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Van de voorzitter

De Ambassade
God heeft ons geroepen tot:
• Troost
Om uiting te geven aan onze zorg om het joodse volk
en de herboren staat Israël. “Troost, troost mijn volk,
zegt uw God.” (Jesaja 40:1)
• Onderwijs
Om een centrum te zijn waar christenen een bijbelse
visie kunnen ontwikkelen over Israël en over de verbondenheid met Israël. “Bedenkt dat gij vroeger zonder Christus waart, uitgesloten van het burgerrecht
Israëls en vreemd aan de verbonden der belofte, zonder hoop en zonder God in de wereld. Maar thans in
Christus Jezus zijt gij, die eertijds veraf waart, dichtbij gekomen door het bloed van Christus. Want Hij
is onze vrede, die de twee één heeft gemaakt en de
tussenmuur, die scheiding maakte, de vijandschap,
weggebroken heeft.” (Efeze 2: 12-14)
• Gebed
Om christenen aan te sporen te bidden voor de vrede van Jeruzalem, het land Israël en het joodse volk.
“Gij die de Here indachtig maakt, gunt u geen rust.
En laat Hem geen rust, totdat Hij Jeruzalem grondvest en het stelt tot een lof op aarde.” (Jesaja 62:6-7)
• Zegen
Om de christelijke kerken, leiders en organisaties
te stimuleren om effectief invloed uit te oefenen
in hun landen met betrekking tot Israël en het
Joodse volk. “De HERE nu zeide tot Abram: Ga uit
uw land en uit uw maagschap en uit uws vaders
huis naar het land, dat Ik u wijzen zal; Ik zal u tot
een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam
groot maken, en gij zult tot een zegen zijn. Ik zal
zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal Ik
vervloeken, en met u zullen alle geslachten des
aardbodems gezegend worden.” (Genesis 12:1-3)
• Aliyah
Om deel uit te maken van Gods grote plan de joden terug te brengen naar Israël. “Zie, Ik zal mijn
hand opheffen tot de volken en mijn banier omhoog heffen voor de natiën; in hun armen zullen
zij uw zonen brengen, en uw dochters zullen op
de schouder gedragen worden.” (Jesaja 49:22)
• Hulp
Om hulp te bieden middels projecten in Israël, zodat alle inwoners er baat bij hebben. “Voorwaar, Ik
zeg u, in zoverre gij dit aan één van Mijn minste
broeders hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan.”
(Mattheüs 25:40)
• Verzoening
Om bruggen te slaan tot verzoening tussen Jood
en Arabier. “Gezegend zij mijn volk, Egypte en
het werk mijner handen, Assur, en mijn erfdeel
Israël.” (Jesaja 19:25)
• Voorlichting
Om christenen informatie te verschaffen over de
situatie in het Land, zodat gebeurtenissen in de wereld gezien kunnen worden vanuit Gods Woord.
“Gij zult opstaan, U over Sion erbarmen, want het
is tijd haar genadig te zijn, want de bepaalde tijd
is gekomen; want uw knechten hebben behagen
in haar stenen, zij hebben deernis met haar puin.
Dan zullen de volkeren de naam des Heren vrezen,
alle koningen der aarde uw heerlijkheid, wanneer
de Here Sion heeft gebouwd, en verschenen is in
zijn heerlijkheid.” (Psalm 102:14-17)
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Beste Israëlvrienden,
We hebben, als ICEJ, dit jaar Israël weer mogen helpen en troosten. Ondanks de corona lockdown konden we veel joden sponsoren om thuis te komen. Lees het verslag
dat de ICEJ weer 170 nieuwe immigranten heeft geholpen Aliyah te maken. Maar de
nood is groot: de Israëlische regering heeft de ICEJ dringend verzocht om te helpen bij
de grote Aliyah, om 5.000 Ethiopische Joden versneld naar Israël te brengen, vanwege
de burgeroorlog in hun land.
In het hoofdartikel over God die ‘bij Zijn mensen wil wonen’ geeft veel aan over het
karakter van God die altijd in een tent heeft gewoond. (1 Kronieken 17:5). Een God die
in beweging is en graag bij Zijn mensen woont, waar ze ook samenkomen.
Onze president Jurgen Buhler had voor het eerst de gelegenheid om Dubai te bezoeken, met Empowered21, om het Evangelie ook in deze landen te brengen. ‘Toen ik
mijn vlucht naar Dubai boekte, verbaasde ik me erover om te zien dat er dagelijks
3-5 directe verbindingen tussen Israël en Dubai bestaan, wat aantoont dat de nieuwe Abrahamitische Akkoorden inderdaad leeft en dagelijks gevuld is met honderden
mensen die heen en weer gaan. Tijdens de bijeenkomsten die we bijwoonden, werd
ik enorm aangemoedigd om van leiders over de hele wereld te horen dat ondanks
Covid het werk van de Heer zich uitbreidt. Mensen bidden meer dan ooit en over de
hele wereld worden nieuwe kerken opgericht. Ik werd enorm aangemoedigd om te
horen dat veel van de confessionele leiders die daar bijeenkwamen ook actief Israël
steunen. God is in beweging!’ Lees het verhaal en de mogelijkheden in de Arabische
landen rondom Israël.
Ook in Jeruzalem zijn we dit jaar erg gezegend– ook al was het een jaar van lockdowns en beperkingen– onze God is niet op slot of beperkt voor Zijn mensen. Door
de genade van God blijft ons werk in Jeruzalem zich uitbreiden naarmate er nieuwe
verzoeken om hulp tot ons komen uit heel Israël. Lees het verhaal van de alleenstaande moeders, het Haifa home met zijn nieuwe vrijwilligers en de 30 nieuwe schuilkelders voor het noorden van Israël, waaronder een schuilkelder gefinancierd vanuit
Nederland.
In Nederland groeit de belangstelling voor de ICEJ-podcast en de mooie videolezingen
die we vrijdags 19.00 op ons YouTube kanaal plaatsen. We doen iedere week mee met
de wereldwijde gebedsgolf vanuit Jeruzalem. De themaochtenden kunnen weer fysiek
gehouden worden in Zwolle, Gouda en Leeuwarden. Meld u aan voor deze lezingen.
We zijn God dankbaar en jullie allemaal die ons steunen in gebed en financiën.
Ik hoop dat je geniet van deze nieuwbrief en ervaar dat God ook bij jou wil wonen!

