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Oproep voor gebedsbijeenkomsten in heel Nederland! 
 

Tijdens Rosh Hasjana of wel het Feest der Bazuinen van 24 t/m 26 september 2014, organiseren Cornerstone en 

andere  organisaties een gebedsperiode met als inzet te bidden voor Israël en de Arabische wereld maar ook voor 

de westerse kerk. 

We willen dan bidden voor vrede in de Here Jezus voor de mensen in het Midden Oosten, omdat wij geloven dat 

dit de enige weg naar vrede is. 

We willen ook bidden voor de kerk in Nederland en Europa dat zij weer terug wil gaan naar de ‘kale’ tekst van de 

Bijbel, om zo Gods plan met Israël, de omringende volkeren en de rest van de  wereld te (her)ontdekken. 

 

De Gebedsbijeenkomsten zullen plaatsvinden in het gebouw van Pillar of Fire in Den Haag.   De Kerketuinenweg 

10, 2544 CW Den Haag, waarvoor u bent uitgenodigd, maar u kunt ook zelf bijeenkomsten organiseren in uw 

woonplaats, kerk of gemeente, met uw gebedsgroep of Bijbelkring. 

 

De gebedsbijeenkomsten zijn  van 19.00 uur tot 22.00 uur. U kunt door middel van de LiveStreaming via internet 

verbonden zijn en deel uitmaken van het gebed. 

Op deze wijze willen we een landelijke en internationale betrokkenheid mogelijk maken. 

 

Vanuit Den Haag zullen we u dan ook voorzien van allerlei lezingen, maar zeker ook van gebedspunten die u 

lokaal weer kunt meenemen. 

 

Ook vooraf willen we u desgewenst gebedsmateriaal toezenden. We vragen of u zich wilt aanmelden bij Stichting 

Cornerstone in Soest via: information.cornerstone@gmail.com.   

Hier kunt u ook terecht voor vragen en suggesties en u krijgt dan de inloggegevens voor de livestream. 

 

We willen deze dagen benadrukken dat de Eeuwige bewogen is met Israël en de Arabische wereld en dat alleen 

door het doordringen van Zijn Woord in harten van mensen een ware vrede bewerkstelligd kan worden. Ook 

willen we bidden dat de Nederlandse kerken weer ‘gevuld’ zullen worden met het Woord en de Geest van God 

zonder allerlei dogma’s en leerstelling. 

 

Namens Huis van Gebed Utrecht, Pillar of Fire, Near East Ministries en Arabische Wereld Zending/Pioneers, Boete 

& Verzoening.  
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