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Mobilisatie

door Jack van der Tang

Wie het nieuws
volgt, moet wel verbaasd zijn over de
snelheid waarmee
de gebeurtenissen
elkaar
wereldwijd
opvolgen. Verwachtingen moeten steeds
weer bijgesteld worden. De natuur in de
hele wereld is van slag. Rampen volgen elkaar steeds sneller en met grotere intensiteit op. Voedseltekorten van ongekende
omvang dreigen te ontstaan. Aan de ene
kant van de aardbol vinden zware overstromingen plaats, in andere delen zijn er
grote gebieden die uitdrogen. De financiële
wereld is nog steeds verre van stabiel, zal
deze zich nog gaan herstellen?
De spanning in het Midden-Oosten neemt
zienderogen toe. De gebeurtenissen in de
Arabische wereld rollen over elkaar heen
als golven aan het strand. Israël wordt bedreigd, niet alleen door haar buurlanden,
maar steeds meer wereldwijd. Iran werkt
hard aan een atoombom en maakt al jaren
duidelijk dat het Israël van de kaart wil vegen: een nieuwe geplande Holocaust voor
het joodse volk, maar nu openlijk en niet in
het geheim zoals in WO 2. Dit is ook steeds
meer de boodschap die de leiders van de
landen rondom Israël laten horen. Tegelijkertijd wordt vanuit het Kwartet (EU, VN, VS
en Rusland) de druk op Israël opgevoerd
om te komen tot een deling van het land en
de hoofdstad Jeruzalem.
Oorlog in het Midden-Oosten om Israël
lijkt onontkoombaar.
De kerken zwijgen of roepen zelfs op tot
vorming van een Palestijnse Staat; daarbij

niet beseffend hoe ernstig de consequenties zijn van het overtreden van het Woord
van God.
Ezechiël 33 beschrijft de taak van een
wachter. Hij hoort te waarschuwen als er
gevaar dreigt. Deze uitgave wil de sjofar
met kracht laten horen. Er dreigt gevaar,
niet alleen voor Israël, maar ook voor de
natiën. Christenen moeten nú opstaan. De
boodschap is duideljk: MOBILISATIE van de
Kerk! Bewustwording en in beweging komen! Een Kerk die zal mee bewegen met
het hart van God. U leest hierover op pagina 4.
In Joël 2 vers 16 tot en met 18 lezen we:
“Vergadert het volk, heiligt de gemeente, roept de ouden bijeen,
vergadert de kinderen en de zuigelingen; de bruidegom trede
uit zijn kamer en de bruid
uit haar bruidsvertrek. Laat
de priesters, de dienaren
des HEREN, tussen de
voorhal en het altaar wenen en zeggen: Spaar,
HERE, uw volk en geef
uw erfdeel niet prijs
aan de smaad, zodat de heidenen met
hen zouden spotten.
Waarom zou men
onder de volken zeggen: Waar is hun
God? “
Laat de boodschap
van deze ‘Blaast de
Sjofar’ horen!
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Afgelopen januari waren voorbidders tijdens de gebedsconferentie van Intercessors for Israel in
Jeruzalem onverwachts aanwezig bij de beëdigingsceremonie van een peloton nieuwe soldaten in
Jeruzalem. Wat hen opviel was dat tegelijk met hun wapens de soldaten ook een exemplaar van
de Tenach kregen overhandigd.
Oorlogvoeren is niet alleen een zaak van het geweer, maar ook van de Heer!

5

Staan wij aan de vooravond van
de vervulling van de profetie van
Jesaja 17 en 19?
door Jan Willem van der Hoeven
Directeur International Christian Zionist Center

nooit is profetie voortgekomen uit de
wil van een mens, maar, door de Heilige
Geest gedreven, hebben mensen van
Godswege gesproken. (2 Petrus 1:19-21)

Near East Ministry (de NEM) werd indertijd door mij opgericht en deze bediening is
gebaseerd op de wonderbaarlijke profetie
van Jesaja 19:23-25:

Het is wonderlijk om in deze dagen te zien
en te beleven hoe waar en toepasselijk
Gods Woord is: dit geldt met name wanneer
er dingen gebeuren die door Zijn profeten
reeds lang geleden voorspeld waren.
Niet voor niets schrijft de apostel Petrus in
zijn tweede brief deze woorden:
En wij achten het profetische woord
(daarom) des te vaster, en gij doet wèl,
er acht op te geven als op een lamp,
die schijnt in een duistere plaats, totdat
de dag aanbreekt en de morgenster
opgaat in uw harten. Dit moet gij vooral
weten, dat geen profetie der Schrift een
eigenmachtige uitlegging toelaat; want
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Te dien dage zal er een heerbaan wezen
van Egypte naar Assur, en Assur zal in
Egypte komen en Egypte in Assur, en
Egypte zal met Assur (de HERE) dienen. Te
dien dage zal Israël de derde zijn naast
Egypte en Assur, een zegen in het
midden der aarde, omdat de HERE der
heerscharen het gezegend heeft met de
woorden: Gezegend zij Mijn volk Egypte
en het werk Mijner handen, Assur, en Mijn
erfdeel Israël.

In de loop der jaren

ben ik echter gaan
begrijpen dat, vóórdat de wonderbare realiteit die hier door Jesaja wordt geprofeteerd
werkelijkheid kan worden, daar een en
ander aan vooraf moet gaan. Zo moet bijvoorbeeld de macht van de jihad en van de
islam worden gebonden. Jezus zegt het zó:
Maar niemand kan het huis van de sterke
binnengaan en zijn huisraad roven, als

hij niet eerst die sterke heeft gebonden.
(Marcus 3:27)

De sterke macht over het hele Midden- Oosten (en ook daarbuiten) die de duivel gebruikt om Gods plan voor een hernieuwde
zegen ‘in het midden der aarde’ (Jesaja
19:24) tegen te houden, is de fanatieke
macht van de islam. Die moet eerst uit de
weg geruimd worden door voortdurend en
krachtig gebed door ons, Gods kinderen,
zoals ook Paulus ons voorhoudt:
Want al leven wij in het vlees, wij trekken
niet ten strijde naar het vlees, want de
wapenen van onze veldtocht zijn niet
vleselijk, maar krachtig voor God tot het
slechten van bolwerken (...) (2 Korintiërs
10:3-4)

God zal in

antwoord op ons roepen tot
Hem, deze macht op een gegeven mo-

ment binden en verslaan, en ik geloof dat
dit moment zeer aanstaande is. Misschien
gebeurt dit zelfs in een volgende oorlog.
Mohammed voerde in zijn betrekkelijk korte
leven meer dan 50 oorlogen; de islam vestigde zich letterlijk door het zwaard als de
overheersende (duivelse) macht over het
Midden-Oosten en daarbuiten. Maar Jezus
zei:
Allen, die naar het zwaard grijpen, zullen
door het zwaard omkomen. (Matteüs
26:52)

Het zou daarom goed kunnen zijn dat wat
kwam door het zwaard, namelijk de overheersing van de macht van de islam over
‘het midden der aarde’, ook door het zwaard
zal vergaan, namelijk door het zwaard van
de Israel Defense Forces (IDF).
Wij lezen hierover

in de woorden van de

Luitenant General Gabi Ashkenazi (rechts) feliciteert zijn opvolger Luitenant General Benny Gantz.
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profeet Jesaja. In relatie tot Egypte en ook
Syrië profeteert hij:
Te dien dage zullen de Egyptenaren zijn
als vrouwen: zij zullen sidderen en vrezen
voor de dreigende hand van de HERE der
heerscharen, waarmee Hij hen bedreigt;
en het land Juda zal voor Egypte een
schrik zijn; zo dikwijls iemand het daaraan
herinnert, zal het vrezen voor het besluit
dat de HERE der heerscharen ertegen
neemt. (Jesaja 19:16-17)
De Godsspraak over Damascus.
Zie, Damascus wordt weggenomen, zodat
het geen stad meer is: het wordt een
puinhoop, een bouwval. (Jesaja 17:1)

Het ware gezicht van de gevaarlijke en negatieve macht van de jihad moet openbaar
worden, zeker na de recente islamisering
van Iran, Turkije, Libanon (Hezbollah) en de
Gazastrook (Hamas), met thans in Egypte
de dreiging van toenemende invloed van de
Moslim Broederschap. Dan kan deze sterke
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macht gebonden en overwonnen worden,
evenals de macht van het nazidom werd
overwonnen door de geallieerden. Maar
óók moet er voortdurend gebed en voorbede zijn van mensen zoals Rees Howells
en zijn Swansea Bijbelschool, en bijvoorbeeld de familie Ten Boom met hun trouwe
jarenlange gebed voor het Joodse volk. Zij
betaalden als familie een enorme prijs voor
hun liefde voor dit volk: vader Ten Boom
stierf in een gevangenis te Scheveningen
en Betsie, het zusje van Corrie, in Ravensbrück.

Ook nu kunnen wij ons wereldwijd met alle
getrouwen inzetten voor Israël en Gods uiteindelijke doel met alle kinderen van Abraham - Jood en Arabier - opdat spoedig de in
het begin van dit artikel aangehaalde profetie van Jesaja 19:23-25 in vervulling mag
en kan gaan. Ik herhaal deze profetie:
Te dien dage zal er een heerbaan wezen
van Egypte naar Assur, en Assur zal in
Egypte komen en Egypte in Assur, en

Egypte zal met Assur (de HERE) dienen.
Te dien dage zal Israël de derde zijn
naast Egypte en Assur, een zegen in het
midden der aarde, omdat de HERE der
heerscharen het gezegend heeft met de
woorden: Gezegend zij Mijn volk Egypte
en het werk Mijner handen, Assur, en Mijn
erfdeel Israël. (Jesaja 19:23-25)

De grondgedachte van de NEM was, dat indien Nederland nog tot een waarachtig reveil zou komen, ons land zou beseffen dat
het een nationale taak mocht vervullen voor
de kinderen van Abraham, met name voor
het volk Israël.
Om tot dit reveil te komen, hadden wij een
‘Ga op de bressen staan’ gebedsfront en
het reveilwerk met een reveilblad. Ook werden er reveilweken georganiseerd. Elk van
deze onderdelen vormde een integraal deel
van bovenstaande visie. De tekst uit Jesaja
55:5 had mij met betrekking tot Nederland
bijzonder aangesproken: “Zie, een volk
dat gij niet kendet, zult gij roepen, en een
volk dat u niet kende, zal tot u snellen ter
wille van de HERE, uw God, en van de Heilige Israëls, omdat Hij u verheerlijkt heeft.”
Toen God door Jesaja deze woorden sprak,
bestonden Nederland en de christelijke gemeente nog niet!
De eerdergenoemde passage

uit Jesaja
19:23-25 gaf God aan wijlen mijn vrouw
Widad en mij met betrekking tot het Mid-

den-Oosten. Eenmaal zou er een heerbaan
zijn van Egypte naar Israël en Egypte zou
Gods volk zijn en Assyrië het werk van Zijn
handen. Israël zou Zijn erfdeel heten en te
zamen zouden deze drie volken een zegen
in het midden der aarde zijn.

