JahVeh belooft: “Ik zal hen vreugde bereiden
in Mijn huis van gebed. Hun (lof-)offers zullen
welgevallig zijn op Mijn altaar. Want Mijn huis
zal een bedehuis heten voor alle volkeren”.
Jesaja 56: 7 Deze profetie beschrijft kernachtig
dat Hij uit alle volken aan de Messias en het
eeuwige verbond zal toevoegen aan Israël.

Elim Huis van Gebed is:

Gehoorzaamheid verenigd

- Een huis van verootmoediging
De Bijbel onderwijst het belang en effect van
verootmoediging en hoe dat dagelijks in je
geloof- en levenswandel vorm te geven.
- Een huis van gebed
Wanneer wij ons verootmoedigen en ons hart
voor Hem uitspreken, dan zal Hij het gebed
horen en kracht geven om te volharden.
- Gelovigen hebben het gebed zozeer nodig
om genade op genade te blijven ontvangen.
- Een huis om Bijbels onderwijs te leren kennen
uit de profeten, de tora, de psalmen, de
geschriften van de apostelen, het evangelie.

Op gehoorzaamheid aan Zijn woord volgt
zegen en onderlinge eenheid in het geloof. De
studies zijn gericht op het verstaan van tijden
en profetie en de komst van Zijn Koninkrijk om
de harten tot het Vaderhart terug te brengen.
De Messias is Koning en Heer van de sabbat.
We lezen, bestuderen en leren om gehoorzaam
te doen naar wat er geschreven staat over:
• Zo nodigt en heiligt Hij ons op de Bijbelse
voor- en najaarsfeesten – de moadiem, op de
feestdagen van de HEERE en de sabbatten.
• Zijn sabbatten vier je met elkaar door samen
o.a. te “Bijbelen” rond de parashat gedeelten.
• Naast de feesttijden zoals o.a. in Leviticus 23
genoemd, is er aan het begin van elke nieuwe
maand, tijd voor een Rosh Chodesh-viering.
• In de jaarcyclus oefenen we hoe de wacht te
houden bij de poorten van je eigen “stad” en
die te bewaken, te herstellen en te reinigen.
• We bestuderen de profetieën om de tijden te
kunnen verstaan en te weten wat dan te doen.
• Soms nodigen we externe sprekers uit.

• Onze prioriteit ligt bij het herstel van eenheid
in Zijn huis door het werk van de Messias.
• Hierom bidden we dat velen zullen terugkeren
naar Zijn land en het geloof van Abraham en de
Joodse Messias leren kennen uit de Schriften.
• Wij verootmoedigen ons en verlenen hulp aan
armen in Israël, als een priesterlijk dienstbetoon.
• Zodoende benadrukken we de eenheid tussen
Jood en niet-Jood door Messias Jesjoea bewerkt.
• We belijden op praktische wijze het evangelie
van de komende Koning en Zijn Koninkrijk.
• Het huis van Juda en het huis van Efraïm zullen
in Zijn hand tot één huis Israël worden, “echad”.
• We bidden dat we de namen van de Messias,
Jesjoea de Natzarener en de spoedige komst
van Zijn koninkrijk in eenheid gaan verstaan.

We organiseren enkele gebedstijden:
• Om de week het sabbatsgebed voor het
volk, het land en Gods plan met geheel Israël.
• Stadsgebed voor Rotterdam, Schiedam op
de woensdagochtend voor o.a. overheden
• Bidstond voor het ongeboren leven.
• Verootmoedigingsbijeenkomsten voor het
land en volk op enkele momenten in het jaar.

• In een Alef-Tav cursus leer je in 10 lessen het
Bijbels Hebreeuws lezen. Dat geeft voldoende
basis om de Bijbel in het Hebreeuws te lezen.
• We zingen regelmatig Psalmverzen e.a. in het
Hebreeuws. Hallelu-Jah, Amen!

