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1. Lofprijzing
Aan het begin van ons samenzijn lazen we Psalm 91.
Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten,
Klik een onderstreepte kop aan om een bericht te lezen vernacht in de schaduw des Almachtigen. Ik zeg tot de
HERE: Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik
Jeruzalem gespannen als Israël zijn spierballen toont vertrouw. Want Hij is het, die u redt … Zijn trouw is schild
en pantser. Gij hebt niet te vrezen voor de verschrikking…
Nee, Joden kunnen nog steeds niet bidden op het
De Allerhoogste hebt gij u tot uw schutse gesteld, geen
Tempelplein. Het dreigende moslimgeweld heeft die
onheil zal u treffen, en geen plaag zal uw tent naderen;
status quo stevig verankerd. Maar Israël oefent zijn
want Hij zal aangaande u Zijn engelen gebieden, dat zij u
soevereiniteit gedeeltelijk uit door de opnieuw
behoeden op al uw wegen… Omdat hij Mij zeer bemint,
geplaatste metaaldetectors bij de ingangen naar de
zal Ik hem bevrijden; Ik zal hem beschutten, omdat hij
Tempelberg te handhaven.
Mijn naam kent. Roept hij Mij aan, Ik zal hem antwoorden;
Ik zal in de benauwdheid bij hem zijn, Ik zal hem uitredden
Groeten uit Israël: Detectors als excuus voor rellen en tot ere brengen. Met lengte van dagen zal Ik hem
Deze vrijdag is iets anders dan anders. De TV meldde verzadigen, en Ik zal hem Mijn heil doen zien. Psalm
me vanochtend al hoe de situatie op de Tempelberg in 91:1-16
Jeruzalem is. Een paar regels en gedachten over de
• Dank U voor de geweldige beloften in deze psalm en in
gespannen situatie op de Tempelberg, luidruchtige
heel Uw Woord (2 Petrus 1:4)
feestjes voor ons huis, en het weer voor vandaag. Lees • We verheugen ons in Uw belofte dat U altijd met ons
bent (Hebreeën 13:5-6)
verder »
• We zijn bemoedigd in de wetenschap dat U alles doet
Veiligheidstroepen op Tempelberg worden versterkt meewerken ten goede voor ons (Romeinen 8:28)
• Zie, de Bewaarder van Israël sluimert noch slaapt.
Wegens de aanhoudende gespannen situatie op de
Psalm 121:4
Tempelberg worden de daar gestationeerde
• Dank U voor Uw bescherming over dit volk en over ons
veiligheidstroepen vrijdag versterkt. Gevreesd wordt
(Psalm 121:1-8)
voor onrust en gewelddadige botsingen na het
• Hallelujah! Heer Yeshua, ook nu bidt U voor ons om
traditionele Vrijdaggebed.
geheel te behouden (Hebreeën 7:25)
• “Op Christus de vaste Rots sta ik; al het andere is
Tempelberg open voor Joden – en weer gesloten
drijfzand…” (1 Korintiers 10:4)

Joodse bezoekers van Tempelberg deden maandag en
dinsdag iets dat velen een profetische doorbraak
noemden: zij baden, openlijk en zonder intimidatie.
Maar woensdag riepen de moslimleiders uit tot Dag van
Woede, en stuurde de Israëlische politie de Joodse
bezoekers weg.
Rellen op de Tempelberg na veiligheidsmaatregelen
Nadat de Israëlische veiligheidstroepen zondag
magnetometer detectiepoorten aan de ingangen van de
Tempelberg hadden geplaatst, was het er ook maandag
onrustig tot laat in de nacht. Veel Arabieren lieten zich
niet controleren baden buiten het Tempelplein.
Shabbatlezingen 22 juli: 'Onderwerpt u aan God'
De Bijbelgedeelten voor deze shabbat zijn:
✡ Torahlezing: Matot en Masei, Numeri 30:2 – 36:13,
✡ Profetenlezing: Jeremia 2:4-28 en 3:4,
✡ Brit Chadashah, Nieuwe Testament: Filippenzen 3:721 en Jacobus 4:1-12.
Terrorist doodgeschoten na moordpoging op
militairen
In Gush Etzion, ten zuiden van Jeruzalem, heeft
donderdagmiddag een terrorist geprobeerd om
Israëlische soldaten neer te steken met een mes. Het
incident vond plaats bij een controlepost in de buurt van
de Arabische dorp Kfar Takoa in Gush Etzion.

