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Israël vraagt Nederland: stop proces tegen ex-stafchef

De Israëlische regering heeft de Nederlandse rechter
gevraagd, de zaak tegen Benny Gantz, de voormalige
stafchef van het Israëlische leger en nu de leider van de
nieuwe Israëlische Resilience-partij, stop te zetten. Hij
wordt beschuldigd van oorlogsmisdaden
Er komt iets goeds uit Nazareth: goede muziek
Wanneer de Israëlische stad Nazareth wordt genoemd,
denken de meeste mensen onmiddellijk aan Jezus, die
uit deze stad kwam. Het is ook de stad van Adeeb, Eliya
en Yazid Sakhnini, bekwame muzikanten die de Arabische wereld willen bereiken met hun christelijke muziek.
Shabbatslezingen 16 februari: Een heilig priesterschap

1. Lofprijzing: Wat een machtige God dienen wij!
• We prijzen U voor Wie U bent en we danken U voor
alles wat U gedaan hebt. (Ps. 136:1, 26)
• Groot is Uw trouw, Uw barmhartigheid en Uw genade.
(Klaagl. 3:22, 23)
• U bent onze Rots, onze sterke Toren, onze Bevrijder
en onze Kracht. (Ps.18:2)
• Wie op de HERE vertrouwen, zijn als de berg Sion,
die niet wankelt, maar voor eeuwig blijft. Ps.125:1
• Dank U dat uw ogen waakzaam open zijn over Israël
en ons. (Ps. 121:3, 4)
• We danken U ook voor het feit dat U waakt over Uw
Woord om dat te vervullen. (Jer. 1:12)
• Halleluja! Al Uw beloften zijn ‘ja’ en ‘amen’ in Messias
Jesjoea. (2 Kor. 1:20)
• We zijn zo dankbaar en gezegend dat U zoveel van
ons hield dat U ons Uw Woord gaf. (Ps. 119:18, 89,
105)

Na de Uittocht bij de berg Sinaï aangekomen, zien de
Israëlieten iets van Gods majesteit en heiligheid wanneer
God tot hen spreekt. Ook de profeet Jesaja zag in een
visioen Gods heerlijkheid in de hemelse tempel, en
Jezus spreekt over de 'wetten van het Koninkrijk der
hemelen'.

