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Groeten uit Israël: Onafhankelijkheidsdag was groot
feest
Wat een feest was deze 70ste Onafhankelijkheidsdag!
Hier in Israël weet men van feesten. Vuurwerk in tal van
plaatsen, een vliegshow boven het strand van Tel Aviv,
overal barbecueën in de parken - ondanks de spanningen
bij de Gazastrook en in het noorden van het land.
Israël herdenkt gevallenen en viert hun overwinning
Woensdagochtend om 11 uur plaatselijke tijd klonken
overal in het land de sirenes, niet wegens een aanval,
maar om de 23.646 gevallen soldaten en 3134
slachtoffers van terreur te gedenken. Bijna elke Israëli
bleef stilstaan en stopte met alles wat hij deed. Ook het
verkeer stopte op straat.
Muziekvideo: Lied bij de Gedenkdag voor gevallenen
De Joodse muziekgroep Six13 bracht in 2015 deze
emotionele gezongen video 'Chai' ('Leven') uit als eerbetoon aan de Israëlische slachtoffers van oorlog en terreur.
Ondanks de tranen en de pijn die we voelen, herinnert dit
lied ons aan de echte betekenis van het leven.
Bijbellezingen 21 april: Over roddelen en melaatsheid
Melaatsheid, lepra, was een ernstige besmettelijke ziekte
die wegens besmettingsgevaar leidde tot uitstoting uit de
gemeenschap. Het wordt in verband gebracht met de
roddel van Mirjam tegen Mozes; door roddelen stoot je
ook iemand uit de gemeenschap.

Video van de dag: De hoop, Wedergeboorte van Israël
Op de zeventigste verjaardag van de Staat Israël zien we
in deze video de geschiedenis zich ontvouwen door de
ogen van een aantal visionairs en de oprichters van
Israël, waaronder, Theodor Herzl, Eliezer Ben-Yehoeda,
Chaim Weizmann, David Ben-Goerion en Golda Meïr.
Video van de dag: De wedergeboorte van een natie
Deze nodigt ons voor op een reis door de opwindende
geschiedenis van de wedergeboorte van de Staat Israël,
vanaf het laatste Joodse koninkrijk onder koning David,
die Jeruzalem tot hoofdstad maakte, via de stichting van
de Staat Israël, tot de dag van vandaag.
Ron Schleifer: Psychologische oorlogsvoering
Ron Schleifer doceert het vak ‘psychologische oorlogsvoering’ aan de Universiteit van Ariël. Hij vertelt me dat hij
de enige wetenschapper is die zich op dit onderwerp
heeft toegelegd. Schleifer is ook de oprichter van het Ariel
Research Center for Defense and Communications.

1. Het profetische gedeelte voor deze Shabbat is 2
Koningen 7:3-20 waarin staat hoe God vier melaatsen
gebruikte om het hele Syrische leger te verdrijven. Met
dit in gedachten prezen we onze Almachtige God.
• We prijzen U, Heer, voor het gebruiken van de
zwakken en dwazen om de wijzen en machtigen te
verwarren (1 Korintiërs 1:27-29)
• Dank U dat Israël 70 jaar oud is en voor de manier
waarop U dit volk gebruikt tot Uw eer (Psalm 127:1)
• Abba, het is een wonder dat Israël het tot nu toe heeft
overleefd – en we zegenen U hiervoor (Psalm 121:4)
• Niet ons, o HERE, niet ons, maar Uw naam geef eer,
om Uw goedertierenheid, om Uw trouw. Waarom
zouden de heidenen zeggen: Waar is toch hun God?
Onze God is in de hemel, Hij doet al wat Hem behaagt.
Psalm 115:1-3
• Dank U dat U waakt over Uw woord om het te
vervullen – op Uw manier en op Uw tijd (Jeremia 1:12)
• Zo zegt de HERE, die de zon overdag tot een licht
geeft, die de maan en de sterren verordent tot een licht
des nachts, die de zee opzweept, dat haar golven
bruisen, wiens naam is HERE der heerscharen. Als
deze verordeningen voor Mijn ogen zullen wankelen…
dan zal ook het nageslacht van Israël ophouden al de
dagen een volk te zijn voor Mijn ogen…Als de hemel
boven te meten is en de fundamenten der aarde beneden na te speuren zijn, dan zal Ik heel het nageslacht
van Israël verwerpen om al hetgeen zij gedaan hebben,
luidt het woord des HEREN. Jeremia 31:35-37
Amen.

ICEJ . Jacob Keegstra spreekt:
• Za 28 apr, 10.30 uur, Haderech, Hofveld 50,
Apeldoorn.

