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Absurd: Netanyahu blootgesteld aan Corona door zijn
minister van Volksgezondheid
Het avondnieuws in Israël werd donderdag gedomineerd
door de absurde situatie, dat premier Benjamin
Netanyahu en mogelijk zijn hele staf aan het coronavirus
was blootgesteld door niemand minder dan hun eigen
minister van Volksgezondheid.
6211 Corona-patiënten in Israël, waaronder minister
• Minister van Volksgezondheid besmet met Corona,
• Premier Netanyahu moet weer in isolatie,
• Bewegingsvrijheid beperkt in Corona-hotspots,
• Mondkapjes of andere gezichtsbedekking verplicht.
Orthodoxe rabbijn: volg de richtlijnen van de regering
Nadat de orthodoxe rabbijn Chaim Kanievsky in eerste
instantie de richtlijnen van de regering om de uitbraak
van het coronavirus in te dammen had afgewezen en die
negeerde, dreigt hij nu alle religieuze Joden die de
quarantaine schenden met 'vervolging'.
Temidden van de crisis in Gods rust verblijven
In tijden van crisis bidden we, maar we moeten deze tijd
van rust ook gebruiken om na te denken over ons leven,
onszelf verjongen, ons geloof en onze relaties versterken,
en het doel dat God ons bij onze geboorte heeft gegeven
in handen nemen.

Vanwege de aangescherpte overheidsmaatregelen rond
het coronavirus hebben we al onze activiteiten voorlopig
Gebedspunten vrijdag 3 april
afgelast. Maar u hoeft niet bang te zijn dat u zonder
onderwijs over Israël komt te zitten. We zenden namelijk
1. Lofprijzing
Het Profetengedeelte van deze sabbat eindigt met een elke doordeweekse avond een lezing LIVE uit vanuit het
woord voor deze tijd van wereldwijde bezorgdheid over Israëlcentrum in Nijkerk.
We starten elke avond om 19.30 uur en de lezing duurt
het coronavirus. Wij die op Hem mogen vertrouwen,
ongeveer een uur. Er is ook gelegenheid om vragen te
zijn dankbaar voor Zijn wonderlijke genade waarmee
stellen! De livestreams zijn gratis te volgen via ons
Hij ons getrokken heeft en getoond dat er niets in
YouTube-kanaal en via cvi.nl/livestream.
onszelf is waarop we ons kunnen laten voorstaan.
• Zo zegt de HERE: Laat een wijze zich niet beroemen
Programmering livestreams
op zijn wijsheid, laat een held zich niet beroemen op
Dit zijn de sprekers en thema’s voor komende dagen:
zijn sterkte, laat een rijke zich niet beroemen op zijn
• Maandag 6 april, Andrew Tucker over ‘Jeruzalem,
rijkdom. Maar laat wie zich beroemt, zich daarop
Judea en Samaria: beloofd, bezet of beroofd?’
beroemen dat hij begrijpt en Mij kent dat Ik de HERE
ben, Die goedertierenheid doe, want in die dingen vind • Dinsdag 7 april, Ds. Frank Heikoop over ‘Wordt
Jeruzalem nog vertrapt door de heidenen?’
Ik vreugde, spreekt de HERE. Jer. 9:23, 24
• HERE, we beroemen ons in Uw heerlijkheid omdat U • Woensdag 8 april, drs. Kees de Vreugd over ‘Pesach
en Pasen’
de alleen wijze God bent. (1 Tim.1:17).
• Donderdag 9 april, ds. Henk Poot over ‘De Knecht
• Dank U dat niets – zelfs niet dit coronavirus – U bij
des Heren’
verrassing overvalt (Openb. 22:13).
• We stellen niets voor als we beseffen hoe fragiel ons Meer lezingen staan op het Youtube-kanaal
aardse leven is – niettemin zijn we ontroerd en
verheugd over het vooruitzicht voor eeuwig in Uw
tegenwoordigheid te zijn. (Pred. 1:2; Jes. 57:15)
• Dank U dat U ons bemoedigt op U te vertrouwen met
heel ons hart, en niet ‘op ons eigen inzicht te steunen.’
(Spr. 3:5)
• Wie zal ons scheiden van de liefde van de Messias?
Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger,
of naaktheid, of gevaar, of zwaard?… Maar in dit alles
Comité Gemeentehulp Israël
zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons
heeft liefgehad. Want ik ben ervan overtuigd dat noch
Geen spreekbeurten in maart. Het is onzeker wat er
dood, noch leven, noch engelen, noch overheden,
in april mogelijk is.
noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige
dingen, noch hoogte, noch diepte, nog enig ander
schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van
God in Messias Jesjoea, onze HEER.Rom. 8:35, 37-39

Fabriek in Gaza maakt Corona-maskers voor Israël
Hoe vreemd het ook klinkt, een fabriek in de door Hamas
bestuurde Gazastrook vervaardigt een groot deel van de
beschermende medische kleding voor de Israëlische
gezondheidswerkers om het coronavirus te bestrijden, of
Hamas het nou leuk vindt of niet.
