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1. Psalm 34:2-8 hielp ons om te beginnen met onze
tijd met onze God, de Koning van Israël.
• Ik wil de HERE ten allen tijde prijzen, bestendig zij
Zijn lof in mijn mond. In de HERE beroeme zich mijn
Netanyahu: Als nodig bombarderen we Syrië weer
ziel; laten de ootmoedigen het horen en zich
Premier Benjamin Netanyahu verwierp donderdag het
verheugen. Maakt met mij de HERE groot, en laat ons
idee van internationaal opgelegde beperkingen op
tezamen Zijn naam verheffen. Ik zocht de HERE en
Israëlische militaire acties in Syrië na een ernstige
Hij antwoordde mij, Hij redde mij uit al mijn verschrikbotsing met Iraanse en Syrische troepen eerder deze
kingen…… Deze ellendige hier riep en de HERE
week. Hij bezoekt momenteel de veiligheidsconferentie
hoorde, Hij verloste hem uit al zijn benauwdheden. De
in München.
Engel des HEREN legert Zich rondom wie Hem
vrezen, en redt hen. Psalm 34:2-8
Nikki Haley verdedigt neerhalen van Iraanse drone
• Dank U dat U hebt gezegd dat Uw schapen Uw stem
De Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties,
horen (Johannes 10:27). We leunen vanochtend op
Nikki Haley, verdedigde het neerschieten door Israël
die waarheid.
van een Iraanse drone die woensdag Israëlisch grond• We prijzen U voor Uw goedheid en Uw
gebied binnendrong. Ze beschreef het binnendringen
verbondsliefde (Psalm 118:1; 136:1)
van de drone als een 'schandalige escalatie.'
• De HERE heeft Zijn troon in de hemel gevestigd,
Zijn koningschap heerst over alles. Psalm 103:19
Zware aanval op Syrië na neerschieten F16 Israël
• We prijzen U, Yeshua, de Zoon der gerechtigheid,
Voor het eerst in 34 jaar is zaterdag een vliegtuig van
met genezing onder Uw vleugels (Maleachi 4:2)
de Israëlische luchtmacht neergeschoten door Syrische
• Dit is de dag die U hebt gemaakt. Wij zullen ons
luchtdoelraketten. Het nam deel aan een
verheugen en ons verblijden in U (Psalm 118:24)
vergeldingsmissie, na het binnendringen van een
• Looft de HERE, alle gij volken, prijst Hem, alle gij
Syrische drone in het Israëlische luchtruim.
natiën. Want Zijn goedertierenheid is machtig over
ons, en des HEREN trouw is tot in eeuwigheid.
Muziekvideo Klezmermuziek 'When The Temple Is
Halleluja. Psalm 117:1-2
Built'
Deze shabbat wordt in de synagogen voorgelezen over
2. De politie heeft eindelijk hun aanbevelingen uit
de bouw van de Tabernakel in de woestijn en van de
hun onderzoekingen tegen de Israëlische Premier Bibi
Tempel van Salomo in Jeruzalem. Daarom deze keer
Netanyahu vrijgegeven. Hoewel zij aanbevelen hem te
een stukje klezmermuziek met de titel 'When The
beschuldigen van misdadige bedoelingen, komen er
Temple Is Built', wanneer de Tempel is gebouwd.
andere geluiden uit het kantoor van de ProcureurGeneraal, Mandelblit. Hij is verantwoordelijk om te
Bijbellezingen 17 februari: De bouw van Gods huis
beslissen of dit tot een rechtszaak zal leiden.
Op deze shabbat Teroemah, Gaven, lezen we enkele
Ondertussen is Netanyahu nog steeds Israëls leider
Bijbelgedeelten over het inzamelen van gaven voor de
en er is zoveel aan de hand op zoveel terreinen dat hij
bouw van de Tabernakel en de beschrijving ervan, de
voortdurend in gebed opgedragen moet worden.
bouw van de Tempel van Salomo, en de bouw van de
• Abba, er is veel verwarring en omdat U niet een God
Gemeente.
van verwarring bent (1 Korintiers 14:33), vragen we of
deze dichte wolk van verwarring door de Geest van de
Sancties tegen Hamas in nieuwe Amerikaanse wet
waarheid weggeblazen mag worden. (Johannes
Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft een
16:13)
preventieve wet aangenomen tegen Hamas en het
• Terwille van Israël en terwille van Uw naam, breng
gebruik van menselijke schilden. De wet veroordeelt
de waarheid van deze beschuldigen snel aan het licht
Hamas omdat het burgers, waaronder kinderen, als
(Psalm 115:1-3)
menselijk schild misbruikt, en maakt het mogelijk
• Heer, houd Bibi staande en stel hem in staat zich te
sancties op te leggen.
concentreren op die zaken die van van belang zijn
zonder dat dit hem afleidt om datgene te doen
Levenslang voor moordenaar van familie Salomon
waartoe U hem hebt geroepen (Jesaja 44:26-45:6)
De terrorist Omar al-Abed, die in juli 2017 Yosef
• Omring hem met wijze en godvrezende raadgevers
Salomon, zijn dochter Chaya en zijn zoon Elad heeft
(Spreuken 11:14; 15:22)
vermoord in de nederzetting Chalamish, is donderdag
• Sluit de mond van de P-G en de Openbare Aanklaveroordeeld tot vier keer levenslange gevangenisstraf
ger totdat ze gereed zijn om te besluiten wat ze gaan
en het betalen van een schadevergoeding van 440.000
doen.
euro.
• We willen dat het recht zal geschieden – en dat het
zichtbaar zal geschieden (Job 8:3; 34:12; Zacharia
PA diplomaat: 'Wij leren onze kinderen stenen gooien'
8:16)
Abdallah Abushawesh, lid van de Palestijnse delegatie
• Wanneer Netanyahu met andere wereldleiders
bij de Verenigde Naties, vertelde aan Canadese studenspreekt, laten zijn woorden nog steeds gewicht
ten in het hoofdkwartier van de VN, dat de Palestijnen
hebben.
trots zijn op het gooien van stenen naar Israëlische
• Als er criminele bedoelingen waren, laat Bibi dan
troepen en dat ze hun kinderen zullen blijven leren
