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Duizenden demonstreren voor 'Een-Staat Oplossing'
Geen overdracht van grondgebied aan de Palestijnen, 
geen deling van Jeruzalem, dat waren de eisen 
waarvoor duizenden demonstranten donderdag bij 
Ma'ale Adumim de straat op gingen. 

Video: Geschil over bouw nederzetting E1
Voor de poorten van Jeruzalem ligt de grote 
kolonistenstad Ma'ale Adumim, die moet worden 
uitgebreid. Dit bouwproject, kort aangeduid met E1 
(Oost 1) zorgt wereldwijd voor verontwaardiging. In 
Ma'ale Adumim begrijpt men al die opwinding niet 

Veel Palestijnse klachten tegen de Palestijnse politie
Een nieuw rapport van de Palestijnse 'Onafhankelijke 
Commissie voor Mensenrechten' (ICHR) maakt duidelijk 
hoezeer de bevolking wordt onderdrukt op de 
zogenaamde Westbank en in de Gazastrook. 

Israël klimt iets op in Persvrijheid-Index
Israël bezet wat betreft de persvrijheid internationaal de 
zesennegentigste plek. Daarmee is de Joodse staat het 
afgelopen jaar zeventien plaatsen hoger uitgevallen. 
Israël was het voorgaande jaar twintig plaatsen afgegle-
den. Dit was een gevolg van de militaire ‘Operatie 
Wolkkolom’: In november 2012 werden hierbij twee 
Palestijnse journalisten gedood. 

Voorzitter EU-parlement veroorzaakt rel in Knesset
Martin Schultz had er kritiek op dat de Palestijnen in de 
Gazastrook geen onbegrensde bewegingsvrijheid 
hebben. Ook vertelde hij, dat een Palestijn hem had 
gevraagd, 'waarom een Israëli dagelijks gemiddeld 70 
liter water kan gebruiken en een Palestijns slechts 17'. 
Zaken die niet bleken te kloppen, moest hij erkennen.

Geschil om water: Israël levert meer dan 
afgesproken
Israël levert de Palestijnen meer water dan overeenge-
komen in de Oslo-akkoorden, zo blijkt uit documenten 
van de Israëlische Water Autoriteit. Deze noemt de 
herhaalde beschuldiging van het Westen, dat Israël 
water zou stelen van de Palestijnen in Judea en 
Samaria, een 'mythe'. 

Israël lid van de VN Mensenrechtenraad
Het Israëlische lidmaatschap van de JUSCANZ, een 
adviesorgaan van de Verenigde Naties, wordt door alle 
betrokkenen gezien als een belangrijke stap in de 
richting van gelijkstelling van de Joodse staat in de VN. 

'Kerry aan banden gelegd bij opleggen vredesplan'
De Israëlische zender Channel 10 News meldde 
zondag, dat de Amerikaanse minister van Buitenlandse 
Zaken John Kerry onlangs door zijn baas, president 
Barack Obama, werd verhinderd een diplomatieke crisis 
met Israël te veroorzaken door zijn nieuwe raamwerk 
voor vrede op te leggen. 

Rabbijnen waarschuwen Kerry voor Gods toorn
Een groep Israëlische rabbijnen heeft in een open brief 
gewaarschuwd dat de roekeloze vredesinspanningen 
van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken 
John Kerry, wanneer deze inspanningen bewaarheid 
worden, voor de betrokkenen zal resulteren in 
Goddelijke vergelding. 

PA: niet alleen Tempelplein, ook de Westelijke Muur
De Palestijnse Autoriteit is er niet tevreden mee om het 
gezag te krijgen over de 'islamitische' heilige plaatsen, 
en eist nu dat zelfs de Westelijke Muur of Klaagmuur, 
die wereldwijd wordt erkend als de heiligste plaats van 
het Jodendom, onder zijn gezag komt als onderdeel van
een vredesakkoord met Israël. 