2. Nieuwe regering
Is er een doorbraak met een eenheidsregering in de
De huidige situatie in het licht van de Bijbel
maak? Op dit moment is het antwoord ja en nee, want
Mensen reageren menselijk op een pandemie.
de verslagen van de onderhandelingen en de mensen
Controleerbare gebeurtenissen worden meestal
die de ministeriële posten moeten bekleden, maken
geaccepteerd. Maar direct daarna zijn er discussies over ongerust. Het kan frustrerend zijn te begrijpen dat de
de ware betekenis van deze gebeurtenissen. Daarom
taak van een voorbidder werkelijk nooit af is, en dat
een paar feiten die daarbij kunnen helpen.
God ons geen moment laat rusten op beantwoorde
gebeden. Moge Hij ons de genade geven deze
Nieuwe olijfbomen geplant in de woestijn van Israël
voorbidders-loop volledig uit te lopen als getrouwe
Donderdag was het eindelijk zover. We hebben op 4
gebedsstrijders tot Zijn wederkomst. (Luk. 18:1, 8)
hectare woestijngrond bij de Egyptische grens 1400
• Dank U HEER, dat U ons in januari tijdens de
nieuwe olijfbomen geplant! De bodem was gereed
gebedsconferentie voorhield: “Loop met volharding…”
gemaakt, de jonge boompjes waren afgeleverd en wilden (Hebr. 12:1)
dringend worden geplant om te gaan groeien.
• We danken U voor de plotselinge verandering in de
regeringssituatie. (Jes. 48:3)
Groeten uit Israël - Corona Schmorona
• Waakt U over onze gebeden om een regering die
Je kunt het woord Corona niet meer horen, maar het gaat overeenkomt met Uw profetische wil voor deze tijd. (1
ook niet zonder. Het beheerst het nieuws, of we willen of Tim. 2:1-4)
niet, en kijken naar de cijfers. Het overheerst ook het
• Haalt U de trots van het vlees neer, en wordt
andere belangrijke nieuws: het politieke drama
verheerlijkt in de formatie van deze nieuwe regering.
betreffende de volgende premier.
(Spr. 29:23)
• Gaat U ermee door het opgeklopte in mensen uit te
Shabbatslezingen: Zorgvuldig omgaan met zondaren
zuiveren, en geeft U ons een regering die met U
Hoe ga je in de gemeente om met iemand die heeft
rekening houdt. (Jes. 1:25, 26)
gezondigd? De Bijbel wijst ons een weg van
• Dank U dat de Arabische Joint-List niet de oppositie
zorgvuldigheid en discretie. Geen geroddel, maar een
leidt. (Ps. 6:10)
gesprek, een biecht, een gebed, een zondoffer, en met
• Dank U dat Avigdor Liberman niet in de regering zit.
een herstelde relatie met God verder leven.
(Neh. 5;13)
• We prijzen U dat het erop lijkt dat Netanyahu tot
Muziekvideo: Avadim hayinoe, Slaven waren wij
september 2021 premier zal zijn. (Dan. 2:21)
Een eenvoudig lied met het oog op Pesach, Paasfeest,
• Nu hij en Benny Gantz van de B&W partij aan het
onderhandelen zijn over een eenheidsregering,
verhinder hem compromissen te sluiten over welk
onderwerp dan ook dat voor Israël vandaag vitaal is.
(Ps. 15:4b)
• Sta Bibi niet toe zijn rechtse bondgenoten die hem
terzijde stonden in de laatste 3 verkiezingen, in de
steek te laten.
• We houden zijn armen omhoog tot U, en we vragen U
dat hij niet moe zal worden in goeddoen. (Gal. 6:9)
• HERE, blokkeert U alle plannen van Gantz om aan de
nieuwe regering een links-humanistische draai te
geven. (Spr. 16:9)
• Houdt U de nieuwe regering tegen om ‘nee’ te zeggen
dat we komende week vieren:  עתה בני, היינו, עבדים היינוtegen het vredesplan van de Amerikaanse president
 בני חורין,חורין. Avadim hayinoe, hayinoe, atta bene
Trump dat Israël 30% meer soevereiniteit geeft over
chorim, bene chorim. Slaven waren wij, nu zonen van de Judea en Samaria. (Deut. 7:22)
vrijheid.
• HERE, maakt U dit onderwerp van annexatie van Uw
land een rode-lijn kwestie voor Netanyahu en zijn
Boeren schenken tonnen groente voor Pesach
bondgenoten. (Lev. 25:23)
Voor de Pesach-feestdagen leveren boeren in de Arava, • Wilt U ervoor zorgen dat de verdeling van de
de vlakte tussen de Dode Zee en Eilat, elke dag 15 ton
ministersposten rechtvaardig gebeurt. (Spr. 14:33)
groenten , die via sociale diensten en humanitaire
• Vader, geeft U Israël een minister van Financiën die
hulporganisaties in het hele land aan behoeftige
de economie door de huidige wereldwijde storm heen
gezinnen worden verstrekt.
kan loodsen.
