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1. We begonnen deze Shabbat met het lezen van
Jesaja 61:10 – 11 uit het profetische gedeelte.
Ik verblijd mij zeer in YHWH, mijn ziel juicht in mijn God,
Klik een onderstreepte kop aan om een bericht te lezen want Hij heeft mij bekleed met de klederen des heils, met
de mantel der gerechtigheid heeft Hij mij omhuld … Want
zoals de aarde haar gewas voortbrengt en een hof zijn
Israëlisch bedrijf bouwt prototype Mexicaanse muur
Elta North America, een Israëlische defensiebedrijf met zaaisel doet uitspruiten, zo zal YHWH gerechtigheid en lof
doen uitspruiten voor het oog van alle volken.
een Amerikaans hoofdkantoor in Maryland, is één van
• Dank U dat wij ons in U kunnen verheugen – ongeacht
de vier bedrijven die zijn uitgekozen om een prototype
wat wij ook voelen.
te bouwen voor het geplande project van een
• We zijn gerust want Uw liefde duurt voor eeuwig.
grensmuur tussen de Verenigde Staten en Mexico.
(Jeremia 31:3).
• Dank U voor Uw genade, zowel voor Joden en niet
Muziekvideo: Rosh Hashanah Medley
Joden in Yeshua de Messias (Romeinen 10:12).
Ter gelegenheid van het komende Joods Nieuwjaar,
• Wij prijzen U want U bent onze toevlucht en onze kracht
Rosh Hashanah, dat dit jaar op 21 en 22 september
in moeilijke tijden (Psalm 46:1).
valt, mag u luisteren naar een medley van traditionele • Halleluja! Onze God regeert (Psalm 24:1; 93:1; 96:10;
liederen voor dit feest, uitgevoerd tijdens een Joodse
97:1; 99:1; 103:19).
bruiloft in de VS.
• Wij zegenen U dat U zich openbaart als de trouwe en
ware Koning de Messias (Openbaring 3:14; 19:11).
Shabbatlezingen 16 september: 'Kies dan het leven' • Van de gunstbewijzen des YHWH wil ik altoos zingen,
De Bijbelgedeelten voor deze shabbat zijn:
van geslacht tot geslacht zal ik uw trouw met mijn mond
✡ Torahlezing: Deuteronomium 29:9 – 31:30,
verkondigen. Psalm 89:1

✡ Profetenlezing Jesaja 61:10 – 63:9,
✡ Nieuwe Testament: Romeinen 2:25-29.

Groeten uit Israël: Rosh Hashanah, drie vrije dagen
Vanochtend was de lucht grijs, en er viel zelfs regen
uit, heerlijk na de zomerse hitte! Deze week donderdag
en vrijdag is het Joods Nieuwjaar, Rosh Hashanah,
gevolgd door de Shabbat. De winkels doen hun best
om de gunst van de klanten te winnen. En het weer:
een beetje regen.

Video van de dag: Muzikale avond in Jeruzalem
Wat gebeurt er wanneer een eenzame piano midden in
Jeruzalem, een pianist en een zangeres elkaar
ontmoeten? Dat ziet u in de video van vandaag. Sinds
de zomer staat er een piano in de Jaffastraat, die
voorbijgangers uitnodigt om even iets moois te spelen.
Netanyahu in Columbia op zijn reis door Z-Amerika
Premier Netanyahu en zijn vrouw Sara zijn momenteel
op reis door Zuid-Amerika. Woensdag werd hij door de
Colombiaanse president Juan Manuel Santos voor een
kort bezoek ontvangen. Er zijn afspraken gemaakt voor
samenwerking op vele terreinen.

2. Israëls Premier Bibi Netanyahu rond zijn reis af naar
Zuid en Centraal Amerika en zal vervolgens volgende
week doorreizen naar New York voor de jaarlijkse
Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.
• Wederom, God we danken U dat U Israël in deze tijd
Netanyahu als leider hebt gegeven (Psalm 80:17).
• Dank U voor de enorme gunst die hij ontving van de
leiders in Latijns Amerika.
• Maak dat zijn waarschuwingen aan hen over Iran en de
Hezbollah activiteiten in het gebied, vrucht zullen dragen.
(Ezechiël 3:17).
• Zalf Bibi om de waarheid te zeggen waar hij ook is–
vooral in de VN.
• Zie, Ik maak uw gezicht even hard als het hunne, en uw
voorhoofd even hard als het hunne. Als diamant, harder
dan steen, maak Ik uw voorhoofd; vrees hen dan niet en
wees niet beangst voor hun blik, want zij zijn een
weerspannig geslacht. Ezechiël 3:8-9
• Bescherm Netanyahu en al zijn adviseurs voor alle
misleiding dat hoogtij viert binnen de UN.
• We baden dit voor de familie Netanyahu en zijn gevolg:
"Elk wapen dat tegen u gesmeed wordt, zal niets
uitrichten, en elke tong die zich voor het gericht tegen u
keert, zult gij in het ongelijk stellen." (Jesaja 54:17a)
• Maak al zijn adviseurs die hem op zijn reis vergezellen
"goede adviseurs" (Spreuken 11:14)
• Tijdens zijn ontmoeting met de Amerikaanse President,
open Trump zijn oren om echt te horen wat Bibi zegt.
• Bescherm Israëls leiders fysiek – tegen elke ziekte en
moordpogingen (Psalm 3:3).
• Alstublieft Heer, maak dat de situatie van Sara Netanyahu's mogelijke aanklacht spoedig mag worden opgelost.
• Begenadig Netanyahu dat hij behagen mag hebben in
Uw recht meer dan nu reeds het geval is. "Welzalig de
man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet
staat op de weg der zondaars, noch zit in de kring der
spotters; maar aan YHWH wet zijn welgevallen heeft…"
(Psalm 1:1-2)