Ik geloof nog steeds dat Nederland in de
vervulling van deze profetie een rol kan spelen. Op het ogenblik hebben wij echter met
zoveel verwording en goddeloosheid te maken, dat we misschien moeten verwachten
dat een vreselijk oordeel de Nederlanders
tot op de bodem zal wakker schudden, hetgeen ertoe zal leiden dat velen tot berouw
en inkeer zullen komen, waarna een reveil
kan intreden.

Mogen wij allen, waar dat nog nodig is,
onze levens heiligen. Wij kunnen ons dan
‘zonder vlek of rimpel’ als Davids inzetten
voor Israël en het komend reveil, zoals
Rees Howells en de zijnen dit tijdens de
Tweede Wereldoorlog deden. Moge de Heer
ons daarbij bekrachtigen en inspireren door
Zijn Geest, zoals Paulus ons bemoedigend
voorhoudt:
En evenzo komt de Geest onze zwakheid
te hulp; want wij weten niet wat wij bidden
zullen naar behoren, maar de Geest
zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke
verzuchtingen. (Romeinen 8:26)
God geve het.

Tournee met Jan Willem van der Hoeven
Jan Willem van der Hoeven zal van 14 t/m 30 april in Nederland zijn voor spreekbeurten. Zie de agenda op www.pillaroffire.nl
Elke maand Israëlbijeenkomsten in Hattem, Dordrecht, Den Haag, Renswoude.
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Ik acht mijn leven
niet kostbaar…
Dirk van Genderen
www.dirkvangenderen.nl

We leven in spannende
tijden. In verwarrende
tijden. Hoe moeten we
de ontwikkelingen in de
wereld duiden? Wat is
waarheid? Leven we zo in
Gods nabijheid, zijn we zo
één met Hem, dat we Zijn
stem horen, vanuit Zijn Woord en door
de Heilige Geest?

De ontwikkelingen in de wereld zijn in een
enorme stroomversnelling geraakt. Kijk
naar Noord-Afrika, kijk naar het MiddenOosten. Waar gaat het heen, wat gaat er
gebeuren?
Ondertussen leven de meeste christenen door alsof alles hetzelfde blijft. Dezelfde preken worden gehouden, dezelfde
gebeden klinken. Waar zijn de mensen,
de voorgangers, de predikanten, die net
zoals de Issascharieten de juiste tijden
kennen, zoals van hen in 1 Kronieken
12:32 wordt gezegd; die de tijden kennen
en weten wat er gedaan moet worden?

Gods hand stuwt

de wereldgeschiedenis
voort, in een razend tempo. Maar wel volgens bepaalde lijnen, die voorzegd zijn in
de Bijbel, met name in de profetieën en
in Openbaring. Jeremia 1:12 zegt het zo
mooi: ‘God waakt over Zijn Woord, om dat
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te doen’. Er gebeurt niets
bij toeval. Het gaat volgens
Gods plan. Hij waakt daarover.
Het zijn niet Obama, Poetin,
Ahmadinejad, Netanyahu of
het Egyptische volk, die de
loop van de geschiedenis
bepalen. Er zit Iemand op de troon, in de
hemel, Die de wereldgeschiedenis leidt: ‘…
er stond een troon in de hemel en Iemand
was op die troon gezeten’ (Openbaring 4:2).

Ik wijs beslist niet met de beschuldigende
vinger naar wie dan ook. Ik zegen mijn broeders en zusters in Christus. Ik zegen alle
voorgangers en predikanten die het Paulus
nazeggen: ‘Wee mij, als ik het Evangelie
niet verkondig’ (1 Korinthe 9:16), ook al
zien ze (nog) niet wat er anno 2011 gaande
is.
Toch lig ik op m’n knieën en smeek de Here
of Hij hun ogen wil openen voor de tijden
waarin we leven. Dat bid ik ook voor mijzelf.
‘Here Jezus, open mijn ogen en open hun
ogen. Geef de gave van het onderscheiden
van geesten (1 Korinthe 12:10), om te zien
wat van U is en wat niet van U is. Open onze
ogen, dat we Uw hand zullen zien in de ontwikkelingen in het wereldgebeuren, op weg
naar Uw wederkomst.’

Dwaalleraars en valse profeten beleven in
het huidige mediatijdperk hun ‘finest hour’.
Hun volgelingen maken hen vaak schatrijk, terwijl er van hun beloften van zegen,
welvaart en gezondheid niets terechtkomt.
‘Goedgelovige’ christenen worden door hen
geestelijk in verwarring gebracht en vergiftigd. Ze moeten ontmaskerd worden, volgens Efeze 5:11.

vrees voor mensen, maar alleen de vreze
des Heren. Ze willen geen mensen behagen, maar de Here alleen. Het gaat hen
om de eer van Hem en om het geestelijk heil van allen die ze kunnen bereiken
of die aan hun zorgen zijn toevertrouwd.

Hoe worden we als de Issascharieten? Hoe

kunnen wij ‘de tijden kennen’? Bij de Issascharieten hield dit in dat ze zich achter
En opnieuw stel ik de vraag: Waar zijn de de nieuwe koning David stelden. Ze herkenden Gods hand in zijn koningschap.
voorgangers, de predikanten, de christeHet ‘kennen van de tijden’ leer je niet op
lijke leiders, die stelling durven nemen teschool, zelfs niet op een theologische unigen deze valse profeten en dwaalleraars?
versiteit. Dat leer je alleen maar op Gods
Omdat ze daartoe door God gedrongen
bijbelschool. Door Hem te kennen, en met
worden en niet anders kunnen? Die zo in
Hem te wandelen, zoals ooit Henoch (GeneGods nabijheid verkeren, dat ze hun leven
sis 5:22). Door je volkomen aan Hem toe
niet kostbaar achten (Handelingen 20:24),
te wijden, niet alleen je hart, maar je hele
maar vóór alles trouw willen zijn en blijven
leven (Romeinen 12:1). Door Hem van haraan hun Here en Heiland, de Here Jezus,
te lief te hebben en voortdurend vervuld te
Die ze zo van harte liefhebben, omdat Hij
zijn met de Heilige Geest (Efeze 5:18). Door
hen eerst heeft liefgehad? Bij hen is geen
Zijn Woord te kennen. ‘OnJOOP, WE KUNNEN TOCH PROBEREN derzoekt de Schriften (…)
deze zijn het die van Mij
IETS VAKER UIT DE BIJBEL
getuigen’
(Johannes
TE LEZEN EN TE BIDDEN?
5:39).

... ENIG IDEE
WAAR WE
DE TIJD
VANDAAN
MOETEN
HALEN?!

Hij wil je vervullen
met Zijn genade, Zijn
wijsheid. Hij wil je
ogen openen voor de
tijden waarin we
leven. Dan gaat
het je niet langer om je eigen mening,
maar
om
Zijn waarheid. Dan
wil Hij wijsheid geven
om de ont-
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wikkelingen in de wereld,
in Israël en in de kerken te
doorzien in het licht van Zijn
Woord, de Bijbel.
Dat gaat niet vanzelf. Het
komt ons niet ‘zomaar’ aanwaaien. De Here gebruikt hiervoor allereerst Zijn Woord. Als
Zijn Woord in ons is, als we de
Bijbel kennen, kan de Heilige
Geest ons Zijn woorden in gedachten geven.
Dan houd je de Bijbel in je ene
hand en de krant in je andere
hand. Dan lees je met je éne oog in de
Bijbel en met je andere oog zie je wat er
in de wereld gebeurt.

ZO, GA MAAR
LEKKER SLAPEN!

Wanneer je dan vliegtuigen vol Joodse mensen naar Israël ziet gaan, die daar definitief
zullen blijven, dan weet je het zeker: dit is
vervulling van tientallen Bijbelse profetieën.
Wanneer je ziet dat de wereld wordt getroffen door steeds zwaardere natuurrampen,
dan weet je het zeker: deze rampen kondigen de spoedige komst van de Here Jezus
aan.
Wanneer je de haat tegen Israël ziet toenemen, dan weet je het zeker: hoe vreselijk
ook, het is al vele eeuwen geleden voorzegd door de profeten.
Wanneer je valse profeten op het toneel ziet
verschijnen, dan weet je het zeker: de Here
Jezus heeft hier al tegen gewaarschuwd in
Zijn eindtijdrede in Matteüs 24.

Bij alle gebeurtenissen

en ontwikkelingen
zoek je dan Gods aangezicht en vraag je
Hem om wijsheid. Zoals nu, op het moment
dat ik dit schrijf, en ik op Al Jazeera zie dat
de opstand in Egypte escaleert. ‘Here, hoe
is Uw hand in dit alles?’ En dan is het wonderlijk om te ervaren dat Hij je leidt naar
Joël 3, en naar Jesaja 19. Je ‘kende’ die
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hoofdstukken al omdat je ze vaker hebt gelezen, maar de Here brengt ze je in gedachten en nu lees je ze anders. ‘Here, breekt
de tijd aan dat dit werkelijkheid gaat worden?’
En wanneer je ziet dat de economische crisis nog lang niet voorbij is, dan wil de Here
je ook daarin Zijn inzicht en wijsheid geven.
Dan word je stil als Hij je op Openbaring
18 en 19 wijst, op de aanstaande val van
Babylon.

Betekent dit dat wij alles begrijpen? O,
nee. Ons kennen en ons profeteren is nog
onvolkomen (1 Korintiërs13:9). Dat maakt
ons bescheiden en houdt ons nederig.
Maar tegelijk hef je je ogen op naar de
Here Jezus, en smeek je Hem: ‘Schenk me
Uw wijsheid, leid mij in Uw waarheid, geef
me genade om de tijd waarin we leven, te
verstaan. En geeft U mij de genade en de
moed om krachtig op de sjofar te blazen op
de plaats waar U mij hebt gesteld.’