Hadassah ziekenhuizen in Jeruzalem in staking
De 6.000 medewerkers van de twee Hadassah 
ziekenhuizen in Jeruzalem zijn in staking gegaan. Er 
worden alleen nog acute noodsituaties behandeld. De 
artsen en verpleegkundigen eisen de onmiddellijke 
uitbetaling van achterstallig loon en strijden tegen de 
verlaging van de salarissen en vergoedingen. 

ISRAËL IN HET NIEUWS

Propagandisten verdraaien de geschiedenis
In het kader van de Israëlisch-Palestijnse propaganda-
oorlog valt weleens te horen dat Palestijnen recentelijk 
zijn komen aanlopen. De redenering gaat aldus: het 
Heilige Land lag er vrijwel verlaten bij, totdat de zionis-
ten rond het begin van de twintigste eeuw in Palestina 
arriveerden en het land dankzij hun intelligentie, 
doorzettingsvermogen en vooral hard zwoegen in 
cultuur brachten. De economie bloeide ten gevolge 
daarvan zó op dat de Arabieren uit omringende landen 
naar Palestina stroomden om mee te genieten van de 
welvaart. (Alfred Muller in het Reformatorisch Dagblad)

K  atholieke kerk krijgt weldra juridische status in   
Palestina
De Heilige Stoel staat dicht bij een akkoord over de 
juridische status van de katholieke Kerk in de 
Palestijnse gebieden. Mogelijk komt dat akkoord er nog 
voor een gelijkaardig akkoord met Israël over de 
juridische status en belastingvrijstelling voor de 
katholieke Kerk. (Kerknet.be).

Australiërs in offshore-gasveld Israël
Het Australische energieconcern Woodside Petroleum 
neemt voor 2,6 miljard dollar (1,9 miljard euro) een 
belang van 25 procent in het enorme offshore-gasveld 
Leviathan voor de kust van Israël. (Reform. Dagblad)>

De wekelijkse strip van Ya’akov Kirschen

Woordenboek van de Westbank
Dorp: 'Een plaats waar mensen wonen'.
'Achter mij ziet u een Arabisch dorp'.
Nederzetting: 'Een plaats waar Joden wonen'.
'Achter mij ziet u een Joodse nederzetting'.

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), 
za 20-21 uur nieuws en Bijbelstudie in 'Beloofd Land',  
zo 22 uur Bijbelstudie 'Waarom eindtijd?, i.s.m. CvI.

► 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 achter-
gronden over het Midden Oosten, door Ratna Pelle.
► Israël-Palestina Info ~ Actueel, een online gids over
het Midden-Oosten Conflict.
► 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.
► Holy Switch wil het verhaal van Joden en Palestijnen
op één site uitleggen aan jongeren.
(Buiten verantwoordelijkheid van de redactie)
► Visie voor Israël, nieuws uit Jeruzalem betreffende 
ontwikkelingen en de situatie in het Midden Oosten
► Israël : 12 Points     (United for Israël) wil een reëler 
beeld geven over Israël en het conflict met Palestijnen 
en Arabische staten. 
► Startpagina van de Messiaanse beweging, met veel 
informatieve links.
► 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 (Belgie), nieuws over Joods België en
Israël
► Etsel Infoteur Actueel nieuws over Israël.
► Centrum Informatie en Documentatie Isra  ë  l  

   
Voorbidders voor Israël

Gebedspunten van 14 februari

   1. We begonnen met Psalm 97:1-5:
De HERE regeert, laat de aarde zich verheugen en vele 
kustlanden zich verblijden. Donkere wolken zijn rondom 
Hem, gerechtigheid en recht zijn het fundament van Zijn 
troon. Vuur gaat voor Zijn aangezicht uit en zet rondom Zijn 
tegenstanders in vlam. Zijn bliksemflitsen verlichten de 
wereld, de aarde ziet ze en beeft. De bergen smelten als 
was voor het aangezicht van de HERE, voor het aangezicht
van de HERE van heel de aarde.
• U hebt geregeerd, U regeert en U zult regeren! (Mal. 3:6)
• U bent onze machtige Rots! (Genesis 49:46b)
• U zult ons nooit laten vallen, en allen die U zoeken zult U 
niet verlaten! (Psalm 37:28)
• Wij zegenen U dat al Uw beloften - ook die voor Israël - 'ja 
en amen zijn' in de Messias Yeshoea! (2 Korinthe 1:20)
• Hallelujah! Uw liefde is van eeuwigheid tot eeuwigheid! 
(Psalm 100:5, Jeremia 31:3)