• Geef Israël een minister van Defensie die in eenheid
Groeten uit Israël - Stagiaires Samuel en Nathalia
samen wil werken met de oppergeneraal van de IDF
De redactie van Israel Heute heeft twee nieuwe
Kochavi; en die wijsheid van Boven ontvangt hoe deze
stagiaires, Samuel uit Basel Zwitserland, en Nathalia uit natie in deze tijd verdedigd dient te worden. (Ps. 20:7;
Hamburg, Duitsland. Zij maken een paar maanden kennis Spr. 21:31)
met het werk in de redactie, maar buiten het kantoor,
• Geeft U Israël een minister van Buitenlandse Zaken
want dat is momenteel gesloten.
die het succesvolle beleid van Netanyahu weet voort te
zetten. (Micha 4:2b)
Defensie: Luchtmachten van Israël en VS oefenden
• Voorziet U HERE, in een minister van Justitie die de
Terwijl de wereld oproept tot ‘sociale afstand’ wegens de moed heeft tegenwicht te bieden aan de pogingen van
corona-epidemie, vonden de Israëlische en Amerikaanse het Hooggerechtshof om de regering van deze natie te
luchtmacht een manier om hun oefening, boven zuid
overvleugelen. (Joh. 7:24)
Israël, door te laten gaan: er wordt vergaderd met video • Als Yuli Edelstein niet meer terugkeert in de positie
conferencing, en de gevechtsvliegtuigen houden zelf wel van Knessetvoorzitter, wilt U dan zorgen dat iemand
afstand.
hem opvolgt die even rechtvaardig en hoogstaand is
als hij was.
Expert: Trump had gelijk, paniek om Corona is
overdreven
3. Israëls strijd tegen het coronavirus
De Amerikaanse president Donald Trump kreeg felle
Het percentage van besmette Israëli’s vergeleken met
kritiek toen hij het coronavirus weinig meer dan een
het aantal dat sterft, ligt lager dan het gemiddelde voor
ernstige uitbraak van griep noemde. Maar een Israëlische de rest van de wereld. We zegenen en danken God
expert zegt dat Trump niet ver van de waarheid was,
daarvoor. Een probleemgroep vormen de ultraorthoalthans wat betreft de verwachte sterftecijfers.
doxen. De meesten van hen lezen niet het nieuws en
gehoorzamen en vertrouwen hun rabbi’s meer dan de
Techniek: Zuinige manier om water uit de lucht te halen
regeringsautoriteiten. Terwijl de meeste van deze
De professoren David Broday en Eran Friedler van het
rabbi’s geloven in allerlei soorten van vreemde
Technion-Israel Institute of Technology in Haifa maakten mystieke Kabbala, zijn ze nog steeds deel van ‘geheel
eind februari hun baanbrekende energie-efficiënte
Israël’ dat gered zal worden.
systeem bekend voor het produceren van schoon water
• "En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle
uit de lucht.
dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die
overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn." (Rom.
Jonny de buschauffeur is weer gezond
8:28) HERE, Israël is het meest uitgesproken
Heel Israël is blij met Jonny de buschauffeur, die
‘geroepen’: gebruikt U dan deze plaag voor hun bestwil
maandag uit het ziekenhuis werd ontslagen. De 38-jarige en tot Uw eer.
Arabische buschauffeur werd in februari besmet met het • [Volgens de ‘Deep Knowledge Website’ staat Israël
coronavirus door een groep Griekse pelgrims in de bus
op nummer 1 als het gaat om corona-veiligheid!] We
en was een van de eersten in Israël die het virus kreeg.
danken U dat U Bibi en Israëls medische personeel in
deze tijd leidt. (Ps. 23:3, 4)
Minister Litzman: De Messias komt met Pesach
• Voorziet U in medische deskundigen die zonder
De Israëlische minister van Volksgezondheid Ya’akov
politieke agenda de regering adviseren. (Job 32:8)
Litzman krijgt veel krtiek omdat hij de coronacrisis niet
• Bescherm al het medisch personeel dat in direct
professioneel genoeg aanpakt. Maar in een recent
contact met patiënten staat, en voorzie in al het nodige
interview gaf hij aan dat hij, terwijl hij de situatie serieus
voor hen. (Job 5:19)
neemt, op een goddelijk soort van bevrijding wacht.