De heilige status
van Israël

Door Stan Goodenough

Er zijn christenen die zich zo aan Israël
storen, dat hun gezondheid eronder lijdt.
Ze storen zich aan het feit dat de Joden
‘Gods uitverkoren volk’ zijn. Zij ergeren
zich omdat God over Israël spreekt als Zijn
‘speciale schat’. Hij noemt hen zelfs ‘een
heilige natie!’ Ik bedoel maar!
Iets anders wat hun zwaar op de maag ligt,
is dat de Almachtige de namen van hun
stamvaders aan Zijn eigen Naam heeft
verbonden: Hij is voor eeuwig ‘de God van
Abraham, Izaak en Jakob’. Hij is ‘de God
van Israël’ en ‘de Heer van de slagorden
van Israël’.
Hij is niet ‘de God van George Washington,
John Adams en Thomas Jefferson’. Hij staat
niet bekend als ‘de God van Engeland’ of
‘de God van Frankrijk’. En Hij bedient zich
al helemaal niet van de titel ‘de God van de
slagorden van de NAVO’.
Auw! Dat voelt als een messteek in de rug
– voor sommigen wel te verstaan! Zij gaan

blijkbaar gebukt onder een gevoel van minderwaardigheid en kampen met onbegrip
over wat het betekent om ‘de geest van
het zoonschap’ te hebben ontvangen. Als
Israël ‘de uitverkorene’ is, moet dat wel betekenen dat zij – niet-Joden – op de een of
andere manier tweederangs burgers in het
Koninkrijk van God zijn.
Echter, in plaats van hun eigen gevoelens
van afwijzing te herkennen en aan te pakken, zoeken deze christenen – helaas niet
zo’n kleine groep – naar een aanleiding om
Israël in een kwaad daglicht te stellen:
‘De Joden in onze tijd kunnen onmogelijk
de biologische afstammelingen zijn van degenen die tweeduizend jaar geleden uit het
land werden verdreven. Ze doen alsof; hun
aanspraak op historische verbondenheid
met het land Israël is vervalst. De huidige
geestelijke situatie van het volk vormt hiervoor voldoende bewijs.’
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Voor het gemak vergeet men de vaak verloederde staat van hun eigen volksgenoten
– waarvan velen zich ‘christen’ noemen –
en wijst men met bevende vinger op de immoraliteit en corruptie in Israël. Om vervolgens vol overtuiging te stellen: ‘Er is niets
heiligs aan hen!’
Fout, beste niet-Joodse toeschouwer
en criticus: Israël is heilig. Zij is een
heilige natie. Zij is heilig omdat God
haar als heilig bestempelt!

Je kunt namelijk heilig zijn op twee manieren.
In de eerste plaats op grond van Goddelijke
aanwijzing. Dat wil zeggen: een onderdeel,
voorwerp, persoon of natie is heilig als het
door God wordt apart gezet, ofwel ‘geheiligd’ – als het van God een bijzonder en
specifiek doel heeft toegewezen gekregen.
De tweede betekenis van heiligheid ligt in
het gebruik van de term als werkwoord.
Deze vorm kan uitsluitend worden toegepast door mensen: iemand is heilig als hij
zich gedraagt op een manier die de heiligheid van de Heer weerspiegelt. ‘Wees heilig, zoals Ik heilig ben.’
Israël is in de eerste plaats een heilige natie
in de eerste betekenis van het woord. Vanaf
het moment van de roeping van Abraham is
Israël door God apart gezet; geheiligd door
Zijn handelswijze en wil –ten behoeve van
Zijn doelstellingen. Dit is voor honderd procent een actie van God.
De heiligheid van Israël in deze betekenis
heeft te maken met haar roeping, niet met
haar houding. Zij is heilig op grond van haar
door God bepaalde bestemming.
Het feit dat haar houding – de houding
van individuele Joodse mensen en de houding van de natie – niet altijd heilig was/
is, heeft nooit invloed gehad op het feit dat
zij is apart gezet. Dat kan ook niet. Haar
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afgezonderde positie is in rots gegraveerd;
in Gods ogen geldt die situatie als eeuwigdurend.

Haar onheilige houding had en heeft wel
degelijk invloed op:
a. Het beeld van God dat Israël de wereld
toont.
b. Hoe God met Israël omgaat en haar
behandelt; ontvangt zij Zijn zegen en
kan zij in vrede wonen in het land dat
hij haar voor eeuwig heeft gegeven, of
moet zij gebukt gaan onder Zijn vloek –
en ver van het land verwijderd in ballingschap leven?
Ik ben niet blind (en ook nooit geweest)
voor zaken met betrekking tot Israëls nati-

onale geestelijke gesteldheid. Natuurlijk; zij
die dit volk leiden zijn zondaren, evengoed
als degenen die aan Zuid-Afrika, Amerika of
om het even welk ander land op aarde, leiding geven.

kampen ook opeenvolgende Israëlische regeringen (in steeds sterkere mate, lijkt het
wel) met moeilijkheden. Op alle politieke
niveaus is er sprake van corruptie, machtsmisbruik, immoraliteit en vriendjespolitiek.

Net als in ieder ander land komt er georganiseerde misdaad voor, wordt er gemoord,
prostitutie bedreven en gebedeld; er worden drugs verhandeld en gebruikt en er is
sprake van zinloos geweld. De gevangenissen puilen uit. Men kent een agressieve
beweging van homoseksuelen en overal
worden abortussen uitgevoerd. Net als de
regeringen van ‘normale’ democratieën,

Toch is er ook een andere kant. Miljoenen
Israëlische Joden zijn oprecht Godvrezende
mannen, vrouwen en kinderen. Hun levens
vertonen een hoog moreel niveau van heiligheid, dat vaak ver boven dat van massa’s
praktiserende christenen buiten Israël uitstijgt.
Neem nu de ‘kolonisten’. Ja, u hoort het
goed. De ‘kolonisten’: die door ieder verachte en gehate Israëli’s die worden afgeschilderd als de meest verrotte vruchten in
de fruitmand. Die ‘obstakels voor vrede’,
die hun huizen en dorpen onbeschaamd oprichten op ‘bezet Arabisch land’.

Uitzicht vanaf Massada.

Let wel – ik pas ervoor om hun houding op
één lijn te stellen met Israëls ‘zonden’. En
weet u waarom? Omdat de ‘nederzettingen’
geen uiting zijn van zondig gedrag; zij vormen een uiting van heiligheid, van geloofsvertrouwen.
Pardon? Wat ik daarmee bedoel?
Wel, het is heel eenvoudig: de Joden van wie
de huizen de heuvels van Judea en Samaria bedekken, bevinden zich daar om geen
andere reden dan gehoorzaamheid aan de
bijbelse opdracht om zich in die gebieden
te vestigen. Deze Joden aanvaarden Gods
Woord als waarheid – dus ook de belofte
dat Hij het land heeft bestempeld als eeuwigdurende erfenis voor de nakomelingen
van Abraham, Izaak en Jakob – en dat zijn
zij. (Hoeveel christenen nemen Gods geschreven Woord in onze tijd nog serieus?)
En zij weigeren zich door de intimidatie van
een hysterische wereld te laten wegjagen,
omdat ze weten dat zij in hun recht staan.
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Ze lijden niet onder een schuldig geweten
omdat ze juist daar wonen – omdat zij zich
nergens schuldig aan maken. De beschuldiging dat zij Arabisch land hebben gestolen,
is simpelweg een leugen.
Laat me u dit vertellen: als de Verenigde
Staten in verhouding evenveel oprecht Godvrezende christenen telde als Israël Godvrezende Joden, zouden we het vergeleken
bij de huidige situatie niet meer herkennen.
Dan zou Amerika met recht een stad op een
berg zijn.
Hoe dan ook – ik wil u een gewaagde stelling voorleggen, die voor sommige lezers
wel eens schokkend kan zijn: zelfs al zou
Israël zich door middel van het bouwen
van ‘nederzettingen’ schuldig maken aan
bouwen op Arabisch grondgebied; zelfs al
zouden Joden zich schuldig maken aan diefstal van Arabisch land – het zou geen enkel
gevolg hebben voor de status van heiligheid
van het volk in de eerste betekenis van het
woord: het apart gezet zijn ten behoeve van
Gods doelstellingen.
Ga maar na. Israël is heilig vanwege haar
nationale roeping. Dat veranderde niet toen
zij in het verleden verviel tot corruptie en
zelfs onbeschaamde zonden, waardoor God
haar in ballingschap voerde. Haar zondige
gedrag werd gevolgd door zeer pijnlijke gevolgen, maar heeft nooit haar roeping ongedaan gemaakt.
Ook dit is dus een belangrijk principe waarmee wij rekening dienen te houden wanneer wij proberen om Gods bedoelingen
met het Joodse volk te onderzoeken, te
begrijpen en ons daarin mee te laten voeren. De Joden kunnen het eigendomsrecht
op het land Israël niet verspelen door hun
gedrag; evenmin kunnen zij op die manier
het stempel van heiligheid (apart gezet zijn)
kwijtraken.
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Ik ben dankbaar dat de Joden in Samaria
en Judea níet schuldig zijn aan het stelen
van grondgebied; dat de schuld voor het
Arabisch-Israëlische conflict níet in hun
schoenen geschoven kan worden. Ik ben
blij dat ik de waarheid ken; namelijk dat
die gebieden nooit Arabisch grondgebied
zijn geweest. Ze werden onrechtmatig bezet door de Jordaniërs en daarvóór behoorden zij tot het Britse Mandaatgebied. Nog
verder terug maakten zij deel uit van het
Ottomaanse Rijk en daarvóór waren zij onderdeel van verschillende Moslimrijken en
koninkrijken van Kruisridders – het is echter
NóóIT in de geschiedenis Arabisch grondgebied geweest en evenmin onderdeel van
een Arabisch land met de naam ‘Palestina’.
En nog verder terug, in vervlogen tijden,
lang voordat de door de islam geïnspireerde Arabieren zich vanuit Arabië over het
Midden-Oosten verspreidden … waren deze
gebieden Joods.
Door deze gebieden in onze tijd opnieuw te
bevolken, leven de Joden – leden van deze
altijd heilige natie – in gehoorzaamheid aan
God. Zij leiden een heilig leven. Laat hierover geen misverstand bestaan!