Van de voorzitter, Jacob Keegstra

DONEREN KAN VIA DEZE LINK

OVERWEEG EEN EINDEJAARSGIFT VOOR
DE ALIYAH VAN 5.000 ETHIOPISCHE JODEN
Elke vrijdagavond 19.00 uur EEN NIEUWE LEZING
op Podcast en op ons YouTube kanaal: ICEJ NEDERLAND

International Christian Embassy Jerusalem

De ICEJ verwelkomt 170 Joodse
immigranten tijdens de ‘Aliyah Week’
door Anastasiya Gooding
In oktober markeerde Israël zijn officiële ‘Aliyah Day’ met een
speciale week van vluchten die Joodse mensen vanuit alle richtingen naar huis brachten naar het Beloofde Land, en de Internationale Christelijke Ambassade Jeruzalem deed mee aan de festiviteiten door meer dan 170 Joodse immigranten te helpen hun
voorouderlijk thuisland te bereiken. Dit omvatte het sponsoren
van Aliyah-vluchten voor 105 SELA-studenten uit de voormalige
Sovjetrepublieken die hun ouders voorgingen om in Israël te studeren. Bovendien financierde de ICEJ vluchten voor 50 Bnei Menashe die deel uitmaakten van een grotere groep van deze oude
Israëlitische gemeenschap die uit India kwam. In 2016 stelde de
Knesset een jaarlijkse ‘Aliyah-dag’ in om de Joodse terugkeer naar
hun oude thuisland in de moderne tijd te vieren.
De Aliyah-dag omvatte zelfs een hele ‘Aliyah Week’ van vluchten die honderden immigranten van over de hele wereld brachten. De ICEJ nam deel aan het speciale initiatief van The Jewish
Agency For Israel door vluchten te sponsoren voor 105 SELAstudenten uit Russischtalige landen gedurende een periode van
tien dagen. Dit zijn Joodse jongeren die de middelbare school
hebben voltooid, hebben deelgenomen aan speciale pre-Aliyahprogramma’s en zich nu in Israël zullen vestigen, Hebreeuws zullen leren en naar de universiteit zullen gaan in afwachting van de
rest van hun families die later Aliyah maken. De ICEJ financierde
ook busvervoer, zomerkampen, documentatie-inspanningen en
andere pre-Aliyah-voorbereidingskosten voor een andere groep
van 22 SELA-studenten uit Wit-Rusland die half oktober kwamen.
Al deze deelnemers aan het SELA-programma, aangeboden door
JAFI, zijn de beste en slimste Joodse studenten en ze zullen de
komende jaren zeker veel positieve bijdragen leveren aan de
natie Israël. De christelijke ambassade heeft de afgelopen jaren
veel van deze SELA-studenten financieel ondersteund sinds ze op
10-jarige leeftijd begonnen deel te nemen aan Aliyah-zomerkampen. Het is dus een vreugde om te zien dat ze eindelijk in Israël
aankomen na al die jaren van voorbereiding en hoop!

Daarnaast sponsorde de Internationale Christelijke Ambassade de
vluchten van 50 leden van de groep van 275 Bnei Menashe die
in oktober vanuit India naar Israël emigreerden. Onze hulp stelde
deze leden van de oude Israëlitische stam manasse in staat om
de dromen van vele generaties te realiseren om eindelijk terug te
keren naar het land Israël. Met deze laatste aankomsten heeft de
ICEJ nu Aliyah-vluchten gesponsord voor 1.468 Joodse immigranten uit meer dan een dozijn landen tot nu toe in 2021, ondanks de
beperkingen en uitdagingen van de coronaviruspandemie. Wanneer we al degenen die we hebben ondersteund met pre-Aliyah
en post-landing hulp meetellen, heeft de christelijke ambassade
geholpen om dit jaar meer dan 3.000 Joden naar Israël te brengen, dankzij de trouwe donatie van onze christelijke donoren.
“Het was opwindend om betrokken te zijn bij het ondersteunen
van de terugkeer van meer dan 170 Joodse immigranten tijdens
deze speciale gelegenheid van ‘Aliyah Day’, wanneer Israël de
grote inzamelingen van het Joodse volk in de moderne tijd viert,”
zei ICEJ-president Dr. Jürgen Bühler. “Gelukkig zijn er vandaag de
dag veel christenen over de hele wereld die zich graag verheugen met Israël in hun wonderbaarlijke terugkeer naar hun oude
thuisland, en we zijn vooral dankbaar voor die christenen die hun
steun hebben getoond door te geven aan onze recente Aliyahvluchten.”
Het is interessant om op te merken dat Israëls jaarlijkse “Aliyahdag” door de Knesset werd ingesteld om te vallen op de zevende
dag van de Hebreeuwse maand Heshvan, die het verbindt met
het wekelijkse Thora-gedeelte van ‘Lech Lecha’, waar God Abraham in Genesis12:1 gebood om “u op te halen” uit zijn eigen land
en naar het land Israël te gaan. Hij wordt dus beschouwd als de
eerste oleh (nieuwkomer in het Hebreeuws) in het land, en Aliyah
wordt tegenwoordig gezien als een daad van gehoorzaamheid,
of mitswa, aan datzelfde goddelijke gebod om ‘op te staan en
te gaan’. Interessant is dat deze zelfde passage ook Gods belofte
bevat om Abraham te “zegenen”.
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Ethiopische Joden
Gezien de escalatie van de vijandelijkheden en de
toegenomen interne spanningen in Ethiopië, is er
een urgentie om duizenden leden van de Ethiopisch-Joodse afstammelingen naar Israël te brengen.
De Internationale Christelijke Ambassade Jeruzalem heeft zich ten doel gesteld om onmiddellijke
hulp te bieden bij de vluchten en de omliggende
reiskosten (op $ 1300 pp) voor 200 van deze inkomende Olim (nieuwkomers) die naar verwachting
in december zullen aankomen.

Er is dus zeker een speciale zegen voor degenen die Abrahams
natuurlijke nakomelingen helpen om ook op te staan en vandaag
naar huis te reizen naar het land Israël. Uw donatie aan de vele
Aliyah-inspanningen van de ICEJ zal worden gebruikt om de komende weken en maanden meer Joodse gezinnen naar huis te
brengen. We zijn op schema om dit jaar meer dan 1.700 Joodse
immigranten op Aliyah-vluchten naar Israël te brengen, inclusief
hulp bij een grote groep Ethiopische Joden die naar verwachting
in december zullen aankomen. Dus geef alstublieft vandaag uw
beste geschenk en verwacht in ruil daarvoor een grote zegen van
God. Zegen Israël via: Doneren.icej.nl/doneren.

