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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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Lieve Israëlvrienden,
We hebben net de 73e Onafhankelijkheidsdag van Israël gevierd: bijzonder. De dag
ervoor werden 23.000 gevallen soldaten herdacht die in verschillende oorlogen voor het
voortbestaan van Israël zijn omgekomen. Direct daarna ging de sobere atmosfeer over
in een vreugdevol gebeuren voor het feit dat Israël al 73 jaar een eigen Staat heeft. Dit is
niet alleen een nationale feestdag, maar het weerspiegelt de Joodse cultuur – een cultuur
van herinneren en identificeren. Iedere Pesachmaaltijd wordt gevierd, zodat iedere Jood
zichzelf kan zien als iemand die de Exodus heeft meegemaakt. Daarom ben ik niet bang
dat Israël de verschrikkingen uit het verleden zal vergeten. Waar ik wel bezorgd om ben:
of de komende generaties van Nederland de lessen hebben geleerd van eeuwenlang
antisemitisme.
Ook de apostel Paulus gaat van deze Joodse cultuur van herinneren en identificeren uit,
als hij tot de gelovigen uit de volkeren spreekt: “Wij zijn dan met Hem begraven door
de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid
van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen….Zo dient ook u uzelf te
rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus, onze Heere.”
Rom.6:4,11
Paulus vertelt ons dat iedere gelovige met Christus is gestorven, begraven en opgestaan,
en daarom kunnen we met Hem wandelen in geloof vanuit Zijn opstandingskracht. Wat
een krachtige waarheid voor ons!
Wereldwijd zijn wij als ICEJ in coronatijd veel meer op gebed aangewezen. Doe ook
mee met de wekelijkse wereldwijde gebed of met de 100 uur non-stop gebed aan het
begin van iedere maand, voor Israël, het Midden-Oosten en voor ons eigen land. We
geloven in een God die gebeden beantwoord! We zien nieuwe ontwikkelingen in Israël
en het Midden-Oosten gebeuren. Nu Nederland nog. Maar de tegenstand zit niet stil.
Het Strafhof in Den Haag wil Israël aanklagen voor oorlogsmisdaden. Onderteken de
ICC petitie.
Wij zien uit naar het 11e Israëlweekend van 3 - 5 sept, waar we elkaar hopelijk weer
fysiek kunnen ontmoeten. Thema: ‘Let op de vijgenboom.’ Zie de flyer en geef u op.
We leven toe naar het Wekenfeest/Pinksteren: dat we Gods Geest in ons leven mogen
ervaren. Hiermee wil ik u bemoedigen en danken voor alle gebeden voor Israël en de
ICEJ.
Jacob Keegstra

DONEREN KAN VIA DEZE LINK

ICE J N e d e r l a n d

nu ook op

I n stag r a m

ICEJ PODCAST elke vrijdagavond 19.00 uur nieuwe lezing
ICEJ LIVESTREAM iedere 2e en 4e zaterdag 10.30 uur
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Sta op voor Israël bij de ICC
teken de ICEJ-petitie
Het Internationale Strafhof (ICC) in Den Haag speelt een belangrijke rol in de wereld, om eerlijk en onafhankelijk te waken tegen
oorlogs(mis)daden, genocide en andere daden ‘tegen de menselijkheid’. Echter, de ICC is onlangs van deze missie afgestapt door
een officiële aanklacht tegen Israël te doen, voor vermeende oorlogsdaden tijdens de raketaanvallen met Hamas in Gaza van 2014,
en Joodse nederzettingen in de Westbank en Oost-Jeruzalem.
In reactie, is de ICEJ een wereldwijde petitie gestart die u kan helpen om te reageren op de ICC-oorlogsaanklacht tegen Israël. De
petitie zal worden aangeboden aan de lidstaten van de ICC en aan
de rechters van dit hof.

ACHTERGROND
De ICC maakt een grote politieke beslissing om Israël aan te klagen
voor oorlogsdaden, waarbij de ICC onrechtmatig haar bevoegdheid
vergroot. De aanklacht was gedaan door een overactieve hoofdaanklager, Fatou Bensouda, die tweedracht zaait tegen Israël, gezien
haar jarenlange privé consultaties met de Palestijnse Autoriteit.
De Palestijnen willen het Strafhof gebruiken om Israël te verhinderen zichzelf te verdedigen, door het recht op legitiem wonen in hun
thuisland te ondermijnen. Daarom moet deze aanklacht tegen Israël
worden verworpen door allen die staan voor recht en gerechtigheid. Christenen hebben in het bijzonder een historisch en morele
plicht om op te komen tegen dergelijke discriminatie tegen Israël.

HET BELANG
Het ICC overweegt een ‘hof van bewoning’ wat alleen juridische uitspraken kan doen over wreedheden onder het Rome statuut, of
door de VN-veiligheidsraad. Daarom is de huidige aanklacht niet rechtmatig, om verschillende redenen:

1. Israël heeft het Rome statuut niet ondertekent voor de ICC, en
heeft haar eigen juridisch systeem om oorlogsdaden te berechten.
2. De Palestijnen zijn geen soevereine staat onder het Rome statuut, en volgens de Oslo akkoorden hebben zij geen bevoegdheid over Israëliërs op de Westbank en Gaza.
3. Daarom heeft het ICC geen legale grond om te onderzoeken of
Israël oorlogsdaden heeft gepleegd in de ‘bezette gebieden’ –
een visie die veel Westerse democratische landen delen.

OPROEP TOT ACTIE
U kunt helpen om deze onrechtmatige en onjuiste aanklacht voor
oorlogsdaden tegen Israël te verwerpen door de petitie tegen de
ICC te ondertekenen.

4. De ICC-hoofdaanklager Fatou Bensouda zaait tweedracht tegen
Israël door haar uitgebreide bezoeken aan de Palestijnse Autoriteit. Zij richt zich alleen op de reacties van Israël en niet op de
originele oorlogsdaden van de Palestijnen.
5. In de Oslo akkoorden met Israël en de Palestijnen is uitdrukkelijk afgesproken dat zij geen rechten hebben over Israëliërs
in de Westbank, Gaza en Oost-Jeruzalem, zodat zij geen juridische grond hebben om te oordelen over oorlogsdaden. Daarom
ondermijnt de ICC de Oslo akkoorden en daarmee de stabiliteit
in de regio.
6. De ICC verzwakt haar positie en tevens het uitzicht op vrede,
door onrechtmatige tussenkomst in een politiek spel aan de
kant van de Palestijnen, juist nu Israël een historisch proces
van vrede en harmonisatie met verschillende Arabische landen
heeft.