2. Veiligheid – Syrië
Deze week beschoten IDF tanks het gebied van het
oude Kuneitra dat net over de Israëlisch-Syrische grens
ligt op de Golan Hoogvlakte. Dit gebied maakt deel uit
van de gedemilitariseerde zone tussen Israël en Syrië;
blijkbaar betrapte Israël daar Iraanse soldaten. Dit
gebied zou elk moment een grote oorlog kunnen
Muziekvideo: Offers in de Tempel van Salomo
uitlokken.
Terwijl in de shabbatslezingen de offers in de Tabernakel
• Abba, dank U dat de regering gewillig is te doen wat
worden beschreven, kijken we in deze muziekvideo naar
er gedaan moet worden om dit land te beschermen –
de offers zoals die in de Tempel van Salomo werden
zelfs in deze tijd van aanloop naar de verkiezingen
gebracht. De afbeeldingen worden begeleid door de
waarin alles beoordeeld wordt om er politieke winst uit
muziek van een harp, zoals die in Bijbels tijden
te kunnen slaan. (2 Sam. 10:7)
geklonken kan hebben.
• Vermeerder de nauwkeurige geheime informatie uit
heel Syrië waarmee Israël iets kan doen. (Job 34:21)
• Waak over die informatie en breng het in handen van
degenen die verantwoordelijk zijn voor te nemen
beslissingen op grond van deze info.
• HERE, U die de Aanvoerder bent van de hemelse
legermachten, wilt U Israël onder Uw leiding nemen als
de tijd van oorlog daar is. (Ps. 44:1-5)
• Bescherm al Israëls spionnen en bondgenoten in
Syrië; houd ze uit het zicht. (Ps. 17:8)
• Als het nodig is, wilt U ervoor zorgen dat Israëls
spionagesatellieten de juiste richting hebben, en zien
wat ze moeten zien. (Ps.103:19)
• Stel de IDF in staat te zien en te horen, maar verblind
en maak doof allen die Sion haten. (Ps. 129:5)
Video van de dag: Sneeuwpret in Petach Tikva
• Blijf al Israëls Luchtmacht acties ‘aansturen’ zodat ze
Je hoeft niet beslist naar het noorden te rijden, naar de
precies en zeer effectief zijn. (Richt. 5:20)
berg Hermon, om in Israël wat in de sneeuw te spelen,
• Laat de vrees voor de God van Israël ervaren worden
om die te voelen. Afgelopen weekeinde was er sneeuw
aan Israëls noordgrens – door Israël en haar vijanden.
op acht verschillende plaatsen in Petach Tikva. Vracht(Deut. 10:12; 2 Kron. 6:33, 20:29)
wagens hadden het opgehaald bij de berg Hermon.
• We zegenen U voor de overvloedige sneeuw in het
noorden. Gebruik de sneeuw om Uw land en volk te
Politieke klimaat in het Midden-Oosten verandert
Ministers van Buitenlandse Zaken en functionarissen uit beschermen. (Job 38:22, 23)
60 landen zijn in Warschau, Polen, om de vijandelijkhe3. Veiligheid – Libanon
den in het Midden-Oosten, waaronder het IsraëlischPalestijnse conflict, te bespreken. De relaties van Israël We baden dat alle duivelse plannen die Iran tegen
Israël uitvoert, openbaar worden voor Israël en de hele
met enkele Arabisch landen verbetert duidelijk.
wereld.
Saoedische prins zegt Israëli's: Geloof Netanyahu niet! • HERE, open de ogen van de Russische president
Putin dat Iran geen bondgenoot is. (Spr. 21:1)
Een belangrijke Saoedische prins beweert dat Netanyahu overdrijft over het hartelijke worden van de banden • Geef Israël nauwkeurige geheime informatie over alle
Iraanse raketopslagplaatsen en plekken waar Iran
tussen Israël en de Arabisch wereld. Ironisch genoeg
heeft Netanyahu tegelijkertijd een kennelijk zeer vriend- bezig is zich in Syrië en Libanon in te nestelen. (Ps.
140:6-13)
schappelijk gesprek met de minister van Buitenlandse
• Vader, wilt U Israël leiden in hoe en wanneer ze al
Zaken van Oman.
deze plekken voortijdig onklaar kunnen maken. (Ps.
144:1, 2)
Netanyahu in Polen voor veiligheidsconferentie
Premier Benjamin Netanyahu is woensdagochtend vroeg • Zend een geest van paniek onder de mensen die op
aangekomen in Warschau, Polen, om vanaf vanmiddag deze ‘sites’ werkzaam zijn zodat de wetenschappers
een tweedaagse veiligheidsconferentie bij te wonen, die echte fouten maken. (Zach. 14:13)
• Leg ook alle activiteiten van Hezbollah bloot (die in
is bijeengeroepen door Polen en de Verenigde Staten.
werkelijkheid voor Iran werkt). (Job 12:22)
Stafchef: leger moet voorbereid zijn voor Gazastrook • Breng alle nog niet eerder door de IDF gevonden