• HERE God, spreekt U tegen de rabbi’s zodat ze hun
gemeenschappen instrueren de waarschuwingen en
Toerisme: Wilde toeristen op de promenade van Eilat
richtlijnen van de overheid voor hun veiligheid ter harte
De meeste Israëli's gehoorzamen aan de oproep om weg te nemen. (Rom. 13:1-4)
• Geeft U de regering wijsheid hoe vandaag de dag te
te blijven van de openbare ruimten wegens de
communiceren en samen te werken met de ultraorthocoronacrisis, en wilde dieren keren terug naar plaatsen
doxen (‘charediem’).
zoals parken en stranden, zoals in deze video,
• Veel ‘charediem’ leven in kleine woningen met grote
opgenomen op de boulevard van Eilat.
gezinnen. Ontfermt U Zich over hen. (Spr. 14:31)
Netanyahu in quarantaine na besmetting van assistente • Jesjoea, U hebt in de loop der eeuwen Uzelf aan
velen in deze zeer geïsoleerde gemeenschap geopenmaandag 30 maart 2020 Redactie Israel Today
baard. Doe het opnieuw vandaag, steeds vaker en met
• 4.347 Israëli's zijn besmet met Covid-19,
meer aandrang. (Ps. 80:3, 7, 19)
• Dodental door virus gestegen tot 16,
• HERE God, de Arabische gemeenschap bevindt zich
• 134 Israëli’s zijn hersteld na de besmetting,
in eenzelfde situatie. Onder beide groepen bestaat er
• Premier Netanyahu uit voorzorg in quarantaine.
een ‘rest’. Daarom vragen we U in deze tijd hen te
behouden omwille van Uw heilige Naam. (Jes. 37:31,
Oproep tot gebed voor de Israëlische Corona-strijders
32)
Leden van een organisatie bestaande uit
• Vertroost U alle familieleden en vrienden van hen die
Messiasbelijdende Joden en Christen-Arabieren,
gestorven zijn aan corona. (Jes. 61:2b,3)
waaronder artsen en verpleegkundigen, die in alle
• Beschermt U Israëls leiders tegen deze ziekte zodat
gebieden van de gezondheidszorg in het hele land
ze hun werk kunnen blijven doen.
werkzaam zijn, vragen om onze gebeden.
4. Economie
Wat is belangrijker voor een land: de gezondheid of de
economie? Dit is een netelige kwestie want zonder
gezondheid kunnen mensen niet werken, maar zonder
financiën kan de gezondheid van een natie niet op peil
blijven. Dit is de moeilijke vraag waarmee de meeste
landen nu te maken hebben.
• HERE, U kunt als Enige voor deze natie de juiste
Arabische Christen helpt Joden het Pesach te vieren
Een Arabische christen uit Nazareth heeft zijn kerk ertoe prioriteiten bepalen. We vragen U specifiek dat te
bewogen, tijdens de Corona-crisis voedselpakketten af te doen. "De HERE is immers onze Rechter, de HERE is
onze Wetgever, de HERE is onze Koning. Hij zal ons
leveren bij de ouderen en behoeftige gezinnen. Wat de
verlossen." (Jes. 33:22)
burgemeester verbaasde was dat de gemeente ook
• We roepen in herinnering dat U vaak zei dat U het
matzes leverde aan Joodse gezinnen om Pesach te
voor deze natie beter zou maken aan het einde dan
vieren.
aan het begin. Deze tijd zou uitstekend kunnen zijn om
dat op het gebied van financiën te doen. (Jer. 32:42;
De natuur herstelt dankzij het Covid-19 virus
Iedereen spreekt erover, dat de wereld schoon begint te Ezech. 36:11)
worden omdat we opgesloten zitten. De luchtvervuiling is • Geeft U het ministerie van Financiën deskundigen die
Uw wijsheid hebben, en zelf geen liefhebbers van geld
verminderd, het water wordt schoner en de lucht wordt
beter geschikt om te ademen. De natuur herstelt zichzelf. zijn.
• We bidden dat U voorziet in Uw ideeën om de juiste
Zo is Corona een zegen voor de natuur geweest.
balans te hanteren tussen gezondheid en economie.
(Spr. 16:1, 9)
ISRAËL IN HET NIEUWS
• Geeft U wijsheid aan bedrijven die zwaar geleden
hebben door de nationale Lock-down, zoals de
De nieuwsbrief van Franklin ter Horst bestaat uit
reisorganisaties, hotels enz. Geeft U hun te weten hoe
weer op te starten als de tijd daarvoor aanbreekt
vier korte artikelen.
• HERE God, hoort U onze gebeden als reukwerk voor
(1) Anti-Israël extremisten geven de joden en Israël
U opgezonden tot Uw troon. (Num. 16:46, 47)
de schuld van de coronapandemie.
(2) Roger Waters ontkend een antisemiet te zijn.
5. Veiligheid
(3) De Saoedische beul Abu Bandar Al Bishi in actie
De IDF gaat ermee door Israëli’s te informeren dat ons
(4) Nederlandse Kamerleden nemen petitie in
leger waakzaam blijft ondanks het feit dat de huidige
ontvangst van Hamas terrorist
virusoorlog op Israëls vijanden een impact heeft.
