Pillar of Fire
“DECISION TIME”

Zullen de Naties Israël zegenen of zullen zij het vervloeken?
(Gen. 12:3) Elke natie zal voor deze keuze gesteld worden,
zo ook ons eigen land. Nog niet eerder heb ik zulke diepe
woorden ontvangen, woorden die inmiddels in mijn hart zijn
gebrand, en ik heb al diverse keren deze boodschap mogen
brengen in het land. Met het Loofhuttenfeest was het nog
niet bekend dat de 29e november de naties geconfronteerd
zouden worden met de keus van opwaardering van een
Palestijnse Staat.
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Het is beslissingstijd voor de natiën. De tijd is aangebroken dat de Naties een keuze moeten maken.

Algemene Vergadering VN
(bron: Wikimedia - Marcello Casal JR - 2007)

In Mattheus 25 leert Jezus dat de volkeren voor Hem
komen en dat Hij ze zal scheiden als de bokken van
de schapen. Met andere woorden, er zijn dus volken
waarvan Hij zegt: “Kom, gezegenden van Mijn Vader,
beërf het Koninkrijk”. Wij beseffen vrijwel niet dat de
volken een belangrijke rol spelen in Gods Koninkrijk.

Algemene Vergaderzaal VN (bron: Wikimedia - Chris Erbach - 2007)

Toch is deze confrontatie een feit wat ons niet mag verbazen, want het Woord van God laat duidelijk weten dat de
volkeren gezamenlijk zouden bepalen wat zij met het land
zouden doen. In Joel hoofdstuk 3 kunnen we dat duidelijk
lezen:
“Mijn land hebben zij verdeeld. Zij hebben het lot geworpen
over Mijn volk.” (HSV).
Met andere woorden, we zouden niet verrast moeten zijn om
wat er gebeurd is, het is voorspeld in de profetieën.
Wat betekent dat voor ons persoonlijk, en voor ons eigen
land? Moeten we ons erbij neerleggen en meewerken aan
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de verdeling van het land, of komen we in actie? Op
29 november hebben we gezien dat 9 landen tegen
de deling hebben gestemd en 41 landen blanco. Zo
ook ons land. We zullen mee gaan maken dat er opnieuw gestemd gaat worden en dat alle landen voor
de keuze gesteld worden, zo ook ons land dat blanco
heeft gestemd.
Ons regeerakkoord geeft aan dat we voor een
tweestaten-oplossing zijn, een zorgelijk feit, want de
Bijbel geeft ons antwoord op de deling van Israël.
In Joel 3 lezen we dat de God van Abraham, Isaak en
Jacob met de volkeren in het gericht zal treden die
Zijn land hebben verdeeld.
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In oktober jl. was ik samen met mijn vrouw
en zoon in Israël om het Loofhuttenfeest te
vieren. Hoewel het er eerst niet naar uitzag
dat we naar Israël zouden gaan, werd alles
zo geleid dat ik niet anders kon zeggen dan
dat ik (we) naar Jeruzalem was gestuurd.
En het werd inderdaad een bijzondere tijd,
want ik kwam terug met een nieuwe opdracht.
Tijdens de eerste dag van het Loofhuttenfeest sprak de Heilige Geest heel duidelijk tot me met de woorden “Decision
Time, it is Decision Time for the Nations”.

Nieuwsbrief

Zo hebben we te maken met ons persoonlijke heil,
maar ook met de staat van de volken.
Aan ons als gelovigen de vraag wat we doen in
relatie met de toekomst van ons land. Geloven we
het wel, en is het te laat, of zullen we opstaan door
voorbede en acties die in gebed geboren zijn om te
‘strijden’ voor Nederland?
Pillar of Fire zal zich blijven inzetten in het geloof
dat zolang het oordeel nog niet daar is, om te blijven
strijden in gebed en actie voor ons land.
De basis van dit alles is diepe voorbede, daar begint
alles. En de situatie in Israël? Daar gaat de God van
Israël gewoon verder met het herstel van het land en
het Joodse volk. Daar kunnen de volkeren en de VN
niets aan veranderen, hoe hard ze dit ook proberen.
Lees Psalm 2 maar. Aan u de vraag: wat gaat u
doen? Geeft u ons land op, of heeft u nog geloof in
de toekomst van ons land?
Jack van der Tang

Agenda
Komende activiteiten van Pillar of Fire
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• Van 27 t/m 31 januari 2013: dr. Herbert Hillel Gold-

• Van 25 febr. t/m 3 maart 2013: Eliyahu
ben Haim (voorzitter Intercessors for
Israel) over voorbede
Maandag 25 februari: Renswoude,
20.00 uur, St. Nachamu Nachamu Ami,
Utrechtseweg 4C

berg en David Goldberg - thema: wereldgebeurtenissen
in profetisch licht uiteengezet

Dinsdag 26 februari: Hattem (met Livestreaming),
20.00 uur, Emmauskerk, Dorpsweg 27