   2. Het 'stukje bij beetje - vredesproces' gaat nog steeds
door. Hoewel tot nu toe er nog geen resultaat te zien is, 
God zij dank. We baden speciaal voor premier Bibi 
Netanyahu die hier voortdurend mee te maken heeft.
• Wij danken U dat Netanyahu in deze tijd door U als 
premier is aangesteld.
• Op welke gebieden hij ook maar gedwongen wordt, 
compromissen te sluiten: wilt U Degene zijn die de grenzen 
bepaalt. Spreuken 19:21: "In het hart van de mens zijn veel 
plannen, maar de raad van de HERE, die houdt stand."
• Geef hem een nieuwe vastberadenheid om deze natie 
overeenkomstig Uw Woord te leiden. Jozua 1:6-9; vers 7a 
en 9: "Alleen, wees sterk en zeer moedig, door nauwlettend
te handelen overeenkomstig heel de wet die Mozes, Mijn 
dienaar, u geboden heeft… Heb Ik het u niet geboden? 
Wees sterk en moedig, schrik niet en wees niet ontsteld, 
want de HERE uw God, is met u, overal waar u heen gaat."
• Voorzie Netanyahu van wijze raadslieden die hem zullen 
helpen om Israël door deze gevaarlijke wateren heen te 
koersen.
• Sterk hem om sterk te staan, en niet onzeker te worden 
over zijn verklaarde 'rode lijnen':
– geen terugkeer van zogenaamde Palestijnse 
'vluchtelingen';
– Jeruzalem blijft de onverdeelde hoofdstad van Israël;
– Israël blijft in de Jordaanvallei of waar dan ook, 
verantwoordelijk voor de veiligheid van het land, dus geen 
overdracht daarvan aan internationale troepen;
– de leiders van de PA hebben Israël te erkennen als het 
Joodse thuisland; en alle claims te laten varen.
• Houd hem ervan af om dit proces te verpolitieken; maar 
stel hem in staat als een staatsman dit hele proces te 
benaderen, en als een man die Uw Woord in ere houdt. Uit 
Psalm 119:11, 32, 36, 105; vers 105: "Uw Woord is een 
lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad"