IDF legt beslag op geld voor familie van moordenaar
3. Er is een andere crisis in de Israëlische regeringscoalitie over de ultra orthodoxe Joden [Charedim] of zij
dienstplicht moeten vervullen in het leger (IDF). Terwijl
Israëls verkozen leiders hierover een overeenstemming
hadden bereikt heeft de niet verkozen Hoge Raad
geoordeeld dat zij hun dienstplicht moeten vervullen. Dit
probleem raakt de samenleving en zorgt voor een breuk
Palestijnse ophitsing misdaad tegen menselijkheid op een moment dat Israël dit niet kan gebruiken.
• Heer, geef verstandige woorden aan beide kanten van
Wat voor zieke maatschappij leert zijn kinderen om
het conflict om tot een constructieve oplossing te komen
terroristen te worden? In de afgelopen vier jaar heeft
(Psalm 133:1).
de PA niet alleen meer dan een miljard dollar uitbetaald
• We danken U voor de toename van ultraorthodoxe
aan terroristen, maar ze hebben de betalingen
Joden in het leger en in reguliere banen en wij vragen
verhoogd en geweigerd met het financieren van terreur voor een duidelijke toename in de verdere toekomst.
te stoppen.
• Open de ogen en harten van deze mensen dat zij in
mogen zien dat zij U op andere manieren kunnen dienen
Israël waarschuwt: Als nodig vallen we Syrië weer dan alleen via het bestuderen van de Torah and Talmoed.
aan
(Jeremia 30:8-9)
Israël heeft een duidelijke boodschap aan de regering- • Zegen en bescherm alle Charedim die reeds hun dienstTrump gestuurd, dat het niet zal aarzelen om het
plicht in het leger (IDF) vervullen.(2 Kronieken 35:3b).
aangrenzende Syrië opnieuw aan te vallen als legers
• Geef Uw leiding in deze zaak en openbaar Uw waarheid
die in een bloedige burgeroorlog zijn verwikkeld, er
aan de Israëlische samenleving (Zacharia 8:16).
twee rode lijnen overschrijden
• Genees de seculiere Israëli’s die een diep gewortelde
haat hebben tegen de Orthodoxen en vice-versa.
Geen voetbalwedstrijden toestaan op Shabbat?
• Waarschuw politici er duidelijk van zich ervan te
Orthodoxe en nationaal-religieuze rabbijnen en politici weerhouden deze zaak te gebruiken ter zelfverheerlijking
hebben aangedrongen op het heiligen van de Shabbat, (Ezechiël 34:1-10).

Soldaten van het Israëlische leger hebben woensdagnacht in de Arabische stad Yatta, in de buurt van
Hebron, geld in beslag genomen, bestemd voor
herbouw van het vernielde huis van de familie van de
terrorist, die in januari 2015 Dafna Meir in haar tuin
vermoordde.

