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We leven in bijzondere tijden. Aan de ene kant is er 
een toenemende onrust, chaos en 
wetteloosheid; denk aan de gebeur-
tenissen in Irak en Syrië. Aan de 
enorme vluchtelingenstroom vanuit 
het Midden-Oosten naar Europa. 
Heel verdrietig en ook ernstig.

Ons gebed voor de landen in oorlog 
en voor vervolgden en vluchtelingen 
is belangrijk!

Daarnaast neemt het antisemitisme in de wereld sterk 
toe. De situatie rondom het Joodse volk is ernstiger 
dan veel christenen beseffen. Iran dreigt Israël te 
vernietigen. Vele duizenden raketten vanuit Libanon 
(Hezbollah) en Gaza (Hamas) staan gericht op Israël.

Derek Prince wijst in één van zijn artikelen erop dat 
het antisemitisme vanaf zijn oorsprong maar één bron 
heeft gehad, n.l. satan: “Satan 
besefte dat zijn Overwinnaar - 
de Messias – zou voortkomen 
uit een volk dat daartoe spe-
ciaal door God is gevormd. Er 
is één gebeurtenis, die satan 
meer vreest dan alle anderen 
en waartegen hij zich met alles 
wat in zijn macht ligt, verzet: De 
wederkomst van Jezus in macht 
en heerlijkheid om Zijn Koninkrijk 
te vestigen en om satan van de 
aarde te verbannen. 

Voor de wederkomst van Jezus moet eerst de terug-
keer van de Joden naar hun eigen land en naar de stad 
Jeruzalem gebeuren (Zacharia 12:10). 

Dit verzet van satan tegen de wederkomst van Jezus 
Christus is de onzichtbare kracht achter veel conflicten 
en spanningen in de huidige situatie van de wereld”.

Derek Prince komt tot de conclusie: “De geest, die zich 
verzet tegen Israëls herstel, is de geest, die de weder-
komst van Jezus tegenstaat”.

Hoe moet onze houding zijn ten opzicht van Israël? 

Het Woord van God geeft ons daar duidelijke antwoor-
den op. God zegt over Israël: 

Israël is Mijn eerstgeboren zoon (Exodus 
4:22).

Israël is mijn bruid (Hosea 2:18).  

Israël is Mijn oogappel (Zacharia 2:8).

In Romeinen 9 t/m 11 wordt de relatie kerk/ge-
meente en Israël besproken. In Romeinen 11:17 
en 18 staat dat wij, gelovigen uit de heidenen, 
takken (loten) zijn van de wilde olijfboom, geënt 
op de edele olijfboom en dat we deel gekregen 
hebben aan de saprijke wortel van de edele olijf-
boom. Wij dragen niet de wortel, maar de wortel 
draagt ons. 

In Genesis 12:3 zegt God tegen Abraham: “Ik zal 
zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt, zal Ik 
vervloeken en met u zullen alle geslachten van 
de aarde gezegend worden”.

Dit wijst erop dat de 
houding, die de mensen 
tegenover Abraham en 
zijn nageslacht zouden 
innemen, beslissend zou 
zijn voor de houding van 
God jegens hen.

In Jesaja 40:1 zegt God: 
“Troost, troost Mijn volk. 
Spreek tot het hart van 
 Jeruzalem. …”.

In Psalm 122:6: “Bidt Jeruzalem vrede toe”. Een 
verlangen van God en een opdracht voor Zijn 
kinderen.

Israël heeft mensen nodig, die naast hen 
staan. In voorbede en praktische hulp.

Dit is ook de opzet van Pillar of Fire. Radio 
 Israël.nl geeft actuele en juiste berichtgeving 
over de gebeurtenissen in Israël. Er zijn Bijbel-
studies met onderwijs over Israël en Gods plan 
met Israël. Wat ook heel belangrijk is, is het 
wekelijkse gebedsuur.

“Ik zal zegenen, wie u zegenen”. (Gen. 12:3)

Laten we Gods verlangen in de praktijk 
 brengen! ■

Drs. Wim ten Voorde

Blij verrast publiek bij de Jeruzalemmars 2015



4e
 J

aa
rg

an
g,

 n
r.