Christen-archeologen zoeken Tabernakel in Shiloh
In een tijd waarin de meesten in het christelijke westen
de waarheid van de Bijbel verwerpen, beginnen
gelovigen met een meer academische achtergrond
steeds meer de betrouwbaarheid van de Schriften te
bewijzen, bij voorbeeld door het verrichten van
opgravingen.
Groeten uit Israël: Ongevallen grootste doodsoorzaak

Voor vandaag verwachten de meteorologen een
normale zomerdag. Een paar regels over tragische
verkeersongevallen die de laatste dagen plaats
hadden, een poging tot Joods-Arabische samenwerking
voor verkeersveiligheid, en natuurlijk het weerbericht
voor vandaag.
Video's van de Dag: 'Operatie Goede Buurman'
De video toont u indringende beelden van een
kapotgeschoten Syrische stad en de 'Operatie Goede
Buurman'. Het Israëlische leger helpt de gewonde
burgers uit Syrië, die meestal in de nachts naar de
Israëlische grens komen, om in Israël behandeld te
worden.
Wie gelooft nog in de Palestijnse vredesretoriek?
Hoewel de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie al in 1965
werd opgericht door de militante Moslimbroederschap
en Egyptische staatsburger Yasser Arafat, is Israël nog
steeds niet in staat om te bepalen of de PLO in de
eerste plaats een religieuze of een nationalistische
beweging is.
Video: Zesdaagse Oorlog 7, Dag Drie van de oorlog
In dit zevende deel zijn we getuige van het dramatische
moment toen een tweeduizend jaar oude droom
werkelijkheid werd. Op deze derde oorlogsdag kregen
Israëlische troepen Oost Jeruzalem in handen,
waaronder de Oude Stad en de Tempelberg, de
heiligste plaats van het Jodendom.