Zes jaar geleden besloot de Israëlische regering om
het laatste overblijfsel van ongeveer 9.000 Ethiopische Joden die in doorgangskampen in Gondar
en Addis Abeba woonden, naar huis te brengen.
Zo’n 4.000 zijn er volgens het besluit van 2015 tot
nu toe gekomen. De christelijke ambassade heeft
sindsdien meer dan de helft van alle vluchten gesponsord.
Deze week versnellen Israëlische ministers de immigratie van 5.000 Ethiopische Joden, omdat er
plannen zijn om degenen die wachten om naar
Israël te komen aan de gang zijn en het is te hopen
dat deze plannen in de komende weken kunnen
worden geïmplementeerd.
Uit de laatste berichten over de situatie in Ethiopië blijkt dat de burgeroorlog in het land verergert.
Het leger van het land heeft verschillende recente
gevechten verloren van Tigray-rebellen, die de
hoofdstad dreigen te bestormen, en de noodtoestand is uitgeroepen. De Israëlische minister van
Integratie Pnina Tamano-Shata schreef: “De precaire veiligheidssituatie heeft rechtstreeks invloed
op de leden van de gemeenschap die in Ethiopië
wachten, brengt hun leven in gevaar en eist onmiddellijke actie van de regering om hen snel op
Aliyah te brengen”.
Terwijl we anticiperen op deze golf van Aliyah uit
Ethiopië, doet de ICEJ een beroep op onze christelijke vrienden die trouw de terugkeer van het Joodse volk naar het Beloofde land ondersteunen, om
actief deel te nemen in deze cruciale tijd om de
resterende leden van deze Joodse gemeenschap
naar Israël te brengen. Duizenden Ethiopische Joden wachten al jaren angstvalig op het nieuws dat
ze naar Zion kunnen komen. Laten we onze inspanningen bundelen om deze Ethiopische Joden
te redden op zo’n kritiek moment als dit.
Naast het helpen van deze kostbare mensen om
Aliyah te maken, maakt de ICEJ zich ook zorgen
over hun integratie in de Israëlische samenleving,
omdat we weten dat ze onderweg veel strijd zullen
tegenkomen. De sprong van een patriarchale en
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zijn een stap dichter bij hun thuiskomst in Israël
gemeenschappelijke manier van leven in Ethiopië naar de moderne, hoogopgeleide en egalitaire samenleving in Israël kan een
behoorlijke culturele schok zijn, en een die de gezinsdynamiek
op uitdagende manieren kan veranderen. Wanneer er conflicten
ontstaan of beslissingen moeten worden genomen binnen het gezin, moeten de jongeren - die de taal sneller oppikken - vaak hun
ouders en grootouders begeleiden in hun dagelijks leven. Dit is
in tegenspraak met het geaccepteerde model van het gezinsleven
in Ethiopië, waar ouderen altijd worden gerespecteerd en geraadpleegd. Niet alleen zijn er taalbarrières, maar de onderwijsprestaties zijn over het algemeen ook veel lager dan de verwachte
normen in Israël. Dit laat kinderen achter met de behoefte om
kloven te overbruggen waar hun ouders hen niet mee kunnen
helpen, een nadeel dat hen volgt als ze opgroeien. Ouders zonder adequate opleiding hebben ook moeite om passend werk te
vinden in deze nieuwe realiteit, een feit dat hen kwetsbaar maakt.
Dit is de reden waarom Ethiopische leiders in heel Israël onderwijs benadrukken als cruciaal voor integratie en vooruitgang in de
Israëlische samenleving. Niettemin, zelfs na het investeren van de
tijd en moeite om te studeren, worstelen vaak Ethiopische afgestudeerden bij het vinden van werk in overeenstemming met hun
opleidingsniveau, en ze voelen het gebrek aan kansen en gelijkheid. Deze moeilijkheid om werk te vinden heeft verschillende
wortels. Sommige zijn cultureel, andere praktisch; de meeste Ethiopische Israëli’s geven echter toe dat hun gemeenschap over het
algemeen niet als professioneel of opgeleid wordt beschouwd,
een perceptie die langzaam moet worden overwonnen.
Als reactie hierop ondersteunt de ICEJ gerichte mentorprogramma’s om deze educatieve en maatschappelijke kloven te helpen

overbruggen om het succes van jongere leden van de Ethiopische
gemeenschap in Israël te garanderen.
Het is een voorrecht voor de ICEJ om samen met immigranten
door hun Aliyah-proces te lopen. Van het assisteren bij vluchten
tot integratie, we zijn er om te helpen door middel van mentorschap of educatieve verrijkingsprogramma’s op hun pad om echt
“thuis” te worden in het land van hun voorvaderen.
Overweeg alstublieft om uw beste geschenk te geven om deze
dringende Aliyah-behoefte en de integratie van de Ethiopische
Joden te ondersteunen, zodat zij de Israëlische samenleving op
een krachtige manier kunnen beïnvloeden.
Geef een gift via: doneren.icej.nl/doneren

ICEJ deelt uit met Chanoekafeest
Vanaf 6 december viert Israël een week lang het Chanoekafeest,
het Lichtenfeest.
Dit feest is ingesteld toen de Maccabeeën de Tempel weer hadden
bevrijd uit handen van de Assyrische koning Antiochus Epifanus in
het jaar 164 voor Christus. God had duidelijk een wonder gedaan,
toen de Menorah werd aangestoken en er slechts voor 1 dag olie
was. Het licht van de Menorah brandde, zelfs 7 dagen lang. Dat
was genoeg tijd om nieuwe olie te bereiden. God voorziet in het
Licht. Vandaar dat Israël sindsdien het Chanoekafeest of Lichtenfeest viert.
Ook Jezus vierde dit feest, zoals we kunnen lezen in Joh.10. En
de Joden stelden Jezus de vraag, of Hij de Messias is. Dan wordt
verwezen naar het Bijbelgedeelte wat centraal staat bij het Chanoekafeest, dat Jozef zich bekend maakt aan zijn broers, Gen.
44,45. Bijzonder is dat Jozef, als type van de Messias, zich pas

bekend maakt, als alle broers er zijn en dat er geen vreemdeling
bij is, wanneer hij zich bekendmaakt.
Als we dit doortrekken naar onze tijd: zou in deze coronatijd,
waarin er geen toerist in Israël is en er toch vele Joden thuiskeren
met Aliyah, de Messias zich gaan bekendmaken aan zijn volk? Wij
bidden dat spoedig de profetie uit Zach. 12:10 vervuld mag gaan
worden, dat over Zijn volk de Geest van genade en van gebeden
wordt uitgestort en dat zij mogen zien wie zij doorstoken hebben.
In verbondenheid met Israël, geeft de ICEJ ieder jaar rond Chanoeka in Israël kleine presentjes aan kinderen uit arme gezinnen. Juist
dit jaar zijn deze presentjes een teken van onze solidariteit met
hen, en laten we zien dat Israël ondanks corona, niet alleen staat.
Geeft u mee om de kinderen in Israël toch een leuk Chanoekafeest te geven?
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BIJBELSTUDIE

