‘Kies dan vandaag wie je dienen 

wilt, maar voor mij en mijn huis, wij zullen de HEERE dienen!’ 



Nog wat nieuws over mij en mijn gezin. Wij wonen in Jeruzalem en ik 

werk op dit moment voor het Bijbelgenootschap. Ik ben een 

gediplomeerd reisgids maar op dit moment werk ik niet als zodanig. Wij 

zijn oudsten in onze gemeente en verzorgen op sjabbat en deel van het 

onderwijs in de gemeente. In het verleden hebben wij gereisd om het 

woord van God te verkondigen aan eenieder die dat wilde horen. 

Daarnaast hebben wij gewerkt aan verzoening tussen Joden, Arabieren 

en christenen in Europa, en wij hopen dat dit werk snel een vervolg 

krijgt. 

Beni Friedman 

Je hebt nu nog een kans om te kiezen 
Weet u, beste lezer, waarom er zo weinig vervolging is in de westerse 

wereld? Omdat wij niet daadwerkelijk Gods Wil uitleven - alhoewel we 

hier veelal wel van overtuigd zijn. 

Als we Godvrezend leven, haat de duivel het en zal er vervolging zijn. 2 

Timotheüs 3:12 zegt: 'En ook allen die godvruchtig willen leven in 

Christus Jezus, zullen vervolgd worden’. 

Het is de Boze die ons door zijn vele misleidingen voor de gek houdt en 

ons doet denken dat we wel moeten kiezen voor God, maar nog niet 

vandaag... (Ps.95:7, Hebr.3:7,8: Héden...!) Het gevolg is dat we onze 

keuze uitstellen, en daarmee zijn afgunst, haat, hoogmoed, 

zelfzuchtigheid, uit zijn op winstbejag en kwaadsprekerij zaken die aan 

de orde van de dag zijn binnen het Lichaam van Christus. 

Let wel: door verschillende oorzaken kunnen wij verdrukking ervaren: je 

kunt lijden doordat je Godvruchtig leeft, maar je kunt ook lijden als 

gevolg van het kwade dat je uitoefent. Als we lijden moeten we ons 

soms afvragen waar de oorzaak van het lijden ligt. 

1 Petrus 4:17 zegt: Maar laat niemand van u lijden als een moordenaar 

of dief, of kwaaddoener, of als iemand die zich met de zaken van iemand 

anders bemoeit. 

Willen wij als bruid spoedig onze Messias ontmoeten -zonder vlek en 

rimpel- dan zullen we ons moeten laten beproeven en laten wassen 

door het Woord, en het Bloed van het Lam. (1 Petrus 4:12, Efeze 5:27, 

Openbaringen 19:7-9) 

Nu, ja nu is het de tijd, nu! Het oordeel begint immers bij het huis van 

God; ja nu we wereldwijd op een kruispunt staan, moeten we kiezen 

welke weg we in gaan slaan! Kiezen we in ijver om Jesjoea's komst te 

versnellen, dan zullen we ons gelijktijdig moeten voorbereiden op 

verdrukking. Stellen wij onze keuze uit, dan kan het zomaar zo zijn dat 

wij aan de verkeerde kant van de strijd terechtkomen. Neutrale grond 

bestaat niet - of je bent voor Jezus of tegen Hem. Als we de deur van 

ons hart voor het geklop niet opendoen, kan het zomaar zo zijn dat de 

Bezoeker Zijn weg vervolgd. 

1 Petrus 4:13 Maar verblijdt u naar de mate waarin u gemeenschap hebt 

aan het lijden van Christus, opdat u zich ook in de openbaring van Zijn 

heerlijkheid mag verblijden en verheugen. 

Micha Essid 

Italië 
Lanouar en Neila zijn als Tunesiërs 

werkzaam in Italië. Zij hebben 3 

kinderen. Wij kennen en 

ondersteunen hen vanaf het 

moment dat zij jaren geleden tot 

geloof kwamen in Tunesië. Dat 

was nog voordat zij getrouwd 

waren. 



Lieve gebedsvrienden, 

Dank voor jullie kostbare gebeden!  

In de vorige nieuwsbrief heb ik gebed gevraagd voor de Arabische 

vrouwen. Op het Opstandingsfeest hebben wij een bijeenkomst voor 

hen georganiseerd. Dat was geweldig! Er kwam een nieuwe vrouw, 

Fatma genaamd, zij is studente aan de universiteit en 20 jaar oud. 

Ik ga om met een Italiaanse studente die met een moslim is getrouwd. 

Ik vraag gebed voor haar geestelijke groei en dat haar man de Messias 

werkzaam ziet in haar leven. 

Mijn man Lanouar heeft ook contact met studenten. Een ervan is uit Irak 

en heeft in Zweden de Messias Jesjoea gevonden. Hij heeft lichamelijk 

en psychisch zwaar geleden omdat hij in Jesjoea gelooft. Lanouar 

evangeliseert in Milaan, en deze zomer doet hij mee aan een 

evangelisatieactie in Engeland. 

Ik zal van 30 juni – 12 juli in Zwitserland zijn op een conferentie over 

evangelisatie onder moslims. 

Ik vraag gebed voor onze dochter die door een moeilijke tijd gaat. Zij zal 

meedoen aan een christelijke conferentie deze zomer. Wij bidden dat 

zij opgebouwd zal worden. 

Wij zijn blij dat er zoveel moslims tot geloof komen in Jesjoea en bidden 

voor een verdere doorbraak. 

Hartelijke groet van 

Neila 

 
 
 
 

Sjaloom broeder Mochtar.  
Ik ben in 1958 geboren in Haifa in een 
nominaal christelijk gezin (katholiek). Ik 
ging twee keer per jaar naar de katholieke 
kerk, met Kerstmis en met Pasen en kende 
Jezus, maar niet als mijn Heer en Redder.  
Toen ik opgroeide begon ik als tiener mijn 
ouders slecht te behandelen en werd ik 
zeer gewelddadig naar hen toe. Ik wist dat 
dit kwaad was in Gods ogen maar was niet 

in staat ermee te stoppen. Een demonische macht zette mij ertoe aan 
om hen slecht te behandelen. 
In augustus 1983 trouwde ik en kort na de bruiloft begon ik mijn vrouw 
ook slecht en gewelddadig te behandelen. In de zes maanden na onze 
bruiloft heeft ze twee keer haar koffers gepakt om terug te keren naar 
haar ouders in Libanon.  
 
