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Cod is in actie gekomen. Hij is opgestaan om zich

We organiseren de volgende conferentie en thema-

over Sion te ontfermen (Psalm 102'.14) 'Van ver ben

week, zonder oog te hebben voor Cods enorme actieplan met zijn uitverkoren volk.

lk naar je toe gekomen, vrouwe lsraë1.' (Jeremia 3 I :3)
'Dan zal lk het vervallen huis van David
herbouwen,'
(Amos 9: I l) lezen we. Nee, met dit 'vervallen huis
van David' wordt niet de gemeente bedoeld, zelfs niet
het aanbiddingsteaml Met dit huis wordt verwezen

Het ontgaat ons dat Cods schrjnwerpers vol gericht
staan op lsraë1. We laten ons gemakkelijk afleiden.
'Probeer te begnjpen wat de wil van Cod is',
roept
Pau I us.

naar lsraël! Cod is opgestaan om lsraël te herstellen!

Aan het begin van dit bewogen jaar is een ernstige

Pas als we datzien en erkennen, zalweer sprake zijn
van richting binnen onze gemeente. We zullen onze
geestelijke routeplanner moeten resetten. Voorwaarts
op de weg terug, van Rome naarJeruzalem.

reflectie binnen de charismatische beweging onontkoombaar. Zo kunnen we niet verder. Keer terug van
het activistische, heilloze pad. Leeg je agenda! Bid om
de gave van onderscheiding. 'Ontwaak uit je slaap en

God maakt aliyah

sta op uit de dood.' We zullen ons onvoorwaardelijk
moeten opstellen achter Cods herstelplan met lsraël
Je ontkomt er niet aan. Hij is hard op zoek naar staf-

De Hebreeuwse term 'aliyah' betekent 'opgaan'. Vandaag wordt deze term gebruikt met betrekking tot de

medewerkers die Hem helpen bij de herstelwerkzaam-

terugkeer van het Joodse volk naar lsraë1. Het Joodse
volk maakt aliyah.Ze keren terug naar huis, na eeuwen

heden van deze onverklaarbaar vervallen hut van
David Aarzel niet, meld je aan.

verstrooid te zijn geweest onder de heidense volken.
Echt gastvrij zijn,we niet geweest. We drvongen hen

lk zie naar je uit op de muren van )eruzalem.

zich te bekeren, op straffe van de dood op de brandstapel. We eisten van hen dat ze hun Joodse identiteit
opgaven. 'Schaamte bedekt ons gelaat', kan ik slechts
uitroepen.
Vandaag zijn we ooggetuigen van de vervulling van
oude profetieën. Cod zelf staat op om zich naar Sion
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te begeven:'De

HEER heeft Sion verkozen en als
woonplaats begeerd: "Dit is, voor altijd, mijn rustplaats, hier verlang lk te wonen."' (Psalm 132.13,t4)

Bart en Joke Repko vertrokken bijna 6jaar geleden

Hij komt in beweging. Niet alleen het Joodse votk

naar lsraë|. Zij wonen in Jeruzalem en wandelen

keert terug naar Israë1, ook Cod maakt aliyah. Daar
het niet bij, Jeshua staat op het punt om aliyah

dagelijks over de eeuwenoude stadsmuren en

blLJft

zijn schapen, op de Olijfberg. Wat een actie!
Hoe is het mogelijk dat deze wereldschokkende ge-

brengen Jesaja 62 in praktijk. Inmiddels liepen vele
duizenden wachters met hen mee. Bart schreef het
boek'Steen door de ruiï'. Zijn tweede boek'Terug
van Weggeweest'komt later deze maand uit.

beurtenissen aan onze, geestvervulde leiders voorbij

Website: www.neverbesilent.oro

te maken. We weten het allemaal:Jeshua zal terugkeTen naar

gaat?

We hebben niets in de gaten.
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Charisma is één van de toonaangeende

christelijke magazines in Nederland.
Misschien ontvangt u deze Charisma ter
kennismaking. Als u Charisma elke twee
maanden wilt ontvangen, word dan snel
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abonnee door onderstaande Machtigingskaart in te vullen en op te sturen!
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Steun nu Charisma met uw gift!
Natuurlijk zijn wijblij met alle abonnees! En met alle adverteerdersl'Maar wij zien
ook dat het moeilijke tijden zijn voor bladen en kranten. Misschien wilt u Charisma
ondersteunen met een gift? U kunt uw gift nu overmaken op giro 567007
of bankrekening nr.

3801 45367 .

Of gebruik de machtigingskaart hieronder

!

Knip de bon uit en stuur deze in een envelop naar Charisma.

Antwoordnummer 641, 1 42OVK Aalsmeer

Machtigingskaart
tr

lk geef mij nu op als abonnee van Charisma, voor € 23,50 per iaar

n

lk steun Charisma met een extra gift van: €

lk machting hierbij Charisma om bovenstaand bedrag van mijn rekening af te schrijven.

Adres:

Naam:
Postcode:

Telefoon:
Rekening nr.

Datum

Plaats:

Ë-mail:

I

gankn ciro

Handtekening:

Ondergetekende behoudt zi€h het recht voor het bedrag te laten terugboeken binnen 30 dagen na datum van afschrijving.
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