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1. Aan het begin van deze ochtend lazen we verscheidene verzen uit de profetische lezing van deze
week.
• Als uw ogen het zien, zult gij zeggen: Groot is de
'Israël bereid informatie te delen met Saoedi-Arabië'
HERE, ook buiten Israëls gebied. Maleachi 1:5
'We zijn bereid om informatie uit te wisselen wanneer
• Want vanwaar de zon opkomt tot waar zij ondergaat,
dat nodig is,' zei de Israëlische militaire stafchef
is Mijn naam groot onder de volken, allerwege wordt
luitenant-generaal Gadi Eizenkot tegen een Arabische
Mijn naam reukwerk gebracht en een rein spijsoffer,
krant over de groeiende banden van Israël met de
want groot is Mijn naam onder de volken, zegt de
Saoedi's en hun gemeenschappelijke zorgen over Iran.
HERE der heerscharen. Maleachi 1:11
• Wat een vreugde om deze ochtend de zon stralend
Muziekvideo: De dans van de Machanaïm
over Uw stad te zien opgaan. Dank U. (Psalm 136:8)
Vandaag een muziekvideo met oosterse klanken en
• We zegenen U omdat U ons begunstigt met Uw
een dans, geïnspireerd door het Bijbelboek Hooglied.
Woord dat in de hemel is vastgelegd (Psalm 119:89)
De titel is afkomstig uit Hooglied 6:13: 'Wend u, wend
• We danken U ook voor de vrijheid die we hebben om
u, gij Sulamitische, wend u, wend u, dat wij u bezien!
openlijk in Israël samen te komen om Yeshua te
'Wat wilt gij naar de Sulamitische zien als naar de
aanbidden.
rijdans van Machanaïm?'
Shabbatslezingen 18 november: Toledot, Geslachten

De Bijbelgedeelten voor de komende shabbat zijn:
✡ Torahlezing: Genesis 25:19 – 28:9,
✡ Profetenlezing: 1 Samuel 20:18-42 en/of Maleachi
1:1 – 2:7,
✡ Nieuwe Testament: Romeinen 9:1-13.
Groeten uit Israël: Breaking the Silence de mond
snoeren
Ik was vanochtend verrast, hoe warm het nog is, en
nog altijd geen regen. Ook vandaag weer een blik op
de dagbladen, met o.a. samenwerking met SaoediArabië, cadeaus voor de premier, en Breaking the
Silence van scholen geweerd. En natuurlijk ook het
weer.
Daimler opent nieuw onderzoekscentrum in Tel Aviv

De CEO van Daimler Dieter Zetsche was aanwezig bij
de inwijding van het onderzoeks- en ontwikkelingscentrum van het concern in Tel Aviv, en presenteerde
daar zijn visie op de toekomst van het vervoer: Het
nieuwe centrum van Daimler in Tel Aviv telt 25
medewerkers.
Hamas herhaalt: Wij zullen Israël nooit erkennen
Een woordvoerder van Hamas heeft woensdag nog
eens herhaald, dat de terreurgroep die de Gazastrook
regeert, het bestaansrecht van Israël nooit zal erkennen, wat een vaste voorwaarde voor vrede is. Dit ondanks de verzoeningsovereenkomst met rivaal Fatach.
Steeds meer vrouwelijke soldaten in gevechtseenheden
Steeds meer dienstplichtige meisjes willen dienen in
een gevechtseenheid. Dit jaar zijn er 2700 vrouwelijke
soldaten aangeworven in gemengde gevechtseenheden, 15 procent meer dan vorig jaar en zelfs 500
procent meer dan vijf jaar geleden. Maar niet iedereen
is het daarmee eens.
Video: Wordt Israël het vierde ruimtevaart-land?
Israël, het land van start-ups, innovatie en wetenschap,
werkt hard aan het veroveren van een nieuw gebied:
de ruimte. Het gaat er om, een voertuig op de maan te
zetten, en daarmee de vierde ruimtevaart-natie te
worden, na de Verenigde Staten, Rusland en China.

