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NIEUWS

 REGERING  

Enkele hete hangijzers zorgen voor verwijdering 
binnen de Israëlische regeringscoalitie
Binnen de coalitie groeit het onderlinge ongenoegen 
vanwege het niet nakomen van de eerder gemaakte 
afspraken tussen de verschillende politieke partijen. Een 
groeiend irritatiepunt gaat over het voorstel voor dienst-
plicht voor de ultra-orthodoxen. (Pillar of Fire)

Wie wil Israël vernietigen? Je zult verbaasd staan
Het is de eerste keer in de korte geschiedenis van Israël 
dat een grootschalige beweging met ondemocratische 
middelen is gestart om een democratisch gekozen 
regering omver te werpen. (Gatestone/Wim Jongman)

Netanyahu’s 'herverdeling van rijkdom' verontrust 
Israël
Is het juist om te nemen van rijkere gemeenten en te 
verdelen onder armere gemeenten, die vooral ultra-
orthodoxe steden en nederzettingen zijn? (Israel Today)

 DEFENSIE 

Nederland koopt Elbit's   nieuwe Puls artilleriesysteem  
Het gaat om een vijf-jarig contract ter waarde van $305 
miljoen. Volgens het contract zal Elbit Systems 20 Puls-
artillerie-raketsystemen leveren die zijn geïntegreerd op 
een vrachtwagenplatform, en raketten. (Israelnieuws)

Tekorten in IDF dwingen soldaten om kogelvrije 
vesten onderling te delen
Israëlische soldaten beweren dat ze vanwege een tekort 
gedwongen zijn om speciale keramische vesten onderling
te laten rouleren; IDF belooft de beweringen te onder-
zoeken. (IsraelCNN)

Iron Dome spaart zowel levens als geld     
Israëls luchtverdedigers – degenen die systemen als Iron 
Dome maken en degenen die ze bedienen – blijven er 
voor zorgen dat ze de vijand een stap voor blijven. Zoals 
door het ontwikkelen van het laser luchtverdedigings-
systeem Iron Beam. (Israel Today)

Video: The Miraculous Six Day War and Liberation of 
Jerusalem
This exciting and uplifting film highlights the miraculous 
events of the 1967 Six Day War, emphasizing the Divine 
hand orchestrating these remarkable events. (UwI)

 BINNENLAND 

Morgen viert Jeruzalem de hereniging     
Het verschijnsel armoede in Jeruzalem is vooral 
wijdverbreid onder de ultraorthodoxe en Arabische 
bevolking. (Israel Today)

Jeruzalemdag: een droom die uitkomt
Jeruzalem, ooit een verre droom, is nu een onlosmakelijk 
deel van de staat Israël.  (Israel Today)

‘  March of the Nations’ in Jeruzalem     
Inwoners van Jeruzalem zagen dinsdag tijdens de mars 
door de stad met eigen ogen dat zij gesteund worden 
door vele mensen wereldwijd. (Israel Today)

Mijn Jeruzalemsteen     
Als iemand die geboren en getogen is in Jeruzalem, ben 
ik erg gesteld op deze stenen en ben ik verliefd geworden
op hun uiterlijk. (Israel Today)

'Dit is het hart van Israël', verklaart Herzog
Zelfs Israëls gematigde president erkent tijdens een 
bezoek aan de regio Binyamin dat Judea en Samaria 
onlosmakelijk verbonden zijn met de staat Israël en het 
Joodse volk. (Israel Today)

 ECONOMIE 

S&P Global Rating bevestigt hoge kredietwaardigheid
Israël     
Netanyahu verwelkomt dit besluit nadat ratingbureau 
Moody’s de rating van Israël had verlaagd vanwege de 
plannen rond de justitiële hervorming. (Israel Today)

 PALESTIJNEN 

Hamas en zijn lege woorden 
Er is niets gebombardeerd en de Palestijnen voelen zich 
machteloos en zonder een echt antwoord op de  vlaggen-
mars van Israël in Oost-Jeruzalem. (Israel Today)

De Gazastrook en leven met onoplosbare problemen 
Het is niet gemakkelijk om een onafhankelijke 
terroristische staat te accepteren, maar het is misschien 
beter dan het alternatief. (Israel Today)

‘  Murderous consequences’ – EU condemns terror   
incitement in Palestinian textbooks
Textbooks used by high schoolers at a PA educational 
institution in Bethlehem describe Jews as “dangerous” 
and “perverted in nature,” while lionizing “Jihad and 
martyrdom.” (World Israel News)

Staakt-het-vuren tussen Israël en Gaza houdt stand     
Verschillende hoge commandanten van de Islamitische 
Jihad gedood bij gerichte aanvallen. Twee doden aan 
Israëlische kant van de grens, waaronder een Palestijn uit
Gaza. (Israel Today)

Abbas op ‘Nakba-dag’: Israël liegt als nazi-
propagandist Goebbels
De president van de PA, Machmoud Abbas, heeft 
maandag geëist dat de VN het lidmaatschap van Israël 
opschort, tenzij het de eisen inwilligt om een Palestijnse 
staat op te richten en miljoenen nakomelingen van 
vluchtelingen te laten terugkeren. (IsraelCNN)

Machmoud Abbas spreekt over de kwaadaardige 
Joden tijdens Nakba-dag bij de VN     
Als je antisemieten een forum geeft, moet je niet 
verbaasd zijn als ze zeggen wat ze denken. Mahmoud 
Abbas in topvorm. (Israel Today)

‘  En weer ligt er een operatie achter ons’   
Zes hoge Islamitische Jihad-terroristen werden uitge-
schakeld, waarvan drie op de eerste dag van de operatie.
Israël wist meer over het persoonlijke leven van de 
gedode terroristen dan hun vrouwen. Zelfs waar en hoe 
lang ze in gebed gingen. (Israel Today)

Aviel: Dank God voor onze vijanden!
Terwijl ik deze regels schrijf – vrijdag 12 mei, een paar 
minuten na 12 uur – loeien de sirenes in de bergen van 
Jeruzalem, twee keer achter elkaar. Raketalarm bij ons 
thuis. Er is weer een gevoel van eenheid onder het volk 
van Israël, ook al liggen er nog juridische hervormingen 
op tafel. (Israel Today)

 MIDDEN-OOSTEN 

Het Witte Huis wil een Saoedisch-Israëlische 
vredesovereenkomst doordrukken
Het Witte Huis wil in de komende zes tot zeven maanden 
een diplomatieke druk uitoefenen op een Saoedisch-
Israëlische vredesovereenkomst voordat de presidents-
verkiezingen de agenda van president Biden opslokken. 
(Israelnieuws)