Maandag 28 januari: Renswoude,
20.00 uur, St. Nachamu Nachamu
Ami, Utrechtseweg 4C

Woensdag 27 februari: Dordrecht, 20.00 uur,
Opstandingskerk, Groen van Prinstererweg 66

Dinsdag 29 januari: Hattem (met
Livestreaming), 20.00 uur, Emmauskerk, Dorpsweg 27
Woensdag 30 januari: Dordrecht, 20.00 uur,
Opstandingskerk, Groen van Prinstererweg 66

Donderdag 28 februari: Den Haag, 20.00 uur,
Vredekerk, Maartensdijklaan 126
Meer informatie: www.ifi.org.
il (deze site is ook deels in het
Nederlands)

Donderdag 31 januari: Den Haag, 20.00 uur,
Vredekerk, Maartensdijklaan 126

welk nummer u op elk moment hoort op de zender!
Momenteel zenden we diverse programma’s uit,
zoals actualiteiten afgewisseld met muziek in “Frontline Israel”, twee bijbelstudieprogramma’s, verzorgd
door zes verschillende presentatoren, wekelijks live
gebed, een bijzondere serie programma’s genaamd
“Helden van Israël”, gemaakt door Christian Verwoerd, en een serie korte overdenkingen van Corrie
ten Boom. Alle programma’s worden op andere
tijdstippen herhaald.
Ook om 02.00 uur ‘s nachts worden programma’s
herhaald, speciaal met het oog op onze luisteraars in
de Verenigde Staten, Suriname en de Antillen.
Nog een belangrijke ontwikkeling: er wordt gewerkt
aan het realiseren van Nieuwsbulletins, die op elk
uur zullen worden uitgezonden!Tegen de tijd dat u
deze Nieuwsbrief in handen heeft, hopen we hier al
mee gestart te zijn.
Reclame voor RadioIsrael
In oktober 2012 publiceerde het christelijk
tijdschrift Charisma een
mooi artikel over Radio
Israel. Ook dit leverde
weer meer bekendheid én
nieuwe luisteraars op! Ook
het aantal belangstellenden
voor de e-nieuwsbrieven
(mailings) groeit.
De site heeft overigens ook
recent een frisse make-over
gekregen, waarbij het voornaamste is dat op de site nu ook wordt weergegeven

We hebben ook nog een aantal flyers van RadioIsrael.
Mocht u daarvan willen hebben om uit te delen, neem dan
contact met ons op (info@pillaroffire.nl).

Live-uitzendingen Pillar of Fire
In november zijn we gestart met de eerste live-streaming
van onze Pillar of Fire-avonden! Deze zullen in principe
van elke dinsdagavond van een toernee verzorgd worden,
vanuit Hattem (dus niet van de maandagavonden, zoals we
eerder aankondigden.)
Pillar of Fire organiseert maandelijks Israëlavonden en doet
dat minimaal in 4 vaste plaatsen. De afgelopen tijd bereikten ons steeds meer verzoeken uit het hele land om ook
eens een Israëlavond in andere woonplaatsen organiseren.
Helaas is dat niet altijd mogelijk, vandaar dat we hebben nagedacht hoe we de Israëlavonden kunnen uitbreiden en zo
aan de verzoeken tegemoet kunnen komen.
opgeroeDaarom hebben we u opgeroe
pen om huisgroepen te starten.
Mensen die anderen in hun huis of
kerk kunnen uitnodigen, en die in het
bezit zijn van een goede computer,
internetverbinding, en evt. beamer
met een scherm. Inmiddels zijn er
zulke groepen gestart. Meer groepen
zijn van harte welkom! Maar ook als u
individueel de internet-uitzendingen wilt
volgen, kan dat.
Wilt u ook een huisgroep opzetten, en/
of thuis de uitzendingen volgen?
Neem dan contact op met Pillar of Fire,
info@pillaroffire.nl of bel 070 4040 004.

Nieuw Project: Warm Homes
Warm Homes is één van de vele projecten van de
Helping Hand Coalition. In deze Warm Homes worden
overlevenden van de Holocaust liefdevol opgevangen.

Hun grootste
aandacht gaat wereldwijd uit naar de
bestrijding van de
groeiende Holocaust-ontkenning
en het antisemitisme, door middel
van campagnes en
promotie van het
moderne Israël.

Het Warm Homes-project is bedoeld om deze mensen
te helpen. In een Warm Home komen wekelijks 15-30
Holocaust-overlevenden bij elkaar. Het doel is om in het
hele land zo’n 1000 Warm Homes op te zetten. Hier wordt
de gasten sociale activiteiten aangeboden, mensen doen
contacten op, kunnen deelnemen aan zelf-hulpgroepen,
steun vinden bij eenzaamheid en verdriet om het verlies van
familieleden, financiële steun etc.
Ook worden maaltijden aangeboden, verjaardagen gevierd,
culturele activiteiten ondernomen (muziek, films, lezingen,
spelletjes etc.). U kunt er meer over lezen op www.helpinghandcoalition.org, onder Projects – Warm Homes.