2
N

ov
em

b
er

 2
01

5
N

ov
em

b
er

 2
01

5
2

Agenda
Komende activiteiten van Pillar of Fire
• 26 november 2015: Eliezer 
Braun en Shay Attias (Israël). 
Eliezer is vice-voorzitter van 
Shuva Global, een orga-
nisatie die internationaal 
fondsen werft voor Joodse 
immigranten die zich vesti-
gen in Judea en Samaria. Shay is bestuursvoorzitter. 
Den Haag, Kerketuinenweg 10 
(met  Live-streaming.)

• 10 december 2015 (don.): 
Chanoeka Celebration!

Een feestelijke viering met mede-
werking van Heart of Galilee (mu-
ziek en getuigenissen), een 3-kop-
pige Israëlische band met gastzanger 

Michael, uit St. Petersburg. Hun stijl is Messiaanse lof- 
en aanbiddingsmuziek, afgewisseld met traditionele 
melodieën, klezmer etc. Er zullen CD’s te koop zijn, en 
er zal een collecte gehouden worden.

Nadere info vindt u op de website.

Den Haag, 
Kerketuinenweg 10.  
Allen welkom!

De afgelopen jaren hebben we heel veel toer-
nees met sprekers georganiseerd. Met die 
toernees kwamen we op diverse plekken in het 
land naar u toe. Dit omdat we veel belang hech-
ten aan onderwijs en toerusting. En dit blijft ook 
een belangrijk speerpunt. Echter, de afgelopen 
tijd ervaren we ook dat op sommige plaatsen 
de belangstelling terugloopt. Is er een moeheid 
ontstaan? Moeten we naar nieuwe plaatsen? 
Het kan diverse oorzaken hebben. Ook is er het 
feit, dat de lange reistijden met onze gasten een 
flinke belasting kunnen zijn.

Ondertussen zien we, dat de avonden met live-
streaming over het algemeen goed bezocht wor-
den, en dat er vanuit huis veel gekeken wordt.

Al met al hebben we de visie dat we meer 
nadruk moeten gaan leggen op de live-
streamingavonden. Met de uitzendingen kunnen 
we veel mensen bereiken. We zien graag dat 
huisgroepen worden gevormd in het land. En 
we kunnen zo meer nadruk leggen op onderwijs, 

door bijvoor-
beeld een 
korte serie 
avonden te 
organiseren 
en uit te 
zenden. Dat 
betekent dat 
we minder 
met gast-

sprekers 
door het 
land toe-
ren, ook 
al blijft dat 
wel een 
mogelijk-
heid.

Daar-
naast 
weten we 
dat het 
geplande 
Congres in 2017 de komende tijd veel meer tijd en aan-
dacht moet hebben. Er zijn al bemoedigende ontwik-
kelingen. Dit vergt echter ook veel reizen, afspraken, 
ontmoetingen etc. Dit vraagt nu al veel tijd van Jack 
van der Tang. 

We hebben inmiddels een secretaresse mogen ver-
welkomen in ons team. Haar werk bestaat uit de vele 
ondersteunende werkzaamheden voor het Congres. 
Daarnaast bestaat het team uit een communicatie-
medewerkster, meerdere technische mensen (voor 
computers, live-streaming en geluid), een boekhouder, 
vertalers, coördinator voor Radio Israel, programma-
makers, huishoudelijke medewerker en diverse vrijwilli-
gers voor allerlei andere klussen zoals bijvoorbeeld het 
beheer van de hulpgoederenloods.

We willen vooral gaan, waar de God van Israël ons wil 
leiden. Bidt u voor ons? ■

PIllaR oF FIRE: WaaR GaaN WE HEEN? VIsIE VooR dE toEKoMst

door bijvoor
beeld een 
korte serie 
avonden te 
organiseren 
en uit te 
zenden. Dat 
betekent dat 
we minder 
met gast

Recent is de samenkomstzaal verhuisd naar  
de 1e etage. Meer ruimte en licht, twee schermen  

en alle faciliteiten voor live-streaming.

