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God heeft ons geroepen tot:
De Ambassade Van de voorzitter

Beste Israëlvrienden, 

Als we naar de situatie in het huidige wereldgebeuren kijken, dan krijgen we een on-
rustig en verdrietig gevoel over wat we zien gebeuren. Verschillende EU-landen bevin-
den zich in een zeer uitdagend seizoen terwijl ze proberen uit de coronapandemie te 
komen en ze aan hun grenzen een wrede oorlog meemaken. Niet alleen zijn er hoge 
inflatiecijfers en tekorten aan bepaalde voedselvoorraden, maar ook de vrees voor 
energietekorten tijdens de komende wintermaanden. Het geeft je het gevoel dat we 
onze welvarende tijden voor onze ogen zien afbrokkelen en dat we terugkeren naar 
een vervlogen tijdperk waarin armoede en oorlog Europa overspoelden. 
Tegelijkertijd verbaas ik me er bij het kijken naar Israël over hoe het land het niet al-
leen goed deed tijdens de coronacrisis, maar ook economisch sterk is ondanks drie 
jaar politieke instabiliteit en ook nu nog een vijfde verkiezingscampagne voor de boeg. 
Ik moet denken aan Jesaja 60, waar de profeet de grote duisternis over de aarde ziet, 
waar het licht van God over Zijn volk opkomt. Dit is een goede beschrijving van de 
situatie in onze wereld van vandaag. 

Dan is het verheugend dat wij in Nederland weer een geweldig Israëlweekend heb-
ben gehad. Met veel zang/muziek, inspirerende toespraken van Jurgen Bühler en op-
bouwend kinder- en tienerwerk. Lees het verslag en bekijk de video’s op YouTube: 
ICEJ Nederland. Is het thema van het Israëlweekend profetisch? Op welke kruispunten 
staan we allemaal?
Verder in dit nummer inspirerend Bijbelonder-
wijs door David Parsons op het feestthema van 
het jaar: “Het land van belofte”. 
Dit jaar heeft de ICEJ een grote impact in de Te-
rugkeer/Aliyah en met uw hulp hoopt de ICEJ de 
komende maanden meer Joodse immigranten 
uit Ethiopië, Rusland en Oekraïne te sponsoren. 
Geef mbv QR-code of maak over via uw bank .

Ik hoop dat als je deze nieuwsbrief doorleest, met updates over de ICEJ-gebedsbewe-
ging en het herstellen van een ondergrondse schuilplaats, gezegend en bemoedigd 
zult worden door alles wat we samendoen. Wij vertrouwen erop en bidden dat je in 
je eigen leven en gezin zult ervaren dat degenen die Israël zegenen en troosten, in ruil 
daarvoor Gods zegeningen zullen ontvangen. 
Ik hoop dat velen met ons meegaan naar het Loofhuttenfeest in Jeruzalem van 9-16 
oktober. Als je niet in staat bent om dit feest fysiek met ons mee te maken, bekijk dan 
de manieren waarop je online bij ons kunt komen via ons speciale streamingplatform 
op feast.icej.org. 

Jacob Keegstra, voorzitter ICEJ Nederland 

• 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 ver-
bondenheid met Israël. “Bedenkt dat gij vroeger zon-
der Christus waart, uitgesloten van het burgerrecht 
Israëls en vreemd aan de verbonden der belofte, zon-
der hoop en zonder God in de wereld. Maar thans in 
Christus Jezus zijt gij, die eertijds veraf waart, dicht-
bij 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 vre-
de 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 grond-
vest 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 jo-
den terug te brengen naar Israël. “Zie, Ik zal mijn 
hand opheffen tot de volken en mijn banier om-
hoog 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, zo-
dat 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 we-
reld 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)

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 - Fiscaal/RSIN nr. 0067 65 117