Hezbollah tunnels aan het licht.
De nieuwe stafchef van het Israëlische leger, Aviv
Kochavi, heeft de militaire leiding opgeroepen zich voor • Almachtige HERE God, wilt U alstublieft de
gevaarlijke betrekkingen die Amerika met het Libanese
te bereiden op een confrontatie in de Gazastrook 'in de
leger onderhoudt, doen stoppen. Speciaal nu Hezbollah
lucht, op de grond en op zee'. Voormalig minister van
openlijk in de Libanese regering aan de touwtjes trekt.
Defensie Avigdor Lieberman lijkt het hiermee eens te
(Ps. 25:2; 110:1)
zijn.
• HERE, wilt U Hezbollah ’s positie in de Libanese
'B'Tselem besmeurt Gerechtshof met Nederlands geld' regering juist laten bijdragen aan de ondergang van
Hezbollah. (1 Sam. 5:1-12)
De Nederlandse regering heeft de radicale linkse NGO
B'Tselem opdracht gegeven en betaald om een rapport
uit te brengen waarin wordt beweerd dat het Israëlische 4. Veiligheid – Gazastrook
De IDF heeft aangekondigd dat er elk moment oorlog
Hooggerechtshof met de regering samenwerkt om de
met Gaza kan uitbreken, zelfs nog voor de verkiezingen
Palestijnse rechten te onderdrukken.
van 9 april. De Hamasheersers in Gaza hebben sinds
maart 2018 hun wekelijkse ‘Mars van de Terugkeer’
Israëlische honden getraind op diagnosticeren kanker
gehouden – soms dagelijks. Dit resulteert in steeds
Een Israëlische start-up gebruikt honden om kanker te
diagnosticeren. Er wordt aan personen gevraagd om een meer jonge Palestijnen die geofferd worden op het
altaar van hun ‘zogenaamde god’ met als enig doel
speekselmonster te sturen naar het bedrijf, genaamd
Israël proberen te vernietigen.
Prognose 220 Mil, waar de goed getrainde honden
• HERE, als de inschatting van de IDF correct is, help
tekenen van kanker kunnen ruiken.
hen dan zich voor te bereiden om effectief te kunnen
optreden. (Spr. 21:31)
Palestijnen condoleren familie van gedode jongere
• Geef de leiders van de IDF in vastberadenheid om de
Verschillende Palestijnse Arabieren hebben de familie
veiligheid van Israëlische burgers en soldaten voorop te
Ansbacher in het Joodse dorp Tekoa dinsdag een
condoleancebezoek gebracht, om hun diepe medeleven stellen boven het sparen van de levens van de vijand.
te betonen over de moord op hun dochter Ori Ansbacher (Rom. 13:1-4)
• Geef aan Israëls nieuwe opperbevelhebber Avi
door een Arabische terrorist.
Kochavi, Israëls premier en minister van Defensie,
Weer geschiedsvervalsing in Nederlands schoolboek Netanyahu, niet alleen Uw strategie en tactieken, maar
ook Uw einddoel voor Gaza. (Zach. 9:5b)
Opnieuw lukt het een Nederlands schoolboek niet om
• Neem bij Israël de vrees weg om heel Gaza weer in te
het Jodendom waarheidsgetrouw weer te geven. Het
nemen en te bewonen, als dit voor nu Uw wil is. (Richt.
schoolboek van Noordhoff Uitgevers voor VMBO ‘Plein
1:18; Gaza is het erfdeel van Juda.)
M’ laat de Joden weg bij de godsdiensten voor welke
• Treed U op HERE, tegen allen die in en buiten Israël
Jeruzalem heilige plaatsen bevat, bericht Likoed
zich opstellen als Hamas. (2 Kon. 18:8)
Nederland.
• Maak alle verborgen tunnels en plannen die Hamas
en andere Gaza terroristen hebben gepland, openbaar.
• Tegen de IDF zeggen we: "Heb Ik het u niet
geboden? Wees sterk en moedig, schrik niet en wees
niet ontsteld, want de HERE, uw God, is met u, overal
waar u heen gaat." (Joz. 1:9)
5. Israëlische burgers die in het gebied rond Gaza
wonen, zijn al zo lang onder de dreiging van oorlog,
terreur en dood. Velen van hen – speciaal de kinderen
– lijden mentaal en emotioneel, en vaak ook fysiek.
• Dank U voor de moed en de toewijding die ze hebben
om daar te blijven wonen, ongeacht wat Hamas en
anderen doen. (Ps.56:4)
• De lieflijkheid van de HERE, onze God, zij over ons;
Israel Today nieuws nu ook op Facebook
bevestig het werk van onze handen over ons, je, het
Israel Today Nederland gaat met zijn tijd mee: naast de
werk van onze handen, bevestig dat. Ps.90:17
website en de dagelijkse nieuwsupdate zijn we – in
• Gebruik deze gespannen situatie om vele kinderen en
samenwerking met Christenen voor Israël – nu ook
volwassenen tot U te trekken. (Ps. 121:1, 2)
