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AGENDA

Voorbidders voor Israël
Gebedspunten vrijdag 9 november
Nieuws van Israeltoday.co.il (Engels),
Israeltoday.nl (Nederlands) en
www.Israelheute.com (Duits)
Groeten uit Israël – 9 november Reichskristallnacht
Het is weer vrijdag, weekeinde, en bij ons in Modiïn
schijn de zon. Deze vrijdag is geen gewonde vrijdag. Het
is vandaag 9 november, de dag waarop in 1938
opgehitste Duitsers 1400 synagogen in brand staken en
honderden Joden werden afgevoerd en vermoord.
Ethiopische Joden vierden Sigd-feest
De Ethiopische Joden in Israël hebben woensdag het
Sigd-feest gevierd, waarop ze hun verbond met God
vernieuwen. President Rivlin riep de Ethiopische
gemeenschap op, gratieverzoeken in te dienen voor
Ethiopische jongeren met een strafblad wegens
integratieproblemen.

1. Lofprijs
Maleachi 1:5 is een deel van de profetische lezing van
deze Shabbat. Als uw ogen het zien, zult gij zeggen:
Groot is de HERE, ook buiten Israëls gebied.
• Heer, we weten dat “buiten” ook kan worden vertaald
met “aan” of “vanaf”. Wat ook de juiste vertaling is, of
zelfs alles is geldig, we danken en zegenen U dat U
werd verheerlijkt – en zult blijven worden verheerlijkt –
van deze natie tot de einden der aarde.
• We zijn zo dankbaar dat U al de uiteindelijke grenzen
van dit land hebt vastgesteld (Genesis 15:18-21)
• "Vanwaar de zon opkomt tot waar zij ondergaat, is
Mijn naam groot onder de volken" (Maleachi 1:11). We
prijzen U dat we dit profetische woord al in de
geschiedenis en in onze tijd vervuld zien.
• Dank U voor Uw goedertierenheden die iedere
morgen nieuw zijn (Klaagliederen 3:22-23)
• "Zoals de bergen rondom Jeruzalem zijn, zo is de
HEER rondom Zijn volk van nu aan en tot in eeuwigheid." (Psalm 125:2). Dank U voor uw bescherming en
aanwezigheid bij Israël en bij ons in deze dagen.
• U regeert! Wij rusten in Uw overheersende
soevereiniteit en verheugen ons daarin (Psalm 103:19)
• Dank U dat U ons burgers van Uw koninkrijk hebt
gemaakt, die een Rechtvaardige Koning – Yeshua –
dienen (Kolossenzen 1:12-13)

Israëlcentrum: Henri Nouwenstraat 34, Nijkerk

Israël Thema Talks
Zes studiedagen over Israël, Israëlcentrum, Nijkerk,
€10 per keer (incl soep/koffie) of €45 voor alles.
Tevoren aanmelden.
• Za 17 nov, Het Oude Israël, 10.30 uur, Jaap Bönker:
Bijbelse voorwerpen en hun betekenis, 13 uur René
van Loon: Hoogtepunten in het Heilige Land.
• Di 27 nov, Het hartland van Israël, 17.00 uur Sondra
Baras: Judea en Samaria: waar Bijbelse profetieën
worden vervuld, 19.30 uur ds. Henk Poot: 5 redenen
om een hart te hebben voor het hartland
• Do 6 dec, Israël en het licht, 17.00 uur rabbijn
Shmuel Katz: De mooiste liedjes en verhalen over
Chanoeka; 19.30 uur ds. Oscar Lohuis: Israël, een licht
voor de volken.

