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AGENDA

Voorbidders voor Israël

Nieuwe Israëlcentrum: Henri Nouwenstraat 34, Nijkerk

Expositie Bijbelwoorden verbeeld, 7apr- 31 aug, 1016 uur, kleurrijke expositie van Evelien van Dis, waarin
1. We begonnen onze gezamenlijke tijd vanmorgen met zij Bijbelwoorden verbeeldt, Israëlcentrum, Nijkerk.
het lezen van Psalm 67
• God zij ons genadig en zegene ons, Hij doe Zijn
aanschijn bij ons lichten; sela. Opdat men op aarde Uw
weg kenne, onder alle volken Uw heil. Dat de volken U
loven, o God; dat de volken altegader U loven. Dat de
natiën zich verheugen en jubelen, omdat Gij de volken
in rechtmatigheid richt, en de natiën op de aarde leidt.
Sela. Dat de volken U loven, o God, dat de volken
altegader U loven. De aarde gaf haar gewas, God, onze
God, zegent ons; God zegent ons, opdat alle einden der
aarde Hem vrezen. Psalm 67:2-8
• We danken U dat U waakt over Uw Woord om het uit
Zomertentoonstelling 2018 Wereldwonder Israël
te voeren (Jeremia 1:12)
T/m 31 aug, ma-za, 10-16 uur, Israëlcentrum, Nijkerk.
• U zegent Israël en steeds meer volkeren zien het en
Israël suf en saai? Nou... nee! Israël is één van de
prijzen U (Psalm 67:8)
meest fascinerende landen ter wereld. Wist je dat er in
• Er is niemand als U – U bent vol mededogen, zo
Israël niet alleen wonderen gebeurden in de tijd van de
genadig en totaal rechtvaardig (Exodus 15:11)
Bijbel? Ook vandaag is Israël echt een wereldwonder.
• We rusten in de fundamentele waarheid van Uw
Het staat al in de Bijbel: Israël zal tot zegen zijn voor alle
soevereiniteit (Psalm 22:29)
volken op de hele aarde.
• Messias Yeshua, we spreken uit dat U aller Heer bent
(Matt. 28:18; Hand. 10:36)
• De naam (Zijn wezenlijke aard) van onze God is onze
sterke toren (Spreuken 18:19)
• We zijn in Uw Koninkrijk voor een tijd als deze omdat
U ons in Uw soevereiniteit hebt verkozen (Esther 4:14b;
Johannes 15:16). Om nuttige dienstknechten te zijn zijn
we afhankelijk van Uw Heilige Geest in ons. Begenadig
ons daarom om ons behoud te bewerken met vrees en
Spreekbeurten Comité Gemeentehulp Israël:
beven, doordat U in ons werkt (Filippenzen 3:12b-13)
De sprekers Henk Mulder, Albert Oosting, Jan Barendse
en Timo Erkelens zijn beschikbaar voor een spreekbeurt
2. Veiligheid
in uw gemeente, via info@cgi-holland.nl
De grens met Gaza is letterlijk en figuurlijk een “vaatje
• Zo 8 juli, 10 uur, spreekt Jan Barendse bij Volle
buskruit”. Vliegers, ballonnen en condooms worden
Evangelie gemeente 'De Schutse', Jacob Loisstraat 49a,
gebruikt om vurige wapens over het veiligheidshek te
