
Het is echt een tijd van nieuw leven, hoop en inspiratie voor de
toekomst. De natuur geeft een krachtige verklaring van de glorie van
God die we allemaal kunnen zien.

Als Israëli, DANKENwe HEM nederig dat we weer mogen genieten
van het buiten zijn, terwijl sommige landen nog veel beperkingen
hebben.

We VERTROUWEN HEM ook voor de nieuwe coalitie in de
regering van Israël die gevormd wordt. Dank dat jullie achter ons
staan in gebed hiervoor!

רביבי ישראל

Beste vrienden van Revive Israel,
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Wat een PRACHTIG
seizoen is de lente! 



Tal Robin is een senior leider van Revive Israel en een oudste in een plaatselijke gemeente. Hij
is geboren in Israël, maar zijn familie komt oorspronkelijk uit Roemenië en Frankrijk. Hij is
getrouwd en heeft 5 kinderen. Hij houdt van talen en spreekt Hebreeuws, Engels, Nederlands,
en een beetje van veel andere talen.

Hij heeft sterke Revive Israel banden ontwikkeld in de Tsjechische Republiek, Polen en
Slowakije en zijn hart gaat ernaar uit om opwekking te zien in Israël en in deze landen. Hij
wordt speciaal aangetrokken tot degenen met een orthodox Joodse religieuze achtergrond, en
de Heer heeft ervoor gezorgd dat hij veel vrienden kon maken en contacten leggen in deze
sector.

Momenteel maakt hij deel uit van onze Community Farm Discipleship Center, waar hij
agrarisch werk combineert met mentor zijn van jonge mensen. Hij is een getalenteerd tuinman
en bouwer, of het nou het echte grote werk is, of Lego met zijn kinderen!

Bid alsjeblieft voor Tal als vader, dienaar-leider en brug naar andere landen en sectors van de
Israëlische samenleving.

Het Team leren kennen: Tal Robin

 ‘Zijn Koninkrijk Kome’ – Discipel schap Programma

Toen het recente programma bij het RI Community
Farm Discipleship Center tot een einde kwam, konden
we terugzien op de acht weken en overdenken wat er
allemaal heeft plaatsgevonden. De machtige hand van
God was de hele tijd aan het werk op een manier die
niemand van ons voorspeld had. Het team werkte
harmonieus, ieder op zijn/haar plek waar ze dienden. De
studenten waren vrij om eenvoudig van de Heer te
ontvangen.

Ze hadden niettemin te maken met diverse uitdagingen,
inclusief een lid dat Covid19 kreeg, wat betekende dat de
hele groep in quarantaine moest. Hoe run je een discipel
schap programma als je geïsoleerd bent van elkaar? Met
God is niets onmogelijk. Hij gaf creatieve manieren om
door te gaan, zelfs toen Valerie (een van de sleutel
organisatoren) op haar weg terug uit Zwitserland, waar
ze bij de begrafenis van haar vader was, erachter kwam
dat ze COVID19 positief was. Dat betekende dat ze daar
10 dagen extra moest blijven! Youval (haar echtgenoot en
programmaleider) moest thuis blijven en op hun 6 jonge
kinderen passen.

“Toch zagen we hoe de Heer doorging met op een geweldige manier te werken in
het leven van de studenten ondanks de afwezigheid van de twee seniorleiders,
twee weken lang. HIJ DEED HET ALLEMAAL. Als wij zwak zijn, is Hij (heel)
sterk. Onze God is zo trouw” zei Tal Haroni, een van de organisators.

Het blijkt wel uit de getuigenissen hoe het leven van de zes personen
radicaal veranderd is na slechts twee maanden. Dit had nooit kunnen
gebeuren zonden jullie gebed, liefde en steun. Wij danken Hem dat Hij
dit programma gebruikt om ons bij elkaar te brengen en een getuigenis te
laten horen van Zijn goedheid.

Bid alsjeblieft dat dit programma een ‘lanceerbasis’ is voor voortgezet
discipel schap in jonge levens; en dat de studenten Zijn Koninkrijk
najagen en de overwinning die Hij gaf – juist als ze weer teruggaan naar
hun normale leven.

http://www.reviveisraeldiscipleship.org/
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“Het werk was niet te intensief en we kregen genoeg tijd – ik kon een
heleboel dingetjes oplossen die diep in mijn hart zaten. Het was een
veilige plaats waar ik dit kon doen. Ik luister nu naar God (iets wat ik in
het verleden niet deed) en kan tot Hem spreken. Ik ben veranderd en in
een heel andere ’plaats’ nu”.

Getuigenissen van Studenten:

We zijn opgewonden aan te kondigen dat ons team een nieuw hoofdstuk is begonnen in het stichten in Jeruzalem van een basis voor
Revive Israel als hoofdkwartier van Tikkun Global en plaatselijke bediening in het begin van 2021. We zien dit als een sleutelonderdeel
van het dienen van de opbloeiende Global familie bediening; en op weg naar de volgende fase van een wereldwijde beweging van
opwekking en herstel, van Jeruzalem, Judea, Samaria, tot het einde van de aarde – en weer terug!

De teamleden die momenteel dienen op de basis zijn: Asher en Betty, Ariel en Vered, Jeremiah en Rachel, en Sarah. Het centrum is
gelegen midden in Jeruzalem en genoemd “Chevruta” in het Hebreeuws, wat betekent: “samenzijn”, groepen die samenzijn, commune
zijn. We hebben een altaar gebouwd voor aanbidding en gebed in de week en zijn al begonnen met gastvrijheid verlenen, retraites voor
jonge mensen en jong volwassenen, aanbiddingsavonden, online wereld bijeenkomsten, onderwijs seminars; en ook Ahavat Yeshua
gemeenteactiviteiten als Bar Mitzwah klassen.