• Za 10 nov, 19.30 uur, muzikale avond met het Hineni
Symfonie Orkest, Immanuelkerk, Nagel 43, Urk.
• Di 13 nov, 10.00-15.30 uur, spreekt Heleen Bënard bij
de familie Van Dijk, Westerhoven 98, Lelystad.
• Di 13 nov, 20 uur, Zingen voor Israël, samenzang met
Shabbatslezingen 10 november: Verkiezende liefde
koren, Oude Kerk, Keizerstraat 8, Scheveningen.
Twee zonen worden geboren in het gezin van Isaäk en
• Wo 14 nov, 19.45 uur, spreekt ds. Oscar Lohuis in de
Rebekka. Met wie zal God de geslachtslijn, de lijn van de
Gereformeerde Kerk, Middenweg 4, Andijk.
heilsgeschiedenis, voortzetten? Hij weet wat er in de
• Wo 14 nov, 20 uur, spreekt Peter Pellemans in
harten leeft, en kiest de stille Jakob boven de jager Esau.
Gemeenschapshuis de Walnoot, Reginahof 1, Boxtel.
Maar Jakob moet nog afleren, God een handje te helpen.
• Wo 14 nov, 20 uur, spreekt ds. Henk Poot in Buurthuis
de Erven, Amstelland 2, Emmeloord.
Muziekvideo: Jakob ontsteelt zijn broer Esau de zegen
• Do 15 nov, 20 uur, spreekt ds. Oscar Lohuis in de
In deze musical-achtige video, passend bij de shabbats- 2. Gazastrook
Westerkerk, Oude Nijkerkerweg 4, Ermelo.
lezingen, zien we hoe Jakob het eerstgeboorterecht
Vandaag is het vrijdag en we verwachten daarom meer • Do 15 en 29 nov, 13 en 27 dec, 19.30 uur, spreekt
koopt van zijn broer Esau, en later zijn vader Izaäk
demonstraties aan Israëls zuidelijke grens met Gaza.
Peter Pellemans over 'Focus op Israël', in het Gebouw,
bedriegt om de zegen van het eerstgeboorterecht.
Israëlische tieners die daar wonen, hebben deze week Omstraat 50, 3720 Kortessem, België. € 45, tevoren
van het zuiden gemarcheerd naar Jeruzalem, naar
betalen en inschrijven.
Commentaar: Terroristen ruiken bloed
Israëls Parlement, om te proberen de aandacht van de • Do 15 nov, 9.30-11.30 uur, spreekt Marianne
Israël bevindt zich in een oorlogssituatie nu de in Gaza
natie en de regeringsleiders te richten op de zeer
Glashouwer in de Ichtuskerk, Albert Cuyplaan 2-C,
gevestigde terroristen nog meer raketten op de Joodse
moeilijke situatie waarin zij zich bevinden.
Soest.
Staat laten regenen. We kunnen in het huidige conflict
• Dank U voor deze mars van Israëlische tieners. Laat • Do 15 nov, 20 uur, spreekt ds. Jaap de Vreugd in De
dan ook nog meer bloedvergieten verwachten.
de indruk merkbaar zijn (Psalm 60:6)
Levensschool, Benedendonk 1, Roosendaal.
• Zelfs met de vrees voor wat Iran en hun handlangers • Do 15 nov, 20 uur, spreekt ds. Henk Poot in Max het
Israëlische TV toont de waarheid over Hamas in Gaza in het noorden kunnen doen, verhinder dat Israëls
musje, Groene Velden 83, Lelystad.
Het gebeurt niet veel dat Israëli's de kans krijgen om met regering alles wat ze moeten doen, niet zouden doen
• Di 20 nov, 14.30 uur, spreekt Marianne Glashouwer in
eigen ogen te zien wat Hamas doet in Gaza. Maar nu
om veiligheid te brengen aan de Israëli's die wonen in Kerkelijk Centrum Maranatha, Dorp 208, Benschop.
heeft een Israëlische tv-zender een tv-ploeg naar de
de omgeving van Gaza (Romeinen 13:3-4)
• Di 20 nov, 20 uur, spreekt rabbi Moshe Rothchild,
kustenclave gestuurd. Een unieke blik op de situatie in
• Here God van alle troost, zend Uw troost aan alle
directeur van de Israel Alliance, waarin Joden en
Gaza.
Israëlische gezinnen die vlakbij Gaza wonen (2
christenen samenwerken, in het Israëlcentrum, Nijkerk.
Korintiërs 1:3)
• Di 20 nov, 4 en 18 dec, 20 uur, spreekt ds. Henk Poot
Rustiger vrijdag in Gaza door Egyptische bemiddeling
• 0 Abba, drijf de brandende pakjes en raketten van
in De Wingerd, Kerkplein 7, Linschoten.
De Egyptische president Fattah Al-Sisi heeft afgelopen
Hamas en alle andere Islamitische groepen terug
• Wo 21 nov, 19.45 uur, spreekt ds. Henk Poot in De
zaterdag een ontmoeting gehad met de Palestijnse leider (Jesaja 54:17)
Schakel, Schoolstraat 24, Bergambacht.
Machmoud Abbas in Sharm el-Sheik om de ontwikkelin- • Bemoedig de IDF soldaten die deze natie in het
• Wo 21 nov, 20 uur, spreekt ds. Kees van Velzen in de
gen in het Israëlisch-Palestijnse conflict te bespreken. De zuiden beschermen (Jozua 1:9)
Gasthuiskerk, Gasthuissingel 33, Bolsward.
grensrellen zijn duidelijk afgenomen.
• Maak het mogelijk dat de aanvalsregels van de IDF
• Do 22 nov, 19.45 uur, spreekt dr. Willem Ouweneel in
realistisch zijn zodat de soldaten die kunnen volgen
de Vrije Evangelische Kerk Maranatha, P.C. Hooftsingel
zonder twijfels.
73, Hendrik Ido Ambacht.
• Maak de soldaten sterk en moedig en waakzaam voor • Do 22 nov, 19.45 uur, spreekt ds. Henk Poot in
alle kidnapping of aanvallen van scherpschutters
Bedrijfsantine JdB Groep, Rijnlanderweg 1085,
(Psalm 44:5-9)
Hoofddorp.
• Heer Yeshua, U ziet de staakt-het-vuren overeenkomst die Egypte en Qatar proberen op te zetten
Sondra Baras leidt de organisatie CFOIC, Christian
tussen Israël en Hamas. Als dit niet van U komt, zoals