   3. We baden voor de aanleg van een Joodse wijk in het
zogenaamde 'E 1' tussengebied, gelegen tussen de oost-
kant van Jeruzalem en Ma'ale Adumim. Dit is een strate-
gisch noodzaak om zowel de oostkant van Jeruzalem te be-
schermen als om te voorkomen dat de stad verdeeld wordt.
• Zo zegt de HERE, uw Verlosser, Uw Formeerder van de 
moederschoot af: "Ik ben de HERE, Die alles doet: Die de 
hemel uitspant, Ik alleen, Die de aarde uitspreidt door 
Mijzelf; Die de tekenen van hen die leugens verzinnen 
verbreekt, Die de waarzeggers waanzinnig maakt; Die de 
wijzen doet terugdeinzen, Die hun kennis tot dwaasheid 
maakt; Die het woord van Zijn knecht bevestigt, en de raad 
van Zijn boden volbrengt; Die tegen Jeruzalem zegt: U zult 
bewoond worden, en tegen de steden van Juda: U zult 
herbouwd worden, en: Ik doe hun puinhopen herrijzen; … 
Die over Kores zegt: hij is Mijn herder, en hij zal al Mijn 
welbehagen volbrengen. Door tegen Jeruzalem te zeggen: 
"Word gebouwd," en tegen de tempel: "Word gegrondvest.""
Jesaja 44: 24-26, 28
• Abba, we vragen U dat U Zelf dit Uw woord over dit gebied
uitspreekt - "U zult herbouwd worden" - en wilt U Israël 
helpen te beginnen met de eerste graafwerkzaamheden, 
zelfs als er internationale veroordeling op volgt.
• We herinneren U eraan, Vader, dat deze eindtijd 
restauratie van Israël ter wille van Uw heilige Naam 
geschiedt, en daarom vragen we U vrijmoedig dit te doen. 
Ezechiël 36:21-37; let bijzonder op Vers 37: "Zo zegt de 
Here HERE: Opnieuw zal Ik hierom door het huis van Israël
gevraagd worden om dit voor hen te doen. Ik zal hen even 
talrijk aan mensen maken als aan schapen."
• Dit is een van de gebieden waarover U het heeft in 
Jeremia 32:44, en 33:13 als "in de omstreken van 
Jeruzalem". En aangezien U verklaarde dat U dit doet met 
heel Uw hart en heel Uw ziel (vers 41), vragen wij U 
vrijmoedig dit zo spoedig mogelijk te doen.
• Gebruik dit 'E 1' gebied en de plannen ervoor, en alle 
tegenstand ertegen, voor Uw Koninkrijk. Romeinen 8:28: 
"En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen 
meewerken ten goede, voor hen namelijk die 
overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn."
• Laten er meer wereldleiders opstaan zoals de Canadese 
premier Harper en de Australische premier Abbott, die als 
een Kores de Joden zowel aanmoedigen naar Israël terug 
te keren en het land opnieuw te bebouwen.

   4. Israëls huidige coalitie houdt het vol - hoewel ze 
absoluut beter met elkaar en voor het land zouden kunnen 
samenwerken. We hebben veel tijd en inspanning gegeven 
aan voorbede voor de laatste verkiezing. We baden of God 
ons een regering wilde geven waardoor Hij verheerlijkt zou 
kunnen worden. Wij zien eigenlijk deze regering als een 
antwoord op die gebeden. En als dat zo is, dan is satan er 
op uit deze regering kapot te maken, of op z'n minst zeer 
ineffectief. Daarom moeten we in gebed a.h.w. over de 
regering de wacht houden.
• We danken U voor de huidige regeringscoalitie van Israël. 
We geloven dat deze op z'n minst een gedeeltelijk antwoord
op onze gebeden en voorbeden is.
• Maak deze regering een vervulling van Uw belofte in 
Jesaja 1:26: "Ik zal uw rechters teruggeven als vroeger, en 
uw raadslieden als in het begin. Daarna zult u genoemd 
worden: stad van de gerechtigheid, trouwe stad."
• Gebruik de uiteenlopende coalitiepartners om tot een 
evenwichtig antwoord te komen als ze heel sterk en moedig
reageren op de leugens en verdraaiingen van veel 
wereldleiders.
• Wij zegenen U voor diegenen in deze regering die 
duidelijk niet 'politiek correct' zijn!
• Stel Yair Lapid en Naftali Bennett is staat samen te wer-
ken, zodat ze de belangrijke wetgeving die ze beloofd heb-
ben in hun verkiezingscampagnes, kunnen verwezenlijken.