snel onder de druk bezwijken (Prediker 8:11)
stenen te gooien.
• Maar, zoals we hopen, als er geen enkele criminele
overtreding is geweest, gebruik deze rechtszaak dan
Knessetlid Zoabi: 'Israëlische soldaten moordenaars'
om Bibi en zijn gezin tot U te trekken en laat deze test
Het Knessetlid Hanin Zoabi van de Verenigde Arabische
ertoe dienen om hem te zuiveren (Maleachi 3:2-3)
Lijst is maandag verwijderd uit een vergadering van de
Onderwijscommissie van de Knesset, nadat zij
3. We gingen door met bidden voor de opvolger
Israëlische soldaten moordenaars had genoemd.
van Netanyahu. Of hij nu moet aftreden als hij in
staat van beschuldiging wordt gesteld of dat hij
Vrede met de Palestijnen: Een Messiaanse benadering
Vanaf de oprichting van de Staat Israël is de wereld er doorgaat als premier, op een bepaald punt zal hij dat
ambt verlaten en Israël zal dan iemand in zijn plaats
vanuit gegaan dat de Joodse staat vreedzaam naast
nodig hebben.
een Palestijns-Arabische Staat zou kunnen bestaan.
• Gebaseerd op Amos 3:7, Heer, zouden we gezegend
Helaas hebben bemiddelingspogingen niets opgeleverd. Maar nu komt er een nieuwe praktische oplossing zijn als U aan ons Uw keus openbaart van wie hem
zal opvolgen zodat we voor die persoon bij zijn naam
op Bijbelse basis bovendrijven.
kunnen bidden.
Twee soldaten ontsnapt aan moordpoging in Jenin • Maak door Uw Geest Bibi’s opvolger nu klaar voor
datgene waartoe U hem hebt geroepen (Psalm
Een Israëlisch legervoertuig is vandaag bij vergissing
de stad Jenin binnen gereden, gelegen op het grondge- 105:17-19)
bied van de Palestijnse Autoriteit. Daar werden ze door • Heer, geef Israël rechtvaardige leiders, zoals U hebt
tientallen Arabieren met stenen bekogeld. Met hulp van beloofd (Jesaja 1:26)
• We brengen Jeruzalem’s burgemeester Nir Barket bij
de Palestijnse politie konden zij ontkomen.
U, en ook Knessetlid Gidon Sa’ar, en vragen U te
bevestigen of één van hen degene is voor wie we
Groeten uit Israël: 'Wachters van de Weg' voor
moeten bidden om deze natie te leiden (Leviticus
veiligheid
21:4; 1 Samuel 9:16; 13:14)
We lijken niet veel te leren van verkeersongelukken.
• Yeshua, we spreken uit dat U de Ware Leider bent,
Ook afgelopen nacht en vanochtend verongelukten
twee mensen. Een app op een filmende mobile telefoon de Koning van Israël (Jesaja 55:4; Johannes 10:14;
die verkeersovertreders op heterdaad betrapt moet het Handelingen 2:36)
aantal ongevallen verminderen. Het weer: eerst t warm,
4. De politiemacht stelt een nieuwe veiligheidsdaarna weer te koud.
maatregel in voor Jeruzalem. Rondom de DamascNetanyahu woedend nu politie adviseert tot aanklacht suspoort van de Oude Stad van Jeruzalem hebben ze
een kleine cabine gebouwd om voor betere
De oproepen aan premier Benjamin Netanyahu, om
onmiddellijk ontslag te nemen, hebben een hoogtepunt bescherming voor henzelf en anderen te zorgen. Toch
klinken er al stemmen van afkeuring net zoals toen
bereikt, nadat de Israëlische politie dinsdag openlijk
Israël metaaldetectoren plaatste bij de Tempelberg.
adviseerde hem aan te klagen wegens corruptie, na
Toen waren er rellen en er zou vandaag en in de
een onderzoek van ruim een jaar.
nabije toekomst hetzelfde kunnen gebeuren.
• Geef veel wijsheid aan de politiemacht – in het
Netanyahu stelt kiezers gerust over beschuldigingen
bijzonder aan hen die undercover infiltreren bij de
In een boze video erkent premier Netanyahu op zijn
Facebook-pagina, dat er politie-onderzoeken tegen hem vijand.
• Bij Hem is wijsheid en sterkte, Hij heeft raad en
lopen. 'Maar ik ben er zeker van dat de gerechtelijke
autoriteiten uiteindelijk tot één conclusie zullen komen, doorzicht. Job 12:13
• Schenk hun wijsheid wanneer Israël extra politie
tot de simpele waarheid: er is niets'.
moet toevoegen.
• Verdrijf alle verwarring bij het leidinggevend appaVideo van de dag: In het zuiden van Tel Aviv
De video van vandaag nodigt u uit voor een wandeling raat. Laat er één erkende leider zijn (1 Koningen 3:28)
• Breng allen die haat tegen Sion in hun hart hebben,
door het zuidelijke deel van Tel Aviv. In plaats van
Dizengoff, Rothshild Boulevard of Frishman, maken we geheel in verwarring (Psalm 35:26; 129:5)
• Bescherm de onschuldigen onder de Arabieren en
dit keer een flinke wandeling door de straten van de
wijken Florentin, Neve Sha'anan en de Levinskymarkt. bescherm Israëls politiemacht tegen terroristen
(Psalm 121:4)
• Gebruik het plaatsen van deze veiligheidscabines
Aardolie aangetoond bij olieboring in Jizreël vallei
Zion Oil & Gas maakte dinsdag bekend, dat er duidelijk om Israëlische soevereiniteit over Jeruzalem te
olie is aangetoond bij een olieboring in de Jizreël vallei. bevestigen (Nehemia 2:20)
• Heer Yeshua, uiteindelijk is dit Uw stad (Psalm 48:9).
Tijdens operaties om de boorput schoon te maken
Waak over haar terwille van Uw heilige naam.
kwam men 'vrij stromende' olie tegen terwijl de boor• Grijp rechtstreeks in – hoewel misschien onzichtbaar
spoeling circuleerde.
– bij alle aanvallen en plaats ook een leger van
engelen om Jeruzalem te beschermen.
• Want Ik zal deze stad beschutten om haar te
verlossen om Mijnentwil en ter wille van Mijn knecht
David. Jesaja 37:35