DIGITAAL LOOFHUTTENFEEST 9 - 16 OKT  
REGISTREER VOOR SLECHTS 50 DOLLAR

DONEER VOOR JODEN 
UIT OEKRAÏNE  
IN ISRAËL  
VIA LINK
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De afgelopen twintig jaar hebben duizenden Ethiopische Joden 
in Gondar en Addis Abeba gewacht om aan boord te gaan van 
een vlucht die hen naar Israël bracht. De wereld is in die tijd dras-
tisch veranderd, terwijl we vooruit racen naar een tijdperk van 
onmiddellijke wereldwijde verbinding. Toch zijn deze Ethiopisch-
Joodse families in het ongewisse gebleven, steeds verlangend om 
het Beloofde Land te bereiken en herenigd te worden met naaste 
familie die al mochten emigreren. Wij kunnen iets doen om de 
achterblijvers te helpen! 

Israël heeft zich ertoe verbonden om voor het einde van 2022 in 
totaal 3.000 Ethiopische Joden naar huis te brengen als onderdeel 
van de lopende noodluchtbrug die bekend staat als Operatie Tzur 
Yisrael (“Rots van Israël”). De Internationale Christelijke Ambas-
sade Jeruzalem is op zoek naar het sponsoren van Aliyah vluch-
ten voor zo veel mogelijk van deze Ethiopische Joden. Het is onze 
kans om hen te helpen het Joodse thuisland te bereiken. 

Sinds 2015, toen de Israëlische regering de hervatting van Ethio-
pische Aliyah goedkeurde om gescheiden families te herenigen, 
heeft de Christelijke Ambassade Aliyah-vluchten gesponsord voor 
meer dan de helft van de Ethiopische Joden (2.750 van de 5.347) 
die de afgelopen zeven jaar in Israël zijn aangekomen. We zijn uit 
de eerste hand getuige geweest van vele betraande omhelzingen 
die de diepe pijn van deze families onthulden die gedurende alle 
lange jaren uit elkaar leefden. 
Er zijn nog steeds veel Ethiopisch-Joodse families die onze hulp 
dringend nodig hebben om eindelijk Israël te bereiken. Uw steun 
voor onze volgende vliegtuiglading Ethiopische Joden zal ons hel-
pen de vluchtkosten te dekken, evenals verschillende pre-flight 
kosten en dringende integratiehulp zodra ze in Israël zijn. 

Geef ruimhartig aan onze komende Aliyah vluchten voor Ethio-
pische Joden. 
Doneer vandaag nog: doneren.icej.nl/doneren 

Moshav Mash’en is een unieke Israëlische landbouwgemeen-
schap in het zuidwesten van Israël, op slechts 13 kilometer van 
de grens met Gaza. Opgericht door Jemenitische Joodse immi-
granten in 1950, is het vandaag de dag de thuisbasis van iets meer 
dan 1.000 mannen, vrouwen en kinderen. Tijdens het ‘Guardian 
of The Walls’-conflict met Hamas in mei 2021 moest het medisch 
centrum in het hart van het dorp zijn deuren sluiten omdat het 
geen adequate schuilplaats had voor de reeks van raketten die 
vanuit Gaza werden afgevuurd.
Al 20 jaar voeren de leden van de gemeenschap campagne om 
een ondergrondse schuilkelder naast het medisch centrum te re-
pareren om deze open te houden in tijden van crisis. “Het zag 
er onmogelijk uit”, zei Amnon Ziv, veiligheidschef voor de om-
liggende regio Hof Ashkelon. “Moeten we het laten instorten of 
afsluiten? Maar we begonnen al snel te geloven dat niets onmo-
gelijk is!”
Dit komt omdat de ICEJ, via ons kantoor in de VS, met het geld 
doorkwam om een volledige restauratie mogelijk te maken. En 
half juli woonde een kleine ICEJ-delegatie de officiële herope-
ningsceremonie bij voor de ondergrondse schuilplaats, die ook 
een nabijgelegen kleuterschool en synagoge bedient.
Nicole Yoder, ICEJ Vice President voor Aid & Aliyah, sloot zich 
aan bij andere lokale gemeenschapsleiders om een muurplaat bij 