In februari 1984, hoorde ik voor de eerste keer het evangelie: dat 
Jesjoea iedere overtreding kan en wil vergeven en eeuwig leven kan en 
wil schenken. Ik kwam onder de overtuiging van de Heilige Geest en 
huilde veel. Ik beleed al mijn zonden en ontving Hem als mijn Heer en 
Redder tijdens een intense ervaring. Hij keerde mijn leven 180 graden 
om. Ik smeekte mijn vrouw en mijn ouders om vergeving voor de 
verwondingen die ik hun had toegebracht in het verleden. De Heer 
leerde mij om hen lief te hebben en te omarmen.  
Als gevolg van de drastische veranderingen in mijn leven ontvingen al 
mijn familieleden Jesjoea als hun Heer en Redder. Mijn vader was 86 
jaar oud toen Hij Jesjoea ontving. Zijn ogen waren zwak en hij kon niet 
lezen. Hij verlangde dat ik dagenlang bij Hem kwam zitten om hem voor 
te lezen uit de Bijbel. Hij stopte met roken en wilde zich alleen nog 
verdiepen in Gods Woord. 
Toen onze buren bij ons op bezoek kwamen en zagen dat ik de Bijbel 
voorlas aan mijn ouders, waren ze buitengewoon verbaasd en 
constateerden dat er een groot wonder had plaats gevonden in ons 



huis. Gedurende heel wat jaren hadden ze mij mijn ouders zien slaan en 
uitermate slecht behandelen. 
 
We begonnen een Bijbelstudiegroep bij ons in huis. Mijn ouders huilden 
vaak vanwege hun overvloeiende dankbaarheid jegens Jesjoea die mijn 
leven zo dramatisch veranderd had. 
Toen de mensen die ons Jesjoea hadden leren kennen merkten dat mijn 
vrouw en ik een roeping hadden van God op ons leven, hielpen ze ons 
om te gaan studeren aan de Bijbelschool van Galilea in Haifa. Aan deze 
Pinkster Bijbelschool hebben we vier jaar gestudeerd om toegerust te 
worden voor de bediening. Ik studeerde theologie en mijn vrouw 
muziek. Zij werd pianist en aanbiddingsleidster.  
 
In 1993 studeerden we af en in december 1995 werd ik aangesteld als 
pastor en bedienaar van het evangelie door de Broederschap van 
Pinkstergemeenten. Vijf jaar lang diende ik naast pastor David Davis als 
staflid en leraar van het Woord voor ex-alcoholici en ex- 
drugsverslaafden in het rehabilitatieprogramma van het “Huis van 
overwinning” in Haifa. 
Toen het Israëlische leger zich in het jaar 2000 terugtrok uit Zuid-
Libanon moesten ca. 7.000 mensen daar hun huis, hun land en hun 
geliefden verlaten. Zij staken de grens over naar Israël. Zij konden niet 
blijven in Zuid-Libanon onder Hezbollah, die de macht in het gebied 
overnam, omdat deze vastbesloten was om hen om te brengen. Ze 
werden namelijk beschouwd als collaborateurs omdat ze in de 
afgelopen jaren hadden samengewerkt met het Israëlische leger. In een 
paar uur tijd werden deze dierbare Libanezen, die van Israël hielden en 
baden voor de vrede van Jeruzalem, vluchtelingen zonder een dak 
boven hun hoofd.  
 
De Heer legde mij en mijn vrouw direct een last op het hart voor deze 
mensen. De nood was zo groot dat ik mijn bediening bij het “Huis van 
overwinning” moest neerleggen en mij geheel moest toewijden aan 
deze nieuwe bediening.  

Een aantal maanden gingen we bijna dagelijks naar hen toe met het 
Goede Nieuws in de verschillende kampen in Noord-Israël waar ze 
tijdelijk opgevangen werden, en hielden daar campagnes in de open 
lucht. Als gevolg hiervan leerden velen van hen Jesjoea kennen als hun 
Messias.  
 
Later, toen de Israëlische regering hun een maandelijks inkomen gaf, 
koos een groot aantal van hen ervoor om te gaan wonen in de kustplaats 
Naharia in Noord-Israël. Wij begonnen direct met een 
bijbelstudiegroep, thuis bij een van de families die tot geloof gekomen 
was. Dit was het begin van de “Rivier van God” Libanese Gemeente in 
Naharia.  
We werken nu vele jaren onder deze dierbare mensen. Onze visie is dat 
we een Ruth-gemeente mogen zijn. Ruth was een Moabitische, een 
niet-Joodse vrouw, maar ze werd gezegend om een voorouder te 
mogen zijn van Jesjoea omdat zij zich vasthechtte aan de God van Israël 
en het Joodse volk van harte liefhad.  
 
De kinderen van deze dierbare Libanezen gaan naar Joodse scholen in 
Naharia. Ze delen het evangelie met hun Joodse klasgenoten en maken 
hen zo bekend met hun Joodse Messias. Veel van hun klasgenoten 
hebben gevraagd om een exemplaar van het Nieuwe Testament opdat 
ze meer kunnen lezen over Jesjoea, de Joodse Messias. Wie had gedacht 
dat God mensen uit Libanon zou brengen om het Goede Nieuws te delen 
met de nieuwe generatie in Israël. Hier wordt Jesaja 55: 8-9 letterlijk 
vervuld.  
 
Wij kunnen eerlijk getuigen dat God de afgelopen jaren zeer trouw aan 
ons is geweest, omdat we Hem gehoorzaam zijn geweest door deze 
dierbare Libanezen te dienen die een vrijstad hebben gevonden in 
Israël.  
 