Nieuwe Israëlcentrum: Henri Nouwenstraat 34, Nijkerk

• Za 21 apr, 20 uur, Koor en samenzangavond Zingen
voor Israël, Nieuwe Kerk, Horsterweg 40, Ermelo.
• Ma 23 en 30 apr, 20 uur, spreekt ds. Henk Poot in
gebouw Trinitas, Coehoorn van Scheltingaweg 1,
Heerenveen.
• Di 24 apr en 1 mei, 20 uur, spreekt ds. Henk Poot in de
Hervormde kerk, Kerkstraat 1, Bergschenhoek.
• Di 24 apr, 20 uur, spreekt ds. Oscar Lohuis in De
Schuilplaats, Rivierenlaan 283, Purmerend.
• Wo 25 apr en 2 mei, 20 uur, spreekt ds. Henk Poot in
de Gasthuiskerk, Achterstraat 9-13, Hattem.
• Wo 25 apr, 19.30 uur, spreekt ds. Kees van Velzen in
de PKN Kapel, Kapelstraat 63, Emmen.
• Wo 25 apr, 20 uur, spreekt ds. Oscar Lohuis bij EG
Parousia, s-Gravensandestraat 1b, Den Bosch.
• Do 26 apr en 3 mei, 20 uur, spreekt ds. Henk Poot in
de Chr. Geref. Kerk, Kon. Julianalaan 22, Mijdrecht.
• Do 26 apr, 20 uur, spreekt ds. Jaap de Vreugd in De
Hoeksteen, Lindesteijnlaan 1, Leek.
• Di 1 mei, 20 uur, spreekt ds. Henk Poot in de
Dorpskerk, Kerksingel 1, Berkel en Rodenrijs.
• Wo 2 mei, 14-16 uur, spreekt Marianne Glashouwer
tijdens een ouderenmiddag in de Hervormde Kerk,
Eperweg 35, t Harde.
• Wo 2 mei, 20 uur, spreekt ds. Jaap de Vreugd in Het
2. Er zullen vandaag meer massa-demonstraties zijn Jeugdhuis, Kerkplein 1, Zandvoort.
• Do 3 mei, 20 uur, spreekt Peter Pellemans in het
bij het veiligheidshek van Israël en Gaza. Deze
Ontmoetingscentrum, prof. Ragoutstraat 23, Nijmegen.
‘vredige’ marsen zijn allesbehalve vredig. En vandaag
• Ma 7 en 14 mei, 20 uur, spreekt ds. Henk Poot in De
zijn de Hamas terroristenleiders van plan om hun
protesttenten dichter bij het hek te brengen. God heeft al Boomgaard, Schoolstraat 9, Duiven.
gebed verhoord omdat er een afname is van het aantal • Do 10 mei, 19.30-21.30 uur, Nederland feliciteert
Israël, concert in de Grote Kerk, Loolaan 16,
mensen en doden in de afgelopen weken. Toch
betekent dit een geleidelijke uitselectering van degenen Apeldoorn, € 10, aanmelden.
die gedwongen werden om daar te zijn, zodat de IDF
• 11-13 mei, Bijbelstudieweekend met Henk
vandaag waarschijnlijk te maken krijgt met een meer
Binnendijk, De Betteld, Jan van Zutphenweg 5,
geconcentreerde groep van Israël hatende Islamitische Amerongen.
fanatiekelingen dan op de vorige vrijdagen.
• Heer, pak deze demonische haat aan, die zovelen
Mazzeltov concerten, 9 feestelijke concerten om
onder de Islam voedt – speciaal gericht op Israël en de
Israël te feliciteren, 19.30 – 22.00 uur, € 5 incl.
Joden, maar ook een haat die gericht is op de ware kerk
consumptie, kaarten bestellen.
(Johannes 8:32)
Di 8 mei, Nieuwe Kerk, Katwijk,
• Doe de vastbeslotenheid wegsmelten van hen die door
Ma 14 mei, Emmaüskerk, Eindhoven,
Israëls veiligheidshek willen breken.
Do 17 mei, Goede Herderkerk, Emmen,
• Help al Israëls jonge soldaten die tegenover met deze
Di 22 mei, Bovenkerk, Kampen,
door haat gevulde fanatiekelingen staan (Psalm 140:8)
Do 24 mei, schouwburg De Lawei, Drachten,
• Verhinder dat zelfvoldaanheid de IDF bij dat
Di 29 mei, Grote Kerk, Gorinchem,
veiligheidshek kan misleiden (Nehemia 4:9)
Do 31 mei, De Fontein, Nijkerk,
• Laat nauwkeurige informatie over de plannen van de
Do 7 juni, Grote Kerk, Dordrecht,
vijand worden gegeven aan de juiste mensen op de
Do 14 juni, Nieuwe Kerk, Middelburg.
juiste tijd (Lucas 12:3)
• Dank U dat U aan Israël apparaten hebt gegeven om
de terreurtunnels te ontdekken en dank voor alle tunnels • Di 15 mei, 20 uur, spreekt ds. Kees van Velzen in de
Koningkerk, Kloppersingel 57, Haarlem.
die onlangs zijn vernietigd.
• Bescherm en geef kracht aan de Israëlische dorpen
vlakbij de Gazastrook (Amos 9:14-15)
• Hoort het woord des HEREN, o volken, verkondigt het
in verre kustlanden en zegt: Hij, die Israël verstrooide,
zal het verzamelen en het behoeden als een herder zijn
kudde. Jeremia 31:10.
Pillar of Fire, Kerketuinenweg 10c, Den Haag Zuid
• Verbreek alle banden tussen Iran en Hamas (Psalm
Zo 29 april Blessing Israel, landelijke dag om als natie
129:5)
God te aanbidden en Israël te zegenen.