Pesach
- de roep naar het Beloofde Land De uittocht uit Egypte was het begin: Gods volk gaat op weg...
Veel konden ze niet meenemen,
toen…
Nu..
maken Joodse gezinnen ‘aliyah’...
Ze willen ‘thuis’ komen.
Ook zij kunnen niet veel meenemen naar het Beloofde Land.
% ''"("&%+ &
dat vele nieuwkomers in armoede leven.
Voor hen speciaal deze actie,
om hen een gezegend Pesach te kunnen geven.

ig is”
“Omdat het zo bitter nod
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De bezweringen van
Babylon zijn vergeefs!
Wim Kuiper, Huis van Gebed Daniël

Na jaren van economische
voorspoed zijn we terechtgekomen in onzekere economische
tijden. Groeiden de bomen tot
voor enige tijd nog tot in de
hemel, nu is het tij volkomen
gekeerd. Er heerst angst en
vrees onder brede lagen van
de bevolking, onder meer over
de inhoud van hun portemonnee. De regeringsleiders doen hun best om de indruk
te wekken dat zij de crisis onder controle
hebben. Met alle macht proberen zij deze
te bezweren. Wie kan het tij weer keren?
Amerika voert een financieel beleid waarbij veel dollars in de economie worden gepompt om de economie te stimuleren, in
Europa worden - precies tegenovergesteld
- draconische bezuinigingsmaatregelen genomen om de euro te redden. De letters
van het reddingsplan voor Griekenland zijn
nauwelijks opgedroogd of dit plan wordt alweer opgevolgd door een nieuw plan voor
Ierland. Welke landen zullen nog volgen?
Portugal, Spanje, Italië? Minister van Financiën Jan Kees de Jager spreekt telkens
‘geruststellende’ woorden. Iedereen doet
zijn best om deze crisis te bezweren.
De ‘plannenmakerijen’ van de wereldleiders doen mij denken aan Jesaja 47. Dit
hoofdstuk handelt over de ondergang van
Babel. Babel wordt in de bijbel de gebied-
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ster der koninkrijken genoemd,
dé leidinggevende macht in de
wereld, met enorme rijkdom.
Van haar wordt gezegd dat zij
met haar vele toverijen en plannen het onheil van zich afhield,
zodat zij kon zeggen: ”Ik ben
het en niemand anders, ik zal
niet als weduwe neerzitten en
geen beroving van kinderen kennen.” Met
andere woorden: mij overkomen geen rampen en ellende.

We zien dat in onze
westerse maatschappij
het proces van ‘babylonisering’ volop gaande
is. Het humanisme,
hand in hand gaande
met de geseculariseerde wetenschap en
het geloof van de politici in de ‘maakbare’
maatschappij,
zegt
immers: “Ik ben het
en niemand anders.”
Deze ‘religie’ van het
humanisme heeft ook
haar bezweringen: “Wíj
maken plannen naar
ons eigen inzicht, wij
kunnen alle problemen
oplossen, van armoede
tot klimaatbeheersing,
tot zelfs het MiddenOosten probleem.”
Maar te midden van de wereldheerschappij
van Babel komt plotseling het oordeel van
God. Het is een onafwendbaar oordeel. In
Jesaja 47:11 lezen we : ”Maar u overkomt
een onheil, dat gij niet weet te bezweren; u
over valt een verder f, dat gij niet vermoogt
te verzoenen; u overkomt plotseling een
ver woesting, waar van gij geen vermoeden
had.”

Waarom komt dit oordeel over Babel? In
vers 6 staat: “Ik ben tegen mijn volk (Israël) toornig geweest, Ik heb Mijn er fdeel
ontwijd en het in uw macht gegeven; gij
hebt het geen barmhartigheid bewezen;
op de grijsaard hebt gij ook uw juk zwaar
doen drukken.” Babel wordt geoordeeld
omdat zij de weerloze verbannen Joden en
de grijsaards – een andere zwakke groep
- in hun rijk geen barmhartigheid hebben

bewezen. Met andere woorden, wanneer de barmhartigheid uit de samenleving verdwijnt, is het einde nabij! Als de
wereldmachten het kwetsbare Israël niet
beschermen, maar het integendeel juist in
het nauw brengen, roept dit een oordeel
van God op. We zien dat Israël in deze tijd
‘benauwd’ wordt, onder druk gezet wordt
niet alleen door de USA, maar ook door de
EU, de VN en Rusland. Eigenlijk door de
gemeenschap van alle volkeren.
Kunnen wij deze crisis dan ‘bezweren’ en
afwenden? Het woord ‘crisis’ is afgeleid
van het Griekse woord ‘krisis’ en betekent
‘oordeel’. Een oordeel is eigenlijk een teken dat iets verkeerd gaat, er moet herstel
komen. Maar het herstel waar de machthebbers voor kiezen, kent steeds dezelfde
soort oplossingen, oplossingen om het
wereldsysteem te redden, om Babylon
overeind te houden. God spreekt in vers
12 en 13: “Houdt maar aan met uw be-
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zweringen en met de talrijke toverijen(...)
Gij hebt u afgesloofd met uw vele plannen;
laten nu opstaan en u redden, zij die de
hemel indelen, die de sterren waarnemen,
die maand voor maand doen weten wat
u overkomen zal.” God zegt vrij vertaald:
“Wereld, ga maar door met jullie plannenmakerij, het helpt toch niet!”

Ik geloof dat we ons in de tijd van de barensweeën bevinden die leiden zal tot de
komst van Jezus de Messias. Wee na wee,
crisis na crisis zal volgen. De pauze tussen
de weeën zal – net zoals bij een natuurlijke geboorte - steeds korter worden. De
mensen zullen in deze pauzes hopen dat
de crisis weer bezworen is. Het zal echter
niet blijven bij een economische crisis, ook
zal er sprake zijn van oorlogen, hongersnoden en natuurrampen. Babylon zal echter
blijven proberen om deze crises op haar
eigen manier op te lossen. Maar Jezus
zegt in Johannes 18:36: “Mijn Koninkrijk
is niet van deze wereld.” In Gods Koninkrijk gelden heel andere regels en wetten.
Babylon zal blijven ontkennen dat Jahweh,
de God van Israël, de God der goden is,
en dat Hij, in eenheid met Zijn Woord, de
maatstaf van alle dingen is. Integendeel,
Babylon zal zich ontpoppen tot een samenleving die dronken is van het bloed van
de heiligen en van de getuigen van Jezus
de Messias. Ver volging van christenen zal
toenemen!

Beste lezer, het is de hoogste tijd om ons
te realiseren dat we in moeilijke tijden zijn
aanbeland die niét zullen ophouden. Stel
20 . Blaast de sjofar...

uw hoop niet op het herstel van de economieën van de wereld. God zal Babylon
vernietigen, het is een onafwendbaar oordeel. U zult mij misschien pessimistisch
vinden. Mag ik u er dan op wijzen dat in
Openbaring 19:1, wanneer God het besluit
neemt om Babylon te vernietigen, in de hemel een luid gejuich zal opgaan?

Wat betekent dit voor ons als gelovigen?
Dit is de opdracht die God geeft aan hen
die in Babylon wonen: “Vertrek uit Babylon.” Het probleem voor ons is dat we zo
gehecht zijn geraakt aan Babylon, dat we
niet eens beseffen dat dit zo is. We zitten vaster geketend aan dit systeem van
Babylon dan wijzelf denken. We hebben
helder inzicht nodig, door de Heilige Geest
gegeven, om onze hechting aan Babylon te
zien en te erkennen. De vernietiging van
Babylon wordt in Openbaring 13:19 vergeleken met die van Sodom en Gomorra. Lot
en zijn vrouw ontvluchtten Sodom, maar
het hart van Lots vrouw bleef in Sodom,
waardoor zij uiteindelijk de dood vond. Mijn
gebed is dan ook dat ons hart losgemaakt
zal worden van Babylon door de bevrijdende kracht van de Heilige Geest!

Ontmoeting in
Wales
In oktober van het vorig jaar was ik samen met mijn vrouw in Wales. Ik was uitgenodigd voor een conferentie met het
thema: ‘Israël - de sleutel voor opwekking.
Zonder Israël geen opwekking’.
Eigenlijk ben ik moe van de vele conferenties, maar de Heilige Geest sprak dat ik
moest gaan, ‘voor een ontmoeting’. Omdat
ik nog nooit in Wales was geweest, leek
het me goed om samen met mijn vrouw
Inge te gaan en een aantal dagen langer
te blijven dan de conferentie duurde, zodat

door Jack van der Tang

we wat rond konden kijken. Aangekomen
in Wales, hadden we een fijne conferentie. Persoonlijk had ik de ver wachting dat
de ontmoeting waar van de Heilige Geest
had gesproken, zou zijn met degene die de
conferentie had opgezet. Maar hoewel wij
een korte ontmoeting hadden, was er vanwege de drukte geen tijd voor intensiever
contact.

Wij zouden ‘s maandags weer terugvliegen en tijdens onze reis naar het vliegveld

Derwan Fawr - Bible College Swansea
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wilde ik heel graag een bezoek brengen
aan de gebouwen van het Bible College
in Swansea. Swansea is een grote plaats
aan de zuidwestelijke kust van Wales.
Het ontstaan van het Bible College vormt
een bijzonder verhaal. Tijdens de dertiger
jaren van de vorige eeuw, de crisisjaren,
heeft Rees Howells door gebed een bijbelschool gesticht. Zijn levensverhaal vormt
een van de meest inspirerende levensbeschrijvingen uit de 20e eeuw en is door
Norman Grubb opgetekend in het boek ‘Op
de bres’ (uitgeverij Shamar, ISBN 9789079026-07-4).

De bediening van Rees Howells was ‘intercession’ (voorbede). Rees had geleerd
om te bidden voor onder werpen die God
aanreikte, om ver volgens niet te stoppen
met bidden totdat hij wist dat het gebed
verhoord was. De vrucht op zijn bediening
is nog steeds aanwezig. In de Tweede Wereldoorlog speelde zijn gebedsbediening

Richard Maton voor
Groot Nieuws Radio.
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een belangrijke rol en er zijn diverse getuigenissen over veldslagen die zijn gewonnen door gebed. Rees Howells begreep al
vóór het begin van de oorlog dat dit alles
te maken had met Israël en de verspreiding van het evangelie.