2. Veiligheid
Sommige van de punten waarover we hebben gebeden
zullen al voorbij zijn of zullen toch nog uw gebeden nodig
hebben tegen de tijd dat u dit leest. Het is heel goed
mogelijk dat het vandaag een heel gewelddadige dag zal
zijn in Jeruzalem en op andere ontvlambare punten in het
hele land. Na de terreuraanslag vorige week vrijdag,
waarbij drie Israëlische Arabieren twee Israëlische
politieagenten in het gebied van de Tempelberg doodden,
heeft Israël metaaldetectoren opgezet bij de ingang van
de Berg die de moslims gebruiken. Arabieren zijn
woedend! Israël waagt het haar volk te proberen te
beschermen door precies te doen wat in Mekka al wordt
gedaan! Hypocrisie en Israël/Jodenhaat worden openlijk
aan de wereld getoond. Vandaag dreigen de moslims met
hun duizenden te komen om de Berg te proberen binnen
te komen.
A We dankten God eerst voor Zijn heilige berg Sion die Hij
50 jaar teruggaf aan Zijn volk.
• We prijzen U voor de Berg Moria, Uw heilige berg Sion
(2 Kronieken 3:1; Psalm 2:6; 3:5; 15:1)
• Dank U dat U 50 jaar geleden de Israëlische
soevereiniteit over die plaats herstelde.
• Leer Israël hoe ze moeten vasthouden wat U aan hen
gegeven hebt. "Maar op de berg Sion zal er ontkoming
zijn, en die zal een heiligdom wezen; en het huis van
Jakob zal zijn bezittingen weer in bezit nemen." (Obadja
1:17)
• Een rivier – haar stromen verheugen de stad Gods, de
heiligste onder de woningen des Allerhoogsten. God is in
haar midden, zij zal niet wankelen. God zal haar helpen bij
het aanbreken van de morgen. Volkeren woedden,
koninkrijken wankelden, Hij verhief Zijn stem, de aarde
versmolt. De HERE der heerscharen is met ons, een
burcht is ons de God van Jakob. Sela. Psalm 46:5-8
B We baden vervolgens voor het veiligheidspersoneel dat
deze natie nu zal verdedigen.
• Dank U dat U Israëls hulp in benauwdheden bent (Psalm
46:2)
• Geef wijsheid en alle hulpmiddelen die nodig zijn voor de
mensen die zullen strijden tegen deze geest van hatelijke
woede.
• Als Israël zijn tanden moet laten zien, laat er dan geen
aarzeling zijn. "Vrees niet, gij wormpje Jakob, gij volkje
Israël! Ik ben het, die u helpt, luidt het woord des HEREN,
en uw Verlosser is de Heilige Israëls. Zie, Ik stel u tot een
scherpe, nieuwe dorsslede met dubbele sneden…"
(Jesaja 41:14-15a)
• Laten Israëls veiligheidstroepen vrees afwijzen en moed
van U ontvangen (2 Kronieken 32:7; Psalm 34:6)
• Help alle verschillende afdelingen van Israëls
veiligheidstroepen om samen te werken en duidelijk te
communiceren.
• Help hen om in wijsheid te handelen en niet te reageren
met woede of wraak (Romeinen 12:19)
• Laten de bevelen van de commandanten superhelder
zijn. Haal alle verwarring weg (1 Korintiërs 14:33, 40)
• Heer, stort Uw vrees uit op alle vijanden van Israël (2
Kronieken 17:10)
• Abba, zorg er alstublieft voor dat alle leiders van Israël
de soldaten van Israël beschermen en achter hen staan.
• Heer, voorzie in goddelijke bescherming voor dit land en
voor haar veiligheidstroepen in deze tijd (Psalm 34:4-8)
C We baden toen voor Israëls politieke leiders.
• Heer, doe een wonder en stel Israëls politici in staat om
in deze tijd het eens te zijn met elkaar (Psalm 133:1)
• Geef hun de moed om niet te weifelen in het doen wat
juist is (Jozua 1:6-9)
• Voorzie in onderscheiding over wat ze moeten doen in
de nasleep van de gebeurtenissen van vandaag
(Spreuken 19:21)
• Betreffende Premier Netanyahu, waak over dit woord:
"Het hart van de koning is in de hand des HEREN als
waterbeken, Hij leidt het overal heen, waar het Hem
behaagt." (Spreuken 21:1). We vertrouwen dat U dit doet.
• Bescherm Israëls leiders tegen toverij en manipulatie,
zoals U hebt gezegd dat het zou gebeuren – tot Uw eer:
"Want er bestaat geen bezwering tegen Jakob, noch
waarzeggerij tegen Israël. Thans worde gezegd van
Jakob en van Israël wat God doet." (Numeri 23:23)
• Geef hun wijsheid om de geesten van anarchie en
Jodenhaat aan te pakken, die woekeren in de Arabische
gemeenschappen binnen Israël en rondom Israël.
• Te dien dage zal de HERE der heerscharen tot een
sierlijke kroon en een prachtige diadeem zijn voor de rest
van Zijn volk, en tot een geest des gerichts voor wie ten
gerichte gezeten is en tot heldenkracht voor wie de strijd
terugdringen naar de poort. Jesaja 28:5-6