- Openbaring 21:3 -

ZIE DE TENT VAN GOD
IS BIJ DE MENSEN!
door Jürgen Buhler

‘De God die onder Zijn mensen woont’ is een thema dat diep
door het Woord van God loopt. Eén van de meest gestelde vragen
die ik over de hele wereld ontvang, is: “Hoe zit het met de derde
Tempel?” Natuurlijk zijn er profetische passages die verwijzen
naar een toekomstige Tempel. Maar het lijkt erop dat door de
geschiedenis heen, mannen meer bezig en opgewonden waren
over het concept van een tempel dan God was. Zijn favoriete
voertuig van bewoning was altijd een eenvoudiger, tent-achtige
structuur in plaats van een glorieus stenen gebouw.
Vanaf het begin instrueerde God Israël om een tent voor Hem te
bouwen om in te wonen in plaats van een tempel. Toen de Heer
Israël uit Egypte leidde, gaf Hij Mozes de opdracht om hem een
woning te bouwen, maar het had geen gelijkenis met deze torenhoge monumenten van aanbidding. In plaats daarvan was het
een eenvoudige draagbare tentstructuur. Dit was geen gebod dat
voortkwam uit de absolute noodzaak van reizen, maar Mozes zei
tegen zijn volk dat het moest bouwen wat hij in de hemel zag. En
daar zag hij de tabernakel van God (Exodus 25:9, 40). En deze
hemelse werkelijkheid is sindsdien niet veranderd. Helemaal aan
het einde van de Bijbel schreef de apostel Johannes: “Na deze
dingen keek ik, en zie, de tempel het getuigenis in de hemel werd
geopend.” (Openbaring 15:5).
De eerste persoon die een tempel wilde bouwen voor de ene
ware God was koning David. Zijn verlangen om een eigen huis
van aanbidding voor God te bouwen kwam voort uit zijn wens
om de God die hij zo liefhad adequaat te aanbidden. David worstelde met de gedachte dat hij in een prachtig paleis in Jeruzalem
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Een replica van de Wilderness Tabernacle in Timna, Zuid-Israël

woonde, terwijl de Schepper van de wereld in slechts een tent
leefde: “Zie nu, ik woon in een huis van cederhout, maar de ark
van God woont in tentgordijnen.” (2 Samuël 7:2). Zijn verlangen
om een huis voor God te bouwen werd onmiddellijk herhaald
door Nathan de Profeet, die hem aanmoedigde om alles te doen
wat erin zijn hart was. Ik denk dat we ons allemaal zouden hebben verheugd in dergelijke plannen.
Maar die nacht berispte God Nathan: “Want ik heb niet in een
huis gewoond sinds de tijd dat ik de kinderen Israëls uit Egypte
bracht, zelfs tot op de dag van vandaag, maar heb me verplaatst
in een tent en in een tabernakel.” (2 Samuël 7:6). Een aardse tempel was nooit in de bedoelingen van God, maar Zijn verlangen
was altijd meer om te wonen bij Zijn mensen. Gods aanwezigheid was altijd in beweging, of klaar om te bewegen.
Ja, God koos Jeruzalem als een speciale plaats waar Zijn aanwezigheid voor eeuwig zou wonen.
Jesaja begreep, misschien meer dan enige andere Hebreeuwse
profeet, dat Gods aanwezigheid nooit beperkt kon blijven tot een
gebouw: “Zo zegt de HEER: ”De hemel is mijn troon en de aarde
is mijn voetenbank. Waar is het huis dat jullie mij zullen bouwen?
En waar is de plaats van Mijn rust?” (Jesaja 66:1.) Hij wist dat
het onmogelijk was om God in een gebouw te houden. Deze
gedachte scheidde ook de God van Israël van alle andere naties,
met hun tempels en heiligdommen. De God van Israël was de
Schepper van hemel en aarde. Hij mag niet beperkt blijven tot
een vaste plaats van aanbidding. Hij is alomtegenwoordig. Hij
kan overal en vaak op de meest ongewone plaatsen worden aangetroffen.

International Christian Embassy Jerusalem

De apostel Paulus verklaarde aan de filosofen en geleerden van
zijn tijd in Athene: “God, die de wereld en alles daarin gemaakt
heeft, aangezien Hij Heer van hemel en aarde is, woont niet in
tempels die met handen zijn gemaakt. Evenmin wordt Hij aanbeden met de handen van de mensen, alsof Hij iets nodig heeft,
omdat Hij geeft aan alle leven, adem en alle dingen.” (Handelingen 17:24-25). Het is waar dat een tabernakel, een tent, nog
minder in staat was om deze eindeloze en almachtige God te
bevatten, maar de tent vertegenwoordigde meer de aard en het
karakter van God. Hij is altijd in beweging. Het herinnert ons aan
de woorden van Jezus aan Nicodemus: “De wind waait waar hij
wil, en je hoort het geluid ervan, maar je kunt niet zeggen waar
het vandaan komt en waar het
naartoe gaat. Dat geldt ook
voor iedereen die uit de Geest
geboren is.” (Johannes 3:8). Er
is een aspect aan onze God
dat levendig en in beweging
is, en dat geldt ook voor Zijn
mensen.

van Israël in hutten heb laten wonen toen Ik hen uit het land
Egypte bracht: Ik ben de HEER, uw God.” (Leviticus 23:42-43).
Het feest is ook een herinnering aan ons allemaal over de vluchtige aard van de mens. Paulus vertelt hierover in zijn tweede brief
aan de Korinthiërs. “Want we weten dat als ons aardse huis, deze
tent, wordt verwoest, we een gebouw van God hebben, een huis
dat niet met handen is gemaakt, eeuwig in de hemelen. Want
hierin kreunen wij, ernstig verlangend om bekleed te worden met
onze woning die uit de hemel komt.” (2 Korintiërs 5:1-2).