Halleluja! We zijn daardoor bemoedigd en we blijven
Een korte politieke geschiedenis van Israël
bidden dat Israëli’s beschermd worden tegen hun
Een interessant en informatief artikel over de rol van de
vijanden zodat heel Israël in leven is om behouden te
Arbeidspartij in de opbouw van Israël, de machtsverschuiving naar de rechtse partijen, en pogingen van 'links' worden!
• Nu de IDF zowel Israëls menselijke als virale vijanden
om dit te keren via het Hooggerechtshof. (Victor
bestrijdt, zien we op naar U Die altijd over deze natie
Rosenthal; Wim Jongman)
de wacht houdt en Die dat zal blijven doen. (Ps. 121:4)
• Ontmaskert U alle dreigingen van buitenaf die de IDF
Ultra-orthodoxe joden in Israël houden zich niet
in deze tijd mogelijk over het hoofd ziet. (Job 12:22)
aan coronamaatregelen
• Voorziet U in volledige bescherming en goddelijke
Israël probeert de omvang van de corona-uitbraak met
wijsheid voor al Israëls spionnen en handlangers die
strenge maatregelen zoveel mogelijk te beperken.
Niemand mag zijn huis uit, tenzij dat noodzakelijk is. (...) werkzaam zijn bij de geheime diensten. Beschermt U
Maar veel ultra-orthodoxe joden houden zich niet aan die hen ook tegen het coronavirus. (Ps. 61:3) Beschermt U
regels. Nog steeds komen op religieuze begrafenissen en Uw volk dat in Judea en Samaria woont en in de
gebieden die aan Jeruzalem grenzen. (Jer. 31:10)
bruiloften tientallen of zelfs honderden gasten af. En
• Dank U dat de strijd tegen het coronavirus Hamas
hoewel de synagoges dicht zijn, komen strenggelovige
heeft gedwongen de herstart van hun ‘mars van
joden op andere plekken nog steeds bij elkaar om te
terugkeer’ met z’n gewelddadige demonstraties langs
bidden. (NOS, CIP)
het Gaza veiligheidshek, af te blazen.
• HERE, geeft U Israël wijsheid te weten hoe te
reageren nu er aanwijzingen zijn dat als dit virus op
De wekelijkse cartoon van Ya’akov Kirschen
grote schaal in Gaza uitbreekt, de VN en veel landen
Israël daarvan de schuld zullen geven! (Ps. 124:1-8)
• HERE, nu Iran heel hard op verschillende manieren
getroffen wordt, vragen we dat U blootlegt wat hun
demonisch geïnspireerde leiders van plan zijn. (Dan.
2:47)
• Laat U in de IDF mensen opstaan die de apocalyptische sjiitische theologie waarin de huidige Iraanse
leiders geloven, goed kennen.
• Bereidt U de IDF voor om klaar te zijn voor een grootscheepse aanval op Israël door Iran. (Micha 4:11-13)
• Sta niet toe dat door de IDF-analisten onmisbare
geheime inlichtingen gemist zullen worden. (2 Kon.
6:17)
• Beschermt U Israëls gehele cyberruimte, en stelt U
haar cyberoorlogvoering in staat een extra tandje bij te
zetten voor zo’n tijd als de onze.
• Spreekt U tot onze broers en zussen in de Messias
die in de omringende landen wonen, zodat ze weten
hoe te bidden, wat te zeggen en waar zich te bevinden
in deze tijd. (Ps. 95:7; Joh. 10:27)
Oude Romeinse vissausfabriek gevonden in Ashkelon
'Lang voordat pasta en pizza werden uitgedacht, bestond
het oude Romeinse dieet onder meer uit vissaus,'
vertelde Dr. Tali Erickson-Gini van de Israel Antiquities
Authority na opgravingen in de Zuid-Israëlische kuststad
Ashkelon.

Lees en bid verder op blad 2.

Israel en de Bijbel
Alle activiteiten zijn afgelast tot eind april

Cornerstone Ministries
Cursus Ben jij al ingeburgerd in het Koninkrijk van
God? is verschoven van 27 mrt en 2 april naar 22 en 29
oktober.

Studiehuis Reshiet, Yair en Karen Strijker
• De cursus ‘Hebreeuws in zes dagen’ wordt via
internet gegeven, in verband met het ‘samenscholingsverbod’. Op woensdag 1 april is voor belangstellenden,
via Zoom-verbinding op de computer, deze cursus
gestart. Instromen is nog mogelijk.
• Op maandag 6 en dinsdag 7 (vol) april, 19.30-21.00
uur, kunt u via Zoom meekijken naar een
Pesach/Pasen seminar, over het Pesachfeest en de
Pesachmaaltijd. Kosten: gift.
• Maandagavond 13 april, Psalmensiminar vanuit de
grondtekst, psalm 8.
