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Israel Today wenst u een gezegend en zoet jaar 5775
Woensdagavond bij zonsondergang is voor het Joodse 
volk het jaar 5775 begonnen. De Joodse kalender telt de
jaren vanaf de Bijbelse schepping van Adam en Eva.
Shanah Tovah! Het team van Israel Today wenst u 
vanuit Jeruzalem een goed nieuw jaar vol vrede en 
gezondheid. 

Voor landbouwgrond wordt 5775 een shabbatsjaar
Het nieuwe Joodse jaar 5775, dat op 25 september/1 
Tishri begint, is een shabbatsjaar of shmittah (letterlijk: 
vrijlating) voor de landbouwgrond. Zoals de shabbatdag 
een rustdag is voor de mens, zo is het shabbatsjaar, het 
zevende jaar, een rustjaar voor het milieu. 

Meerderheid woont graag in Israël, blijkt uit enquête
De meerderheid van de Israëlische bevolking, namelijk 
54 procent, is van mening dat Israël een goede plek is 
om te leven. Van de Israëliërs zegt 61 procent zelfs dat 
ze nergens liever zouden willen wonen dan in het 
Heilige Land. Dat was de uitkomst van een enquête 
tijdens de jaarwisseling, in opdracht van de krant Yisrael
Hayom 

Arabieren: Israël heeft geen recht op zelfverdediging
Een groep Arabische staten heeft tijdens een zitting van 
de VN-Raad voor de Mensenrechten in Genève Israëls 
recht om zich tegen Hamas te verdedigen ter discussie 
gesteld. De afgevaardigde van Pakistan verklaarde dat 
het 'moreel weerzinwekkend' en 'juridisch incorrect' is 
om Israëls militaire actie in de Gazastrook als 
zelfverdediging te betitelen. De Verenigde Arabische 
Emiraten waren van mening, dat Israël als bezettende 
macht helemaal geen recht op zelfverdediging toekomt. 

Rellen op Tempelberg op dag voor Rosh Hashanah
Woensdagavond bij zonsondergang begint het Bijbelse 
feest Rosh Hashanah, het Joodse Nieuwjaarsfeest, dat 
op 25 en 26 september/1 en 2 Tishri wordt gevierd. De 
Arabische inwoners van Jeruzalem en omgeving zijn op 
hun eigen manier aan de viering begonnen, met rellen 
op de Tempelberg. 

Fatach's Martelaren Brigades maken   weer   nieuwe   
raketten
De Fatach-Palestijnen, die de 'vredespartners' van de 
Israëli's zouden zijn, produceren al nieuwe raketten voor
de strijd tegen de 'zionistische vijand'. De militaire 
vleugel van Fatach, de Al-Aqsa Martelaren Brigades, 
had vorige week een Russische tv-journalist uitgenodigd
om een productie-installatie voor raketten te bezoeken 
en de huidige productie te filmen. 

Moordenaars van tieners gedood in vuurgevecht
De vermoedelijke moordenaars van de drie Israëlische 
Talmoedstudenten zijn dood: Zij stierven volgens 
informatie van het leger in de nacht van maandag op 
dinsdag bij een vuurgevecht met een Israëlische 
speciale eenheid. 

Heb je het in je? Mossad gaat nieuwe spionnen 
werven
De legendarische Israëlische inlichtingendienst Mossad 
is maandag gestart met een nieuwe website en een 
bijbehorende YouTube-video, als onderdeel van een 
bredere wervingscampagne. 

Israëlische marine begroet nieuwe onderzeeboot
De Israëlische marine heeft de modernste onderzeeboot
van de Dolfijn-klasse voor zijn kust begroet. De boot is in
Duitsland gebouwd en beschikt over brandstofcellen als 
energiebron. 