3. Dat laatste gebed spoorde ons aan om voorbede
te doen voor de situatie waarmee Israël te maken
heeft tegen Iran in Libanon en in Syrië. Nadat Israël
een Iraanse drone basis in Syrië vernietigde, waarbij het
zeven Iraanse soldaten in die aanval doodde, heeft Iran
gedreigd met vergelding – en om hun eer te bewaren,
moeten ze dat ook doen. Maar hoe, en wanneer en
Iran toont militaire macht aan noordgrens van Israël waar?
• Abba, als Iran Hamas gebruikt om in het zuiden als
Teheran lijkt zich voor te bereiden op een directe
een afleiding te dienen zodat het in het noorden kan
confrontatie met Israël. De militaire invloed van Iran in
aanvallen, openbaar dit aan Israël en verijdel alle
Syrië neemt toe, er wordt gewerkt aan bewapening en
Iraanse inspanningen tegen Uw volk (Psalm 33:10-11)
een moderne luchtmacht. Het land wil dit nu gebruiken
• Verhinder iedere geslaagde vergelding door Iran
om doelen binnen de Israëlische Staat aan te vallen.
(Psalm 35:8)
• Houd de IDF bevelhebbers en soldaten superscherp
IDF: 'Iraanse drone was geladen met explosieven'
aan Israëls noordelijke grenzen (Habakkuk 2:1)
De Iraanse drone, die op 10 februari van dit jaar de
Israëlische grens overstak, was geladen met explosieven, • Sterk Israël om vast te houden aan hun “rode lijn” over
geen Iraanse militaire bases in Syrië (Jacobus 5:12)
maakte het Israëlische leger vrijdagavond bekend. Uit
onderzoek van het leger bleek dat de drone op weg was • Sterk Israël om vast te houden aan hun “rode lijn” over
geen Iraanse wapenfabrieken in Libanon (Matteus 5:37)
naar een terreuraanslag tegen Israël.
• Verhinder dat ook maar enige poging tot het kidnappen
van Israëlische soldaten of burgers zal slagen (Psalm
Kort Nieuws: Gazastrook, Jenin, Westbank
♦ Vijf Palestijnen uit Gaza verhinderd de grens naar Israël 71:10-13)
• Geef Israëls leiders wijsheid en moed wanneer ze
over te steken,
bevel moeten geven tot een preventieve aanval
♦ Illegale wapenwerkplaats in Jenin leeggehaald,
(Deuteronomium 33:27)
♦ Gezochte Palestijn opgepakt op de Westbank.
• Heer, schenk nauwkeurige, bruikbare informatie aan
Israël stelt Rusland rode lijn, meer vrees voor oorlog degenen die weten hoe ze hiermee moeten omgaan
De Israëlische Arutz Sheva radio meldde maandag dat de (Jozua 6:2-5)
regering van premier Benjamin Netanyahu Rusland een
duidelijke boodschap had gestuurd, dat het zijn geavan- 4. Israël werd gezegend door een duidelijke overwinning over terrorisme in haar straten. Hoewel het van
ceerde S-300 luchtverdedigingssysteem niet aan het
tijd tot tijd nog voorkomt, hebben Israëli's grotendeels
Syrische regime moet verkopen.
geleerd hiertegen te vechten door waakzaam te zijn en
de aanvallen voor te zijn. We willen niet dat deze
PA verzet zich tegen vredesplan zonder Jeruzalem
Husam Zomlot, de gezant van de Palestijnse Autoriteit in periode van kalmte die waakzaamheid wegneemt.
• We vertrouwen op U om ons te beschermen en vragen
Washington, zei maandag dat de Palestijnse Autoriteit
(PA) geen Amerikaans vredesplan zal aanvaarden waarin dat U alle middelen gebruikt die nodig zijn om dat te
Oost-Jeruzalem en een rechtvaardige oplossing voor het doen (Psalm 3:8; Spreuken 21:31)
• Dank U dat gisteren de vieringen van Onafhankelijkvluchtelingenprobleem niet zijn opgenomen.
heidsdag vrij van terreur waren en een zegen voor dit
volk (Jesaja 66:8-12)
UNRWA, de EU en de affaire met de landkaarten
Het nieuwsportaal Arutz Sheva berichtte over het bezoek • Laat niet toe dat de superwaakzaamheid die nodig was
om Israël tijdens Onafhankelijkheidsdag te beschermen
van EU-commissaris voor Uitbreiding en Europees
Nabuurschapsbeleid Johannes Hahn aan scholen van de maakt dat een vermoeidheid dit weekend over de
VN-Organisatie voor hulpverlening en werk (UNRWA) in veiligheidstroepen komt.
• Maak dat allen die waken over Israëls veiligheid
het Libanese Bedawwi Camp, en constateerde enig
scherp opletten, waar ze ook zijn en wat ze ook
gegoochel met landkaarten.
bewaken (Lucas 2:8)
• Verhinder dat de veiligheid die Israëli's nu gewend zijn,
De bevolking van Israël groeit langzamer
leidt tot een geest van zelfvoldaanheid.
Op de 70e Onafhankelijkheidsdag publiceerde het
• En omdat er een connectie is tussen het natuurlijke en
Israëlische Bureau voor de Statistiek actuele
bevolkingscijfers: Israël heeft nu 8,842 miljoen inwoners. het geestelijke (1 Korintiërs 15:46), bidden we ook tegen
een geest van zelfvoldaanheid in het Israëlische
Tegen de honderdste verjaardag in 2048 zal dit aantal
Lichaam van Messias (1 Petrus 4:7)
naar verwachting zijn opgelopen tot 15,2 miljoen.
• Doordring het Lichaam in Israël ervan dat ze
voortdurend moeten waken en bidden (Marcus 13:32De jeugd van Israël is minder zionistisch
37)
Maar liefst 95 procent van de Israëli's boven de 50 zien
zichzelf als zionisten, maar slechts 75 procent van dege- • Dank U voor alle hedendaagse “melaatsen” die U
nen boven de 29 jaar. Bij de orthodoxe Joden ligt dit cijfer gebruikt om huis te houden onder Israëls vijanden (2
Koningen 7:6-7)
nog veel lager. Dit was het resultaat van een onderzoek
Islamitische Jihad bedreigt Israëlische soldaten
Ook deze vrijdag zullen er weer 'demonstraties' plaatsvinden aan de grens met de Gazastrook. De inwoners van
de Gazastrook werd gevraagd weer massaal naar het
grenshek te lopen. De actie van vandaag kreeg de naam
'protest van gevangenen en martelaren'.