   5. In maart a.s. hoopt premier Netanyahu president 
Obama in Amerika te ontmoeten. Het plan is te 
discussiëren zowel over het 'vredesproces' als over de 
huidige onderhandelingen met Iran. Wat uit Washington 
naar buiten komt, is dat de geplande ontmoeting de 
onverbrekelijke band tussen beide landen zal laten zien. En 
terwijl de banden tussen het Amerikaanse volk (en het 
leger) en Israël voor het grootste gedeelte heel goed zijn, 
zijn de relaties tussen de Amerikaanse en Israëlische 
regeringen niet goed. De meeste Israëli's hebben in 
opiniepeilingen herhaaldelijk laten zien dat wij Obama en 
zijn boodschappen niet vertrouwen.
• Wij proclameren over deze ontmoeting het woord uit 
Numeri 23:23: "Want geen bezwering zal bestaan tegen 
Jakob, noch waarzeggerij tegen Israël. Er wordt in deze tijd 
over Jakob gezegd, en over Israël, "wat God gedaan 
heeft.""
• HERE, wilt U Netanyahu voorbereiden op datgene waar hij
mee te maken krijgt. Psalm 80:18: "Laat Uw hand rusten op
de man van Uw rechterhand, op het mensenkind dat U voor
Uzelf sterk hebt gemaakt."
• Geef hem wijsheid om te weten wie hij meeneemt naar 
Amerika, en wie hij achterlaat.
• Zoals we in het verleden gezien hebben, vragen wij U 
Israëls premier Netanyahu te zalven zodat hij heel helder 
verwoordt wat de gevaren voor Israël zijn als het z'n land 
verdeelt.
• Plaats Uw woord in zijn mond, en laat hem er niet voor 
terugdeinzen de Bijbel te gebruiken om Israëls zaak te 
onderstrepen. Jesaja 55:10, 11: "'Want zoals regen en 
sneeuw neerdaalt van de hemel en daarheen niet 
terugkeert, maar de aarde doorvochtigt en maakt dat zij 
voortbrengt en doet opkomen, zaad geeft aan de zaaier en 
brood aan de eter, zo zal Mijn Woord zijn dat uit Mijn mond 
uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het 
zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in 
hetgeen waartoe Ik het zend."
• Geef Bibi een duidelijk inzicht in Uw richtlijnen voor Israëls
betrekkingen met Amerika.
• Wilt U de wacht houden over alle media interviews die hij 
geeft, en gebruik die ter verheerlijking van U.
• Zalf Israëls nieuwe ambassadeur voor Amerika, Ron 
Dermer.

   6. Terwijl we voor deze onderwerpen baden, realiseerden 
wij ons dat er voor Amerika meer op het spel staat dan 
voor Israël. Tenslotte is Israël het enige land dat een 
onverbrekelijke belofte van God heeft dat het een 'natie 
voor Hem' zal blijven, - ten minste tot de nieuwe hemel en 
de nieuwe aarde er zijn (Jeremia 31:35-37). Daarom moet 
de Kerk van Amerika waken en bidden voor hun regering - 
speciaal wanneer Obama Netanyahu ontmoet. Dit geldt 
voor alle christelijke gemeentes in al die landen die 
schaamteloos de appel van Gods oog aanraken (Zacharia 
2:8, 9; Joël 3:1, 2).
• HERE, wilt U Uw Lichaam wakker schudden voor wat U in 
deze cruciale dagen aan het doen bent om Uw wederkomst 
te verhaasten.
• Here Jezus, wilt U Uw Lichaam waarschuwen voor iets 
waar zij bij betrokken is en wat feitelijk Uw wederkomst 
tegenhoudt.
• Geef het ware Lichaam van de Messias in alle landen te
h o r e n wat U van hen wilt/nodig heeft, zodat U hun landen
genadig kunt zijn (Ezechiël 22:30-31).
• HERE, wees Amerika en Europese landen genadig door 
alle gelovigen wakker te schudden uit hun apathie en/of 
onwetendheid - of zelfs tegenkanting - aangaande wat U 
beoogt m.b.t. het herstel van Israël. Jeremia 33:9: "Het zal 
voor Mij worden tot een vreugdevolle naam, tot roem en tot 
luister bij alle heiden volken van de aarde, die al het goede 
zullen horen dat Ik hun doe. Zij zullen beangst zijn en 
sidderen vanwege al het goede en vanwege al de vrede die
Ik verschaf."
• Gebruik alle afgevaardigden naar de internationale 
gebedsconferentie die als gezalfde ambassadeurs voor U 
naar hun landen zijn teruggekeerd.
• Geef hun wijsheid waarover en wanneer zij hebben te 
spreken, en te zwijgen (Mattheüs 7:6).
• Breng gelovigen met dezelfde gedachten aangaande Uw 
werk voor Israël bij elkaar voor ware gemeenschap in de 
eenheid van de Heilige Geest.
• Breng Uw kinderen op die plekken in deze laatste dagen 
dat zij precies daar zijn waar U hen hebben wilt, en dat zij 
precies weten wat U van hen wilt horen in de voorbede voor
Israël.