Messiaans-Joodse zangeres verrast jury en publiek
Tslil Goldman werd meteen een sensatie toen ze voor
het eerst op het podium stond van de Israëlische
zangcompetitie Hakochav Haba (De Komende Ster).
Dat de Goldmans openlijk Messiaanse Joden zijn,
heeft het enthousiasme van het publiek voor de jonge
Tslil niet geschaad.
Twee gewonden in auto-aanval in Gush Etzion
Twee Israëli's raakten vanochtend gewond bij een
auto-aanval op het kruispunt Efrat in Gush Etzion. Een
Arabier was eerst met zijn auto op een 70-jarige man
ingereden en reed een kruispunt verder bij een
bushalte een 35-jarige Israëli aan, die ernstige
verwondingen opliep.
Huis van terrorist van Har Adar vernietigd
Het Israëlische leger heeft in samenwerking met de
grenspolitie woensdagavond het huis vernietigd van
terrorist Machmoud Achmad al-Jamal uit Beit Surik, die
op 26 september bij de ingang van het dorp Har Adar
een politieagent en twee bewakers doodschoot.
Opening grensovergang Gaza-Egypte is voorbereid
De grensovergang bij Rafah, die Gaza en Egypte
verbindt, kan nu weer worden gebruikt, nadat de
Palestijnse Autoriteit de voorbereidingen in de vorm
van grenscontroles, computers, beveiligingscamera's
en andere functies heeft afgerond.
Een Israëlische visie op gebeurtenissen in Libanon
De situatie in het Midden-Oosten is vorige week
dramatisch veranderd. Wat was de werkelijke oorzaak
van het verrassende aftreden van de Libanese premier
Sa'ad al-Hariri? En in hoeverre is Israël bij de situatie
betrokken?
Veilig is veilig - Iron Dome in centraal Israël
Israël wil voorbereid zijn op een mogelijke reactie op
het vernietigen van een aanvalstunnel net buiten de
Gazastrook, twee weken geleden. Daarom werden in
het zuiden en nu ook in het midden van het land de
raketverdedigingssystemen van Iron Dome opgesteld.
Groeten uit Israël: Spanning door opgeblazen tunnel

Het is nog warm, als de zon niet zo laat stond, zou je
geloven dat het zomer is. Een blik op de voorpagina's
van de dagbladen met de actuele onderwerpen van
vandaag, zoals de opstelling van Iron Dome batterijen,
en het weer voor vandaag in Israël: het wordt nog iets
warmer.
IDF waarschuwt Hamas tegen vergeldingsaanvallen
Ongeveer twee weken geleden blies de IDF een
aanvalstunnel op, die van Gaza naar zuidelijk Israël
liep. Bij de operatie werden vijftien strijders van Hamas
en Islamitische Jihad gedood. Beide groepen zwoeren
represailles te nemen tegen de Joodse Staat.
ICNN-video: Rabbi Gimpel spreekt zich uit (1)
In deze video is Jack van der Tang in gesprek met
rabbijn Jeremy Gimpel, die de wereld het échte verhaal
van Israël wil vertellen. Afgelopen zomer sprak hij in
Nederland. In dit gesprek vergeleek hij deze tijd met de
tijd van wederopbouw en een bouwstop van Ezra.
EO-films: Een Joodse filmmaker en de kwestie
Israël
De Joodse redactie van de EO heeft deze zomer drie
films van Marcel Prins uitgezonden, en onlangs
herhaald, over het ontstaan van de Staat Israël en de
huidige situatie in het land, en de vele tegenstand die
het ondervindt. De films zijn nog te zien via Uitzending
Gemist.

ISRAEL IN HET NIEUWS
Saudi-Arabië heeft baat bij confrontatie Israël en
Hezbollah
De Libanese premier Saad al-Hariri is afgetreden.
Commentatoren zien deze ontwikkeling in het licht van
de confrontatie tussen het sjiitische en het soennitische
kamp. Tot het sjiitische kamp behoren Iran, Syrië en de
Libanese Hezbollah. De soennitische wereld bestaat uit
onder meer Saudi-Arabië, Jordanië en Egypte. Israël
probeert zich afzijdig te houden van dit conflict. Maar
het staat in de praktijk aan de zijde van de gematigde
soennieten. (...)
De soenniet Hariri maakte zijn aftreden vorige week
zaterdag bekend in Saudi-Arabië. Volgens Libanese
bronnen dwong Saudi-Arabië hem af te treden. Ook
zouden de Saudiërs hem vasthouden. Maar hijzelf zei
dat er plannen bestaan hem te vermoorden. (Alfred
Muller in het Reformatorisch Dagblad)
De openbaring van Johannes over de zeven
zegelen (2)
Johannes wordt geconfronteerd met de reden waarom
hij op Patmos gekomen is. Hij mag aanwezig zijn bij
het hemelse openingsceremonieel van het Boek met
Zeven Zegels, waarin Gods grote eindafrekening met
onze wereld is beschreven. Ook de profeet Daniël
kreeg gezichten en openbaringen die hem vanuit zijn
bestaande leefsituatie een profetisch vergezicht geven
op de verre toekomst. Hij krijgt de opdracht, alles wat
aan hem geopenbaard is te verzegelen tot de eindtijd.
(Franklin ter Horst).
Nederland tegen anti-Israël obsessie bij de
Verenigde Naties
Naar aanleiding van de recente incidenten bij onder
meer de VN-Mensenrechtenraad en Unesco heeft de
Tweede Kamer op 2 november een motie aangenomen
die stelling neemt tegen de onevenwichtige houding
van de VN ten opzichte van Israël. De oorzaak daarvan
is trouwens het moslim-machtsblok bij de lidstaten.
Daardoor is bijvoorbeeld de Joodse staat het enige
land in de wereld dat een vast agenda-item bij de
mensenrechtenraad is, terwijl tirannen in landen als
Syrië en Noord-Korea mensenrechten systematisch
aan hun laars lappen. (Likoed Nederland).