OESO: Israël blijft een van de best opgeleide landen
Volgens informatie die de Organisatie voor 
Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) vorige week 
publiceerde na afloop van het vorige schooljaar, blijft 
Israël een van de best opgeleide volken op aarde, 
hoewel zijn plaats op de ranglijst daalt. 

'Stille Intifada': Schoolbus aangevallen in Jeruzalem
Arabische raddraaiers hebben zondagochtend nabij de 
Oude Stad van Jeruzalem een bus met Joodse 
schoolkinderen aangevallen tijdens hun excursie. Ze 
veroorzaakten wel materiële schade, maar geen letsel. 

ISRAËL IN HET NIEUWS

Inwoners van Gaza spreken zich uit
Terwijl de media in de wereld Israël beschuldigt voor de 
dood van burgers in Gaza tijdens Operatie Protective 
Edge, besloten deze Gazanen zelf te laten te horen wat 
ze te zeggen hadden. Ze spraken over Hamas' wreed-
heden en de oorlogsmisdaden die Hamas pleegde met 
het doden van burgers van hun eigen bevolking. 
(Wimjongman nieuwsbrief).

Verwacht: Joodse exodus uit     Europa  
Nadia Ellis wisselde zes jaar geleden haar bestaan in 
Europa in voor een leven in Israël. Nu werkt ze als 
wetenschappelijk onderzoeker bij The Jewish People 
Policy Institute (Beleidsinstituut voor het Joodse volk) in 
Jeruzalem. Deze denktank geeft adviezen aan de 
regering – onder meer over de ontwikkelingen die Israël 
kan verwachten in verband met het snel veranderende 
Europa. In een uitgebreid gesprek analyseert zij de 
veranderende situatie van de Joden in Europa.
(Reformatorisch Dagblad, Alfred Muller).

De wekelijkse strip van Ya’akov Kirschen

Gelukkig Nieuwjaar
Alweer dopen we op Rosh Hashanah schijfjes 
appel in honing en wensen een zoet nieuw jaar.
Jaar na jaar dopen we schijfjes appel in honing, en
hopen op een zoet nieuw jaar.
Hopen en indopen, hopen en indopen.
Persoonlijk denk ik, dat we het vooral om de 
honing doen.

BOEK

Surinaamse Rug, Joodse Buik
Op 18 september werd postuum de Yad Vashem-
onderscheiding en de eretitel 'Rechtvaardige onder de 
Volkeren' toegekend aan de Surinamer William Egger 
voor het redden van Joodse medeburgers. Voor zijn 
zoon Wim Egger
aanleiding voor een
nieuwe editie van 
zijn levensbeschrij-
ving, uitgegeven
door Libertador,
Voorburg. 
Wim Egger
beschrijft de
vervlechting van zijn
beide roots, de
Joodse en de
Surinaamse, van
generaties terug.
Van de slavenjacht
in Afrika tot de
eerste vrije Egger,
en van de Inquisitie
in Spanje tot de
Joodse plantagehouders in Paramaribo. 
Wims zwarte grootvader en vader worden zeekapitein. 
Als het gezin later in Nederland aankomt, zijn zij op het 
verkeerde moment op de verkeerde plaats. In Nederland
is zijn gekleurde vader in het verzet gegaan. Door 
verraad wordt later de hele familie gearresteerd. Als 
jongen van 7 wordt Wim zich bewust van zijn Joodse 
roots als hij van bed wordt gelicht door Nederlandse 
rechercheurs met getrokken wapens. Na de oorlog gaat 
de auteur achter de identiteit en de handelingen van de 
beruchte daders aan, die hij eerder in de ogen had 
moeten zien.

    
Voorbidders voor Israël

In verband met Rosh Hashanah, Joods Nieuwjaar, 
deze week geen gebedspunten. 
In plaats daarvan een gedeelte uit de nieuwsbrief 
Watchmen from Jerusalem van IFI-leiders Chuck & 
Karen Cohen over de dreiging van Iran, die door 
de Gaza-oorlog op de achtergrond is geraakt, en 
het opkomende antisemitisme in het Westen.