NB Belangrijk ivm 
de  verhuizing van de 
activiteiten naar de bo-
venzaal: er is géén lift!

V.l.n.r.: Michael 
(zang), Ilan 
Gorny (drums)  
Sasha Fishman 
(gitaar), en Lori 
Kate Lowenhar 
(klarinet, fluit). 
Ilan en Lori zijn 
een echtpaar.

Voor de samenkomsten van 
gemeente Shamar (elke 
veertien dagen op sabbat, 
11.00 uur): kijk op www.
pillaroffire.nl, onder “Pillar of 
Fire” - “Gemeente Shamar”.

V.l.n.r.: Michael 

(gitaar), en Lori 

(klarinet, fluit). 
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proclaiming Justice
to the Nations
tijdens de Internationale Gebedsconferentie in 
juni dit jaar, hebben we een video vertoond van de 
amerikaanse organisatie Proclaiming Justice to the 
Nations. Deze organisatie werd gestart na de aansla-
gen van 11 september 2001. Ze stelt zich ten doel om 
mensen in de media, Christenen en Christelijke leiders 
overal ter wereld te onder wijzen en te wijzen op hun 
Bijbelse verantwoordelijkheid om naast hun Joodse 
broeders en zusters én de staat Israël te staan, en alle 
vormen van anti-semitisme tegen te gaan. Ook bege-
ven zij zich in de politieke arena.

deze visie sluit naadloos aan bij wat Pillar of Fire 
uitdraagt.

Oprichter en voorzitter: Laurie Cordoza Moore 
(www.pjtn.org) 

‘Proclaiming Justice to the Nations’ is de naam van 
de organisatie, maar het is ook het thema waar we als 
Pillar of Fire momenteel druk mee bezig zijn. Dit in ver-
band met het congres wat we DV in 2017 in Den Haag 
willen organiseren en daarom zijn we dankbaar dat we 
toestemming hebben gekregen van deze organisatie 
om de documentaire “De staat Israël in Internationaal 
Recht” te laten ondertitelen. Deze 
is nu te bekijken via de link die 
onderaan dit artikel is opgeno-
men.

Het doel van het congres is 
dat de WAARHEID  gesproken 
gaat worden in Den Haag, de 
‘hoofdstad’ van het Internationaal Recht van de wereld.

De bedoeling is dat dit zal gebeuren op het allerhoog-
ste politieke en juridische niveau. Israël heeft namelijk 
alle rechten op het land volgens het Internationaal 

volkenrecht en er is geen sprake van illegale 
bezetting van Judea, Samaria en Jeruzalem.

De strijd om Jeruzalem heeft alles te maken met 
het feit dat juist deze plaats en de tempelberg 
voor ons als gelovigen zo belangrijk is met be-
trekking tot de wederkomst van de Messias.

Inmiddels zijn er al allerlei internationale contac-
ten gelegd en zijn de voorbereidingen bezig. Het 
is een hele uitdaging waar gebed van essenti-
eel belang is. Denk o.a. aan de Internationale 
gebedsconferenties die we hiervoor speciaal 
organiseren.

Maar ook financiëel hebben wij uw steun hard 
nodig. Het project is een groot geloofsavontuur. 

Jack van der Tang heeft de afgelopen maanden 
al veel gereisd als voorbereiding op het congres, 
maar er zal nog veel meer gereisd moeten wor-
den. We zijn dankbaar voor de vele deuren die 
open gaan. We kunnen niet anders dan erken-
nen dat de visie die we van de Heer ontvangen 
hebben voor dit project, door de vele (internatio-
nale) contacten erkend en bevestigd wordt.

Tijdens gebed heeft de Heer als bevestiging de 
tekst uit Psalm 2:10 gegeven:

“Nu dan, koningen, handel verstandig. Laat u 
onder wijzen, rechters van de aarde.”

Deze tekst is het uitgangspunt geworden van de 
visie voor het congres.

Publicatie, c.q. aankondigingen over het con-
gres alleen met officiële schriftelijke toestem-
ming van Pillar of Fire.