Hier verwijst Paulus naar ons eigen lichaam als zijnde een tabernakel, een succah. Daarmee bedoelt hij dat onze aardse lichamen slechts tijdelijke vormen
zijn die op een dag zullen
worden vervangen door een
veel grotere verblijfplaats. Hij
geeft ook toe dat we in deze
tent van ons lichaam soms zullen kreunen. Hoewel we ons
verwonderen (Psalm 139 :14),
zijn deze lichamen nog steeds
fragiel, vaak zwak en zelfs vatDe apostel Johannes, toen hij
baar voor zonde. Waarom Pauin ‘een nieuwe hemel en een
lus vertwijfeld roept: “Wie zal
nieuwe aarde’ was, hoorde hij
mij verlossen van dit lichaam
een schreeuw van verbazing
De piramides van Gizeh dateren uit de tijd van Abraham
des doods?” (Romeinen 7:24).
uit de hemel: “Zie, de tabernaMaar de verbazingwekkende
kel van God is bij de mensen,
waarheid is dat deze zelfde
en Hij zal bij hen wonen, en zij
zullen Zijn volk zijn. God Zelf zal met hen zijn en hun God zijn.” broze tabernakel van ons menselijk lichaam de woonplaats van
(Openbaring 21:3). Gods toekomst voor de mensheid is niet dat God kan worden, de tempel van de Heilige Geest. Toen Jezus in
wij in een hemelse woning zijn, een glorieuze tempel; Integen- Jeruzalem was tijdens Succot, deed hij een uitspraak die velen
deel, God daalt af naar een nieuwe hemel en een nieuwe aar- zeker herinnerde aan de toekomstige tempel in het visioen van
de om met mensen te tabernakelen. En Zijn wonen bij mensen Ezechiël 47. De profeet zag de toekomstige tempel een bron van
wordt niet gedefinieerd door één of andere sierlijke buitenkant, levengevend, genezend water worden. Jezus zei: “Hij gelooft in
maar meer door een juiste houding van het hart. Wanneer God Mij, zoals de Schrift zegt, zal uit zijn hart rivieren van levend waJesaja vraagt waar dit huis dat de mens voor Hem zou bouwen ter stromen.” (Joh. 7:38). Daarom kan de hoop op een toekomstikan zijn, geeft Hij Zijn eigen verrassende antwoord. “Maar op ge tempel in Jeruzalem hier en nu werkelijkheid voor u worden.
deze zal Ik kijken: “Op hem die arm is van geest, en die beeft
voor Mijn woord.” (Jesaja 66:2; zie ook Jesaja 57:15) Dit bete- Wat een verbazingwekkende realiteit is dat, wanneer wij als gekent dat er bepaalde eigenschappen van het menselijk hart zijn lovigen een heiligdom kunnen worden voor de inwonende heerdie de aanwezigheid en aandacht van God aantrekken: nede- lijkheid en aanwezigheid van de Heer. En dat niet alleen, het zal
righeid voor Hem en het grootste respect voor Zijn woord. Het ook een heiligdom van God worden voor de mensen om ons
weerspiegelt de harthoudingen die Jezus in de Bergrede prees: heen. Mensen die ons ontmoeten, kunnen de God ontmoeten die
de armen van geest, degenen die treuren, de zachtmoedigen, de in ons woont. Net zoals Mozes bad, is deze aanwezigheid die we
barmhartigen en de reinen van hart. Jezus noemt hen “gezegend” overal mee naartoe nemen, wat ons onderscheidt van de wereld
om ons heen. Het maakt ons een licht dat schijnt in de duisteromdat God het opmerkt.
nis. Maar het is aan ons om die aanwezigheid te cultiveren en de
Het Loofhuttenfeest is een tijd waarin God Israël herinnert aan Heilige Geest welkom te heten en thuis te maken in ons leven.
hun eigen tabernakelreis door de woestijn. Wanneer Israël ar- Tot die tijd bid ik dat we allemaal Zijn manifeste aanwezigheid
riveert in het Beloofde Land, gebood hij: “Gij zult zeven dagen in zullen ervaren, waar we ook wonen. “Zie, de tabernakel van
cabines wonen. Allen die inheemse Israëlieten zijn, zullen in hut- God is met de mensen!”
ten wonen, opdat uw generaties mogen weten dat Ik de kinderen
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ICEJ AID

ICEJ bestelt 30 nieuwe schuilkelders voor Israëlische
grenssteden, waaronder 1 vanuit Nederland

De focus van veiligheidshulp langs de Gazastrook verschuift naar
raketdreiging in Noord-Israël.
De Internationale Christelijke Ambassade Jeruzalem heeft onlangs
opdracht gegeven om nog eens dertig nieuwe draagbare schuilkelders te leveren aan Israëlische grensgemeenschappen die kwetsbaar zijn voor raketbeschietingen vanuit Gaza en Libanon, met
een verhoogde focus op het beschermen van burgers in de regio’s
Noord-Galilea en Haifa. Met deze schuilplaatsen zal de ICEJ in totaal 155 draagbare schuilkelders hebben gedoneerd aan Israëlische
gemeenschappen die worden bedreigd door raketten, waarvan
129 in steden langs de periferie van Gaza en de resterende 26 in
het noorden.
In het afgelopen decennium heeft de westelijke Negev de meeste
aandacht gekregen van de overheid en particuliere bronnen die
Israëlische burgers beter willen beschermen tegen frequente raketbeschietingen. De behoefte aan meer schuilkelders in het noorden is echter een toenemende zorg geworden, vooral vanwege de
groeiende economische crisis in Libanon en het enorme arsenaal
ACTUALITEIT

In de komende maanden zijn we van plan om nieuwe schuilplaatsen te leveren aan openbare plaatsen in dit gebied, evenals in
Haifa, Akko, Nahariya, Kfar Maccabi en elders - allemaal in overleg
met lokale veiligheidschefs. De meeste donaties voor deze nieuwste schuilkelders zijn afkomstig van christenen in Brazilië, Canada,
China, Tsjechië, Fiji, Duitsland, Ierland, Nederland, Zuid-Afrika,
Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.
Overweeg alstublieft een gulle gift aan de inspanningen van de
ICEJ om Israëli’s die leven onder de constante dreiging van raketaanvallen van Hamas en Hezbollah beter te beschermen. Dat kan
door te geven via ons fonds ‘Israël in Crisis’.

ICEJ benoemd tot
erelid van de Abrahamic Business Circle

De Abrahamic Business Circle, een organisatie die tolerantie en
welvaart waardeert als sleutels voor het bereiken van een duurzame vrede in het Midden-Oosten, werd geïnspireerd door de
ondertekening van de Abraham-akkoorden tussen Israël en verschillende Arabische Golfstaten, geleid door de Verenigde Arabische Emiraten, in september 2020.
Sprekend tot het investeringsforum in Dubai, legde Barry Denison van de ICEJ de roeping en het wereldwijde bereik van de
Internationale Christelijke Ambassade in Jeruzalem uit. Hij benadrukte ook Farmster.co, als een voorbeeld van een Israëlisch
technologiebedrijf dat de wereld zegent door zijn innovatieve
app-oplossing voor de 500 miljoen kleine boeren die 25% van
hun oogst verliezen voordat deze op de markt komt. De Farmstertelefoonapp wordt momenteel alleen al in Kenia gebruikt door
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van Hezbollah van meer dan 150.000 raketten. Een rapport van
Israël dat vorig jaar werd uitgegeven, waarschuwde dat 2,6 miljoen
inwoners van Noord-Israël geen toegang hebben tot functionele
schuilkelders.
Zo verlegt de Internationale Christelijke Ambassade haar focus
naar het helpen van steden in de regio’s Noord-Galilea en Haifa.
De behoefte aan schuilplaatsen is het meest acuut in de steden
vlak langs de Libanese grens, die gevoelig zijn voor kortere afstandsraketten die niet kunnen worden gestopt door het Iron Dome-systeem. Dit heuvelachtige, beboste gebied bevat een divers
mozaïek van Joodse, Arabische en Druzensteden die wanhopig
op zoek zijn naar financiering om hun gemeenschappen beter te
beschermen. Het afgelopen jaar heeft de ICEJ al draagbare schuilplaatsen geleverd aan verschillende steden langs de noordgrens.
We zijn ook begonnen met het plaatsen van schuilplaatsen in een
ander gebied van zorg - de Joodse en Arabische boerendorpen
in de regionale raad van Zebulon net ten oosten van Haifa. Deze
steden liggen dicht bij olieopslagtanks en chemische fabrieken in
de buurt van de baai van Haifa, die Hezbollah waarschijnlijk zal
richten op een toekomstig conflict.
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meer dan 34.000 boeren en meer dan 8.000 kopers, en het landelijke netwerk voegt dagelijks 200 nieuwe boeren en 60 nieuwe
kopers toe.
Hij deelde ook over het ‘Good Neighbour’-project van de IDF
dat Syrische burgers hielp tijdens de langdurige burgeroorlog in
dat land. Barry’s vrouw, Deb Denison, was één van de zeven
christelijke medische professionals die naar Syrië gingen om een
medische kliniek te runnen voor Syriërs die gewond waren geraakt in de gevechten.
De ICEJ hoopt dat meer christelijke zakenlieden gebruik zullen
maken van de Abrahamic Business Circle om te netwerken met
bedrijven in het Midden-Oosten en daarmee te getuigen van hun
christelijk geloof in deze regio.