door de Zionistische Wereldorganisatie.
Scholieren doen verbluffende archeologische vondsten

Hebben die archeologen er een geintje van gemaakt,
door doelbewust oude artefacten neer te leggen op het
terrein in noordelijk Israël, waar we helpen met opgravingen? dacht de scholier Yonah. Maar de gouden munt
die hij vond was echt.
IsraëlCNN video: Historisch bewijs van Israël
In dit deel van de serie Focus on Israel vertelt Laurie
Cardoza-Moore, voorzitster van de Amerikaanse
organisatie Proclaiming Justice to the Nations, over het
historische bewijs voor de band van het volk Israël met
het land Israël.

ISRAEL IN HET NIEUWS
Christenen verlaten massaal Bethlehem
Dr. Efraïm Herrera, een expert in islamitische studies,
geeft aan hoe tegenstand van moslims ertoe leidt dat
steeds meer Palestijnse christenen Bethlehem verlaten.
Ooit waren ze er in de meerderheid. ‘Voordat de Palestijnse Autoriteit de controle kreeg over deze gebieden
was 85 procent van de bevolking in Bethlehem christen.
Nu is dat minder dan 10 procent. Dat komt doordat de
Palestijnen beperkingen opleggen aan het beleven van
het christelijke geloof. Daarom vertrekken er veel
christenen uit Bethlehem.’(Arutz Sheva, Dirk van
Genderen, Messianieuws)

De wekelijkse strip van Ya’akov Kirschen

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
• 3 mei, 10 uur, spreekt Albert Oosting bij MC De Muiter,
Admiraliteitsweg 6, Medemblik.