Onze God is goed en Zijn genade duurt voor eeuwig. Halleluja!!! 
 
Pastor Joseph Haddad 



Verzoening tussen Ismael en Isaak 
Jodendom en islam 
Dit artikel heeft me de kracht gegeven om door te gaan met verzoening 

tussen Joden en Arabieren. Het is geschreven door Jonathan Sacks 

(1948-2020), de opperrabbijn van Groot-Brittannië, lid van het Britse 

Hogerhuis… 

 

De taal van de Tora is naar de 

beroemde uitspraak van Erich 

Auerbach ‘een en al achtergrond’. 

Achter de gebeurtenissen die in 

alle openheid worden verteld, 

bevinden zich vage verhalen die 

wij mogen ontcijferen. Om een 

voorbeeld te noemen: verborgen 

onder de oppervlakte van de 

parasja ‘Chajee Sara’ zit er nog een waarop slechts een paar keer wordt 

gezinspeeld. Er staan drie aanwijzingen in de tekst. 

De eerste aanwijzing treffen we aan als Abrahams knecht terugkeert 

met de vouw die Isaaks echtgenote zal worden. Er wordt verteld dat als 

Rebekka Isaak in de verte ziet, hij van de bron Lachai-Roï komt (Genesis 

24:62), waar hij in het veld was geweest om te peinzen. De situering is 

verrassend. Tot nu toe plaatsen we de aartsvaderlijke familie in Berseba, 

waar Abraham na het vastbinden van Isaak naar terugkeert, en in 

Hebron Lachai-Roï. Wat is de betekenis daarvan? 

De tweede aanwijzing is te vinden in de opmerkelijke laatste fase van 

Abrahams leven. Hoofdstuk na hoofdstuk lazen we over de liefde en 

trouw tussen Abraham en Sara. Samen begonnen ze aan een lange reis 

naar een onbekende bestemming. Samen namen ze het op tegen de 

afgodendienst van hun tijd. Twee keer redde Sara het leven van 

Abraham door zich voor te doen als zijn zus. Zij hoopten op en baden 

om een kind en doorstonden samen de lange jaren van kinderloosheid 

tot Isaak werd geboren. Dan loopt het leven van Sara ten einde. Zij 

sterft. Abraham rouwt en treurt om haar. Hij koopt een grot waarin zij 

wordt begraven en waarin hij later naast haar zal worden begraven. We 

verwachten vervolgens te lezen dat Abraham de rest van zijn leven 

alleen doorbrengt voordat hij bijgezet zal worden naast ‘Sara zijn vrouw’ 

(Genesis 25:10) in de ‘grot van Machpela’ (25:9). 

Maar onverwacht, als Isaak eenmaal getrouwd is, trouwt Abraham 

met een zeker Ketoera, met wie hij zes kinderen krijgt. We komen over 

deze vrouw verder niets te weten en de betekenis van deze episode is 

onduidelijk. De Tora vermeldt niet zonder bedoeling wat toevallige 

details. We hebben bijvoorbeeld geen idee hoe Abraham eruitzag. We 

weten zelfs de naam niet van de knecht die Abraham uitstuurde om een 

vrouw voor Isaak te vinden. De traditie houdt het op Eliëzer, maar de 

Tora zegt er niets over. Hoe zit het dan met Abrahams tweede huwelijk 

en hoe verhoudt dat huwelijk zich tot de rest van het verhaal? 

De derde aanwijzing voor het verborgen verhaal komt aan het licht 

in de beschrijving van Abrahams dood:  

Abraham stierf in gezegende ouderdom: na een lang leven blies hij 

de laatste adem uit en werd hij met zijn voorouders verenigd. Zijn 

zonen Isaak en Ismaël begroeven hem in de grot van Machpela op 

het land van Efron, de zoon van de Hetiet Sochar, bij de Mamre, het 

stuk land dat Abraham van de Hethieten had gekocht. Daar ligt 

Abraham begraven evenals zijn vrouw Sara. (Genesis 25:8-10) 

 

Ismaëls aanwezigheid bij de begrafenis is verrassend. Hij was immers 

jaren eerder de woestijn is gestuurd, toen Isaak nog jong was. Tot nu 

toe zijn we ervan uitgegaan dat de twee halfbroers volledig geïsoleerd 

van elkaar hebben geleefd. Toch brengt de Tora hen zonder enige 

toelichting bij de begrafenis samen. 

De wijzen hebben deze drie puzzelstukjes samengevoegd tot een 

boeiend verhaal. 



Allereerste wijzen ze erop dat de bron Lachai-Roï, de plek waar Isaak 

vandaan komt op het moment dat Rebekka hem ziet, al eerder in 

Genesis wordt vermeld (Genesis 16:14). Toen de zwangere Hagar op de 

vlucht was van Sara, ontmoette zij op die plek een engel die haar 

vertelde dat zij moest terugkeren. Juist zij gaf die plek zijn naam met de 

betekenis ‘de bron van de Levende die mij ziet’ (16:14). Daarom vertelt 

de midrasj dat Isaak naar de bron Lachai-Roï ging om Hagar te zoeken. 

Toen Isaak vernam dat zijn vader op zoek was naar een vrouw voor hem, 

zei hij: ‘Zal ik trouwen terwijl mijn vader alleen leeft? Ik zal naar Hagar 

gaan en haar naar hem terugbrengen’. 

Vandaar het antwoord van de wijzen op de tweede vraag: wie was 

Ketoera? Zij was, zeiden zij, niemand minder dan Hagar zelf. In de Tora 

hebben mensen vaker meer dan één naam: Jetro, de schoonvader van 

Mozes, had er zelfs zeven. Hagar werd Ketoera genoemd omdat ‘haar 

daden en aroma van geurig reukwerk (Ketoret) verspreiden’. Dit maakt 

Abrahams tweede huwelijk inderdaad tot een essentieel onderdeel van 

het verhaal. Hagar eindigde haar leven niet als een verschoppeling. Door 

de aansporing van Isaak en met instemming van Abraham keerde zij 

terug om de vrouw te worden van haar vroegere meester. 