Ik wilde het Bible College zo graag bezoeken, omdat ik wilde zien wat God had
gedaan door één man die Hem trouw
diende en volgde. En zo gingen wij die
ochtend, voordat wij zouden terugvliegen,
op weg naar Swansea. We droegen onze
reis in gebed op, juist ook omdat we het
adres niet goed verstaan hadden. Toen
we in Swansea waren aangekomen, bleek
het hek op slot te zijn. Wij gingen op zoek
naar het adres waar we de sleutel zouden
kunnen ophalen. Volgens de informatie die
wij hadden ontvangen, zou dit vlakbij zijn.
Helaas hadden we ook dit adres niet goed
verstaan. Wij baden opnieuw en we vonden
de straat waar het adres zich moest be-

Richard en Christine Maton

vinden, ruim een kilometer verderop. Deze
straat was volgebouwd met huizen en wij
wisten géén huisnummer. Maar opeens
zagen wij een bejaardenhuis waar van de
naam ons bekend voorkwam uit het telefoongesprek dat wij ‘s morgens gevoerd
hadden en hier gingen wij naar binnen. Een
man van 79 jaar kwam naar beneden; hij
kuste mijn vrouw en gaf mij een enthousiaste omhelzing. Zijn naam was Richard
Maton, en dìt was de naam die men ons
had doorgegeven! Richard nam ons mee
naar zijn kamer, waar hij zijn vrouw Christine aan ons voorstelde. Eigenlijk waren
we erg beduusd door de zeer warme ontvangst. We hadden onze komst niet aangekondigd en wij kenden elkaar helemaal
niet! Het echtpaar vertelde ons dat zij het
enige nog in leven zijnde echtpaar waren
dat had gewerkt met Rees Howells en zijn
zoon Samuel. Christine had van 1936 tot
2008 zelfs onafgebroken op het Bible College gewoond.

Richard en Christine vertelden ons dat ze
op ons hadden gewacht, want de avond tevoren had de Heer hun duidelijk gemaakt
dat er de volgende ochtend iets belangrijks zou gebeuren; er zou bezoek komen.
U kunt zich wel voorstellen dat mijn vrouw
en ik zeer aangeraakt waren. Toen ik besefte hoe bijzonder deze ontmoeting was,
haalde ik uit de auto mijn opname-apparatuur op, die ik altijd gebruik voor interviews voor Groot Nieuws Radio, en ik vroeg
aan Richard en Christine Maton of zij een
boodschap wilden inspreken voor de luisteraars. Maar beste lezers, ik kan u vertellen dat de boodschap in eerste instantie
voor onszelf ontzettend belangrijk was. Ik
begreep nu dat dit de ontmoeting was die
de Heer bedoelde.
Het zou te ver voeren om alles in details
te vertellen. Twee onder werpen die ter
sprake kwamen, wil ik echter met u delen;
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deze hebben mij niet meer losgelaten en
ik heb ze al tijdens diverse spreekbeurten
gedeeld.
Wat God heeft bepaald, zal gebeuren
Richard Maton vertelde ons dat Rees en
Samuel Howells leerden dat God niet geinteresseerd is in onze mening. We mogen
wel een eigen mening hebben en sommigen op de bijbelschool hadden zelfs
een zeer duidelijke mening, maar wat zij
bedoelden met deze opmerking is, dat de
Here God al vóór de grondlegging der wereld alles heeft voorbestemd; en wat Hij
bepaald heeft, dat zal ook gebeuren. Wat
wij er ook van vinden. Dat wat in de bijbel
staat is Gods Woord; dit zal geschieden en
niemand kan dat veranderen.
Jesaja 14:24
De HERE der heerscharen heeft gezworen:
Voor waar, zoals Ik gedacht heb, zó zal het
geschieden, en zoals Ik besloten heb, zal
het tot stand komen: (...)
Psalm 33:10 en 11
De HERE verbreekt de raad der volken,
Hij verijdelt de gedachten der natiën;
de raad des HEREN houdt eeuwig stand,
de gedachten Zijns harten van geslacht tot
geslacht.

Meer dan ooit besefte ik

hoe belangrijk
deze woorden zijn. In onze tijd hebben we
te maken met een veelvoud aan meningen
en visies. Denk alleen al aan het onderwerp Israël.
Steeds meer kerken geven kritiek op Israël
en zetten zich af tegen christen-zionisten.
Zo is de roep om een Palestijnse staat helaas vanuit menige kerkelijke kring te horen en ook in de christelijke politiek lijkt
men zich neergelegd te hebben bij het idee
van een dergelijke staat. Maar het bezoek
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in Wales heeft mij wakker geschud. Meer
dan ooit ben ik gaan beseffen dat onze
meningen helemaal niet relevant zijn. Een
Palestijnse staat met Oost-Jeruzalem als
hoofdstad? Waar staat dat in de bijbel?
Nergens staat dat het land Israël en de
stad Jeruzalem verdeeld mogen worden.
Integendeel, lees bijvoorbeeld de profeten
Joël en Zacharia. Als mij vanuit de politiek
gevraagd wordt wat volgens mij de oplossing is voor het probleem in het MiddenOosten, kan ik alleen maar antwoorden
door te zeggen dat onze keuzes nimmer
tegen Gods Woord in mogen gaan. En óók
als er uit religieuze kringen in Israël de
roep komt om een Palestijnse staat, gaat
dit in tegen Gods Woord.
Ons menselijk verlangen naar vrede doet
ons zoeken naar allerlei oplossingen,
maar we vergeten vaak ons af te vragen
of de gevonden oplossingen bijbels gefundeerd zijn.

Kennis van Gods Woord is belangrijker
dan ooit! Willen we op de juiste wijze voorbede doen, dan is die kennis onontbeerlijk.
Ons humanistisch denken heeft een beeld
van God gemaakt, en dat beeld wijkt af van
hoe de bijbel de God van Israël beschrijft.
Wij hebben het alleen nog maar over de
God van liefde, maar we vergeten dat Hij
de God van de hemelse legerscharen is.
In Joël 3:9 staat: Roept dit uit onder de
volken: Heiligt de oorlog, doet de helden
opstaan; dat alle krijgslieden aantreden,
oprukken!
Ziet u de voorganger op de kansel al oproepen tot oorlog? We willen rust en vrede,
geen onrust of oorlog. Beseffen we de
ernst van alle oordelen die opgeschreven
staan? Al van vóór de grondlegging der
wereld zijn deze zaken vast besloten. Niemand van ons kan dit meer veranderen.

Wat is uw reactie als u op televisie de verwoestingen ziet van oorlogen, hongersnoden, aardbevingen? Leest u Matteüs 24
nog eens!
Wat is uw reactie? In Openbaring 16:9
staat: “en zij lasterden de Naam van God,
die de macht heeft over deze plagen, en
zij bekeerden zich niet om Hem eer te geven.”
Laten we bidden dat we mèt de engel uit
Openbaring 16:5 mogen spreken: “Rechtvaardig zijt Gij, die zijt en die waart, Gij Heilige, dat Gij dit oordeel hebt geveld.”
Het belang van voorbede
Misschien wel het meest belangrijk was,
dat we ons realiseerden dat de Here ons
toonde hoe belangrijk voorbede was. Al
langere tijd leefde bij ons en bij het Huis
van Gebed ‘Daniël’ de overtuiging, dat we
ons moeten gaan voorbereiden op een ander soort bidstonden. Het gebed moet zich
gaan verdiepen tot echte voorbede.
En dit besef deed ons inzien dat deze
boodschap voor ons was, en dat wij die bekend moesten maken. God zoekt mensen
die hun leven willen offeren in dienst van
de Koning der Koningen; die begrijpen dat
de tijd waarin we leven zeer ernstig is. De
oordelen zullen zich intensiveren.

Het woord van God

Israël zal steeds centraler komen te staan
in de wereldpolitiek. De druk op Israël zal
extreem toenemen. Wie staat op om Israël
in gebed te brengen? Wie geeft zijn leven
aan voorbede voor het land en volk Israël?

Alles wat met Israël te maken heeft,
heeft te maken met de wederkomst van
de Messias! Realiseren we ons niet dat de
duivel er alles aan gelegen is om deze te
voorkomen?
Een groot mysterie in deze dingen is, dat
God ons wil gebruiken.
Door onze onverwachte ontmoeting met
het echtpaar Maton beseffen we welke
de opdracht is, die de God van Israël ons
heeft gegeven en die we bekend moeten
maken!

is duidelijk over de

tijd waarin we leven:
Sta op, word verlicht, want uw licht komt
en de heerlijkheid des HEREN gaat over
u op. Want zie, duisternis zal de aarde
bedekken en donkerheid de natiën, maar
over u (Israël) zal de HERE opgaan en Zijn
heerlijkheid zal over u gezien worden. Volken zullen opgaan naar uw licht en koningen naar uw stralende opgang.
(Jesaja 60:1-3)
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Bidden voor Egypte en het
Midden-Oosten in een tijd van
beroering