   7. De BDS (boycot, desinvesteren, sancties) beweging
tegen Israël is ergerniswekkend - en tot dusver niet meer 
dan dat. Maar het feit dat verschillende 'christelijke 
denominaties' achter deze zondige druk op Israël zijn gaan 
staan, is volslagen ongelooflijk, en: zeer gevaarlijk voor 
henzelf. Yehoea moet vast huilen over dat deel van Zijn 
Lichaam - die zo misleid zijn, zelfs met haat vervuld 
tegenover Zijn land en volk, en die weerstaan wat Hij met 
heel Zijn hart en heel Zijn ziel aan het doen is aan en voor 
Israël. Jeremia 32:41: "Ik zal Mij over hen verblijden en hun 
goeddoen. En Ik zal hen in getrouwheid in dit land planten, 
met heel Mijn hart en met heel Mijn ziel."

Lees en bid verder onderaan de derde kolom

A  GENDA  

Rabbijn Shmuel Aharon Brodman, de zoon van de 
bekende rabbijn David Brodman, werkt met zijn vader 
in het studiecentrum in Savyon, met als doel het 
Joodse geloof weer terug te geven aan de kinderen 
van Israël. Hij spreekt:
• Ma 3 mrt, Het Leerhuis, 19.30 uur, Hoofdstraat 79, 
Niezijl.
• Di 4 mrt, 16.30 uur, Israelcentrum, Patroonstraat 1, 
Nijkerk, (Israelcursus, € 10,-, zie hieronder),
• Wo 5 mrt, 20 uur, Bovenzaal van de Kruiskerk, 
Jacob van Wassenaerstraat, Huizen.
• Do 6 mrt, 20 uur, De Oude School, Oudkerkseweg 
20, Giessen-Oudekerk.

11februari – 24 april Israëlcursus, serie boeiende 
lezingen over de actuele situatie in het Midden-
Oosten, op dinsdag en donderdag 16.30-20.30 uur, 
zaterdag 10.30-14.30 uur, Israëlcentrum, Patroon-
straat 1, Nijkerk. Kosten € 50 of € 10 per dag.

Regionale Israël-Familiedagen, 10-16 uur, met een 
gevarieerd en interactief programma voor het hele 
gezin, met als thema is: Breng de Joden thuis. 
• Za 15 mrt, Fries Congrescentrum, Drachten
• Za 22 mrt, Nieuwe Kerk, Katwijk aan Zee
• Za 29 mrt, De Schuilplaats, Ede
Voor aanmelden en prijzen de plaatsnaam aanklikken.

'Israëlpredikant' ds Henk Poot spreekt:
• 17 februari, 19.30 uur, Mennohuis, Oude 
Boteringestraat 33, Groningen.
• Wo 19 feb en 19 mrt, 19.30 uur, Rode Kruis-gebouw,
Van Drinenstraat 4, Zutphen,
• Do 20 feb, 19.30 uur, Ashramcollege, Marsdiep 289, 
Alphen aan den Rijn 
• Ma 24 feb en 3 mrt, 20 uur,  Act Gebouw van de 
Wijkkerk, Lingedijk 21, Wadenoijen bij Tiel. 
• Wo 26 feb, 5 en 12 mrt, 19.45 uur, Paaskerk, Burg. 
Ter Laanplantsoen 21, Zaandam
• Do 27 feb, 6 en 13 mrt, De Aker, Fontanusplein 2, 
Putten.
Ds. Willem J.J. Glashouwer spreekt:
• Ma 24 feb, 19.30 uur, kerkelijk centrum De Rank, 
Torenstraat 15 Vaassen.
• Wo 26 feb, 20 uur, Nederlands Gereformeerde Kerk 
aan de Dillenburgstraat, Breukelen