Zien we elkaar bij MEETING POINT JERUSALEM?
Meeting Point Jeruzalem is bedoeld voor degenen die
verlangen naar dieper inzicht in wat er in Israël gebeurt.
Om de conflicten en problemen hier te begrijpen, moet
je niet alleen rekening houden met de geschiedenis,
maar ook met de geopolitieke, sociale en geestelijke
situatie van Israël.
Israel CNN video: Abraham en Hannah Yakin
We bezochten het schildersechtpaar Abraham en
Hannah Yakin in Jeruzalem. Al zijn ze hoogbejaard, ze
zijn nog steeds actief zoals uit deze documentaire blijkt.
Met hart en ziel bewogen met hun land en hun kinderen
en kleinkinderen, geven ze ons een kijkje in hun lange
leven en werk

ISRAEL IN HET NIEUWS
Gaza staat op instorten
Zowel Hamas als Israël zijn verantwoordelijk voor de
ongekende crisis in Gaza. Beide moeten snel maatregelen nemen om een complete instorting van Gaza te
voorkomen. situatie in de Palestijnse Gazastrook,
gelegen aan de Middellandse Zee, verslechtert met de
dag. In het gebied heerst een humanitaire crisis. Zo is
bijna 90 procent van het drinkwater ongeschikt voor
consumptie. Ongezuiverd rioolwater stroomt naar zee.
De helft van de bevolking is werkloos. En dan de gezondheidszorg. Ook die staat op het punt van instorten.
Het blad Haaretz schreef deze week dat er inmiddels
meer dan 200 soorten levensreddende medicijnen ontbreken. Ziekenhuizen zijn voor hun stroomvoorziening
afhankelijk van generatoren, maar het geld voor brandstof om ze te laten draaien is bijna op. Zowel de Palestijnen als de Israëliërs zijn schuldig aan het ontstaan
van deze crisis. De islamitische beweging Hamas kwam
in 2007 aan de macht via een staatsgreep en zette de
Palestijnse Autoriteit opzij. Hamas gaf prioriteit aan het
voorbereiden van oorlog tegen Israël. Daarmee werden
honderden miljoenen dollars weggegooid. (Alfred
Muller, Reformatorisch Dagblad)