De wekelijkse strip van Ya’akov Kirschen

Libanese toverkunst

ICEJ . Jacob Keegstra spreekt:
• Zo 19 nov, 10.30 uur, CCZ, Esdoornstraat 3, Zwolle.
• Zo 26 nov, 10 uur, Evangeliegemeente Herstel,
Rieteweg 2, Zwolle.
• Di 28 nov, 10 uur, 55+ ochtend, Nova Zemblastraat
4, Meppel.
• Di 28 nov, 20 uur, Vredekerk, Veluwelaan, Wezep.
• Za 2 dec, 15 uur, messiaanse gem Bracha,
Zilverschoon 101, Apeldoorn.
• Zo 3 dec, 9 en 11 30 uur plus 15.30 uur Lezing
Israël, Evangelische gemeente, Rondweg 2, OudBeijerland.

Nieuwe Israëlcentrum: Henri Nouwenstraat 34, Nijkerk
• Ma 20 nov, 18.00-21.30 uur, Thema-avond
Oekraïne, over ‘De wonderlijke terugkeer van het
Joodse volk’ met o.a. Koen Carlier, Nieuw
2. Veiligheid is in deze tijd een belangrijke last voor Israëlcentrum, Nijkerk. Aanmelden.
• Ma 20 nov, 20 uur, spreekt ds. Jaap de Vreugd in de
Israël. Let alstublieft op dat als heel Israël behouden
Kruiskerk, Kruisstraat 1A, Diever.
zal worden, ze ook in leven moeten zijn – dus het
• Di 21 nov, 20 uur, spreekt ds. Henk Poot bij de
bidden voor Israëls veiligheid is ook een gebed voor
Baptistengemeente, Jan Oldenburgerstraat 45,
hun behoud.
Nieuwe Pekela.
• Wo 22 nov, 6, 13 dec enz., 19.30 uur, Bijbelcursus
Israëls zuidelijke grens met Gaza en de Sinai
• Halleluja! Hij die waakt over Israël slaapt niet en doet over 'Focus op Israël', Keenterhart, St. Jozefskerkplein
3, Weert.
ook niet een dutje (Psalm 121:4)!
• Verheerlijk Uzelf op alle manieren bij het beschermen • Wo 22 nov, 19.45 uur, spreekt ds. Kees van Velzen
in de Zuiderkapel, Charloisse Lagedijk 593,
van Uw land en volk (Jeremia 31:10)
• Moge U bekend worden onder Israëls vijanden bij het Rotterdam.
• Wo 22 nov, 19.45 uur, spreekt Marianne Glashouwer
verdedigen van dit volk (Psalm 83:17-19)
in de Hervormde kerk, Tsjerkepaed 2, Anjum.
• Dank U dat U Israël voorziet van instrumenten die
• Wo 22 nov, 20 uur, spreekt ds Jaap de Vreugd in de
terreurtunnels kunnen opsporen.
Ontmoetingskerk, Hoofdstraat 90, Krimpen aan de
• Gebruik het en openbaar aan de IDF alle terreurtunLek.
nels die gegraven worden om Uw volk te doden (Job
• Wo 22 nov, 20 uur, spreekt ds Oscar Lohuis in
12:22)
• Al groeven zij door tot in het dodenrijk, Mijn hand zou Gebouw 055, Condorweg 2, Apeldoorn.
• Do 23 nov, 20 uur, spreekt ds. Henk Poot in Ons
hen vandaar weghalen.
Amos 9:2a
Huis, Herman Kuijkstraat 11, Geldermalsen.
• Help alle Israëlische soldaten die waken over haar
grenzen om in staat te zijn iedere poging tot een aanval • Do 23 nov, 10.00-15.30 uur, Predikantendag met dr.
Van den Herik en rabbijn R. Evers, Israëlcentrum,
te voorkomen.
Nijkerk, €17,50, aanmelden. Gevolgd door
• Stuur een geest van verwarring en onenigheid
Predikantenreceptie, 15-17 uur.
temidden van de Palestijnse Islamitische Jihad en
• Do 23 nov, 14.30-16.30 uur, spreekt Marianne
Hamas – en zet hen ook tegen elkaar op (1 Koningen
Glashouwer in Dorpshuis Casembroot, Alexiaplein 3,
22:22; Psalm 129:5)
• Stel Israëls leiders in staat om hun woorden in daden Kamperland.
om te zetten. Mogen Israëls daden luider spreken dan • Do 23 nov, 20 uur, spreekt ds Kees Kant in Het
Leerhuis, Hoofdweg 79, Niezijl.
hun dreigingen (Jacobus 2:20)
• Za 25 nov, 19.15 uur, Zingen voor Israël, koor- en
samenzangavond, Pauluskerk, Witte Valkenstraat 4,
Israëls zeekusten – De Middellandse en Rode Zee
• Dank U voor de Israëlische marine (Psalm 107:23-24) Beilen.
• Di 28 nov, spreekbeurt van Eric Vink in Zwijndrecht
• Voorzie hen van alles wat ze nodig hebben om dit
is verschoven naar 12 december.
land te verdedigen.
• Di 28 nov, 19.30 uur, spreekt Heleen Bénard in
• "Dezen beroemen zich op wagens en genen op
Gebouw de Wheme, De Bouterlaan 5, Nunspeet.
paarden, maar wij roemen in de naam van de HERE,
