Israël-weekbrief
Nieuws van week 32, vrijdag 10 aug 2018
Deze wekelijkse nieuwsbrief wordt samengesteld in
samenwerking met Israel Today, het Israëlplatform
en Intercessors for Israël.
Aanmelden, afmelden (vanaf het ontvangstadres),
nieuws melden bij israel-weekbrief@solcon.nl

AGENDA

Voorbidders voor Israël

Nieuwe Israëlcentrum: Henri Nouwenstraat 34, Nijkerk

• Za 18 aug, 10.30-11.30 uur, Workshop Hebreeuws
o.l.v. ds. Jaap de Vreugd. Gratis, aanmelden verplicht.
Israëlcentrum, Nijkerk.
1. Lofprijzing
• Wo 22 aug, 10.30-11.30, Gebedsbijeenkomst voor
Bewaar mij, o God, want bij U schuil ik. Ik heb tot de
Israël, Israelcentrum, Nijkerk. Tevoren aanmelden.
HERE gezegd: ‘Gij zijt mijn HERE, ik heb geen goed
• Ma 3 en 17 sept, 20 uur, spreekt ds. Henk Poot in de
buiten U.’ Wat betreft de heiligen die in het land zijn: zij
Wingerd, Tholen, Nieuwe Pad 1, Tholen.
zijn de heerlijken in wie al mijn welbehagen is. Psalm
• Di 4 en 18 sept en 2 okt, 20 uur. spreekt ds. Henk Poot
16:1-3
bij EG de Kandelaar, Van Cantfortstraat 36, Terneuzen.
• Dank U dat U gisteren, vandaag en voor eeuwig
• Wo 5 sept, 12.00-13.30 uur, Excursie met Marianne
dezelfde bent. (Hebr. 13:8)
Glashouwer in het Corrie ten Boomhuis Barteljorisstraat
• U bent ten zeerste bevonden een hulp in
19, Haarlem, € 6. Aanmelden.
benauwdheden. (Psalm 46:2)
• Wo 5 en 19 sept en 3 okt, 20 uur, spreekt ds. Henk
• Hodu l’Adonai ki tov ki leolam chasdo. Breng dank
Poot bij Herv. Gem. de Levensbron, Mansholtlaan 1,
aan de Heer want Hij is goed. Zijn goedertierenheid
Goes.
duurt in eeuwigheid. (Psalm 118:1)
• Wo 5 sept, 20 uur, spreekt ds. Oscar Lohuis in MFA
• Het Lam dat geslacht is, is waardig te ontvangen de
Het Vlechtwerk, Hooftlanden 1, Werkendam.
macht en de rijkdom, en de wijsheid en de sterkte, en
• Do 6 sept, 20 uur, spreekt ds. Kees van Velzen bij
de eer en de heerlijkheid en de lof. Openbaring 5:12
Pinkstergemeente Sion, Vossenerlaan 84, Venlo.
• Wie is als U, Heer? …. Er is niemand als U! (1
• Do 6 sept, 20 uur, spreekt Peter Pellemans in het
Koningen 8:23)
Ontmoetingscentrum, Minderbroedersingel 15 F,
• U bent een sterke toren, O Heer. Wij rennen naar U
Roermond.
toe om veilig te zijn (Spreuken 18:10)
• Do 6 sept, 20 uur, spreekt ds. Jaap de Vreugd in de
• We vertrouwen, Heer, op Uw nimmer falende liefde.
Hoeksteen, Lindesteijnlaan 1, Leek.
• Za 8 sept, 20 uur, Informatiebijeenkomst Israëlreis
2. Gaza
Holland-Koor, De Hoeksteen, Goudplevier 103,
De situatie is in de afgelopen dagen in toenemende
IJsselmuiden.
mate verhit geworden met meer geweld en er wordt
ook meer gesproken over een mogelijk staakt-hetvuren. Hamas verdient het dat Israël binnenvalt en hen
vernietigt, maar wat zou dat kosten aan onschuldige
levens aan beide kanten? We verlangen naar Gods
wijsheid en tijdsplan voor Israëls leiders.
• Mogen de mensen die in Israëls dorpen wonen rond
de Gaza grens beschermd zijn en Uw aanwezigheid
ervaren.
• Mogen zij ervaren dat U een sterke toren bent waarheen ze kunnen vluchten om veilig te zijn (Spreuken
18:10)
• Maak dat zij het tot U uitroepen om troost, om moed
