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Een Feest voor Aanbidders, Wachters en Strijders voor Sion!

Ontwerp door Joel Bell

“Hoor, uw wachters verheffen de stem, zij jubelen tezamen, want met eigen ogen zien zij,
hoe de HERE naar Sion wederkeert.” Jesaja 52:8-9

Oproep van Wachters

Kom het met eigen ogen zien in Jeruzalem
Het doel van het Internationaal Christen Zionisten
Centrum is het bijeen brengen van de ware
gelovigen – zoals Zacharia ons voorzegt: ’10 uit
elke natie’- om het volk van Israël te steunen. Wij
roepen allen die ware Eindtijd-wachters voor Sion
zijn op om naar Jeruzalem te komen en hun stem
bij de onze te voegen, om
gezamenlijk te proclameren en
te zingen van het glorieuze en
tot een hoogtepunt komende
doel van God voor deze natie.

Toen nam de Here het op
voor zijn land en Hij kreeg
medelijden met zijn volk. ( Joel
2:18)
Zo zeker als dat de Here het opneemt voor Sion,
zo ook Zijn zonen en dochters die Zijn Hart
kennen. De oproep om het Loofhuttenfeest in
2012 bij te wonen, bevat daarom ook een oproep
tot samenkomst van Bijbelse Zionisten van de
Natiën van de wereld – de ‘Verenigde Naties’ van
God – zij die hun plaats willen innemen tegen de
vestiging van een gekunstelde Palestijnse staat. Wij
geloven dat deze gedenkwaardige Samenkomst de
geschiedenis zal ingaan als een belangrijk keerpunt
voor de toekomst van Israël.
Het is met ware waakzaamheid dat de Eindtijd
wachters en ambassadeurs van het Koninkrijk hun
plaats innemen. Zij zien wat God ziet en voelen wat
God voelt. Hij geeft ons de opdracht om nimmer
te zwijgen, nacht noch dag, en Hem geen rust te
gunnen, totdat Hij Jeruzalem grondvest en het stelt
tot een lof op aarde.
De profeet Zacharia voorzegt een dag waarop ALLE
natiën worden opgeroepen om het Loofhuttenfeest
te houden en de Koning van Jeruzalem te
aanbidden. Wij zijn dit woord profetisch binnen
gegaan in 1980!
Zoals bevolen door de Heer, zal ons 2012 Feest
bij uitstek een tijd worden, apart gezet voor Lof
prijzing, Gebed en Proclamatie. Het is ons diepe
hartsverlangen dat de Heer ons zal bezoeken met een
uitstorting van de Heilige Geest – in dubbele portie.
En wij geloven dat het seizoen van deze Eindtijd-

Zegen vanuit de hemel gedurende een viering van
het Loofhuttenfeest in Jeruzalem zal zijn. Het zal de
vroege en de late regen zijn, zoals Joel beloofde, ook
in relatie tot Israël voor de laatste dagen:

En gij, kinderen van Sion, juicht en verheugt
u in de HERE, uw God,
want Hij geeft u de leraar
ter
gerechtigheid;
ja,
regenstromen laat Hij voor u
nederdalen, vroege regen en
late regen, zoals voorheen.
( Joel 2:23)
Het was middernacht en
toen alles het donkerste leek,
ontvingen Paulus en Silas
tegen alle verwachting in verlossing, door hun lof
en aanbidding van God. Tegen alle verwachtingen
in bestaat Israël nog steeds, en wij als wachters
en strijders hebben de verantwoordelijkheid en
de eer om God’s bedoelingen voor deze natie
te proclameren. Juist nu de heidenen razen en
samenzweren over haar vernietiging als nooit
tevoren. Wij weten dat onze God die in de hemel
zetelt om hen lacht.
Bent u klaar om de wachters te vergezellen, die
zullen uitbreken in gejuich en eenparig zullen
jubelen tot de vervallen plaatsen van Jeruzalem?
Voorzeker, de Here zal zijn volk troosten en
Jeruzalem verlossen. ( Jesaja 52:9)
Het Loofhuttenfeest wijst ook op het herstel van
de dynastie van David (zowel fysiek als geestelijk);
de eenheid van niet-Joodse gelovigen; de volheid
van de heidenen en het volk Israël; en de belofte
van de komende zegen van de vroege en de late
regen, die op een dag zullen komen tijdens het
Loofhuttenfeest. Het betreft de verschijning van de
Messias: het is het bijzondere feest van Zijn eerste
en Zijn tweede komst.
Kom en sluit u bij ons aan dit jaar om God’s
Loofhuttenfeest te vieren, met grote verwachting
dat God een uitstorting van Zijn Geest geeft, en om
de Koning der Glorie te ontmoeten!