Voor alles aanmelden bij info@studiehuisreshiet.nl

Centrum Informatie en Documentatie Israël
Zo 19 apr, 20 uur, presentatie van het boek over het
Israëlisch-Palestijnse conflict 'Brieven aan mijn Palestijnse
buurman' van Yossi Klein Halevi. In verband met
reisbeperkingen gebeurt dit in de vorm van een digitale
thuis te volgen lezing, waarvoor u zich kunt aanmelden bij
cidi@cidi.nl.

Zie ook de agenda van vergadering.nu en
Agenda IsraëlNetwerk Twente

RADIO – TELEVISIE

• Za 22 uur, zo 10 en 15.30 uur, do 21 uur, vr 10.15 en
15.00 uur, The Prophetic Connection, Bijbelse en profetische verkenning van Israël met dr. John Tweedie.
• Zo 19.30 uur, ma 9.30 13.00 en 16.30 uur, Het geheim
van Israël, in gesprek met ds. Henk Poot, 1. De eenheid van Gods woord.
• Di 20 uur, De tekenen der tijden, in gesprek met ds.
Willem Glashouwer, 10.
• Za 20.10 uur en di 22.30 uur, Uitgelicht Analyse,
achtergronden en geschiedenis van het Midden-Oosten.
• Vr 22.30 uur, De Messias van Israël, 11.

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
► 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.
► Gebed voor Israël, bidstonden in diverse plaatsen.
Reformatorisch.

Vervolg Gebedssbrief
6. Pesach komt eraan
Toch zullen Joodse families over de hele wereld niet in
staat zijn bij elkaar te komen met hun geliefden zoals in
voorafgaande jaren. Sommigen zullen via het internet ‘bij
elkaar komen’, maar virtuele omhelzingen werken niet
voor Joden – of: voor de meeste andere mensen! Dat
maakt het een wondervolle tijd voor de Messias om te
komen en Zichzelf bekend te maken in ‘het breken van
het brood’ – de matse. (Luk. 24:30, 31)
• We zegenen U dat er nu dit jaar meer Joden zijn die
gered zijn dan vorig jaar omdat we weten dat U een God
bent die alle gebeden overeenkomstig Uw wil, verhoort.
(1 Joh. 5:14, 15)
• Jesjoea, U was het antitype van het lam dat in Exodus
12 het Pascha was! We bidden dat vandaag de centrale
waarheid van het lam in de hele
Pascha/Pesachgeschiedenis herontdekt wordt. (Ex.
12:5-7, 11, 21, 27)
• Raak Uw volk aan waar deze avond (8 april) anders zal
zijn dan alle andere avonden omdat zovelen van hen of
alleen zullen zijn of met een of twee anderen.
• Bezoekt U met Uw Heilige Geest allen die dit feest
alleen moeten vieren. (Richt. 6:11)
• Abba, openbaart U Uw Zoon aan Holocaustoverlevenden voordat zij naar hun eeuwige bestemming gaan.
(Joh. 6:44)
• Geeft U Messiaanse Joden aan de Seder een open
deur en vrijmoedigheid om hun geloof te delen. (Mark.
8:38)
• Laat U de kinderen heel gerichte vragen stellen, nu er
minder mensen aan de tafels zitten. (Matth. 21:16)
• Wanneer de deur is opengezet voor Elia, wilt U,
Jesjoea, in de deuropening komen staan! (Openb. 3:20)

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
MEER NIEUWS
 זStichting Judaïca Zwolle geeft in de synagoge van
Zwolle,
Samuel Hirschstraat, cursussen Bijbels
► CIDI.TV YouTube kanaal van het Centrum
Hebreeuws
en diverse Bijbelse onderwerpen.
Informatie en Documentatie over Israël.
מ
Teach
Me
Hebrew is bedoeld voor zelfstudie van
► Radio Israël, Internet-zender met actualiteiten,
modern
Hebreeuws.
Engelstalig.
Bijbelstudies, Online Gebed en veel Muziek:
ש
hebrew4christians.com/
bevat veelzijdige Engelstalige
► Groot Nieuws Radio (internet en DAB+), .
lessen
Hebreeuws.
► Family7 christelijke televisiezender, te zien via de
 הNIK Uitgeverij, diverse lesmethoden voor klassiek en
kabel en internet.
7. Aliyah
modern Hebreeuws.
► Brabosh, Vlaamse Vrienden van Israël, uitgebreide Veel Joden moesten hun plannen om met Pesach in
 מMidrasha Lamdeni, avondcursus Bijbels Hebreeuws
informatieve en actuele website.
Israël te zijn, cancelen.
door Peter Vreeken in Houten.
► Israël en Midden-Oosten Blog, nieuws en achter• Als Joden in ballingschap hun precaire situatie zien,
 אJes-Creations (Ruben en Marijke van Oel) geeft o.a.
gronden over het Midden Oosten, door Ratna Pelle.
laat U ze dan zeggen: “Volgend jaar in Jeruzalem” - met cursussen Bijbels Hebreeuws op diverse niveaus, in o.a.