Ofer Amitai
International Prayer Center Jerusalem

Over gebed
Het is zo dat de meesten van ons die zijn betrokken bij gebed en voorbede, God nog niet
door en door kennen. We hebben nog geen
volkomen kennis van of inzicht in de manier
waarop Hij met mensen omgaat en Zijn werk
op aarde uitvoert.
Vaak worden wij in onze voorbede en gebedstijd niet zozeer geleid door de Geest van
de Heer, maar door onze eigen analyse van
de situatie, door de algemene opinie en door
onze kijk op het Woord van God – inclusief
onze eigen uitleg ervan.
Terwijl ik in gebed aan het worstelen was en
de Heer zocht met betrekking tot de situatie
in Egypte en wat de betekenis hiervan is,
werd ik mij pijnlijk bewust van deze feiten. Ik
ben ervan overtuigd dat de Heer mij leidde
om dit verslag te schrijven. Hierin wordt aangegeven wat wij op dit moment nodig hebben van de Heer om effectieve voorbidders
te zijn.
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Aan degenen die het verhaal over de opwekking in de Azuza Straat (Los Angeles, 14
april 1906) hebben gelezen, is de naam van
Frank Bartleman niet onbekend. Bartleman
werd in de periode die aan de opwekking
voorafging, op een geweldige manier door
de Heer gebruikt op het gebied van gebed
en voorbede. In 1904 verhuisde hij naar
Los Angeles. In april 1905 hoorde hij F.B.
Meyer spreken over de opwekking in Wales
en er groeide bij hem een sterk verlangen
naar God. In zijn hart ontwikkelde zich een
enorme gebedslast en een roep om een
krachtige opwekking.
Hij schrijft: ‘Ik werd letterlijk verteerd door
het verlangen naar gebed. Soms ervaarde
ik de krachtmeting in de hemelse gewesten
als een aardbeving … Dit vergde het uiterste
van mijn lichamelijke en psychische krachten. En toch is deze ‘barensnood van de ziel’
één van de zoetste ervaringen die een mens
kunnen overkomen – deelhebben aan het lijden van Jezus.’
‘Op een nacht lag ik – zoals vaak het geval
was – na een intense, folterende worsteling
languit op de vloer. Toen verscheen Jezus
aan mij en o … de herinnering aan die ontmoeting zal nooit uit mijn geheugen kunnen
worden gewist – niet in de tijd en niet in de
eeuwigheid! Hij bleef een tijdje bij mij; in Zijn
aanwezigheid leken mijn ziel en heel mijn
wezen weg te vloeien als gesmolten metaal.
Ik aanbad Hem aan Zijn voeten. Ik verloor
mijzelf volledig in Hem; tijd en plaats waren
volkomen vergeten – niet langer waarneem-

baar. Het was ‘Geest in de
meest zuivere vorm’. Als
Hij Zich niet had teruggetrokken, zou ik daar nu nog
steeds zijn … Dagenlang
leek het alsof ik mij in de
hemel bevond, in die verbazingwekkende Aanwezigheid.’
‘Er waren momenten dat
de pijn in mijn ziel zo intens
werd, dat ik het thuis niet
uithield. God had de Geest
van prediking bijna volledig weggenomen, behalve
wanneer ik profeteerde over de op handen
zijnde gebeurtenissen. In feite zat ik vijftien
maanden lang opgesloten in mijn privé-vertrek. Als ik al sprak in deze periode, spoorde
ik over het algemeen aan tot gebed.’
‘Veelvuldig en verheven waren de ervaringen in gebed en voorbereiding, voordat God
het kleine, eenvoudige en nederige groepje
afscheidde dat in april 1906 de Geest ontving. Aan het einde van mijn krachten wierp
ik mij uiteindelijk languit op de grond, in een
laatste martelende worsteling – vol verlangen om te ontvangen. En ik ontving … !
Ik had tot kort voor de grote gebeurtenis geprofeteerd over de op handen zijnde uitstorting. Toch kreeg ik nog één heel belangrijke
taak te vervullen met het oog op de aardbeving in San Francisco.’
Op zondag 15 april – ongeveer twee dagen
na het begin van de uitstorting van de Geest
– kwam de Heer bij Frank Bartleman en
droeg hem op ‘om tien dagen te wachten’.
Toen Bartleman naar het waarom vroeg, gaf
God geen antwoord. Drie dagen later vond
de aardbeving plaats. San Francisco lag in
puin en brandde volledig uit. ‘Het was een
wel heel vreemd antwoord op onze gebeden.
Het was Zijn hand.’
[Opmerking: De aardbeving voltrok zich

slechts een paar dagen
nadat de Geest werd uitgestort. De opwekking
begon op 14 april, de beving vond plaats op de
18e! De aardbeving en
de daarop volgende brand
staan te boek als één van
de grootste natuurrampen
in de geschiedenis van de
Verenigde Staten. Wikipedia: ‘1906 San Francisco
earthquake’]

‘… Hij maakte me bewust

van Zijn wraak op zonde.
Op dat moment leek de wraak groter dan
de genade. Maar genade werd niet vergeten. Mijn verzoeken verdreven de donkere
wolken die als een zwarte brij van Hem afrolden. Het was overweldigend. Ik kan het
niet beschrijven. Maar uiteindelijk bood Hij
een aldoordringende genade ten behoeve
van zielen. Barmhartigheid overwon, in ieder
geval grotendeels … In ieder geval werd Zijn
woede voor een tijd getemperd, uitvoering
van straf ingehouden, de mensen voor het
gerecht gebracht …
Zijn aanwezigheid straalde grote hoeveelheden kracht uit om te overtuigen en tot bekering te bewegen. Ik besefte dat Hij mijn
pleidooien had aangehoord en beantwoord.
Hij was een machtig werk begonnen en zou
dit ook voltooien.’
God staat op het punt om Zijn Geest uit te
storten op een manier die nog niet eerder
in de geschiedenis is voorgekomen! (Joël
2:28-32) De komende uitstorting van de
Heilige Geest zal alles te maken hebben
met JEZUS! Zacharia 12 beschrijft de openbaring van de Gekruisigde aan Israël met
een enorme overtuigingskracht en met de
Geest van genade en gebeden die zelfs de
fysieke wereld zal beïnvloeden. De heerlijkheid van God zal de natuur beïnvloeden (in
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Zijn handelen met Israël was - en is - dat element altijd al zichtbaar). Deze uitstorting zal
op ‘alle vlees’ neerkomen en zal alle imitaties van de uitstorting van de Heilige Geest
in de laatste dagen wegvagen. Er nadert
een periode van enorme problemen en druk
voor het land Israël en de hele wereld. Als
God voor de uitstorting in de Azuza Straat
al voorbidders als Bartleman nodig had, die
het tot hem uitschreeuwden, HOEVEEL TE
MEER WIL GOD VANDAAG VOORBIDDERS
DIE BEREID ZIJN OM DEZE LAST OP ZICH TE
NEMEN?
Momenteel brengt God de volken samen
tegen Israël, om hen daar te berechten. Zie
Joël 3:2 (pleiten = rechtspreken). Dat God
toelaat dat de volken hun militaire kracht
sterk uitbreiden, maakt onderdeel uit van
Zijn eindtijd-agenda. Door deze woorden te
spreken, geeft Hij de volken in feite toestemming om hun krachten maximaal uit te bouwen. Dat de volken zich tegen Israël keren,
komt van God. Echter, als wij niet bidden,
zal de vijand hier voordeel uit slaan en een
poging doen om Gods werk in Gods volk te
vernietigen. Perioden van oordeel zijn de momenten om te bidden!
God staat op het punt om vanuit Jeruzalem
te gaan spreken (Joël 3:16). Hij zal vanuit
Jeruzalem Zijn stem verheffen en de hemelen en de aarde doen beven! O, wat is het
nu nodig dat het Woord realiteit wordt voor
ons, dat wij het gaan ervaren, dat wij het in
geloof aanvaarden, dat wij wijsheid ontvangen om ons ‘er in te bidden’. De hemelen
zullen beven! De aarde zal beven – inclusief
al zijn machtigen! Het tweede deel van het
vers laat zien dat het een angstaanjagend
en moeilijk moment zal zijn – God belooft dat
Hij de kracht en de hoop van Zijn kinderen
zal zijn, zodat zij in staat zullen zijn om het
te verdragen.
Bidden voor Egypte – (Joël 3:19; Jesaja 19)
Beide Schriftgedeelten spreken over een tijd
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van moeiten voor Egypte, maar Jesaja 19
toont dat dit land vanuit die situatie zijn bestemming als verloste natie zal bereiken.
En … deze bestemming is nauw verbonden
met Israël! Egypte zal een kolossale verootmoediging doormaken, maar van daaruit als
een geredde tevoorschijn komen. Ik ben er
zeker van dat de vijand andere plannen in
gedachten heeft voor dat volk. Hij heeft het
immers al meerdere malen gebruikt om enkele van de bitterste oorlogen tegen Israël
aan te voeren.
Gods ultieme doel is: zegen en leven!
(Joël 3:13)
Naar alle waarschijnlijkheid zullen de Arabische volken door de islam overspoeld worden; het lijkt de manier te zijn waarop de vijand probeert om Israël te vernietigen – zijn
sleutel tot wereldwijde verzoening…! Maar
God is alleenheerser over de aarde en werkt
Zijn eigen agenda uit. Echter, Gods kinderen
moeten vol vertrouwen in deze agenda voor
Hem staan; vol vertrouwen dat zij de vijand
in toom kunnen houden. Anders zal de vijand
Gods grenzen overschrijden, voordeel slaan
uit de situatie en ongehinderd zijn eigen
doelen verwezenlijken: stelen, moorden en
vernietigen.

De Messias zegene u!
Lees het volledige artikel op http://www.
israelprayercenter.org/2011/02/07/178/
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Alijah uit
Nederland?
Alijah (letterlijk opgaan
naar Sion) is in het nieuws.
Bolkestein spreekt erover dat
orthodoxe Joden maar beter
kunnen vertrekken naar de
USA of Israël. De zoon van de
Amsterdamse rabbijn Evers
emigreert naar Israël vanwege het antisemitisme in
Nederland. Steeds meer Belgische Joden emigreren naar
Israël, waarbij antisemitisme
en economische redenen de
belangrijkste motieven zijn. Het is opvallend hoeveel (christelijke) mensen de laatste tijd ontdekken dat ze Joodse wortels in
hun stamboom hebben!
Hoeveel Joden zijn er in Nederland?
Een recente studie1 heeft aangetoond dat
er ongeveer 52.500 Joden in Nederland wonen, van wie er circa 9000 de Israëlische
nationaliteit hebben! Velen van hen zijn geassimileerd of hebben bijna geen banden
meer met het Jodendom en/of Israël. Ruwweg is twee derde geboren uit een Joodse
moeder en heeft een derde alleen een
Joodse vader. De Joodse gemeenschap in
Nederland is erg versplinterd en verdeeld.
De meeste Joden zijn niet aangesloten bij
1