Friends of Israeli Communities, die steun geeft aan
het in de huidige vorm schijnt te zijn, laat Israël dan
Israëli’s in Judea en Samaria. Zij spreekt:
gewoon “Nee”! zeggen.
• Ma 26 nov, 20 uur, in de Emmauskerk, Jan van der
• We spraken over dit plan uit: "De HERE verbreekt de
Wegestraat 2, Eindhoven.
raad der volken, Hij verijdelt de gedachten der natien;
• Di 27 nov, Israëlcentrum, Nijkerk, zie boven.
de raad des HEREN houdt eeuwig stand, de
• Wo 28 nov, 20 uur, in de Vredeskerk, Baljuwplein 1,
gedachten Zijns harten van geslacht tot geslacht."
Katwijk aan Zee.
Ludwig Schneider, oprichter Israel Today, overleden
(Psalm 33:10-11)
• Do 29 nov, 20 uur, in de Dorpskerk, Marktplein 7,
Ludwig Schneider, de oprichter van Israel Heute en Israel
Vaassen.
Today en de vader van de huidige hoofdredacteur Aviel
3. De noordelijke grenzen
Schneider, is zaterdagnacht 3 november overleden. Hij is
In het noorden, aan de Israëlische grens met Libanon
77 jaar oud geworden. Hij is overleden zoals hij had
• Di 27 nov, 20 uur, spreekt ds Kees van Velzen in
en Syrië, blijft de Iraanse/Hezbollah dreiging groeien.
gewild: in zijn Jeruzalemse huis, omgeven door al zijn
Wijkcentrum Van Vlotenhof, Joh. van Vlotenhoflaan 85,
Syrië pocht er nu op dat de onlangs afgeleverde
boeken.
Deventer.
Russische S-300 anti-aircraft raketten iedere aanval
van Israël bijna onmogelijk maken. Toch zegt Israël dat • Wo 28 nov, 20 uur, spreekt Sondra Baras, werkzaam
Groeten uit Israël: Ludwig Schneider was man met
bij CFOIC in Israël, in de Vredeskerk, Baljuwplein 1,
ze zeker doorgaan met zichzelf te verdedigen.
passie
Katwijk aan Zee.
• Heer, houd Israëls leiders aan de door hun
Buiten regent het, eindelijk een voorproefje van de winter.
• Do 29 nov, 19.45 uur, spreekt ds. Oscar Lohuis in de
uitgesproken rode lijnen (Matt. 5:37; Jac. 5:12)
Afgelopen nacht heeft het bij ons stevig geonweerd en
Pauluskerk, Van Hogendorpplein 2, Gouda.
• Schenk aan Israëls leiders Uw wijsheid over hoe ze
hard geregend. Ik begin deze dag met een persoonlijk
• Do 29 nov, 20 uur, spreekt ds. Kees Kant bij de
met Rusland moeten omgaan (Prediker 9:18a)
woord bij de dood van Ludwig Schneider, die ik helaas
Baptistengemeente Sneek, Selfhelpweg 22, Sneek.
• Wat de reden ook is voor het gebrek aan communiniet persoonlijk kon leren kennen.
• Do 29 nov, 20 uur, spreekt Marianne Glashouwer in
catie van de Russische President Poetin met de
Israëlische Premier Netanyahu, herstel het alstublieft, Gebouw Jeruël, Holterstraatweg 125, Rijssen.
Verijdelde aanvallen op Israëlische soldaten
• Za 8 dec, 13-15 uur, Adventbijeenkomst 2018: De
zelfs als het in het geheim moet worden gedaan.
Dinsdagochtend hebben Israëlische veiligheidstroepen in
• Help bij de overgang van de Huidige Opperbevelheb- komst van de Koning en het Koninkrijk, Israëlcentrum,
Mishor Adumim, ten oosten van Jeruzalem, een aanval
ber van de IDF Eisenkot naar de juist aangestelde man Nijkerk.
op Israëlische soldaten kunnen verhinderen. Maandag
Kochavi.
had een soortgelijk incident plaats buiten de Israëlische
• Plaats enkele messiaanse gelovigen in de binnenste
stad Kiryat Arba in Judea, ten zuiden van Jeruzalem.
cirkel van Kochavi (1 Kron. 12:32)
• Geef moed, eenheid en wijsheid aan de IDF en
Laatste oproep voor extreme hike door de Negev
regeringsleiders als het nu in feite de tijd is om een
Durft u het aan: een avontuurlijke tocht door de Negev
preventieve aanval te lanceren op Hezbollah’s enorme Internationale Christelijke Ambassade Jeruzalem
woestijn – die heel wat anders is dan een dorre zandvoorraad raketten die allemaal op Israël gericht zijn
Jacob Keegstra spreekt:
vlakte – een extreme en originele hike in december, een
(Spreuken 19:21; 20:18; 21:1; 24:6)
• Za 10 nov, 10-13 uur, thema-ochtend, met lunch, Vrije
week lang met een groep door de wildernis trekken?
• Toon aan de Israëlische Luchtmacht hoe ze moeten
Evangelisatie Zwolle, Rieteweg 1, Zwolle.
omgaan met de S-300s (Jesaja 31:5)
• Zo 18 nov, 10 uur, Evangelische gemeente, gebouw
Netanyahu: Als we kracht uitstralen, negeert men de
• Maak dat de F-35’s het perfecte wapen zijn om deze Stroud, Putten.
bezetting
dreigingen te vermijden en te vernietigen.
• Ma 19 nov, 20 uur, PKN kerk, Kruisstraat 1, Diever.
Wanneer Israël zwakte vertoont, nodigt het de internatio• Openbaar alle valkuilen en hinderlagen die de vijand
nale gemeenschap uit om gevaarlijke eisen te stellen
langs Israëls noordelijke grenzen opzet (Psalm 124:6over de 'bezetting' van Palestijnse gebieden. Omge8)
keerd, wanneer Israël kracht uitstraalt, wordt de
• Verhinder dat, mocht er oorlog komen, Israël probeert
Palestijnse kwestie bijna genegeerd ten gunste van
genadiger te zijn dan U bent tegenover haar vijanden
belangrijker zaken.
(1 Koningen 20:42)
• Help de juridische advocaten van de IDF om al
Pillar of Fire, Kerketuinenweg 10c, Den Haag Zuid