GA NAAR:
on.icej.org/iccpetition
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door Dr. Jürgen Bühler, ICEJ-president

Inderdaad, Elia zal wel eerst komen
en zal alle dingen herstellen.
- MATTEÜS 17:11A -

DE DAGEN VAN ELIA
Elia zal komen!
Voor velen – zowel Joden als Christenen – is Elia de meest prominente profeet die Israël ooit heeft gehad. Elia is ook de meest
genoemde profeet in het Nieuwe Testament. Toen Jezus op de
berg werd verheerlijkt, had hij bezoek van Mozes en Elia die
met hem praatten over “zijn uittocht” (Luc. 9:31). Eén van de
grote verwachtingen in het Jodendom tot op de dag van vandaag
is dat Elia zou komen als voorloper van de Messias. Het is God
Zelf die via de profeet Maleachi aankondigt: “Zie, Ik zal u Elia
de profeet zenden voor de grote en ontzagwekkende dag van de
Heer” (Mal. 4:5-6). Bij elke Pesach-Seder wordt daarom een stoel
klaargezet voor Elia. Het was dus geen verrassing dat Johannes de
Doper als door velen werd beschouwd als de Elia die zou komen
(Luc. 9:19; Joh. 1:21).
Toen de engel Gabriël in de tempel aan Zacharia verscheen en
de geboorte van zijn zoon (Johannes de Doper) aankondigde,
deelde hij de verbijsterde priester mee dat zijn zoon voor de Messias zou gaan “in de geest en de macht van Elia” (Luc. 1:17). En
Jezus zelf bevestigde deze oude traditie van de komst van Elia.
Toen hij terugkeerde van de Berg van de verheerlijking, vroegen
zijn discipelen om zijn mening over deze oude Elia-traditie. Jezus
antwoordde duidelijk:

“INDERDAAD, ELIA KOMT EERST EN ZAL ALLE
DINGEN HERSTELLEN. MAAR IK ZEG JULLIE DAT
ELIA AL GEKOMEN IS, EN ZIJ KENDEN HEM NIET,
MAAR DEDEN HEM WAT ZIJ WENSTEN. EVENZO
STAAT OOK DE ZOON DES MENSEN OP HET PUNT
TE LIJDEN DOOR HUN HANDEN. TOEN BEGREPEN
DE DISCIPELEN DAT HIJ TOT HEN SPRAK OVER
JOHANNES DE DOPER”
Mat. 17:11–13
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Jezus lijkt te spreken over twee komsten van Elia, één die in de
toekomst ligt “om alle dingen te herstellen”, en een andere in
hun directe verleden met betrekking tot Johannes de Doper. Ten
slotte spreekt het boek Openbaring over twee getuigen die in de
laatste dagen zullen verschijnen met een speciale eindtijdbediening. Hun bediening zoals beschreven in Openb. 11:1-14 draagt
de kenmerken van Elia en Mozes. Ze worden aangeduid als de
twee lantaarnpalen en twee olijfbomen (v. 4). De kerk symboliseert deze beeldspraak (Openb. 1:20 en in Rom. 11:17) voor
de ene nieuwe mens, bestaande uit een olijfboom van edele en
wilde takken. Maar ze kunnen ook de bediening vertegenwoordigen van unieke individuen die in Jeruzalem zullen dienen in de
kracht van Elia.
Wat alle bovenstaande passages aangeven, is dat er een bediening zal zijn die zich zal manifesteren in de laatste dagen voor de
terugkeer van Jezus, die het volk zal voorbereiden op de komst
van Messias. En deze bediening is vandaag de dag even hard
nodig als in de tijd van de koningen van Israël.
DE DAGEN VAN ELIA
Toen Elia zijn bediening begon in 1 Kon. 17:1, had Israël een
hoogtepunt van goddeloosheid bereikt. Het was in veel opzichten de slechtste tijd, niet economisch of politiek, maar geestelijk,
met betrekking tot Israëls relatie tot hun God. In de jaren voordat Elia ter plaatse kwam, was zojuist de tweede grote dynastie
van het noordelijke Koninkrijk Israël gevestigd. De vorige dynastie van Jerobeam werd na vier generaties beëindigd omdat “zij
deden wat slecht was in de ogen van de Heer” (1 Kon. 15:34;
16:11). Na een reeks van kortstondige koninkrijken, steeg Omri
als chef personeel in macht en aanzien en vestigde hij opnieuw
een stabiel koninkrijk voor Israël. De Bijbel getuigt van Omri dat
“hij meer kwaad deed dan allen die voor hem waren” (1 Kon.
16:25). Toen Omri stierf, werd het koninkrijk overgedragen aan
zijn zoon Achab, die een nieuwe standaard van goddeloosheid
stelde, “die meer kwaad deed in de ogen van de Heer, allen die
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voor hem waren” (1 Kon. 16:30). Niet alleen oversteeg hij de
opstand van zijn vader, maar hij had ook een fatale relatie. Hij
huwde in een belangrijke politieke en economische macht van
het gebied, het huis van Ethbaäl, of Ithobaäl zoals hij in geschiedenisboeken wordt gekend. Deze Foenitise clan regeert over
de stadstaat Tyrus en controleerde een groot deel van de mediterrane handel. Eén van de beroemdste handelsposten die zij
vestigden was de stad Carthago. Ithobaäl verenigde zich ook in
zijn persoon, niet alleen het ambt van koning, maar hij was ook
de belangrijkste priester van Baäl en Astarte in zijn koninkrijk.
Achab had misschien het gevoel dat het zijn koninkrijk financieel
en politiek ten goede zou komen om te trouwen met Izebel, de
extravagante dochter van Ithobaäl. Maar wat op een grote politieke zet leek, deed de deuren van de hel in Israël opengaan.
De dochter van de koning-priester en verzendende tycoon bracht
niet alleen een politieke wolk naar Israël, maar ook een wolk van
goddeloosheid en wetteloosheid die Achab niet kon beheersen.
Izebel benoemde 400 priesters van de heidense goden Baäl en
Astarte in Israël, stichtte heiligdommen voor deze demonische
goden en vervolgde de profeten van de God van Israël. Het was
het donkerste uur voor Israël.