Premier Netanyahu over Iran - Geen Tweede 
Holocaust
Sprekend tijdens de Herinneringsdag voor de Martelaren
en Helden eind april, vergeleek Netanyahu het 
existentiële gevaar waaraan Israël door Iran werd 
blootgesteld met de oorlogsmachine van de Nazi's en 
zwoer dat een Holocaust nooit weer zou gebeuren.

Hij vroeg zich af waarom de meeste nationale en Joodse
leiders blind waren voor die Nazi dreiging. Achteraf 
waren er al waarschuwingen  ... Waren ze blind omdat 
ze niet wilden zien en daarom de gevolgen van die 
waarheid onder ogen kregen?

In de 30-er jaren was het trauma van de Grote Oorlog 
nog vers en het doel van de Westerse leiders was om 
ten koste van alles een oorlog te voorkomen. Toch werd 
dit daardoor het fundament voor de verschrikkelijkste 
oorlog in de geschiedenis. Toen de informatie zich 
ophoopte over de capaciteit en de bedoelingen van het 
Nazi regiem, werd het beeld duidelijker. Bibi citeerde 
daarbij gepast uit Psalm 115: 5b-6a ze hebben ogen, 
maar zien niet, ze hebben oren maar horen niet.

Door te weigeren de werkelijkheid te zien, kan het 
ontkend worden. Dit deden de leiders in het Westen. De 
moorddadige Nazi retoriek negeren als binnenlandse 
Duitse politiek; de bedreiging van een militaire opbouw 
van de Nazi's bagatelliseren en beweren dat dit het 
gevolg was van de natuurlijke wil van een trotse natie ... 
Toen ze eindelijk in actie kwamen betaalde hun volk een 
verschrikkelijke prijs. De Tweede Wereldoorlog eiste 
geen 16 miljoen, zoals de Eerste Wereldoorlog, maar 60 
miljoen slachtoffers, waaronder een derde deel van het 
Joodse volk.

Heeft de wereld geleerd van de vergissing uit het 
verleden? Vandaag worden we opnieuw geconfronteerd 
met duidelijke feiten en een tastbare dreiging. Iran roept 
op om ons te vernietigen. Ze ontwikkelt kernwapens ... 
bouwt ondergrondse bunkers voor de verrijking van 
uranium, en ontwikkelt langeafstandsraketten die 
wereldwijd kernkoppen kunnen dragen.

Vandaag zij er, net als toen mensen, die de extreme 
retoriek van Iran van zich afzetten als iets dat dient voor 
de binnenlandse politiek ... die de nucleaire ambities van
Iran beschouwt als de natuurlijke wil van een trotse natie
... En net als toen maken ze dat die beweringen 
misleidend zijn.

Maar vandaag is er één groot verschil -  de soevereine 
Joodse staat. Als Premier van Israël aarzel ik niet om de 
wereld de waarheid te zeggen, ook wanneer ik zie dat er 
zoveel blinde ogen en dove oren zijn. Voor de Holocaust 
lieten veel Joden geen alarm klinken uit vrees dat de 
oorlog tegen de Nazi's een Joods probleem zou worden. 
Anderen geloofden dat, als ze zich stil hielden, het 
gevaar wel voorbij zou gaan. Vandaag zijn we niet bang 
meer om de waarheid te zeggen tegen de wereld, zoals 
geschreven staat ...Ook zal ik voor koningen over uw 
getuigenissen spreken zonder mij te schamen ... ik zal 
verheven dingen spreken en mijn lippen openen tot wat 
recht is. [Psalm 119:46; Spr. 8:6]

Vandaag zeg ik tegen allen die zochten ons te 
vernietigen, tegen allen die ons nog steeds zoeken te 
vernietigen: jullie hebben gefaald en jullie zullen falen. 
("Netanyahu Vows: No 2nd Holocaust," Arutz 7, 28 Apr. 
2014)

Profetische voorafschaduwingen?
Rabbi Eli Kavon uit Florida waarschuwde dat als de VS 
achteruit gaan, dat ook het Jodendom treft. Ik schrijf niet 
als een Zionistische ideoloog ... ik ben een realist en een
geschiedkundige. Dit gaat over overleving ...