Israel en de Bijbel
• Do 10 mei, 10-16 uur, Ontmoetingsdag, Otterloseweg
18a, Ede.
• 8-11 juni, Israël-conferentie, Ter Apel.

Near East Ministry, Voorthuizerweg 5, Nijkerk.
Piet Jonkers is per 1 september benoemd als
algemeen directeur van de NEM. Piet en Alice
Jonkers hebben vier jaar in Jeruzalem de leiding
gehad van het werk in Jeruzalem. (RD)
• Do 31 mei, 20-22 uur, informatie-avond over uitzending naar het Midden-Oosten voor korte of lange tijd,
NEM.
Reveilweken met als thema Koninklijk Kiezen:
• 9-13 mei, NEM, Voorthuizen/Nijkerk,
• 21-27 juli, Kroeze Danne, Ambt Delden,
• 28 juli-3 augustus, NEM, Voorthuizen,
• 4-10 aug, verdiepingsweek, NEM, Voorthuizen

DIVERSEN
Ma 23 apr, 10-15 uur, studiedag van Appèl Kerk en
Israël, met rabbijn Losy van de Kamp en drs Kees de
Vreugd, De Schakel, Oranjelaan 10, Nijkerk, € 30 incl
koffie/thee/lunch; aanmelden.
Conferentieoord De Betteld, Zelhem, Gelderland
4 mei t/m 6 mei, conferentie 'De Verbonden van Israël',
n.a.v. 70-jarig jubileum van Israël, van stichting
Cornerstone, Pillar of Fire, stichting Bijbelse Cultuur en
stichting Tov Training