 RELIGIE 

Is christelijk zendingswerk “terrorisme”? 
De politie heropent het onderzoek naar een messiaanse 
dansleraar die een jonge student tot geloof in Jezus 
bracht. (Israel Today)

Shabbats  lezingen: God heeft geen groot leger nodig  
In het boek Numeri wordt tweemaal een volkstelling 
vermeld, die ruim 600.000 strijdbare mannen oplevert. 
Maar God is niet onder de indruk van grote aantallen 
manschappen. Hij berispt David na een volkstelling, en 
geeft de overwinning aan de 300 mannen van Jozua. 
(Messianieuws)

Muziekvideo: Psalm 92, de psalm voor de Shabbat
In de tijd, dat de priesters dagelijks offerden in de Tempel,
zongen de aanwezigen een lied, een psalm die voor elke 
dag van de week was uitgekozen. Voor de Shabbat was 
dat Psalm 92. (Messianieuws)

 ANTISEMITISME, BDS 

'  Jezus machtigt je om de Joden te doden' en ander   
online antisemitisme
Online antisemitisme waakhondgroep bekritiseert 
Facebook en Twitter omdat ze gewelddadige haatspraak 
tegen Israël nog steeds als legitieme kritiek beschouwen. 
(Israel Today)

 ARCHEOLOGIE EN TOERISME 

Oudste Hebreeuwse Bijbel gekocht voor meer dan 38 
miljoen dollar 
De Bijbel is gisteren op een internationale veiling gekocht 
door het Museum van het Joodse Volk “Anu” in Tel Aviv. 
(Israel Today)

Toerisme uit het buitenland keert terug 
Langzaam herstelt het toerisme naar Jeruzalem zich. 
Conflicten noch protesten kunnen de wereldwijde 
belangstelling voor de stad temperen. (Israel Today)

Archeologie: Oude Pelgrimsweg wordt opgegraven
Deze vrijdag viert men in Israël Yom Yeroeshalayim, 
Jeruzalemdag, de dag waarop Oost- en West-Jeruzalem 
werden herenigd onder Israëlisch bestuur. Dat maakte 
archeologische opgravingen rondom de Tempelberg 
mogelijk, zoals naar de Pelgrimsweg. (Messianieuws)

Een zeehond bezoekt het strand van Jaffa en heeft 
meteen vrienden     
Na Noa Kirel is nu een mediterrane monniksrob de 
nieuwe superster van Israël. (Israel Today)

2000 jaar oud financiëel document opgegraven
De ontdekking werpt licht op de handelsactiviteiten van 
die tijd en biedt een zeldzaam inzicht in het dagelijks 
leven. (Israel Today)

Oud vrachtschip gevonden voor de kust van Israël     
Enorme en zeldzame lading van 1.800 jaar oude 
marmeren artefacten ontdekt voor de kust van Beit Yanai 
op een koopvaardijschip dat tijdens een storm schipbreuk
leed. (Israel Today)

Nieuwe inzichten in het vloektablet afkomstig van de 
berg Ebal     
De 3200 jaar oude vondst kan bewijzen dat de Israëlieten
konden lezen en schrijven toen ze het land binnen 
kwamen. (Israel Today)

 DIVERSEN 

Noa Kirel wint derde plaats voor Israël op Eurovisie 
Songfestival     
Fans hadden hoge verwachtingen van Noa Kirel en 
vragen zich af of de uitkomst anders zou zijn geweest in 
vredestijd? (Israel Today)

De wekelijkse cartoon van Ya’akov Kirschen

De Iraanse islamitische poppenspeler
Onze tegenstanders zijn niet de Palestijnse 
Arabieren.
Onze tegenstanders zijn de massa's handlangers van
de Iraanse mulla's.

Voorbidders voor Israël

Gebedspunten vrijdag 19 mei 2023

1. Lofprijs
Het profetische gedeelte van de Sabbat bevat een 
van de geweldigste beschrijvingen van het behoud in 
heel Gods Woord: "Ik zal u Mij tot bruid werven 
[verloven] voor eeuwig: Ik zal u Mij tot bruid werven 
door gerechtigheid en recht, door goedertierenheid 
en ontferming; Ik zal u Mij tot bruid werven door 
trouw; en gij zult JHWH kennen." (Hos. 2:19-20; vgl. 
Jer. 31:34) [In het Joodse denken van die tijd betekende 
"verloofd zijn" het wettelijk getrouwd zijn in de volle 
zin des woords behalve de uiteindelijke seksuele 
verbintenis, zoals Jozef en Miriam, Jesjoea's aardse 
ouders (Mat. 1:18-19).]
• Dank U, Heer Jesjoea, dat U ons vandaag 
voorbereidt om Uw vlekkeloze Bruid te zijn (Ef. 5:27; 
Op. 21:2, 9).
• We prijzen U dat U onze gerechtigheid voor God 
bent geworden (Jes. 45:24; 54:17; Jer. 23:6; 2 Kor. 
5:21).
• Heer Jesjoea, we zijn zo dankbaar dat Uw dood en 
opstanding God de Vader in staat stelt om volkomen 
rechtvaardig te zijn, evenals de rechtvaardiger van 
allen die op U vertrouwen (Rom. 3:26).
• Here God Almachtig, dank U voor Uw eeuwige liefde
voor Israël en voor ons (Jer. 31:1; Ef. 2:4-5).
• We prijzen U omdat U altijd trouw bent - zelfs als we
vallen in onze wandel met U (2 Tim. 2:13).
• We zien deze profetie in Hosea als een verwijzing 
naar het Nieuwe Verbond, aangezien een van de 
grootste bepalingen ervan is dat, omdat U onze 
zonden vergeeft, we U nu allemaal kunnen kennen 
(Jer. 31:34; vgl. Jes. 59:1- 2).
• Dank U dat Uw Woord waar, trouw en betrouwbaar 
is, omdat het gebaseerd is op wie U bent – dat wil 
zeggen, het is gebaseerd op Uw wezenlijke aard (Ps. 
56:5; 119:160; 138:2; Op. 21). :5)
• We zijn gezegend en voelen ons heel nederig dat 
uw toewijding aan ons zo diep persoonlijk is (Hoog-
lied 8:6-7).
• We prijzen U, Heer, dat U een woonplaats voor ons 
hebt voorbereid en dat U voorbede doet voor ons 
zodat wij totaal en volledig behouden kunnen worden 
(Joh. 14:2-3; Heb. 7:25).
• Dank U voor de beloofde Heilige Geest, die ons nu 
wordt gegeven als een getuige van onze relatie met 
U, en die ons verzegelt in die relatie (Rom. 8:16; Ef. 
1:13-14).
• Het is enorm geruststellend en bemoedigend om te 
weten dat, aangezien U de toekomst kent, niets U 
ooit voor verrassingen komt te staan (Jes. 42:9; Jer. 
1:5).
• We zegenen U dat Jeruzalem nu verenigd is onder 
de heerschappij van Israël en dat U Sion aan het 
opbouwen bent, aangezien dit alles aangeeft dat we 
de glorieuze terugkeer van Uw Zoon naderen (Ps. 
102:17; 147:2).