Rotterdam.
sturen die duizenden hectares Israëlische landbouw• 5 aug, 10 uur, spreekt Jan Barendse bij Evangeliegronden en natuurreservaten in brand hebben gestoken.
gemeente Roosendaal, Benedendonk 1, Roosendaal.
De toenemende reactie van Israël heeft de Hamas
terroristenleiders in Gaza ertoe geleid om raketten en
mortieren naar de Israëlische kant af te vuren. Tot nu
toe is niemand erdoor verwond, maar de maat is nu vol!
• Heer, dank U voor Uw goddelijke bescherming over
Israëlische levens in het zuiden in deze tijd (Psalm
121:4)
Internationale Christelijke Ambassade Jeruzalem
• God van Israël, sta op en verstrooi Uw vijanden in
Jacob Keegstra spreekt:
Gaza (Psalm 68:2)
• Zo 1 juli, 10 uur, Evangelische gemeente, Van
• Als uw ogen het zien, zult gij zeggen: Groot is de
Cantfortstraat 36, Terneuzen.
HERE, ook buiten Israëls gebied. Mal. 1:5
• Za 7 juli, 10.30 uur, Mess. Gem Bracha, Zilverschoon
• Geef Israëls regering een plan om de huidige situatie 110, Apeldoorn.
met Gaza aan te pakken (Spreuken 19:21)
• 13-23 aug, Bijbelse studiereis naar Israël met Jacob
• Nu de IDF nieuwe technologieën ontwikkelt en
Keegstra i.s.m. Idoedreizen
gebruikt, help hen te weten welke effectief zullen zijn en
welke een tijdsverspilling zullen zijn tegen deze
terroristische speelgoedwapens (Psalm 144:1)
• Heer, herinner de IDF aan de oude manieren die nog
steeds zeer effectief zijn – zoals het schieten op onze
vijanden.
• Schenk aan de soldaten die de zuidelijke grens verde- Near East Ministry, Voorthuizerweg 5, Nijkerk.
digen een helderheid van denken en waakzaamheid.
• Zo 1 juli, 10 uur, Piet Jonkers, komend directeur,
"Maar wij baden tot onze God, en vanwege hun houding spreekt bij Evangelische Gemeente Berea-Noord,
zetten wij dag en nacht een wacht tegen hen uit."
Zilverschoon 114, Apeldoorn.
(Nehemia 4:9)
Reveilweken met als thema Koninklijk Kiezen:
• Bescherm de soldaten en de dorpen aan de grens met • 21-27 juli, Kroeze Danne, Ambt Delden,
Gaza tegen de geest van haat die over de grens naar
• 28 juli-3 augustus, NEM, Voorthuizen,
hen stroomt vanuit de Islamitische geest (Psalm 9:14)
• 4-10 aug, verdiepingsweek, NEM, Voorthuizen
• Laat Uw wind opkomen en maak dat hun vliegende
•
Vr 6 - vr 13 juli en vr 13 – wo 18 juli, vervolgweek
wapens op hun eigen hoofden neerkomen (Jeremia
Bijbelse
feesten, Belgische Ardennen.
30:23-24)
•
Wo
12
sep,
20 uur, informatieavond over uitzending
• Abba, is het niet de hoogste tijd om de terreurregering
naar
Israël
voor
korte of lange tijd, tevoren aanmelden.
van Hamas te beëindigen en hen te vervangen door