Groeten uit Israël: Een huis kopen is duur, en huren
ook
Het is iets koeler geworden, of eigenlijk: minder heet,
we beleven een van de warmste julimaanden ooit. Een
paar regels over de nieuwe wet, die de huurders van
een woning meer zekerheid moet geven, de
woningmarkt, een onverwacht sportsucces, en het weer 3. Israëls grenzen met Libanon en Syrië zijn wat
van vandaag.
veiligheid betreft een zeer grote zorg. De wapenstilstandsovereenkomst van de VS met Rusland over Syrië is
Aantal toeristen sterk gestegen, vooral meer Chinezen niet iets wat Israël kan accepteren omdat het Iran zich
daar laat verschansen – maar een paar kilometer van
Het jaar 2017 lijkt een recordjaar voor Israël op het
Israëls grens bij de Golan. Ook bedreigt Hezbollah in
gebied van toerisme te worden. In juni alleen reisden
Libanon Israël bijna dagelijks.
303.000 buitenlandse toeristen naar Israël, dat is 28
• Heer der heerscharen, zend Uw engelenlegers uit om
procent meer dan in juni vorig jaar. Opmerkelijk is de
Israël in het noorden te beschermen (2 Koningen 6:16-17)
toename van het aantal bezoekers uit China.
• Nu we U vragen om Uw volk te sparen, doe wat U hebt
Terroristen 'doodgeschoten', slachtoffers 'gestorven' gezegd en verdrijf het noordelijke leger (Joël 2:17-21)
• Breng grote verdeeldheid in de gelederen van Hezbollah
Bij een aanslag op de Tempelberg twee Israëlische
en tussen Hezbollah en Iran (Psalm 35:26; 55:10; 129:5)
agenten doodgeschoten door terroristen. Daarna
• Openbaar aan de Israëlische inlichtingendienst alle
gelukte het de veiligheidstroepen om de terroristen
dood te schieten en ernstiger gevolgen te voorkomen. demonisch geïnspireerde plannen van Iran (Job 12:22;
Daniël 2:22)
En hoe reageerden de moslimwereld en de
• Heer, zoals U dat eens met het Egyptische leger hebt
buitenlandse media hierop?
gedaan, verwijder de wielen van de strijdwagens van
Hezbollah en laat hun weten dat U het bent die strijdt voor
ISRAEL IN HET NIEUWS
Israël (Exodus 14:25)
• Bescherm Israël tegen cyber-aanvallen, en maak
Kamervragen om ontjoodsing Hebron door
ondertussen Israëls cyber-aanvallen heel effectief.
UNESCO
• Help Israëls zeer capabele marine om alle zeekusten
Naar aanleiding van het besluit door VN-organisatie
van Israël te beschermen (Psalm 107:23-24)
UNESCO om de voor joden heilige stad Hebron als
4. Israëls zuidelijke grens met Gaza wordt ook steeds
“Palestijns” en “in gevaar” te definiëren, hebben
bezorgde leden van de Tweede Kamer vragen gesteld gevaarlijker. Hamas, de terroristische groepering die daar
heerst, begint weg te zinken in de rotzooi die ze zelf
aan de minister van Buitenlandse Zaken Bert
Koenders. De vragen zijn ingediend door Kees van der hebben geschapen. Er is bezorgdheid dat het volk tegen
hen zal opstaan, ondanks de prijs die het zal kosten. Ook
Staaij (SGP), Raymond de Roon (PVV), Han ten
proberen Egypte en de VAE Mohammed Dahlan te
Broeke (VVD) en Joël Voordewind (ChristenUnie). De
installeren als politieke leider in Gaza. Dahlan is de
Kamerleden vragen zich af wat de minister van de
voornaamste rivaal van PA President Abbas en geen
recente UNESCO-resolutie vindt. (CIDI)
vriend van Hamas.
• God, in Hamas’ wanhopige situatie, verhinder hen om
De UNESCO is druk bezig de geschiedenis van
Israël aan te vallen (Psalm 121:4)
Israël te vervalsen
• Laat Israël op iedere mogelijke aanval reageren met alle
De Werelderfgoedcommissie van de UNESCO heeft
kracht die nodig is om Hamas te tonen dat het ernst maakt
wederom een “fake history” beslissing genomen door
met de bescherming van haar volk. "Want als iemand
de Machpelagrot in Hebron tot Palestijns Werelderfgoed handelt, behoeft hij niet bevreesd te zijn voor de
goed te verklaren, terwijl deze grot al ruim drieduizend overheidspersonen, maar wel, als hij verkeerd handelt…
jaar een heilige plaats is van het volk van Israël. Dit is
Indien gij kwaad doet, wees dan bevreesd, want zij draagt
de plaats waar de aartsvaders Abraham, Isaäk en
het zwaard niet tevergeefs; zij staat immers in de dienst
Jakob en hun vrouwen Sara, Rebecca en Lea zijn
van God, als toornende wreekster voor hem die kwaad
begraven. Historische waarheden doen er niet meer toe bedrijft." (Romeinen 13:3-4)
in de wereld van de Verenigde Naties. Ze verdraaien de • Maak dat de verdeeldheid tussen Hamas en Abbas’
Fatach toeneemt (Psalm 35:26; 55:10; 129:5)
waarheid, manipuleren de publieke opinie en creëren
• Wat Dahlan betreft, laat hem aangesteld worden of houd
hun eigen waarheid. Het is de zoveelste poging van
hem erbuiten, overeenkomstig wat het beste is voor Israël.
UNESCO om de Israëlische staat te ondermijnen.
• Wees genadig, Heer, en openbaar Uzelf door Uw Zoon
(Franklin ter Horst)
aan vele wanhopige Gazanen (Johannes 10:10)
• Schenk wijsheid en moed aan de Israëlische Minister
van Defensie Avigdor Liberman om te weten hoe hij moet
Hezbollah en Israël bang voor elkaar
reageren op de dreiging zowel in het noorden als in het
Het is altijd interessant naar generaal-majoor Amos
Yadlin te luisteren. (…) Tijdens een ontmoeting met een zuiden.
groepje journalisten vorige week zei hij dat het elf jaar
5. We gaan door met bidden over de gevaarlijke
geleden is dat er een oorlog woedde tussen het
situatie op de Israëlische wegen.
Israëlische leger en het Libanese Hezbollah leger. Toen
• Abba, geef aan Israëlische chauffeurs meer geduld en
vielen er aan Israëls zijde 165 doden, aan Libanese
respect voor anderen (Lucas 21:19)
zeker tien keer zoveel. Vooral woonplaatsen in Noord• Doe in het bijzonder iets aan de mentaliteit van
Israël kregen raketaanvallen te verwerken. Sindsdien is Arabieren en de ultra-Orthodoxen die zeer gevaarlijk rijden
het aan de grens tussen Israël en Libanon vrijwel
(2 Koningen 9:20)
rustig. Zo’n lange periode van rust is voor Israël een
• Maak dat beroepschauffeurs (bus, taxi, vrachtwagen,
belangrijke verworvenheid. Maar Hezbollah heeft zich
enz) voorbeelden worden van chauffeurs die zich aan de
ten noorden van de Litanirivier weer zwaar bewapend. wet houden.
Als Hezbollah leider Hassan Nasrallah de trekker
• Verminder het aantal dodelijke slachtoffers en ernstige
overhaalt, vliegen tienduizenden raketten Israël binnen. gewonden bij verkeersongelukken (Psalm 30:3)
(Alfred Muller in het Reformatorisch Dagblad)
• Heer, genees alstublieft het trauma dat in de ziel is
gekomen bij degenen die verkeersongelukken hebben
overleefd (Jeremia 33:6)
De wekelijkse strip van Ya’akov Kirschen
• Voorzie in alle kennis die Israël nodig heeft om betere en
veiligere wegen aan te leggen.
• Geef de politie de waakzaamheid en wijsheid om de
bestaande verkeerswetten toe te passen.