de ingang van de schuilkelder te monteren. Ze vertelde tijdens de 
bijeenkomst dat “dit geschenk afkomstig is van christenen over 
de hele wereld die een brug van vriendschap willen bouwen en 
graag hun deel willen bijdragen om jullie leven beter te maken”. 
Naast veiligheidsbeambte Amnon Ziv was ook het hoofd van de 
regio Hof Ashkelon, burgemeester Itamar Revivo, aanwezig bij 
de inwijdingsceremonie. Ze spraken beiden vriendelijk over de 
christelijke donoren die hen te hulp waren gekomen en legden 
uitgebreider uit welke gigantische taak het op zich had genomen 
om het asiel te herstellen. De bunker is nu een comfortabele 
ruimte voor kinderen en familiebijeenkomsten in goede tijden, 
wanneer het niet nodig is als schuilkelder. Daarnaast kan het me-
disch team nu ook zijn intrek nemen in de opvang en blijven 
opereren tijdens noodsituaties.
Vandaag kan het medisch centrum, dankzij de steun van onze 
donateurs, nu veilig werken. De ondergrondse schuilkelder is ook 
volledig beschikbaar voor breder gebruik door de gemeenschap. 
Uw liefde en steun geven hoop aan vele kwetsbare Israëlische 
burgers die onze hulp nodig hebben. Blijf alsjeblieft geven aan 
het ‘Israël in crisis’-fonds van de ICEJ, zodat we klaar zijn om 
meer levens te helpen en te redden in de volgende noodsituatie 
van Israël. 

Help een nieuwe vlucHt 
etHiopiscHe Joden naar Huis te brengen 

iceJ Herstelt ondergrondse scHuilplaats
voor JemenitiscHe gemeenscHap in de buurt van gaza  

door David Parsons
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Als we dit jaar beschouwen als het feestthema van “The Land of 
Promise”, is er een neiging om zich te concentreren op het “Land” 
gedeelte. En dit is begrijpelijk, want het land Israël is zo uniek, 
divers, overvloedig en boeiend. Je kunt van de majestueuze met 
sneeuw bedekte berg Hermon naar het glinsterende Meer van 
Galilea gaan, naar het laagste punt op aarde bij de ultrazoute 
Dode Zee, langs de opvallende Ramon-krater en eindigen bij de 
tropische Rode Zee.

Er zijn vruchtbare valleien zoals de Ayalon, Hula en Jezreel. 
Ook zijn er de glooiende heuvels van Judea en Shomron en het 
Carmel-gebergte, terwijl de kuststreek de schilderachtige vlaktes 
van Sharon en Shephela heeft, om nog maar te zwijgen van alle 
verleidelijke mediterrane stranden. Israël staat tegenwoordig ook 
bekend om zijn verbazingwekkende landbouwproducten, zijn 
geavanceerde druppelirrigatie en waterbehoud, en zijn expertise 
in het creëren van nieuwe groenten en fruit. Van heuse kaskers-
tomaten tot smaakvolle Medjool dadels tot pittige Jaffa-sinaasap-
pelen, de successen van moderne Israëlische boeren zijn legen-
darisch. Israël heeft één van de meest voedzame binnenlandse 
voedselvoorraden ter wereld, zelfs boven Frankrijk en de VS. Het 
land exporteert ook hoogwaardige landbouwproducten in alle 
seizoenen, zelfs terwijl al zijn Arabische buren voedsel moeten 
importeren om hun mensen te voeden. En dit alles vindt plaats in 
een land dat grotendeels woestijn is.