Deputaatschap voor Israël Geref. Gemeenten
• Vr 11 mei, 10.00-14.30 uur, studiedag Achtergronden
en noodzaak revisie Delitzschvertaling, Bethlehemkerk
5. Gebaseerd op 1 Timoteus 2:1-3 baden we voor de Ger. Gem. Oudelandseweg 50, Woerden, € 7,50 incl.
lunch, aanmelden.
Israëlische Premier Bibi Netanyahu.
• We danken U voor hem en voor het werk dat hij heeft
gedaan in het leiden van Uw volk (Jeremia 3:15)
• Blijf hem zalven, net zolang als U hem in dat ambt wilt
houden (Psalm 80:18)
• Laat Bibi weten dat hij door U is verkozen en toegerust
– tot Uw eer (Ezechiël 36:32)
• Wees een schild dat hem dekt (Psalm 3:4a)
• Verzacht zijn hart bij het ouder worden, zodat U hem
met Uw oog kunt leiden (Psalm 32:8-9)
• Laat hem alle dagen volmaken die U voor hem
vastgesteld hebt als Israëls leider (Daniel 2:21)
• En terwijl hij zijn dagen volmaakt, Abba, openbaar
alstublieft aan ons wie U hebt verkozen om zijn plaats in
te nemen zodat we nu al voor die persoon kunnen
bidden (Amos 3:7)
• Openbaar die persoon aan Bibi zodat hij zijn mentor
kan zijn voor deze zeer stressvolle positie (Numeri
27:18, 22)
• Wees een ondoordringbare muur die zijn huwelijk en
gezin omgeeft.
• Breng het hele huis van Netanyahu tot behoud door de
kennis van Messias Yeshua (Ezechiel 36:33)
6. De aloude geest van het humanisme heeft het
Rabbijnse Jodendom en ook een groot deel van het
Christendom geïnfecteerd. De mening van de mens
heeft nu het eenvoudige woord van God overtroefd.
Toch zijn er enkele rabbijnen – en dominees – die hun
mensen aanmoedigen om terug te gaan naar het lezen
van het héle Oude Testament [Tenach], in tegenstelling
tot alleen het lezen van de eerste vijf boeken van Mozes
– de Torah. [In het Christendom is dit een oproep om de
hele Bijbel te lezen in plaats van alleen het Nieuwe
Testament]. We baden dat het Volk van het Boek
terugkomt naar het Boek.
• Heer, nu we terug zijn in Uw land, laat er geen gebrek
zijn aan het luisteren naar Uw Woord (Amos 8:11)
• Breng meer rabbijnen ertoe om aan te dringen bij hun
kudde om Uw hele Woord te lezen (Psalm 119:18)
• Stort een diepe honger uit naar de waarheid over wat
U werkelijk hebt gezegd (Johannes 17:17)
• God is geen man, dat Hij liegen zou; of een mensenkind, dat Hij berouw zou hebben. Zou Hij zeggen en niet
doen, of spreken en niet volbrengen? Numeri 23:19
• Laten vele Joden verder gaan dan het lezen van alleen
maar de Torah en mogen nog veel meer wedergeboren
gelovigen terugkeren naar de fundamenten van hun
geloof en de Tenach gaan bestuderen (2 Timoteus 3:1617)
• Wat betreft alle Joden die het Nieuwe Testament in
hun bezit hebben en het nog niet geopend hebben,
breng hen ertoe dat te doen zodat ze mogen begrijpen
dat Yeshua de Beloofde Messias van Israël is
(Handelingen 26:22-23)
• Dank U dat U Netanyahu vaak Uw Woord laat aanhalen in zijn toespraken. Leg diezelfde geest van het
gebruiken van Uw Woord op alle Israëlische vertegenwoordigers in de hele wereld (Jesaja 55:11)
• Transformeer de ceremoniele rite van het lezen van
gedeelten van de Torah in een bekendmaking van de
waarheid (Psalm 119:89)!
• Ontdoe het Rabbijnse Joden en ook het Christendom
van de geest van humanisme (Matteus 16:23)
7. Het is nu al 70 jaar geleden dat Israël in haar land is
tot leven is gekomen en toch woont de meerderheid van
de Joden nog buiten haar grenzen in wat de Bijbel
“ballingschap” en “gevangenschap” noemt. Dus baden
we voor aliyah – de immigratie van Joden vanuit de
ballingschap naar Israël.
• Nu vele Joden in de ballingschap juist de 70e verjaardag van Israël hebben gevierd, laten deze woorden van
de oorspronkelijke ballingen in Babylon in hun harten en
gedachten worden gebrand: "Hoe zouden wij des
HEREN lied zingen op vreemde grond? Indien ik u
vergete, o Jeruzalem, zo vergete mij mijn rechterhand;
mijn tong kleve aan mijn verhemelte, als ik uwer niet
gedenk, als ik Jeruzalem niet verhef boven mijn hoogste
vreugde." (Psalm 137:4-6)
• Geef hun een goddelijke ‘kater’ die hun moeite geeft
omdat zij nog niet naar huis zijn teruggekeerd (Jeremia
50:4-5)
• Ook al zijn er reuzen in het land – stuur naar meer
Messiaanse Joden dezelfde geest die bij Jozua en
Kaleb was (Numeri 14:24), en bemoedig de verlosten
van de Heer om terug te keren (Jesaja 35:10; 51:11)
• Leg het op het hart van eenzame soldaten om hun
burgerschap te verkrijgen.

Lees en bid verder op blad 2.

Lezingen van GNI Drechtsteden in gebouw ‘De Rank’,
Dubbelsteynlaan West 70, Dordrecht:
• Ma 23 apr, 20 uur, Jom Ha’atzmaoetviering: 70 jaar
Israël

Zo 29 apr, 15 uur, spreekt dr. Eric Ottenheijn over
Parabels als Tora, Raadselvertellingen van Jezus en de
Rabbijnen, in de Synagoge, Paslaan 18, Apeldoorn.

Centrum Informatie en Documentatie Israël
Do 17 mei, 20 uur, CIDI Jubileumavond 70 jaar Israël,
met kleinkinderen van David Ben Goerion en Golda
Meir, De Balie, Kleine Gartmanplantsoen 10,
Amsterdam, € 10 (studenten en vrienden van CIDI € 5),
aanmelden cidi@cidi.nl of 070-3646862.
Zie ook de agenda van vergadering.nu.

RADIO – TV – CURSUS – EXPOSITIE

• Dagelijks 18 uur: Kort nieuws van i24News.
• Za 20 uur, zo 07 en 15 uur, di 22.30 uur, wo 11.30 en
14.30 uur, IsraëlCNN, Focus on Israel 4:Politieke basis
van Israël.
• Za 20.30 uur (3), wo 21 uur (4) Family7 in actie voor
het Feuerstein Instituut in Israël.
• Do 21 uur, vr 13 uur, Ebenezer Operatie Exodus,
persoonlijke verhalen van Nederlanders die aliyah
hebben gemaakt: Nava en Sven Koster.
• Vr 19.35 uur, za 9.30 uur, Judea en Samaria, in
gesprek met ds. Henk Poot over de Bijbelse historie van
deze gebieden (4) Abram en Lot.