Za 15 maart, 10-16 uur, Ebenezer Vriendendag met 
als thema 'Israël, teken en waarschuwing voor de 
volken', Jeruzalemkerk, Troosterlaan 65, te Utrecht. 
Het doel van Ebenezer Operatie Exodus is om Joodse
mensen aan te moedigen om terug te keren naar 
Israël en daadwerkelijk te helpen. 

Jacob Keegstra spreekt:
• Zo 16 feb, 11 uur, HvH gemeente, Thomas.ã 
Kempiscollege, Palestrinalaan 915, Zwolle.
• Zo 23 feb, 10 uur, De Ark, Corlaer, Galjoen 72, 
Nijkerk

Corrie van Maanen werkt als verpleegkundige in de 
thuiszorg in Israël en vertelt over haar bediening en 
werk bij ICEJ in Jeruzalem:
• 24 mrt, 20 uur, Rehoboth gemeente, Taets van 
Amerongenweg 66, Renswoude,
• 25 mrt, 20 uur, Emmaüskerk, Dorpsweg 27,  
Hattem,
• 26 mrt, 20 uur, Opstandingskerk, Groen van 
Prinstererweg 66, Dordrecht.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nati Rom, een jonge pionier uit Judea en Samaria 
met een bijzonder levensverhaal, spreekt:
• Zo 23 februari, 20 uur, Moluks Centrum, Oud 
Wulfseweg 1, Houten,
• Ma 24 feb, 20 uur, De Vliet, Zuidvlietstraat 37a, 
Goes West,
• Di 25 feb, 20 uur, gebouw ‘Concordia’, Dr. 
Bossersstraat 8, ‘s-Gravendeel,
• Wo 26 feb, 20 uur in de Synagoge, Paslaan 18, 
Apeldoorn.

BBC-d  ocumentaires   The story of the Jews  
In deze vijfdelige documentaire, geproduceerd door 
de BBC, belicht de prominente Britse historicus Simon
Schama de geschiedenis van het Jodendom van de 
oorsprong tot de 21e eeuw. Hij wordt uitgezonden 
door de Joodse Omroep, zondagmiddag 9 en 23 april,
9 en 23 maart, 6 april, 14-15 uur, Nederland 2.
Uitzending gemist? http://vimeo.com/74554882

Zie ook de Agenda van de Vergadering van Gelovigen

HEBREEUWSE CURSUSSEN

 De verschenen lessen van de Introductiecursus ה
Hebreeuws staan op de website Yeshua haTorah en 
https://docs.google.com/
 Vereniging Hebreeuws, Ontmoetingsplaats en א
wegwijzer voor iedereen die zich bezighoudt met de 
Hebreeuwse taal en literatuur 
 Studiehuis Reshiet, Bijbels Hebreeuws en א
Hebreeuwse levensstijl.
 Stichting Shoresh geeft de Keshercursus over de ש
Joodse wortels van het Christendom en (i.s.m. Stich-
ting Mo'adim, www.moadim.nl ) de Moadiemcursus 
over de Bijbelse/Joodse feesten, in diverse plaatsen.
 Cursus   Modern   Hebreeuws   op diverse niveau's van א
de Vrije Baptistengemeente Groningen. In oktober 
beginnen cursussen voor beginners en gevorderden
 Etsel Infoteur geeft veel handige Hebreeuwse א
woorden en zinnen en vervoeging van werkwoorden.