Kleding- en andere hulp
Sinds 2007 verlenen we op verschillende
manieren praktische hulp aan Joden:
• Met kledinghulp aan hulpbehoevenden en
armen onder Joden in Nederland, Israel en
Oost Europa. Hierin werken we samen met de
Stichting Nachamu Nachamu Ami, Troost,
troost Mijn volk. Deze woorden uit Jesaja 40
motiveren om met woord en daad te helpen.
• Hulp bij het onderhoud van begraafplaatsen
aan het Toepad en op de Oostzeedijk.
• Enkele benefietavonden voor stichting Zikna.
Een Joodse organisatie die pastorale zorg
verleend aan nabestaanden van de Shoa.

Tentoonstellingen
In het kader van 75 jaar bevrijding hebben we
enkele tentoonstellingen vorm gegeven. Over
de Shoa en hulp bij het onderduiken van Rose
Jakobs, het planten van een stek van de Anne
Frank boom in Rotterdam en het leven en
sterven van de Jood ds. Rottenberg in WOII.
Elim is een vrijwilligersorganisatie, die niet
verbonden is aan bepaalde denominaties,
kerkelijke gemeenten, synagogen of andere
organisaties. We functioneren dankzij alle
vrijwilligers en giften van particulieren. Wilt u
overwegen of u de hulpverlening vanuit Elim,
huis van gebed en de diverse activiteiten,
studies, bidstonden e.a. zou willen steunen.

Ontstaansgeschiedenis van Elim
De geschiedenis van “Elim” begint in 1818. Van
1901 tot 1938 was de Tulpstraat, Noordereiland
te Rotterdam een opvanghuis, opgericht door
Joseph Zalman, een Roemeense Jood die op de
vlucht tot het geloof in Jesjoea was gekomen. In
1892-1924 trokken miljoenen landverhuizers uit
Noord en Oost-Europa via Antwerpen, Hamburg
en in Rotterdam met de Holland-Amerika lijn
naar Amerika. Onder hen waren circa 1 miljoen
Joden die de verschrikkelijke Jodenvervolgingen
in hun land waren ontvlucht. Van die Joden zijn
er tussen 1901 en 1918 ruim 200.000 (!) voor
korte of langere tijd te gast geweest in Elim aan
de Tulpstraat. Daar kregen de veelal berooide
migranten voedsel, kleding, medicijnen en werd
o.a. Jesaja 53 (profetie over de Joodse Messias)
gelezen en besproken. Vele Joden namen het
geloof in de Joodse Messias Jesjoea in hun hart
mee naar Amerika. Er is een spannend boek
over het vroegere Elim geschreven door de
weduwe van Joseph Zalman. Dit is ook digitaal
beschikbaar te stellen.

Elim ondersteunen kan door:
Giften te doneren ten name van Stichting Hart
voor Rotterdam onder vermelding ‘voor Elim’ op
rekening: IBAN: NL05 INGB 0004 2746 23. Wilt u
zich met raad en daad inzetten? Meldt u dan aan
via emailberichtje of persoonlijk contact. Op
afspraak zijn de tentoonstellingen te bezoeken.

Tekstverwijzingen:
1. 2 Kron. 7:14, 3:12
2. Galaten 3:26-29
Efezes 2:6, 11-22,
4: 24, Coloss. 3:10
3. Hand. 8:12, 22:8, 24:5
4. Matth.12:8
5. Hand 15:21, 13:27
Luke 4:16
6. 1 Kronieken 12:32

7. 1 Samuel 20:18, 27
Jesaja 66:23
Ezecjiel 45:17- 46:6
8. Coloss. 3:16
9. Galaten 2:10
1 Corinth. 16: 2
2 Corinth. 9:11-15
10. Ezechiel 37:16-20

Aanmelden
Wil je deelnemen aan bidstonden, activiteiten
of vieringen, houdt dan de agenda op onze
website in de gaten. Wil je kleding sorteren of
aanleveren? Bel of mail ons.
Colofon: Stichting Hart voor Rotterdam

Elim Huis van Gebed
Adres:
Tulpstraat 9 – 11 (bij de Hefbrug)
Telefoon: 010-4553745 - 06-40002059

Website: www.elimhuisvangebed.nl
E-mail: robert@elimhuisvangebed.nl