aanwezig op Facebook. Op ons Facebook-account
• Jesjoea zei: “Laat de kinderen begaan en verhinder
www.facebook.com/israeltodaynederland/ vindt u de
hen niet bij Mij te komen…” Matth.19:14
belangrijkste artikelen van onze website.
• HERE, voorzie in al hun financiën die ze nodig
hebben om daar te kunnen blijven wonen.
Een moreel en historisch moment in Israël
• Dank U voor de Messiaanse gelovigen die in dat
Dit jaar heeft Israël een nieuwe wet aangenomen.
Daarmee is het een van de slechts tien naties ter wereld gebied wonen. Vermeerder hun impact op allen die
rondom hen wonen. (Matth. 5:13-16; 1 Petr. 3:15)
geworden die prostitutie verbieden, door het opleggen
van boetes en straffen aan overtreders.
6. Vandaag, vrijdag, zal er weer een demonisch
geïnspireerde ‘demonstratie’ plaatsvinden bij het
2e Internationale trektocht door de Negev woestijn
Wilt u uw grenzen leren kennen? Kom dan met ons mee! veiligheidshek met Gaza.
Als je Israël anders wilt zien en beleven, moet je naar de • Laat God opstaan! Zijn vijanden worden overal
verspreid; wie Hem haten, vluchten voor Zijn
woestijn gaan. Ervaar de woestijn gedurende zeven
aangezicht. Ps. 68:1
dagen, waar mensen een nieuw perspectief krijgen op
• HERE, hoe lang zult U dit kwaad laten bestaan om
Israël, de natuur en zichzelf.
Uw volk aan te vallen? (Ps.6:3,4)
Aantal gepromoveerde Arabische Israëli's verdubbeld
• Dank U dat U de IDF heeft laten zien hoe ze de rellen
Omdat er voortdurend valse nieuwsberichten over de
onder controle kunnen houden. (Ps.140:1, 2)
'oneerlijke' behandeling van haar Arabische burgers door • Zou U ze ook willen laten zien hoe ze er een einde
Israël worden verspreid, wordt hoge prioriteit gegeven
aan kunnen maken? (Ps.144:1; Spr.20:18; 24:6)
aan het garanderen dat jonge Israëlische Arabieren
• Zet U de schijnwerpers op de leiders van de
hoger onderwijs volgen. En met veel succes.
oproerkraaiers, en breng ook allen die hen betalen aan
het licht. (Ps.68:21)
Palestijns radicalisme gefinancierd door Europa
• Help Israël om spoedig het nieuwe veiligheidshek –
De Palestijnse Autoriteit heeft in 2018 een nieuw school- zowel boven als onder de grond – klaar te krijgen.
curriculum ingevoerd, met financiële hulp van Europese • Bescherm alle Israëlische soldaten fysiek, mentaal,
landen. Het huidige curriculum is nog radicaler dan het
geestelijk en emotioneel. (1 Thess. 5:23)
vorige. We constateerden drie belangrijke punten die
• HERE, wilt U Zich aan veel soldaten bekendmaken
afwijken van de standaardeisen van de UNESCO.
als hun Koning en de Aanvoerder van de hemelse
legermachten. (Joz.5:13-15)
Iraanse raketbedreiging voor Israël neemt toe
Herhaaldelijke Israëlische luchtaanvallen slagen er niet
7. Premier Netanyahu was in Warschau (Polen) voor
in de Iraanse strijdkrachten uit Syrië te verdrijven.
een vergadering georganiseerd door de VS en Polen Integendeel, de Iraanse raketbedreiging voor Israël
om de veiligheidssituatie in het Midden-Oosten te
neemt toe. De Iraanse Quds-brigade is op zoek naar een bespreken. Geen enkel Europees land had hoge
andere locatie voor haar hoofdkwartier in Syrië.
beambten gestuurd, maar er waren veel Arabische
ministers van Buitenlandse Zaken aanwezig. Iran werd
Geen Palestijnse salarissen meer voor terroristen?
gezien als het grootste gevaar voor allen die aanwezig
Vanaf volgende week zullen gelden, die de Palestijnen
waren. Het Palestijns Israëlische conflict had niet echt
gebruiken voor de betaling van salarissen aan
de belangstelling. Terwijl Netanyahu daar was, sprak hij
terroristen, afgetrokken worden van de belastinggelden, over het antisemitische verleden van Polen en de hulp
die Israël int voor de Palestijnse Autoriteit, zei premier
die vele Polen aan de nazi’s geboden hadden tijdens
Netanyahu zondag tijdens de kabinetsvergadering.
WOII. Hij deed dit terwijl nota bene de Poolse regering
nog niet zo heel lang geleden een wet heeft
Toen christenen Joden waren, de eerste generatie
aangenomen die zegt dat het illegaal is Polen te
Hoe is de beweging, die duidelijk begon als onderdeel