Dit verandert ook het pijnlijke verhaal over de ballingschap van 

Ismaël. We weten dat Abraham hem niet wilde wegsturen. Sara’s eis 

‘beviel Abraham allerminst; het ging immers om zijn eigen zoon’ 

(Genesis 21:11). Desondanks droeg God Abraham op om naar zijn vrouw 

te luisteren. Er bestaat echter een bijzondere midrasj in ‘Pirke de rabbi 

Eliëzer’ over Abraham die twee keer zijn zoon opzocht. De eerste keer 

was Ismaël niet thuis. Ismaëls vrouw, die niet wist wie Abraham was, 

weigerde de vreemdeling brood en water. Ismaël, zo vervolgt de 

midrasj, scheidde van haar en trouwde opnieuw, nu met Fatimah. Toen 

Abraham weer op bezoek kwam zonder zijn identiteit prijs te geven, gaf 

de vrouw hem te eten en te drinken. Vervolgens zegt de midrasj 

‘Abraham ging staan en bad tot de Heilige, gezegend zij Hij, en Ismaëls 

huis werd gevuld met allemaal goede dingen. Toen Ismaël terugkeerde, 

vertelde zijn vrouw wat er gebeurd was en Ismaël wist dat zijn vader nog 

van hem hield’. Vader en zoon waren weer met elkaar verzoend. 

De naam van Ismaëls tweede vrouw, Fatimah, is veelbetekenend. In 

de Koran is Fatimah de dochter van Mohammed. ‘Pirke de rabbi Eliëzer’ 

is een geschrift uit de achtste eeuw en zinspelt hier overduidelijk en 

positief op de Islam. 

Het verborgen verhaal achter ‘Chajee Sara’ heeft enorme gevolgen 

voor onze tijd. Zowel joden als moslims herleiden hun afkomst tot 

Abraham, joden via Isaak en moslims via Ismaël. Het feit dat beide zonen 

samen aan het graf van hun vader stonden, vertelt ons dat ook zij 

herenigd waren. 

Onder de oppervlakte van het verhaal van ‘Chajee Sara’ lazen de 

wijzen de aanwijzingen en puzzelden een aangrijpend verhaal in elkaar, 

een verhaal van verzoening tussen Abraham en Hagar enerzijds en 

scheiding, maar die vormden slechts het begin, niet het einde. Tussen 

jodendom en islam zijn vriendschap en wederzijds respect mogelijk. 

Abraham hield van zijn beide zonen en hij werd door beiden ter ruste 

gelegd. In dit verhaal uit het verleden schuilt hoop voor de toekomst. 

 

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 en 17 juli, 7 en 21 augustus, 4 en 18 september, 2 en 16 oktober 

2022. 

Neem voor meer informatie contact op met Sifra: sifraessid@gmail.com 

Jullie giften maken ons werk mogelijk 

Wat zijn we blij met de giften die wij mogen ontvangen, zij maken het 

grote verschil! 

mailto:sifraessid@gmail.com


Door alles heen voelen wij uw bijzondere belangstelling en uw wil om 

bij te dragen aan onze broeders en zusters met een moslimachtergrond 

en in Israël. 

Zij hebben het hard nodig, en het sterkt ons vertrouwen dat wij er niet 

alleen voor staan. 

 

HARTELIJK DANK! 

 

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 (3e op komst!) 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 ‘Uw volk, mijn volk’. Tot nu toe 

ondersteunden wij Beni Friedman onder de projectnaam ‘Beni 

Friedman’, maar helaas is dit als projectnaam niet geldig. Vermeld bij 

uw bijdrage alstublieft: ‘Uw volk, mijn volk.’ 

IBAN: NL28INGB0000318452 van Stichting Cornerstone. 

Voor financiële vragen kunt u terecht bij de penningmeester: André 

Schaap: info@as-administraties.nl 
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God has not forgotten you 
 

‘Omwille van Sion zal ik niet zwijgen, omwille van Jeruzalem zal ik niet 

stil zijn, totdat haar gerechtigheid opkomt als een lichtglans, en haar 

heil als een brandende fakkel… Op uw muren, Jeruzalem, heb ik 

wachters aangesteld. Nooit zullen zij zwijgen, heel de dag en heel de 

nacht niet. U die het volk aan de HEERE doet denken, gun u geen rust. 

Ja, geef Hem geen rust, totdat Hij Jeruzalem gegrondvest heeft en 

gesteld heeft tot een lof op aarde.’ Jesaja 62: 1, 6. 

mailto:info@as-administraties.nl


1) ‘En in zag, en zie, het Lam stond op de berg Sion.’ (Openbaring 14: 1). 

Wij prijzen God voor de belofte en de hoop die vastligt, die een 

zekerheid is, dat de dag komt dat Jesjoea op de berg Sion staat. Vandaag 

de dag is dat niet mogelijk vanwege de onreinheid op de berg Sion, maar 

de dag komt dat de berg rein en heilig zal zijn, zodat Zijn Koningschap 

daar bevestigd wordt en wij vragen dat die tijd snel zal komen. 

2) De Tempelberg is betwist gebied. Op de Rotskoepel staat geschreven 

dat God geen Zoon heeft, en vanuit de El Aqsa moskee worden de 

mensen die naar de Klaagmuur komen regelmatig belaagd met stenen. 

De leiders van Saoedi-Arabië hebben tijdens de Ramadan verklaard dat 

de Tempelberg eigenlijk niet belangrijk is binnen de Islam, maar dat 

Mekka en Medina dat zijn. Dit maakt deel uit van de strijd om de macht 

binnen de Islam. Saoedi-Arabië valt de Palestijnen en de oproerkraaiers 

op de Tempelberg openlijk af. Wij bidden dat de discussie, ook op 

sociale media, de nieuwsgierigheid aanwakkert van mensen die op zoek 

zijn naar de waarheid, en dat zij de Bijbel gaan lezen om te ontdekken 

of de Tempelberg echt onder gezag van de Joden hoort te vallen. Wij 

bidden voor openbaring van ‘het heil dat uit de Joden is’, de Messias 

(Johannes 4: 22). 