Rabin-herdenking: verdeeldheid in plaats van eenheid
argumenten voor te bereiden over een oorlog met
• Rabbijn Moshe Rothchild uit Efrat, Israël, gids en
Een kleine tienduizend mensen verzamelden zich voor
Hezbollah in Libanon, hetgeen vele burgerslachtoffers
directeur van Ahava Youth Village voor uit huis
de jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst voor Yitzhak Rabin
ten gevolge zal hebben (Psalm 68:28-29)
geplaatste kinderen, spreekt:
op de plaats waar hij 23 jaar geleden werd vermoord.
– Ma 19 nov, 20 uur, Messiaanse gemeente Bracha,
Deze bijeenkomst heeft – tegen alle hoop in – de
4. Bibi Netanyahu
Zilverschoon 113, Apeldoorn,
eenheid onder de Israëli’s nooit bevorderd.
In een van de onderzoeken tegen Bibi Netanyahu – de
– Di 20 nov, CvI, Nijkerk,
Onderzeeboten Affaire geheten – heeft de politie
– Wo 21 nov, 19.30 uur, bij Christengemeente, Het
Netanyahu steunt wet op doodstraf voor terroristen
eindelijk aanbevolen om vijf Israëli's in staat van
Lichtbaken, Marconistraat 5, Buitenpost.
De Israëlische omroep KAN meldde maandag, dat prebeschuldiging te stellen, maar daar is Bibi niet bij. Maar
– Do 22 nov, 20 uur, Pillar of Fire, Den Haag.
mier Netanyahu tijdens een vergadering met leiders van
de media en de oppositie zeggen nu al dat hij schuldig
de coalitiepartijen zijn steun had uitgesproken voor een
is door medeplichtigheid.
wet, die het militaire en civiele rechtbanken gemakkelijker
• Heer, terwille van alle Israëlische burgers, los dit
zal maken de doodstraf uit te spreken voor terroristen.
alstublieft snel op (Prediker 8:11)
• Laat niet toe dat er een cover-up is. Laat het recht
Familie Barkan-slachtoffers: doodstraf voor terroristen
geschieden en laat men zien dat het geschiedt. (Psalm
Ongeveer 700 familieleden en vrienden van Kim Leven89:14)
grond en Ziv Hagbi, die een maand geleden door een
• Gerechtigheid verhoogt een volk, maar zonde is een
terrorist in het Barkan Industriepark werden vermoord,
Israel en de Bijbel
schandvlek der natien. Spreuken 14:34
hebben dinsdag opgeroepen tot harde actie tegen de
• We zegenen U dat Bibi niet onder de beschuldigden • Di 20 nov, 19.45 uur, spreken Ton en Christian Stier in
terrorist, die nog steeds niet kon worden aangehouden.
was. Bescherm hem tegen de media en linkse haat die Bijbelgemeente Dabar, Cultuurhuis, Kluwen 1,
Oudewater.
hem de schurk maakt in alles wat fout gaat in Israël
Minister Katz in Oman: spoorlijn naar Perzische Golf
(Psalm 3:4)
De Israëlische minister van Transport, Israel Katz, werd
• Pak degenen aan die men in staat van beschuldiging
dinsdag hartelijk ontvangen bij zijn aankomst in Oman.
wil stellen, en als ze schuldig zijn, laat hem dan snel
Met zijn gastheren was hij aanwezig bij een traditionele
hun schuld bekennen.
sabeldans. In een internationale transportconferentie
• Doe een snel werk in deze hele akelige affaire
presenteerde hij zijn plan voor een spoorverbinding
(Maleachi 3:1-6)
tussen de Middellandse Zee en de Perzische Golf via
• Verhinder dat dit op enige manier een hinderpaal zal
Israël en Jordanië.
zijn in de uitstekende Israëlische onderzeeboot-divisie.
• Verwijder alle schande van de Marine en laat dit hen Toward Jerusalem Council II
ICNN-video: Het Hinnomdal bij Jeruzalem
'Eenheid in de Messias, Israël en de volken samen in
aanzetten tot grotere daden (Psalm 149:7)
In deze video bespreken we Gods oorspronkelijke plan
Jeruzalem' is het onderwerp waarover de jonge
voor het Hinnomdal als grens tussen Juda en Benjamin,
Messiaans-Joodse leider Eyal Friedman uit Jeruzalem
5. Burgemeester van Jeruzalem
het gebruik ervan voor het offeren van kinderen aan de
spreekt. € 15, 10.45-16.00 uur, lunch meenemen.
Volgende week is de tweede ronde van de race voor
god Moloch, hoe het een synoniem werd voor de hel, het
• Vr 16 nov, kerkgebouw de Ark, hoek Stationsweg en
burgemeester van Jeruzalem tussen Ofer Berkovitch
gebruik ervan om water uit Bethlehem over te brengen.
en Moshe Lion. Berkovitch is seculier en een pluralist, Willem-Alexanderplein (t.o. het NS-station), Nijkerk,
maar Lion is godsdienstig en heeft de ruggesteun van • Za 17 nov, Ontmoetingskerk, Meerkollaan 5,
Eindhoven.
Shas en vele van de ultra-orthodoxe partijen.
• Heer, tenzij U ons anders leidt, vragen we dat
Berkovitch wint.
• Abba, breng de mensen op de been om te stemmen.
• Laten speciaal de nationaal religieuzen komen en hun
stemmen inbrengen.
• Ongeacht onze keus, vragen we en vertrouwen we
dat Uw wil zal overwinnen (Daniel 4:25b)
• Als het mogelijk, laat Netanyahu geen van beide
Centrum voor Israël Studies
kandidaten aanbevelen (Prediker 3:7b)
Israëlconsulent Albert Groothedde spreekt:
6. Bid voor de regeringen
Hoewel vele Westerse gelovigen onlangs hebben
Video van de dag: Het overvloedige Israëlische ontbijt
gebeden over hun nationale verkiezingen, denken
Het ontbijt wordt als belangrijkste maaltijd van de dag