Toch was het land Israël niet altijd zo vruchtbaar. In feite lag het 
land gedurende alle eeuwen van Joodse ballingschap verlaten en 
zou het zijn vruchten niet afwerpen voor een ander volk, net zoals 
de Bijbel zei dat het zou doen (Leviticus 26:20; Deuteronomium 
11:16-17; Jeremia 18:15-17). Ondertussen stond het verspreide 
Joodse volk er niet om bekend dat het een ‘groene Duim’ had. In 
zowel de christelijke als de islamitische landen waar de meeste 
Joden verspreid waren, was het hen grotendeels verboden om 
land te bezitten, wat betekende dat ze in feite het vermogen om 

te boeren verloren. Dit maakt de overvloed die vandaag uit het 
land Israël komt nog verbazingwekkender. Toch had God beloofd 
dat Hij op een dag het Joodse volk zou terugbrengen naar hun 
oude vaderland, en het land zou weer zijn vruchten voor hen 
geven, terwijl de woestijn “zou bloeien als een roos” (Jesaja 35:1; 
Ezechiël 34:25-29, 36:8, 29-36; Zacharia 8:11-12).

Als je je eenmaal realiseert hoe opmerkelijk deze profetische 
transformatie van het land Israël is, dan begint de focus zich te 
richten op het “Belofte” deel van “Het Land van Belofte” – en in 
het bijzonder op de God die al deze dingen beloofde. Daar hoort 
onze aandacht echt thuis! De landbelofte. Het hedendaagse her-
stel van het Joodse volk terug naar het land dat hen goddelijk be-
loofd is, is een ongelooflijk bewijs van de trouw, betrouwbaarheid 
en zelfs liefde van de God die we dienen. Elke christen zou ver-
baasd moeten zijn dat God zich heeft gehouden aan een belofte 
die vierduizend jaar geleden door de eed aan Abraham is gedaan, 
omdat het aantoont dat Hij absoluut kan worden vertrouwd om 
elke belofte na te komen die Hij ons in Christus heeft gedaan door 
het Nieuwe Verbond. Dit is tenslotte het hele punt van Hebreeën 
6:13-20.
Dus, getuige zijn van Israëls voortdurende herstel in onze tijd zou 
ons geloof en ons ontzag voor God moeten opbouwen! Toch vra-
gen sommige christenen zich nog steeds af of de terugkeer van 
de Joden naar het land Israël van God komt. Ze zeggen dat het 
slechts een ongeluk van de geschiedenis is of het resultaat van een 
‘door de mens gemaakt zionisme’ vol onrecht. Anderen beweren 
dat de Joden hun recht op het Land hebben verspeeld door Jezus 
te verwerpen, of dat het Land alleen nodig was totdat Christus 
kwam en de Kerk werd geboren. Velen staan erop dat we ons 
meer zorgen moeten maken over verlossing dan over welk fysiek 
stuk land dan ook. En dan zijn er nog degenen die de landsbelofte 
volledig vergeestelijken tot het punt dat het geen aardse relevantie 
heeft. Maar denk er eens over na! Als we van iemand houden, 
moeten we dan onze beloften aan hem of haar niet nakomen? Je 

BIJBELSTUDIE

LAND VAN Belofte 
door David Parsons, Vice-President en senior spokesman van de ICEJ
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kunt je partner of kind vertellen dat je van ze houdt wat je maar 
wilt, maar als je je beloften aan hen begint te breken, klinkt het 
alleen maar hol.

Daarom is de landsbelofte vandaag de dag nog steeds van belang. 
Gods trouw aan Zijn eed is het kenmerk van Zijn liefde! Inder-

daad, het karakter van God zelf staat op het spel over Zijn trouw 
om Zijn belofte na te komen om het Land Israël aan Abrahams 
nakomelingen te geven als een “eeuwig bezit” (Genesis 17:8). Nu 
zijn er inderdaad prachtige spirituele lessen voor ons eigen leven 
die we kunnen trekken uit het Bijbelse verhaal van het Beloofde 
Land. Maar voordat we daarheen gaan, laten we eerst proberen 
de aard van de landbelofte beter te begrijpen en hoe het in de 
hele Schrift wordt behandeld. Toevertrouwd met Gods land.