2. Overheid en maatschappij
De operatie Shield & Arrow van de IDF verhoogde de 
populariteit van premier Bibi Netanyahu onder de 
Israëli's. Hoewel hij alle eer aan de IDF en de andere 
veiligheidstroepen van Israël gaf, werd hij persoonlijk 
enorm bemoedigd, wat een antwoord is op onze 
gebeden. Nu er een staakt-het-vuren is, zijn we nu 
terug naar de minder opwindende, maar even 
belangrijke taak om de dagelijkse zaken van het land 
te regelen.
• Dank U dat U momenteel de positie van Netanyahu 
in Israël hebt bevorderd (Ps. 75:6-8; Spr. 8:15-16).
• Omring hem en alle andere ministers van de coalitie
met godvrezende adviseurs door wie U kunt spreken 
en naar wie ze zullen luisteren (Spr. 8:5-7; 11:14; Jer. 
26:15b; Zach. 8:16).
• Help de coalitie al hun meningsverschillen uit te 
werken, zodat de begroting vóór eind mei wordt 
aangenomen en Israël geen nieuwe verkiezingen 
hoeft te houden (Spr. 13:10; Am. 3:3).
• Houd toezicht op de verdeling van de financiën 
zodat ze op zo'n rechtvaardige manier worden 
gedaan dat Uw gunst rust op het uiteindelijke 
resultaat (Spr. 14:34; Mat. 25:21).
• Voorzie alle gebieden met reële financiële nood met 
dit budget: de IDF; politie; onderwijs; medische 
behoeften; aliya en absorptie; vestiging in alle 
gebieden van Uw land; kosten van huisvesting; de 
ultraorthodoxen; de armen; plus elk ander gebied 
waar de regering verantwoordelijkheid draagt (Ps. 
82:3; Mi. 6:8; Rom. 13:1-6).
• Wat betreft zowel de begroting als de hervorming 
van de rechterlijke macht, verander de harten van 
Israëlische politici indien nodig, schenk flexibiliteit en 
de mogelijkheid tot godvrezende compromissen waar 
nodig, maar versterk hun vastberadenheid om stand-
vastig te zijn wanneer dat in overeenstemming is met 
Uw wil (Spr. 21: 1).
• Heer, laat de juridische hervormingen doorgaan, 
maar met alle aanpassingen die U nodig acht (Spr. 
19:21).
• Neem de leiding in de vergaderingen over de 
juridische hervormingen die de Israëlische president 
Herzog houdt om een compromis te vinden tussen de
coalitie en de oppositie (Ps. 103:19; 115:1-3).
• U die de Rechter van de hele aarde bent, geef Israël
alstublieft rechtvaardige rechters (Gen. 18:25; Heb. 
12:23).
• Abba Vader, vervul in overeenstemming met het 
bovenstaande gebed Jesaja 1:25-26 plotseling en 
spoedig.
• Blokkeer alle pogingen om de democratisch 
gekozen regering van Israël omver te werpen met 
niet-democratische middelen, terwijl men protesteert 
dat wat de regering wil doen ondemocratisch is (Job 
38:11)!
• Gebruik de Israëlische minister van Buitenlandse 
Zaken Eli Cohen en de VN-ambassadeur Gilad Erdan
als stemmen uit Sion, die Uw waarheid verkondigen 
aan de wereld, ongeacht of ze worden ontvangen of 
niet (Jes. 2:3b; Gal. 4:16).
• Laat hen en de rest van de coalitie veel inzicht 
hebben in de omgang met de Amerikaanse president 
Biden en zijn regering die zich consequent ertegen 
verzetten dat Uw wil in Israël geschiedt (Ps. 146:4-6; 
Jes. 31:1).
• Schenk Israël de wijsheid om te weten hoe om te 
gaan met zijn "beste bondgenoot" wanneer die bond-
genoot om de vier jaar vaak een totale verandering 
van leiders en van zijn relatie met Israël heeft (Hos. 
10:2; Jak. 1:8).
• Gebruik de verwijdering van de meeste Amerikaan-
se wapens en munitie die in Israël zijn opgeslagen 
naar Oekraïne als een vonk om Israëls militaire 
industrieën aan te steken om hun productie op eigen 
bodem te vergroten (Jes. 54:2).
• Here God, ga alstublieft door met het regelen van de
omstandigheden zodat Uw profetische belofte dat 
Israël uiteindelijk het hoofd van de volken zal zijn, zo 
snel mogelijk zal uitkomen (Deut. 28:10-13).