5 Vorige week stuurde Iran op Shabbat een drone
(onbemand vliegtuigje) boven Israël langs de
Jordaanse grens. Dit leidde tot een felle Israëlische
reactie waarbij een Israëlisch gevechtsvliegtuig werd
neergeschoten. Dit hele incident leidt tot veel lofprijs
en dank aan de Uiteindelijke Verdediger van Israël, de
Heer der heerscharen.
• Dank U, Heer, dat Israëls reactie niet proportioneel
en politiek correct was, maar buitensporig. "Alle volken omringden mij – in de naam des HEREN heb ik
ze neergehouwen. Zij omringden mij…. maar in de
naam des HEREN heb ik ze neergehouwen. Zij omringden mij als bijen, zij werden als een doornenvuur
uitgeblust – in de naam des HEREN heb ik ze
neergehouwen. Gij had mij wel duchtig gestoten, tot
vallens toe, maar de HERE heeft mij geholpen."
(Psalm 118:10-13)
• Dank U voor het openbaren van Irans ‘geheime’
militaire installaties in Syrië. Als er nog meer zijn waar
Israël nog niet van weet, openbaar die ook (Job 12:22;
Daniel 2:22; Lucas 8:17)
• We zegenen U voor het redden van de twee piloten
en omdat U maakte dat hun vliegtuig neerstortte aan
Israëls kant van de grens.
• Red hen nu geestelijk; openbaar Messias Yeshua
aan hen (Matteüs 16:17; Handelingen 22:7-8)
• Dank U dat de IAF de Iraanse drone neerschoot en
dat het ook op Israëlisch gebied landde. Help Israël
om alles te leren wat er over die drone te leren valt.
• Geef Israëlische leiders wijsheid om te weten hoe ze
moeten omgaan met de gedachtegang van Israëls
vijanden (Psalm 83:17)
• Laat de Bibi onderzoekingen geen invloed hebben
op enige beslissingen over hoe we dit volk moeten
beschermen.
• Toon de IAF wat verkeerd ging met de F-161 die
neergeschoten werd.
• Dank U voor de wonderbaarlijke waarheid dat dit het
eerste Israëlische gevechtsvliegtuig was dat door
Israëls vijanden neergehaald werd sinds 1982. U hebt
dit volk verwend – en daarvoor geven we U de eer en
de dank (Jesaja 31:5)

6. Wat staat te gebeuren met Iran, Syrie,
Hezbollah, Rusland, enz.
• Heer, verwijder alle blindheid die Israëlische leiders
kan verhinderen om duidelijk te zien wat ze u moeten
doen. "Haal eerst de balk uit je eigen oog, en dan zul
je duidelijk zien…" (Matteüs 7:5a)
• We vragen dat ook voor onszelf. Laat ons zien wat
er voor vandaag op Uw profetische agenda staat,
zodat we kunnen bidden overeenkomstig Uw wil en
Evangeliseren onder Joden met Messiaanse video’s
tijdsplan (Jesaja 62:6-7; Amos 3:7; Lucas 11:1;
Eitan Bar en Moti Vaknin werden in Israël bekend door
Romeinen 8:26)
hun video’s op de website van One for Israel. Daarin
• Als Israël preventief moet handelen, schenk dan
gaan ze in op bezwaren van Joden tegen Jezus
moed en wijsheid en laat het op Uw bevel zijn (Jozua
Christus. Boze rabbijnen proberen hen op allerlei
5:13-6:5)
manieren tegen te werken. (Reformatorisch Dagblad)
• Download vanuit de hemelse oorlogskamer Uw
gezalfde strategieën en tactieken aan de IDF (2
Minister Zijlstra losjes met de waarheid – ook bij Samuel 5:24)
het Palestijns-Israëlische conflict
• Zalf individuele commandanten in het veld om te
In de beantwoording van Kamervragen in het Vragenweten wat ze moeten doen wanneer het schieten
uur op 23 januari jl. door de minister van Buitenlandse begint (Psalm 144:1)
Zaken Halbe Zijlstra (VVD) over de financiële bijdrage
• Blijf Iran onder druk zetten om belangrijke
aan de hulporganisatie voor Palestijnen UNRWA,
vergissingen te maken en leid dan Israëls reactie
bleken bij verificatie maar liefst zeven fouten te zitten.
(Micha 4:11-13)
(ophitsende schoolboeken, aantal vluchtelingen,
• Help Netanyahu bij het omgaan met twee heel
controle op UNRWA, enz). (Likoed Nederland)
verschillende persoonlijkheden, de VS President
Trump en de Russische President Poetin. Weerhoud
De wekelijkse strip van Ya’akov Kirschen
hem ervan om geheel te vertrouwen op wat deze
mannen zeggen. "Het is beter bij de HERE te schuilen
dan op mensen te vertrouwen. Het is beter bij de
HERE te schuilen dan op edelen te vertrouwen."
(Psalm 118:8-9)
7. We baden dat de leiders van onze respectievelijke geboortelanden niet de gevaarlijke fout zullen
begaan om Israël te behandelen alsof het gewoon een
ander volk is, en niet Gods uitverkoren volk. Dit is de
reden waarom zoveel volken in het Westen nu onder
Zijn oordeel vallen [http://www.ifi.org.il/why-godjudges-nations/]
• Heer, open hun harten om Uw Woord te horen en
stuur mensen die vrijmoedig zullen spreken in de
zalen van macht.
• Geef alle gelovigen die hen omringen moed en
wijsheid om te weten wanneer alleen maar te bidden
en wanneer de waarheid te spreken (Spreuken 15:23;
Jesaja 62:6-7; Marcus 13:11; Handelingen 18:9-10)
• Betreffende vele leiders, zoals May van Engeland en
Ze zijn nu allemaal bij Israëls noordelijke grens:
Merkel van Duitsland, werk in hun hart om terug te
Hezbollah, de Russen, de Syriërs en Iraanse toepen. keren tot het geloof waarin ze zijn opgevoed
(Spreuken 22:6)