Tot op de dag van vandaag is de belofte van een blijvende rust 
voor Israël terug in het Land nooit volledig vervuld. Maar we zijn 
nu getuige van een proces van herstel dat uiteindelijk zal eindigen 
in Israël als een natie die deze rust in hun voorouderlijk vaderland 
binnengaat. Zij zullen eindelijk voldoen aan de voorwaarden die 
God heeft gesteld aan hun recht om het land in bezit te hebben, 
omdat zij zich dezelfde verzoening zullen hebben toegeëigend 
die u en ik door geloof hebben aanvaard om onze rust in Jezus 
binnen te gaan. (Deuteronomium 32:43). Wanneer die dag aan-
breekt, zal Israël niet langer hoeven te streven naar gerechtigheid 
door hun eigen inspanningen. Hun angst voor vijanden en bal-
lingschap zal voorbij zijn.

En zelfs de hele wereld zal in rust zijn in wat wij het Millennium 
of Messiaanse Tijdperk noemen. U en ik zullen opnieuw profite-
ren van die unieke vertrouwensrelatie tussen God en het land en 
het volk van Israël. Ons eigen beloofde land. Geen twijfel, er zijn 
veel belangrijke lessen die we voor onze eigen spirituele wande-
ling kunnen trekken uit de Bijbelse waarheden rond het Land van 
Belofte. We hebben allemaal preken gehoord over hoe we alle-
maal een beloofd land van God hebben, maar de reuzen moeten 
bevechten om te bezitten wat rechtmatig van ons is. Dit is een 
land dat voor ons zal zorgen, en als we de Heer behagen, zullen 
we rust hebben van onze vijanden. Dit zijn allemaal geldige en 
nuttige en inspirerende analogieën. Maar laten we ons beperken 
tot wat we kunnen wegnemen van dit begrip dat God het land aan 
Israël heeft toevertrouwd voor Zijn goddelijke doeleinden.
Wanneer de Heer ons ons eigen beloofde land geeft – een bedie-
ning, een gebouw, een bedrijf – is dat omdat Hij een goddelijk 
doel in en door ons leven wil bereiken. Maar wat Hij ons ook 
geeft, het is nooit echt van ons. Hij vertrouwt ons eenvoudigweg 
toe wat we nodig hebben om Zijn Koninkrijk doelen na te streven. 
We kunnen het niet zomaar verspillen aan onze eigen genoegens. 
We hebben verplichtingen tegenover Hem en tegenover anderen. 
Het Nieuwe Testament noemt dit vaak “rentmeesterschap”. Jezus 
spreekt inderdaad in verschillende gelijkenissen over goede en 
slechte “rentmeesters” in het Koninkrijk van God (zie bijvoorbeeld 

Mattheüs 20:1-16; Lucas 12:42, 16:1-8). Paulus drong er ook bij 
gelovigen op aan om hem en zijn medeapostelen te beschouwen 
als “dienaren van Christus en rentmeesters van de mysteries van 
God. Bovendien wordt van rentmeesters verlangd dat ze trouw 
worden bevonden.” (1 Korintiërs 4:1-2) Elders zegt Paulus dat we 
“goede rentmeesters van de veelvuldige genade van God” moeten 

zijn (1 Petrus 4:10; zie ook Colossen-
zen 1:25). Paulus zegt ook dat hem 
“het evangelie was toevertrouwd” (1 
Thessalonicenzen 2:4).