onze God." (Psalm 20:8). Heer, we vertrouwen echt op • Di 28 nov, 5 en 12 dec, 20 uur, spreekt ds. Henk
Poot in de Johanneskerk, Haadstrjitte 6,
U, en we danken U ook voor de wagens en paarden
Veenwouden.
waarin U hebt voorzien.
• Wo 29 nov, 6 en 13 dec, 20 uur, spreekt ds Henk
• Zegen en bewaar Israëls onderzeeboten en leid hen
Poot in De Hoge Stins, Torenlaan 12-14, Eastermar.
om op de juiste plaats op de juiste tijd te zijn.
• Wo 29 nov, 20 uur, spreekt ds. Jaap de Vreugd in de
• Stop alle aanvallen van onder het water – door
Immanuelkerk, Overwinningsplein 1, Groningen.
zeecommando’s van Hezbolla en Hamas.
• Do 30 nov, 15.00-20.30 uur, Themadag over Israël
• Laat de arrogantie van deze commando’s hun val
en de eindtijd, ds. Willem Glashouwer, Israëlcentrum,
worden (Psalm 10:2)
Nijkerk. Aanmelden.
• Omdat alle dingen – zelfs die onder de aarde zijn –
• Do 30 nov, 20 uur, spreekt ds. Oscar Lohuis in Eben
uiteindelijk voor Uw Naam, Koning Messias, zullen
buigen, pak alle dreigingen van onder water tegen Uw Haëzer, De Kosterijstraat 2, Bruchem.
• Za 2 dec, ??? uur, concert Hineni orkest, De Ark,
volk aan (Filippenzen 2:9-11)
Kerkestuk 1, Reeuwijk, € 17,50/15,00
• Wo 6 dec, 20 uur, spreekt ds. Jaap de Vreugd bij
Israëls grens met Libanon en Syrie
VEG De Burcht, Rijksstraatweg 153, Sleeuwijk.
Iran vormt de belangrijkste dreiging vanuit deze
gebieden omdat het Libanon beheerst via Hezbolla dat • Za 9 dec, 17.00-18.30 uur, slotconcert Holland-Koor,
Bovenkerk, Koornmarkt 28, Kampen.
die natie beheerst. Iran beheerst ook vele Shi’itische
• Ma 11 dec, 19.30 uur, spreekt ds. Henk Poot in Het
strijdkrachten in Syrie en onder de absurde RussischAmerikaanse staakt-het-vuren overeenkomst blijft Iran Leerhuis, Hoofdweg 79, Niezijl.
• Di 12 dec, 19 uur, ontsteken eerste kaars van de
heel dicht bij Israëls grens verschanst.
• We vroegen U om Iran te schudden – en we willen U grote Chanoeka-kandelaar, Zilverparkkade,
danken voor de recente aardbeving, ook al vragen we Lelystad.
U om genade voor de overlevenden (Mattheus 5:44)
• We blijven vragen dat Iran geschud zal worden, zowel
fysiek en speciaal politiek (Jeremia 49:38)
• Al mogen de aarde en al haar bewoners wankelen, Ik
ben het, die haar pilaren heb vastgezet. sela. Ik zeide
tot de hoogmoedigen: West niet hoogmoedig, en tot de
goddelozen: Heft de hoorn niet op. Psalm 75:4-5
• Als er oorlog gaat komen tussen Israël en Iran, of
Israel en de Bijbel
zelfs tussen Saoedi-Arabië en Iran, overheers
• Wo 13 dec, 20 uur, serie inleidingen over Christus’
alstublieft in die situatie, zodat het alleen maar een
koningschap in het Mattheusevangelie, Gebouw
oorlog is die U en niet een mens bepaalt (Joel 3:9
Rehoboth, PC Hooftlaan 1, Sliedrecht.
[“heiligt” in het Hebreeuws].
• Ondermijn alle plannen van Hezbollah en hun hele
infrastructuur in Libanon.
• Openbaar aan de IDF alle opslagplaatsen van de
wapens van Hezbollah (Psalm 139:11-12)
• Gebruik het recente aftreden van Libanon’s Premier
Near East Ministry, Voorthuizerweg 5, Nijkerk.
om het Libanese volk op te zetten tegen Hezbollah.
• Za 18 nov, 13,30-16.30 uur, Gebedsdag voor Israël
• Als Israël bereid is om informatie te delen met Saoedien de Arabische wereld, NEM-gebouw.
Arabië, zoals het hoofd van de IDF heeft gezegd, geef
Israëlische leiders dan de wijsheid om niet in de val te
lopen zoals Hizkia dat deed bij de ambassadeurs van
Babylon (Jesaja 39:1-8)
• Bescherm Israël ervoor om als wapen gebruikt te
worden door Soenni Islam tegen Shi’itisch Islam
Pillar of Fire, Kerketuinenweg 10, Den Haag Zuid
(Numeri 23:23)
• Do 23 nov, 20 uur, treden DV de Messiaans-Joodse
• Verhinder dat Israël openlijk en volledig op Saoedizangeres Corry Bell en gitarist Mark Keller op. Samen
Arabië vertrouwt (Jesaja 30:1-3; 31:1)