Toen wij de Palestijnen waren
Deze maand is de reis van de Exodus 70 jaar
gelden. Het schip vertrok in juli 1947 uit Frankrijk en
vervoerde 4500 Joodse overlevenden naar ons
vaderland

6. We baden vervolgens voor aliyah - de immigratie van
Joden die nog in ballingschap zijn terug naar Israël.
• Want zo zegt de HERE: Jubelt van vreugd over Jakob,
juicht om het hoofd der volkeren, verkondigt, looft en zegt:
de HERE heeft Zijn volk verlost, het overblijfsel van Israël.
Zie, Ik breng hen uit het land van het noorden en verzamel hen van de einden der aarde; onder hen blinden en
lammen, zwangeren en barenden tezamen; in een grote
scharen zullen zij hierheen terugkeren. Onder geween
zullen zij komen en onder smeking zal Ik hen leiden; Ik zal
hen voeren naar waterbeken op een effen weg, waarop zij
niet struikelen. Want Ik ben Israël tot een vader, en
Efraim, die is Mijn eerstgeborene. Jeremia 31:7-9
• Heer, schud alstublieft de Joden op het Europese
continent wakker om te zien dat het anti-Semitische teken
al op de muren van hun landen staat geschreven en om
naar Sion te vluchten nu ze het nog kunnen. (Jeremia 4:6)
• [Bid alstublief specifiek voor de Joden in uw thuisland,
dat ze terugkomen naar hun thuisland – Israël]
• God, als Jeremy Corbyn niet genoeg is om de Engelse
Joden wakker te schudden, wat is er dan nodig? Wat het
ook is, we vragen U om ook veel genade te geven als U
Uw volk naar huis stuurt (Jeremia 16:16)
• Heer, U kent de leugens die de Joden vastgeplakt
houden in Amerika. Opnieuw, met veel genade, vernietig
de plaatsen waar ze zich op hun gemak voelen, hun
“veilige plaats”, en leg een onblusbaar heimwee in hun
hart voor Israël (Psalm 137:5-6)

Lees en bid verder onderaan de derde kolom

ICEJ . Jacob Keegstra spreekt:
• Zo 6 aug, 10 uur, Evangelische gemeente,
Benedendonk 1, Roosendaal.
• 1-3 sept Israel-weekend, zie De Betteld.