Gebedspunten vrijdag 22 juni

Nieuws van Israeltoday.co.il (Engels),
Israeltoday.nl (Nederlands) en
www.Israelheute.com (Duits)
Sara Netanyahu aangeklaagd voor fraude
Na talrijke verhoren over diverse corruptieschandalen
waarbij premier Benjamin Netanyahu en zijn vrouw Sara
betrokken zouden zijn, is nu een eerste aanklacht ingediend, niet tegen Benjamin Netanyahu, maar tegen zijn
vrouw Sara, die zich nu voor de rechter moet verantwoorden.
Analyse: Is de oorlog van Iran tegen Israël al
begonnen?

Dat Israël een oorlog met Iran voert op twee of misschien
zelfs drie fronten, werd deze week duidelijk na de
gebeurtenissen in Syrië, waar Israël de Iraanse militaire
opbouw wil verhinderen, en Gaza, waar een oorlog wordt
uitgevochten met brandende vliegers.
Muziekvideo: Als een hert, dat verlangt naar water
In de shabbatslezing van vorige week ging het over
Korach, die in opstand kwam tegen Mozes en Aharon.
Zijn nakomelingen gingen niet mee in zijn opstandigheid,
en zijn bekend als zangers in de tempel en dichters van
enkele psalmen, waaronder psalm 42.
Shabbatslezingen 23 juni: Zie op Jezus en leef
Toen het volk gebeten werd door slangen – symbool van
de zonde – plaatste Mozes een slang op een stok, en wie
daarnaar opzag, genas. Zo mogen wij opzien naar Jezus,
die voor ons tot zonde werd gemaakt, om van Hem
vergeving en eeuwig leven te ontvangen.
Groeten uit Israël – Weekeinde
Ondanks het begin van de zomervakantie hebben de
scholieren nog een paar examens te maken voordat ze
met vakantie kunnen gaan. In Israël vragen velen zich af,
of de nederlaag van Argentinië iets met de afgezegde
voetbalwedstrijd in Jeruzalem te maken heeft.
Geld voor valse verklaring over doodsoorzaak baby
Herinnert u zich nog die baby, die vorige maand in Gaza
omkwam na het inademen van traangas dat door
Israëlische soldaten was afgevuurd op Palestijnse
demonstranten? De oorzaak was een bloedziekte, maar
voor 2000 euro wil je wel een leugen vertellen.
Groeten uit Israël - Het Zwarte Zuiden
\Wat in het voorjaar nog groen was en versierd met
prachtige rode anemonen, 'Kalaniot', is vandaag bijna
alleen maar zwart. In het zuiden zijn elke dag branden.
Waarom daagt Hamas ons weer uit, uitgerekend tijdens
het wereldkampioenschap voetbal?
Video van de dag: Het verbrande zuiden
Twee maanden geleden brandde er een veld bij de grens
met Gaza. Tijdens het blussen van de vlammen werd
voor de eerste keer een vlieger gevonden. Dit was het
begin van de terreur van de brandende vliegers, die tot
nu toe meer dan 400 branden hebben veroorzaakt.
Israëlische leger reageert op brandende vliegers
♦ Militanten in Gazastrook negeren waarschuwingen,
♦ Negen Hamas-doelen, o.a. munitiefabriek, aangevallen,
♦ Heliumbalonnen met explosieven zijn grote bedreiging,
♦ Drie raketten afgeschoten vanuit de Gazastrook.
45 raketten en mortiergranaten in één nacht
De inwoners van het grensgebied van de Gazastrook
hadden geen rustige nacht. Tussen half twee en vijf uur
werden 45 raketten en mortiergranaten naar Israëlische
locaties in de westelijke Negev afgevuurd. De Israëlische
luchtmacht reageerde met aanvallen op stellingen van
Hamas.