en deze niet te gebruiken voor bouw- en onderhoudswerk en voetbalwedstrijden. Topclubs spelen zelden op 4. Zoals boven aangegeven, deze crisis laaide op doordat
de niet verkozen Hoge Raad een eerder besluit van het
de Shabbat, bij lagere clubs is dit wel gebruikelijk.
verkozen parlement terugdraaide. In het merendeel van
Hooggerechtshof: Geen openbaar vervoer op Shabbat het Westen is dit een enorm probleem, wanneer niet
Het Hooggerechtshof heeft maandag een verzoek voor verkozen rechters – het merendeel niet God vrezend –
wetten aannemen en verwerpen die de hele samenleving
het invoeren van openbare busdiensten op Shabbat
afgewezen. Zolang de aanvraag niet van een busmaat- raken.
schappij komt, die op Shabbat zou willen werken, was • "Uw rechters zal Ik weer maken als weleer en uw
raadsheren als in den beginne. Daarna zal men u
er geen reden voor het verzoek.
noemen: stad der gerechtigheid." (Jesaja 1:26) Heer, wij
vragen dit nu te doen.
Groeten uit Israël: Spoorwegen bouwen aan de
• Abba, bezoek deze rechters in dromen en visioenen en
toekomst
leg vrees voor U in hun hart (Daniël 4:5; Joël 2:28).
Vanochtend toen ik wegreed zag ik weer wolken aan
• U zei dat Israël niet zoals andere naties zou zijn – en wij
de hemel. Een paar regels over stations die het
veronderstellen dat dit ook voor onze rechters geldt.
weekeinde gesloten zijn wegens de bouw van een
Alstublieft maak dit een realiteit (Numeri 23:9b; Ezechiël
station in Mazkeret Batya, de bouw van een lightrail in 20:32-33).
Tel Aviv, en natuurlijk het weer voor vandaag in Israël. • Breek de trotse harten. (2 Kronieken 32:26).
• De spanning in Israël betreffende het zijn van een
Het einde van de wereld nadert – alweer?!
democratie én de Joodse Staat is vaak een serieus
Het einde van de wereld nadert weer, en de mensen
probleem. Wij vragen voor Uw interventie om onze leiders
vragen zich af of het deze keer waar is. De oordeelste helpen om de juiste Bijbelse balans te vinden
dag is dit jaar gepland op 23 september, gebaseerd op (Deuteronomium 17:18-20).
een constellatie van sterren in het sterrenbeeld Maagd, • Nu we de heilige hoogtijdagen naderen, breng de
die boven de maan zal staan en onder twaalf sterren.
rechters terug tot U zoveel als mogelijk (Zacharia 12:10).
• "Het hart van de koning is in de hand des YHWH als
Kibboetsiem in Afrika
waterbeken, Hij leidt het overal heen, waar het Hem
behaagt." (Spreuken 21:1) Keer de harten van Israëls
Israël is wereldberoemd vanwege het kibboetsmodel.
rechters – hun gedachten, emoties en hun wil – tot U in
Het heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het
deze tijd.
bestaan van Israël, en bovendien geholpen bij de
• Voorkom dat deze crisis Uw heilige naam ontheiligt
ontwikkeling van een agrarisch naar een industrieel
(Psalm 115:1-3).
land. Het wordt nu toegepast in enkele Afrikaanse
• Bescherm dit land voor een invasie van de geest van
landen.
humanisme uit het Westen (Psalm 9:19-20).
Israëlische delegatie gaat helpen in Florida
Een delegatie van diverse Israëlische reddingsorgani- 5. Israëls redding – We baden ervoor dat God de
komende hoogtijdagen zou gebruiken om de ogen van
saties is in de nacht van zaterdag op zondag naar
veel Joodse mensen te openen voor wie Hij werkelijk is.
Florida gevlogen, om daar de Joodse gemeenschap en
Rosj Hasjana (traditioneel Joods Nieuwjaar) begint deze
de daar wonende Israëli's evenals de bevolking terzijde
woensdagavond gevold door Jom Kippoer en dan Soekot
te staan, wanneer orkaan Irma over Florida heen zal
(Loofhuttenfeest).
razen.
• Ik zal over het huis van David en over de inwoners van
Jeruzalem uitgieten de Geest der genade en der
gebeden; zij zullen hem aanschouwen, die zij doorstoken
hebben Zacharia 12:10
• Dank U Heer, dat er tijdens dit Joods Nieuwjaar (Rosj
Hasjana) meer Joden zijn die in Yeshua gelovigen.
Alstublieft voeg meer toe tijdens deze hoogtijdagen.
• Openbaar aan veel religieuze Joden dat U naar een
relatie verlangt meer dan naar rituelen, omdat U van hen
Video: Interview met toeristengids Aaron Lipkin
houdt.
We maken in deze video kennis met Aaron Lipkin,
• Wek uw sterkte op; doe uw aanschijn lichten, opdat wij
geboren en getogen in Israël. Hij werkt sinds 1997 in
verlost worden! Psalm 80:3,7,19
• Giet de geest van verootmoediging uit over Uw volk
het toerisme en heeft duizenden toeristen naar Israël
gedurende deze dagen.
gebracht en rondgeleid. De video is zaterdag
• Geef de geheime gelovigen moed om hun geloof in
uitgezonden door Family7.
Yeshua te bekennen.
• Geef nieuwe gelovigen moed om Yeshua met
ISRAEL IN HET NIEUWS
familieleden te delen.
• "Dan zult gij Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij
Israëlische voorganger: "Als ik Nederland zou
vraagt met uw ganse hart." (Jeremia 29:13) Zorg dat vele
wonen, zou ik Kerst vieren"
U in deze periode zoeken!
"Het is goed dat christenen zich verdiepen in de gees- • We baden voor specifieke groepen in de Israëlische
telijke betekenis van de Bijbelse feesten als Pesach en samenleving zoals de Heer het op onze harten legde: de
Sukkot, maar als we dit niet op een goede manier
homogemeenschap, jonge mensen, soldaten die voor het
toepassen, lopen we het gevaar een sekte te worden. eerst niet thuis zijn met de hoogtijdagen; nieuwe
Terwijl God juist de hele Kerk wil revitaliseren door de immigranten (olim), kinderen, voor hen die voor het laatst
Bijbelse feesten." Aan het woord is Peter Tsukahira,
Rosj Hasjana vieren, etc.