Dankjewel voor het met ons bidden als we uitkijken om een grotere mogelijkheid te vinden om gastvrijheid te verlenen aan groepen,
voor onze kantoren en media studio’s evenals voor eenheid, openheid, open deuren en vrucht voor het Koninkrijk van God in deze
nieuwe doorbrekende stappen!

“Het was moeilijk voor mij in het begin, ik was niet zeker of ik wel in
dit keurslijf paste. Toch, vandaag weet ik dat het de juiste beslissing
was. Ik voel me veel dichter bij God, ik kan alleen bidden, ik lees de
Bijbel alleen en stel vragen. Het team was geweldig en ik voelde me
comfortabel om te spreken en de delen. Ik wil echt een verandering zien
als ik naar huis ga, naar mijn gewone leven.”

 “De Heer deed zoveel voor mij in deze tijd…. Het was een helende
ervaring die iemand deed ‘stromen’. Ik ontving de hulpstukken die nodig
waren om door te gaan in mijn leven als gelovig in Yeshua. Ik ervoer
veel overwinningen, bij voorbeeld, de wens overwinnen om altijd mezelf
in het middelpunt te zetten. Als ik dat doe kan Hij niet door mij werken.
Ik had problemen met ziekte tijdens het programma, maar ondanks dat
voelde ik me goed en kon ik rusten.”

 “In deze tijd, ontdekte ik een heleboel pijn en onopgeloste dingen in mij.
Op een avond, tijdens de aanbidding had ik een heftige inwendige strijd
met de Heer. Het duurde wel even, maar toen ik mij aan Hem overgaf
werd alles kalm en had ik VREDE. Het was zo’n openbaring voor me!De
Heer beloofde me hoger op te trekken in mijn geloof. Deze ervaring heeft
me ook geïnspireerd planten te kweken buiten mijn huis!” 

“Ik voelde dat ik groeide en enorm vooruitging in het loslaten en zaken
aan God over te laten. Eerder nam ik alles te persoonlijk, waarbij ik
mezelf pijn deed in het proces. Het was een voortdurend gevecht. Tijdens
dit programma kreeg ik de hulp om met deze diepe wortel van afwijzing
af te rekenen. Ik ben nu veel zekerder in wie ik ben in God”.

 Revive Israel Jerusalem Base



Oorspronkelijk uit Colombia, dienen Marlon en Laura Vargas als jeugd pastors in San Antonio,
Texas. Ze dienen ook als Spaans Revive Israel en runnen de virtuele activiteiten op
 Revive Israel Español  evenals een nieuwe instagrampagina.

Ze mochten in januari hun eerste kind, Josiah, verwelkomen. Hij is een vervulling van een
belofte van de Heer 3 jaar geleden! Ondanks de pandemie, die velen tot wanhoop heeft geleid,
heeft de bescherming en voorziening van de Heer hun bediening doen slagen. Alle eer aan Hem!
“We zijn in een nieuw seizoen, leren hoe we ouders zijn en komen in dieper begrijpen van de
liefde en het GEDULD dat God voor ons heeft.”

Op 26 februari organiseerde de bediening een internationaal gebedsevenement op Zoom en
facebook Live. Voorgangers uit verschillende landen, die bijna alle landen in Latijns Amerika
vertegenwoordigden, kwamen bijeen in eenheid om te bidden voor de Spaans sprekende landen
en voor Israël! 

“We baden voor het Lichaam van Gelovigen in ieder land, voor de leiders en voor redding. Iedere pastor
in de samenkomst had een gelegenheid om te bidden, wat resulteerde in een krachtige tijd in de Geest.
Het was live streamed op facebook, waardoor veel mensen mee konden doen met het gebed. Het was heel
gezegend en we geloven dat het veel vrucht zal voortbrengen,” zei Marlon.

Update van Rachel en Jeremiah
Smilovici, Revive Israel’s COO &
CFO en Spaanse teamleiders: 

ALLE EER AAN GOD! Bedankt dat je samen met ons partners bent, terwijl we
allemaal proberen om Yeshua’s Koninkrijk op aarde te
helpen vestigen!

SCHENK

Jeremiah en Rachel verwelkomden hun vijfde baby, Shoshanah, verleden jaar
juni.

Rachel zegt: “Het was een beetje een schok voor me maar de Heer wist dat
het goed was dat ze kwam. 10 Dagen na haar geboorte overleed plotseling de
moeder van Jeremiah. Dat schokte de familie, maar op de een of andere
manier hielp het feit dat Shoshana er was de pijn verzachten. Ze geeft zoveel
vreugde en gelach. Prijs God voor Zijn wijsheid en zorg! 

In deze tijd moesten we leren een bediening te navigeren terwijl we nog in
rouw zijn en vijf kinderen hebben. Toch voelden we ons nooit een moment t
alleen We ervaren echt AMAZING GRACE!”

Wereld outreach: Het Revive Spaanse team
Update van familie Vargas:

Via Facebook Live - Vier 26 febrero

ORAPOR
LATINO AMERICA

ReviveIsrael Español

LATINO AMERICA
Por cada país, un pastor presente.
Líderes desde Jerusalén presentes.
Ayuno, Intercesión y Adoración.
Súmate! TODOS son bienvenidos!

https://www.facebook.com/RILatin
https://www.facebook.com/RILatin
https://www.reviveisrael.org/give/