leiders die echt hun eigen mensen meer liefhebben dan
dat ze Israël en de Joden haten (Daniel 2:20-21)?
• God, waar zijn de globale milieudeskundigen die zich
altijd zo snel uitspreken tegen het beschadigen van de
aarde – behalve wanneer het de Joodse aarde is?
• Za 23 juni, 9.45-15.15 uur, Landelijke Israëldag
(Openbaringen 11:18b)
Groeten uit Israël: Morgen begint de zomervakantie
Hersteld Hervormde Kerk, met ds. K.J. Kaptein en ds. N.
Voor 700.000 leerlingen van middelbare scholen begint
van der Want, kerkgebouw HHG, Henslare 2, Putten.
3. Behoud
morgen de zomervakantie. Velen gebruiken de tijd om
• De generale synode van de Hersteld Hervormde Kerk
We hoorden onlangs dat God aan het werk is in Gaza
wat geld te verdienen. Vannacht werd ik gewekt door de om velen te behouden. Dit is een antwoord op gebed.
(HHK) gaat onderzoeken welke mogelijkheden er zijn
'Code Rood' app. Ik kon die uitschakelen en doorslapen, • Dank U, Heer, voor Uw ongelooflijke genade om hen te om in Dimona in Israël gemeentestichting door
maar rond de Gazastrook moest men de nacht in
Messiasbelijdende Joden te ondersteunen. (…) De
behouden die Uw vijanden zijn (Rom. 5:10)
versterkte ruimten doorbrengen.
• Stort Uw Geest uit op degenen die behouden zijn om Hersteld Hervormde Kerk steunt een inloophuis in
moedigen getuigen voor U te zijn in Gaza (Handelingen Dimona. Dat kreeg vorig jaar te maken met „felle oppo74 nieuwe Arabische politieagentes binnen 2 jaar
sitie” van de kant van orthodoxe Joden. Deze tegen1:8)
Israël wordt door zijn tegenstanders vaak omschreven als • Wanneer zij hun mond openen om te getuigen, vult U stand heeft het werk echter geen afbreuk gedaan, maar
een apartheidsstaat die zijn Arabische medeburgers
het juist bevorderd. „Sindsdien is van Joodse zijde meer
hen dan met de juiste woorden (Psalm 81:11; Marcus
discrimineert en hen niet dezelfde kansen op werk biedt 13:11)
belangstelling voor het inloophuis en de boodschap die
als de Joodse burgers van het land. Maar de werkelijkdaar wordt uitgedragen.” (Reformatorisch Dagblad)
• Verlos deze nieuwe gelovigen van de geesten van
heid is heel anders.
anti-Semitisme en anti-Zionisme.
• Abba God, ruk alstublieft enkelen van de Hamas
Joodse Staat streeft naar grotere pluriformiteit
leiders eruit tot Uw eer (Kol. 1:13)
Pluriformiteit is voor Israël een deel van zijn identiteit.
• Raak vele kinderen, tieners en vrouwen aan in Gaza.
Maar dan wel in een goede balans tussen de Joodse
identiteit, de integratie van minderheden en pluriformiteit. 4. Veiligheid
Het Masa Tikva Israel-project is een goed voorbeeld van Syrie’s grens blijft een strijdlinie tussen Israël en Iran.
hoe dit doel bereikt kan worden.
Vanaf vandaag tracht Syrie’s President/Slager Assad het
zuidwestelijke gebied van Syrie terug te nemen van de Conferentieoord De Betteld, Zelhem, Gelderland
rebellen, die hij terroristen noemt. Maar dit is een deel
• 27-31 aug, Israël Midweek met Jacob Keegstra, Bob
van de de-escalatie zone waarover de VS en Rusland
van Dijk, Sieb Buiten en Oscar Lohuis; Zelhem.
het met elkaar eens zijn geworden. Amerika waarschuwt • 31 aug – 2 sept, IsraëlWeekend van ICEJ met Jacob
hiertegen en omdat het vlakbij de grens met Israël is,
Keegstra, Henk Poot, Cees Vork en rabbijn Jacobs. Met
zou Israël hier gemakkelijk bij betrokken kunnen
kinderprogramma. Zelhem.
worden.
• Heer, we gaan niet om oorlog bidden, maar we bidden
er ook nier tegen, tenzij U dat aan ons zegt. Dus we
kunnen nu alleen maar in geloof bidden over deze
gevaarlijke situatie en vragen dat U Uw scepter
opneemt en regeert. (Psalm 103:19)!
• Dank U voor de berichten dat Hezbollah terroristen
zich terugtrekken van de grens bij Israël. Toch weigert