Expositie Bijbelwoorden verbeeld, 7apr- 31 aug, 1016 uur, kleurrijke expositie van Evelien van Dis, waarin
zij Bijbelwoorden verbeeldt, Israëlcentrum, Nijkerk.
Joden en het Huis van Oranje, 400 bewogen jaren,
expositie in het Joods Historisch Museum, Nieuwe
Amstelstraat 3, Amsterdam, tot 30 sept.

MEER BIJBEL EN GEBED
► Jan van Barneveld's website 'Israël het volk van God'
bevat veel actuele en achtergrond-artikelen.
► Informatieve website van de Deputaten Kerk en Israël
van de Christelijke Gereformeerde Kerken.
► www.franklinterhorst.nl meldt gebeurtenissen van
vandaag in relatie met Bijbelse profeten.
► Watchmen from Jerusalem, a Biblical perspective on
the news. Verschijnt om de paar maanden. (en).
► Wekelijks commentaar van Dirk van Genderen.
► GAiN (Global Aid Network), wereldwijde christelijke
hulporganisatie, o.a. actief in Israël.
► Bijbelstudies van Peter Steffens vanuit de Joodse
achtergrond van de Bijbel.
► Onderwijs en Israël, onderwijsmateriaal Deputaatschap voor Israël van de Gereformeerde Gemeenten
► Jules Isaac Stichting, bevordert een volwaardige
christelijke theologie die vrij is van vervangingsdenken.
► Parasha lezing, uitgebreide en inspirerende
wekelijkse weblog bij de Torah.
► Torah in my heart, diepgaande Engelstalige bespreking van Torah-gedeelten met oog voor Hebreeuwse en
Griekse woorden.

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

Vervolg Gebedsbrief
• Wanneer ze dat doen, breng dan de rest van hun
families ertoe om ook thuis te komen (Jeremia 3:14b)
• Heer, open wijd de poorten waardoor de Ethiopische en
Iraanse Joden zullen terugkeren (Jesaja 62:10)
• Pak de bureaucratie aan die vaak verhindert dat
burgerschap wordt gegeven aan Joden van
verschillende achtergrond.
• Voorzie het Ministerie van Klitah [absorptie – het
helpen van Joden om zich te vestigen in Israël nadat ze
naar Israël zijn teruggekeerd] van alles wat ze nodig
hebben om de terugkerende Joden te helpen zich te
vestigen op een zodanige wijze dat ze nooit overwegen
om te vertrekken.
• 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 schare 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 31:8-9