Orthodoxe Joden Arad bosten met seculiere Joden
Nadat we vorige week schreven over orthodox-Joodse
inwoners van de zuidelijke stad Arad, behorende tot de
sekte Goer Chassidim, die Messiaans-Joodse gelovigen lastig vielen en uitscholden, gingen zij zaterdagavond met seculiere Joden op de vuist.

voorganger van de Messiaanse gemeente Kehilat
HaCarmel in Haifa. Tsukahira was van 1 tot 3 september hoofdspreker op het jaarlijkse Israëlweekend van
de Internationale Christelijke Ambassade Jeruzalem
(ICEJ). De conferentie werd gehouden op conferentiecentrum De Betteld in Zelhem. Ook gaf hij er een
workshop voor Nederlandse voorgangers. (CIP)

6. Aliyah – De dienst tijdens Jom Kippoer in de synagoge
eindigt met de verklaring “volgend jaar in Jeruzalem”.
• Heer, wanneer deze woorden worden uitgesproken, wek
vele Joodse harten op om het waar te maken!
• Indien ik u vergete, o Jeruzalem, zo vergete (mij) mijn
rechterhand! Psalm 137:5
• Gebruik de herinneringen van honderden en duizenden
jonge mensen die Israël bezocht hebben via het Birthright
De Palestijnse terreurbeweging Hamas bereid
zich voor op de volgende oorlog tegen Israël (2) programma, dat zij Israël in hun hart sluiten en besluiten
om Aliyah te maken.
Een van de voorbereidingen van Hamas op een
• Geef de yordim (Israëli’s die in het buitenland wonen)
nieuwe oorlog tegen Israël is de aanleg van een hele
heimwee tijdens deze hoogtijdagen.
serie terreurtunnels. Deze tunnels hebben maar één
• Wek vele rabbi’s op om hun gemeenten terug naar huis
doel: Israëli’s vermoorden of ontvoeren. Volgens het
in Israël te leiden dan in ballingschap te verblijven, “in het
Israëlische ministerie van Defensie zullen deze tunnels
belang van de gemeenschap”.
echter een dodelijk val voor Hamas zelf worden.
• Laat de nog overgebleven Ethiopische Joden in Ethiopië
Franklin ter Horst
welkom worden geheten thuis in Israël.
• Breng de families thuis van eenzame soldaten die in het
NOS Jeugdjournaal voedt kinderen op met
leger dienen terwijl hun families in het buitenland zijn.
leugens over Israëliërs
• Breek de obstakels die voorkomen dat Messiaanse
In het NOS Jeugdjournaal van zaterdag 9 september
Joden aliyah maken.
2017 wordt Israël de schuld gegeven van het gebrek
• Verwijder de bureaucratische drempels voor
aan drinkwater en stroom in de Gazastrook. Dit is niet professionele werkers om makkelijk hun professionele
correct. Het tekort aan stroom komt omdat – door ruzie vaardigheden in Israël voort te zetten.
met Hamas – Fatach sinds enkele maanden weigert
• Breng de nog in leven zijnde Holocaust overlevenden in
om nog stroom te (laten) verstrekken aan de Gazade landen terug naar huis in Israël.
strook. (…) Overigens is dit niet de enige grote fout in • Zie, Ik breng hen uit het land van het noorden en
slechts 2,5 minuut van het Jeugdjournaal. Zo wordt er verzamel hen van de einden der aarde; onder hen blinden
ook gesteld: “Door het gebied af te sluiten, komen ook en lammen, zwangeren en barenden tezamen; in een
veel hulpgoederen de Gazastrook niet binnen.” (Likoed grote schare zullen zij hierheen terugkeren.
Jeremia 31:8
Nederland)

ICEJ . Jacob Keegstra spreekt:
• Zo 17 sept, 10 uur, Evangelische gemeente, gebouw
Strout, Putten.
• Zo 24 sept, 10 uur, Evangelische gemeente,
Kanaalstraat 8, Oost-Souburg
• Za 30 sept, 19 uur, en zo 1 okt, 9.30 en 11.30 uur,
VEZ-gemeente, Buitengasthuis 2, Zwolle.

Near East Ministry
• Di 26 sept, 19.30 uur, informatieavond over werken
in Israël en het Midden-Oosten, Voorthuizerweg 5,
Nijkerk.