Video van de dag: De woestijn tot leven brengen
Iran hun troepen terug te trekken. Laat Israël – en
Isaac da Costa Steunfonds Israël
60 procent van Israëls grondgebied bestaat uit woestijn. Rusland? – zien wat ze moeten doen (Jozua 5:13-6:5)
18-27 okt, Koor- en samenzangreis met Shalomkoor
Terwijl woestijnen over de hele wereld zich blijven
• Ga door met Israël en Rusland te laten co-ordineren
naar Israël, kennismaking met Messiasbelijdende
uitbreiden, is Israël het enige land waar de woestijn
hoe ze te werk gaan in Syrië.
afneemt. De Verenigde Naties hebben Israël uitgeroepen • Bescherm alle spionnen en medewerkers van Israël in Joden. Zie Goed Idee Reizen
tot specialist in de strijd tegen de verwoestijning.
deze gebieden en help hen om alle inlichtingen te verkrijgen die Israël momenteel nodig heeft (Jozua 2:9-11)
Oud-minister gearresteerd wegens spionage voor Iran
• Bescherm Israël tegen alle verkeerde inlichtingen
Een voormalige Israëlische regeringsfunctionaris, Gonen (Spreuken 14:15)
Segev, is gearresteerd op beschuldiging van spionage
• Gebruik de Israëlische Luchtmacht voor Uw doeleinvoor Iran, en sommigen zeggen dat zijn straf ongekend
den in het beschermen van dit land en volk (Jesaja
hard kan zijn. Hij zou informatie over energie, veiligheid
31:5)
en Israëlische persoonlijkheden hebben doorgegeven.
• Ga door met het verhinderen van iedere geslaagde
poging tot ontvoering van Israëlische soldaten of
Kom eens bij ons op bezoek in Jeruzalem
burgers aan al onze grenzen en ook binnen het land
Deputaatschap voor Israël Geref. Gemeenten
Wilt u onze redactie persoonlijk leren kennen of als groep (Jeremia 31:10)
• 13 sept – 17 jan, Leergang Israël en de Bijbel, € 150,
naar een lezing luisteren, dan bent u welkom. Israel
• Laat Uw licht schijnen op wat er gebeurt in het duistere GerGem, Zwaardslootseweg 44, Zoetermeer.
Today is niet alleen een magazine, dat in het Duits,
hoofdkwartier van Iran en hun handlangers (Job 12:22)
Engels en Nederlands wordt gepubliceerd, maar een
• Dank U dat U Israëls leiders ondersteunt om zich met Zie ook de agenda van vergadering.nu.
team van mensen die graag over Israël en het leven in
kracht aan hun uitgesproken “rode lijnen” te houden.
Israël vertellen.
• Verfris en inspireer alle soldaten die waken over dit
RADIO – TV – CURSUS – EXPOSITIE
land tijdens de hete zomermaanden (Psalm 121:5)
De volgende EU/VN-vuistslag in Israëls gezicht
• Geef een toename van de duidelijke scheiding die we
Wie nog niet begrijpt dat Europa sterk betrokken is bij de zien tussen Iran, Turkije en Rusland (Marcus 3:24)
'dode Joden industrie', wijs ik op de financiële steun die
de EU geeft aan de onboetvaardige terrorist Marwan
5. De problemen van het gezin van Israëls Premier
Barghouti. Hij is veroordeeld wegens moorden, en de EU Bibi Netanyahu blijven doorgaan nu Sara, zijn vrouw, in
hoopt dat hij Abbas zal vervangen als hoofd van de
staat van beschuldiging is gesteld over het misbruiken
Palestijnse regering.
van gelden van de staat. Of ze werkelijk schuldig is of
Gewonden bij ontruiming van illegale nederzetting
Sinds zaterdagavond is de Israëlische politie bezig met
de ontruiming en sloop van 13 huizen in de orthodoxe
nederzetting West Tapuach in Samaria. De gebouwen
staan op grond die eigendom is van de Palestijnen en
moeten op bevel van de rechtbank worden afgebroken.
ICNN video: Ben Goldstein, het éénmans leger
Joshua en Caleb Waller ontmoeten Ben Goldstein, een
echte zionist, wonend in de heuvels van Judea. Zijn
levensmissie is tegenwoordig om anderen te beschermen, patrouillerend door de straten en heuvels van Gush
Etzion in zijn 'Tom'-auto, hij verlicht de nacht en houdt
anderen veilig.