נחם יהוה עמו גאל ירושלם-פצחו רננו יחדו חרבות ירושלם כי

HOOGTEPUNTEN VAN HET 2012 FEEST
FEESTELIJKE AVONDEN: Feesten van lof, proclamatie en gebed in de Hinnom Vallei.
PROFETISCHE PROCESSIES: Van de Hinnom Vallei tot aan de voet van de
Tempelberg. We zullen de komst van de Heer profetisch inluiden en we zullen in
een stoet lopen naar de Berg van de Heer met spandoeken en muziek instrumenten.
BIDDEN MET HET JOODSE VOLK bij de Westelijke Muur.
CONCERT EN MASSALE SOLIDARITEITS BIJEENKOMST voor Israel in het ‘Davidson
Centrum’ aan de voet van de Tempel Berg.
DOPEN BIJ QASR AL YAHUD: - Men gelooft dat dit de authentieke plek is waar
Jezus in de Jordaan
Directeur van het ICZC
rivier werd gedoopt door
Jan
Willem van der Hoeven
Johannes de Doper. De
aanwezigheid hier van
meerdere oude ruïnes van kerken, daterende uit de 5e eeuw,
getuigen niet alleen van de doop van Jezus, maar ook van
de oversteek van de Israëlieten naar het beloofde land. Dit
onlangs gerenoveerde gebied wordt ook geassocieerd met de
locatie waar Elia een dubbele portie overdroeg aan Elisa. Wat
een strategisch begin voor ons Loofhuttenfeest! We zullen ook
Qumran bezoeken en baden in de Dode zee.
BIJZONDERE AVOND VIERING om overlevenden van de Holocaust te eren als grondleggers van het land Israël – met onze
belofte om voortdurend met de mensen en het land Israël te staan.
MASSALE SOLIDARITEITS BIJEENKOMST in de buurt van de Israëlische Knesset in de aanwezigheid van de Knessetleden –
vertegenwoordigen wij de roepende in de woestijn – ‘Verdeel Gods land NIET’!
FEESTELIJKE HISTORISCHE JERUZALEM MARS – waar we ons voegen bij de natiën en duizenden Israëliers, terwijl we door
de straten van Jeruzalem wandelen om bemoediging, troost en geschenken te brengen aan de Israëliers.

BEZOEK AAN HEBRON –de stad van het begin, waar Abraham het eerste stuk land kocht, de stad van de aartsvaders en de
eerste hoofdstad onder David’s koningschap, waar hij 7 jaren regeerde.
LOFPRIJZING EN AANBIDDING IN HET HERDERSVELD BIJ BETHLEHEM- het is hier, in dit herdersveld nabij Bethlehem,
waar Jezus werd geboren gedurende het Loofhuttenfeest en waar de engelen zongen ‘Ere zij God in de hoge’. Op deze
authentieke plek zullen we het ‘echte feest’ van de verjaardag van onze Heer met feestelijke liederen en kerstliederen
herdenken. Dit gebied wordt ook gezien als de locatie waar Ruth en Naomi aren verzamelden in de velden. Ruth als
perfect voorbeeld van de Eindtijd-gelovige en zijn/haar relatie met Israël.
ONTMOETING MET ISRAËLISCHE POLITICI en leiders.
PROFETISCHE EN FEESTELIJKE PROCESSIE met banieren en vlaggen van de Olijfberg naar de Westelijke Muur ter
voorbereiding.
WANNEER JE EEN AANBIDDER, STRIJDER EN WACHTER VOOR GODS VOLK ISRAËL WILT ZIJN, DAN IS DIT FEEST VOOR JOU!