vormen zij de band Lev Shelo (Zijn Hart).
• Geef aan Israëls leiders, speciaal Premier Netanyahu,
wijsheid en moed tegenover het Russisch-Amerikaanse
Syrische staakt-het-vuren (Psalm 140:8)
• Open de oren van Poetin en Trump om Netanyahu’s
waarschuwingen en zijn ‘rode lijnen’ te horen (Galaten
4:16)
• "Het paard wordt opgetuigd tegen de dag van de
strijd, maar de zege is van de HERE." (Spreuken
21:31.) Help Israël om al haar paarden op te tuigen
voor de dag van de oorlog, maar om naar U op te zien Never Be Silent
voor de overwinning.
Albert&Silvia de Hoop, wachters op de muren van
Jeruzalem, vertellen over hun activiteiten. Voor alle
3. Premier Netanyahu en zijn gezin ondergaan nog
avonden geldt: 19.30 uur zaal open, 20 uur begin,
verschillende onderzoeken. Het is verbazend hoe goed koffiepauze, gelegenheid vragen te stellen.
hij in staat is deze natie te leiden met al deze ernstige
• Di 28 nov, Hervormde Evangelisatievereniging,
aanklachten die rondgaan.
Landbouwstraat 20, Schagen,
• Ik vermaan u dan allereerst smekingen, gebeden,
• Wo 29 nov, Driestar, Burgemeester Jamessingel 2,
voorbeden en dankzeggingen te doen voor alle
Gouda,
mensen, voor koningen en alle hooggeplaatsten, opdat • Do 30 nov, Concordia, Doctor Bossersstraat 11, 'swij een stil en rustig leven mogen leiden in alle
Gravendeel,
godsvrucht en waardigheid. 1 Timoteus 2:1-2
• Vr 1 dec, (Keukens?) Marsdiep 1, Urk,
• Dank U dat U ons zegt dit te doen zonder het te
• Za 2 dec, Mess. Gem Succat Yeshua, Baljuwplein
beperken tot hoe moreel rechtschapen de gezags10a, Katwijk,
dragers zijn.
• Zo 3 dec, VBG Elim, Tuymelaarstraat 2,
• Heer, openbaar alstublieft de geestelijke en politieke
Heerenveen,
machten die achter deze voortdurende aanvallen tegen • Ma 4 dec, Living Water Revival Ministries, Valutadeze man en zijn gezin spelen, zodat we met verstand boulevard 1, Amersfoort,
kunnen bidden (1 Korintiërs 14:5; Efeziërs 6:12).
• Wo 6 dec, Zuidvlietstraat 37, Goes,
• Als er enige waarheid is in deze aanklachten, breng
• Do 7 dec, Basisschool 't Mozaïek, Westerenkweg 19,
het dan zo spoedig mogelijk aan het licht (Zacharia
Vaassen,
8:16)
• Za 9 dec, Ontmoetingscentrum De Haven, Leefdael• Laat het recht geschieden en laten we mogen zien dat hof 11, Waalwijk.
het geschiedt (Jesaja 59:4, 14)
• Houd Netanyahu staande en gebruik deze druk om
hem dichter naar Uzelf te brengen (Psalm 107:6, 13,
19)
• Gebruik deze aanvallen van buitenaf om het gezin
Lezingen GNI Leeuwarden in Eeltsje's Hiem, Pieter
Netanyahu dichter naar U en naar elkaar te brengen.
• Verhinder dat hij slechte beslissingen neemt terwijl hij Sipmawei 11, Leeuwarden-West, 19.30 tot 21.30 uur:
in deze positie van intense druk verkeert (Psalm 141:3) • Di 21 nov, dr. S.P. van ‘t Riet, 'Joodse humor: Van
Moos en Sam tot Abraham'
• Stort Uw wijsheid uit in zijn hart en gedachten
(Spreuken 19:21)
Lezingen van GNI Den Haag, in het wijkcentrum, Johannes Camphuysstraat 25, Den Haag, 20 uur, € 5,4. Wat de wereld de “Bezette Gebieden” noemt is
• Di 21 nov, dr. P.J. van Midden, 'Mini-staatje, maxiprecies waar God beloofde Zijn volk terug te brengen
geschiedenis, Israël en Juda, hoe anderen hen zagen
[Jeruzalem, Judea, Samaria en de Golan]. We baden
en wat ze er zelf van vonden'.
voor Israëliers en Christenen dat zij dit openlijk zullen
uitspreken en dat ze zullen staan op Israëls recht op dit
Lezingen van GNI Drechtsteden in gebouw ‘De
land, bijbels, historisch en wettig.
Rank’, Dubbelsteynlaan West 70, Dordrecht:
• Ma 20 nov, 20 uur, mv Fajga Szmulewicz, 'Sjolem
Jeruzalem/Sion:
• Wanneer de HERE Sion heeft gebouwd, en versche- Aleichum (1859 – 1916)'
nen is in Zijn heerlijkheid. Psalm 102:17
• De HERE bouwt Jeruzalem, Hij verzamelt Israëls
verdrevenen. Psalm 147:2