ISRAEL IN HET NIEUWS
Alleen Israël durft Iran te trotseren
Academische en militaire alertheid jegens het Iraanse
gevaar gaan in Israël nauw samen, observeerden Bas
Belder en Esther Grisnich in de universiteit van Haifa en
op de Golanhoogte aan de Israëlisch-Syrische grens. (…)
Van veel urgenter, strategisch belang is volgens Shueftan
(directeur van het Nationaal Centrum voor Veiligheidsstudies in Haifa én docent aan het trainingscentrum van het
Israëlische leger) de rol van Iran in het Midden-Oosten.
Dit land is een grote agressor in de regio en een bedreiging voor de wereld. Het leiderschap van het land valt te
karakteriseren als barbaars, totalitair, zeer gevaarlijk en
onberekenbaar.
Het regime wil invloed en zoekt de confrontatie, overal ter
wereld, maar zeer zeker in het Midden-Oosten, waar
zwakke regeringen de greep op staat en samenleving
ontglipt. Juist in zulke situaties oefent Teheran macht en
invloed uit. De extreme bemoeienis met de burgeroorlog
in Syrië en de steun aan de Huthirebellen in Jemen, aan
Hezbollah in Libanon en aan Hamas in Gaza zijn hiervan
bekende voorbeelden. (Reformatorisch Dagblad).
Terug in Israël na een bezoek aan Nederland
Op welke terreinen verschilt Israël van Nederland? Op
vele natuurlijk. Hieronder een paar voorbeelden. (...)
Eén: de luchthavens. Het komen en gaan gaat via
Amsterdam Airport Schiphol en Ben Gurion International
Airport. Beide luchthavens zijn in staat enorme massa’s
passagiers te verwerken. De veiligheidscontroles op de
luchthavens zijn streng, maar de regels verschillen. Op
luchthaven Ben Gurion gaat de controle naar mijn idee
sneller en soepeler. (...)
Twee: de prijzen. Nederland was in de afgelopen jaren
goedkoper dan Israël. Maar de laatste paar jaar begint
daar verandering in te komen. Mijn indruk is dat alleen de
prijzen voor levensmiddelen en huizen in Israël nog
hoger zijn. (Alfred Muller in het Reformatorisch Dagblad)
VS verlaten VN-Mensenrechtenraad
De Amerikaanse VN-ambassadeur Nikki Haley heeft
dinsdag bekend gemaakt, dat de Verenigde Staten zich
zullen terugtrekken uit de Mensenrechtenraad van de
Verenigde Naties. ''Wij verlaten de Mensenrechtenraad,
hij is zijn naam niet waard'.