en om genezing. "Toen het mij bang te moede was,
Expositie Bijbelwoorden verbeeld, 7apr- 31 aug, 10riep ik de HERE aan, tot mijn God riep ik om hulp."
16 uur, kleurrijke expositie van Evelien van Dis, waarin
(Psalm 18:7)
zij Bijbelwoorden verbeeldt, Israëlcentrum, Nijkerk.
• Bescherm hen tegen boosheid en bitterheid.
Zij geeft een rondleiding met uitleg; gratis, wel tevoren
• Verlos de kinderen van blijvende schade tengevolge aanmelden:
van voortdurende stress.
• vr 17 aug, 14.30-15.30 uur.
• Gebruik de mensen in de dorpen die geloven in
Yeshua als lichten voor de mensen rondom hen.
(Filippenzen 2:15)
• Geef wijsheid aan Israëls leiders opdat ze weten wat
Israël zou moeten doen. (1 Kronieken 12:32). Geef
eenheid aan het veiligheidskabinet en aan de regering.
Bescherm hen tegen manipulatie door de wereldopinie.
• Maak dat er verzet komt tegen Hamas. Maak dat
Israëls vijanden verdeeld worden. "Beschaamd zullen
worden en terugdeinzen allen die Sion haten." (Psalm
129:5)
• Geef ons alstublieft een blijvende oplossing voor dit
Zomertentoonstelling 2018 Wereldwonder Israël
voortdurend zeurende kwaad!
T/m 31 aug, ma-za, 10-16 uur, Israëlcentrum, Nijkerk.
• Zegen, bescherm en gebruik de gelovigen in Gaza.
• Zegen en bescherm Israëls soldaten die lichamelijk in Israël suf en saai? Nou... nee! Israël is één van de
meest fascinerende landen ter wereld. Wist je dat er in
de bres staan tussen Israël en haar vijanden.
Israël niet alleen wonderen gebeurden in de tijd van de
• Maak alle gelovige soldaten tot een bron van kracht
Bijbel? Ook vandaag is Israël echt een wereldwonder.
en moed voor hun kameraden (Psalm 31:25)
Het staat al in de Bijbel: Israël zal tot zegen zijn voor alle
• Verdedig Israëls soldaten en burgers tegen alle
volken op de hele aarde.
pogingen tot kidnapping.
• Maak alle reservisten klaar die misschien opgeroepen
worden voor actieve dienst (2 Samuel 22:35)
• Plaats Uw engelen om te waken over Israëls grenzen.
"De Engel des HEREN legert Zich rondom wie Hem
vrezen, en redt hen." (Psalm 34:8)
• Ontdek de leugens in veel van de media
berichtgeving over Gaza en laat de waarheid worden
verteld. "Om u te redden van de boze weg, van de man
die verkeerde dingen spreekt, van hen die de rechte
Spreekbeurten Comité Gemeentehulp Israël:
paden verlaten, om op duistere wegen te gaan."
De sprekers Henk Mulder, Albert Oosting, Jan Barend(Spreuken 2:12-13)
se, Timo Erkelens en Jaap Bönker zijn beschikbaar voor
een spreekbeurt in uw gemeente, via info@cgi3. UNRWA
holland.nl
De United Nations Relief and Works Agency zorgt voor • Zo 16 sep, 10 uur, spreekt Jan Barendse bij Pinksterde Palestijnse vluchtelingen. Voor alle andere vluchte- gemeente Filadelfia, Herenwal 114, Heerenveen.
lingen wordt gezorgd door de UNHCR [UN High
Commission for Refugees]. De UNRWA is de enige
organisatie die de kinderen van vluchtelingen
beschouwt als vluchtelingen, waardoor ze het aantal
Palestijnen die van generatie op generatie als
vluchtelingen worden beschouwd dramatisch doen