Parsons
Heere de woorden van Zijn dienaar Mozes door
eren, David
die verklaarde:
“Als u mijn woorden niet gehoorzaamt ... uw hemelen zullen
brons zijn, en de aarde die onder u is zal ijzer zijn...” (Deut.
28:15, 23). En hier gaat het Bijbelse verslag verder:

De oude manieren van de God van Israël bestonden nog steeds
maar ze hadden nu machtige concurrenten. Oude Bijbelse tradities werden bespot en oude grenslijnen werden overschreden.
Eén van de profiteurs van deze goddeloze heerschappij van
Achab was Hiel van Bethel. Hij verwierp het als dwaas vrouwengepraat en tartte de oude waarschuwing van Jozua om de stad
Jericho niet te herbouwen: ‘Vervloekt zij de man voor de HEER
die opstaat en deze stad Jericho bouwt; hij zal zijn fundament
leggen met zijn eerstgeborene, en met zijn jongste zal hij zijn
poorten opzetten’ (Joz. 6:26). Hiel van Bethel was dus dubbel
dwaas, omdat hij de stad herbouwde ten koste van zijn oudste en
jongste zoon (1 Kon. 16:34).

Dit bevat lessen voor ons vandaag. Ten eerste moeten we dit eerste begin van Elia’s bediening begrijpen door het oordeel niet
alleen een typisch handelsmerk van een harde God uit het Oude
Testament te verklaren, maar het boek Openbaring vertelt ons
ook dat de eindtijdbediening van de mysterieuze Twee Getuigen precies dit gezag zal uitbeelden om regen voor de mensheid
achter te houden (Openb. 11:6). Het zou ons eraan moeten herinneren dat de God die we dienen een verterend vuur is (Hebr.
12:29). Hij verandert niet, maar is hetzelfde gisteren, vandaag en
voor altijd! Jezus zelf verklaarde dat iedereen die zich niet zou
bekeren gedoemd is tot Gods oordeel (Luc. 13:2-5). De steden
Kafarnaüm, Chorazin en Bethsaida werden door Jezus gewaarschuwd voor goddelijk oordeel omdat ze weigerden zich te bekeren (Mat. 11:20).

DE GOD DIE OORDEELT
Volgens de rabbijnse traditie was het bij de begrafenis van Hiel’s
jongste zoon toen Elia verscheen. Hij benaderde de mensen die
de begrafenis hadden bijgewoond en daagde hen uit: “Ziet u hoe
God de woorden van zijn dienaar Jozua eert? Hoeveel meer zal

“EN ELIA DE TISBIET, VAN DE INWONERS VAN
GILEAD, ZEI TEGEN ACHAB: ZOALS DE HERE GOD
VAN ISRAËL LEEFT, VOOR WIE IK STA, ZAL ER DEZE
JAREN GEEN DAUW OF REGEN ZIJN, BEHALVE OP
MIJN WOORD”
1 Kon.17:1
Hier, plotseling uit het niets, begint de profeet zijn missie om het
oordeel van God over Israël te verklaren. De droogte die volgde
veroorzaakte een seizoen van onvoorstelbare ontberingen voor
Israël. Drie en een half jaar lang zou de lucht onbewolkt zijn en
regen werd achtergehouden. Van hieruit ontvluchtte Elia de toorn
van Achab – eerst naar de rivier Krith en vervolgens naar een stad
genaamd Zarephath, dicht bij Tyrus – en God zorgde voor hem.

Toen Petrus zijn allereerste preek gaf op een niet-Joodse bijeenkomst in Cornelius’ huis, deed hij een opmerkelijke uitspraak.
Sprekend over Jezus zei Petrus:
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“EN HIJ BEVAL ONS OM TOT HET VOLK TE PREDIKEN
EN TE GETUIGEN DAT HIJ HET IS DIE DOOR GOD IS
GEWIJD OM RECHTER TE ZIJN OVER DE LEVENDEN
EN DE DODEN. AAN HEM GETUIGEN ALLE PROFETEN
DAT, DOOR ZIJN NAAM, WIE IN HEM GELOOFT,
VERGEVING VAN ZONDEN ZAL ONTVANGEN”
Hand. 10:42