Near East Ministry
• 29 juli-4 augustus, 5-12 augustus, Reveilweken.
• Di 26sept, 19.30 uur, informatieavond over werken in
Israël en het Midden-Oosten, Voorthuizerweg 5,
Nijkerk.

Za 22 juli, 18.30 uur, spreekt Daniël Keijer, die als
messiaans gelovige in Israël leeft, bij Boerderij Petach
Tikvah, Oosthalen 5, Hooghalen (Dr).
Daniël Keijzer is 20-30 oktober beschikbaar voor
spreekbeurten.

The Land of Israel Network
Rabbi Jeremy Gimpel, grondlegger van The Land of
Israel Network en gastheer van Israel Inspired Radio
& TV, spreekt over 'Jeruzalem 50 Jaar herenigd, Israël
70 Jaar, wat zal het volgende zijn?':
• Zo 6 aug, 20 uur, gemeente Succat Yeshua,
Baljuwstraat 10a, Katwijk,
• Ma 7 aug, 20 uur, zalencentrum Irene, Wijk 8-85,
Urk,
• Di 8 aug, 20 uur, Messiaanse Gemeente Rehoboth,
Bleeklaan 119, Leeuwarden,
• Wo 9 aug, 20 uur, Pillar of Fire, Kerketuinenweg 10,
Den Haag Zuid

• Do 10-za 12 aug Jongerenconferentie met Yo’el
Berkowitz en Beni Friedman, € 90 (zonder overnachting), De Kei, Peppelensteeg 12, Ede.
• Do 31 aug, 7 en 14 sept 19.30- 21.30 uur, Cursus
Hoe leef je vanuit echtheid, € 30; kantoor van Stichting
Cornerstone, Weteringpad 48 (boven), Soest.
inschrijven.
• Do 2, 9, 16, 23 en 30 nov, Cursus Tora en genezing,
€ 40, kantoor van Stichting Cornerstone, Weteringpad
48 (boven), Soest, inschrijven

De Betteld, Zelhem, Gelderland
27 aug – 1 sept, Israëlmidweek met sprekers: Peter
Tsukahira, Henk Poot, Jacob Keegstra, Richard Vos,
Sieb Buiten en zangleider Talitha Nawijn
1 – 3 sept, Israëlweekend met Jacob Keegstra,
Internationale Christelijk Ambassade Jeruzalem.

Harry Nihom is 4-14 september beschikbaar voor
spreekbeurten over de situatie in het Midden-Oosten
en het werk van de Stichting Lechaim voor de
slachtoffers van terreur:

DIVERSEN
Wo 16 en do 17 aug, 10-16 uur, Engelstalige
studiedagen van Torah Resources International, over
de brief aan de Efeziërs, door Yo'el Berkowitz uit
Israël, in Koetshuis De Boom, Geeresteinselaan 87,
Woudenberg.

Zie ook de agenda van vergadering.nu.
RADIO – TV – CURSUS – EXPOSITIE

Zomertentoonstelling Jubeljaar in Jeruzalem
Vijftig jaar geleden werd Jeruzalem tijdens de
Zesdaagse Oorlog herenigd als hoofdstad van Israël.
De zomertentoonstelling in het Israëlcentrum in
Nijkerk, Patroonstraat 1, is daarom een boeiende
expositie over de geschiedenis en de Bijbels
voorzegde toekomst van deze heilige stad. Geopend
mei-augustus, ma-za, 10-16 uur.

• Za 20.00-20.30 uur en Zo 7 en 13.30 uur,
IsraëlCNN, Nieuws uit en over Israël.
• Zo 19.30-20.00 uur en ma 9.30, 13.00 en 16. 30 uur,
Eindtijd en profetie, gesprekken met Jan van
Barneveld over eindtijd, profetie en Israël.
• Di 19.30 uur, wo 6.30, 11.00, 13.30 en 16.30 uur,
Judea en Samaria, ds. Henk Poot reist door Judea en
Samaria en spreekt met Dolf van de Vegte over de
Bijbelse historie van deze gebieden.
• Wo 23.30 uur en do 14 uur, Waarom Jeruzalem?,
met Willem J.J. Glashouwer.