3. Interne veiligheid
Begin vorige week werd een staakt-het-vuren tussen 
Israël en de Palestijnse Islamitische Jihad [PIJ] 
ingesteld na bijna een week van gevechten. In alle 
opzichten was deze "Operatie" een groot succes - 
maar totdat Israël dit conflict ziet als onderdeel van 
een oorlog die Iran en zijn handlangers tegen Israël 
voert, en het dan zo gaat noemen en niet zomaar een
"operatie" - zal de vijand overleven om weer een dag 
te vechten en te moorden.
• Dank U voor Uw wonderbaarlijke bescherming 
nogmaals over Uw volk terwijl de vijand bijna 1500 
projectielen en raketten afvuurde op Israël – slechts 
één Joodse burger stierf (Ps. 121:4; Jes. 31:5).
• Maar genees alstublieft velen die nu te maken 
hebben met mentale, emotionele en fysieke trauma's 
(Jer. 17:14).
• Heer, mogen meer Israëli's beseffen dat er geen 
vrede met Gaza zal zijn totdat Israël dit deel van het 
land dat specifiek aan de stam van Juda was gege-
ven, weer in bezit neemt (Joz 15:1, 47; Richt. 1:18).
• Help de IDF om nu al plannen te maken hoe ze dat 
met succes kunnen doen (Ps. 149:2-9).
• Laat Israëli's zien dat elk deel van Uw land dat ze 
hebben weggegeven of waaruit ze zich hebben 
teruggetrokken in naam van "vrede" - Gaza, delen 
van Judea en Samaria, Zuid-Libanon - snel verandert 
in lanceerplatforms voor vijandelijke aanvallen op 
Israëlische steden en burgers ( Num. 33:55; Psalm 
120:7).
• Heer, net zoals U deed in de Zesdaagse Oorlog van 
1967, schik de omstandigheden zodat Israël heel zijn 
land in bezit moet nemen dat U aan hen hebt 
gegeven (Ex. 23:29-31; Obad. 1:17).
• Als de terroristen in Gaza Israël opnieuw aanvallen, 
laat dan uw volk daar zo genoeg van hebben dat ze 
daadwerkelijk oorlog voeren en hen verslaan (Am. 
1:7; Sef. 2:4-7).
• Bereid Israël voor om met Hamas, de heersers in 
Gaza, zodanig aan te pakken dat de inwoners van 
Gaza worden bevrijd van hun slechte heersers die 
zich verrijken terwijl het gewone volk verhongert (Jak.
5:1-6).
• Gebruik de postoperatieve chaos binnen PIJ om 
verdeeldheid en paranoia in hun midden te veroor-
zaken (Ps. 55:10).
• Dank U voor de ongelooflijke nauwkeurigheid van 
de inlichtingen die Israël hielpen bij het plannen van 
zijn strategie tijdens deze laatste operatie (Job 
12:22).
• Bescherm iedereen die informatie verzamelt tegen 
misleiding en gevaar (Gen. 12:3a).
• Onthul alle verborgen informatie over alle demoni-
sche plannen van de verschillende terroristen in 
Judea en Samaria onder de Palestijnse Autoriteit [PA]
(Obad. 1:6).
• Laat alle aanvoerlijnen die geld en wapens leveren 
aan terroristische groeperingen verstopt raken (Ez. 
4:2-3).
• Nu PA-president Abbas opnieuw Israël vervloekte bij
de VN, houd hem verantwoordelijk voor U overeen-
komstig Uw woord aangaande allen die Uw volk 
vervloeken (Gen. 12:3a; 27:29b; Num. 22:12; 24:9b).
• Bereid Uw volk voor op de dag nadat Abbas naar 
zijn eeuwige bestemming gaat en het ziet dat chaos 
uitbreekt onder de overgebleven Palestijnse terroris-
tische leiders (Spr. 26:17).
• Zalf de Palestijnse Kerk in Judea, Samaria en Gaza 
om vele Arabieren, en zelfs Joden, tot jaloezie te 
prikkelen met hun liefde en toewijding aan Israels 
Koning Messias (Rom. 11:11; 12:18-21).
• Geef een toename van het aantal Israëli's en dorpen
in Judea en Samaria (Jes. 49:19-20; 54:2-3).
• [Israëls Iron Beam-lasersysteem, dat de eerste tests al 
heeft doorstaan, zou de verdediging van het land veel 
efficiënter en veel goedkoper maken.] Heer, help Israël 
alstublieft om de laatste hand te leggen aan de Iron 
Beam en deze zo snel mogelijk online te brengen 
mogelijk (Spr. 8:12).

4. Externe veiligheid
Het lijdt geen twijfel dat Iran achter het recente con-
flict zat, aangezien PIJ de belangrijkste handlanger in 
Gaza is. Toch beschrijft een recent verslag hoe de 
Iraanse economie totaal in elkaar stort – en dit zou de
manier kunnen zijn waarop God "de koning en de 
vorsten uitroeit" van Iran (Jer. 49:38b).
• We verheerlijken U voor dit verslag omdat het op 
zijn minst een gedeeltelijk antwoord is op onze 
gebeden (Ps. 50:15), en we vragen U niet te stoppen 
totdat de geldtrein van het Iraanse regime volledig is 
ontspoord.
• Terwijl China zich terugtrekt uit enkele van zijn 
financiële beloften aan Iran, Heer, gebruik dit om 
Rusland ook goed te laten nadenken of ze Iran als 
bondgenoot wel kunnen vertrouwen (Spr. 11:21; 
16:5).
• Ondanks de hernieuwde betrekkingen tussen 
sommige Arabische landen en Iran, maak dat de 
aloude haat tussen de soennitische en sjiitische islam
toeneemt (Ps. 129:5).
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AGENDA

Israëlcentrum, Henri Nouwenstraat 34, Nijkerk

De livestreams beginnen gewoonlijk om 19.30 uur. U 
kunt de uitgezonden livestreams hier bekijken: 
https://www.youtube.com/c/christenenvoorisrael/videos

• Vr 19 mei, 19.30 uur, Israël in Focus 2: Verdriet 
omgezet in hoop.
• Za 20 mei, 21 uur, Feesten & Falafels 6, Joodse 
gerechten uit Perzië.
• Za 3 juni, 21 uur, Feesten en Falafels 7, Joodse 
gerechten uit Amerika.
• Za 10 juni, 21 uur, Feesten en Falafels 8, Joodse 
gerechten uit het Midden-Oosten.
• Za 17 juni, 21 uur, Feesten en Falafels 9 (slot), Joodse 
gerechten uit India.

Tentoonstelling 'Hallo Israël'
De jaarlijkse grote tentoonstelling bij het 75-jarig 
bestaan van Israël opent op 13 mei en duurt tot eind 
oktober. Hij laat je Israël zien op een andere manier 
dan bevooroordeelde media. Israël is zoveel meer dan 
een conflictgebied. Ontdek in een kibboetshuisje de 
voorgeschiedenis van de staat, bekijk de natuur, 
ontmoet een bewoner van Judea en een Joodse 
vluchteling uit een Arabisch land.
Ma-vr 9.30 - 16.30 uur, za 10.30 - 15.30 uur.
Israëlcentrum, Nijkerk.