beschuldigen van hun hand en spandiensten aan de
van het Jodendom, geworden tot wat we vandaag
nazi’s Joden om te vermoorden in de Holocaust.
kennen als het christendom? Wanneer begon het
• We danken U, HERE, dat Netanyahu weer de moed
christendom zoals we dat nu kennen? Prof. Paula
had om de waarheid te spreken. (Gal.4:16)
Fredriksen benadrukt in haar boek de relatie tussen
• Gebruik Israëlische leiders om alle moderne
christendom en jodendom.
historische leugens te ontmaskeren en de waarheid
naar voren te brengen. (Joh.1:5)
De kracht van religie in de Israëlische politiek
• Wij zegenen U dat er meer Poolse ‘rechtvaardigen
Israëls ultraorthodoxen bezitten een onevenredige
onder de naties’ in Yad Vashem (Holocaust Museum)
politieke macht dankzij het stemmen als blok volgens het geëerd zijn dan uit welk ander land ook. Dit bewijst dat
advies van hun rabbijnen. Zij bepalen voor een groot
mensen ook tegen het kwaad kunnen opstaan. (Ef.
deel wie de volgende premier wordt, en welke partij het 6:13)
land in onze onvoorziene toekomst zal leiden.
• Maak veel Europese leiders beschaamd nu ze deze
conferentie genegeerd hebben, terwijl ze wel
Vrijdag: 8200 bij Mars van de Terugkeer in Gaza
ondertussen Iran helpen toe te werken naar een andere
Volgens berichten uit de Gazastrook zijn vrijdag twee
Holocaust voor de Joodse Staat. (Ps. 83:1-5)
jonge Arabieren omgekomen tijdens de rellen rond de
• Houd het tegen dat Netanyahu als een trots man uit
'Mars van de Terugkeer'. Later werd het lichaam van een Polen terugkeert; geef hem een diepe genoegdoening
van de slachtoffers naar een schoolklas gebracht,
dat hij voor de waarheid is uitgekomen.
waarop ook in de Gazastrook kritiek werd geleverd.
8. Verkiezingen
ICNN-video: Ethiopische familie: Blij dat we nog leven
De partijen en kandidaten zijn nog steeds ‘emotioneel
Op 12 en 13 november 2018 werd Zuid Israël bestookt
in beweging’; er zijn nog weinig uitspraken gedaan over
met meer dan 460 raketten vanuit de Gazastrook. In
politieke beleidsplannen. Als wij, van IFI ,alle leidende
deze video maken we kennis met uit Ethiopië afkomstige kandidaten bezien, dan zien we er niemand bij die in
inwoners van Ashkelon. In de flat boven hen sloeg een
staat is dit land in deze cruciale tijd beter te leiden dan
raket uit Gaza in. Zelf hadden zij zware schade en
Netanyahu. We hebben tegen de HERE gezegd dat we
raakten getraumatiseerd.
zullen bidden dat Bibi de volgende premier van Israël
wordt, tenzij God duidelijk laat zien voor iemand anders
te bidden. Als u dit een beetje moeilijk vindt, bid dan
De wekelijkse strip van Ya’akov Kirschen
zoals u geleid wordt; wilt u er wel aan denken dat het
doel voor God is dat Hij verheerlijkt wordt door dit volk
dat Hij uit de ballingschap teruggeleid heeft naar dit
land.
• Uw eigen ogen zullen het zien, en u zult zelf zeggen:
Groot is de HERE, tot over de grenzen van Israël.
Mal.1:5
• Ik zal Mijn grote Naam heiligen, die onder de heidenvolken ontheiligd is, die u in hun midden ontheiligd
hebt. Dan zullen de heidenvolken weten dat Ik de
HERE ben, spreekt de Here HERE, als Ik in u voor hun
ogen geheiligd wordt. Ik zal u uit de heidenvolken halen
en u uit alle landen bijeenbrengen. Dan zal Ik u naar
uw land brengen. Ez. 36:2, 24
• HERE, leid ons duidelijk in hoe we voor deze
nationale 9-april verkiezingen moeten bidden.
(Ps.23:3b)
• Dank U voor de ik-gerichtheid van vele linkse politici
waardoor ze nu niet met elkaar in zee willen.
• Wilt U HERE ervoor zorgen dat ze geen groot links
blok kunnen vormen? (Ps.16:5)
• Geef de echte Zionistische partijen te zien dat de
eenheid van het land belangrijker is dan hun eigen
politieke agenda’s. (Ps.133:1)
• Nu de Arabische partijen meer gefocust zijn op de
Palestijnen dan dat ze opkomen voor de Israëlische
Arabieren, geef ze weinig stemmen zodat ze zelfs niet
eens in de volgende Knesset komen. (Gen. 12:3a)
• HERE Jesjoea, uiteindelijk is alle heerschappij op Uw
De Israëlische maanlander zal deze maand het
schouders. (Jes. 9:6,7)
oppervlak van de maan bereiken. En wat dan?
Ik denk, dat hij bomen gaat planten.
Lees en bid verder op blad 2.