“De Joden in Nederland anno 2009” Hanna van
Solinge & Carlo van Praag
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Richard Zevenhuizen
Voorzitter Ebenezer Operatie
Exodus NL
www.operation-exodus.org

een synagoge, en 44% doet
niets aan Joodse religie of
gebruiken!
Verbondenheid
met Israël is er voor 19%
nauwelijks en 4% heeft zelfs
negatieve gevoelens. Kortom,
enorm veel Joden in Nederland zijn geassimileerd.
Maar zegt de profeet in Jesaja
43:8 niet: “Doet het volk uitgaan, dat blind is, al heeft het
ook ogen, en dat doof is, al
heeft het ook oren”? Durven
we daarvoor te bidden, dat ook de Nederlandse Joden terug zullen keren naar het
Beloofde Land?
Wat is er aan de hand?
Sinds 1991 heeft Ebenezer Operatie Exodus meer dan 130.000 Joodse mensen geholpen om alijah te maken, het merendeel
uit de voormalige Sovjet Unie. De God van
Abraham, Isaak en Jakob is trouw aan Zijn
beloften aangaande land en volk! Hij is Zijn
volk aan het terugbrengen van de einden
der aarde! Wij mogen ze “opvissen” voordat de jagers komen (Jeremia 16:16). De
focus van ons werk is daarom ook verschoven van het “Noorderland” naar alle landen
waarheen de HEER hen verstrooid heeft.
Noord- en Zuid-Amerika en ook Azië hebben nu onze aandacht en ons gebed nodig
om de alijah op gang te brengen. Gebed is

nodig om de struikelblokken te verwijderen
(Jesaja 57:14).
Wat zijn dan die struikelblokken?
Struikelblokken kunnen worden gevormd
door het moeizaam zoeken naar en verkrijgen van documenten en papieren die nodig
zijn om aan te tonen dat je Joods bent. Maar
ook het ontbreken van financiële middelen,
hechte familiebanden, assimilatie, ziekte,
angst voor het onbekende (andere cultuur,
etc.). Is het dan niet de opdracht voor de
kerk om hiervoor op de bres te gaan staan,
in gebed, maar ook daadwerkelijk?
Zo zegt de Here HERE: 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)
Het is eigenlijk de taak van de volken, hoeveel te meer van de kerk! De kerk heeft de
Bijbel, het Woord van God, maar gelooft
ze ook wat dat Woord zegt aangaande Zijn
volk? Talloze malen moeten de profeten in
de naam van de Heer uitspreken dat Hij een
keer zal brengen in hun lot (Amos 9:14). En
God zoekt mensen die deze opdracht willen
helpen uitvoeren! Doet u mee?
Heiligen van Gods Naam?
Jezus leert ons bidden in het ‘Onze Vader’:
“Uw Naam worde geheiligd”. Gods Naam
heiligen, hoe doe je dat eigenlijk? Natuur-

lijk, je zult Zijn Naam niet vloeken, “ijdel”
gebruiken. En proberen te leven volgens
de Tien Woorden die de Here God via Zijn
volk Israël aan ons heeft gegeven. Maar
al lezende in de profeten heb ik nog iets
ontdekt, hoe de Naam van God wordt geheiligd. Van de profeet Ezechiël kunnen wij
leren dat Gods Naam ontheiligd is door de
diaspora, de verstrooiing van het Joodse
volk over de gehele aarde:
Ik verstrooide hen onder de volken, zodat
zij over de landen verspreid raakten; naar
hun handel en wandel richtte Ik hen. En bij
alle volken waar zij kwamen, ontheiligden
zij Mijn heilige Naam, doordat men van hen
zeide: Dezen zijn het volk des HEREN, maar
toch moesten zij weg uit Zijn land. Dit deed
Mij leed om Mijn heilige Naam, die het huis
Israëls ontheiligd had onder de volken in
wier gebied zij gekomen waren. (Ezechiël
36:19-21)
Gods Naam moet weer geheiligd worden op
aarde, daarom is God nog steeds trouw aan
Zijn verbond. Zolang de zon overdag nog
licht geeft! (Jeremia 31:35-37) Het gaat om
het heiligen van de Naam van God!
Daarom, zeg tot het huis Israëls: Zo zegt de
Here HERE: niet om uwentwil doe Ik het, o
huis Israëls, maar om Mijn heilige Naam,
die gij ontheiligd hebt onder de volken in
wier gebied gij gekomen zijt. Ik zal Mijn grote Naam die onder de volken ontheiligd is,
die gij te midden van hen ontheiligd hebt,
heiligen; en de volken zullen weten, dat Ik
de HERE ben, luidt het woord van de Here
HERE, wanneer Ik Mij voor hun ogen aan u
de Heilige zal betonen. (Ezechiël 36:22-23)

God gaat Zijn Naam heiligen,

opdat de
volken zullen weten wie Hij is: De God van
Abraham, Izaak en Jakob; Israëls God! In
het volgende vers laat God zien hoe Hij dat
gaat doen:
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Ik zal u weghalen uit de volken en u bijeenvergaderen uit alle landen, en Ik zal u
brengen naar uw eigen land; (...) (Ezechiël
36:24)
De Here God zelf heeft ze verstrooid, maar
Hij belooft ze ook weer bijeen te vergaderen! En daar wil Hij Zijn grondpersoneel (de
kerk) bij inschakelen.
Zo zegt de Here HERE: 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)
Alijah, de terugkeer van het Joodse volk uit
alle landen van de wereld, is het heiligen
van Gods Naam!
Meehelpen met het thuisbrengen van de
Joden is dus het heiligen van Gods Naam,
het letterlijk vervullen van de tweede zin
(het tweede gebed) uit het ‘Onze Vader’!
Monumenten
De laatste jaren zijn er vele nieuwe monumenten onthuld voor de Joodse slachtoffers van de Holocaust. En dat is goed, er
is een blijvende herinnering nodig aan het
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onnoemlijke leed hun toegebracht. Maar
het lijkt alsof wij blind zijn voor het heden.
Willen wij leren uit onze geschiedenis? Dat
wij niet vijandig of op zijn best onverschillig
staan tegenover onze Joodse medeburgers
en de staat Israël?
Op de dag dat je toekeek hoe andere volken de bezittingen van je broeder wegsleepten, hoe vreemdelingen de stadspoorten
binnengingen en het lot wierpen over Jeruzalem, toen was jij zoals zij. Die dag had je
je niet mogen verlustigen in de rampspoed
die je broeder trof, je had je niet mogen
verheugen over de ondergang van het volk
van Juda, en op die dag van angst had je
hen niet mogen bespotten. Die dag had je
de poorten van de stad niet binnen mogen
gaan, je had je op die dag van onheil niet
mogen verlustigen in het kwaad dat Mijn
volk werd aangedaan, en op die dag van ongeluk had je je niet mogen vergrijpen aan
hun bezittingen. (Obadja 11-13)
Het is alsof wij (Nederland) een tweede
kans krijgen om nu het Joodse volk te helpen en te zegenen als zij uit ons midden
vertrekken, niet naar de gaskamers dit
keer, maar naar het Beloofde Land! Toen
zijn er 104.000 uit ons midden uitgeroeid!

Antisemitisme wordt algemeen

veroordeeld, maar antizionisme is ‘in’. Laten we
bidden dat de Joden in Nederland ‘ontworteld’ zullen worden, om ‘geworteld, geplant’
te worden in het land Israël.
(...) en het zal gebeuren, zoals Ik wakker
ben geweest om hen uit te rukken en af
te breken, te verwoesten en te verdelgen
en rampen over hen te brengen, zo zal Ik
wakker zijn om hen te bouwen en te planten, luidt het woord des HEREN. (Jeremia
31:28)

voorbede wordt er een weg gebaand, waardoor de alijah kan plaatsvinden. Ebenezer
is niet voor niets juist geboren tijdens een
internationale gebedsconferentie in Jeruzalem tijdens de Golfoorlog. Het is een werk
dat de Here God doet en Hij wil gebruik maken van Zijn kerk, van mensen die op de
bres willen staan voor zijn volk!
Trekt, trekt door de poorten, bereidt de weg
voor het volk, baant, baant de weg, zuivert
hem van stenen, heft een banier omhoog
boven de volken. (Jesaja 62:10)

Alijah gebedsgroepen
Sinds een klein jaar zijn wij bezig om alijah
gebedsgroepen op te zetten in Nederland,
waarbij het van belang is dat de deelnemers
toegewijd zijn om in hun omgeving te bidden
voor de alijah uit hun regio. Voor elke regio
kan de strategie anders zijn; afstemming op
de Heilige Geest is uiterst belangrijk. Door

Gelooft u het Woord van God? Ook als
dat zegt dat Hij niemand achter wil laten in
ballingschap?(Ezechiël 39:28) Dus ook niet
in Nederland? Kunnen wij zo bidden voor
onze ‘oudere broer’ en de schande van de
Tweede Wereldoorlog omkeren in het daadwerkelijk helpen, bemoedigen en zegenen
van hen? Doet u mee?
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(6 nrs.) voor slechts €20,85.
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De straf op het offeren van de
kinderen aan de Moloch en abortus

L.P. Dorenbos
dorenbos@schreeuwomleven.nl
www.schreeuwomleven.nl

Het geschiedde namelijk, toen Salomo oud
geworden was, dat zijn vrouwen zijn hart
meevoerden achter andere goden, zodat zijn
hart de HERE, zijn God, niet volkomen was
toegewijd gelijk dat van zijn vader David. Zo
liep Salomo Astarte, de godin der Sidoniërs
achterna, en Milkom, de gruwel der Ammonieten, en Salomo deed wat kwaad was in
de ogen des HEREN, en hij volgde de HERE
niet volkomen, zoals zijn vader David.
Toentertijd bouwde Salomo een hoogte voor
Kemos, de gruwel van Moab, op de berg ten
oosten van Jeruzalem, en voor Moloch, de
gruwel der Ammonieten. Hetzelfde deed hij
voor al zijn vreemde vrouwen, die reukoffers
en slachtoffers aan haar goden brachten (1
Koningen 11:4-8).
Toen zeide de HERE tot Salomo: omdat
het zo met u gesteld is, dat gij Mijn verbond

en Mijn inzettingen, die Ik u geboden had,
niet in acht genomen hebt, zal Ik voorzeker
het koninkrijk van u afscheuren en het uw
knecht geven. Maar bij uw leven zal Ik dat
niet doen, ter wille van uw vader David; uit
de hand van uw zoon zal Ik het afscheuren.
Evenwel zal Ik niet het gehele koninkrijk afscheuren, één stam zal Ik aan uw zoon geven ter wille van mijn knecht David en ter
wille van Jeruzalem, dat Ik verkoren heb (1
Koningen 11:11-13).
Straf op het offeren aan de Moloch
Wat een straf op afgodendienst en het offeren van de kinderen aan de Moloch. Het rijk
wordt in tien en in twee stammen gesplitst.
Gods uitverkoren volk in Zijn uitverkoren land
L.P. Dorenbos in het dal Himmon
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al onder de tweede koning gestraft. Als je
aan de kinderen komt, kom je aan God. Wie
onschuldig bloed vergiet, diens bloed zal vergoten worden. Salomo, Salomo, God heeft
je zo gezegend, God heeft het zo duidelijk
aan je bekendgemaakt. Hoe is het mogelijk
dat dit in je hart is opgekomen. Wat een tragiek. Wat een waarschuwing voor allen die
na hem komen en ook voor ons, vandaag, nu
we door abortus onschuldig bloed vergieten
van kinderen in de moederschoot. De schrik
slaat je om het hart.
Gods straf op doden van kinderen in de
moederschoot
Als God Zijn uitverkoren volk in Zijn uitverkoren land zo zwaar straft, hoe zal Hij ons niet
straffen om de gruweldaden die wij doen, nu
elk jaar wereldwijd 50 miljoen ongeboren kinderen in de moederschoot gedood worden;
in totaal al meer dan een miljard. In ons eigen land nu al een miljoen; en elk jaar komen daar meer dan 30.000 bij!