► Israël-Palestina Info ~ Actueel, een online gids over hernieuwde overtuiging dat Israël de plek is waar zij en
Ede en Houten.
het Midden-Oosten Conflict.
hun families moeten zijn. (Deut. 30:4, 5)
 אIsraelschool.org biedt vanuit Israël Nederlandstalige
► Likoed Nederland, actueel nieuws over Israël en het • Brengt U Psalm 137:4 in hun gedachten: "Hoe zouden internetcursussen (modern) Hebreeuws aan.
Midden Oosten
wij een lied van de HERE zingen in een vreemd land?"
 אDe taakgroep Israël van De Stadskerk in Groningen
► Nederlandse Stichting voor Israëlische Cultuur,
• HERE, laat hen ‘Babylon’ ontvluchten voordat het te
start in oktober weer cursussen modern Hebreeuws met
informatie over Israëlische muziek, toneel, dans, film e.d. laat is. (Zach. 2:6, 7)
lerares Ruty Vos-Mosje, 40 lessen, € 210. Info. Jan
in Nederland.
• Gebruik het groeiende antisemitisme – speciaal nu het Boonstra.
► Visie voor Israël, nieuws uit Jeruzalem betreffende
weer de Joden zijn die de schuld krijgen van de plaag –  תSyntaxis van het Bijbels Hebreeuws voor Beginners,
ontwikkelingen en de situatie in het Midden Oosten
vandaag het coronavirus - om Joden terug te brengen.
behandelt het gebruik van werkwoorden, en een reeks
► Startpagina van de Messiaanse beweging, met veel Toon hun in ballingschap dat in het menselijk hart niets
lessen, van K. Jongeling.
informatieve links.
veranderd is. (Jer. 17:9)
 שShira centrum voor de Hebreeuwse Zang, cursussen
► Tora Yeshua, nieuws over Israël en Messiaanse
• Geeft U de vele Israëli’s in het buitenland veel heimwee voor het zingen van oude en nieuwe Hebreeuwse
gemeenten
in deze Pesachtijd.
liederen, Judi Gor-Zimmerman, Soest.
► Israël CNN, informatie over en hulp aan Israël.
• We danken U voor de meer dan 900 Joden die in Israël
► Het Midden Oosten Anders Bekeken, nieuwsbrief
thuiskwamen tijdens de maand maart. (Jes. 43:5-7)
met een afwijkend geluid.
VAKANTIE IN ISRAËL
► Midden Oosten Nieuws, nieuws, nieuwsbrief en
8. Water
(Bijbelse) achtergronden, door Willem Jongman.
Dit regenseizoen is een zegen geweest. Het Meer van
✡ Voor wie vakantieplannen naar Israël maakt, is Go
► VCIP, Vrije Encyclopedie van het Conflict Israël Galilea is op 3 cm na helemaal vol, en zeer waarschijnlijk
Israël (tel. 020-6161948) van het Israëlische ministerie
Palestina
zijn alle ondergrondse wateropslagplaatsen dat ook.
van Toerisme een goed startpunt.
► Joods Actueel, nieuws over Joods België en Israël
• HERE, dank U voor deze zegen uit de hemel die U Uw
✡ Virtuele reis naar Jeruzalem, Imax 3d, 7 min.
► Etsel Infoteur Actueel nieuws over Israël.
land gegeven hebt in deze tijd. (Deut. 28:12)
► Centrum Informatie en Documentatie Israël
✡ Beter-Uit reizen, Aphen aan den Rijn (chr).
• Geeft U de beheerders van de Water Autoriteit Uw
► The Begin-Sadat Center for Strategic Studies,
wijsheid hoe met deze zegen om te gaan. (Ps. 65:9-13; ✡ Christenen voor Israël, Solidariteitsreizen,
informatieve Engelstalige Israëlische denktank.
Spr. 1:5)
✡ Drietour Reizen, Driebergen (chr)
► Vereniging Nederland Israël Philatelie, informatie
• Historisch bekeken is regenval altijd verbonden met
✡ Goed Idee Reizen, Alphen aan den Rijn (chr)
over Israëlische postzegels,
aliyah. Dus als dit een teken is van de grote toevloed van ✡ Oppenheim Travel (Joods).
► Israël in de media, groepsblog van WAAR voor
Joden de binnenkort terugkeert, wilt U dan Israël
✡ Issta Lines vliegreizen
commentatoren die eenzijdige negatieve berichtgeving
wijsheid geven om de waterbronnen hiervoor paraat te
✡ Jerusalem Today reizen, reizen vanuit Bijbels
over Israël in de media willen rechtzetten.
hebben.
perspectief.
► www.crethiplethi.com, Online Magazine covering
• De ellendigen en de armen zoeken water, maar het is
the Middle East, Israel, the Arab world, Southwest Asia
er niet, hun tong versmacht van dorst. Ik, de HERE, zal ✡ Relireizen (v/h Krukziener), maatwerkreizen naar
and the Islamic Maghreb. Engelstalige artikelen.