Israëlcentrum: Henri Nouwenstraat 34, Nijkerk

Elke vrijdag, 15 uur, open bidstond voor Israël.
• Za 16 feb, 20 uur, Koor en samenzangavond in de
Sint Catharijnekerk, Sint Catharijnehof 1, Brielle.
Israël Thema Talks
Vijf studiedagen over Israël, Israëlcentrum, Nijkerk, €
10 per keer of € 40 voor alles.
• Za 16 feb, 10.30 uur, Willem J. Ouweneel: De 5
vervangingen van de vervangingstheologie
13.00 uur ds. Jaap de Vreugd: Hoop voor Israël
• Di 19 feb, 17.00 uur, Johannes Gerloff: De Bijbel en
de huidige situatie in het Midden-Oosten (Engels, met
Nederlandse vertaling)
19.30 uur, rabbijn Binyomin Jacobs: Zionist:
scheldwoord of compliment?
• Za 2 mrt, 10.30 uur ds. Willem Glashouwer: Jezus en
Jeruzalem;
13.00 uur Dirk van Genderen: Waarom bidden voor de
vrede van Jeruzalem?
• Ma 18 feb, 19.30 uur, spreken opperrabijn Binyomin
Jacobs, ds. Henk Poot en Eric Vink over opkomend
antisemitisme, aula Sprengeloo, Sprengenweg 81
(ingang Prinses Beatrixlaan), Apeldoorn.
• Wo 20 feb, 20 uur, spreekt Johannes Gerloff uit Israël
in de Zuiderhof, Troelstralaan 25, Zwolle.
• Do 21 feb, 20 uur, spreekt ds. Jaap de Vreugd in het
Anker, Pastorieplein 2, Bodegraven.
• Do 21 feb, 20 uur, spreekt Peter Pellemans in De
Pinksterterp, Vianenstraat 102, Oss.
• Do 21 feb spreekt ds. Kees Kant in gebouw Max het
musje, Groene Velden 83, Lelystad.
• Vr 22 feb, 19.30 uur, spreekt Johannes Gerloff uit
Israël in t Scheepke, Rijnstraat 434, Alblasserdam.
• Vr 22 feb, 20 uur, Zingen voor Israël-avond, Kerkelijk
Centrum de Voorhof, Hoogeveenseweg 4, Westerbork.
• Za 23 feb, 10.30-14.30 uur, Israëlcongres ‘Jeruzalem,
de steen die alle volken moeten tillen’, hoe het
internationaal recht wordt gebruikt – en misbruikt – om
de stad Jeruzalem te verdelen; Israëlcentrum, Nijkerk, €
12,50 incl lunch. Tevoren aanmelden.
• Za 23 feb, 19.30 uur, Benefietconcert voor Israël met
het Hineni Symfonie Orkest, De Fontein, Ds. Kuyperstraat 2, Nijkerk.
• Ma 25 feb en 4 mrt, 20 uur, spreekt ds. Henk Poot in
Zalencentrum Hemelsblauw, Poeldijksepad 1a,
Honselersdijk.
• Ma 25 feb, 20 uur, spreekt Moshe Abrahams Cohen,
betrokken bij projecten in Israël en Oekraïne, over '30
jaar vriendschap met Christenen voor Israël', in het
Israëlcentrum, Nijkerk. Aanmelden.
• Di 26 feb, 20 uur, spreekt ds. Kees van Velzen in de
Grote Kerk, Markt , Schagen.
• Di 26 feb, 20 uur, spreekt ds. Willem Glashouwer in
Zalencentrum de Rank, Kerkstraat 49, Wolvega.
• Wo 27 feb, 20 uur, spreekt ds. Henk Poot in De Hege
Stins, Torenlaan 12, Eastermar.
• Wo 27 feb, 20 uur, spreekt Peter Pellemans in Auditorium Kempenhof, Antwerpsebaan 3, Valkenswaard.
• Do 28 feb en 7 mrt, 20 uur, spreekt ds. Henk Poot in
de Emmakerk, Regentesselaan 2b, Soest.
• Do 28 feb, 19.30 uur, spreekt ds. Willem Glashouwer
in De Ambassade, Nieuwe Kerkplein 2, Den Helder.
• Za 2 mrt, 20.15 uur, Concert door Boogie Boy en
Svenja van Driessche, van Christenen voor Israël België
en Tsahal Zion, Amuz, Kammenstraat 81, Antwerpen,
België, € 20.
• Di 5, 12 en 19 mrt, 20 uur, spreekt ds. Henk Poot in
Het Trefpunt, Hoofdweg 1318, Nieuw-Vennep.
• Wo 6 en ma 18 mrt en ma 1 apr, 20 uur, spreekt ds.
Henk Poot in de Vredeskerk, Baljuwplein 1, Katwijk aan
Zee.
• Wo 6 mrt, 20 uur, spreekt ds. Kees van Velzen in Het
Jeugdhuis, Poststraat 1, Zandvoort.
• Do 7 mrt, 20 uur, spreekt ds. Jaap de Vreugd in de
Hoeksteen, Lindesteijnlaan 1, Leek.
• Di 12 mrt, 20 uur, spreekt ds Kees van Velzen in de
Bevrijdingskerk, Ritzema Bosweg 18, Wageningen.
• Di 12 mrt, 20 uur, spreekt ds Oscar Lohuis in de
Andreaskerk, Jac. van Heemskerkstraat 19, Dordrecht.
• Wo 13 mrt, 20 uur, spreekt Peter Pellemans in de
Marcuskerk, Hooghoud 96, Breda.
• Do 14 mrt, 9.30-11.30 uur, spreekt Marianne Glashouwer in de St. Egidiuskerk, Kerkplein 9, Abbenbroek.
• Do 14, 21 en 28 mrt, 19.30 uur, spreekt ds. Henk Poot
bij de Baptistengemeent, Kerkstraat 120, Muntendam.
• Do 14 mrt, 19.30 uur, spreekt ds. Willem Glashouwer
in De Rank, Torenstraat 15, Vaassen.
• Do 14 mrt, 20 uur, spreekt ds. Oscar Lohuis in De
Rank, Zilverstraat 36, Franeker.
• Vr 15 – zo 17 mrt, Israëlweekend met ds. Kees Kant
en Peter Pellemans, Conferentiehotel ‘t Vierhouterbos,
Nunspeterweg 30, Vierhouten.

Internationale Christelijke Ambassade Jeruzalem
Jacob Keegstra spreekt:
• Zo 24 feb, 10 uur, EG Open Thuis gemeente,
Brouwerssingel 3, Drachten.
• Di 26 feb, 10 uur, 55+ meeting, geb. Vergadering van
Gelovigen, Nova Zemblastraat 4, Meppel.
• Za 2 mrt, 10.30 uur, Mess gem Rehoboth, Bleeklaan
119, Leeuwarden.
• Di 5 mrt, 19.30 uur, CGK Noorderkerk, Thorbeckegracht 37, Zwolle.
• Za 9 mrt, 10-13 uur, thema-ochtend met lunch, Vrije
Evangelisatie Zwolle, Rieteweg 12, Zwolle.
• Zo 10 mrt, 10 uur, Evang. Gem De Kandelaar, W.
Cantfortstr. 36, Terneuzen.