• Ma 22 mei en 5 juni, 20 uur, spreekt ds. Henk Poot 
over 'Jezus, Johannes en Israël', in De Wingerd, Nieuwe
Pad 1, Tholen.
• Di 23 mei en 6 juni, 20 uur, spreekt ds. Henk Poot over 
'Jezus, Johannes en Israël', in Kerkgebouw De 
Levensbron, Mansholtlaan 1, Goes.
• Wo 24 mei en 7 juni, 19.30 uur, spreekt ds. Henk Poot 
over 'Het geheim van Israël', in VEG Nieuwvliet, 
Provincialeweg 2, Nieuwvliet.
• Wo 24 mei, 20 uur, spreekt ds. Kees van Velzen over 
‘Jeremia 31: waarom Gods trouw aan Israël zo belangrijk
is’, in de Pinksterterp, zaal R1, Vianenstraat 102, Oss.
• Do 25 mei, 19.30 uur, spreekt ds. Willem Glashouwer 
over 'Israël: Babylon of Jeruzalem?' in Christelijke 
Centrum De Cederborg, Hippolytuslaan 2, Middelstum.
• Do 25 mei, 1 en 8 juni, 20 uur, spreekt ds. Oscar 
Lohuis over 'Israël en de volken in het boek Hande-
lingen', in Gebouw Trinitas, Coehoorn van Scheltinga-
weg 1, Heerenveen.
• Do 25 mei, 20 uur, spreekt Frank van Oordt over '75 
jaar Israël – God gaat Zijn ongekende gang', in Kerkelijk 
Centrum de Ark, Rubensstraat 35, Papendrecht.
• Di 30 mei, 19.30 uur, spreekt ds. Henk Poot over 
'Waarom Israël er toe doet', in de Baptistenkerk, 
Kerkstraat 120, Muntendam.
• Wo 31 mei, 20 uur, spreekt ds. Kees van Velzen over 
'Het teken van Zijn komst', in het Hervormd Centrum , 
Prinses Julianastraat 8, Ommen.
• Do 1 juni, 20 uur, spreekt Peter Pellemans over 'De 
gemeente van God', bij Evangelische Gemeenschap 
Roosendaal, Benedendonk 1, Roosendaal.
• Do 8 juni, 10 uur, spreekt Jeannet van Duuren in Chr. 
Geref. Kerk De Schuilplaats, Rivierenlaan 283, 
Purmerend.
• Wo 14 juni, 14.30 uur, spreekt Marianne Glashouwer 
over 'Christenen voor Israël' bij de PCOB afdeling, in de 
Maranathakerk, Gedempte Haven 1, Werkendam.
• Do 15 juni, 19.30 uur, spreekt ds. Henk Poot over 
'Jezus en Israël', bij Pinkstergemeente Delfzijl, Saul van 
Messelstraat 1, Delfzijl.
• Do 15 juni, 20 uur, spreekt ds. Gerard Krol over 'De 
tempel in Gods plan' in de Calvijnkerk, Tromplaan 7, 
Baarn.

Mazzeltov Tour: negen felicitatieconcerten voor 75 
jaar Israël
Op 14 mei bestaat Israël 75 jaar! Daarom organiseren 
we in mei en juni de Mazzeltov Tour: negen grote 
felicitatieconcerten om samen met duizenden Israël-
vrienden de verjaardag van Israël te vieren. 
Er is natuurlijk veel muziek en samenzang en ruimte 
voor ontmoeting. Daarnaast komt het ontstaansverhaal 
van de staat Israël tijdens deze avonden op een bij-
zondere manier tot leven. 
We komen in de volgende plaatsen:
• dinsdag 23 mei, Emmanuskerk, Eindhoven
• donderdag 1 juni, De Fontein, Nijkerk
• donderdag 8 juni, Grote Kerk, Dordrecht
• zaterdag 10 juni, VBG Bethel, Drachten 
• dinsdag 13 juni, Bovenkerk, Kampen
• donderdag 22 juni, Lebuinuskerk, Deventer
• zaterdag 24 juni, Grote Kerk, Goes
Alle concerten beginnen om 19.30 uur.
Kosten € 5 incl. consumptie. Aanmelden.

MUZIEK

• Do 25 mei, 19.30 uur, Jubileumconcert '75 jaar Israël' 
van Deputaatschap voor Israël, in de Grote kerk te 
Tholen. Kaarten bestellen.

WANDELINGEN LANGS JOODS LEVEN

Excursies naar het Joodse verleden (betaald en tevoren 
aanmelden)
• Di 23 mei, 11.00-15.30 uur, excursie naar de synagoge 
van Zutphen, € 38,50 incl. lunch.
• Wo 24 mei, 14.00-16.30 uur, excursie naar Joods 
Leiden, € 17,50 incl koffie.
• Wo 31 mei en 30 aug, 13.00 - 17.15 uur, excursie door 
Joods Amsterdam, € 20, optie diner € 35.
• Di 6 juni, 14.00-16.30 uur, excursie naar Joods 
Dordrecht, €19,50 incl. koffie.
• Di 20 juni, 11.00-15.30 uur, excursie naar de synagoge 
van Elburg en Joodse gedeelten van de stad, € 17,50.
• Wo 28 juni, 14-17 uur, excursie naar de Joodse 
begraafplaats Muiderberg, € 17,50 incl. koffie.
• Wo 5 juli, 12.00-16.30 óf 14.45 tot 19.15 uur, excursie 
naar Joods Antwerpen, € 49 incl. diner.
• Elke zo t/m vr, tijd in overleg, wandeling door Joods 
Zwolle, € 10, vanaf 6 personen.
•• Stadswandelingen langs het Joodse verleden en 
bezoeken aan synagogen zijn vermeld in Winterswijk, 
Enschede (wijkwandeling en synagoge), Zwolle (syna-
goge), Zwolle (wijkwandelingen), Kampen, Zutphen 
(stadswandeling) en Deventer (stadswandeling).

• Za 20 mei, 10 uur, spreekt Jaap Bönker bij de 
Messiaanse gemeente Mayaan Yeshua, De Schakel, 
Klokhuislaan 12, Drachten.
• Zo 28 mei, 10 uur, spreekt Jaap Bönker bij de Evange-
lische Gemeente, Hoogeveenseweg 4, Balkbrug.
• Zo 4 juni, 10 uur, spreekt Jaap Bönker bij Evangelische
Gemeente, Berkhouterweg 23, Hoorn.
• Za 10 juni, 10 uur, spreekt Jaap Bönker bij Mess.gem. 
Makor Chajiem, Worp Tjaardastraat 336, Sneek.

I  CEJ     . Jacob Keegstra spreekt:
• Wo 24 mei, 19.30 uur, Vrije Baptistengemeente 
Philadelphia, Prof. Holwardastraat 21, Franeker.
• Za 3 juni, Mess. gem. HaTikvah, Spiesheem 50, 
Veenendaal.
• Zo 4 juni, 10 uur, Vrije Baptistengemeente, Ludger-
straat 2, Deventer.
• Za 10 juni, 10.30-13.00 uur, themaochtend, VEZ 
centrum, Rieteweg 12, Zwolle.

N  ear East Ministry  ,  Voorthuizerweg 5, Nijkerk.
• Reveilweken: 15-21 juli en 29 juli - 5 aug (voor 
iedereen), 22-28 juli (voor jongvolwassenen), 5-11 aug 
(voor verdieping).
• Za 20 mei, 15.30-17.30 uur, Informatiemiddag over 
uitzending Midden-Oosten.
• Zo 18 juni, 10 uur, spreekt Lourens Geuze in de Rafael-
Nehemia gemeente te Heemstede.
• Wo 28 juni, cursus voor wie wil worden uitgezonden 
naar het Midden-Oosten.