Hij zei dat alle gebeden en bijeenkomsten voor de 
ontvoerde Israëlische tieners binnen de Amerikaanse 
Joodse gemeenschap, hoewel bewonderenswaardig en 
inspirerend, in de grond oefeningen waren om ons een 
goed gevoel te geven en ons paternalistisch eigenbelang
te vergroten. "Zou het niet meer effectief zijn geweest om
een massabeweging te beginnen voor aliyah van 
Amerikaanse Joden als antwoord op de dreiging, 
waarmee Israël wordt geconfronteerd? Hij heeft dit 
gedeeld in zijn synagoge en met Amerikaanse Joden die 
te maken hebben met steun aan Israël. De reactie was 
niet enthousiast.

De campussen van universiteiten zijn broeinesten van 
haat jegens Israël. Deze demonisering van de Joodse 
staat en de Joden brengt een generatie Amerikanen 
voort die opgevoed zijn met een karikatuur die maar niet 
weg wil gaan.

Ook de groei van de Islam beïnvloedt de houding van 
Washington ten aanzien van Jeruzalem, als dat al niet 
gebeurd is ...

Misschien moeten we eraan denken om onze gezinnen 
in Israël te laten opgroeien. We weten allemaal dat het 
leven in Israël een geweldige uitdaging kan zijn, in het 
bijzonder als we aan een Amerikaanse levensstandaard 
willen vasthouden. Die standaard verzwakt echter met 
de dag. Hier in Amerika zijn we onderweg naar 'ruwe 
wateren'. ("The truth from America," E. Kavon, JP-Op-
ed, 2 July 2014)

De Italiaanse journalist Giulio Meoitti zegt dat de Joodse 
natie de bestemming van de vrije wereld in haar hand 
heeft. Toch staat ze alleen in haar strijd voor vrijheid 
tegen satanisch-geïnspireerde Islamitische machten. 
Sinds 1948 zijn er meer dan 60.000 raketten op Israël 
neergekomen ... Eén is te veel!

Voor veel Westerlingen heeft een onafhankelijke Joodse 
Staat die de naam 'Israël' draagt, met Jeruzalem als haar
hoofdstad, een levensvernieuwing in het land van de 
Bijbel, een vitaal Joods volk dat na 2000 jaar hersteld is 
teruggekeerd naar haar eigen heilige land, onopgeloste 
vragen en verontrustende conclusies opgeroepen.

Israëli's weten hoe ze in het heden moeten leven en 
maken dit heden waard om te leven, terwijl het Westen 
de zielen van haar volken heeft uitgeput en hun levens 
zonder betekenis heeft gemaakt met alleen leeghoofdig 
hedonisme en materialisme als overblijfsel. Daarom 
haten de heidenen zo dikwijls de Joden. ("Israel Holds 
the Free World's Destiny in Her Hands," G. Meotti, Arutz 
7 Op-ed, 20 July 2014)

In mei publiceerde het Israëlische Centraal Bureau voor 
de Statistiek gegevens over de 'religieuze identiteit' van 
Israëli's zoals ze zichzelf definiëren. 20% beschouwt 
zichzelf als religieus; 40% als traditioneel-religieus; 40% 
als seculier. Toch zeggen 80% van de seculieren dat ze 
geloven in de God van Israël!  ("A believing nation," D. 
Weinberg, Israel Hayom, 27 June 2014)

JUDAÏCA

Yom Kipoer (Grote Verzoendag), 4 oktober 2014
Yom Kipoer, 10 Tishri, is de heiligste dag van het 
Joodse jaar en daarmee de belangrijkste Joodse 
feestdag. Op deze dag beslist God over het lot van de
mensen in het komende jaar. Men belijdt zijn eigen en 
gemeenschappelijke zonden.
Op Yom Kipoer is het verboden te eten en te drinken, 
zich te wassen en seksuele omgang te hebben. Ook 
mag de orthodoxe Jood geen leren schoenen dragen. 
Zo laat hij zien dat hij de heiligheid van de aarde 
respecteert.