Het offeren van de kinderen aan de Moloch
is demonie; de boze geesten worden gediend. Abortus is het offeren van de kinderen aan de demonen. Het is afgodendienst.
Wij worden dan ook opgeroepen om ons niet
met occultisme, demonen, waarzeggende
geesten en dus met abortus in te laten (Leviticus 20:6).
Abortus eind(s)t(r)ijd oordeel
Salomo heeft het geweten. God sprak het
oordeel over de Moloch afgodendienst uit
en dit oordeel voltrok zich tijdens het bewind van zijn opvolger. Wij kennen nu ongeveer veertig jaar abortus. De agressie
waarmee het wereldwijd wordt gepromoot
is onvoorstelbaar. De VN en vele landen en
organisaties zien abortus als hun grote prioriteit. Honderden miljoenen worden daar
ingepompt. En iedere poging om op te ko-
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men voor het leven wordt hardnekkig tegengewerkt. Abortus is van een apocalyptische
omvang.
Door Moloch afgodendienst gingen Israël en Juda in ballingschap
Met Salomo kwam er een begin aan het offeren van de kinderen aan de afgod Moloch.
Maar daar is het niet bij gebleven. Steeds
opnieuw kwamen er koningen die ook kinderen gingen offeren aan de Moloch. De
gevolgen voor het uitverkoren volk zijn desastreus. Tot op de dag van vandaag zijn de
tien en de twee stammen gesplitst en over
de wereld verstrooid. Na de splitsing van het
rijk hebben ze voortdurend met elkaar en
de omringende volkeren in oorlog geleefd.
Steeds opnieuw hebben ze de afgoden gediend en hun kinderen aan de Moloch geofferd. God zond profeten als Jesaja, Jeremia
en Ezechiël om hen op te roepen om zich te
bekeren. Maar zij deden wat kwaad was in
de ogen des Heren.

In de tempelprediking van Jeremia, in
hoofdstuk 7, kwam het woord van de HERE
tot Jeremia: Want de kinderen van Juda hebben gedaan wat kwaad is in Mijn ogen, luidt
het woord des HEREN; zij hebben hun gruwel
geplaatst in het huis, waarover Mijn Naam
is uitgeroepen om dat te verontreinigen, en
zij hebben de hoogten van Tofet gebouwd,
die zich in het dal Ben-Hinnom bevinden, om
hun zonen en dochters met vuur te verbranden, hetgeen Ik niet geboden heb en wat in
Mijn hart niet is opgekomen. Daarom zie, de
dagen komen, luidt het woord des HEREN,
dat niet meer gezegd zal worden: Tofet en
dal Ben-Hinnom, maar Moorddal; en men zal
in Tofet begraven bij gebrek aan plaats, ja,
de lijken van dit volk zullen het gevogelte des
hemels en het gedierte der aarde tot voedsel strekken, zonder dat iemand ze verjaagt.
En Ik zal in de steden van Juda en op de

straten van Jeruzalem doen verstommen de
stem der vreugde en de stem der vrolijkheid,
de stem van de bruidegom en de stem der
bruid, want het land zal een verwoesting zijn
(Jeremia 7:30-34).
En we weten dat hetgeen de HERE door de
profeten geprofeteerd heeft, geschiedt. We
lezen in 2 Koningen 17 dat het tienstammenrijk Israël vanwege zijn afgodendienst,
en omdat het zijn zonen en dochters door
het vuur heeft laten gaan, in ballingschap is
weggevoerd door de Assyriërs (2 Koningen
17:16-17). En tot op heden zijn de tien stammen nooit teruggekeerd.
We lezen dat ook Juda vanwege zijn zonden
in ballingschap is gegaan. We zien opwekking onder Hizkia en de hervorming onder Josia, maar de afschuwelijke zonden door koning Manasse riepen de gramschap van de
HERE op, zodat ook Jeruzalem en de tempel
verwoest worden en het volk in ballingschap
naar Babel is gegaan, zoals werd geprofeteerd (2 Koningen 25:11).
Na zeventig jaar kwam een klein gedeelte
onder koning Kores terug, zoals ook was geprofeteerd, maar tot op vandaag is ook Juda
verspreid onder de volkeren. Wat een straf.
Wat een oordeel.
Abortus apocalyptisch eindoordeel
Dwars door de oordelen heen klinkt steeds
de belofte van herstel. De profeten staan
daar vol van. Het oordeel is onherroepelijk,
maar Gods beloften houden eeuwig stand.
De beloften aan Abraham, Isaak en Jakob
zijn eeuwigdurend. De Here God zal zijn volk
terugbrengen in het beloofde land, Hij zal
Juda en Israël weer tot één volk maken. De
beloofde Messias is gekomen. En Messias
Jezus zal terugkomen, zoals Hij is opgevaren.
We worden opgeroepen te leven in de vurige
verwachting van dat Koninkrijk. De centrale
prediking is dan ook: Bekeert u, want het
Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. De

tijd is vervuld. Gelooft het evangelie.

Als God Zijn uitverkoren volk straft omdat
zij hun kinderen offeren aan de Moloch, dan
moeten wij vandaag niet denken dat God het
niet zo nauw neemt als wij de kinderen, de
ongeboren kinderen, offeren aan de afgod
abortus. Het zou wel eens kunnen zijn dat
met de abortus-explosie Gods gramschap
vol raakt en de eindtijd wordt verhaast. Abortus zou dan ook wel eens veel meer te maken kunnen hebben met de huidige apocalyptische ontwikkelingen dan wij denken. De
enorme wereldwijde agressie om abortus te
promoten, de 50 miljoen abortussen die nu
al sinds lange, lange tijd ieder jaar gepleegd
worden, hetgeen over de hele wereld tot een
totaal van één miljard abortussen heeft geleid, roepen Gods gramschap en oordeel op.
Kerk werkt mee aan abortusramp
Het lijkt erop dat abortus voor de kerk geen
prioriteit heeft. Maar vanuit Gods perspectief
wordt bij iedere abortus Zijn hart geraakt. De
duivel is erop uit om God in Zijn hart te raken
en dat is wat er met elke abortus gebeurt.
Als wij dan niet in beweging komen, werken
wij mee aan deze abortusramp. Het oordeel
begint ook bij het huis Gods, als de kerk
lauw blijft en zich niet inzet voor de afschaffing van abortus.

We leven in enerverende tijden. Met abortus
in profetisch perspectief halen wij het (eindtijd)oordeel over ons. De wereld is in rep en
roer. Oorlogen, rampen, terrorisme, vervolging. Als dan deze dingen gebeuren, mogen
we ons hoofd opheffen, want de verlossing
is nabij. Het brengt de abortusproblematiek
in een heel ander perspectief. Niet velen nog
leggen deze verbanden. Maar studie van de
profeten en de parallellen met de Moloch afgodendienst openen je ogen er voor.
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Gem Israël

Pillar of Fire
en CGI
organiseren een tournee met

Chuck Cohen
De bekende bijbelleraar Chuck Cohen uit
Israël komt naar Nederland en Duitsland.
Hij spreekt o.a. over
Vrijdag 4, 20.00 u:
EFG Kleve , Albersallee 144
de wortels van ons
47533 Kleve (D)
geloof (waar hij ook
0049-173-7562877
een fascinerend
boek over schreef ),
Zaterdag 5, 10.30-15.30u:
Landelijke Gebedsdag
over de relatie
Israëlplatform,
tussen
NEM-gebouw,
christenen
Voorthuizerweg 5 Nijkerk
en Joden,
0342 – 47 13 18
en over zijn
Zondag 6, 10.00 u:
nieuwste
Gem. De Startbaan
boek: Vaste
Hitteschild 4, IJsselstein
030 688 69 61
Grond.
Zondag 6, 20.00 u:
Petach Tikvah
Oosthalen 5, Hooghalen
0593 59 20 97
Dinsdag 8, 20.00 u:
Emmaüskerk
Dorpsweg 27, Hattem
070 4040 004
Woensdag 9, 20.00 u:
Opstandingskerk
Groen van Prinstererweg
66, Dordrecht
070 4040 004
Donderdag 10, 20.00 u:
Vredekerk, Maartensdijklaan 126, Den Haag
070 4040 004

Zaterdag 12, CGIconferentie Keerpunt,
10 - 16 u:
A. J. Ernststraat 302-304
Amsterdam
020 644 69 99
www.cgi-holland.nl
Zondag 13, 9.45 u:
Ev. Zendingsgemeente
Menorah
Paslaan 11, Apeldoorn
055 576 26 35
Zondag 13, 20.00 u:
Ontmoetingskerk
Stalkaarsen 19, Gorinchem

Chuck Cohen is
een van origine
Amerikaanse Jood
die sinds 1989 in
Israël woont. Hij
kwam in 1976 tot
geloof in Jezus de
Messias. Later werd
hij medevoorganger
in een Messiaanse
gemeente in Florida.
In 1989 vertrokken
Chuck en Karen
naar Israël. Samen
schreven ze het
boek “Roots of our
Faith” (Wortels van
ons Geloof), en zij
publiceren regelmatig de nieuwsbrief
“Watchmen from
Jerusalem” (www.
ifi.org.il), waarin ze
een bijbels perspectief op het nieuws
trachten te geven.
Chuck is als bijbelleraar verbonden
aan de King of
Kings Assembly in
Jeruzalem.
Op de avonden staat de
koffie klaar om 19.3039
u.

De Grootste Opwekking Is Op Komst!
Maar Gij, o HERE, troont voor eeuwig; Uw naam
blijft van geslacht tot geslacht. Gij zult opstaan,
U over Sion erbarmen, want de bepaalde tijd is gekomen.
Psalm 102: 13, 14