ICEJ . Jacob Keegstra spreekt:
• Wo 28 feb, 20 uur, CCZ, Brahmsstraat 5, Zwolle.
• Do 8 mrt, 20 uur, Broederkerk, Broederstraat 16,
Kampen.
• Zo 11 mrt, 10 uur, PKN, Kerkstraat 2, Windesheim.

Nieuwe Israëlcentrum: Henri Nouwenstraat 34, Nijkerk
Israëlcursus, serie lezingen door sprekers uit
Nederland en Israël, Israëlcentrum, Nijkerk, € 12,50
per keer of € 40 alles, incl koffie/soep.
♦ Za 24 feb, 10.30 uur, Klaas de Jong: Kristallnacht
en Kamp Westerbork; 13 uur Marcella van de
Bovenkamp: Hineni: hier ben ik.
♦ Wo 7 mrt, 17 uur, rabbijn Chaim Eisen: Verlossing
in Joods perspectief; 19.30 uur ds. Oscar Lohuis:
Waarom christenen iets met Israël hebben.
♦ Za 17 mrt, 10.30 uur ds. C.G. Kant: Israël keert
terug: een teken van hoop!; 13.00 uur Farshid Seyed
Mehdi: Het verschil tussen Allah en de God van Israël
♦ Di 10 apr, 17.00 uur ds. Naim Khoury: Vanuit
Bethlehem naar de wereld; 19.30 uur Gilah Evers:
Pesach in een Joods gezin.
• Ma 19 feb, 20 uur, spreekt ds. Kees van Velzen in
Gebouw Mendel, Zwarteweg 98, Aalsmeer.
• Di 20 feb, 20 uur, spreekt ds. Henk Poot in de Open
Hof, Jac. Catsstraat 3, Harderwijk.
• Wo 21 feb, 10-12 uur, spreekt Heleen Bénard in de
Vredeskerk, Baljuwplein 1, Katwijk aan Zee.
• Wo 21 feb, 19.45 uur, spreekt ds. Kees van Velzen in
de Zuiderkapel, Charloisse Lagedijk 593, Rotterdam.
• Wo 21 feb, 20 uur, spreekt ds. Kees kant in Het
Lichtbaken, Marconistraat 5, Buitenpost.
• Wo 21 feb, 20 uur, spreekt ds. Willem Glashouwer in
De Boot, Dronten, Educalaan 24b, Dronten.
• Do 22 feb, 20 uur, spreekt ds. Oscar Lohuis in de
Gereformeerde Kerk, Merkebuorren 34, Wijnjewoude.
• Do 22 feb, 20 uur, spreekt ds Jaap de Vreugd bij PG
Lux, Zuidernes 45, Lexmond.
• Ma 26 feb, 19 mrt, medio april, 19.30 uur, spreekt ds.
Willem Glashouwer in de Rank, Torenstraat 15,
Vaassen.
• Di 27 feb, 20 uur, spreekt ds. Willem Glashouwer in
de Opstandingskerk, Feithenhofweg 24, Nunspeet.
• Di 27 feb, 20 uur, spreekt ds. Jaap de Vreugd in
Verenigingsgebouw de Rank, Bosschieterstraat 6,
Stellendam.
• Wo 28 feb, 20 uur, Koor- en samenzangavond
'Zingen voor Israël', met ds. Jaap de Vreugd, De
Hoeksteen, Burg. Kampschöerstraat 25, Monster.
• Ma 5, 12 en 19 mrt, 20 uur, spreekt ds. Henk Poot in
Gebouw Irene, Kanaalstraat 12, Aalsmeer.
Rabbijn Chaim Eisen uit Jeruzalem spreekt over
'Verlossing in Joods perspectief':
♦ Ma 5 mrt, 20 uur, Partycentrum Concordia, Dr.
Bosserstraat 11, 's Gravendeel,
♦ Di 6 mrt, 20 uur, Bethelkerk, Groningerstraat 14,
Assen,
♦ Wo 7 mrt, 20 uur, De Ark, Ede, Meiendaal 10, Ede,
♦ Do 8 mrt, 20 uur, Synagoge Apeldoorn, Paslaan 18,
Apeldoorn
• Do 8, 15 en 22 mrt, 19.30 uur, spreekt ds. Henk Poot
in de Immanuelkerk, Overwinningsplein 1, Groningen.
• Do 8 mrt, 20 uur, spreekt ds. Jaap de Vreugd in de
Jeugdkapel, Piersonlaan 2, Huizen.
• Ma 12 mrt, 19.30 uur, spreekt Nati Rom uit Samaria,
Israël, over de geschiedenis van de pioniers uit Judea
en Samaria, Israëlcentrum, Nijkerk.
• Di 13 mrt, 19.15 uur, jongerenbijeenkomst met ds.
Henk Poot, in de Noorderkerk, Thorbeckegracht 37,
Zwolle.
• Di 13 mrt,19.45 uur, spreekt Marianne Glashouwer in
de Ichtuskerk Kerkweg 34, Lekkerkerk.
• Di 13 mrt, 20 uur, spreekt ds. Oscar Lohuis in
Dorpscentrum Oegstgeest, Lijtweg 9, Oegstgeest.
• Wo 14 mrt, 20 uur, sprekt ds. Kees van Velzen in De
Wingerd, Nieuwe Pad 1, Tholen.
• 16-18 maart, Israëlweekeinde, Conferentiehotel ’t
Vierhouterbos, Nunspeterweg 30, Vierhouten.