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
8. We baden ook voor de kerk, dat zij haar door God
 שYeshivath Sharashim, onderwijs voor Joodse en nietgegeven verplichting om Zijn volk te helpen, zal
Joodse deelnemers die de Hebreeuwse Bijbel en andere
herkennen, en dat betekent ook dat zij hen helpt om
godsdienstige klassiekers dieper willen verstaan. en/nl
aliyah te maken.
 זStichting Judaïca Zwolle geeft in de synagoge van
• Zij [gelovigen uit de volken] hebben het immers goed
Zwolle, Samuel Hirschstraat, cursussen Bijbels
gevonden, maar zijn het ook jegens hen [de Joden]
Hebreeuws en diverse Bijbelse onderwerpen.
verplicht, want indien de heidenen aan hun [de Joden]
 מTeach Me Hebrew is bedoeld voor zelfstudie van
geestelijke goederen [in Messias Yeshua] deel hebben
modern Hebreeuws. Engelstalig.
gekregen, behoren zij ook met hun stoffelijke goederen  שhebrew4christians.com/ bevat veelzijdige Engelstalige
hen [de Joden] te dienen. Romeinen 15:27
lessen Hebreeuws.
• Heer, schenk nieuwe visie aan vele gemeenten dat het  הNIK Uitgeverij, diverse lesmethoden voor klassiek en
opbouwen van Sion (Psalm 147:2) even belangrijk is
modern Hebreeuws.
voor het bespoedigen van de terugkeer van Yeshua als  מMidrasha Lamdeni, avondcursus Bijbels Hebreeuws
het sturen van zendelingen naar de einden van de aarde door Peter Vreeken in Houten.
(Matteüs 24:14)
 אJes-Creations (Ruben en Marijke van Oel) geeft o.a.
• Moge de vreze van God de kerk wakker schudden om cursussen Bijbels Hebreeuws op diverse niveaus, in o.a.
dit volk juist nu te dienen (Jesaja 60:12)
Ede en Houten.
• [Doe voorbede voor de kerken in uw thuisland om dit
 אIsraelschool.org biedt vanuit Israël Nederlandstalige
door te hebben en om iets te doen met hun verantwoor - internetcursussen (modern) Hebreeuws aan.
delijkheid om Gods volk naar huis te dragen (Jesaja
 אDe werkgroep VBGroningen en Israël start in oktober
49:22)]
weer cursussen modern Hebreeuws met lerares Ruty
Vos, 40 lessen, € 210. Info. Jan Boonstra.
9. We eindigden met te bidden over de verhuizing
 תSyntaxis van het Bijbels Hebreeuws voor Beginners,
van de Ambassade van de VS die in minder dan een
behandelt het gebruik van werkwoorden, en een reeks
maand zal gebeuren op 14 mei.
lessen, van K. Jongeling.
• Heer, dank U voor VS President Trump’s erkenning van
de werkelijkheid en zijn uitspraak dat Jeruzalem Israëls
VAKANTIE IN ISRAËL
hoofdstad is, de stad van haar Koning – Messias Yeshua
(Psalm 46:2-3; Matteus 5:35)
• Dank U ook dat U hem de moed hebt gegeven om om ✡ Voor wie vakantieplannen naar Israël maakt, is Go
Israël (tel. 020-6161948) van het Israëlische ministerie
ook werkelijk opdracht te geven om zijn ambassade te
van Toerisme een goed startpunt.
verhuizen.
✡ Virtuele reis naar Jeruzalem, Imax 3d, 7 min.
• We zegenen U dat u Trump gebruikt om in deze tijd
✡ Beter-Uit reizen, Aphen aan den Rijn (chr).
alles te doen schudden.
• Heer, U kent de plannen van Israëls vijanden en wat ze ✡ Christenen voor Israël, Solidariteitsreizen,
gaan proberen te doen om deze verhuizing te stoppen.
✡ Drietour Reizen, Driebergen (chr)
Openbaar die plannen en verijdel alle boze raad (Jesaja ✡ Goed Idee Reizen, Alphen aan den Rijn (chr)
37:34)
✡ Oppenheim Travel (Joods).
• Er zijn verscheidene landen die zich hebben
✡ Issta Lines vliegreizen
vastgelegd om hetzelfde te doen [Guatemala] of die
✡ Jerusalem Today reizen, reizen vanuit Bijbels
overwegen om het te doen [Honduras, Roemenië,
Hongarije, en nog een paar anderen]. Wees geprezen en perspectief.
gebruik dit om aan andere landen te moed te geven om ✡ Relireizen (v/h Krukziener), maatwerkreizen naar
Israël voor individueel en groepen, fly & drive.
ook hun ambassade te verplaatsen.
✡ Promised Lands gespecialiseerd in maatwerkreizen
• Laat deze verhuizing eer aan U brengen omdat het
✡ Studiehuis Reshiet, studiereizen met veel aandacht
bevestigt dat U deze stad voor Uzelf hebt uitgekozen
voor Hebreeuwse Bijbelse woorden.
(Zacharia 2:7-8)
✡Jes-Creations, geloofsverdiepende reizen, kleine
• Want God zal Sion verlossen en de steden van Juda
bouwen, opdat zij daar wonen en het bezitten; het kroost groepen, bezoek Bijbelse plaatsen en natuur,
Bijbelstudie met Hebreeuwse onderbouwing.
van Zijn knechten zal het beërven, en wie Zijn naam
✡ GAiN (Global Aid Network), werkreizen o.a. naar Israël
liefhebben, zullen daarin wonen. Psalm 69:36-37
• [Doe voorbede voor uw land om te stoppen met politiek ✡ BaanBrekers, Near East Ministry, 3 maanden
vrijwilligerswerk in Israël voor jongeren en 2 maanden
correct te zijn en om te beginnen om bijbels correct te
vrijwilligerswerk voor 40-plussers.
zijn en te besluiten om hun ambassade te verhuizen
✡ Israël Idoed Reizen heeft als doel verdieping in Gods
naar Sion]
woord in relatie tot Israël.
✡ Het Israël Project zendt vrijwilligers uit naar verpleegShabbat shalom en dank u dat u op de bres staat voor
en verzorgingshuizen in Israël.
Israël en voor ons.
✡ Comité Gemeentehulp Israël, evangelisch; vakantie-,
Het IFI team
jongeren- en studiereizen; contact met Messiaanse
gemeenten.
Psalm 128:5
✡ 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