Petrus stelt dat Jezus zijn discipelen expliciet heeft geïnstrueerd
dat Hij, Jezus, zowel Rechter als Verlosser is. Voor onze seculiere
wereld van vandaag wordt het concept dat Jezus kwam om ons te
redden met spot ontvangen. “Red ons?” vragen ze, “Van wat?” De
steeds welvarender wordende samenlevingen van vandaag, met
volledige medische zorg en meerdere pensioenfondsen, denken
niet dat ze gered hoeven te worden en voelen dat ze beter af zijn
zonder de beperkingen van ouderwetse religie. Helaas zijn veel
gelovigen ook vergeten dat Jezus niet alleen kwam om ons een
vreugdevoller en zinvoller leven te geven, maar ook om ons te redden van de toorn die komen gaat (1 Thes. 1:10). We zijn vergeten
dat een mens zonder Jezus niet alleen de troost en vrede in Hem
mist, maar dat “de toorn van God op hem blijft” (Joh. 3:36). Ze zijn
gedoemd tot eeuwige verdoemenis.
Dit laatste oordeel van God werpt al een schaduw in de dagen van
Elia. Drie-en-een-half jaar van een door God gestuurde droogte
verwelkte de plannen van economische groei voor het volk Israël.
God oordeelde over Zijn eigen uitverkoren natie. Al te vaak heb
ik in het afgelopen jaar gehoord dat God zeker niet de oorzaak
van het coronavirus kan zijn. God zou dit niet toestaan, heb ik
gehoord. Hoewel ik geen goddelijke openbaring heb over wie of
wat de COVID-19 uitbraak veroorzaakte, weten we zeker dat God
de droogte in Elia’s tijd heeft veroorzaakt. Het is de profeet Hosea
die Israël oproept: “Kom, laten we terugkeren naar de Heer; Hij
heeft ons verscheurd opdat Hij ons kan genezen; Hij heeft ons getroffen opdat Hij ons zou kunnen verbinden” (Hos. 6:1). En van de
kerk in Thyatira berispt Jezus zelf: “die vrouw Izebel” die de kerk
infiltreerde met haar immoraliteit: “Voorwaar, Ik zal haar in een
ziekbed werpen, en zij die overspel met haar plegen in grote verdrukking, tenzij zij zich bekeren van hun daden” (Openb. 2:22).
Misschien gebruikt God deze coronaperiode inderdaad om ons
terug te trekken naar Hem, dichterbij Jezus. Ik ben bemoedigd dat
binnen onze eigen wereldwijde ICEJ-familie het gebed enorm is
toegenomen tijdens de corona-pandemie. Een bekende pastor in
Duitsland vertelde me dat hij het afgelopen jaar veel meer dan ooit
is gevraagd om te spreken over de “toorn van God”.
DE PROBLEMEN VAN ISRAËL
Toen Achab Elia eindelijk ontmoette aan het einde van de droogte,
begroette hij hem: “Hier ben je, jij onruststoker van Israël”. In onze
post-moderne wereld, waar alles mag en geen absolute waarden
worden toegestaan, is het de gelovige in de heilige God van de Bijbel die de moderne onruststoker is. Een God die radicale eisen stelt
aan Zijn discipelen, is niet meer verenigbaar met een wereld die absoluten tart en ‘openheid’, ‘diversiteit’ en ‘inclusie’ viert. Maar het
is precies in deze tijd dat Elia’s stem weer gehoord moet worden.
EEN MINISTER VAN MACHT
Voor alle duidelijkheid, Elia’s belangrijkste roeping was niet om
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het oordeel over Israël vrij te geven, maar het was het middel
om de harten van zijn volk terug te laten keren naar haar God.
Elia’s bediening – en na hem die van Elisa (op wie de geest van
Elia rustte) – bracht één van de grootste seizoenen van tekenen
en wonderen in Israël voort. Het werd later alleen overschreden
door de Messias zelf. Zowel Elia als Elisa demonstreerden de wonderbaarlijke kracht van God meer dan welke andere profeet dan
ook, voor of na hen. Zij wekten de doden op, genazen de zieken,
tartten de wetten van de zwaartekracht, verdeelden de jordaan,
vermenigvuldigden voedsel, verblindden de ogen van de vijanden
en openden de ogen van Gods volk. Het was een bijzondere tijd
waarin God Zichzelf op ongeëvenaarde manieren aan Zijn volk
openbaarde. Dit was geen bediening van ‘goedkope genade’,
maar een bediening waarin God Zijn volk uitdaagde om te beslissen wie ze wilden dienen – de God van Israël of Baäl. Jezus
kondigt dan ook aan dat Elia zal komen en dat Hij “alle dingen
zal herstellen”. Toen Jezus deze woorden zei, geloof ik dat hij niet
de Romeinse of Babylonische rijken in gedachten had, maar zijn
eigen volk, het volk van het Koninkrijk van God. Dit betekent dat
we – zelfs in het midden van turbulente tijden – kunnen verwachten dat God Zijn doelen met Israël en de Kerk afsluit! De God voor
wie ik sta, zei Elia.
We kunnen ons afvragen: Wat was het geheim achter Elia’s macht
en bediening. Elia zelf openbaart het ons in de allereerste woorden
die hij tot koning Achab uitspreekt: “Zoals de Here God van Israël
leeft, voor wie ik sta...” In Elia ontmoeten we een man die zijn
standpunt voor God innam. Hij verrichtte zijn bediening vanuit de
tegenwoordigheid van God. Zijn woorden werden niet gevormd
door de theologische scholen van zijn dagen, noch door de grote
oratoren, maar ze kwamen rechtstreeks van de troon van God,
waar Elia zijn standpunt innam. En hier is de uitdaging voor ons
allemaal. De tijden waarin we leven hebben mensen nodig die
voor God zullen staan. Mensen die zullen reageren op de oproep
van Jezus uit Gethsemane: “Kun je niet een uur met me waken?”

We moeten onszelf eraan herinneren dat alle grote opwekkingen
zijn ontstaan door gebed. Azusa Street had een biddende William Seymour; de Wales’ heropleving had de gebeden van Robert
Evans; en de heropleving van de Hybriden werd geboren door de
gebeden van twee oudere vrouwen. Onze wereld van vandaag
heeft dringend mensen nodig die kunnen zeggen:”zoals de Heer
leeft voor wie ik sta!” In een tijd waarin miljoenen baby’s worden
opgeofferd aan het altaar van welvaart, worden familiewaarden
vertrapt – en zowel Israël als de Kerk worden gemarginaliseerd –
worden we aangemoedigd om hoop te hebben. Terwijl de wereld
schijnbaar donkerder wordt, moedigt Jezus ons aan dat hij zijn
Kerk zal bouwen. En als we voor Hem staan, zullen de poorten
van de hel ons niet overwinnen, maar Hij wil ons bekrachtigen
voor een bediening in de geest van Elia. Onze tijd lijkt op de dagen
van Elia!
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Een vruchtbaar
Aliyah seizoen

door Anastasiya Gooding

Dit jaar 2021 is een bijzonder vruchtbaar seizoen voor de Terugkeer van de Joden naar hun thuisland Israël. De ICEJ heeft al meer
dan 880 Joden geholpen om Aliyah te maken, waaronder een
groep van 302 Ethiopische Joden in Februari, een vlucht van 226
nieuwe immigranten uit de voormalig Sovjet-Unie in maart en een
derde vlucht van 102 Oliem, nieuwkomers, uit Kazachstan in april.
Dit is bijzonder, wanneer we ons bedenken dat dit tijdens de Lock
down vanwege corona gebeurt. Maar gelukkig konden deze Joden
toch naar Israël komen in ‘reddingsvluchten’ van het Joods Agentschap gesponsord door de ICEJ. Veel van deze nieuwe immigranten wilden vorig jaar al naar Israël komen. Hun huizen waren al
verkocht en hun baan opgezegd, maar konden niet weg. Gelukkig
was er nu wel een opening voor hen.
Onder de 226 Joden die in Maart aankwamen waren Ksenia en
haar dochter Emilia. Zij kwamen uit Kazan, de hoofdstad van Tatarstan, en ze willen gaan wonen op een kibboets in de Negev, als
onderdeel van ‘eerste huizen in het thuisland’ programma. Ksenia
heeft een Masters graad in Landbouw en ze hoopt dat de Negev
gaat bloeien. Ksenia wilde al jaren Aliyah maken, maar had veel
weerstand. Vorig jaar kon haar moeder wel naar Israël emigreren
en nu zij eindelijk ook, met een ‘reddingsvlucht’ vanuit Moskou
op 15 maart.
De 502 Ethiopische Joden die de ICEJ dit jaar al heeft geholpen via
‘Operatie Rots van Israël’, hebben vaak nog veel langer moeten
wachten. Sommigen zelfs 20 jaar, voordat ze met hun familie in
Israël verenigd konden worden. De ICEJ is blij dat ze kan helpen
om deze profetische missie te vervullen.
Ondersteunen van de Aliyah is een belangrijke missie van de ICEJ
en in deze tijd van corona is dit van levensbelang. Jurgen Buhler,
president van de ICEJ zei: ‘Corona versterkt het belang van de roeping van Israël om een veilige plek te zijn voor het Joodse volk.’
Er zijn nog duizenden Joden die wachten op vertrek naar Israël. De
interesse in Aliyah is de laatste tijd sterk gestegen, omdat veel Joodse families wereldwijd nu Israël zien als een gezonde plek die beter
bestand is tegen economische terugslag, zoals veel andere landen.
Het Joods Agentschap anticipeert op 250.000 nieuwe Joodse immigranten in de komende 3 tot 5 jaren.
Sinds het ontstaan van de ICEJ in 1980 heeft zij meer dan 160.000
Joden geholpen om naar Israël te komen. En dit werk gaat door
in 2021. Helpt u mee om deze Bijbelse profetische opdracht te
vervullen?