Spreekbeurten Comité Gemeentehulp Israël:
De sprekers Henk Mulder, Albert Oosting, Jan
Barendse en Timo Erkelens zijn beschikbaar voor een
spreekbeurt in uw gemeente, via info@cgi-holland.nl

Israel en de Bijbel
• Ma 19 feb, 19.45 uur, spreekt David van Wijck in
gebouw Het Baken Kerkstraat 3a, Gouderak.
• Wo 14 mrt, 20 uur, spreekt Christian Stier bij Bapt
gem, Norgerweg7, Haulerwijk.

Pillar of Fire, Kerketuinenweg 10, Den Haag Zuid
Gabriel Goldberg, historicus, auteur en expert in
Joodse en Midden-Oosten-geschiedenis, spreekt over:
'Would God say and not do, or speak and not
confirm?':
• Ma 19 feb, 20 uur, Mess. Gem Rehoboth, Bleeklaan
119, Leeuwarden,
• Di 20 feb, 20 uur, Mess. Gem, het Carillion,
Raadhuisplein 1, Nieuw-Lekkerland,
• Wo 21 feb, 20 uur, De Hof (zorgboerderij Elah),
Puntweg 9, Punthorst,
• Do 22 feb, 20 uur, Pillar of Fire, Den Haag., met
livestreaming

Near East Ministry, Voorthuizerweg 5, Nijkerk.
• Do 10 mrt, Near East Ministry Inspiratiedag 'De ene
christen-zionist is de andere niet'.

Studiehuis Reshiet, Yair en Karen Strijker
Yair Strijker uit Na'aleh, Israël, spreekt:
• Za 17 feb, 11 uur, Mess. gem Shamar, Den Haag,
• Za 17 feb, 19.30 uur, Succat Yeshua, Baljuwplein 1,
Katwijk,
• Ma 19 feb, 19.30, Evangelische gemeente, Zutphen,
• Di 20 feb, 19.30 uur, Groene Hartservice,
Stadhoudersmolenweg 52, Apeldoorn.

Daniël Keijer, die als messiaans gelovige in Israël
leeft, spreekt over 'Religie versus relatie'
• Za 24 feb, 11 uur, Shiloach Messianic Fellowship,
Prinses Irenestraat 36, Amsterdam.
• Zo 25 feb, 10 uur, Evangelie Gemeente de Blinkende
Morgenster, Papagaaienburg 1, Vlissingen.
• Do 1 mrt, 19:45 uur, Bethelkerk (Poeriem),
Groningerstraat 14, Assen.
• Vr 2 mrt. 19:30 uur, Gebedshuis Amersfoort,
jongeren-avond (16-25 jaar) met als thema 'Hoe
relevant is Israel voor mij?', Rossinistraat 7,
Amersfoort.
• Za 3 mrt. 11 uur, Shamar/PoF, Kerketuinenweg 10c,
Den Haag.
• Zo 4 mrt. 10 uur, Evangelie Gemeente Leusden,
Hamersveldseweg 30, Leusden.

DIVERSEN
Za 3 mrt, 14-19 uur, Israëlmiddag in Vrijzinnig Centrum
de Zin, Stationslaan 32, Harderwijk, met aandacht
voor boek Bestemming Koerdistan en stichting Aleh.
Zo 4 mrt, 15.00 en 18.30 uur, onderwijs over de
eindtijd door Gerrit Nel (Hebrewpeople.com), Mgr.
Bekkersstraat 1, Katwijk. Tevoren aanmelden

Lezingen GNI Leeuwarden in Eeltsje's Hiem, Pieter
Sipmawei 11, Leeuwarden-West, 19.30 tot 21.30 uur:
• Di 27 feb, drs. R. Post, 'Middeleeuwse reisverhalen
van beroemde Joden als Petachia van Regensburg en
Benjamin van Tudela'
Lezingen van GNI Den Haag, in het wijkcentrum,
Johannes Camphuysstraat 25, Den Haag, 20 uur, € 5,Di 6 mrt, mevr. dr. J.M. Cohen spreekt over "De
geschiedenis van de Joden in de voormalige
Nederlandse koloniën in de West".
Lezingen van GNI Zaanstreek-Waterland in De
Vermaning, Westzijde 80, Zaandam (€ 5):
• Ma 5 mrt, 20 uur, dr. Bart Wallet, 'Joodse militairen:
taboe en realiteit'
Zie ook de agenda van vergadering.nu.