toenemen. De VS vertelt de waarheid over de UNRWA Internationale Christelijke Ambassade Jeruzalem
Jacob Keegstra spreekt:
en is opgehouden met geld te geven.
• Zo 12 aug, 10 uur, Vrije Baptistengemeente,
• Dank U, Heer, dat de Amerikanen het nu duidelijk
Ludgerstraat 1, Deventer.
zeggen en dat ze geen financiën meer geven aan de
• 13-23 aug, Bijbelse studiereis naar Israël met Jacob
UNRWA.
• En je zult de waarheid kennen, en de waarheid zal je Keegstra i.s.m. Idoedreizen
vrijmaken. Johannes 8:32
• Breek de misleiding onder de Palestijnen in de gehele
wereld dat ze “thuis” zullen komen in hun eigen land.
Bevrijd hen om hun leven nu te leven waar ze zich
bevinden in plaats van te dromen over iets was foutief
is.
Near East Ministry, Voorthuizerweg 5, Nijkerk.
• Do 13 sep, 20 uur, informatieavond over uitzending
4. Israëlische Regering
naar Israël voor korte of lange tijd, tevoren aanmelden.
Nieuwe gebeurtenissen in de afgelopen weken maken
• 26 sep – 2 okt Cursusweek Aan tafel bij God, over de
het meer waarschijnlijk dat Israël vervroegde verkiezinBijbelse feesten, Belgische Ardennen.
gen zal moeten houden begin 2019. De volgende ver• Vr 28 sept – vr 5 okt, cursusweek Via Rome naar
kiezingen zouden moeten plaatshebben in november
Jeruzalem, Italië.
2019 dus de huidige regering heeft het nogal goed gedaan [volgens Israëls gebruikelijke maatstaven] omdat
ze bijna hun volledige termijn hebben uitgezeten.
• Dank U voor de betrekkelijke stabiliteit van de huidige
coalitieregering.
• Verheerlijk alstublieft Uzelf in onze regering en hun
leiders.
• Laten Israëls volgende verkiezingen gehouden
Israel en de Bijbel
worden op Uw volmaakte tijd.
• Wo 5 sept, 20 uur, spreekt Marc Van Laere bij de
• Ik vermaan u dan allereerst smekingen, gebeden,
Evangelische Christen-Gemeente, Rijkevorselseweg 42,
voorbeden en dankzeggingen te doen voor alle
mensen, voor koningen en alle hooggeplaatsten, opdat Beerse (be)
• Za 6 okt, 10-16 uur, Themadag België, CPC,
wij een stil en rustig leven mogen leiden in alle
godsvrucht en waardigheid. Dit is goed en aangenaam Tervuursesteenweg 192, Heverlee (Leuven) (be)
• 12-14 okt, conferentie '70 jaar Israël tussen hoop en
voor God, onze Heiland. 1 Timoteüs 2:1-3
• We vragen Uw zegen en zalving en leiding voor Bibi vrees', o.l.v. Ton en Christian Stier, Het Brandpunt,
Netanyahu, Avigdor Liberman, Moshe Kachlon, Naftali Doorn.
Bennett, Aryeh Deri en Ya'akov Litzman, die de leiders
zijn van de verschillende partijen die deel uitmaken van
de huidige coalitieregering.
• Dirigeer de volgende verkiezingen zodat diegenen die
U verkiest gekozen zullen worden en degenen die U
Stichting Maluku for Israel, Moluks Kerkelijk Centrum,
niet wilt hebben, niet gekozen zullen worden.
• Benadruk bij Bibi Netanyahu dat hij de verantwoorde- Oud Wulfseweg 1, Houten.
Za 18 aug, 19.30 uur, spreken Samira en Chris over de
lijkheid heeft om iemand voor te bereiden om de rol
van Premier over te nemen wanneer zijn dagen vervuld verandering die God in hun leven heeft gebracht.
zijn. [Zoals Elia de opdracht kreeg om Eliza te zalven
om hem op te volgen. (1 Koningen 19:16) ]