‘ROEP OM HOOP’ VOOR BRACHA
In ons vorige magazine stond het artikel over ‘Roep om hoop’
over een Israëlisch callcenter die de ICEJ sponsort, om werklozen te helpen in deze corona crisis. We kunnen nu het succesverhaal delen van Bracha, een alleenstaande moeder uit zuid
Israël. Zij werd na 11 jaar werkloos. Zij solliciteerde vaak maar
zonder succes. Daardoor voelde zij zich gefrustreerd.
Op een dag zag zij het Facebook bericht van het callcenter
en zij reageerde zonder direct een antwoord te verwachten.
De volgende dag kreeg zij een oproep van Etty, één van de
vrijwilligers. “Ik had niet verwacht dat dit het middel zou zijn
om terug te keren op de banenmarkt. Etty luisterde naar mij,
steunde mij en gaf mij vertrouwen dat ik weer een baan zou
vinden in een gemeenschapscentrum. Zelfs toen ik weer was
begonnen met werk, bleef Etty mij iedere week bellen hoe zij
het deed en hoe zij zich voelde. Ik kon haar zelfs vertellen dat
ik niet blij was met deze baan. Zij oordeelde niet, maar gaf aan
dat het voor iedereen nu moeilijk is en dat het hierna beter gaat
worden. Met haar ondersteuning bleef ik werken en ondertussen keek ik uit naar ander werk. Uiteindelijk kreeg ik werk als
financieel coördinator. Ik ben blij met deze nieuwe baan en ik
geloof dat ik zonder het callcenter en zonder de hulp van Etty
hier niet zou zijn.”
Voor de corona crisis kreeg het callcenter ongeveer 100 aanvragen per dag. Tijdens de crisis sprong dit aantal naar meer
dan 1.000 per dag. Nu heeft het callcenter behoefte aan een
betere technische uitrusting om de groei in aanvragen te kunnen behandelen. Dank aan al onze genereuze donoren, waardoor de ICEJ dit callcenter kon helpen, zodat mensen als Bracha geholpen worden naar een nieuwe baan.
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De 4e Israëlische verkiezingen
door D. Parsons
De Israëliërs hebben in maart voor de vierde keer gekozen, en
de uitkomsten lagen dichtbij elkaar. Het Centrum/linkse blok had
niet genoeg stemmen voor de langstzittende premier Netanyahu.
En hij heeft ook niet genoeg mandaat om een stabiele regering te
vormen. Er lijkt zich een politiek drama te voltrekken, zodat er
zelfs een vijfde verkiezing kan komen.

NIEUWE REGERING OF VERKIEZINGEN?
Voor het eerst in de Israëlische geschiedenis hebben Arabische
partijen een sleutelrol om een coalitie te formeren. Echter de
grootste Arabische partij, de Verenigde lijst, wil niet met Neta-

Netanyahu is al meer dan 10 jaar aan de macht, ondanks de vele
aanklachten tegen hem. Maar de sleutel om deze ronde aan de
macht te blijven ligt in zijn eigen nationalistische kamp, misschien met een samenwerking van de maverick Arabische partij.
De verkiezingen waren juist op het moment dat het land langzamerhand uit de Lock down kwam, mede dankzij het ambitieuze
vaccinatieprogramma van Netanyahu’s regering. Met 90% van de
mensen die in Israël gevaccineerd zijn, hoopt iedereen op een
normaal leven en dat de economie zich snel herstelt. Dit gaf Netanyahu een laatste sprong om het premierschap te behouden.
Maar hij ziet ook het dilemma van de vele partijen en dat veel
leiders hem weg willen hebben.
WAT IS ER AAN DE HAND?
De traditionele tweespalt in de Israëlische politiek tussen duiven
en haviken is niet meer relevant sinds de 4e verkiezingen. De
vraag is nu: ‘Bibi of niet Bibi.’ De vredesduiven verliezen terrein
aan de nationalisten. Liberman heeft zijn vorige partner Netanyahu verlaten en Sa’ar heeft gebroken met Likoed om een nieuwe
partij te vormen. Hierdoor is Bennet nu in de lastige positie gekomen om Netanyahu te steunen of niet. Een meerderheid van 61
stemmen in de Knesseth is nog niet rond.
Velen vinden dat de democratie in Israël in gevaar is, vanwege
alle aanklachten tegen de persoon van Netanyahu. Drie corruptie
aanklachten ondermijnen zijn gezag. Veel leiders doen hieraan
mee, in de hoop op hun eigen politieke opmars. Dit gaat voorbij
aan de jarenlange bijdrage van Netanyahu aan het land, zoals zijn
succes om van Israël een Startup natie te maken; zijn bijdrage aan
de vele veiligheidsrisico’s van Israël, zelfs die van Iran; zijn proactieve houding tegen corona; zijn vele diplomatieke successen,
zoals de Abraham verbonden.

nyahu in een coalitie. Maar een kleine partij, de Ra’am, neemt
een pragmatisch standpunt in, en wil voordelen voor de Arabische bevolking. Dit kan voor Netanyahu de benodigde zetels
in de Knesseth opleveren om een nieuwe regering te formeren.
Het probleem is de rechtse Religieuze Zionisten fractie. Die wil
niet samenwerken met de Arabische partijen. Mansour Abbas wil
graag samenwerken zodat de Joods-Arabische samenleving in Israël mogelijk is. Maar het is niet genoeg voor de anti-Arabische
vleugel in de Knesseth.
Een andere optie voor Netanyahu is om samen te werken met
andere rechtse leden, zoals Sa’ar of Liberman. Wellicht wil Bennett meedoen, als ook Lapid wil delen in de macht. Het alternatief
is om een vijfde ronde van verkiezingen te houden. De druk op
eenieder is groot en wellicht komt men tot een compromis.
Ons gebed voor Israël en voor een stabiele regering is van groot
belang in deze tijd.