Studiehuis Reshiet, Yair en Karen Strijker
Webinars, online cursussen via Zoom vanuit Israël, 
19.30-20.30 uur. Tevoren aanmelden:
• Wo 24 mei, Shavoe'oth-webinar.
• Do 6 juli, Webinar Parasha Pinchas
Daarnaast zijn er betaalde Hebreeuwse cursussen, in 
Nederland en via een Zoom-verbinding.
• Zo 26 mrt - 28 mei, 13 uur, Alephcursus 'Hebreeuws in 
zes dagen' via Zoom.

DIVERSEN

• Za 20 mei, 19.30 uur, feestavond van werkgroep 
Israel-Apeldoorn ter gelegenheid van het 75 jarig 
bestaan van de Staat Israel, met Yaïr en Karen Strijker, 
SG de Heemgaard, Heemradenlaan 125, Apeldoorn.

Ebenezer Operatie Exodus
• Wo 24 mei, 20 uur, Evangelische Gemeente Parousia, 
's Gravesandestraat 1b, 's Hertogenbosch.
• Zo 2 juli, Landelijke gebedsdag.

Zie ook de agenda van vergaderi  ng.nu   en 
Agenda IsraëlNetwerk Twente  .   

• Za 12.30 uur, 700 Club Canada-Israël.
• Za 20.30 uur, zo 12.30 en 16.30 uur, di 21 uur, wo 
10.15 en 15.30 uur, Feesten en Falafels 6, de Joodse 
keuken in Perzië.
• Zo 21 uur, ma 11.30 uur, Israël: land van beloften?! 3.
Bloeien.
• Di 21.30 uur, wo 10.45 en 16.00 uur, Israël: land van 
beloften?! 4 Beveiliging.
• Di 18.35 uur, wo 12.30 uur, Winds of the Kingdom.
• Do 21 uur, vr 10.15 en 15.30 uur, Israël in focus 3 
Leven onder dreiging. 
• Vr 10.45 en 16 uur, Why Israel Matters.
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MEER BIJBEL EN GEBED

► I  nformatieve website   van de Deputaten Kerk en Israël
van de Christelijke Gereformeerde Kerken.
► Onderwijs en Israël, informatie voor het onderwijs 
over Israël, van het Deputaatschap voor Israël van de 
Gereformeerde Gemeenten.
► www.franklinterhorst.nl meldt gebeurtenissen van 
vandaag in relatie met Bijbelse profeten. 
Franklin is overleden op vrijdag 7 april 2023. Franklin’s 
site blijft voorlopig gewoon bestaan tenzij de overheid de
stekker eruit trekt vanwege wat zij noemt het verspreiden
van ‘desinformatie’.
► Watchmen from Jerusalem, a Biblical perspective on 
the news. Verschijnt om de paar maanden. (en).
► Wekelijks commentaar van Dirk van   Genderen  .
► GAiN (Global Aid Networ  k  )  , wereldwijde christelijke 
hulporganisatie, o.a. actief in Israël.
► Bijbelstudies van Peter Steffen  s   vanuit de Joodse 
achtergrond van de Bijbel.
► O  nderwijs en Israël  ,   onderwijsmateriaal Deputaat-
schap voor Israël van de Gereformeerde Gemeenten
► Jules Isaac Stichting, bevordert een volwaardige 
christelijke theologie die vrij is van vervangingsdenken.
► Torah in my heart, diepgaande Engelstalige bespre-
king van Torah-gedeelten met oog voor Hebreeuwse en 
Griekse woorden.
► Gebed voor Israël, bidstonden in diverse plaatsen. 
Reformatorisch.

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 (internet en DAB+), .
► Family7 christelijke televisiezender, te zien via de 
kabel en internet.

► Centrum Informatie en Documentatie Isra  ë  l  , CIDI
► 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.
► Joods Actueel, nieuws over Joods België en Israël
► The Begin-Sadat Center for Strategic Studies, 
informatieve Engelstalige Israëlische denktank.
► Vereniging Nederland Israël Philatelie, informatie 
over Israëlische postzegels, 
► Kehila News Israel, nieuwswebsite van de 
Israëlische Messiaanse gemeenten.
► Hervormd Bodegraven  , thema Israël  
► Gatestone Institut  e  , internationale denktank met 
nieuws en analyses in vele talen, o.a. Nederlands, 
inzake de VS en het Midden-Oosten.
► Uitgeverij Toetssteen, publiceert boeken rond Bijbel,
Jodendom, shoa.
► Uitgeverij Fuma, publiceert boeken rond de Bijbel en 
Israëls grote rol hierin
► Stichting Antisemitisme Preventie, nieuws omtrent 
antisemitisme. Tweewekelijkse nieuwsbrief.

ISRAEL PRODUCTEN

✡ Israël Producten Centrum, Christenen voor Israël, 
Henri Nouwenstraat 34, 3863 HV Nijkerk, Postbus 1046, 
3860 BA Nijkerk, 033-245 88 14. Landelijk netwerk van 
200 consulentes.
✡ Hart voor Israël, producten uit het hartland van 
Israël; Haarlem.

 ✡ Shalom voor Israël, Israël producten en Joods 
religieuze artikelen, Veenendaal, 0318-555257.

 ✡Wizo Giftshop  ,   A.J. Ernststraat 735a, 1082 LJ 
Amsterdam, 020-64 66 295.

 ✡ Kameel christelijke webshop
 ✡ Israelwinkeltje Nunspeet, 0341-263982
 ✡ De Wijntros, (web)shop voor Israëlische wijn en 

speciaalbier, Katwijk.
 

Vervolg Gebedsbrief

• Openbaar aan Iraanse burgers hoeveel rijkdom hun 
"geestelijke" leiders hebben verzameld terwijl zij 
worstelen om aan eten te komen - en gebruik dit om hun 
anti-regime demonstraties te versterken (Spr. 28:15).
• Aangezien de meeste Iraniërs Israël niet haten, Heer 
God, gebruik alstublieft het groeiende Iraanse Lichaam 
van de Messias om een grote zegen te zijn bij het 
voorzien in de basisbehoeften van gewone Iraniërs (Spr. 
22:9; Hand. 20:35).
• Schud elk ander deel van de Iraanse samenleving, en 
laat de vrees voor U zodanig op de mensen te vallen dat 
veel Iraniërs de Islam afwijzen en U Zoon omhelzen (Job
4:14; 38:13; Ps. 18:8).
• Bescherm Israël tegen het opzien naar een ander volk 
voor zijn verdediging (2 Kon. 18:21; Ps. 118:8-9).
• Blijf Israël de vrijheid geven om met succes Iraanse 
activiteiten in Syrië aan te vallen (Ps. 44:5-6).