Gebedspunten vrijdag 10 augustus

Nieuws van Israeltoday.co.il (Engels),
Israeltoday.nl (Nederlands) en
www.Israelheute.com (Duits)
Israëlische politici: Wapenstilstand is een fout
Donderdagavond is vanaf 22.45 uur plaatselijke tijd
volgens de media een wapenstilstand overeengekomen
met Hamas, en sindsdien is het rustig gebleven. De
inwoners van het zuiden werd gevraagd het dagelijks
leven op te nemen. Er klonk echter ook felle kritiek.
Groeten uit Israël – We hunkeren naar rust
Na een niet zo eenvoudige week, die begon met de strijd
over de Nationaliteitswet en eindigde met de rakettenregen uit de Gazastrook, willen we nu eindelijk rust
hebben. Ook de kinderen in het zuiden hebben hun
zomervakantie verdiend.
Burgemeester van Sderot roept op tot actie in Gaza
De burgemeester van Sderot, Alon Davidi, roept op tot een
operatie tegen Hamas in de Gazastrook. De rust in de
streek moet worden hersteld en het leven moet worden
genormaliseerd. In Gaza werd gezegd dat er een einde is
gekomen aan de escalatie.
Klacht: 'BBC verdraait de werkelijkheid'
Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft bij
de Britse zender BBC geklaagd over de verdraaide berichtgeving over de gebeurtenissen na de raketaanvallen
uit de Gazastrook. Door alleen de doden in Gaza te
noemen, en de rakettenregen niet te melden, wordt Israël
als dader voorgesteld.
150 raketten uit Gazastrook; oorlog lijkt onvermijdelijk
In de nacht en in de vroege ochtenduren zijn vanuit Gaza
150 tot 200 raketten en mortiergranaten op Zuid-Israël
afgevuurd. Volgens een hoge IDF-officier is een grondoperatie waarschijnlijk. Activiteiten rond de Gazastrook zijn
afgelast, land wordt niet bewerkt, treinverkeer is gestaakt.
Wil Hamas een verdere escalatie of wapenstilstand?
Een woordvoerder van Hamas noemde de Israëlische
represaille-aanvallen na de rakettenregen een agressie.
Israël zou er geen succes mee hebben. Anderzijds werd
melding gemaakt van de belangstelling van Hamas voor
een wapenstilstand voor de langere termijn.