RADIO – TV – CURSUS – EXPOSITIE

• Dagelijks 18 uur: Kort nieuws van i24News.
• Za 19.30 uur, zo 6.30 en 16.30 uur: ds. Willem
Glashouwer over Israël, verbonden en koninkrijk.
• Za 20 uur, zo 07 en 15 uur, di 22.30 uur, wo 11.30 en
14.30 uur, IsraëlCNN, Focus on Israel, het nieuwe
antisemitisme.
Lees en bid verder op bladzijde 2 • Za 22.30 uur (7) en ma 21.30 uur (8) De film van je
leven, de reis van het Holland-koor naar Israël in
2015.

MEER NIEUWS
► CIDI.TV digitaal TV kanaal van het Centrum
Informatie en Documentatie over Israël.
► Radio Israël, Internet-zender met Actualiteiten,
Bijbelstudies, Online Gebed en veel Muziek:
► Groot Nieuws Radio (1008 AM en internet), .
► Brabosh, Vlaamse Vrienden van Israël, uitgebreide
informatieve en actuele website.
► Trouw Israël Monitor, commentaar op berichtgeving
in dagblad Trouw over Israël van stichting WAAR!
► Israël en Midden-Oosten Blog, nieuws en achtergronden over het Midden Oosten, door Ratna Pelle.
► Israël-Palestina Info ~ Actueel, een online gids over
het Midden-Oosten Conflict.
► Harry's focus op Israël, Harry Nihom schrijft over de
geschiedenis van Israël, de slachtoffers en de huidige
politieke situatie in het Midden Oosten.
► Missing Peace, 'alternatieve en onafhankelijke bron
voor informatie over het Midden Oosten'.
► Likoed Nederland, actueel nieuws over Israël en het
Midden Oosten
► Nederlandse Stichting voor Israëlische Cultuur,
informatie over Israëlische muziek, toneel, dans, film e.d.
in Nederland.
► Visie voor Israël, nieuws uit Jeruzalem betreffende
ontwikkelingen en de situatie in het Midden Oosten
► Startpagina van de Messiaanse beweging, met veel
informatieve links.
► Tora Yeshua, nieuws over Israël en Messiaanse
gemeenten
► Israël CNN, informatie over en hulp aan Israël.
► Het Midden Oosten Anders Bekeken, nieuwsbrief
met een afwijkend geluid.
► Midden Oosten Nieuws, nieuws, nieuwsbrief en
(Bijbelse) achtergronden, door Willem Jongman.
► VCIP, Vrije Encyclopedie van het Conflict Israël Palestina
► Joods Actueel, nieuws over Joods België en Israël
► Etsel Infoteur Actueel nieuws over Israël.
► Centrum Informatie en Documentatie Israël
► The Begin-Sadat Center for Strategic Studies,
informatieve Engelstalige Israëlische denktank.
► Vereniging Nederland Israël Philatelie, informatie
over Israëlische postzegels,
► Israël in de media, groepsblog van WAAR voor
commentatoren die eenzijdige negatieve berichtgeving
over Israël in de media willen rechtzetten.
► www.crethiplethi.com, Online Magazine covering
the Middle East, Israel, the Arab world, Southwest Asia
and the Islamic Maghreb. Engelstalige artikelen.
► KehilaI News Israel, nieuwswebsite van de
Israëlische Messiaanse gemeenten.
► Hervormd Bodegraven, thema Israël
► Shuva Israel betekent ‘opgaan naar of terugkeer
naar’ Israël en is onderdeel van het internationale Shuva
Global Diplomacy, helpt met haar projecten emigratie
naar Israël en ondersteunt de bewoners van de betwiste
gebieden.
► Gatestone Institute, internationale denktank met
nieuws en analyses in vele talen, o.a. Nederlands,
inzake de VS en het Midden-Oosten.