International Christian Embassy Jerusalem

ICEJ herstelt hoop voor

Israëls kwetsbare alleenstaande moeders
“Zie, kinderen zijn een erfenis van de Heer, de vrucht van de baarmoeder is een beloning. Zoals pijlen in de hand van een krijger,
zo zijn de kinderen van iemands jeugd dat ook.” (Psalm 127:3-4).
Ouderschap is een zegen; het komt echter ook met uitdagingen
die het best door twee kunnen worden gedragen. Helaas zijn in
Israël vandaag de dag 12,8% van de gezinnen (ongeveer 170.000
in totaal) eenoudergezinnen en maar liefst 90% hiervan wordt geleid door vrouwen met een lagere verdiencapaciteit dan mannen.
Dit betekent dat veel eenoudergezinnen geconfronteerd worden
met een constante strijd om op of onder de armoedegrens te leven.
De coronacrisis heeft blootgelegd hoe kwetsbaar alleenstaande
moeders echt zijn, en passende hulp is niet altijd voor hen beschikbaar. In het Hebreeuws wordt gezegd: “ze vallen tussen de
stoelen” ... daarom richten we ons op het versterken van deze gezinnen. Sommigen begonnen als jonge moeders zonder de mogelijkheid om te studeren en een beroep te leren. Vaak ontbreekt
het hen aan steun of een goed familievoorbeeld, en velen moeten
zelfs traumas of destructieve gezinspatronen overwinnen. In veel
opzichten waren ze zelf nog kinderen en hebben ze dus aanmoediging en begeleiding nodig om hun eigen kinderen op te voeden.
Of, wat als een moeder besluit om een gigantische sprong in het
diepe te wagen en te verhuizen naar een nieuw land met een heel
andere taal en cultuur?
De uitdagingen van het aanpassen aan een nieuwe omgeving, het
leren van de taal, het vinden van werk of het beslissen over een
school voor de kinderen - allemaal zonder een kant-en-klaar ondersteuningssysteem - voegt een geheel nieuw niveau van stress
toe aan alleenstaand ouderschap. Bij de ICEJ hebben we ons
afgevraagd: hoe kunnen we een soort “uitgebreide” familie zijn
voor worstelende jonge Israëlische moeders en hun kinderen?
Het antwoord is door de basis te bieden, zoals hulp bij loopbaanbegeleiding en werktraining, of het sponsoren van professionele
mentoren die de praktische en emotionele ondersteuning bieden
die zelfvertrouwen kan opbouwen. Velen hebben ook hulp nodig
met gesubsidieerde kinderopvang, babysitters, naschoolse activiteiten, privéleraren voor de kinderen en andere benodigdheden
zoals eenvoudige woninginrichting en reparaties. Je schamen voor
je leefomstandigheden draagt alleen maar bij aan de gevoelens
van isolatie en wanhoop van de alleenstaande moeder.
Zo hebben ICEJ-donateurs onlangs zo’n moeder in staat gesteld
om een gloednieuwe keuken te hebben. De voor- en nabeelden
zijn prachtig, en nu hebben zij en haar kinderen hun waardigheid
hersteld. Kun je je voorstellen dat je jarenlang moet wassen met
water uit een toilettank? Zo moesten een bejaarde oma, haar eenouderdochter en kleinzoon in bad, omdat ze geen stromend water
hadden om te douchen. Vier jaar lang leidden ze water uit de toilettank en hurkten ze in het bad om zich te wassen, wat voor de
grootmoeder buitengewoon moeilijk was om te doen. Uw donatie
stelde een reparatieteam in staat om de badkamer te renoveren,
de wateraansluiting te herstellen en een gemakkelijk toegankelijke
douche te installeren!
“Over het algemeen zijn de vrouwen die worden geholpen tussen
de 16 en 50 jaar oud”, legt Nicole Yoder, ICEJ Vice President for
Aid en Aliyah, uit. “Velen komen uit misbruikende achtergronden

zonder ondersteuningssysteem. Anderen staan er gewoon alleen
voor vanwege een scheiding of vroeg weduwschap. Ze kunnen
een gebrek aan onderwijs of elementaire levensvaardigheden hebben, waardoor het betreden van de beroepsbevolking uiterst uitdagend is. Leren opvoeden is moeilijk. Veel jonge ouders weten niet
hoe ze gezonde grenzen moeten stellen, en het is hartverscheurend wanneer de ouder-kindband niet goed is ontwikkeld. Als dit
niet wordt aangepakt, kan dit de vruchtbare bron zijn van een verwonding die wordt doorgegeven aan de volgende generatie.”
Alena* is een alleenstaande moeder met vijf kinderen. Ze is extreem moe na jarenlang haar zieke man te hebben verzorgd, en
toen werd ze ontslagen tijdens de strenge corona-lockdowns van
Israël in het afgelopen jaar. Alena wordt momenteel geholpen om
haar zelfvertrouwen te verbeteren en zich voor te bereiden op sollicitatiegesprekken.
Leah* kwam op zoek naar hulp als een zeer gebroken gescheiden vrouw die fysiek geweld had doorstaan en het trauma van het
voor haar ogen zien van het plegen van zelfmoord van haar eigen
ouder. Ze was zo wanhopig op zoek naar voedsel voor haar twee
kinderen dat ze een tijdje in de prostitutie terecht kwam. Door de
hulp te krijgen die ze nodig had, is Leah erin geslaagd zichzelf op
te tillen. Tegenwoordig werkt ze als grafisch ontwerper en probeert
ze een goed rolmodel te zijn voor haar kinderen.
“Deze dagen van de coronacrisis zijn extreem moeilijk en een persoonlijke focus op de hulp die nodig is, kan het keerpunt zijn voor
vrouwen zoals Alena en Leah en vele anderen”, aldus Nicole. “Zij
en hun kinderen kunnen beginnen aan hun reis om een betere toekomst op te bouwen en we willen deel uitmaken van het mogelijk
maken ervan.”
Via ons fonds ‘Giving a Future and a Hope’ zet de ICEJ zich in
om deze kwetsbare en vaak gebroken alleenstaande moeders te
helpen. Hun behoeften variëren echter en de hulp varieert van €
1.500 - 3.500 per moeder - hoewel een geschenk in elk bedrag
een zegen zou zijn. Ieder heeft zijn eigen verhaal en ieder heeft
een door God gegeven bestemming. Doe alsjeblieft met ons mee
in onze inspanningen om Israëlische families te versterken en hen
te helpen een betere toekomst te vinden. Uw donatie heeft een
aanzienlijke impact op het leven van degenen die het het meest
nodig hebben. Geef vandaag op: Doneren.icej.nl/doneren.
*Namen zijn gewijzigd om hun privacy te beschermen.
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ICEJ HAIFA HOME