Near East Ministry, Voorthuizerweg 5, Nijkerk.
• Zo 17 feb, 10.30 uur, spreekt Piet Jonkers bij
Pinkstergemeente Filadelfia, Callunastraat 6, Arnhem.
• Zo 10 mrt, 10 uur, spreekt Piet Jonkers in de
Evangelische Gemeente Morgenstond, Scheveningen.

Israel en de Bijbel
• Vr 8 mrt, 20 uur, spreekt Christian Stier over
‘Openbaring 13 in een Joodse context’; Onafh Baptisten
gemeente, Norgerweg 7, Haulerwijk.

Stichting Maluku for Israel, Moluks Kerkelijk Centrum,
Oud Wulfseweg 1, Houten.
• 24 apr-4 mei Israëlreis i.s.m. Idoed Reizen.

Za 2 mrt, 10-15 uur, studiedag Bijbelse feesten, i.s.m.
gemeenten El Shaddai, Immanuel, Evangelische
Gemeente Leusden en Gebedshuis Amersfoort, met
Daniël Keijzer, die als messiaans gelovige in Israël leeft,
in El Shaddai, Engweg 9, Hoogland. Voor lunch
aanmelden.

Lezingen GNI Leeuwarden in Zaal Swettehiem, Pieter
Sipmawei 290, Leeuwarden, 19.30 tot 21.30 uur:
• Di 19 feb spreekt theoloog en kunstliefhebber dr. Jan
Henk Hamoen over ‘Je leven schilderen’ over de kunstbeleving van Charlotte Salomon en de tentoonstelling in
het JHM.
Lezingen van GNI Drechtsteden in gebouw ‘De Rank’,
Dubbelsteynlaan West 70, Dordrecht, 20 uur:
• Ma 4 mrt spreekt dr. P.J. van Midden over ‘De historie
van de Tempelberg’
Lezingen van GNI-Hoogeveen, in de Goede Herderkerk, Middenweg 14, Hoogeveen, 19.45 uur, €5.
• Di 19 mrt, Lika Tov spreekt over 'Jeruzalem gezien
door de ogen van een kunstenaar'.
DIVERSEN

Jules Isaac Stichting
Za 23 mrt, 10-16 uur, Studiedag 'Messiaans Jodendom
in onze tijd: een appèl aan de Kerk', met Jeroen Bol,
Michael Mulder en Daniel Drost; Poortkerk, Poortjesgoed 1, Veenendaal, € 30.
Centrum Informatie en Documentatie Israël
• Di 9 apr, 20 uur, Israëlische verkiezingsavond met
o.a. Midden-Oosten paneldiscussie en exitpolls,
Compagnietheater, Kloveniersburgwal 50, Amsterdam.
€ 5, vrienden CIDI en CIJO gratis, aanmelden verplicht.
• 7-14 juli, studiereis voor journalisten en beleidsmakers met belangstelling voor het Midden-Oosten, door
Israël en de Westbank.
Zie ook de agenda van vergadering.nu en
Agenda IsraëlNetwerk Twente

RADIO – TV – CURSUS – EXPOSITIE

• Za 20 uur, zo 06 en 15 uur, di 22.30 uur, wo 11.30 en
14.30 uur IsraëlCNN: Het leven aan de grens met
Gaza, deel 3: Netivot
• Wo 22.30 uur Waarom Israël?, in gesprek met ds.
Willem Glashouwer over Israël en de bijzondere rol van
het Joodse volk (5) De nakomelingen van Isaäk en
Ishmael.
• Do 21 uur, vr 10.00 en 15.30 uur The Prophetic
Connection, profetische verbanden tussen het Oude en
het Nieuwe Testament (10)

Licht in de nachten van Israël
19 jan- 4 mei, expositie van schilderijen van Otto de
Bruijne, over Jakob die in de nacht een ladder zag.
Israëlcentrum, Nijkerk.

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.

Vervolg Gebedsbrief
• Schep een Israëlische regering die met Uw wil en
doelen overeenstemt voor deze tijd in de geschiedenis.
(Ps. 33:10, 11)
• Laat de volgende regering zien dat ‘verdeling van het
land’ een rode lijn is die niet mag worden overschreden.
(Lev. 25:23)
• Laat de volgende regering de moed hebben om “Nee”
te zeggen tegen elke Amerikaanse Trump-vredesdeal
waar verdeling van het land bij komt kijken. (Joël 3:1, 2)
• Israël heeft al een compromis gesloten door uit Gaza
weg te gaan, HERE, niet meer! Er is al een prijs betaald
voor vrede, Here God, laat het genoeg zijn!
• Wilt U de echte beleidsplannen van alle politieke
partijen openbaar maken voor het Israëlische publiek.
(Matth. 10:27)