velen van hen, vaak na de verkiezingen, dat hun
beschouwd. Het geeft kracht en energie voor de hele
dag. Dit is al bekend sinds de tijd van de stichting van de verantwoordelijkheid om voor de regering te bidden
voorbij is, wanneer het in feite juist dan is dat de
kibboets. Na een goed en voedzaam ontbijt hadden ze
werkelijke strijd begint.
pas genoeg energie om op het veld te werken.
• Ik vermaan u dan allereerst smekingen, gebeden,
voorbeden en dankzeggingen te doen voor alle
ISRAËL IN HET NIEUWS
mensen, voor koningen en alle hooggeplaatsten, opdat
wij een stil en rustig leven mogen leiden in alle
Zes miljoen extra vanuit Nederland naar UNRWA
godsvrucht en waardigheid. Dit is goed en aangenaam
VN-organisatie voor Palestijnse vluchtelingen UNRWA
voor God, onze Heiland. 1 Timoteus 2:1-3
krijgt zes miljoen euro aan extra steun van Nederland
• Heer, laat aan de Amerikaanse gelovigen zien dat ze
voor dit jaar. Daarmee komt de totale Nederlandse steun moeten bidden voor hun juist verkozen Congres (Lucas
in 2018 aan UNRWA op 19 miljoen euro, net zo veel als 18:1)
vorig jaar. Begin dit jaar kwam UNRWA in financieel
• Breng voorgangers en oudsten naar voren die hun
noodweer terecht, nadat de Verenigde Staten hun steun kudden zullen aanmoedigen om verantwoordelijkheid
aan de VN-organisatie halveerden. Later werden de
in dit gebied op zich te nemen, niet alleen ter wille van
Amerikaanse subsidies zelfs helemaal stopgezet. De
hun natie, maar nog belangrijker opdat God in hun
Nederlandse minister voor Buitenlandse Handel en
natie verheerlijkt zal worden (Psalm 115:1)
Ontwikkelingssamenwerking Sigrid Kaag reageerde toen • Dank U dat gebed Bibi Netanyahu schijnt te
door de reeds toegezegde bijdrage versneld over te
ondersteunen in alle situaties (Exodus 17:10-13)
maken. (CIDI)
• Breid de visie uit van het wereldwijde Lichaam om
voorbede te doen voor meer dan alleen evangelisatie
De inspiratiebron van de moordenaar van
en genezing.
Pittsburgh te koop bij Bol.com
• Bemoedig speciaal het Israëlische Lichaam om op de
Het boek “De Protocollen van de Wijzen van Zion”,
bres te staan voor deze natie en het volk (Psalm 44:5)
waardoor de moordenaar van Pittsburgh zich liet
inspireren, een oude vervalsing van de Russische
7. Vredesovereenkomst
geheime dienst, blijkt zonder waarschuwing zomaar te
De President van de VS, Trump, staat te trappelen om
koop bij Bol.com. (Likoed Nederland).
zijn “overeenkomst van de eeuw” als de IsraëlischPalestijnse vredesovereenkomst te presenteren.
Het vredesproces van Rabin zit nog altijd muurvast Omdat het Congres nu verdeeld is tussen Democraten
Zondag was het 23 jaar geleden dan Jitschak Rabin werd en Republikeinen, zal zijn vermogen om binnenslands
vermoord. Tijd voor een terugblik, maar ook voor een
een wet aan te nemen beperkt zijn, toch is hij nog
trieste constatering: het vredesproces tussen Israël en de steeds de “koning” wanneer het gaat om de AmeriPalestijnen zit muurvast. (Alfred Muller, Reformatorisch
kaanse buitenlandse politiek en dat voorspelt
Dagblad).
problemen voor Israël als hij ons dwingt om datgene te
doen wat tegen Gods Woord is. Toch zal het veel
Van der Staaij over financiering Palestijnse
gevaarlijker zijn voor Amerika omdat dat land zwaarder
terroristen: "Ik ben het spuugzat"
veroordeeld zal worden dan nu het geval is.
Ons belastinggeld bereikt via de EU Palestijnse terroris- • Want zie, in die dagen….. wanneer Ik een keer zal
ten en wordt gebruikt voor antisemitische schoolboeken. brengen in het lot van Juda en van Jeruzalem, zal Ik
Dat toonde Itamar Marcus van Palestinian Media Watch alle volken verzamelen en afvoeren naar het dal van
woensdag de Kamerleden van ChristenUnie, SGP en
Josafat, en Ik zal aldaar met hen in het gericht treden
CDA woensdag in de Kamer aan. (CIP)
ter oorzake van Mijn volk en van Mijn erfdeel Israël, dat
zij onder de volken verstrooid hebben, terwijl zij Mijn
land verdeelden. Joel 3:1-2
De wekelijkse strip van Ya’akov Kirschen
• Heer, open Trump’s oren om te luisteren naar mensen
in zijn regering die hem zullen waarschuwen tegen het
verdelen van Uw land.
• Schud de Amerikaanse Kerk wakker om te begrijpen
dat dit een zaak is van maken-of-breken wat U betreft,
die de bestemming van hun land zal bepalen (Zacharia
2:8; 12:2-3, 9)
• Laat deze “vredes”overeenkomst niet het daglicht
mogen zien als het Israël dwingt om Uw land te
verdelen (Leviticus 25:23)
• Als en wanneer deze overeenkomst wordt gepresenteerd, geef dan grote wijsheid en moed aan Israëls
leiders, en help hen om een sterke, Bijbelse reactie te
geven (Handelingen 4:19-20; 5:29)
• Verhinder dat Bibi’s uitstekende relatie met Trump zijn
verantwoordelijkheid als Israëls leider zouden
overtroeven.
• Ga door met het verharden van de harten van de
Palestijnse leiders tegen het onderhandelen met
Amerika of Israël (Exodus 14:4)