De viering van Jom Kipoer is plechtig maar niet sober,
want het nieuwe jaar geeft kansen om alles beter te 
doen. Het is gebruikelijk op de dag naar de synagoge 
te gaan, waar een lange dienst wordt gehouden die 
een groot deel van de dag duurt. Verder wordt veel 
witte kleding gedragen als symbool voor onschuld of 
zuiverheid. Ergens aan het einde van de dag is er een
dodenherdenking. Vaak worden hierbij ook de 
slachtoffers van de sho'ah herdacht.
Yom Kipoer was de ene dag in het jaar, dat de 
hogepriester de allerheiligste plaats in de tempel 
betrad, zoals beschreven in het boek Numeri 
(Bamidbar) 29:7. Hij offerde op deze dag een geit, en 
een door het lot gekozen geit die (symbolisch) de 
zonden van het volk droeg, werd vervolgens de stad 
uit geleid en in de woestijn vrijgelaten werd. Het 
begrip zondebok is afkomstig van dit ritueel.
(Beleven.org)

A  GENDA  

• 4 sept – 25 nov, 13 lezingen over Inspirerend Israël, 
zie Israelcursus, Nijkerk.

• Wo 1 okt, 19.30 uur, spreekt ds. Kees van Velzen 
over Het herstel van Israël in het Leerhuis, 
Hoofdstraat 79 in Niezijl. 
• Wo 1 okt, 19.30 uur, spreekt ds Henk Poot over het 
geheim van Israël en de kerk, in de Kurioskerk, 
Julianalaan 38, Leeuwarden.
• Do 2 okt, 20 uur, spreekt Ds. Henk Poot bij 
Wachtersgroep Westzaan over Israël, in de 
Zuidervermaning, Zuideinde 233, Westzaan.
• Do 2, 16 en 30  okt, 13 en 27 nov, 11dec, 8 en 22 
jan, 19.30 uur, Bijbelstudieserie Focus op Israël, 
Kapelkerk, Kapelstraat 63, Emmen.
• Vr 3 okt, 19.30 uur, de vooravond van Yom 
Kippoer/Grote Verzoendag, twee 
verootmoedigingsbijeenkomsten waarin het lijden 
van het Joodse volk centraal staat:
– Zuiderhof, Troelstralaan 25, Zwolle
– Pauluskerk,, Van Hogendorpplein 2, Gouda
• Zo 5 okt, 10 uur, spreekt Daniël van der Veen in de 
Lifebuildersgemeente, oud Philips gebouw, Holenweg 
4A, Hoorn. 
• Ma 6 okt, 19.30 uur, spreekt ds. Henk Poot over 
Abraham en het geheim van Israël, Menorah, Paslaan
11, Apeldoorn.
• Wo 8 okt, 19.30 uur, spreekt ds. Henk Poot over het 
geheim van Israël en de kerk, in de Kurioskerk, 
Julianalaan 38, Leeuwarden.
• 8-15 okt viert Evangeliegemeente Revieil in 
Lelystad het Loofhuttenfeest met diverse sprekers.
• Wo 8 okt, 20 uur, spreekt ds. Van der Zee over 'De 
profeten van Abraham', in de Botermarktzaal, 
Broederstraat 18, Kampen.
• Ma 13 okt, 20 uur, spreekt ds. Henk Poot over Jozef,
Jezus en Israël, in de Opstandingskerk, Aerent 
Bruunstraat 1, Leiden 
• Di 14 okt, 19.30 uur, spreekt ds Jaap de Vreugd over
'De plaats van Israël in Gods heilsplan',  in de PKN 
Gemeente, Marktstraat 40, Musselkanaal.
• Di 14 okt en 11 nov, 19.30 uur, spreekt ds. Willem 
J.J. Glashouwer over Kerk, Israël en Gods Koninkrijk 
in de Immanuelkerk, Overwinningsplein 1, 
Groningen.
• Di 14 okt, 20 uur, spreekt ds. Kees van Velzen over 
'Het herstel van Israël' in de Pelgrimkerk, 
Stephensonstraat 1, Haarlem. 