CHRISTENEN VOOR ISRAEL
• Ma 18 sept, 14-16 uur, spreekt ds Henk Poot voor de
PCOB in De Molewjuk, J.H. van Aismaweg 19,
Beetgumermolen.
• Ma 18 sept, 19.30 uur, spreekt ds. Henk Poot in Het
Leerhuis, Hoofdweg 79, Niezijl.
• Di 19 sept, 20 uur, spreekt Eric Vink bij VEG De Ark,
Zwijndrecht, Brabant 4, Zwijndrecht.
• Di 19 en 26 sept en 3 okt, 20 uur, spreekt ds. Henk
Poot in De Verbinding, Zetten, Stationstraat 1, Zetten.
• Wo 20 sept, 20 uur, spreekt Marianne Glashouwer in
Ons Dorpshuis, Markeweg 16, Zwinderen (Drente).
• Wo 20 sept, 20 uur, spreekt ds. Jaap de Vreugd in de
Grote Kerk, Markt, Schagen.
• Wo 20 sept spreekt ds. Kees van Velzen in De Rank,
Zilverstraat 36, Franeker.
• Do 21 sept, 20 uur, spreekt ds. Oscar Lohuis in Het
Trefpunt, Hoofdweg 1318, Nieuw-Vennep.
• Za 23 sept, 19.15-21.00 uur, Zingen voor Israël, koor
en samenzangavond, De Baai, Baai 154, Etten-Leur.
• Di 26 sept, 19.30 uur, spreekt ds. Kees Kant in het
Kerkelijk Centrum De Wijnstok, Rijswijksesteeg 7,
Rijswijk (NB).
• Di 26 sept, 19.45 uur, spreekt ds. Willem Glashouwer
in de Immanuelkerk, Overwinningsplein 1, Groningen.
• Di 26 sept, 20 uur, spreekt ds. Kees van Velzen in de
Grote Kerk, Dommelerdijk 102, Nieuwleusen.
• Wo 27 sept, 19.30 uur, spreekt ds. Jaap de Vreugd in
de Zuiderhof, Troelstralaan 25, Zwolle.
• Wo 27 sept, 8 nov en 6 dec, 20 uur, spreekt ds. Henk
Poot bij VEG De Burcht, Altena College,
Rijksstraatweg 153, Sleeuwijk.
• Do 28 sept en 12 okt , 20 uur, spreekt ds. Henk Poot
in d’ Alburcht, Wijk en Aalburg, Perzikstraat 14a, Wijk
en Aalburg.
• Do 28 sept, 20 uur, spreekt ds. Oscar Lohuis in de
Hoeksteen, Lindesteijnlaan 1, Leek.
• Vr 29 sept, 20 uur, bezinningsconcert met
Jongerenkoor Jigdaljahu, Grote Kerk, Lange
Kerkstraat 37, Schiedam.
• Za 30 sept, 19.15 uur, Zingen voor Israël, koor- en
samenzangavond in de Grote- of Catharijnekerk,
Burchtstraat 2, Heusden.
• Ma 2 okt, 20 uur, feestelijke Israël-avond rond 'Vijftig
jaar Jeruzalem’, Pelikaankerk, Pelikaanstraat 10,
Leeuwarden.
• Di 3 okt, Zingen voor Israël, koor- en
samenzangavond in de Kruiskerk, Venestraat 44,
Nijkerk.
• Wo 4 okt, 09.15 uur, spreekt Marianne Glashouwer
voor Vrouwenochtend Netwerk in De Rank, Koningin
Wilhelminalaan 1, Smilde.
• Wo 4 en 18 okt en 1 nov, 19.30 uur, spreekt ds. Henk
Poot over de psalmen, in Het Lichtbaken,
Marconistraat 5, Buitenpost.
• Wo 4 okt, 19.30 uur, spreekt ds. Willem Glashouwer
in De Rank, Pottebakkerstraat 4, Winschoten.
• Wo 4 okt, 20 uur, spreekt Eric Vink in De Hoeksteen,
Goudplevier 103 , IJsselmuiden.
• Wo 4 okt, 20 uur, spreekt ds. Kees van Velzen in De
Wijngaard, Kanaalstraat 8, Oost-Souburg.
• Do 5 okt, 2 nov en 7 dec, 20 uur, spreekt ds. Henk
Poot in Basisschool Mozaïek, Westerenkweg 19,
Vaassen.
• Do 5 okt, 20 uur, spreekt ds. Willem Glashouwer in
de Dorpskerk, Kerksingel 1, Berkel en Rodenrijs.
• 6-8 okt, Israëlweekend in Conferentiehotel ’t
Vierhouterbos, Nunspeterweg 30, Vierhouten.
• Vr 6 okt, 19.30 uur, spreekt Ruben Ridderhof in De
Hoeksteen, Zevenhuisterweg 39, Noardburgum.
• Za 7 okt, 09.30 – 15.00 uur, spreken ds. Willem
Glashouwer en Eric Vink tijdens de Onderwijsdag in
De Pijler, Ketelmeerstraat 90, Lelystad.

Pillar of Fire centrum, Kerketuinenweg 10, Den Haag
Zuid
Do 28 sept, 20 uur, concert van de band 'Ben Yosef
Ben David', Hebreeuwstalige Messiaanse en popachtige klezmermuziek.

Israel en de Bijbel
• Wo 20 sept, 11 okt, 15 nov, 13 dec, 20 uur, inleidingen over Christus’ koningschap in het Mattheus-evangelie, Gebouw Rehoboth, PC Hooftlaan 1, Sliedrecht.

Lezingen van GNI Zaanstreek-Waterland in De
Vermaning, Westzijde 80, Zaandam (€ 5):
• Ma 18 sep, 20 uur, Hans Knoop, ' Israël in
Trumpiaanse tijden'

DIVERSEN
Zo 17 sept, 11.00-18.30 uur, Jofel Joodse
Cultuurdag ,met veel lezingen en films, Tresoar, Fries
Historisch en Letterkundig Centrum, Boterhoek 1,
Leeuwarden.
Serie Israëlstudies met ds. Jan den Admirant op wo
27 sep, 25 okt, 29 nov, 20 uur, Evangeliegemeente de
Oase, Oude kerkweg 88, Doornspijk.
Deputaatschap voor Israël Geref. Gemeenten
Verdiepingscursus 'Israël en de Bijbel', 28 sept-30 nov,
GerGem Rijssen-West, € 95.
Stichting Steun Messiasbelijdende Joden
• Vr 6 okt, 20 uur, Benefietconcert m.m.v. diverse
koren, Nieuwe Kerk, Voorstraat, Katwijk.
Discipelschapsreis in Israël, december-januari
Petach Tikva organiseert een achtweeks trainingsprogramma in Israël met Karin en Eelco Schaap en
Messiaanse leiders. 18+ jaar, voertaal Engels,
€ 3.200.