• Do 15 nov, 20 uur, spreekt ds. Rien Vrijhof bij PKN
Jaarsveld, Kerkstraat 7, Jaarsveld.
• Do 29 nov, 20 uur, spreekt ds Jacco Overeem bij PKN
Jaarsveld, Kerkstraat 7, Jaarsveld.

Auteur Klaas de Jong spreekt over de Kristallnacht en
Reichsprogrom 1938:
• Za 10 nov, Duits-Nederlandse studiedag, synagoge,
Kerkstraat 36, Coevorden.
• Di 13 nov, 20 uur, Broederkerk (PKN) Kampen.
• Do 15 nov, 20 uur, Orgelzaal Booij, Daalmeerpad 13A,
Alkmaar.

Lezingen van GNI Drechtsteden in gebouw ‘De Rank’,
Dubbelsteynlaan West 70, Dordrecht, 20 uur:
• Ma 19 nov spreekt drs. Els van Diggele over ‘We haten
elkaar meer dan de Joden. Tweedracht in de Palestijnse
samenleving’.
Lezingen van GNI Zwolle, in de synagoge, Samuel
Hirschstraat, Zwolle, 19.30 uur, € 7,50:
• Wo 21 nov spreekt dr. David Wertheim, directeur van
het Menasseh ben Israel Instituut, over 'Hoe Joods was
Spinoza?'
DIVERSEN