Spreekbeurten Comité Gemeentehulp Israël:
• Zo 28 sept, 10 uur, Sieb Buiten, Christengemeente 
Compas, Admiraliteitsweg (sporthal), Medemblik. 
• Zo 5 okt, 9.45 uur, Sieb Buiten, Christengemeente 
Huizen, Plecht 1 (Gemeenlandslaan), Huizen.
• Wo 8 okt, 20 uur, Sieb Buiten, Israëlwerkgroep 
Buitenpost, (Loofhuttenfeest), Buitenpost.
• Zo 12 okt, 10 uur, Sieb Buiten, Evangelische 
gemeente Jozua, Sikkelstraat 2, Dordrecht 
(Loofhuttenfeest)
• Ma 13 oktober, 20 uur, Sieb Buiten, Evangelische 
gemeente Reveil, Punter 44-02, Lelystad 
(Loofhuttenfeest) 

Jacob Keegstra spreekt:
• Zo 28 sept, Evangelische gemeente De Wijngaard, 
Kanaalstraat 8, Oost-Souburg.
• Do 2 okt, 20 uur, Vredeskerk, Heidepad 2, Wezep.
• Za 4 okt, 10.30-15.30 uur, Israël-gebedsdag, 
Baptistengemeente, Plecht 1, Huizen.
• Za 4 okt, 19-29 uur, Israëlzondag, VEZ, 
Binnengasthuisstraat.2, Zwolle. 
• Zo 5 okt, 09.30-13.00 uur, Israëlzondag, VEZ, 
Binnengasthuisstraat.2, Zwolle. 

Near East Ministry
• Zo 28 sept, 10 uur, spreekt ds. Kees Jan Rodenburg 
in PKN De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59, 
Amersfoort.
• Zo 5 okt, 10 uur, Kees Jan Rodenburg, Evangelische
Gemeente Berea, De Maten, Apeldoorn.
• Zo 5 okt, 10 uur, Ruth Penning-Wolswinkel, 
Evangelische Gemeente Berea Noord, 
Schorpioenstraat 6, Apeldoorn.
• Do 9 okt, 20 uur, spreekt ds. Kees Jan Rodenburg in 
de Petrakerk in Veendendaal., 
• Vr 24 okt, 17 uur, t/m za 25 okt, 18 uur, 
studieconferentie met journalist Alfred Muller uit Israël 
en ds. Kees Jan Rodenboog, NEM-gebouw, 
Voorthuizen. Aanmelden bij info@nemnieuws.nl.

Israel en de   B  ijbel  
• Za 4 okt, 10-16 uur, themadag België over Jom 
Kippoer, CPC, Tervuursesteenweg 192, Heverlee 
(Leuven), aanmelden voor 30 sept bij 
richard.maartje@telenet.be of 0474-298700. 
• 24-26 okt, Israël-conferentie o.l.v. Ton en Gerda 
Stier, in Het Brandpunt, Postweg 18, Doorn, Info 
brandpunt@zoeklicht.nl 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Za 27 sept, 13-17 uur, Israël-vriendendag van de 
Werkgroep Apeldoorn-Israël, in het schoolgebouw 
van Sprengeloo, Sprengenweg 81 te Apeldoorn. 
Sprekers Eric Vink (CvI), Bas Belder (EP-SGP) e.a.