MEER BIJBEL EN GEBED

► J  an 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.
► O  nderwijs en Israël  , onderwijsmateriaal Deputaat-
schap voor Israël van de Gereformeerde Gemeenten

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
• HERE, in denominaties en kerken die dit standpunt 
innemen, laten ware gelovigen met hun voeten 
stemmen, en weggaan - behalve als U hen zegt te 
blijven. […]
• Schud sommige leiders in al deze kerken en 
organisaties wakker, om deze BDS beweging te 
weerstaan en ervoor te waarschuwen.
• Open Uw Woord voor Uw volk. Geef hun openbaring 
met betrekking tot de meer dan honderd Bijbelverzen die
aangeven dat datgene wat we nu in Israël zien, precies 
datgene is wat U zei te zullen doen in deze laatste 
dagen.
• Aangezien U gezegd hebt dat U allen zou vervloeken 
die Abrahams nageslacht, het Joodse volk, vervloeken 
(Genesis 12:3; Numeri 24:9); en nu deze bedrijven en 
organisaties proberen Israël te boycotten, niet meer in 
Israël te investeren en Israël sancties op te leggen, heeft
U ook gezegd in Galaten 6:7: "Dwaal niet: God laat niet 
met Zich spotten, want wat de mens zaait, zal hij ook 
oogsten." Daarom bidden wij U dat U heel spoedig alle 
fondsen van deze groepen zult laten opdrogen, en laat 
hun dan weten dat dit komt omdat zij zich negatief 
hebben bemoeid met Uw volk en Uw land.

   8. In maart zal de derde Christ at the Checkpoint 
conferentie in Bethlehem gehouden worden. Deze 
misleidende bijeenkomsten zijn gefundeerd op de anti 
Bijbelse Palestijnse bevrijdingstheologie. De misleiding 
gaat heel ver; zover dat deze mensen zich niet kunnen 
scharen rond het idee dat God groot genoeg is om Zijn 
profetisch Woord (aan Israël) te vervullen en daar 
doorheen ware sociale gerechtigheid voor ieder te 
bewerken. Toch zijn een paar Israëlische Messiaanse 
leiders van plan aan de conferentie deel te nemen en er 
te spreken. Dat zal een beetje tegenwicht bieden tegen 
de overwegend eenzijdige misvattingen over Gods 
Woord. Zonder een basis van de waarheid van Gods 
Woord, zijn liefde en eenheid werktuigen in de hand van 
de boze voor zijn doeleinden. Voordat Yeshoea zelfs 
maar over eenheid bad in Johannes 17, bad Hij in 
Johannes 17:7: "Heilig hen door Uw waarheid; Uw 
woord is de waarheid."
• HERE, open de ogen van alle herders van Uw kudde in
Israël.
• Omtuin hen, als zij met iets in aanraking komen wat 
niet uit U is - voor hen.
• Sta welwillende leiders niet toe om uiteindelijk ten prooi
te vallen aan het onderschrijven van de agenda van de 
vijand.
• Reinig ieder in het Lichaam van de Messias in Israël 
van het verlangen om mensen te behagen - en geef ons 
alleen een ijver voor de dingen van onze HERE en 
Messias Yeshoea. Spreuken 29:26: "Velen zoeken de 
gunst van een heerser, maar van de HERE krijgt iemand
zijn recht."
• HERE, wij smeken U eigenlijk deze conferentie niet 
door te laten gaan.

We baden ook voor regen, nu Israël een hele droge 
winter meemaakt.
Ook deden we een hele korte 'gebedspatrouille' voor de 
veiligheid langs de grenzen van dit land.

We hebben een hele goede gebedsconferentie achter de
rug en ook een hele goede gebedstour daarna. Wij willen
u allen bedanken voor de gebedssteun, die gedurende 
de conferentie over ons uitgespreid was. We zullen 
binnenkort op onze website aankondigen hoe u cd's van 
de boodschappen en gebedsinformatie van de 
conferentie kunt bestellen. Ze kunnen van grote waarde 
zijn voor u en uw gebedspartners/groepen.

Veel zegen en dank vanuit Sion.
Shabbat shalom

Het IFI team
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