Isaac da Costa Steunfonds Israël
• Za 10 nov, 19.30 uur, zangavond mer Elspeets mannenkoor Con Amore, Hervormde Kerk, Nunspeterweg 3,
Elspeet.
Zo 11 nov, 17.00-18.15 uur, Nationale Kristallnachtherdenking, Portugese Synagoge, Amsterdam. Tevoren
aanmelden@cjo.nl
Zo 11 nov, 11 uur, Samuel Hirschlezing, Chantal
Suissa-Runne spreekt over Leer Je Buren Kennen, Hoe
Joden middels dialoog & ontmoeting bijdragen aan
verbinding in tijden van polarisatie; € 10, synagoge,
Samuel Hirschstraat, Zwolle.
Zo 25 nov, 14.30-17.30 uur, Plant Hope Israel, een
middag van bekrachtiging en hoop voor Israel,
Nederland en de naties, met Jennifer en Elia Guetta,
Hans Maat (Evangelisch Werkverband), Jan Barendse
Sr (CGI); Hart van Holland, Het Forum, Berencamperweg 10, Nijkerk.
Zie ook de agenda van vergadering.nu.

RADIO – TV – CURSUS – EXPOSITIE

• Za 20 uur, zo 06 en 15 uur, di 22.30 uur, wo 14.30 uur,
IsraëlCNN: Programma nog niet bekend.
• Wo 22.30, ds. Willem Glashouwer spreekt over Israël,
Lees en bid verder op blad 2 verbonden en koninkrijk (11)
• Do 21 uur, vr 10.30 uur The Prophetic Connection,
profetische verbanden tussen Oude en Nieuwe
Testament (7)
• Vr 19.30 uur, Het geheim van Israël, ds. Henk Poot, 7
Trouw en ontrouw.