God vertrouwt ons alles toe wat we 
nodig hebben om Zijn eeuwige doe-
len in ons leven te vervullen. Maar 
uiteindelijk is het allemaal van Hem 

en zijn we slechts beheerders en rentmeesters van Zijn genade 
en voorziening. We hebben geen absoluut eigendom of bezitten 
niets voor onszelf. Toch voorziet God in alles wat we nodig heb-
ben naar Zijn rijkdom in heerlijkheid (Filippenzen 4:19). Dit is 
een voortdurende, blijvende belofte van Zijn voorziening – ver-
leden, heden en toekomst. En het eindigt met alle verlosten – in-
clusief Israël – die de beloofde rust van Zijn glorieuze, eeuwige 
heerschappij binnengaan! Ondertussen moeten we ons blijven 
verbazen en geïnspireerd zijn door de trouw van God om de 
vruchtbare weldadigheid van het land Israël vrij te geven aan een 
Joods volk dat uit de vier hoeken van de aarde is herpakt. Dat 
zou iets moeten doen voor ons geloof in Hem en ons vertrouwen 
dat God elke goede belofte die we in Christus Jezus hebben, zal 
uitvoeren! 

LAND VAN Belofte 



6  -  WOORD uit Jeruzalem

impressie Israëlweekend 2022

We hebben een geweldig Israëlweekend gehad, met als thema: 
“Israël, kruispunt van de wereld?” Dit actuele onderwerp is uit-
gediept door Jürgen Bühler, ICEJ President uit Israël en door Jacob 
Keegstra. Op welke kruispunten staan we eigenlijk? In Nederland 
en in de hele wereld hebben we zelfs vele crises tegelijkertijd. 
“Het is nu tijd voor verandering. We worden door God uitge-
daagd om de juiste keuzes te maken,” zegt Jürgen. Vooral omdat 
wij door het geloof zijn geënt in Israël, hebben we een andere 
houding nodig tegenover Israël. Wanneer we leren om hen te 
gaan troosten en zegenen, kan God ook ons zegenen in deze 
onzekere tijden. 

Nadat op vrijdagavond de sjofar is geblazen en het “Sjema Israël” 
is gezongen, vieren we het Heilig Avondmaal. “Daarna kunnen 
wij het licht der wereld en het zout der aarde zijn,” zegt Jacob. 
Het was een feest om de God van Israël zoveel lof en aanbidding 
toe te zingen tijdens het Israël weekend, met Peeber en Maaike& 
band. De liederen werden steeds afgewisseld in het Nederlands, 
Engels en Hebreeuws. Ook Vesna Bühler uit Israël zong een aan-
tal Hebreeuwse liederen. Het bijzondere van het jaarlijkse Israël-
weekend is dat tijdens de samenkomsten er een processie is met 
prachtige banieren, want ‘God is onze banier’. 

Naast het hoofdprogramma, hadden de kinderen een eigen pro-
gramma: ‘gezegend om tot zegen te zijn,’ vanuit vijf psalmen. 
Verder knutselen, opdrachtjes doen en veel spelletjes. De tieners 
diepten met het tienerteam het onderwerp: ‘Jij en de wereld’ uit. 
Fijne gesprekken over o.a. ‘hoe je praat over je geloof en wat je 
dan deelt.’ 

Op zaterdagmiddag het seminar van Jay & Meridel Rawlings, over 
“Kruispunten van de Aliyah.” Zij vertelden hun indringende ver-
haal over hoe de Terugkeer van de Joden is begonnen en van hun 
betrokkenheid bij 40 jaar Aliyah, waarbij biddende vrouwen uit 
Nederland een rol speelden. 

En niet onbelangrijk om nog te vermelden is dat in dit weekend 
15.000 euro is opgehaald voor het project voor de integratie van 
Russische en Oekraïense Joden in Israël. 

Het was een zeer geslaagd weekend! Bent u nieuwsgierig gewor-
den? We raden u van harte aan om de lezingen via de livestream 
terug te kijken. YouTube: ICEJ Nederland.  

door door Diana Bijlsma

ICEJ NEDERLAND
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iceJ gebed 
geeft opwekking

Een nieuwe golf van gebed waait door de wereldwijde bediening 
van de Internationale Christelijke Ambassade Jeruzalem. 