Nieuw team van ICEJ-vrijwilligers
dienen overlevenden van de Holocaust
Onlangs konden we Dinna, Birgit en Christine verwelkomen, drie
van de vijf nieuwe christelijke vrijwilligers die komen dienen in
het ICEJ’s Huis voor Holocaustoverlevenden in Haifa. We hebben
nu twee verpleegkundigen en een fysiotherapeut die de dierbare
overlevenden van de Holocaust dienen, en de twee overgebleven
vrijwilligers zullen zich binnenkort bij ons voegen. Ze vervangen
ons vorige vrijwilligersteam waarvan de tijd hier afgelopen zomer
eindigde. Dinna is geboren in Kirgizië, maar opgegroeid in Duitsland, en haar taalvaardigheden in het Duits en Russisch zijn een
geweldig hulpmiddel in haar dagelijkse werk.
Om te horen over het Haifa Home is heel anders dan het met
eigen ogen zien, en na hier nu enkele weken te zijn geweest,
is Dinna aangenaam verrast terwijl ze haar rondes maakt en de
bewoners leert kennen. “Wat een mooi project!” riep ze uit. “De
bewoners hebben een eigen appartement en zijn toch niet alleen,
maar hebben een gemeenschap van medebewoners en medewerkers die er alles aan doen om het dagelijks leven makkelijker
te maken... God pauzeert mijn leven in Duitsland, zodat ik deze
overlevenden van de Holocaust hier in Israël kan dienen.” Birgit
is geboren in Duitsland maar kwam naar ons toe vanuit Zwitserland. Ze is een goed opgeleide en ervaren fysiotherapeut, heeft in
verschillende landen en culturen gewerkt en heeft haar expertise
onmiddellijk in de praktijk gebracht. “Het is een voorrecht om te
werken met mensen die de Holocaust hebben overleefd, vooral
als Duitser en in het land Israël”, merkte Birgit op. “Ik ben onder
de indruk en ontroerd door het warme welkom dat ik kreeg van
zowel bewoners als personeel. Ik ben verbaasd hoe snel ze me
omhelsden...”
Mobiliteit is erg belangrijk voor ouderen en naast haar individuele fysiotherapiesessies leidt Birgit drie turngroepen. “Het is een
zegen voor mij om vreugde te brengen in het leven van deze
oudere overlevenden die zoveel hebben geleden en om een hart-
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verbinding te voelen”, voegde Birgit eraan toe. “Het is echt de
moeite waard, om alles achter te laten...” Christine is geboren in
Kazachstan en opgegroeid in Duitsland. Ze brengt haar talenten
als verpleegkundige en opvoeder in om te zorgen voor de ouder
wordende bewoners, velen ouder dan 90 jaar. “Ik werk graag
met ouderen, om hun leven makkelijker te maken. Ik verlang er
ook naar om Gods liefde voor hen te tonen door mijn werk”, legt
Christine uit. “Ik was erg onder de indruk van hoe blij ze zijn dat
we hier zijn. Dit was voor mij heel verrassend.” Als we vooruitkijken, zijn we vervuld van verwachting en opwinding!
Met een nieuw en groter team plannen we meer manieren om
de leefbaarheid van de bewoners te verbeteren. We renoveren
de twee gemeenschappelijke activiteitenruimtes waar momenteel veel evenementen plaatsvinden, zodat ze gastvrijer zijn. Ook
plannen we meer leuke en verrijkende activiteiten voor de bewoners. Daarnaast is de vergunning voor het installeren van een
lift in het nieuwste appartementencomplex van de ICEJ aan het
Haifa Home goedgekeurd. Dat betekent dat we begin volgend
jaar meer overlevenden in de zes nieuwe wooneenheden kunnen
plaatsen. Tot slot openen we in november een nieuwe vestiging
van het nationale Call Center for Holocaust Survivors in Jeruzalem. Deze faciliteit zal onze inspanningen uitbreiden om meer
overlevenden van de Holocaust in heel Israël in hun laatste jaren
te bereiken en te helpen.
Het is een groot voorrecht om voor deze dierbare overlevenden
van de Holocaust te zorgen en we zijn dankbaar voor de steun
van alle geweldige donoren die dit mogelijk maken. Uw voortdurende steun aan de Haifa Home-gemeenschap zorgt ervoor
dat deze overlevenden in hun resterende jaren van een goede
kwaliteit van leven zullen genieten. Geef voor het Haifa home:
doneren.icej.nl/doneren.
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Jesaja 62 - gebedscampagne
We willen je de gebedspunten vanuit Jeruzalem en Nederland
aanreiken:
GEBED VOOR ISRAËL
‘Ik zeg tot het noorden: Geef, en tot het zuiden: Houd niet terug,
breng mijn zonen van verre en mijn dochters van het einde der
aarde’ (Jesaja 43:6).
De nieuwe regering Bennett-Lapid is nu sinds juni aan de macht
en het gaat beter dan velen hadden verwacht. Maar er zijn veel
uitdagingen in binnen- en buitenland, zoals het eindelijk goedkeuren van een staatsbegroting, het vinden van oplossingen voor
enkele van de religieuze/seculiere en Joods/Arabische spanningen
in het land, en vooral het omgaan met de Iraanse nucleaire dreiging.
• Bid voor de vrede van Jeruzalem.
• Blijf bidden voor de nieuwe leiders van Israël.
• Bid voor de Israëlische regering en in het bijzonder voor
ministers, zoals Naftali Bennett, Yair Lapid, Benny Gantz en
Gideon Saar.
• Bid dat Hij vooral de politieke en militaire leiders van Israël
wil laten zien hoe ze het volk kunnen beschermen tegen
de zoektocht van Iran om kernwapens te produceren die de
Joodse staat ernstig zouden kunnen schaden.
• Bid voor de voortdurende Joodse terugkeer naar hun oude
thuisland.
• Bid om meer nieuwe oliem uit westerse landen, vooral de
Verenigde Staten, evenals de Bnei Menashe uit India.
• Bid ook voor de Joden uit Ethiopië om door te gaan met het
maken van Aliyah.
• Bid dat ze volledig zullen integreren in de Israëlische samenleving.
• Bid in het bijzonder dat de ICEJ de middelen en gunst zal
hebben bij Israëlische functionarissen om een leidende rol te
blijven spelen in de grote Inzameling van Israël.
• Dank dat ICEJ meer dan 3.000 Joden heeft geholpen om in
2021 naar Israël te verhuizen, inclusief het sponsoren van
Aliyah-vluchten voor meer dan 1.430 Joodse immigranten
tot nu toe dit jaar.
• Bid om een nog grotere geldstroom voor Aliyah in de komende maanden en jaren, terwijl we ons voorbereiden om
meer Joden te helpen het Beloofde Land vanuit alle richtingen te bereiken.
GEBED VOOR DE VOLKEN
‘Bewaar uw tong voor het kwade en uw lippen voor het spreken
van bedrog; wijk van het kwade en doe het goede, zoek de vrede
en jaag die na’ (Psalm 34:14-15).
Onlangs hebben we openbare oproepen en nieuwsberichten
gezien van Arabische en islamitische landen die overwegen zich
aan te sluiten bij de Akkoorden van Abraham en de betrekkingen
met Israël te normaliseren, waaronder Saoedi-Arabië, Maleisië,
Oman, Tunesië en zelfs Irak.
• Bid dat er meer Arabische en islamitische landen en leiders