Muziekvideo: Aanbiddingsmuziek uit Jeruzalem
In deze muziekvideo zingt en danst de groep Living
Waters op de daken van de Oude Stad van Jeruzalem een
aanbiddingslied, gebaseerd op Ezechiël 36:25 'Ik zal rein
water op u sprenkelen en u zult rein worden', een Bijbelse
profetie van de terugkeer van het Joodse volk naar hun
eigen land.
Shabbatslezingen 11 augustus: De zegen of de vloek?
Mozes stelde Israël voor de keuze: de zegen wanneer het
luistert en gehoorzaamt aan God, de vloek, wanneer het
volk andere goden volgt. Ook Jezus plaatste zijn toehoorders voor een keuze: is Hij een profeet, de beloofde
Messias, of een bedrieger?
Lokale christenen discussiëren over Nationaliteitswet
De discussies over Israëls Nationaliteitswet, die het
Joodse karakter van het land vastlegt, gaan door.
Sommige christenen noemen deze wet discriminatie,
anderen benadrukken dat de wet noodzakelijk is om zowel
Israël al zijn minderheden te beschermen.
90.000 Druzen op het Rabinplein eisen gelijkheid
Zaterdagavond kwamen meer dan 90.000 Druzen en
anderen op het Rabinplein voor het stadhuis van Tel Aviv
bijeen om tegen de nationaliteitswet te demonstreren. Een
speciaal ministerscomité zal de betrokkenheid met de
Druzengemeenschap en andere gemeenschappen
bevorderen.
Trump zou VN-agentschap UNRWA willen sluiten
Opnieuw lijkt de Amerikaanse president Donald Trump
vastbesloten om de spelregels te veranderen door het
sluiten van de UN Relief and Works Agency (UNRWA),
een organisatie die hij grotendeels verantwoordelijk acht
voor het verhinderen van echte vrede in het MiddenOosten, wat ook de mening is van de Israëlische premier
Benjamin Netanyahu.
De EU passeert Israël met Palestijns wegenplan
De Europese Unie heeft een plan uitgewerkt voor de
opbouw van een verkeersinfrastructuur, om Gaza met
Judea en Samaria te verbinden, zonder Israël nadere
gegevens te verstrekken of dit in het plan te betrekken.
Israël wijst een verbinding tussen Gaza en de Westbank
beslist af.
Nieuwe dienstplichtwet of nieuwe verkiezingen
Het Israëlische Hooggerechtshof heeft de regering nog
eens drie maanden de tijd gegeven om een nieuw
wetsontwerp inzake de militaire dienstplicht op te stellen.
Bereikt de regering geen overeenstemming met de
orthodoxe partijen, dan volgen begin 2019 verkiezingen.
Groeten uit Israël – Nieuwe ruzie over de shabbatsrust
Alsof Israël nog niet genoeg problemen heeft waaraan het
aandacht moet geven, lijkt nu ook de strijd om de Shabbat
weer te ontbranden. Dit kan ook het begin zijn van de
verkiezingscampagnes voor de komende verkiezingen.
Het weer? Net zo warm als bij jullie in Europa.
Heeft Mossad een Syrische wetenschapper gedood?
De New York Times meldde maandag dat de Israëlische
inlichtingendienst Mossad de Syrische raketingenieur dr.
Aziz Asber heeft gedood. De Mossad zou hem naar
verluidt maanden hebben gevolgd en hem daarna hebben
opgeblazen met een autobom.

Zomerkampen van Hamas: Kindermishandeling
De zomer is een prachtig jaargetijde. De kinderen in Israël
hebben vakantie, gaan op excursie, vliegen naar het
buitenland of bezoeken een van de vele zomerkampen.
5. Het Lichaam van Messias
Ook de kinderen in Gaza kunnen naar een zomerkamp
• Heer, dank U dat er vandaag een groeiend Lichaam
van hamas, dat meer op een militaire training lijkt.
van gelovigen in Yeshua is in Israël.
Jonge Christenen na bezoek aan Israël: 'Media liegen' • Mogen we ernst maken met het mandaat dat U ons
hebt gegeven in 1 Timoteüs hoofdstuk 2 om te bidden
Een internationale groep millennials heeft nieuw inzicht
gekregen in het Israëlisch-Palestijnse conflict na contacten voor onze leiders en ons land, en dit te erkennen als
een vereiste en niet als een optie.
met beide partijen - en ze waren geschokt door wat ze
• Moge onze verenigde roep zijn "Heer, leer ons
ontdekten. Hun reis van drie weken werd op film
bidden!" (Lucas 11:1)
opgenomen voor de speelfilm Quest for Truth.
‘Eindelijk hebben we het echte Israël gezien’
Negen journalisten uit Arabische landen, die kortgeleden
op uitnodiging van het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken het Joodse land bezochten, zeiden
verbaasd: ‘Israël ziet er heel anders uit dan de Arabische
media ons willen doen geloven.’
Video van de dag: Zonne-energie in Eilat
In de stad Eilat aan de Rode Zee schijnt de zon ongeveer
360 dagen per jaar. Het is niet meer dan logisch dat de
zon ook wordt gebruikt om milieuvriendelijke energie op te
wekken. In de video presenteert het stadsbestuur van Eilat
de koers naar volledige energie-onafhankelijkheid.
Palestijn bedreigd na redding van Joodse kinderen
Een Palestijnse man zei dat hij en zijn vrouw met de dood
zijn bedreigd door mede-Palestijnse Arabieren omdat hij
het heeft gewaagd, twee Joodse Israëlische kinderen, die
in 2016 gewond waren geraakt bij een terroristische
aanslag, het leven te redden.
Zeebarrière tussen Israël en de Gazastrook
Het Israëlische Ministerie van Defensie heeft voor het
eerst beelden gepubliceerd van de zeebarrière, die bij de
noordelijke grens met de Gazastrook in de buurt van Zikim
strand wordt aangelegd om terroristen te beletten Israël
via de zee binnen te komen.
ICNN video: David Ha'ivri uit Kfar Tapu'ach, Samaria
In deze video maken we kennis met David Ha'ivri uit Kfar
Tapu'ach in Samaria. Hij gelooft in interactie met mensen
en wordt vaak gevraagd om commentaar te geven voor
grote nieuwsmedia. Hij vertelt over de terugkeer van het
Joodse volk na 2.000 jaar en over het Bijbelse belang van
Judea en Samaria.