Rellen tijdens de Ramadan in de Oude Stad
Bij botsingen tussen Palestijnen, extreemrechtse Joden en de politie in Jeruzalem zijn tijdens de ramadan tientallen gewonden
gevallen. De groepen stonden tegenover elkaar in de Oude Stad.
De spanningen in Jeruzalem zijn in de afgelopen weken opgelopen. Tijdens de ramadan komen veel Palestijnen na zonsondergang naar de Oude Stad, waar ze slaags raken met de politie.
Tegelijk trok de extreemrechtse groep Lahava honderden demonstranten naar de Oude Stad. De politie wiep barricades op
om te proberen te voorkomen dat beide groepen elkaar zouden
treffen. Dit lukte niet, het kwam tot urenlange botsingen. Daarbij
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zijn ruim 100 Palestijnen gewond geraakt, 22 zijn opgenomen
in het ziekenhuis. Ook aan de Joodse kant waren gewonden
waaronder ook politieagenten.
Eén van de aanleidingen is de ramadan, wat in het verleden vaker een periode is geweest waarin de spanningen tussen Joden
en Arabieren opliepen. Onder moslims is de onvrede nu ook
groot. Dit jaar mogen er maar 10.000 moslims op de Tempelberg
bidden, vanwege corona. Normaal zijn dat er 200.000. Er is nu
maar een klein vonkje nodig om dit te laten escaleren tot grote
onrust.

International Christian Embassy Jerusalem

De Abraham akkoorden
door D. Parsons
De serie normalisatie verklaringen die Israël met vier Arabische
landen heeft gesloten, de Abraham akkoorden, beginnen vrucht
te dragen ondanks het gebrek aan belangstelling door de nieuwe
regering in Amerika.
De afgelopen maanden willen Israëlische diplomaten, zakenmensen en toeristen niets liever dan de nieuwe relaties met de Arabische landen vergroten. Bahrein, Soedan, de Verenigde Arabische
Emiraten en Marokko willen niets liever dan Israëlische toeristen
verwelkomen. Zelfs een groep van Emiraten investeerders willen 10 miljard dollar in de Israëlische energie, zorg en landbouw
pompen. Ondertussen heeft Bahrein een ambassadeur in Tel Aviv
aangesteld en Soedan heft haar boycot tegen Israël op. Op haar
beurt hoopt Israël dat er meer toeristen uit de Arabische landen
komen om Jeruzalem te bezoeken.
Toch zijn er verschillende barrières op de weg. De Emiraten wilden bijvoorbeeld niet dat Netanyahu in maart een bezoek bracht
aan Dubai, om te voorkomen dat de Abraham akkoorden voor
politieke campagnes werd gebruikt. Ook verhinderde Jordanië
dat Netanyahu over dit land zou vliegen richting Dubai. Dit werd
gezien als een vergelding voor Israëls eis dat er bij het bezoek
van de Jordaanse kroonprins Hussein bin Abdullah minder veiligheidsagenten bij zijn bezoek aan Jeruzalem zouden zijn.
BIDENS REM
Een ander spaak in het wiel voor betere relaties is de desinteresse
van president Biden. In feite weigeren de Amerikanen de term
Abraham akkoorden, want dat associeert aan de vorige president
Trump. Zij spreken liever van normalisaties, zelfs wanneer zij dit
ondermijnen door met Iran te onderhandelen. Men zegt dat Washington niet wilde dat Netanyahu naar de Emiraten zou komen.
Echter de politiek van Biden om Iran te helpen, drijft het Soenni-

tische deel van de Arabische landen dichter naar Israël, dan wanneer de Amerikanen hen nu zou smeken om vrede met Israël te
sluiten. Dit gecombineerd met de strijd van Israël tegen Teheran,
en het nut van de Abraham akkoorden is duidelijk.
Het mens-tot-mens contact door de Abraham akkoorden is het
meest hoopvolle element. Israëliërs snakken naar warmere relaties met gewone Egyptenaren en Jordaniërs, maar werden tegengehouden door elites in Caïro en Amman. De Emiraten hebben
evenwel de Israëliërs snel omarmd. De vredesgroep Sharaka,
hebben een begin gemaakt met een onlinebijeenkomst over de
Holocaust in april, om deze bijzondere dag van Israël te markeren. Arabische leiders en activisten in het hele Midden-Oosten
klaagden over het gebrek aan onderwijs over de Holocaust in hun
regio. En het lijkt erop dat dit gaat veranderen.
Een ander positief teken van vooruitgang is dat voor de eerste keer
een Arabische partij in de Knesseth serieus nadenkt over meedoen
in een coalitie. Sommige analisten zien dit als een indicatie hoe
Israëlische Arabieren veranderen en zich afvragen waarom zij vijandig zijn tegenover een land wanneer andere Arabieren in de
regio vrienden willen worden met Israël en de vruchten daarvan
willen plukken.
Ondertussen zien veel Arabische christenen deze ontwikkelingen
en hopen dat zij een positieve geestelijke impact kunnen hebben
op de regio, zoals Tom Craig aangaf, onze ICEJ Midden-Oosten
coördinator. “We zien een paradigma verandering in de regio.
Deze Arabische landen willen hun relatie met Israël normaliseren en dit opent de mogelijkheid tot culturele en economische
uitwisseling”, zegt Craig. “Zelfs in Irak en Saoedi-Arabië zijn er
mogelijkheden voor christenen om te getuigen als nooit tevoren.
In veel Evangelische gebedsgroepen in de regio zien we een groot
geloof en vastberadenheid om Gods plan met Israël en hun land
te delen.”