Zie ook de agenda van vergadering.nu.
RADIO – TV – CURSUS – EXPOSITIE

• Za 20.00-20.30 uur, zo 07 en 13.30 uur, ma 22.30
uur, IsraëlCNN, Nieuws uit en over Israël, gesprekken
met inwoners van Judea en Samaria.
• Zo 19.30-20.00 uur en ma 9.30, 13.00 en 16. 30 uur,
Eindtijd en profetie, gesprekken met Jan van
Barneveld over eindtijd, profetie en Israël.
• Di 19.30 uur, wo 6.30, 11.00, 13.30 en 16.30 uur,
Judea en Samaria, ds. Henk Poot reist door Judea en
Samaria en spreekt met Dolf van de Vegte over de
Bijbelse historie van deze gebieden.
• Do 14 uur, Waarom Jeruzalem?, in gesprek met ds.
Willem J.J. Glashouwer.

Vervolg Gebedsbrief

9. Syrië and Libanon – Afgelopen week heeft Israël een
militaire installatie in Syrië vernietigd om de ‘rode lijn’ te
handhaven om te voorkomen dat Iran Hezbollah van
wapens voorziet. Volgens Elie Wiesel ‘De geschiedenis
heeft ons geleerd om de dreiging van onze vijanden te
De NOS heeft inmiddels erkend, dat ze iets fout deden,
gelovigen meer dan de beloftes van onze vrienden’.
7. Verkiezingen in Duitsland – cruciale nationale
en zal zulke ingewikkelde dingen beter uitleggen.
• Heer, openbaar de plannen van Iran en mag Israël
verkiezingen vinden plaats op 24 September. Er schijnt
weten hoe hierop te reageren.
geen geloofwaardig alternatief dan de herverkiezing van
• Wel zijn nu vele volkeren tegen u vergaderd, die
De wekelijkse strip van Ya’akov Kirschen
kanselier Merkel en haar partij ondanks dat vele de
zeggen: Zij worde ontwijd, en mogen onze ogen zich aan
wijsheid van haar beleidsbesluiten in twijfel trekken, in het Sion verlustigen! Maar zij kennen de gedachten des
bijzonder haar kijk op Israël.
Heren niet en verstaan zijn raadslag niet, dat Hij hen
• Roep de Kerk in Duitsland op om te bidden en te
verzamelt als schoven op de dorsvloer. “ Sta op en dors,
stemmen zoals U hen leidt. Moge zij U in alle nederigheid gij dochter Sions; want Ik zal uw hoorn van ijzer maken
zoeken staande op de bres voor hun land.
en uw hoeven van koper, en gij zult vele volkeren
• Ik heb onder hen gezocht naar iemand, die een muur
verbrijzelen en gij zult hun onrechtmatig gewin door de
zou kunnen optrekken en voor mijn aangezicht op de bres ban aan de Heren wijden, en hun vermogen aan de Here
zou kunnen staan ten behoeve van het land, zodat Ik het der ganse aarde.
Micha 4:11-13
niet zou verwoesten. Ezechiël 22:30
• Maak Netanyahu, de Minister van Defensie Liberman
• Toon de gelovigen in Duitsland dat zij zich meer moeten en stafchef Eizenkott eensgezind aangaande Israëls
richten op wat hun land vandaag de dag doet dan terug te plannen en acties gericht tegen de vijanden in het
kijken naar het verleden.
Noorden.
• In Uw genade geef Duitsland een regering die meer pro- • Laat Israël niet verrast worden zoals in 1973
Israël is.
voorafgaand aan de Jom Kippoeroorlog.

Een goed Nieuw Jaar gewenst
We krijgen straks het Joodse jaar 5778.
Het lijkt alsof 5777 pas gisteren was.

8. Koerdisch Referendum – de dag na de Duitse
verkiezingen staat er een Koerdisch referendum gepland
in het Koerdisch deel van Irak voor een mogelijke
onafhankelijke Koerdistan. Iran en Turkije waar een grote
Koerdische minderheid leeft, zijn erg gekant tegen dit
referendum evenals Irak die het als illegaal bestempeld
heeft. De Koerden, hoewel Moslims, worden vrienden van
Israël genoemd en in de internationale gemeenschap is
het de Israëlische Premier alleen die steun uitspreekt voor
een Koerdische staat.
• Alstublieft zorgt u ervoor dat dit referendum vredig
verloopt en laat de uitkomst zijn volgens Uw wil.
• Ik zal zegenen wie u zegenen Genesis 12:3
• Geef de mensen moed om te stemmen.
• Dank U voor de moed van Benjamin Netanyahu om
steun uit te spreken voor een onafhankelijk Koerdistan.