6. Het Behoud van Israël
• Alstublieft Heer, verwijder de sluier van de ogen van
Uw volk. (2 Korintiers 3:13-18)
• Schud hen wakker, Heer!
• En je zult Mij zoeken en Mij vinden, wanneer je naar
Mij zoekt met heel je hart. Jeremia 29:13
• Gebruik de gelovigen om U aan Israël te openbaren.
"Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw
goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is,
verheerlijken." (Matteus 5:16)
• Breng redding/behoud aan de volgende groepen in de
Israëlische maatschappij:
– Holocaustoverlevenden, die misschien weinig tijd
meer hebben – maakt hun harten zacht.
– Leraren, die een enorme invloed hebben op de
jongere generatie.
– Werkers in de Gezondheidszorg.
– Jonge mensen die op zoek zijn of rondreizen na hun
dienstplicht. Openbaar Uzelf aan hen!
– Nieuwe immigranten – die door het leven in het land
een nieuwe identiteit krijgen, mogen ze hun ware
identiteit vinden in U.
– Settlers [pioniers] die verliefd zijn op het land. Laten
zij verliefd worden op hun Messias die ook van Zijn
land houdt.
– Charedim [Ultra-Orthodoxe Joden]. Openbaar Uzelf
aan hen, nu op deze Shabbat, in hun ijver om God te
kennen.
– De armen en hongerigen. "Ik had honger en jullie
gaven Mij te eten" (Matteus 25:35)
– Naamchristenen. Mogen zij echt leven vinden!
– Mensen in Gaza, zelfs leiders van Hamas!
– Kleine kinderen. Geef hun dromen en visioenen (Joel
2:28)
• De Here talmt niet met de belofte, al zijn er, die aan
talmen denken, maar Hij is lankmoedig jegens u, daar
Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, maar dat
allen tot bekering komen. 2 Petrus 3:9

Conferentieoord De Betteld, Zelhem, Gelderland
• 27-31 aug, Israël Midweek met Jacob Keegstra, Bob
van Dijk, Sieb Buiten en Oscar Lohuis; Zelhem.
• 31 aug – 2 sept, IsraëlWeekend van ICEJ met Jacob
Keegstra, Henk Poot, Cees Vork en rabbijn Jacobs. Met
kinderprogramma. Zelhem.