Toen de wereld twee jaar geleden voor het eerst werd geconfron-
teerd met de uitdaging van een wereldwijde pandemie, wendde 
de ICEJ zich tot gebed en door Gods genade hebben we niet 
alleen overleefd, maar ook gefloreerd. Twee nieuwe gebedsini-
tiatieven werden destijds geboren, de wekelijkse Global Prayer 
Gathering en de Rosh Chodesh maandelijkse gebedsketen. Elk 
initiatief had een andere visie, maar dezelfde focus: de Heer vra-
gen om een uitstorting van de Geest van God over Israël en de 
gemeenschappen. 

De Global Prayer Gathering wordt elke woens-
dag gehouden tussen 15.00 en 17.00 uur en trekt 
meestal elke week ongeveer 500 voorbidders 
over de hele wereld om inzichten van leiders 
van de bediening te ontvangen en ons hart in 
gebed te verenigen. 

Ondertussen begint de Rosh Chodesh online ge-
bedswake op de eerste dag van elke maand op 
de Hebreeuwse kalender. Het begon met een 
12-uursgebedsketting op Pinksteren 2020 en is 
inmiddels uitgegroeid tot 240 uur lang met ker-

ken en gebedsgroepen uit meer dan 60 betrokken landen. Elk uur 
neemt een nieuw team van voorbidders het gebedsstokje over 
om te bidden voor opwekking in hun eigen land en voor de ver-
lossing van Israël zoals de profeten voorspelden (Ezechiël 36:27).

We hebben de Heer krachtig zien bewegen en veel van onze 
gebeden zijn verhoord. Hier zijn een paar recente getuigenissen 
van wat Hij heeft gedaan. Toen onze gebedsinspanningen twee 
jaar geleden werden geïnitieerd, accepteerden onze nationale 
ICEJ-leiders over de hele wereld de oproep tot voorbede, en een 
goed voorbeeld was de ICEJ-Filippijnen, geleid door de nationale 
directeur pastor Steve Mirpuri. Hij begon mensen in het hele land 
uit te nodigen om zich bij hem aan te sluiten in een uur van 
gebed tijdens de Rosh Chodesh-wake, en de reactie was verba-
zingwekkend. Niet alleen wilden zij meedoen, ze boden aan om 
hun eigen uur van gebed te leiden. Als gevolg hiervan hebben 
christenen uit de Filippijnen de Rosh Chodesh-gebedsketting de 
afgelopen maanden 54 uur lang gedragen. 

Een leider die zich graag bij de Filipijnen aansloot was pastor 
Carlos Ilustre. Maar vorig jaar werd zijn regio getroffen door een 

grote tyfoon en verloren veel mensen hun huis. Als reactie hierop 
begonnen voorbidders in onze gebedsketen te bidden voor de 
Filippijnen en op dat moment voelde pastor Ilustre de zalving van 
de Heilige Geest om outreach te doen in de gemeenschap die het 
hardst door deze storm werd getroffen. In een week tijd kwamen 
meer dan 3.000 mensen tot de Heer en gingen naar de kerk. Nu 
organiseren zijn kerken diensten waar vooral jongeren een God-
delijke ontmoeting met de Heer hebben.

“We schrijven deze groei en opwekking rechtstreeks toe aan 
onze deelname aan de Rosh Chodesh-gebedsketen”, verkondig-
de pastor Ilustre, wiens kerkteams 14 verschillende gebedstijden 
van een uur hebben geleid tijdens Rosh Chodesh. 