Sfeervol diner georganiseerd voor gasten van Warm Homes

Helping Hand Coalition (HHC) is een netwerk van samenwerkende internationale hulporganisaties t.b.v. de noden
van de moderne staat Israël en zijn inwoners.

Pillar of Fire is al jaren verbonden aan de HHC,
maar wil nu ook heel specifiek steun bieden aan
het Warm Homes-project.

Ze zijn meer een beweging dan een organisatie, met een
netwerk van internationale organisaties, ministeries, lokale
overheidsinstanties en individuele personen.

Als u ook een bijdrage wilt geven voor dit project,
kunt u dat doen via www.pillaroffire.nl, bij Doneer
online .

HHC is actief in 50 steden in Israël, en voorziet maandelijks
in de behoeften van duizenden mensen met behulp van
honderden vrijwilligers.

(Foto’s: www.helpinghandcoalition.org (met toestemming)
en Harold en Tanny van Ouwerkerk)
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Een gezellige avond in één van de Warm Homes

Sinds 2005 is Helping Hand Coalition in Israël
vertegenwoordigd door Amitat Yad LeEzra Israel.
Inmiddels hebben zij doorlopend hulp geboden aan
ongeveer 80.000 Holocaust-slachtoffers in meer dan
70 steden, kris kras door het land.
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Daarnaast bieden
zij directe hulp aan
de behoeftigen in
Israël in de vorm
van voedselvoorziening, distributie
van kleding, financiële steun en het coördineren van
sociale evenementen voor de Holocaust-slachtoffers.
Ook bieden ze hulp aan achtergestelde ouderen,
alleenstaande moeders, alleenstaande soldaten,
noodlijdende vrouwen en immigranten in nood. In
bredere zin bieden zij ook hulp aan slachtoffers van
religieuze en raciale onderdrukking.

1e Jaargang, nr.3

In de jaren ‘90 kwamen duizenden van hen naar Israël.
Onder hen waren veel intellectuelen (managers, leraren,
kunstenaars, componisten etc.) De meesten spreken
Russisch. Deze groep mensen, die nu op leeftijd is, heeft
vaak speciale aandacht nodig. Vaak hebben ze te kampen
met problemen op sociaal, financieel of familie-gerelateerd
gebied.

Hulp
verlening
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Geslaagde opknap-actie Joodse
Begraafplaats Wassenaar

Van 9 t/m 13 juli 2012 hebben we met een grote
groep enthousiaste vrijwillgers de Joodse begraafplaats in Wassenaar opgeknapt.

of Fire worden geplant in het Anne Frank Memorial Park in
Israël.

De Joodse gemeenschap was erg
bemoedigd door dit initiatief. Rabbijn
Katzman kwam een paar keer kijken, en
heeft de groep een lezing gegeven. Aan
het eind van de week overhandigde hij
als dank namens het NIG een oorkonde
van 18 bomen, die op naam van Pillar

Tzahal in Den Haag
Van 12 t/m 20 november was de populaire IDF-band
Tzahal opnieuw
voor een toernee
in Nederland.
Ze traden op in
Bussum, Zutphen,
Drachten en Den
Haag. De toernee
werd zoals elk jaar
Swingend en enthousiast
georganiseerd
door Christenen voor Israël. Voor het concert in Den
Haag, dat plaatsvond in sporthal Ockenburgh, was de
hulp ingeroepen
van Pillar of Fire.
Met een grote
groep vrijwilligers
is ook hier de
avond een groot
succes geworden.
Ambassadeur Nivon leerde de aanwezigen danspassen

Het werd een prachtige en
indrukwekkende avond,
met een geweldige sfeer.
Er waren hoge gasten
aanwezig, waaronder de
Israëlische ambassadeur
Haim Nivon, een aantal
hoge generaals en o.a.
ook Kees v.d. Staaij van
de SGP.
Voor aanvang van het concert
liet een kleine maar luidruchtige
groep pro-Palestijnse demonstranten van zich horen, vlak
bij de ingang. Zij werden op
redelijke afstand gehouden door
aanwezige politie. De sfeer van
vriendschap en verbondenheid
in de zaal werd er bepaald niet
minder van!

(Foto’s: Oscar Meijers)

‘Help Pillar of Fire
op internet!’
‘Like’ (Vind ik leuk) of
retweet onze artikelen
op Facebook en Twitter.
Dit helpt om onze site hoger te krijgen op Googlezoekresultaten... ! 

Colofon

Bastiaan Los
Jan van Winsum

Tel. 070-4040004
Fax: 0847-439944

Stichting Pillar of Fire
Bestuur:
Jack van der Tang

Contactadres:
Postbus 53523,
2505 AM Den Haag

www.pillaroffire.nl
info@pillaroffire.nl
ING: 9311097