5. Aliya
Dit is de enige keer in heel Gods Woord dat Hij zegt dat 
Hij het met heel Zijn hart en ziel doet (Jeremia 32:41). 
Dus als we erin volharden Hem over de aliya te vragen, 
kunnen we dit in groot vertrouwen doen omdat we weten
dat we 100% in overeenstemming met Zijn wil bidden (1 
Joh. 5:14-15).
• Moedig de Joden in het Westen aan om nu te komen 
terwijl ze hun rijkdom kunnen meenemen (Jes. 60:9).
• Verhoed dat alle negatieve pers over Israël die door 
bevooroordeelde media wordt verspreid, Uw volk ervan 
zou weerhouden naar huis terug te keren (Num. 13:32; 
14:6-9).
• Help hen in feite, vooral Joden die in het Westen 
wonen, om in te zien dat Israël in deze tijd van de 
geschiedenis een veel veiliger plek is voor hen en hun 
kinderen (Ps. 121:4; Jer. 31:10).
• Zorg voor alle financiën die nodig zijn om de nieuwe 
olim [immigranten] te vestigen en te installeren (Hos. 
14:5-7).
• Zoals U deed met de broden en vissen, vergroot de 
financiële middelen die zijn toegezegd om de nieuwe 
olim [immigranten] te helpen, zodat er meer dan genoeg 
is (Mat. 14:20-21; 15:37-38).
• Help de Israëlische minister van Binnenlandse Zaken 
om het proces voor Joden om hun staatsburgerschap te 
verkrijgen te stroomlijnen (Jes. 62:10).
• Plaats Uw last op de niet-Joodse leden van het 
Lichaam van Messias om de aliya in gebed, financieel en
op elke andere manier waarop U hen leidt (Ps. 32:8; Jes.
49:22; 60:10).

6. Behoud
Het uiteindelijke doel van de aliya is dat God verheerlijkt 
zal worden (Jes. 43:5-7). Een groot deel daarvan zal een
gevolg zijn van het behoud van heel Israël in Zijn land 
(Zach. 12:10; Rom. 11:16).
• Heer Jesjoea, openbaar Uzelf in dromen en visioenen 
aan Uw volk in deze tijd (Joël 2:28).
• Zet Uw Geest vrij in Uw volk waardoor ze hongeren en 
dorsten naar Uw gerechtigheid, en niet naar de 
gerechtigheid van hun meestal door mensen gemaakte 
tradities (Mat. 5:6; Rom. 10:1-3).
• Zoals U deed tijdens de Reformatie in de 16e eeuw, 
schep in Joodse harten een verlangen om Uw Woord te 
lezen en niet alleen te luisteren naar de stem van hun 
religieuze leiders (Ps. 119:99-100; Jer. 8:9; 15:16).
• Ook al lezen veel Joden alleen de Tora en de Psalmen,
openbaar aan hen de vele profetieën van Uw Zoon die 
erin staan (Gen. 49:8-11; Num. 24:17-19; Deut. 18:15-
19; Ps. 2:12; 22:2-32; 24:7-10; enz.).
• Heer, aangezien U gezegd hebt dat Uw Woord zal niet 
ledig tot U zal terugkeren, maar alles zal volbrengen 
waarvoor U het uitzendt, vervul alstublieft deze waarheid
wanneer Uw nog niet behouden volk Uw Woord leest 
(Jes. 55:11; Jer. 1:12 ).
• Zalf alle gelovigen om in staat te zijn zaadjes te planten
en onkruid te verwijderen uit de gedachten en harten van
nog niet behouden Joden (1 Kor. 3:6-7).
• Spreek tot alle geheime Joodse gelovigen die U niet 
hebt gezegd te zwijgen, vooral degenen in Israël, dat het
tijd is om uit de verborgenheid te komen en te 
verkondigen dat U Jesjoea de Messias, Heer en Koning 
van Israël bent (Mat. 10:33; 27:37).

7. Het Lichaam van de Messias
Er is een oproep gedaan aan Christenen om te vasten 
en te bidden voor Israël in de aanloop naar Shavoe'ot – 
Pinksteren. Laten we voor de betrokkenen bidden dat ze 
voorbede doen in overeenstemming met Gods wil voor 
Israël vandaag.
• Dank U voor de vele mensen die nu bidden en vasten 
voor Uw volk (Lc. 18:1).
• Maak het hun heel duidelijk hoe ze wel en niet moeten 
bidden over Israël - want zo vaak wanneer U met Israël 
omgaat, zijn Uw wegen en gedachten niet wat wij als het
beste beschouwen (Jes. 55:8-9).
• Spreek met veel gelovigen om voorbede te doen voor 
een toename van de aliya vanuit hun landen (Ps. 32:8).
• Dank U dat we erop kunnen vertrouwen dat wat we ook
bidden in overeenstemming met Uw wil, U zult horen en 
vervullen - op Uw manier en in Uw timing (1 Joh. 5:14-
15).
• Gebruik deze oproep tot gebed om nog veel meer 
mensen te rekruteren om consequent voor Israël te 
bemiddelen (Jes. 62:6-7).
• Heer, gebruik deze oproep om voor Israël te bidden 
ook om ervoor te zorgen dat veel gelovigen zich 
afvragen waarom de oudsten in hun gemeenten bijna 
nooit preken over – of bidden over – Israël en Uw volk 
(Rom. 9:1-5).
• Openbaar aan veel meer gelovigen dat het herstel van 
Israël ter wille van Uw naam is (Ez. 36:21-32).

8. Voorbidders voor Israël (IFI)
We danken ieder van jullie die, net als Aäron en Hur, 
onze armen opheft te midden van de strijd die woedt in 
en rond Israël (Ex. 17:11-12). Hoewel we vaak moe 
worden, blijven we staande vanwege uw kostbare 
voorbede voor ons. We zegenen jullie daarvoor en voor 
alle andere manieren waarop jullie deze bediening 
steunen en bemoedigen.