Zo 5 okt, 14.00-15.30 uur, lezing over de (pijnlijke) 
relatie van islam en hindoeisme, door Werkgroep 
Tolereer geen intolerantie', in Wijkcentrum  de Eek-
molen,  Frederik Hendrikstraat 22. 8606 EJ Sperkhem
Sneek. € 7,50 incl kofie/thee. Tevoren aanmelden + 
info: tolereergeenintolerantie@gmail.com

Za 11 okt, 10-16 uur, Israëldag in de woongemeen-
schap van Profilia Zorg, met een loofhut, Israëlische 
muziek, dansen, hapjes en productenverkoop, en 
kennismaken met Profilia en bewoners, Brasem 43-
49, Hoogeveen. Info: Jenny Hak.

Zie ook de Agenda van de Vergadering van Gelovigen

RADIO – TV – FILM – EXPOSITIE – CURSUS

Groot Nieuws Radio
Zaterdag 20-21 uur, 'Beloofd Land', met Eric Vink.
Zondag 22.30-23.00 uur, Bijbelstudie 'Waarom 
eindtijd?', met ds. W.J.J. Glashouwer.

Kesjercursussen in het hele land
Dit is een basiscursus over de Hebreeuws-Joodse 
wortels van het christelijk geloof, voor christenen die 
zich willen verdiepen in de Hebreeuws-Joodse oor-
sprong van hun geloof, de Bijbel en het land Israël. De
cursus bestaat uit 10 wekelijkse studie-avonden 
Cursussen zijn net gestart of staten snel in Vaasen, 
Scherpenzeel, Mechelen (be), Amsterdam-Slotermeer,
Hardinxveld-Giessendam, Assen, Zwolle-Z, Arnhem, 
en binnenkort in 's Gravenzande, Eindhoven, Hoens-
broek, Hoorn, Huizen, Mechelen (be) en Twello. 

Family7: 'De Messias van Israël'
Zondag 7 sept t/m 30 nov, 19.30 uur, zendt Family7 
de 13-delige serie De Messias van Israël uit, over de 
Messiaanse gemeenten in Israël. Herhaling op 
woensdag, 21 uur.
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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.
► 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.
► 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), over Israël en 
het conflict met Palestijnen en Arabische staten. 
► 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 Isra  ë  l  
► 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. 

HEBREEUWSE CURSUSSEN

 De verschenen lessen van de Introductiecursus ה
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, Bijbels Hebreeuws en א
Hebreeuwse levensstijl.
 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.
Cursus   Modern   Hebreeuws   op diverse niveau's van de א
Vrije Baptistengemeente Groningen. In oktober beginnen
cursussen voor beginners en gevorderden
Etsel Infoteur geeft veel handige Hebreeuwse woorden א
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

VAKANTIE IN ISRAËL

 Voor wie vakantieplannen naar Israël maakt, is Go 
Israël 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)
 Kreijkes Vakantie Idee (refo)
 Oppenheim Travel (Joods).
 Issta Lines
 Jerusalem Today reizen, reizen vanuit Bijbels 
perspectief, i.s.m. Issta
 Krukziener's Reisbureau, info@krukziener.nl
 Promised Lands gespecialiseerd in maatwerkreizen
 Studiehuis Reshiet, studiereizen met veel aandacht 
voor Hebreeuwse Bijbelse woorden. 
 GAiN (Global Aid Network), werkreizen o.a. naar Israël
(april en oktober 2014)
 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.
 Gideon Israëlreizen, reizen met hulpprojecten.
 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 
 Harel Israël: gemeentereizen, op maat gemaakte 
reizen, fly & drives met verschillende thema's. Gevestigd
in Israël en Nederland.
 Jetairfly verkoopt vliegtickets naar o.a. Israël.
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