Vervolg Gebedsbrief
• Een belangrijk deel van het probleem is hoe de kerken
Israël zien, dus spreek alstublieft tot oudsten in de hele
wereld dat Israël niet een volk is als enig ander volk
(Numeri 23:9b) en laat hun de implicaties daarvan zien.
• "Gezegend is hij die u [het volk Israël] zegent, en
vervloekt is hij die u vervloekt." (Numeri 24:9); "want die
volken zullen zeker verwoest worden." (Jesaja 60:12).
"Te dien dage zal Ik zoeken te verdelgen alle volken die
tegen Jeruzalem oprukken." (Zacharia 12:9)
• Heer Yeshua, schud de gelovigen wakker om te zien
dat ze bij de politiek betrokken moeten zijn, door te
bidden voor hun verkozen leiders, of ze voor hen
gestemd hebben of niet (1 Timoteus 2:1-3)
8. Onze volgende gebedslast was om te bidden voor
de nieuwe immigranten [olim] in Israël, waarvan
sommigen het leven hier erg moeilijk vinden en
sommigen geven het zelfs op en keren terug naar de
ballingschap. [Tussen twee haakjes, hoe moeilijk het ook is
voor ons die olim in deze natie zijn, wij bij IFI zouden niet
ergens anders willen zijn. Dit is thuis en ja, het is soms
moeilijk. Toch is het helemaal geweldig om te bedenken dat
we het 2000- jaar oude gebed beleven en het verlangen van
ons volk om in Jeruzalem te zijn. (Psalm 147:2)]
• Heer, dit is niet Uw wil. Plant hen alstublieft en laat hen
niet opnieuw ontworteld worden (Amos 9:14-15)
• In de komende dagen zal Jakob wortel schieten, Israël
bloeien en uitspruiten, zodat zij de wereld met vruchten
vervullen. Jesaja 27:6
• Abba, we hebben in dit land een doorbraak nodig voor
de nieuwe olim – financieel, emotioneel, mentaal en
geestelijk (Jesaja 51:11; 55:12-13)
• Help Minister van Financiën Kachlon om plannen uit te
werken om de kosten van levensonderhoud te verlagen.
• Heer, zegen de Ethiopische Joodse gemeenschap
overvloedig en voorzie in al hun noden (Ezechiël 36:812)
• Laat de opbrengst van olie en gas gebruikt worden om
de armen te helpen en niet om de rijken nog rijker te
maken (Jacobus 5:1-6)
• Stel de Joden die vanuit het Westen immigreren in
staat om realistische verwachtingen te hebben en om dit
als een avontuur te zien en niet als een overzetten van
hun levensstijl naar Israël.
• We baden dat een enorme “WELKOM” mat neergelegd
zal worden bij de ingang van het Ministerie van
Binnenlandse Zaken en dat alle struikelblokken
verwijderd zullen worden van het pad van Uw volk
(Jesaja 62:10)

9. We eindigden met te bidden voor aliya – de
immigratie van Joden vanuit de ballingschap naar
vrijheid thuis in Israël.
• Troost de mensen in Parkland in Florida die net hun
geliefden hebben verloren bij die demonische massale
schietpartij, en laat de Joden die ook familieleden
hebben verloren nu denken over de terugkeer naar Sion
(Jeremia 50:4-5)
• Ontdoe de Joden in ballingschap van de trots die zegt
“Zij zullen ons niet verjagen of ons beangstigen”wanneer in feite U hun zegt dat het nu de tijd is om uit
Babylon te vluchten (Jeremia 51:9-10)
MEER BIJBEL EN GEBED
• We verklaren dat het Uw wil is dat de ballingen van
Israël in het land Israël geplant worden (Jeremia 32:41► Jan van Barneveld's website 'Israël het volk van God' 44)
bevat veel actuele en achtergrond-artikelen.
• Laat hen nu door Uw liefde verzameld worden (Jeremia
► Informatieve website van de Deputaten Kerk en Israël 31:3-5), in plaats van door de jagers naar huis
van de Christelijke Gereformeerde Kerken.
opgejaagd te worden in de zeer nabije toekomst
► www.franklinterhorst.nl meldt gebeurtenissen van
(Jeremia 16:16)
vandaag in relatie met Bijbelse profeten.
• Vrees niet, want Ik ben met u; Ik doe uw nakroost van
► Watchmen from Jerusalem, a Biblical perspective on het oosten komen en vergader u van het westen. Ik zeg
the news. Verschijnt om de paar maanden. (en).
tot het noorden: Geef, en tot het zuiden: Houd niet terug,
► Wekelijks commentaar van Dirk van Genderen.
breng Mijn zonen van verre en Mijn dochters van het
► GAiN (Global Aid Network), wereldwijde christelijke
einde der aarde, ieder die naar Mijn naam genoemd is,
hulporganisatie, o.a. actief in Israël.
en die Ik geschapen heb tot Mijn eer, die Ik geformeerd
► Bijbelstudies van Peter Steffens vanuit de Joodse
heb, die Ik ook gemaakt heb.
Jesaja 43:5-7
achtergrond van de Bijbel.
► Onderwijs en Israël, onderwijsmateriaal DeputaatMoge Hij die Israël wonderbaarlijk heeft hersteld, in uw
schap voor Israël van de Gereformeerde Gemeenten
leven alles wat nodig is ook herstellen. Zoals David zei:
► Jules Isaac Stichting, bevordert een volwaardige
"Hij verkwikt mijn ziel, Hij leidt mij in de rechte sporen om
christelijke theologie die vrij is van vervangingsdenken.
Zijns naams wil." (Psalm 23:3)

Shabbat shalom en zegeningen uit Sion
Het IFI team
Psalm 128:5

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