Reichskritallnacht, 9 november 1938

Vervolg Gebedsbrief

MEER BIJBEL EN GEBED

8. Water is verschrikkelijk nodig in dit land. Hoewel
we genoeg hebben voor huishoudelijk gebruik, hebben
de ecologie en landbouwgebieden mayim min
hashmayim, d.w.z. water uit de hemel, nodig.
• God, we pleiten bij U om de vensters van de hemel te
openen en dit land dat U Uw eigen land noemt te
doordrenken.
• Een regen van milde gaven stortte Gij uit, o God, Gij
versterkte Uw erfdeel, toen het was uitgeput. Psalm
68:10
• Stuur zware regen en sneeuw op al de juiste plaatsen
(Job 37:6)
• We vragen dit niet omdat Israël het verdient, maar
omdat U in Uw genade Uw volk hebt thuis gebracht, tot
Uw eer (Jesaja 43:5-7, 21)
• Wees Uw land en Uw volk genadig, zowel de
rechtvaardigen als de onrechtvaardigen (Matteus 5:45b)
• We herinneren U aan Uw woord: "De ellendigen en de
armen zoeken naar water, maar het is er niet, hun tong
verdroogt van dorst; Ik, de HERE zal hen verhoren; Ik,
de God van Israël, zal hen niet verlaten. Ik zal op kale
heuvels rivieren doen ontspringen en bronnen te midden
der valleien; Ik zal de woestijn tot een waterplas
maken….. opdat men zie en tevens begrijpe, dat de
MEER NIEUWS
hand des HEREN dit gedaan en de Heilige Israëls het
geschapen heeft." (Jesaja 41:17-20)
► CIDI.TV YouTube kanaal van het Centrum
• Omdat het Hebreeuwse woord voor “geschapen heeft”
Informatie en Documentatie over Israël.
in het vers hierboven dezelfde wortel heeft als in
► Radio Israël, Internet-zender met actualiteiten,
Genesis 1:1, vragen we U vrijmoedig om dat nu precies
Bijbelstudies, Online Gebed en veel Muziek:
te doen en water voort te brengen uit plaatsen waar er
► Groot Nieuws Radio (1008 AM en internet), .
nu geen enkele druppel is.
► Family7 christelijke televisiezender, te zien via de
• Abba, met de dreiging van Iran vlak naast Israëls
kabel en internet.
Golan, is dit niet het moment om Uw voorraadschuren
► Brabosh, Vlaamse Vrienden van Israël, uitgebreide van sneeuw en hagel te openen, die zijn gereserveerd
informatieve en actuele website.
voor de dag van de strijd en de oorlog? (Job 38:22-23)
► Israël en Midden-Oosten Blog, nieuws en achtergronden over het Midden Oosten, door Ratna Pelle.
9. We baden voor het wereldwijde Lichaam van
► Israël-Palestina Info ~ Actueel, een online gids over Messias – met de focus op het hebben van meer
het Midden-Oosten Conflict.
broeders en zusters die erkennen dat God iets in Israël
► Likoed Nederland, actueel nieuws over Israël en het doet met heel Zijn hart en ziel (Jeremia 32:41) om deze
Midden Oosten
eeuw af te ronden en Zijn Zoon terug te brengen.
► Nederlandse Stichting voor Israëlische Cultuur,
• Dank U voor al degenen in Uw Lichaam die zien wat U
informatie over Israëlische muziek, toneel, dans, film e.d. hier doet, maar Heer, zij zijn slechts een overblijfsel.
in Nederland.
Gebruik dit overblijfsel als dat stukje zuurdesem om het
► Visie voor Israël, nieuws uit Jeruzalem betreffende
hele Lichaam te doortrekken (Matteüs 13:33)
ontwikkelingen en de situatie in het Midden Oosten
• Dank U voor allen die zien wat Uw doel is in Israëls
► Startpagina van de Messiaanse beweging, met veel herstel en behoud en dat het niets meer of minder is dan
informatieve links.
de heiliging van Uw heilige naam (Ezechiël 36:22-23)
► Tora Yeshua, nieuws over Israël en Messiaanse
• Schenk een diepe honger om te studeren en te geloven
gemeenten
in Uw “vastere” woorden van profetie die vandaag de
► Israël CNN, informatie over en hulp aan Israël.
dag in vervulling gaan (2 Petrus 1:19)
► Het Midden Oosten Anders Bekeken, nieuwsbrief
• Verwijder alle politieke correctheid van de preekstoel
met een afwijkend geluid.
en vervang het met Bijbelse correctheid.
► Midden Oosten Nieuws, nieuws, nieuwsbrief en
• Verwijder de geest van humanisme van de preekstoel,
(Bijbelse) achtergronden, door Willem Jongman.
speciaal de vrees voor mensen (Spreuken 29:25)
► VCIP, Vrije Encyclopedie van het Conflict Israël • Maak ons deel van diegenen die Uw waarheid opheffen
Palestina
die in de straten is gevallen (Jesaja 59:14)
► Joods Actueel, nieuws over Joods België en Israël
• Stel ons in staat om de waarheid van Uw Woord te
► Etsel Infoteur Actueel nieuws over Israël.
hanteren (Joh. 17:17; 2 Tim.2:15; Tit. 1:9)
► Centrum Informatie en Documentatie Israël
• Laten meer van Uw kinderen de wereld zien door Uw
► The Begin-Sadat Center for Strategic Studies,
Woord (Psalm 36:10; 119:105, 130)
informatieve Engelstalige Israëlische denktank.
• Ontdoe het Lichaam van de demonische leerstelling,
► Vereniging Nederland Israël Philatelie, informatie
bekend als Vervangingstheologie (1 Tim. 4:1)
over Israëlische postzegels,
• Verwijder de valse Jezus – die Kosmische Christus –
► Israël in de media, groepsblog van WAAR voor
die al te vaak wordt aanbeden en gepredikt in Uw Kerk
commentatoren die eenzijdige negatieve berichtgeving
en laten alle gelovigen zien dat Hij die hen meer dan
over Israël in de media willen rechtzetten.
enig ander in het heelal liefheeft, een Jood was, en nog
► www.crethiplethi.com, Online Magazine covering
steeds een Jood is, de Koning der Joden en de Leeuw
the Middle East, Israel, the Arab world, Southwest Asia
van de stam Juda (Openbaring 5:5; 22:16)
and the Islamic Maghreb. Engelstalige artikelen.
► KehilaI News Israel, nieuwswebsite van de
10 We eindigden met te bidden voor de aanstaande IFI
Israëlische Messiaanse gemeenten.
Internationale Gebedsconferentie in Jeruzalem. We
► Hervormd Bodegraven, thema Israël
vroegen erom dat allen die geroepen zijn om naar Zijn
► Shuva Israel betekent ‘opgaan naar of terugkeer
roeping te luisteren en erop te reageren, hier zullen zijn,
naar’ Israël en is onderdeel van het internationale Shuva samen met ons, en dat alle obstakels op hun weg snel
Global Diplomacy, helpt met haar projecten emigratie
zullen worden verwijderd.
naar Israël en ondersteunt de bewoners van de betwiste
gebieden.
Opmerking van Chuck Cohen: Dank u dat u voor mijn tijd
► Gatestone Institute, internationale denktank met
in Amerika hebt gebeden. Het was zeer vruchtbaar maar
nieuws en analyses in vele talen, o.a. Nederlands,
ook heel intensief. Moge de Heer doorgaan met het
inzake de VS en het Midden-Oosten.
gebruiken van de woorden die Hij me liet spreken voor
Zijn eer (Psalm 115:1).
► 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
► Jules Isaac Stichting, bevordert een volwaardige
christelijke theologie die vrij is van vervangingsdenken.
► Parasha lezing, uitgebreide en inspirerende
wekelijkse weblog bij de Torah.
► Torah in my heart, diepgaande Engelstalige bespreking van Torah-gedeelten met oog voor Hebreeuwse en
Griekse woorden.

Shabbat shalom
Het IFI Team

HEBREEUWSE CURSUSSEN
 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.

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