9. Bibi Netanyahu. Israëls huidige leider, is niet alleen
premier maar ook minister van Defensie. A.s. zondag 17
feb. zal hij een nieuwe minister van Buitenlandse zaken
aankondigen, zodat deze taak hem niet meer op de
schouders rust. Bibi heeft jaren lang onder aanvallen en
druk moeten leven, en dat begint nu zichtbaar te worden.
• Zegen deze man, HERE, die tot zo’n zegen voor deze
natie is geweest. "Laat Uw hand rusten op de Man van
MEER NIEUWS
Uw rechterhand, op de Mensenzoon, Die U voor Uzelf
hebt sterk gemaakt." (Ps. 80:18)
► CIDI.TV YouTube kanaal van het Centrum
• Laat de beslissing om hem al of niet aan te klagen op
Informatie en Documentatie over Israël.
Uw tijd gemaakt worden en op waarheid gebaseerd zijn.
► Radio Israël, Internet-zender met actualiteiten,
• Breng Netanyahu tot rust, en breng hem ook tot een
Bijbelstudies, Online Gebed en veel Muziek:
plaats van overgave en onderwerping aan U. (Jes. 33:5,
► Groot Nieuws Radio (1008 AM en internet), .
6)
► Family7 christelijke televisiezender, te zien via de
• Help hem om in deze huidige situatie naar U uit te
kabel en internet.
roepen. (Ps. 50:15)
► Brabosh, Vlaamse Vrienden van Israël, uitgebreide • Heer Jesjoea, breng de nood om te bidden voor de
informatieve en actuele website.
regering onder de aandacht van het Israëlische Lichaam
► Israël en Midden-Oosten Blog, nieuws en achtervan de Messias. Spreek tot hen, HERE. (1 Tim. 2:1-4)
gronden over het Midden Oosten, door Ratna Pelle.
• Zoals U met Daniël deed, wilt u ook voor Netanyahu de
► Israël-Palestina Info ~ Actueel, een online gids over monden van de hem ‘omringende leeuwen’ sluiten?
het Midden-Oosten Conflict.
(Dan. 6:22)
► Likoed Nederland, actueel nieuws over Israël en het • Geef dat er mensen in zijn directe omgeving zijn die hij
Midden Oosten
kan vertrouwen. (Ex. 18:21)
► Nederlandse Stichting voor Israëlische Cultuur,
• Laat hem zijn campagne voeren gebaseerd op wat hij
informatie over Israëlische muziek, toneel, dans, film e.d. heeft mogen bereiken, en niet op de zwakheden in zijn
in Nederland.
persoonlijkheid.
► Visie voor Israël, nieuws uit Jeruzalem betreffende
ontwikkelingen en de situatie in het Midden Oosten
10. Aliyah, terugkeer naar Israël
► Startpagina van de Messiaanse beweging, met veel Nu er in het Westen een sterke toename van antisemiinformatieve links.
tisme zichtbaar wordt, eindigden we onze gebeden met
► Tora Yeshua, nieuws over Israël en Messiaanse
het bidden voor Joden om naar huis te komen. Nu het
gemeenten
nog kan. HERE, geef ze open ogen voor het ‘teken aan
► Israël CNN, informatie over en hulp aan Israël.
de wand’.
► Het Midden Oosten Anders Bekeken, nieuwsbrief
In 2018 zijn antisemitische aanslagen met 74 %
met een afwijkend geluid.
toegenomen in Frankrijk, met 16% in Engeland – maar
► Midden Oosten Nieuws, nieuws, nieuwsbrief en
het was voor de derde keer op rij: Een toename van 10%
(Bijbelse) achtergronden, door Willem Jongman.
in Duitsland; en van 57% in Amerika sinds 2017. Bid
► VCIP, Vrije Encyclopedie van het Conflict Israël voor de Joden in uw eigen land, dat ze de tekenen der
Palestina
tijden opmerken en naar Israël vertrekken. Moge het
► Joods Actueel, nieuws over Joods België en Israël
Pesach van dit jaar voor velen het laatste zijn om te
► Etsel Infoteur Actueel nieuws over Israël.
zeggen: ‘Volgend jaar in Jeruzalem!’
► Centrum Informatie en Documentatie Israël
► The Begin-Sadat Center for Strategic Studies,
Zegen en Sjabbat Sjalom uit Sion,
informatieve Engelstalige Israëlische denktank.
► Vereniging Nederland Israël Philatelie, informatie
Het IFI team
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.

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.
✡ Shoresh Educatieve Reizen, voor kleine groepen, met
gids Timek Kolman
✡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
✡ Zohar Tours, Naharia, Israël, maatwerk-reizen voor
groepen en particulieren. Specialisme kunst en cultuur.
✡ Transavia verkoopt vliegtickets naar o.a. Israël.
Nederlands sprekende gidsen:
✡ Ya'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