ICEJ AID

DE HOOP VASTHOUDEN
VOOR ISRAËLISCHE ARABIEREN
Verschillende ICEJ-stafwerkers hebben 164 voedselpakketten ingepakt voor Israëlische Arabieren en hun gezinnen die te lijden
hebben onder de corona crisis. Het ICEJ Aid team heeft deze pakketten rondgebracht in heel Israël, van Jeruzalem tot Nazareth en
tot Bethlehem.
“Onze Arabische pastor in Jeruzalem was zo bemoedigd door
onze steun”, zei Jannie Tolhoek namens de ICEJ Aid. “Na een jaar
zonder aandacht in zijn kerk, betekent dit voedselpakket van de
ICEJ, voor deze voorganger dat hij de mensen weer naar zijn kerk
kan uitnodigen.” In Nazareth, werd Nicole Yoder, hoofd ICEJ Aid,
warm onthaald door ieder gezin. “We brachten een pakket, maar
gingen niet weg zonder veel dank”, zei ze. “Het mooiste was ons
gezamenlijk gebed.”
In Bethlehem deelde het ICE Aid team veel pakketten uit samen
met Pastor Naim Khoury, die 42 dagen in het ziekenhuis lag van-

wege corona. Het team was uitgenodigd voor een speciale dankdienst voor zijn herstel, waar ze de pakketten kon uitdelen aan
de mensen.
Alle voedselpakketten waren voorzien van de boodschap dat
christenen wereldwijd zorgdragen voor deze Arabische gelovigen
in het land Israël. Dank u dat dit mogelijk is, om gezinnen in nood
te helpen, waarbij de ICEJ uitdeelt aan alle lagen van de bevolking
in Israël.
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Haifa-home bewoners zijn blij
Eind februari werd de gemeenschapsruimte in het Haifa-home
voor Holocaustoverlevenden weer geopend. Na een jaar apart
moeten eten vanwege corona, is de dag aangebroken dat deze
oude mensen weer gezamenlijk konden eten. De eetzaal was vol
en men genoot van het weerzien van elkaar. Iedereen was mooi
gekleed en verheugde zich op deze ontmoeting.
Begin maart konden de bewoners weer genieten van de gezamenlijke maaltijd, die voor deze gelegenheid was gerenoveerd
met nieuwe stoelen. Juist de Pesachmaaltijd konden de bewoners
weer samen vieren, want niet iedereen heeft familie om deze herdenking van de Exodus mee te beleven. Vandaar dat de ICEJ deze
maaltijd genoemd heeft: ‘Pesach met waardigheid.’ Vijf topchefs
in Israël werkten mee om dit tot een feestmaal te maken. “Ik ben
altijd bezig om een project te vinden voor mensen in nood”, zei
top chef Benny Bezza. “Dit jaar is een eer om deze mensen te
dienen.” Veel vrijwilligers hielpen mee om niet alleen deze Haifa
home bewoners, maar veel Holocaustoverlevenden in Israël te
dienen. Meer dan 1.000 mensen zijn door dit project vereert met
een Pesachmaaltijd.
BEWONERS WORDEN BEKENDE ISRAËLIËRS
Een filmploeg van Israël TV wordt vaker gezien in het Haifa-home.
Net voor de Holocaust Herdenkingsdag op 8 april, was er een
komen en gaan van tv-zenders en journalisten om hun verhaal
te horen en een glimp op te vangen van hun dagelijkse leven in
het Haifa-home. Deze verhalen werden op TV en in de krant geplaatst, bijvoorbeeld door Ha’Aretz met een artikel over: ”Duitse
vrijwilligers in Israël zijn geliefd door Holocaustoverlevenden.”
Dit verwijst naar de drie ICEJ-vrijwilligers uit Duitsland, D. Wanner, N. Ochs en K. Hoffman, die geholpen hebben als verpleegsters in dit Haifa-home. “Ik ben blij dat ik met haar kan spreken,
want niet iedereen spreekt Duits,” zei de 93-jarige Sophie Leibowitz over haar Duitse verpleegster N. Ochs. “Zij zijn niet schuldig
aan de oorlog, dat waren hun ouders. Het is bijna 80 jaar geleden.
Wij hebben hun hulp nu nodig en zij helpen ons.” Ondertussen
vertelde de 92-jarige Fannuy Zelekovic over D. Wanner: “Zij is als
familie, zij heeft een hart van goud.”
Wat ze van alle media-aandacht vond, vertelde Naomi: “Het is
niet dat ik media-aandacht voor mij wil, maar ik voel het als mijn
plicht om mijn verhaal te delen. Wij zijn de laatsten die kunnen
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getuigen van wat wij hebben meegemaakt.” Een filmploeg van
Channel 13 in Israël kwam voor opnames van een 2-uur durend
promotiefilm voor het Haifa-home. Voor die gelegenheid gaf Vesna Buhler voor het eerst een concert in het Haifa-home sinds corona. De mooie muziek was als balsem voor veel bewoners. Men
bedankte haar hiervoor en wat het ICEJ-team voor hen betekent.
HERDENKEN HOLOCAUST
Het is droevig om te zien dat het aantal Holocaustoverlevenden
steeds vermindert. Sinds 2020 zijn er 14.264 overleden. Nu zijn
er nog 31.000 ouder dan 90 jaar en 900 zelfs ouder dan 100 jaar.
Ongeveer 25% van hen leeft onder de armoedegrens.
Wij hebben het voorrecht om hen te kennen en voor hen te zorgen. Ons Haifa-home is daarvoor een middel en velen van hen
kunnen hun trauma’s delen met de andere bewoners. Zij kunnen
hun verhaal nog delen. “Als wij het niet doen, wie zal het dan herinneren?”, zei Mordechai, een overlevende uit Polen. De zwaarte
van de herdenkingsdag hangt in de lucht. Op Yom HaShoa was
er slechts één ceremonie in Haifa, waar Eli Cohen een lid van
de Knesseth sprak. Ook Judith Setz, de ICEJ coördinator van het
Haifa-home mocht iets doorgeven: “Ik weet dat na bijna 80 jaar,
de pijn nog steeds diep zit. Dank u dat jullie de verhalen delen op
TV en in de media, zodat de volgende generatie dit hoort en leert
om dit mooie land te beschermen… zoals de ICEJ steeds naast jullie zal blijven staan om jullie te troosten. Wij willen de volgende
generatie onderwijzen over de Holocaust, zodat we staan voor
wat recht is en opkomen tegen het antisemitisme. Moge God ons
daarin allen helpen.”
Na de ceremonie werden onze bewoners omringd door IDFsoldaten. Naomi, een overlevende uit Roemenië zei: “Deze aandacht helpt ons. Het maakt deze moeilijke dag dragelijk, zodat
we niet alleen voor de TV zitten met onze herinneringen.”