3) Wij bidden dat de onenigheid over de macht binnen de Islam zal 

veroorzaken dat Mekka en Medina ten onder gaan. Onder Gods gezag 

en de strijd die Hij voert zal alle afgoderij verdwijnen. Van 7 t/m 12 juli 

2022 vindt opnieuw de Hadj plaats, de pelgrimsreis naar Mekka, om 

vergeving van zonden te krijgen en met een schone lei te kunnen 

beginnen. Dan wordt ook Medina bezocht. Wij bidden om teleurstelling 

van de pelgrims omdat het religie is, en tegelijkertijd bidden wij voor 

een diep verlangen naar het kennen van God en het gekend zijn door 

God, in Jesjoea. 

4) ‘Vele volken zullen gaan en zeggen: Kom, laten wij opgaan naar de 

berg van de HEERE, naar het huis van de God van Jakob; dan zal Hij ons 

onderwijzen aangaande Zijn wegen, en zullen wij Zijn paden 

bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan, en het woord van de 

HEERE uit Jeruzalem.’ (Jesaja 2: 3). Wij weten dat de vervulling van deze 

woorden in de toekomst ligt, maar wij bidden voor iedereen die nu al 

bezig is in Israël om de woorden van God uit te leggen en te 

onderwijzen. Dat zijn er velen en we zegenen hen in hun werk via 

internet, op hun reizen en al de stappen die zij in geloof zetten, dat God 

deuren opent. U kent vast wel de naam van iemand om voor te bidden. 

5) ‘En u, kinderen van Sion, verheug u en wees blij in de HEERE, uw God, 

want Hij zal u geven de Leraar tot gerechtigheid.’ (Joël 2: 23). Hij heeft 

Jesjoea gegeven en God heeft Joden een bedekking gegeven opdat wij, 

uit de volkeren het heil konden horen (Romeinen 11: 7-12). De tijd is 

gekomen dat zij uit de slaap gewekt worden; er komen veel Israëli’s tot 

geloof. Er ontstaan, nu na corona, nieuwe huisgemeentes. Wij zegenen 

de jonge voorgangers die opstaan om leiding te geven, en we bidden 

dat de gemeentes aantrekkelijk zijn voor anderen die op zoek zijn. 

6) Wij bidden voor de seculiere Israëli’s en al de vluchtelingen die nu het 

land binnenstromen door de oorlog in Oekraïne, dat zij de woorden van 

de Bijbel horen en dat God alle bedekking wegneemt: ‘Hoe lieflijk zijn 

op de bergen de voeten van hem die het goede boodschapt, die vrede 

laat horen, die een goede boodschap brengt van het goede, die heil laat 

horen, die tegen Sion zegt: Uw God is koning.’ (Jesaja 52: 7). Wij danken 

God voor alle profetieën die al vervuld zijn, en wij weten vast en zeker 

dat de rest ook vervuld gaat worden. Laten wij daar vandaag aan 

meewerken.  

7) (MAU) Ons gebed is voor de vrouwen die deel uitmaken van de 

huisgemeentes. Hun rol is meestal ondergeschikt in het verlenen van 

gastvrijheid (zeker niet minder waardevol) en de zorg voor de kinderen 

die meekomen naar de bijeenkomsten. Ons gebed is dat zij naast alle 

praktische taken de tijd en de energie hebben om zich te richten op hun 

relatie met God; Hem te leren kennen, en dat God Zich aan hen 

openbaart zodat zij groeien in vertrouwen op Hem, en dat ze een bron 



van vreugde zijn voor hun gezin, de familie en de medegelovigen. In de 

beslotenheid van de familie kunnen zij sterke getuigen zijn! 

8) (MAU) Gebed wordt gevraagd voor de wedergeboren gelovigen die 

nog steeds gebonden zijn door praktijken van de volksislam. Cheikh zei 

op een dag tegen een vriend dat hij verlost wilde worden van zijn 

‘ijzeren shirt’. Dat is een linnen shirt waarop overal Koranteksten 

geschreven zijn en waar amuletten in geweven zijn. Het zorgt ervoor dat 

de dragen beschermd is tegen metalen wapens. Het shirt kan niet 

vernietigd worden, bijvoorbeeld door verbranding, omdat het uit het 

vuur zou springen. Na veel gebed verbrandde Cheikh zijn ‘ijzeren shirt’ 

met als resultaat dat hij een enorme groeispurt meemaakte in zijn 

geloof. ‘Hij heeft de overheden en machten ontwapend, ze openlijk te 

schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd.’ (Kolossenzen 2: 

15). Laat andere gelovigen dit voorbeeld volgen! 

9) (MAU) Chinguetti, een oude handelsstad in het noorden in de Sahara 

is de 7e heilige stad van de Islam. Het was het islamitische centrum van 

West-Afrika. Tegenwoordig is de Berberplaats onbewoond, vanwege de 

oprukkende woestijn. Er bevindt zich een beroemde bibliotheek met 

wetenschappelijke boeken en Koranteksten uit de 14e eeuw. Wij bidden 

voor de bevolking van de oasis in de omgeving van Chinguetti dat zij de 

woorden van de Bijbel mogen horen en dat God hun dromen geeft over 

Jesjoea. 

*Er is gebeden voor Mohammed (vorige gebedskalender nr.2), want hij 

las in de Bijbel maar had nog geen beslissing genomen om in Jesjoea te 

geloven. Intussen heeft hij een groepje jonge mannen om zich heen 

verzameld en lezen zij met elkaar uit het Nieuwe Testament. Wij prijzen 

God voor vrucht op Zijn Woord! 