Lees en bid verder onderaan de derde kolom

10. Voorbidders en het IFI team
• Heer, alstublieft bemoedigt U ons als wij samen op Uw
beloften staan. Bescherm ons tegen ontmoediging.
• … laten we afleggen alle last en de zonde, die ons zo
licht in de weg staat, en met volharding de wedloop
lopen, die vóór ons ligt. Laat ons oog daarbij (alleen)
gericht zijn op Yeshua, de leidsman en voleinder des
geloofs. Hebreeën 12:1, 2
• Help ons om niet naar onszelf maar naar Yeshua te
kijken!
• Wij vragen om blijvende genezing en verkwikking voor
IFI voorzitter Eliyahu en wij danken U ook voor de
genezing van David, Colin’s zoon.

Shabbat Shalom
Het IFI team

MEER NIEUWS

HEBREEUWSE CURSUSSEN

► CIDI.TV digitaal TV kanaal van het Centrum
Informatie en Documentatie over Israël.
► Radio Israël, Internet-zender met Actualiteiten,
Bijbelstudies, Online Gebed en veel Muziek:
► Groot Nieuws Radio (1008 AM en internet), .
► Brabosh, Vlaamse Vrienden van Israël, uitgebreide
informatieve en actuele website.
► Trouw Israël Monitor, commentaar op berichtgeving
in dagblad Trouw over Israël van stichting WAAR!
► Israël en Midden-Oosten Blog, nieuws en achtergronden over het Midden Oosten, door Ratna Pelle.
► Israël-Palestina Info ~ Actueel, een online gids over
het Midden-Oosten Conflict.
► Harry's focus op Israël, Harry Nihom schrijft over de
geschiedenis van Israël, de slachtoffers en de huidige
politieke situatie in het Midden Oosten.
► Missing Peace, 'alternatieve en onafhankelijke bron
voor informatie over het Midden Oosten'.
► Likoed Nederland, actueel nieuws over Israël en het
Midden Oosten
► Nederlandse Stichting voor Israëlische Cultuur,
informatie over Israëlische muziek, toneel, dans, film e.d.
in Nederland.
► Visie voor Israël, nieuws uit Jeruzalem betreffende
ontwikkelingen en de situatie in het Midden Oosten
► Startpagina van de Messiaanse beweging, met veel
informatieve links.
► Tora Yeshua, nieuws over Israël en Messiaanse
gemeenten
► Israël CNN, informatie over en hulp aan Israël.
► Het Midden Oosten Anders Bekeken, nieuwsbrief
met een afwijkend geluid.
► Midden Oosten Nieuws, nieuws, nieuwsbrief en
(Bijbelse) achtergronden, door Willem Jongman.
► VCIP, Vrije Encyclopedie van het Conflict Israël Palestina
► Joods Actueel, nieuws over Joods België en Israël
► Etsel Infoteur Actueel nieuws over Israël.
► Centrum Informatie en Documentatie Israël
► The Begin-Sadat Center for Strategic Studies,
informatieve Engelstalige Israëlische denktank.
► Vereniging Nederland Israël Philatelie, informatie
over Israëlische postzegels,
► Israël in de media, groepsblog van WAAR voor
commentatoren die eenzijdige negatieve berichtgeving
over Israël in de media willen rechtzetten.
► www.crethiplethi.com, Online Magazine covering
the Middle East, Israel, the Arab world, Southwest Asia
and the Islamic Maghreb. Engelstalige artikelen.
► KehilaI News Israel, nieuwswebsite van de
Israëlische Messiaanse gemeenten.
► Hervormd Bodegraven, thema Israël
► Shuva Israel betekent ‘opgaan naar of terugkeer
naar’ Israël en is onderdeel van het internationale Shuva
Global Diplomacy, helpt met haar projecten emigratie
naar Israël en ondersteunt de bewoners van de betwiste
gebieden.
► Gatestone Institute, internationale denktank met
nieuws en analyses in vele talen, o.a. Nederlands,
inzake de VS en het Midden-Oosten.