Hier kunt u de  vertaalde video  zien:  
https://vimeo.com/142002034. ■

volkenrecht en er is geen sprake van illegale 
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Colofon
Stichting Pillar of Fire
Postbus 53523, 
2505 AM Den Haag 

Tel. 070-4040004
www.pillaroffire.nl
info@pillaroffire.nl
IBAN: NL 89 INGB 0009 3110 97
BIC: ING B NL 2A

Directie: Jack van der Tang
Bestuur: 
Bastiaan Los
Cees van der Horst
Ds. Wim ten Voorde

Hulp
verlening In augustus 2015 hebben we voor de studio van 

Radio Israel een bijzonder, custom-made meng-
paneel kunnen aanschaffen. Hiermee kunnen nu ook 
live-uitzendingen worden gemaakt. Het was uiteraard 
even wennen, maar de geluidskwaliteit van bv. telefo-
nische interviews is nu flink verbeterd. Ook krijgen we 

positieve 
reacties op 
het nieuwe 
programma 
 Ma Nishma. 
Het format 
van een 
interview 
 bevalt goed, 
en we heb-
ben al een 
mooi aantal 
gasten mo-

gen verwelkomen. En we staan open voor tips! Kent 
u iemand met een goed en relevant verhaal? 

EN: we zoeken een goede en snelle (schriftelijke)
vertaler (Eng-Ned) voor artikelen! We horen het 
graag: tel. 070-4040004, of info@pillaroffire.nl. ■
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mooi aantal 
gasten mo

bINNENKoRt: IsRaElbIblIotHEEK

We hebben in ons pand in Den Haag, zoals u weet, een 
aantal mooie boektitels te koop. Maar het is niet altijd 
voor iedereen mogelijk om boeken te kopen. Daarom 
gaan we ook een bibliotheek opzetten! 

Inge van der Tang wil taak deze op zich nemen. In prin-
cipe zal zij elke woensdagmiddag van 14.30 - 16.30 
uur in het pand aan de Kerketuinenweg 10 aanwezig 
zijn om bezoekers te helpen. 
Een assistent (m/v) hierbij is overigens welkom!

En: we staan ook open voor meer goede boeken (over 
Israël, het Joodse volk en/of aanverwante relevante 
onderwerpen) die uitgeleend mogen worden! Als u die 
beschikbaar heeft, neem svp contact met ons op.
tel. 070-4040004, of mail naar info@pillaroffire.nl. ■

In onze vorige Nieuwsbrief 
schreven we u al over Israel 
Relief Aid, een internationa-
le hulporganisatie. In onze 
loods in Den Haag worden 
hulpgoederen ontvangen en 
weer in containers geladen 
om te worden verscheept naar 

diverse ontvangstlocaties in Israël en bv. Oekra-
ine.

Israel Relief Aid is een logistieke schakel in het 
proces. Doel is de hulp zo effectief mogelijk en 
tegen zo laag mogelijke kosten bij de projecten 
te krijgen waar de goederen worden gedistribu-
eerd. Hierbij gaat het om bv. nieuwe immigran-
ten, mensen die onder de armoedegrens leven, 
daklozen, mensen zonder werk, éénouder-
gezinnen, holocaust-overlevenden, instellingen 
voor hulp aan kinderen, gehandicapten, etc.

Israel Relief Aid helpt 
ook kerken, orga-
nisaties, bedrijven 
en particulieren die 
grotere partijen goe-
deren (vanaf 1 pallet) 
doneren, en waarvoor 
wij het transport kun-
nen verzorgen.

Kunt u hulp en advies gebruiken bij het 
transport? Neem contact op via max@hrif.nl 
of 06-5052 5062.

Max Veenstra is bestuursvoorzitter, en Jack van 
der Tang is namens Nederland bestuurslid. 

Sinds kort heeft de organisatie ook een (Engels-
talige!) website: www.israelrelief.org.il.  
Bij Reports plaatsen ze maandelijks een Nieuws-
brief van 2 pagina’s A4. 
 
Giften kunnen worden overgemaakt naar 
 Pillar of Fire m.v.v. “Israel Relief aid”. ■