קול צפיך נשאו קול יחדו ירננו כי עין בעין יראו בשוב יהוה ציון

Blaas de Sjofar in Sion

Oproep tot een Heilige Samenkomst
OVER ICZC

Het Internationaal Christen Zionisten Centrum gelooft, zoals de Bijbel duidelijk voorzegt, dat de dag zal komen waarin alle natiën
zich tot hun eigen schade en oordeel uiteindelijk tegen de kleine staat Israël zullen keren. Israël, hun eigen beloofde land, waarin na
eeuwen van verstrooiing het volk Israël is teruggekeerd.
Wanneer dit gebeurt, zal er volgens dezelfde Bijbel een beweging onder de natiën zijn door Gods Heilige Geest, die een diepe
liefde zal doen ontbranden in de harten van vele niet-Joodse gelovigen, voor het Joodse volk. Zoals de Moabitische heidense vrouw
Ruth, zullen deze Christenen worden gegrepen door het verlangen om hun toekomst en lot te verbinden aan dat van het volk van
Israël, ongeacht de kosten. Zij zullen vanuit hun hart zeggen: “Uw God, O Israël, is onze God, en uw volk zal voortaan ons volk zijn.”
(zie Ruth 1:16)
Zoals Zacharia voorziet, zal dit een wereldwijde beweging zijn, bestaande uit ware niet-Joodse gelovigen uit elke natie die hun lot
willen werpen met het volk van Israël:
“Zo zegt de Here der heerscharen: In die dagen zullen tien mannen uit volken van allerlei taal vastgrijpen, ja vastgrijpen de slip van
een Judeese man, en zeggen: wij willen met u gaan, want wij hebben gehoord, dat God met u is.” (Zach 8:23)
Het lijkt er op, bij het lezen van dit vers, dat de verhouding van dit fenomeen tien tot één zal zijn, zodat er aan het einde, wanneer
alle volken Israël verlaten of zich tegen Israël hebben gekeerd, tien keer zoveel niet-Joodse vrienden (ten opzichte van het aantal
Joden in Israël) Israël zullen komen helpen. Dit zouden dan ongeveer tussen de 60 en de 100 miljoen gelovigen kunnen zijn, gezien
de te verwachten gestage groei van de Israëlische bevolking voor de komende jaren.
Het zullen deze niet-Joodse gelovigen zijn die de plaats moeten innemen van de laatste paar naties die nu Israël nog steunen,
wanneer ook zij uiteindelijk onder druk van de wereld zullen bezwijken om niet langer te doen wat goed is voor Israël, of partij voor
Israël te kiezen. En deze gelovigen moeten worden onderricht en opgeleid, niet alleen om op de bres te staan voor Israël, maar ook
om zoals in de verzen hierboven, volledig met Israël te gaan en staan, in daad en waarheid.
Onze visie is dat wij, door op te treden als moedercentrum of agentschap in Israël, deze niet-Joodse beweging van
gelovigen kunnen toerusten om Israël effectief te helpen en krachtig bij te staan. Wanneer de laatste natie uiteindelijk
bezwijkt onder de internationale druk, zullen wij, met Gods hulp, de verschrikkelijke eenzaamheid die Israël zal overvallen,
moeten opvullen, door letterlijk met liefdevolle zorg en ondersteuning Israël op onze schouders te nemen, zoals de profeet
Jesaja profeteert in Jesaja 60:1-2.
Om dit te verwezenlijken, is er het plan om een veelzijdig centrum op te zetten, dat zal dienen om in de behoeften te voorzien van deze
wereldwijde Christelijke gemeenschap van niet Joodse gelovigen, die wensen om zich in deze eindtijd volledig met het volk Israël te identificeren. Het Moedercentrum/Agentschap zal de volgende voorzieningen bevatten:
1.
2.
3.
4.
5.

Huisvesting van een Ezechiël Tempel Model - als belangrijk
onderdeel “ter wederoprichting van alle dingen”.
Auditorium en Gebedsruimten, om samen te komen voor
Lofprijzing, Aanbidding, Gebed en Onderwijs.
Trainingsschool voor aanbidders en strijders, waar de “tien
uit elke natie” zullen worden toegerust.
Loofhuttenfeestafdeling.
Handels Centrum en Showroom van Israëlische producten.
Gelegenheid om Israël economisch te steunen door middel
van investeringen in bedrijven en de import van Israëlische
producten.

6.

Media Outreach Department, Communicatiecentrum
voor een getrouwe en eerlijke rapportage.
7. Profetisch en strategisch forum dat Israëls beste
belangen zoekt.
8. Tentoonstellingsruimte. Documentatie over het verloop
van de Joodse geschiedenis van Abraham tot de
glorieuze toekomst van Israël in de komende dagen.
9. Internationaal Restaurant.
Ontmoetingsplaats waar men een aantal van de meest
favoriete internationale gerechten kan proeven.
10. ICZC-kantoren en verblijf voor Administratief beheer
van deze visie.
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Donaties kunnen worden overgemaakt naar het bank
rekening nummer van de ICZC in Israël, of u kunt
een cheque sturen naar het hieronder staande adres,
uitgeschreven voor het International Christian Zionist Center.

P.O. BOX 49063, 91490 Jeruzalem, Israël
Telefoon: +972 (0)2 997 8808
Fax: (0)2 997 1659
E-mailadres: iczc@iczc.org.il

Israël Bank: First International Bank
10 Hillel Street, Branch 012, Jerusalem 94581, Israël
Account Name: ICZC-USA;
Account nummer: 409-086193
Swift Code (=BIC): FIRBILIT XXX
IBAN Nummer: IL71 0310 1200 0000 0086 193
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Pakket prijzen voor de conferentie

CENTRUM

Voor 2012 hebben we 2 opties:
Een 4 sterren hotel (waarschijnlijk Dan Jerusalem) of een goedkoper 3 sterren hotel

					
4 sterren Hotel
Volledige feest registratie plus accommodatie voor 7 nachten per persoon:
Twee persoonskamer 			
1300 dollar
Een persoonskamer 			
1899 dollar
					