•
•

•
•

zullen komen om vreedzame betrekkingen met Israël op te
bouwen.
Bid dat er ook een grotere betrokkenheid vanuit het bedrijfsleven komt.
Bid dat er een gezonde basis komt in de betrekkingen van
mens tot mens tussen gewone Israëli’s en hun Arabische en
islamitische buren in de regio.
Bid dat vooral op leiderschapsniveau de onderlinge relaties
zullen worden versterkt.
Bid dat de Heer deze relaties zal versterken en kansen zal
bieden voor nieuwe goddelijke initiatieven tussen hen om
het Lichaam van Christus in het hele Midden-Oosten te versterken en te laten groeien.

GEBED VOOR DE ICEJ JERUZALEM EN ICEJ NEDERLAND
‘Troost, troost mijn volk, zegt uw God. Spreekt tot het hart van
Jeruzalem, roept het toe, dat zijn lijdenstijd volbracht is, dat zijn
ongerechtigheid geboet is, dat het uit de hand des HEREN dubbel
ontvangen heeft voor al zijn zonden’ (Jesaja 40:1-2).
God, de Vader van barmhartigheid en God van alle troost, heeft
ons de bediening van troost jegens Israël gegeven. Hij heeft ons
Zijn Trooster gegeven, die in ons woont en ons leidt.
• Bid dat de Christelijke Ambassade door de Heilige Geest
geleid en geïnspireerd zal blijven worden bij het nastreven
van de bediening van troost voor Israël.
• Laten we blijven bidden dat de Heilige Geest Zijn werk in
onze harten en in de harten van het Joodse volk zal doen.
• Bid voor de eind januari 2022 door de ICEJ te organiseren
jaarlijkse Envision-conferentie voor predikanten en bedieningsleiders.
• Bid dat de buitenlandse gasten persoonlijk naar Israël kunnen komen en dat er geen belemmeringen zullen zijn door
gezondheids- en reisregels vanwege corona.
• Bid voor de vele beslissingen over sprekers, onderwerpen,
locaties, aanbiddingsleiders en andere aspecten van de Envision conferentie die nog moeten worden genomen.
• Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor
Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur van de ICEJ-afdeling Nederland.
Bedankt dat je een deel bent van onze wereldwijde gebedsbeweging Jesaja 62!
Zegen vanuit Jeruzalem en de ICEJ afdeling in Nederland.
Jan Posthumus
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ICEJ NEDERLAND
Onze stafwerkers zitten in Israël en hebben rechtstreeks contact met
de mensen in Israël. Ons missie:
TROOSTEN, VIEREN, ONDERWIJZEN en GEBED.
Vandaar dat wij in Nederland veel onderwijs over Israël en over de
Hebreeuwse wortels van ons geloof verzorgen.
Maandelijks THEMALEZINGEN in Zwolle, Franeker en Waddinxveen.
Daarnaast veel SPREEKBEURTEN in kerken en gemeenten: zie agenda.
En vrijdagavondavond om 19 uur een nieuwe LEZING op
Podcast en YouTube: ICEJ Nederland.

UNIEKE DIGITALE ICEJ LEIDERSCONFERENTIE VANUIT JERUZALEM

IEDERE WOENSDAG GLOBAL PRAYER 15.00 UUR

		

ICEJ - AGENDA

Agenda spreekbeurten ICEJ-Nederland
Iedere woensdag 15.00 uur, ICEJ Global
Prayer: Zoom: on.icej.org/ICEJGlobalPrayer
Iedere vrijdag 19.00 uur, Themalezing als
stream op YouTube ICEJ Nederland
Do 2 dec 15.00 uur, ICEJ Webinar Chanoeka
Zoom: on.icej.org/ICEJAcademy
Za 4 dec 10.30 uur, Apeldoorn, Mess.gem.
Bracha, Zilverschoon 111
Za 11 dec 10.30 uur, Zwolle, VEZ centrum,
Themaochtend, Rieteweg 12
Do 16 dec 20.00 uur, Waddinxveen,
Israëllezing, Herman Heijermanslaan 4
Za 18 dec 10.30 uur, Sneek, Mess.gem.
Makor, Worp Tjaardastraat 2
Zo 19 dec 10.00 uur Heerenveen,
Pinkstergem., Herenwal
Za 25 dec 10.30 uur Zicht op Numeri,
LIVESTREAM Actuele Thoralezing door
Jacob Keegstra
Wo 29 dec 19.30 uur Franeker, VBG,
Verbond met Mozes door Jan Posthumus,
Prof. Holwerdastraat 4
Za 8 jan 10.30 uur, Zwolle, VEZ centrum,
Themaochtend, Rieteweg 12
Zat 22 jan 10.30 uur, Zicht op Numeri,
LIVESTREAM Actuele Thoralezing door
Jacob Keegstra
Wo 26 jan 19.30 uur, Franeker, VBG,
Verbond met Jezus door Jan Posthumus,
Prof. Holwerdastraat 4,
Zie voor details: www.icej.nl/agenda
Kijk op de website of de lezingen vanwege
corona wel of niet doorgaan.
St. Int.Chr.Embassy Jerusalem,
afd. Nederland
Postbus 40180 - 8004 DD Zwolle
tel.: 038-750 12 83
info@icej.nl

WWW.ICEJ.NL

GEBED AAN BEGIN VAN IEDERE HEBREEUWSE MAAND

IBAN: NL39 INGB 0000 0026 16
BIC: INGBNL2A
ANBI geregisteerd
Fiscaal/RSIN nr. 006765117
Voor schenken en legaten zie website
U kunt ons volgen op

ICEJ Nederland
Voor ICEJ video’s en ICEJ lezingen en
ICEJ boeken: www.icej.nl