Lezingen van GNI Zaanstreek-Waterland in De
Vermaning, Westzijde 80, Zaandam (€ 5):
• Ma 20 nov, 20 uur, prof dr G.A.M Rouwhorst,
'Relaties tussen liturgische en rituele tradities van
Joden en Christenen'

Judea:
Zie, Ik maak Jeruzalem tot een schaal der bedwelming
voor alle volken in het rond; ja ook tegen Juda zal het
gaan bij de belegering van Jeruzalem… Op die dag zal
Ik de stamhoofden van Juda maken als een vuurbekken tussen het hout, en als een vuurfakkel tussen
de garven; dan zullen zij rechts en links alle natiën in
het rond verteren; en Jeruzalem zal blijven voortbestaan op zijn eigen plaats, te Jeruzalem. Zacharaia
Centrum Informatie en Documentatie Israël
12:2,6
Do 30 nov, 20 uur, spreekt de Israëlische politicus Yair
Lapid, partijleider van Yesh Atid (Er is Toekomst) voor
Samaria:
het CIDI in centrum Amsterdam over ‘70 jaar na het
Ja, Ik heb u liefgehad met eeuwige liefde, daarom heb VN-delingsplan – Hoe nu verder?’. Aanmelden
Ik u getrokken in goedertierenheid. Weder opbouwen
zal Ik u, opdat gij gebouwd wordt, jonkvrouw Israëls…
gij zult weer wijngaarden planten op de bergen van
Samaria… Jeremia 31:3-5
Golan:
Ik breng Israël terug naar zijn weide, opdat het Karmel
en Basan [hedendaags Golan] afweide en op het
gebergte van Efraim en in Gilead zich verzadige. In die
dagen… luidt het woordd des HEREN, zal de
ongerechtheid van Israël gezocht worden, maar zij is er
niet, en de zonden van Juda, maar zij zijn niet te
vinden; want Ik zal vergeving schenken aan wie Ik doe
overblijven. Jeremia 50:19-20
• Abba, op basis van deze en vele andere verzen,
spreken we uit dat U Israël herstelt in haar beloofde
land en we bidden dat U deze waarheid diep in de
harten van alle Israëliers en gelovigen plant (Jeremia
15:16)
• Wanneer U dit alles doet met Uw hele hart en ziel
(Jeremia 32:41), help ons om ons nooit te schamen om
deze waarheid aan de volken – of aan Israël zelf – te
proclameren. Geef ons hier vrijmoedigheid voor
(Prediker 8:1)
• Heer, open de ogen van de Kerk om werkelijk te zien
dat het huidige herstel van Israël waarlijk datgene is
waarover door de profeten werd gesproken (Handelingen 2:16; 2 Petrus 2:19)
• Verhinder dat er ook maar iemand onder hen
onverstandig of traag van hart zal zijn om te geloven
wat de profeten gesproken hebben (Lucas 24:25)
• Stel heel Israël in staat om dit ook te accepteren, en
bevrijd deze natie van hun humanistische neiging
(Psalm 1:1-6)
• Heer, U houdt van de Palestijnen en U bent voor hen
gestorven (Johannes 3:16). Daarom geloven we dat als
Israël haar bezittingen in bezit neemt dit in feite ook het
beste is voor de Palestijnen (Obadja 1:17)
• Tijdens het komende Chanoekafeest, stort dan Uw
genade en een diepe honger uit om Israëliers in staat
te stellen een bijbelse visie terug te krijgen door terug
te keren naar Uw Woord, en niet naar het woord van
mensen (Psalm 119:18, 105, 114, 130)
• Toon Israëliers in Uw Woord Uw rode lijnen (tot
hoever U gaat) en absolute uitspraken die altijd waar
zijn (Psalm 119:89)
Lees hieronder verder