Shabbat shalom en zegeningen uit Jeruzalem
Chuck Cohen, voor het IFI-team

U maakt voor mij de tafel gereed
voor de ogen van mijn tegenstanders;
U zalft mijn hoofd met olie,
mijn beker vloeit over.
Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen
al de dagen van mijn leven.
Ik zal in het huis van de HEERE blijven
tot in lengte van dagen.
Psalm 23:5-6

HEBREEUWSE CURSUSSEN

 De verschenen lessen van de Introductiecursus ע
Hebreeuws staan op de website 
www.israelplatform.nl/hebreeuws/introductiecursus.pdf
 Vereniging Hebreeuws, Ontmoetingsplaats en א
wegwijzer voor iedereen die zich bezighoudt met de 
Hebreeuwse taal en literatuur 
 Studiehuis Reshiet, cursus Bijbels Hebreeuws en א
Hebreeuwse levensstijl, door Yair en Karen Strijker, in 
Nederland (video-verbinding) en Israël.
 Stichting Shoresh geeft de Keshercursus over de ש
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.
 Gratis digitale lessen Bijbels Hebreeuws van ב
Talencentrum Barneveld
 Efemeriden zijn wekelijkse stukjes Hebreeuwse א
Bijbeltekst, verklaard door dr. Piet van Midden, 
Universiteiten van Tilburg en Utrecht. Aanmelden met 
een mail naar p.j.vanmidden@uvt.nl
Engelstalige internetcursus Learn Hebrew Easily א
-Yeshivath Sharashim, onderwijs voor Joodse en niet ש
Joodse deelnemers die de Hebreeuwse Bijbel en andere
godsdienstige klassiekers dieper willen verstaan, reeks 
lange video's, EN/NL.
 Stichting Judaïca Zwolle geeft in de synagoge van ז
Zwolle, Samuel Hirschstraat, cursussen Bijbels 
Hebreeuws en diverse Bijbelse onderwerpen.
 Teach Me Hebrew is bedoeld voor zelfstudie van מ
modern Hebreeuws. Engelstalig.
 hebrew4christians.com/ bevat veelzijdige Engelstalige ש
lessen Hebreeuws.
 NIK Uitgeverij, diverse lesmethoden voor klassiek en ה
modern Hebreeuws.
 Midrasha Lamdeni, avondcursus Bijbels Hebreeuws מ
door Peter Vreeken in Houten.
 .Je  s-Creations   (Ruben en Marijke van Oel) geeft o.a א
cursussen Bijbels Hebreeuws op diverse niveaus, in o.a. 
Ede en Houten.
(?)Israelschool.org biedt vanuit Israël Nederlandstalige א
internetcursussen (modern) Hebreeuws aan.
 ,Syntaxis van het Bijbels Hebreeuws voor Beginners ת
behandelt het gebruik van werkwoorden, en een reeks 
lessen, van K. Jongeling. 
 Shira centrum voor de Hebreeuwse Zang, cursussen ש
voor het zingen van oude en nieuwe Hebreeuwse 
liederen, Judi Gor-Zimmerman, Soest.
 Veel universiteiten in Nederland en Vlaanderen א
verzorgen cursussen Hebreeuws, o.a. de Katholieke 
Universiteit Leuven.
 Wie Jiddisch wil leren, kan ook in België terecht bij de א
Universiteit van Antwerpen
 ,Leerhuis voor Bijbels Hebreeuws, De Schouw ל
Kerkplein 3, Almelo. Leesgroep voor Bijbelse en 
Talmoedische teksten, en voorbereidingsgroep hiervoor. 
Om de week. Info: omulder@hetnet.nl 
 DaDEL Digitale leeromgeving voor Bijbels Hebreeuws ד
en Grieks voor gevorderden, gratis.
 Hebreeuwsnl.com, cursussen voor gecombineerd נ
modern en Bijbels Hebreeuws van Hermien Kamphuis.

VAKANTIE IN ISRAËL

✡ Voor wie vakantieplannen naar Israël maakt, is Go 
Israël (tel. 020-6161948) van het Israëlische ministerie 
van Toerisme een goed startpunt.
✡ Virtuele reis naar Jeruzalem, Imax 3d, 7 min.
✡ Beter-Uit reizen, Aphen aan den Rijn (chr).
✡ Christenen voor Israël, Solidariteitsreizen,
✡ Drietour Reizen, Driebergen (chr)
✡ Goed Idee Reizen, Alphen aan den Rijn (chr)
✡ Oppenheim Travel (Joods).
✡ Issta Lines vliegreizen
✡ Jerusalem Today reizen, reizen vanuit Bijbels 
perspectief.
✡ Relireizen (v/h Krukziener), maatwerkreizen naar 
Israël voor individueel en groepen, fly & drive.
✡ Promised Lands gespecialiseerd in maatwerkreizen
✡ Studiehuis Reshiet, studiereizen met veel aandacht 
voor Hebreeuwse Bijbelse woorden. 
✡ Shoresh Educatieve Reizen, voor kleine groepen, 
met gids Timek Kolman
✡Jes-Creations, geloofsverdiepende reizen, kleine 
groepen, bezoek Bijbelse plaatsen en natuur, 
Bijbelstudie met Hebreeuwse onderbouwing. 
✡ GAiN (Global Aid Network), werkreizen o.a. naar 
Israël
✡ BaanBrekers, Near East Ministry, 3 maanden 
vrijwilligerswerk in Israël voor jongeren en 2 maanden 
vrijwilligerswerk voor 40-plussers.
✡ I  sraël Idoed Reizen     heeft als doel verdieping in Gods 
woord in relatie tot Israël. 
✡ Het Israël Project  zendt vrijwilligers uit naar 
verpleeg- en verzorgingshuizen in Israël.
✡ Comité Gemeentehulp Israël, evangelisch; vakantie-,
jongeren- en studiereizen; contact met Messiaanse 
gemeenten. 
✡ S  tichting Hi  s   W  ord   Stands 4   Ever organiseert 
bemoedigings- en gebedsreizen voor vrouwen 

 ✡ Transavia verkoopt vliegtickets naar o.a. Israël.
Nederlands sprekende gidsen:
✡ Ya'acov Nof is ervaren gids in Israël en organiseert 
maatwerk rondreizen. Telefoon ++972-546 663 101.

 Daniëlle Milner in Tel Aviv is een ervaren gids, ✡
spreekt Nederlands, Engels en Frans, e-mail 
MDanielle4444@gmail.com

 ✡ Ruth Bruggeman is reisgids in Israël, met een Joodse
achtergrond, organiseert Bijbelse en sportieve reizen 
voor gemeenten en groepen.
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	Tentoonstelling 'Hallo Israël' De jaarlijkse grote tentoonstelling bij het 75-jarig bestaan van Israël opent op 13 mei en duurt tot eind oktober. Hij laat je Israël zien op een andere manier dan bevooroordeelde media. Israël is zoveel meer dan een conflictgebied. Ontdek in een kibboetshuisje de voorgeschiedenis van de staat, bekijk de natuur, ontmoet een bewoner van Judea en een Joodse vluchteling uit een Arabisch land. Ma-vr 9.30 - 16.30 uur, za 10.30 - 15.30 uur. Israëlcentrum, Nijkerk.
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