Israël voor individueel en groepen, fly & drive.
hen verhoren, Ik, de God van Israël, zal hen niet ver► Kehila News Israel, nieuwswebsite van de
✡ Promised Lands gespecialiseerd in maatwerkreizen
laten. Ik zal op kale hoogten rivieren doen ontspringen,
Israëlische Messiaanse gemeenten.
midden in de valleien bronnen. Ik zal de woestijn maken ✡ Studiehuis Reshiet, studiereizen met veel aandacht
► Hervormd Bodegraven, thema Israël
voor Hebreeuwse Bijbelse woorden.
tot een waterpoel, het dorre land tot waterbronnen…
► Shuva Israel betekent ‘opgaan naar of terugkeer
✡ Shoresh Educatieve Reizen, voor kleine groepen, met
opdat men ziet en erkent, bedenkt en tevens inziet dat
naar’ Israël en is onderdeel van het internationale Shuva de hand van de HERE dit gedaan heeft, en de Heilige
gids Timek Kolman
Global Diplomacy, helpt met haar projecten emigratie
✡Jes-Creations, geloofsverdiepende reizen, kleine
van Israël het geschapen heeft. Jes. 41: 17, 18, 20
naar Israël en ondersteunt de bewoners van de betwiste
groepen, bezoek Bijbelse plaatsen en natuur,
gebieden.
Bijbelstudie met Hebreeuwse onderbouwing.
9. Het Lichaam van de Messias in Israël en
► Gatestone Institute, internationale denktank met
✡ GAiN (Global Aid Network), werkreizen o.a. naar Israël
wereldwijd
nieuws en analyses in vele talen, o.a. Nederlands,
✡ BaanBrekers, Near East Ministry, 3 maanden
• HEER Jesjoea, we belijden met grote vreugde dat U
inzake de VS en het Midden-Oosten.
vrijwilligerswerk in Israël voor jongeren en 2 maanden
alles onder Uw beheer heeft aangezien alle macht in
► Uitgeverij Toetssteen, publiceert boeken rond Bijbel, hemel en op aarde reeds aan U gegeven is! (Dan. 7:13, vrijwilligerswerk voor 40-plussers.
Jodendom, shoa.
✡ Israël Idoed Reizen heeft als doel verdieping in Gods
14; verg. Matth.28:18)
► Uitgeverij Fuma, publiceert boeken rond de Bijbel en • Als U iets speciaals tegen ons zegt in deze tijd, geeft U woord in relatie tot Israël.
Israëls grote rol hierin
✡ Het Israël Project zendt vrijwilligers uit naar verpleegons dan open oren om te horen. (1 Sam.3:10)
en verzorgingshuizen in Israël.
► Stichting Antisemitisme Preventie, nieuws
• Geeft U aan Uw Lichaam het onderscheidingsvermoomtrent antisemitisme. Tweewekelijkse nieuwsbrief.
gen om alle valse profetische stemmen die vandaag zich ✡ Comité Gemeentehulp Israël, evangelisch; vakantie-,
jongeren- en studiereizen; contact met Messiaanse
roeren, op te merken en te verwerpen. (Matth. 24:4, 5,
gemeenten.
11, 23, 24)
ISRAEL PRODUCTEN
✡ Stichting His Word Stands 4 Ever organiseert
bemoedigings- en gebedsreizen voor vrouwen
Shabbat Shalom,
✡ Israël Producten Centrum, Christenen voor Israël,
✡ Transavia verkoopt vliegtickets naar o.a. Israël.
Henri Nouwenstraat 34, 3863 HV Nijkerk, Postbus 1046,
Chak Pesach Sameach
Nederlands sprekende gidsen:
3860 BA Nijkerk, 033-245 88 14. Landelijk netwerk van
en zegeningen uit Sion
✡ Ya'acov Nof is ervaren gids in Israël en organiseert
200 consulentes.
maatwerk rondreizen. Telefoon ++972-522-631 787.
✡ Hart voor Israël, producten uit het hartland van Israël;
Het IFI team
✡ Daniëlle Milner in Tel Aviv is een ervaren gids, spreekt
Haarlem.
Nederlands, Engels en Frans, e-mail
✡ Shalom voor Israël, Israël producten en Joods
MDanielle4444@gmail.com
religieuze artikelen, Veenendaal, 0318-555257.
✡ Ruth Bruggeman is reisgids in Israël, met een Joodse
✡ Wizo Giftshop, A.J. Ernststraat 735a, 1082 LJ
achtergrond, organiseert Bijbelse en sportieve reizen
Amsterdam, 020-64 66 295.
voor gemeenten en groepen.
✡ Kameel christelijke webshop
✡ Israelwinkeltje Nunspeet, 0341-263982
✡ De Wijntros, (web)shop voor Israëlische wijn en
speciaalbier, Katwijk.