3 sterren Hotel
Volledige feest registratie plus accommodatie voor 7 nachten per persoon:
Twee persoonkamer 			
1200 dollar
Een persoonskamer 			
1715 dollar
Registratie voor het gehele Feest zonder accommodatie: 550 dollar (inclusief onderstaande punten 2-5)
*NB. Houd er rekening mee dat de bovenstaande prijzen inclusief het volgende zijn:
1. Accommodatie voor 7 nachten, half pensioen (30 september – 7 oktober). Uitchecken op 7 oktober.
2. Registratie voor alle 7 dagen van het Feest.
3. Alle vervoer per Bus gedurende het Feest, exclusief het vervoer van en naar de Luchthaven.
4. Professionele reisleiders.
5. Alle entree kosten.

*NB. Vertaling – voor diegene die vertaling nodig hebben, de kosten hiervoor gedurende het feest zijn 35
dollar per persoon.
Wij hebben al hotelkamers gereserveerd in hotels in Jeruzalem. Bevestig uw boeking zo snel mogelijk,
want wij werken op basis van “wie het eerst komt die het eerst maalt”.

Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor een vliegticket and vervoer vanaf de luchthaven. U kunt vanaf de
luchthaven gebruik maken van ‘sheroots’ taxi’s, of een groepstransfer regelen via Jonathan van Sarel Tours –
jonathan@sareltours.com.
Betalingstermijnen voor het Feest:
50% van de betaling vóór 1 Juni en volledige betaling vóór 1 September.
Annuleringen, aanbetalingen en annuleringskosten:
BRENGT U ONS ZO SPOEDIG MOGELIJK SCHRIFTELIJK IN KENNIS VAN EVT. ANNULERING VAN UW RESERVERING.
De volgende annuleringskosten zullen in rekening gebracht worden:
1. Een bedrag van 100 dollar van uw aanbetaling kan niet worden terug betaald.
2. Bij kennisgeving tussen de 15 – 30 dagen: 25% van de totale kosten.
3. Bij kennisgeving tussen de 1 – 14 dagen: 80% van de totale kosten.
4. Er zal geen restitutie plaatsvinden bij annulering op of na de datum van uw vertrek.

Wij zien er naar uit om van u te horen. U kunt mailen naar iczc@iczc.org.il voor registratie en
meer informatie. Het registratieformulier is ook op onze website geplaatst www.israelmybeloved.com - wanneer u online wilt registreren.
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Registratie formulier

U kunt dit formulier online invullen en naar ons verzenden, of het onderstaande invullen en naar
ons faxen of per post versturen naar:
ICZC: fax +972 2 997 1659
Adres: ICZC, P.O. BOX 49063, 91490 Jeruzalem, Israël
E-mailadres: iczc@iczc.org.il of info@pillaroffire.nl
Voornaam(en): _________________________ Achternaam: ____________________________
Man

		

Vrouw 			

Echtpaar 

Organisatie: ___________________________________________________________________
Straat: _______________________________________________________________________
Stad: _______________________ Postcode: _________________________________________
Land: __________________________		

Geboorte datum: ________________________

E-mailadres: _____________________________________
Telefoonnummer: ______________Mobiel: ______________ Fax:_________________________
Naam van uw groepsleider (indien van toepassing): ____________________________________
Vertalingsverzoek gedurende het feest

ja/nee 		

Datum van aankomst: ___________________
Datum van vertrek: ________________

Taal : ___________________________

tijd van aankomst: _______________________

tijd van vertrek: _______________________________

Aantal extra nachten: ________________ ____________________________________________
ICZC accommodatie (kruis de gewenste optie aan):
 4 sterren hotel		

 3 sterren hotel

 Tweepersoons kamer

 Eenpersoonskamer		

 Registratie voor het volledige Feest, zonder accommodatie (regelt eigen accommodatie).
Kruis uw gewenste betalingsmethode aan:
 Betaling aan Pillar of Fire
 Betaling per check, gestuurd aan Pillar of Fire ING 9311097
 Betaling per bank naar ICZC-USA bankrekening nummer 409-086193, First International
Bank, 10 Hillel Street, Branch 012, Jeruzalem 94581, Israël.
Swift code (=BIC): FIRBILIT XXX

IBAN #: IL71 0310 1200 0000 0086 193

 Betaling per credit card via Paypal op www.israelmybeloved.com
NB: Het is NIET mogelijk om met een creditcard te betalen tijdens het feest in Jeruzalem.
INTERNATIONAL CHRISTIAN ZIONIST CENTER
P.O. BOX 49063, 91490 Jeruzalem, Israël
Telefoon: +972 (0)2 997 8808 Fax: (0)2 997 1659
E-mailadres: iczc@iczc.org.il

sarel@sareltours.com
Office: +972-533-8000 Fax: +972-579-0203
www.sareltours.com