10) (MA) Het stadje Ouezzane in het Rifgebergte wordt door zowel de 

Marokkaanse Joden als de moslims gezien als de thuishaven van de 

heiligen van het Marokkaanse soefisme (mystieke stroming binnen de 

Islam). Dit bolwerk weerhoudt inwoners van het Rifgebergte om te 

zoeken naar de God van de Bijbel, de God van Israël. Ons gebed is dat 

Gods Woord zal klinken in Ouezzane en dat de inwoners de kans krijgen 

om te kiezen voor de ‘de Verlosser die uit Sion komt.’ (Romeinen 11: 

26). 

11) (MA) Tijdens Ramadan viel Saoedi-Arabië de Palestijnen openlijk af 

ten tijde van de rellen op de Tempelberg en de aanvallen met het gooien 

van stenen uit de El Aqsa moskee. Door middel van tweets hebben 

Marokkanen Saoedi-Arabië daarin openlijk ondersteund en verklaard 

dat de Rotskoepel eigenlijk niet de belangrijkste heilige plek is binnen 

de Islam. Er werd zelfs getweet dat het tijd wordt dat de Joden de derde 

tempel gaan bouwen! Wij bidden dat deze tweets een aanleiding zijn 

dat er een deur opengaat in Marokko voor de waarheid van de Bijbel en 

dat Marokkanen die geloven in Jesjoea erkend en gerespecteerd 

worden. Wij zegenen de huisgemeentes in Marokko en de personen die 

door omstandigheden niet kunnen samenkomen met andere gelovigen. 

12) (MA) Twee uitgebrachte films over Ruth en Amos worden op dit 

moment nagesynchroniseerd in het Tamazight. Ook wordt gewerkt aan 

het vertalen van de laatste gedeelten van het Nieuwe Testament in deze 

taal. Wij bidden om wijsheid voor de vertalers en technici en dat het 

Woord van God vrucht zal dragen onder de Imazighen. 

*Citaat van Andrew Murray: ‘Het gebed van de zwakste heilige, die in 

de Geest en rechtvaardig voor God leeft is een schrikbeeld voor Satan. 

De machten van de duisternis worden verlamd door gebed, geen enkele 

spirituele seance heeft succes als gevolg van het gebed van een 

nederige heilige.’ 1 Thess. 5: 17: ‘Bid zonder ophouden.’ 

13) (AL) Heilige plaatsen liggen onder meer in de M’zabvallei ten 

noorden van de centrale Sahara. De Berberbevolking die hier woont, de 

Beni M’zab, hangen het ibadisme aan, een stroming binnen de Islam die 

erg conservatief is, maar zonder geweld. Ghardaia in de M’zabvallei 



bestaat uit vijf stadjes en is niet met het evangelie bereikt. Zoals veel 

traditioneel, conservatieve Berbergemeenschappen is de samenleving 

erg gesloten. Wij bidden voor deze streek, voor een doorbraak van Gods 

Geest, die sterker is dan alle gebondenheid met de duisternis en het 

aanbidden en offeren op graven.  

14) (AL) Tijdens Ramadan zijn veel mensen tot geloof gekomen, ook 

waren vele duizenden geïnteresseerd in de boodschap ‘Het Echte 

Vasten’ op sociale media. In maart zijn diverse mensen gedoopt en drie 

echtparen hebben hun diploma gehaald om als zendingswerker 

uitgezonden te worden. Eén imam is een geheime gelovige geworden. 

Vier jaar geleden kwam hij in aanraking met het evangelie door sociale 

media. Hij stelde veel vragen en ging op onderzoek uit. Onlangs nam hij 

contact op met een nazorgteam in Frankrijk, dat iemand op zijn pad 

bracht waardoor hij een keuze maakte voor Jesjoea. Gebed wordt 

gevraagd dat hij ander werk zal vinden voor zijn levensonderhoud en 

dat zijn vrouw en kind tot geloof zullen komen. 

15) (AL) Ali en zijn gezin worden zo mogelijk uitgezonden naar 

Tamanrasset in het zuiden van het land, voor evangelisatie en het 

stichten van een gemeente. Tamanrasset staat bekend als ‘harde 

grond’. Wij bidden voor een doorbraak en dat de weg voorbereid zal zijn 

voor Ali en zijn gezin om daar te wonen en contacten aan te gaan. 

*In de vorige gebedskalender hebben we gebeden voor de 

problematiek van water in de landen van Noord-Afrika en het Midden-

Oosten. Intussen is een Noord-Afrikaanse werker die naar het Midden-

Oosten uitgezonden is geslaagd voor ‘hydroponic farming.’ Dat is een 

methode om zonder grond, groente te kweken door gebruik van met 

voedingsstoffen verrijkt water. Er is weinig water nodig voor een grote 

oogst. Wij danken God dat innovatieve techniek samengaat met een 

groot getuigenis over de God van leven! 

*De afgelopen maanden zijn er veel personen met een 

moslimachtergrond tot geloof gekomen in Jesjoea. Onder hen zijn zes 

Toearegs, die met Pasen gedoopt zijn. Dit gebeurde door werkers uit 

Algerije die uitgezonden zijn als zendeling! 

16) (TU) De stad Kairouan is een bolwerk in de Islam. Bij de stichting van 

de stad, met de vestiging van de Islam in Noord-Afrika, werd Kairouan 

‘een vuurtoren (lichtend huis) voor de Islam voor altijd’ genoemd. Wij 

bidden dat deze proclamatie verbroken zal worden, alsmede de dood 

die over de stad heerst door de begraafplaatsen die bij de ingang van de 

poorten gesitueerd zijn. Gelovigen die er werken vragen ons te bidden 

dat de duisternis doorbroken wordt, zodat veel inwoners tot geloof 

komen in Jesjoea en er eindelijk goed functionerende huisgemeentes 

kunnen worden gesticht. 