Joodse Lezingen
Zo 26 nov, 15 uur, spreekt opperrabbijn Binyomin
Jacobs over 'Hoe denken Joden over de Messias?', in
de Synagoge, Paslaan 18, Apeldoorn.

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

• Za 19.30 uur, zo 16.30 uur. Ds. Henk Poot spreekt
over Jozef als een profetie en voorbeeld van het leven
en de roeping van de Here Jezus: Juda en Tamar
• Za 20 uur, zo 07.00 en 13.30 uur, di 22.30 uur, wo
11.30 en 14.30 uur, IsraëlCNN, Jack van der Tang in
gesprek met rabbi Jeremy Gimpel (2).
• Zo 19.30, ma 9.30, 13.00 en 16.30 uur, Eindtijd en
profetie, gesprekken met drs. Jan van Barneveld.
• Di 11.30 en 14.30 uur, Waarom eindtijd?
Gesprekken met ds. Willem Glashouwer.
• Wo 21 uur, do 10.00 en 15.30 uur, Israël in focus (1):
Sderot, leven onder de dreiging van Hamas raketten.

• Zo 26 nov, 15.30, en wo 29 nov, 23.59 uur, 'De
sleutel van het leven', over Jacob de Leeuwe die
bezig is de Talmoed (63 delen) in het Nederlands te
vertalen. NPO2

MEER NIEUWS
► 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.

Vervolg Gebedsbrief
• Help het Israëlische Lichaam van Messias om totaal
overeenkomstig Uw Woord te leven in alles wat we
zeggen en doen (Psalm 31:4)
• Het is overduidelijk dat Israël nog meer gebied in bezit
moet nemen, maar verhinder dat het vrijwillig enig land
weggeeft dat U al aan ons hebt gegeven (Leviticus
25:23; Joel 3:1-2)
5. We baden voor de kerken in onze geboortelanden
dat ze zullen zien dat ze een bijbelse verantwoordelijkheid hebben om te bidden voor hun politieke en militaire
leiders.
• Abba, laat de oudsten hun kudden leiden om openlijk
voor hun politieke leiders te bidden (1 Timoteüs 2:1-2)
• Stort op ons allen de vreze van God uit en verwijder
van ons allen de vrees voor mensen (Spreuken 29:25)
• Maak dat de Amerikaanse kerk het naar U uitroept om
opnieuw groot te zijn in Amerika (Psalm 115:1-3)
• Laat niet toe dat gelovigen die al een relatie hebben
met politici, het op een akkoordje gooien met Uw Woord
alleen maar om die politieke connecties te bewaren
(Johannes 17:17, 3 Johannes 1:4)
• Stel de Kerk in het Westen in staat om juist te onderscheiden over de opkomst van de rechtse conservatieve
partijen en om ze niet allemaal over een kam te scheren.
• Schud alle kerken wakker om zichzelf en hun land te
bewaren voor een geest van anti-Semitisme (Jesaja
28:6)