Isaac da Costa Steunfonds Israël
• Vr 17 aug, zingen voor “Israël 70 jaar” met André
Knevel, Christelijk Gereformeerde Sionskerk, Haadwei
125, Damwoude.
• Di 11 sept, 14-19 uur, Symposium voor predikanten en
ambtsdragers, Bethlehemkerk GerGem),
Oudelandseweg 50, Woerden.
• Do 4 okt, 19.45 uur, Jubileumavond i.v.m. het 70-jarig
bestaan van Israël, Laurenskerk, Grotekerkplein 27,
Rotterdam, € 6,50/4,00.
Zie ook de agenda van vergadering.nu.

RADIO – TV – CURSUS – EXPOSITIE

• Za 20 uur, zo 06.30 en 15 uur, di 22.30 uur, wo 11.30
en 14.30 uur, IsraëlCNN: Meet and Greet Michael
Thaler, die als Holocaust-overlevende de beginjaren van
Israël meemaakte.
ISRAEL IN HET NIEUWS
Za 22.30 uur, zo 10.30 en 16.00 uur, Holy Hitchhikers,
ontmoetingen met lifters in israël.
Waarom toeristen in Israël zich soms losmaken van Chuck Cohen gaat verder met zijn bediening in
• Zo 19.30 uur, ma 9.30 en 16.30 uur, Dolf van de Vegte
de rondleiding / De kloof tussen Israël en Joden in Noorwegen. Moge de Heer zijn woorden zalven, zijn
de diaspora wordt groter
reizen beschermen en hem naar lichaam, ziel en geest en ds. Henk Poot, Jozef, een Messiaanse
geschiedenis , Juda en Tamar
Regelmatig verdwijnen Joodse toeristen uit de VS zodra
verkwikken!
• Zo 21 uur, ma 13.30 uur De film van je leven, Dolf
ze in Israël zijn. Ze willen weten hoe het echt gesteld is
van de Vegte in gesprek met Joden in Oekraïne die
met de Palestijnen in de Joodse Staat en duiken tijdelijk
Shabbat shalom van het IFI team!
aliyah gaan maken naar Israël.
onder.
Bethany Zaiman stond voor in de bus en hield de microYeshua, Heilige en Gezalfde Heer, Opgestane en
foon in haar hand. „We hebben geprobeerd vragen te
Verhoogde Heer, wij houden van U!
stellen”, vertelde ze haar reisgenoten. „We kregen geen
kans dat te doen. Daarom gaan wij vijf, als we uitgestapt
zijn, mee met een tour van Breaking the Silence om te
Studiehuis Reshiet, Yair en Karen Strijker
leren over de bezetting vanuit het perspectief van de
Voor najaar 2018 staan Hebreeuwse Alephcursussen
Palestijnen en de soldaten.”De vijf jonge Amerikaanse
van acht lessen gepland in Den Haag, Rozenburg,
vrouwen deden mee aan een tiendaagse tour voor jonge
Houten, Almere, Kockengen en Oud-Alblas.
Joden uit de diaspora van Taglit-Birthright. (…) Onder
rechtse Israëliërs is Breaking the Silence een van de
meest gehate organisaties. (Alfred Muller in het
Reformatorisch Dagblad).

De wekelijkse strip van Ya’akov Kirschen

Deputaatschap voor Israël Geref. Gemeenten
• 13 sept – 17 jan, Leergang Israël en de Bijbel, € 150,
GerGem, Zwaardslootseweg 44, Zoetermeer.
• 20 sep – 29 nov, Verdiepingscursus 'Israël en de
Bijbel', kerkgebouw GerGem, Landbouwweg 2,
Middelharnis.

Hoe noemen we het?
Ze verbranden onze akkers en steken onze
natuurgebieden in brand, en dan geven we hen een
luchthaven en vijf jaar om zich te herbewapenen.
Ik zou dat een krankzinnige stomme capitulatie
noemen
Wel, Hamas noemt het een hudna

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.

MEER NIEUWS
► CIDI.TV YouTube 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), .
► Family7 christelijke televisiezender, te zien via de
kabel en internet.
► Brabosh, Vlaamse Vrienden van Israël, uitgebreide
informatieve en actuele website.
► 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.
► 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

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