17) (TU) Sami en Souad zijn gelovigen, maar moesten vanwege 

vervolging van de overheid en controles door politie en familie voor hun 

eigen veiligheid naar het buitenland verhuizen. Zij gebruiken de situatie 

om met sociale media veel te evangeliseren en wanneer zij familie 

opzoeken tijd met hen door te brengen om mensen persoonlijk het 

evangelie uit te leggen. Lijden brengt vrucht voort. Wij zegenen hen met 

standvastigheid, doorzettingsvermogen en voldoende materiële 

ondersteuning. 

18) (TU) Gebed wordt gevraagd voor de provincie Beja in het 

noordwesten van het land voor de steden Beja, Medjez el Bab, Testour, 

Teboursouk, Nefza en alle dorpen ertussenin dat er huisgemeentes 

zullen komen. 

*Nour is een jonge alleenstaande moeder, wat een enorme uitdaging is, 

vooral financieel. Toch getuigt zij over de verlossing door Jesjoea aan 

haar zoon en moeder. Ook leidt zij een online Bijbelstudiegroepje. Wij 

prijzen God voor de wonderen die Hij doet in jonge mensen die hun 

leven geven als offer aan Zijn eer. 



19) (LI) Een geestelijk bolwerk is het Kufra district. Een oase in zuidoost 

Libië, basis van de Senussi orde. De Senussi orde is een Soefibeweging, 

die de zuiverheid van de Koran en de leer van de Islam verkondigt en de 

praktijken van de volksislam (het bidden en offeren op graven) 

veroordeelt. De Senussi clan is machtig geweest in Libië. Na de 

bevrijding van de kolonisatie was Koning Idris aan de macht, opvolger in 

de lijn van de Senussi-orde, totdat hij omvergeworpen werd door de 

revolutie van Kolonel Kadaffi. Ondanks dat praktijken van de volksislam 

verboden zijn, staat Kufra bekend als een plek van dood en duisternis. 

Het is een kruispunt op de handelsroute van oost-Afrika naar de 

noordkust en vanwege de centrale plek in de Sahara kan men niet 

anders dan daar stoppen op de reis. Er zijn rapporten van 

verschrikkelijke wandaden in de vorm van mensenhandel en terreur. 

Ons gebed is dat de duisternis doorbroken wordt, dat er iemand komt 

in de Senussi-clan die tot geloof komt in de God van de Bijbel, en dat het 

heil van God zichtbaar gaat worden op deze onheilsplek en in deze lijn 

van gelovige moslims. 

20) (LI) Wij zegenen de weinige Libische gelovigen die vaak geïsoleerd 

leven en nauwelijks mogelijkheid hebben tot contact met andere 

gelovigen. ‘De HEERE telt hen erbij, wanneer Hij de volken opschrijft, en 

zegt: Deze is daar geboren. De zangers, evenals zij die in reien dansen, 

zingen: Al mijn bronnen zijn in u.’ (Psalm87: 6, 7). Wij bidden dat zij 

putten uit de bron, de God van Abraham, Isaak en Jakob, uit Zijn Woord 

en de beloften die daarin vastliggen. 

21) (LI) Onder de vluchtelingen op het eiland Djerba in Tunesië zijn 

Libiërs tot geloof gekomen en worden in een huisgemeente gevormd in 

discipelschap. Ons gebed is dat als zij een stevig fundament hebben in 

Zijn Woord, God hen roept om naar Libië te gaan en daar hun leven weer 

op te bouwen, en getuige te zijn in een stad of dorp dat niet bereikt is 

met Gods verlossingsplan. 

22) Wij bidden voor Jordanië. Jordanië heeft onder de Waqf (islamitisch 

recht) eigendomsrecht en zeggenschap over de Tempelberg, waar de 

Rotskoepel en de Al Aqsa moskee staan. ‘Zo zegt de HEERE van de 

legermachten: Ik heb Mij met grote na-ijver voor Sion ingezet, ja, met 

grote grimmigheid heb Ik Mij voor haar ingezet. Zo zegt de HEERE: Ik 

ben naar Sion teruggekeerd en Ik zal in het midden van Jeruzalem 

wonen. Jeruzalem zal de ‘stad van de waarheid’ genoemd worden, de 

berg van de HEERE van de legermachten ‘de heilige berg’.’ Met de 

berichtgeving van Saoedi-Arabië over dat de Al Aqsa moskee geen 

heilige plek is voor de Islam, bidden we dat Jordanië, ingeklemd tussen 

de machten in het Midden-Oosten, een duidelijk standpunt in gaat 

nemen door te durven luisteren naar wat God zelf zegt. Wij bidden dat 

steeds meer christenen uit de traditionele kerken in Jordanië zich 

aansluiten bij het volk van God. Jesaja 56: 6: ‘En de vreemdelingen die 

zich bij de HEERE voegen om Hem te dienen en om de Naam van de 

HEERE lief te hebben… hen zal ik ook brengen naar Mijn heilige berg.’ 

23) Noord-Afrikaanse gelovigen volgen in Beiroet een discipelschap 

Bijbelschool in het Arabisch. Tijdens de training gaan zij de straat op om 

het evangelie te delen. Door het getuigenis van een Algerijn kon God 

werken in het hart van een Libanees gezin, en zijn alle leden van het 

gezin tot geloof in Jesjoea gekomen. Wij prijzen God dat Hij werkt en 

Zichzelf openbaart aan Libanezen die proberen te overleven in de 

enorme crises waar hun land doorheen gaat. En wij bidden om meer 

gezinnen. 

24) Plaatsen waar afgoden vereerd werden, zoals de god Amon-Ra, zijn 

er te over in Egypte, denk aan de tempels in Luxor en Karnak met de 

obelisken die een verbinding tussen aarde en hemel maken. Mensen 

kwamen hier om verbinding te zoeken met de goden. Gelovigen in 

Jesjoea en de God van Abraham, Isaak en Jakob hebben het moeilijk in 

Egypte. Toch staat er geprofeteerd over Egypte: ‘Wanneer zij tot de 

HEERE zullen roepen vanwege hun onderdrukkers, zal Hij hen een 



Heiland en Meester zenden, Die zal hen redden. Dan zal de HEERE aan 

de Egyptenaren bekend worden en de Egyptenaren zullen de HEERE 

kennen op die dag.’ (Jesaja 19: 20). Ons gebed met de Egyptische 

bidders is dat er een doorbraak zal komen in de gebondenheid van de 

Egyptenaren en dat zij zullen roepen om verlossing in Jesjoea. 