 עDe verschenen lessen van de Introductiecursus
Hebreeuws staan op de website
www.israelplatform.nl/hebreeuws/introductiecursus.pdf
 אVereniging Hebreeuws, Ontmoetingsplaats en
wegwijzer voor iedereen die zich bezighoudt met de
Hebreeuwse taal en literatuur
 אStudiehuis Reshiet, cursus Bijbels Hebreeuws en
Hebreeuwse levensstijl, door Yair en Karen Strijker, in
Nederland (video-verbinding) en Israël.
 שStichting Shoresh geeft de Keshercursus over de
Joodse wortels van het Christendom en (i.s.m. Stichting
Mo'adim, www.moadim.nl) de Moadiemcursus over de
Bijbelse/Joodse feesten, in diverse plaatsen.
 אEtsel Infoteur geeft veel handige Hebreeuwse woorden
en zinnen en vervoeging van werkwoorden.
 אLessen Bijbels Hebreeuws van Jos Bremer.
 בGratis digitale lessen Bijbels Hebreeuws van
Talencentrum Barneveld
 אEfemeriden zijn wekelijkse stukjes Hebreeuwse
Bijbeltekst, verklaard door dr. Piet van Midden,
Universiteiten van Tilburg en Utrecht. Aanmelden met
een mail naar p.j.vanmidden@uvt.nl
 אEngelstalige internetcursus Learn Hebrew Easily
 שYeshivath Sharashim, onderwijs voor Joodse en nietJoodse deelnemers die de Hebreeuwse Bijbel en andere
godsdienstige klassiekers dieper willen verstaan. en/nl
 זStichting Judaïca Zwolle geeft in de synagoge van
Zwolle, Samuel Hirschstraat, cursussen Bijbels
Hebreeuws en diverse Bijbelse onderwerpen.
 מTeach Me Hebrew is bedoeld voor zelfstudie van
modern Hebreeuws. Engelstalig.
 שhebrew4christians.com/ bevat veelzijdige Engelstalige
lessen Hebreeuws.
 הNIK Uitgeverij, diverse lesmethoden voor klassiek en
modern Hebreeuws.
 מMidrasha Lamdeni, avondcursus Bijbels Hebreeuws
door Peter Vreeken in Houten.
 אJes-Creations (Ruben en Marijke van Oel) geeft o.a.
cursussen Bijbels Hebreeuws op diverse niveaus, in o.a.
Ede en Houten.
 אIsraelschool.org biedt vanuit Israël Nederlandstalige
internetcursussen (modern) Hebreeuws aan.
 אDe werkgroep VBGroningen en Israël start in oktober
weer cursussen modern Hebreeuws met lerares Ruty
Vos, 40 lessen, € 210. Info. Jan Boonstra.
 תSyntaxis van het Bijbels Hebreeuws voor Beginners,
behandelt het gebruik van werkwoorden, en een reeks
lessen, van K. Jongeling.

MEER BIJBEL EN GEBED
► Jan van Barneveld's website 'Israël het volk van God'
bevat veel actuele en achtergrond-artikelen.
► Informatieve website van de Deputaten Kerk en Israël
van de Christelijke Gereformeerde Kerken.
► www.franklinterhorst.nl meldt gebeurtenissen van
vandaag in relatie met Bijbelse profeten.
► Watchmen from Jerusalem, a Biblical perspective on
the news. Verschijnt om de paar maanden. (en).
► Wekelijks commentaar van Dirk van Genderen.
► GAiN (Global Aid Network), wereldwijde christelijke
hulporganisatie, o.a. actief in Israël.
► Bijbelstudies van Peter Steffens vanuit de Joodse
achtergrond van de Bijbel.
► Onderwijs en Israël, onderwijsmateriaal Deputaatschap voor Israël van de Gereformeerde Gemeenten

VAKANTIE IN ISRAËL
✡ Voor wie vakantieplannen naar Israël maakt, is Go
Israël (tel. 020-6161948) van het Israëlische ministerie
van Toerisme een goed startpunt.
✡ Virtuele reis naar Jeruzalem, Imax 3d, 7 min.
✡ Beter-Uit reizen, Aphen aan den Rijn (chr).
✡ Christenen voor Israël, Solidariteitsreizen,
✡ Drietour Reizen, Driebergen (chr)
✡ Goed Idee Reizen, Alphen aan den Rijn (chr)
✡ Oppenheim Travel (Joods).
✡ Issta Lines vliegreizen
✡ Jerusalem Today reizen, reizen vanuit Bijbels
perspectief.
✡ Relireizen (v/h Krukziener), maatwerkreizen naar
Israël voor individueel en groepen, fly & drive.
✡ Promised Lands gespecialiseerd in maatwerkreizen
✡ Studiehuis Reshiet, studiereizen met veel aandacht
voor Hebreeuwse Bijbelse woorden.
✡Jes-Creations, geloofsverdiepende reizen, kleine
groepen, bezoek Bijbelse plaatsen en natuur,
Bijbelstudie met Hebreeuwse onderbouwing.
✡ GAiN (Global Aid Network), werkreizen o.a. naar Israël
✡ BaanBrekers, Near East Ministry, 3 maanden
vrijwilligerswerk in Israël voor jongeren en 2 maanden
vrijwilligerswerk voor 40-plussers.
✡ Israël Idoed Reizen heeft als doel verdieping in Gods
woord in relatie tot Israël.
✡ Het Israël Project zendt vrijwilligers uit naar verpleegen verzorgingshuizen in Israël.
✡ Comité Gemeentehulp Israël, evangelisch; vakantie-,
jongeren- en studiereizen; contact met Messiaanse
gemeenten.
✡ Stichting His Word Stands 4 Ever organiseert
bemoedigings- en gebedsreizen voor vrouwen
✡ Transavia verkoopt vliegtickets naar o.a. Israël.
Nederlands sprekende gidsen:
✡ Ja'acov Nof is ervaren gids in Israël en organiseert
maatwerk rondreizen.
✡ Daniëlle Milner in Tel Aviv is een ervaren gids, spreekt
Nederlands, Engels en Frans, e-mail
MDanielle4444@gmail.com