Vervolg Gebedsbrief
• Men zal u niet meer noemen: Verlatene, en men zal uw
land niet meer noemen: Woestenij; maar gij zult
genoemd worden: Mijn Welgevallen, en uw land:
Gehuwde. Want de HERE heeft een welgevallen aan u,
en uw land wordt ten huwelijk genomen. Want zoals een
jongeling een maagd huwt, zullen uw zonen u huwen, en
zoals de bruidegom zich over de bruid verblijdt, zal uw
God Zich over u verblijden. Jesaja 62:4-5
• Abba, voor al die Amerikaanse Joden die tekeer gaan
tegen Israëls politiek, laat hen aliyah maken en stemmen
om de zaken van binnenuit te veranderen.
• God, spreek tot de honderdduizenden jonge Joden die
dit land hebben bezocht via verschillende programma’s,
zoals Birthright. Breng hen terug naar het land zodat ze
terug kunnen komen tot U door Messias Yeshua
(Jeremia 50:4-5; Ezechiël 37:21-28)
• Heer Yeshua, vraag alstublieft aan de Messiaanse
Joden in de ballingschap "Hoe kun je doorgaan met het
zingen van het lied van de Heer in een vreemd land?"
(Psalm 137:4)
• Verwijder van Israëls Ministerie van Binnenlandse
Zaken – het ministerie dat bepaalt wie Israëlisch
staatsburgerschap krijgt – alle mensen die niet pro-aliyah
zijn en reinig het van alle anti-aliyah geesten (Jesaja
62:10)
• Breng een enorm aantal Joden hier die zich zullen
willen vestigen in Judea, Samaria en de Golan (Zacharia
12:2-3: Jeruzalem en Judea; Jeremia 31:3-5: Samaria;
Jeremia 50:19:Golan, d.w.z. Basan in de Bijbel)
7. Omdat het hele land Israël beschikbaar moet zijn
voor de Joden die terugkeren, is ieder vredesproces
dat gebaseerd is op het scheppen van een Palestijnse
Staat in dit land of het op de een of andere manier
verdelen van dit land, niet van God.
• De HERE verbreekt de raad der volken, Hij verijdelt de
gedachten der natien; de raad des HEREN houdt eeuwig
stand, de gedachten van Zijn hart van geslacht tot
geslacht. Psalm 33:10-11
• Heer, gebaseerd op bovenstaande verzen, vragen we
U om alle zogenaamde vredesovereenkomsten tegen te
houden waarbij men dit land en Uw stad Jeruzalem, wil
verdelen.
• Houd VS President Trump en zijn regering zo druk dat
ze geen tijd of kracht hebben om Israël onder druk te
zetten om vrede te maken (Jeremia 6:14; 8:11)
• Wanneer gelovigen de woorden "vrede en veiligheid"
horen uit de mond van wereldleiders – maak dan dat ze
zich de waarschuwing van Paulus herinneren: "Maar
over de tijden en gelegenheden, broeders, is het niet
nodig dat ik u schrijf. Immers, gij weet zelf zeer goed, dat
de dag des Heren zo komt, als een dief in de nacht.
Terwijl zij zeggen: het is vrede en rust, overkomt hun, als
de weeën een zwangere vrouw, een plotseling verderf,
en zij zullen geenszins ontkomen." (1 Tessalonicenzen
5:1-3)
• Laat aan Uw Lichaam zien dat het in de hemelse
voorhoven als godslasterlijk beschouwd wordt als men
Judea, Samaria en Jeruzalem het etiket opplakt van
“bezet gebied” (Ezechiël 35:12-13)
• We zegenen U voor alle profetieën over het herstel van
Israël in de eindtijd, die U voor onze ogen vervult. U hebt
Israël gemaakt tot "een zeer groot leger" (Ezechiel
37:10). U "bouwt Jeruzalem en verzamelt de
verdrevenen van Israël" (Psalm 147:2). U verzamelt en
bewaart de Joden die U hebt verstrooid (Jeremia 31:10).
U beweegt zelfs de harten van Christenen om te helpen
bij het terugbrengen van Uw volk naar Uw land (Jesaja
49:22; 60:10). En vele Joden leren hun Messias Yeshua
kennen (Zacharia 12:10; Ezechiel 36:24-28; Romeinen
11:26)
Blijft u alstublieft bidden voor algeheel herstel van IFI’s
Voorzitter, Eliyahu, en ook voor de zoon van onze
administrateur Colin.

Shabbat Shalom vanuit Sion
Het IFI team

MEER NIEUWS

HEBREEUWSE CURSUSSEN

► 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.

 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.

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

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