Een soortgelijk getuigenis kwam 
onlangs uit Thailand. Tijdens 
onze Rosh Chodesh gebedsket-
ting in de maand Adar, toen ko-
ningin Esther drie dagen vastte 
om het Joodse volk te redden, 
waren de Thaise teams in hun 
gebedswacht toen ze bericht 
kregen dat Tangmo Nida, een 
beroemde jonge actrice en uit-
gesproken christen, plotseling 
was overleden. Gelovigen in heel Thailand waren in shock, maar 
in gebed kwam een woord uit Johannes 12:24: “Tenzij een zaad-
je op de grond valt en sterft, blijft het slechts één zaadje. Maar als 
het sterft, produceert het veel zaad.” 
Christelijke leiders in Thailand riepen een vasten van drie dagen 
uit in overeenstemming met het Esther-verhaal, en vervolgens 
zond de belangrijkste nieuwszender een verhaal uit over de ac-
trice en haar uitgesproken christelijke geloof. Toen organiseerden 
veel van haar beroemde vrienden een herdenkingsdienst voor 
haar, ook al waren ze geen christen, en tijdens de dienst werd 
het evangelie openlijk gepredikt op Facebook en YouTube, waar-
door meer dan drie miljoen kijkers werden getrokken. Het eind-
resultaat was dat meer dan 400.000 mensen in iets meer dan 
een maand tot geloof in Jezus kwamen – in een land met slechts 
200.000 christenen om mee te beginnen! Dit laat zien dat wan-
neer het volk van God zich in gebed tot Hem richt, Zijn genade 
overvloedig is en daardoor vele wonderen gebeuren. 

Als u wilt deelnemen aan de gebedstijden van de ICEJ of meer 
informatie wilt krijgen, bezoek dan icej.org/prayer of stuur een 
e-mail naar prayer@icej.org  

International Christian Embassy JerusalemInternational Christian Embassy Jerusalem
ICEJ GEBED

door Joshua Gooding

BIJGEVOEGDE PROCLAMATIEKAART KAN U HELPEN BIJ HET GEBED 



  
ICEJ - AGENDA

Voor ICEJ video’s en ICEJ lezingen en

 ICEJ boeken: www.icej.nl

Agenda spreekbeurten ICEJ-Nederland

Iedere vrijdag 19.00 uur een nieuwe lezing
ICEJ Nederland stream op YouTube en Podcast 

25 sept Dronten, Shekinah gem.
De Roef 1, 10.00 uur

2 okt Zwolle, Israëlzondag, 9.30 en 11.30 uur
VEZ centrum, Buitengasthuisstr. 2

8 okt Zwolle, Themaochtend 
VEZ centrum, Rieteweg 12, 10.30 uur

9 okt Heerenveen, Pinkstergem.
Herenwal 114, 10.00 uur

9 okt = 16 okt Loofhuttenfeest, Jeruzalem

29 okt Veenendaal, HaTikvah
Spiesheem 50, 10.30 uur

30 okt Deventer, Vrije Bapt.gem.
Ludgerstraat 2, 10.00 uur

5 nov Den Haag, Mess.gem. Shamar
Kerketuinenweg 2, 10.00 uur

6 nov Bodegraven, Evang. gem.
Oranjelaan, 10.00 uur

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

ZONDAG 2 OKT. ISRAËLZONDAG 
GEEF DAAROM EEN GIFT: DONEREN.ICEJ.NL

Kijk op de website of de lezingen vanwege 
corona wel of niet doorgaan.

DE ICEJ ZIT IN ISRAËL EN HEEFT RECHTSTREEKS CONTACT 
MET DE PROJECTEN.

ICEJ ZOEKT VRIJWILLIGERS 
VOOR ONDERTITELEN VIDEO’S EN 

VOOR FINANCIËN, 
PAAR UUR/MAAND. THUIS TE DOEN. NEEM CONTACT OP.

Bekijk onze nieuwe website  
www.icej.nl voor actueel nieuws 
en agenda

All-in Landpackage $ 1.999, Digitale registratie $ 50

9 - 1 6 
O K T O B E R 
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Ga met ons 
mee naar 
het feest!

www.icej.nl