De wekelijkse strip van Ya’akov Kirschen

Mensenrechtenraad
Blijkbaar heeft niemand de Mensenrechtenraad ooit
verteld, dat ze geacht worden VOOR mensenrechten te zijn.

niet, dit voegt nog meer toe aan de druk die er op het
gezin van Netanyahu ligt.
• Abba, we danken U dat U Bibi Netanyahu als leider
aan Israël hebt gegeven in deze tijd. "Uw bescherming
zij over de man van Uw rechterhand, over het mensenkind dag Gij U hebt grootgebracht." (Psalm 80:18)
• Ga door met het onderhouden van zijn gezondheid en
mentale scherpte zolang U wilt dat hij in dit ambt blijft (1
Koningen 8:45, 49; Spreuken 21:1)
• Help Bibi om deze situatie in een apart hokje in te
delen zodat hij niet wordt afgeleid van dringende zaken
waar Israël mee te maken heeft en in de nabije
toekomst mee te maken zal krijgen (2 Korintiers 2:11)
• Laat de waarheid over wat Sara deed en niet deed,
geopenbaard worden (Psalm 139:13)
• Mag een rechtvaardig oordeel het eindresultaat zijn.
"Hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is en wat
de HERE van u vraagt: niet anders dan recht te doen en
getrouwheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen
met uw God." (Micha 6:8)
• We vragen dat Sara beschermd zal zijn en dat U deze
situatie gebruikt om haar tot Uzelf te trekken (Hooglied
1:4)
• Breng behoud tot het hele gezin van Netanyahu nu ze
worstelen met deze aanklacht (Jesaja 56:1)
6. De Engelse Prins William zal te beginnen met
zondag deze streek bezoeken en het eerste officiële
koninklijke bezoek aan Israël brengen, sinds haar
moderne wedergeboorte. Toch heeft het Engelse antiZionistische Ministerie van Buitenlandse Zaken het
moment al bedorven door uit te spreken dat zijn bezoek
aan de Oude Stad van Jeruzalem – inclusief een
mogelijke stop bij de Westelijke Muur – een bezoek is
aan een Palestijns gebied dat door Israël bezet wordt!
Als ze zich al vergissen over deze heel duidelijke
waarheid, wat hebben ze verder nog over het hoofd
gezien?
• Heer, laat Prins William vele Israëli's ontmoeten die de
waarheid tot hem spreken (Zach. 8:3)
• Bescherm hem tegen het geloven van de leugens van
zijn eigen Ministerie van BuZa (Psalm 62:5b)
• Schud de Kerk in Engeland wakker over hoe belangrijk
dit bezoek is, en dat het afhankelijk is van hun gebeden
of het een zegen of vloek over hun land zal betekenen
(Numeri 24:9b; Ezechiël 22:30)
• Open William’s ogen voor het wonderbaarlijke herstel
van Israël en Jeruzalem door Uw hand (Psalm 147:2)
• Abba, laat Israël zien dat Engeland met haar huidige
regering niet een ware Bijbelse vriend is (Jeremia 16:19)
7. Het Amerikaanse “vredes”team van Jared Kushner
en Jason Greenblatt bezoeken het Midden Oosten en
ze zullen vandaag in Israël zijn. Ze zijn bezig steun te
vergaren voor het Trump “vredes”plan dat nog niet
volledig geopenbaard is. Dit is een zaak van grote zorg
voor Israël en speciaal voor Amerika.
• Heer, als Trump zoekt naar een quid pro quo [tegenprestatie] voor zijn verhuizing van de VS Ambassade
naar Jeruzalem, rem hem dan alstublieft af (Spreuken
21:1; 16:9)
• Schud zijn Christelijke adviesraad wakker om hem te
waarschuwen tegen de gevaren van deze houding (Joel
3:1-2)
• Verhinder dat hij Jeruzalem en Israël ziet als een soort
makelaarstransactie (Leviticus 25:23)
• Laat Israëlische functionarissen niet handelen uit vrees
voor mensen, maar stuur Uw vrees naar hun harten.
"Vrees voor mensen spant een strik, maar wie op de
HERE vertrouwt, is onaantastbaar." (Spreuken 29:25)
• Open de ogen van Greenblatt en Kushner en van de
VS ambassadeur in Israël, David Friedman, om te zien
dat er geen “vredespartner” is onder de Palestijnen en
om dat verslag terug te brengen aan Trump (Psalm
55:22; 120:7)
• Ga door met het verharden van de harten van
Palestijnse leiders zodat ze weigeren om Amerikanen te
ontmoeten (Exodus 4:21)
• Ga door met de boosaardige harten van deze leiders
te laten zien aan het VS team (Jeremia 17:9-10)

Lees en bid verder op blad 2

• Dagelijks 18 uur: Kort nieuws van i24News.
• Za 20 uur, zo 06.30 en 15 uur, di 22.30 uur, wo 11.30
en 14.30 uur, IsraëlCNN, Achter het rookgordijn, over de
rellen van Hamas in de Gazastrook.
• Vr 19.33 uur, ds. Henk Poot over Judea en Samaria:
(13) In de bergen van Judea, terugblik en vooruitblik.

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 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.
► 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
• Nu het Amerikaanse team een bezoek heeft gebracht
aan Egypte, Jordanië en Saoedi-Arabië, laat hen
begrijpen dat het werkelijke gevaar in het Midden Oosten
Iran is en niet het ontbreken van een Palestijnse Staat.
• Laat hun zien dat een “Palestina” alleen maar zou
toevoegen aan het probleem in plaats van een deel te
zijn van de oplossing.
• Droog alle financiën van Hamas en de Palestijnse
Autoriteit op (Jesaja 14:29-32)
• Doe de onrust tegen deze organisaties toenemen
onder het gewone volk, en laat de berichten die we
horen dat Palestijnen zeggen dat het beter zou zijn als
Israël over hen regeert dan hun huidige slechte leiders
zowel waar zijn en door hen herinnerd worden wanneer
U Israël terugbrengt naar haar erfdeel (Obadja 1:17-18)!