25) Christen Arabieren in het land Israël en de Palestijnse gebieden 

lijden onder de druk en tegenstand van moslim Arabieren. Velen van 

hen hebben door Bijbellezen ontdekt dat God een machtig plan aan het 

uitwerken is met Israël als land en volk, en dat gelovigen uit de heidenen 

daarbij gevoegd zijn (Psalm 87), en dat God Zijn Koninkrijk bouwt in 

Israël en onder alle volken op aarde. Zij hebben dan ook warme 

contacten met Messias-belijdende Joden. Wij bidden dat God hen met 

Zijn engelenwacht beschermd en voorziet in alle materiele noden om 

Zijn boodschap uit te dragen. 

26) Wij noemen in onze gebeden ‘hoge plaatsen’, zoals de berg Sion en 

plaatsen met graven waar dode heiligen aanbeden worden in de Joodse 

en de Arabische wereld, wat dus afgoderij is. De berg Horeb of Sinaï ligt 

mogelijkerwijs in Saoedi-Arabië en wordt Jebel Mousa (de berg van 

Mozes) genoemd. Wij bidden dat de overheid Joodse archeologen 

toegang gaat geven tot het bezoek aan Jebel Mousa en onderzoek 

ervan, en dat archeologische vondsten keer op keer bewijzen dat de 

geschiedenis klopt zoals die in de Bijbel beschreven is. Wij bidden dat 

de bedekking mag verdwijnen, dat verborgenheden aan het licht 

komen, en dat de inwoners van Saoedi-Arabië de verlossing in Jesjoea 

zien. 

27) In de Verenigde Arabische Emiraten gaat de bouw van een volledig 

Joodse wijk gestaag door. Naast hotels en winkels komen er synagogen. 

De Joodse bevolking in de VAE heeft zich de afgelopen tijd verdubbeld. 

De rabbijn die hier het voortouw in heeft zegt dat Saoedi-Arabië (met 

een bevolkingsgroep van 1000 Joden) zal volgen. Wij danken dat er een 

ommekeer van relaties is tussen de Golfstaten en Israël, en bidden dat, 

omdat zij tot zegen willen zijn voor het volk, het land en de God van 

Abraham, de bedekking van de inwoners van de VAE en Saoedi-Arabië 

weggenomen wordt, en zij het plan van God zien wat in de Bijbel 

beschreven staat. 

28) Mosul in Irak is een belangrijk punt op handelsroutes. Ook is het 

gevestigd bij het oude Ninevé, en een geestelijk bolwerk in de regio. 

Toen daar in 2014 Isis aan de macht kwam is de laatste traditionele 

christelijke gemeenschap, na er 2000 jaar gevestigd te zijn geweest, 

verdreven. Mosul is heroverd op Isis, maar bleef volkomen verwoest 

achter. Wij bidden dat er een doorbraak komt in de geestelijke 

gewesten over deze stad, die onderdeel uitmaakt van de Heerbaan 

(Jesaja 19). Wij bidden dat God zich openbaart én aan soenitische én 

aan sjiitische moslims in deze stad door dromen en wonderbaarlijke 

ontmoetingen met gelovigen in Jesjoea. 

*Fatma kwam onlangs tot geloof samen met haar zoon en dochter. Zij 

werden gedoopt in de Middellandse Zee. Daarna zijn zij een kleine 

huisgemeente gestart in de stad waar nog geen enkel getuigenis was. 

Wij prijzen God voor het werk dat Hij doet, en bidden voor geestelijke 

groei en volharding voor dit gezin en hun open huis. 

29) Een van de grootste bolwerken in de landen waarvoor wij bidden is 

de volksislam. De praktijk is dat mensen gaan bidden en soms offeren 

op de begraafplaats van een ‘sidi’, een heiligverklaarde moslim of imam. 

Overal zien we in deze landen dorpen en plekken die aangeduid worden 

met ‘sidi’, waar dus een dorp gebouwd is rondom een graf van een 

heilige. In het Jodendom gaat het om graven van heilige rabbijnen. 

Werkers in deze landen roepen ons op om voorbede te doen dat deze 

plekken vernietigd worden en hun invloed verliezen. Vele mensen zijn 

gebonden door de occulte praktijken en als iemand tot geloof in Jesjoea 

komt is het een groot obstakel om mee te breken. 



30) Als gevolg van de oorlog in Oekraïne is er bijna geen brood te 

verkrijgen in de landen van Noord-Afrika en het Midden-Oosten, terwijl 

brood het voornaamste levensmiddel is voor de bevolking, wat vaak 

gesubsidieerd wordt door de overheid, zodat arme mensen ook te eten 

hebben. Nu is er geen tarwe en geen meel. Voor de bakkerijen staan 

lange rijen mensen die hopen brood te kunnen kopen. Mensen met 

geen of weinig inkomen lijden honger. Hoe te bidden? God ontfermt 

zich, dat zegt zijn Woord. We bidden dat speculanten op de 

wereldmarkt en overheden hun verantwoordelijkheid nemen. 

31) ‘Wie op de HEERE vertrouwen, zijn als de berg Sion, die niet wankelt, 

maar voor eeuwig blijft. Rondom Jeruzalem zijn bergen. Zo is de HEERE 

rondom Zijn volk, van nu aan tot in eeuwigheid.’ (Psalm 125: 1, 2). Wij 

prijzen God om Zijn beloften, die in de eeuwigheid vastliggen en 

volkomen betrouwbaar zijn. Wij danken dat Hij rondom Zijn volk is en 

rondom ons, die ons aangesloten hebben bij de God van Israël. 
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