6. We baden voor aliyah – de immigratie van de Joden
in de ballingschap terug naar huis in Israël – en voor het
behoud van Israël, terwijl we zicht hielden op de werkelijke strijd van Chanoeka, die tegen de geest van het
Humanisme was die probeerde het Uitverkoren Volk te
infiltreren en te assimileren. Als dat zou zijn gebeurd,
dan zou er geen Joods volk zijn geweest waarin Messias
Yeshua geboren zou kunnen worden. Eind van het
verhaal: zonder Chanoeka zou er geen Kerst zijn
geweest! (Ongeacht wat u denkt over het tijdstip waarop
Hij geboren werd)
• Heer, U hebt ons gezegd te bidden: "O HEER, behoud
Uw volk, het overblijfsel van Israël" (Jeremia 31:7b), en
als reactie op dat gebed zei U dat U hen thuis zou
brengen (31:8-9). We zien dit voor onze ogen gebeuren
en we prijzen U dat u voor altijd trouw bent om te waken
over Uw Woord om het te doen (Jeremia 1:12)
• Abba, laat de Joden in de ballingschap tijdens
Chanoeka beseffen dat ze nog in de Ballingschap zijn.
• Leg Psalm 137 als de essentie van de feestmuziek die
ze horen in hun harten!
• Stort een diepe geest van heimwee uit op alle Israëli's
die buiten dit land wonen in deze tijd.
• U schudt alles wat geschud kan worden in deze dagen
(Hebreeën 12:26). Schud ook Uw volk weg temidden van
de heidenen en breng hen thuis.
• Zo zegt de Here HERE: Als Ik het huis Israëls
bijeenverzamel uit de natiën, in wier land zij verstrooid
zijn, dan zal Ik Mij ten aanschouwen van de volken aan
hen de Heilige betonenen, en zij zullen wonen in hun
land dat Ik aan mijn knecht Jacob gegeven heb.
Ezechiël 28:25
• Wat het ook is dat de Joden vasthoudt in het Westen,
MEER BIJBEL EN GEBED
verbreek het! (Jeremia 50:4-5)
• Heer Yeshua, zalf Uw Lichaam voor de taak van het
► Jan van Barneveld's website 'Israël het volk van God' bidden voor, betalen voor en het naar huis dragen van
bevat veel actuele en achtergrond-artikelen.
Uw volk uit de ballingschap (Jesaja 43:5-7; 49:22; 60:5,
► Informatieve website van de Deputaten Kerk en Israël 11)
van de Christelijke Gereformeerde Kerken.
► www.franklinterhorst.nl meldt gebeurtenissen van
We eindigden met te bidden dat God dit land alle regen
vandaag in relatie met Bijbelse profeten.
en sneeuw geeft dat het zo ontzettend nodig heeft in
► Watchmen from Jerusalem, a Biblical perspective on deze tijd. We geloven en vragen God om het Meer van
the news. Verschijnt om de paar maanden. (en).
Galilea zodanig te vullen dat het aan het einde van het
► Wekelijks commentaar van Dirk van Genderen.
regenseizoen, helemaal gevuld zal zijn, en zelfs zal
► GAiN (Global Aid Network), wereldwijde christelijke
overstromen. Doe alstublieft met ons mee in dit gebed,
hulporganisatie, o.a. actief in Israël.
want we willen zien dat dit land wordt als de Hof van
► Bijbelstudies van Peter Steffens vanuit de Joodse
Eden volgens Gods belofte (Ezechiel 36:35). Maar Hij
achtergrond van de Bijbel.
zegt ook dat Hij zal wachten dit te doen totdat men Hem
► Onderwijs en Israël, onderwijsmateriaal Deputaatvraagt om het te doen (36:37). Dus laten we met
schap voor Israël van de Gereformeerde Gemeenten
vrijmoedigheid doorgaan het te vragen.
► Jules Isaac Stichting, bevordert een volwaardige
christelijke theologie die vrij is van vervangingsdenken.

Shabbat Shalom en zegen uit Sion
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