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.

8. Aliyah, terugkeer naar Israël
De zomer is altijd een tijd waarin er toenemende activiteit
in aliyah is – de immigratie van Joden uit de ballingschap
naar Israël. We baden voor een bovennatuurlijke
toename tijdens deze zomer.
• De jagers van Jeremia 16:16 zijn in vele Westerse
landen vrijgezet. Laten de Joden ogen hebben om te
zien en oren om te horen wat er in hun straten gebeurt
en laten ze besluiten om thuis te komen. "Zo zegt de
HERE der heerscharen: Zie, Ik verlos Mijn volk uit het
land van de opgang en uit dat van de ondergang der
zon." (Zacharia 8:7)
• Verwijder speciaal in Duitsland en Frankrijk alle
excuses om niet op Aliyah te komen van Joden die
moeten verbergen wie ze zijn om over de straat te lopen.
• Schud de Amerikaanse comfortzone van de Joden die
daar vastzitten (Jeremia 50:4-5)
• Nu overstromingen, branden, aardbevingen en vulkanen de aardbol met toenemende frequentie treffen, laten
de Joden die hun huis hebben verloren niet proberen te
herbouwen, maar in plaats daarvan het verzekeringsgeld
gebruiken om thuis te komen (Jeremia 50:19-20)
• Geef bijbels inzicht aan gelovigen uit de volkeren dat
ze een verplichting hebben om te bidden, en te betalen
en Uw volk naar huis te dragen uit de ballingschap
(Jesaja 62:6-7; 60:3-5, 11; 49:22; Romeinen 15:27)
• Raak vele jonge Joden aan die Israël via Birthright en
via andere programma’s bezoeken. Zoals U hebt gezegd
te zullen doen, laat hen tenslotte hun land en hun volk
gaan liefhebben (Jesaja 62:4-5)
• Dank U voor de alleenstaande soldaten die als
vrijwilliger dit land komen dienen in de IDF. Wanneer ze
hun diensttijd beëindigd hebben, geef hun dan het idee
om te blijven en een staatsburger te worden (Jeremia
VAKANTIE IN ISRAËL
31:17)
• Laat hun besluit dan de rest van hun familie uit de
✡ Voor wie vakantieplannen naar Israël maakt, is Go
ballingschap naar Israël brengen. (Jeremia 31:10)
Israël (tel. 020-6161948) van het Israëlische ministerie
• Stort op Messiaanse Joden in ballingschap een diepe
van Toerisme een goed startpunt.
honger naar Sion uit (Jesaja 35:10; 51:11)
✡ Virtuele reis naar Jeruzalem, Imax 3d, 7 min.
✡ Beter-Uit reizen, Aphen aan den Rijn (chr).
Diegenen onder ons die onder de volkeren hebben
gereisd willen u danken voor uw gebeden die ons
✡ Christenen voor Israël, Solidariteitsreizen,
dekten. Er was veel vrucht en daarvoor zegenen we
✡ Drietour Reizen, Driebergen (chr)
onze Koning, de Heer Yeshua.
✡ Goed Idee Reizen, Alphen aan den Rijn (chr)
✡ Oppenheim Travel (Joods).
Hier is een link om de prediking van Eliyahu, Ofer en
✡ Issta Lines vliegreizen
Heinz-Jurgen te zien op de IFI Duitsland conferentie.
✡ Jerusalem Today reizen, reizen vanuit Bijbels
perspectief.
Shabbat shalom en zegen uit Jeruzalem
✡ Relireizen (v/h Krukziener), maatwerkreizen naar
Israël voor individueel en groepen, fly & drive.
Het IFI Team
✡ Promised Lands gespecialiseerd in maatwerkreizen
✡ Studiehuis Reshiet, studiereizen met veel aandacht
Psalm 20:8-10
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