HELP ONS OM DIT BIJZONDERE WERK
TE BLIJVEN DOEN EN ADOPTEER EEN
HOLOCAUSTOVERLEVENDE
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Jesaja 62 - gebedscampagne
We willen je de gebedspunten vanuit Jeruzalem en Nederland
aanreiken:
GEBED VOOR ISRAËL
Tragedie in Meron
Eén van de grootste rampen in de geschiedenis van Israël vond
in de nacht van 29 op 30 april plaats, toen 45 ultra¬ortho¬doxe
Joden omkwamen na massale paniek onder de feestvierende
menigte tijdens de Lag Ba Omer viering in Meron.
(Jesaja 40:1-2).
• Dat ons gebed mag zijn: Kom, HERE, met Uw troost, genade, genezende kracht en wijsheid voor de hulpverleners.
• Bid om herstel voor de meer dan 150 slachtoffers die in
diverse ziekenhuizen zijn opgenomen.
• Bid voor heel het volk dat nu in de aanloop naar Pinksteren
in diepe rouw gedompeld is.
• Op het Wekenfeest kwam ook de uitstorting van de Heilige
Geest. Bid dat het vuur van Zijn Geest de u.o. Joden zal aanraken!
Houdt de huidige chaos in Israël verband met Iran?
Het is in de afgelopen weken een turbulente periode geweest in
Israël, met zeer gewelddadige rellen in en rond de Oude Stad van
Jeruzalem. (Psalm 3:9).
• Bid God om wijsheid voor politie en leger die door de gewelddadige rellen in Jeruzalem in en rond de oude stad op
de proef worden gesteld.
• Bid God om bescherming van de grenzen in het noorden
(Libanon en Syrië) en de Gazastrook in het zuiden.
• Bid God om bescherming van de bewoners langs de grensstreken die weer van tijd tot tijd moeten schuilen voor de
vele raketten die worden afgevuurd.
• Bid God dat de plannen van Israëls vijanden vroegtijdig
worden verijdeld.
GEBED VOOR DE VOLKEN
Israëlisch ziekenhuis redt leven van kind uit Gaza
Als Israël Arabieren haat, waarom redt het dan het leven van hun
kinderen? Toch wordt Israël in de mainstream media en op sociale netwerken vaak beschreven als het land dat een onblusbare
haat koestert tegen Arabieren, en vooral tegen Palestijnen. (Leviticus 19:34).
• Dank God dat de geboren Israëliet omziet naar de bij hun (in)
wonende vreemdeling en levens van kinderen uit Gaza red.
• Bid God dat de ‘wereld’ oog krijgt voor deze daden van
barmhartigheid.
• Bid om wijsheid en liefde voor het medisch personeel die
zonder aanziens des persoons hun werk uitvoeren.
Politieke situatie in Nederland
God kent de politici en weet wat in hun hart en gedachten is.
God riep David die de grote koning van Israël werd. Zo roept Hij
ook vandaag mensen voor de taak van minister-president en het
ministerschap. (Maleachi 3:7).

• Bid dat er een houding van verootmoediging en vergeving
van zonden komt in ons land.
• Bid om een minister-president die door God is aangesteld.
• Bid om diepere bezinning en bekering. Zonder dit fundament is er geen hoop.
• Bid de Heer ons land genadig zal zijn.
GEBED VOOR DE ICEJ JERUZALEM EN ICEJ NEDERLAND
De vlucht naar een nieuwe toekomst in Israël
De laatste Aliyah-vlucht van ‘Operation Rock of Israël’ arriveerde
begin maart en bracht de laatste groep van ongeveer 2.000 immigranten uit de Ethiopische Joodse gemeenschap naar Israël.
(Jesaja 43:5-6).
• Dank God voor de bijzondere samenwerking tussen de ICEJ
en de Jewish Agency.
• Dank God dat Zijn volk naar ‘huis’ komt uit de vier windstreken van de aarde, zoals gesproken door de mond van de
profeten.
• Dank God dat ook Joden uit de voormalige Sovjet-Unie
afgelopen maand ‘thuis’ zijn gekomen.
• Bid dat we als gelovigen uit de naties het zullen blijven uitroepen: “laat Mijn volk gaan”.
ICEJ leiding afdeling in Nederland
Ook in Nederland zien we als ICEJ afdeling weer uit naar meer
versoepelingen in de aan ons opgelegde beperkingen vanwege de
Corona-pandemie. (Psalm 90:17).
• We willen bidden voor de voorbereidingen van het komende Israël weekend en dat we weer met een groot aantal op
de Betteld samen mogen komen.
• We willen bidden voor meer ruimte voor de boodschap over
Israël in kerken en gemeentes.
• We willen bidden dat de themaochtenden weer fysiek kunnen plaatsvinden en dat deze ochtenden zich zullen uitbreiden.
• 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

WOORD uit Jeruzalem
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ICEJ - AGENDA

Agenda spreekbeurten ICEJ-Nederland
Kijk op de website of de lezingen
vanwege corona wel/niet doorgaan.

Het Loofhuttenfeest is digitaal mee te maken
Dagelijks hoogtepunten zien
Seminars nog 90 dagen kunnen beluisteren

Registratie mogelijk, kijk op feast.icej.org voor meer informatie

IEDERE WOENSDAG GLOBAL PRAYER 15.00 UUR

Zo 16 mei 10.00 uur, Dronten,
Shekinah gem. De Roef
Za 22 mei 10.30 uur, LIVESTREAM,
Zicht op Numeri; actuele Thoralezing
Zo 30 mei 10.00 uur, Balkbrug, Evang. gem.,
Hoogeveenseweg 2
Woe 2 juni 20.00 uur, Zwolle, CCS,
Israëlstudie, De Samenhof, Burgemeester
Drijbersingel 15
Za 5 juni 11.30 uur, Leeuwarden, Rehoboth
mess.gem., Bleeklaan 119
Za 12 juni 10.30 uur, LIVESTREAM,
Themaochtend ICEJ Nederland
Zo 13 juni 10.00 uur, Amsterdam,
Pinkstergem.,Arent Janszoon Ernststraat 302
Zo 20 juni 15.00 uur, Zwolle, CCS,
De Samenhof, Burg. Drijbersingel 15
Za 26 juni 10.30 uur, LIVESTREAM,
Zicht op Numeri; actuele Thoralezing
Iedere woensdag 15.00 uur, ICEJ Global
Prayer, Zoom: on.icej.org/GlobalPrayer

100 UUR GEBED AAN BEGIN VAN IEDERE HEBREEUWSE MAAND

ICEJ NEDERLAND LIVESTREAM
THEMALEZINGEN ICEJ Nederland
2e zaterdag van de maand, 10.30 uur

ZICHT OP NUMERI, actuele Thoralezing
4e zaterdag van de maand, 10.30 uur

Eerste donderdag van de maand
15.00 uur, ICEJ Webinar
Samen met Joden en Christenen de Torah
bestuderen. Uniek project van de ICEJ.
Zoom: on.icej.org/STT
St. Int.Chr.Embassy Jerusalem,
afd. Nederland
Postbus 40180 - 8004 DD Zwolle
tel.: 038-750 12 83
info@icej.nl

WWW.ICEJ.NL
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

