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Op de woensdagavonden 26 januari, 23 februari en 30 maart worden te Doornspijk 

de Israëlstudies voortgezet en weer verzorgd door ds. J. den Admirant (Hoogeveen)  

 

 “Niet op de bres voor Israël staan is levensgevaarlijk”  

z.o.z. 

Purim 
Pesach 



Na de al vele gegeven Israëlstudies door ds. J. den Admirant zijn we verheugd dat mede door 

de groeiende belangstelling hij dit onderwijs blijft voortzetten. Het zou aanbeveling verdienen 

om het door hem geschreven boek te lezen: “De Herder en de tempel” te bestellen via 

onderstaande website of telefonisch. 

 
Het motief tot de keuze van de thema’s? 

Wij kunnen Israël en ook ons eigen volk alleen tot zegen zijn, als wij ons laten gezeggen door 

Gods Woord. Wij hopen de komende avonden meer tijd te besteden aan gebed voor Israël. 

Hoofdthema:  

“De kalender van de 'feesttijden des HEEREN', of:                                              
'Mijn gezette hoogtijden' ”                                                                

1e studie: woensdag 26 januari 2022  

Thema: “Niet op de bres staan voor Israël is levensgevaarlijk!” 

Aandacht voor het Joodse Purimfeest. Een beetje vroeg, want het wordt op 17 maart 

gevierd. Maar de boodschap voor vandaag is indringend. Mordechai's appèl op Esther 

(Esther 4:14) is hoogst actueel. Op de bres staan voor Israël is geen hobby, maar een 'must'!  

De keus vandaag is: verenigd met Israël het koninkrijk binnengaan of....afgehouwen worden! 

2e studie: woensdag 23 februari 2022 

Thema:  “Sabbat: kwelling of feest? Gods doel met de sabbat.”                                                                                    

Uitgangspunt: Leviticus 23:1-3. Gods feestkalender start met de sabbat. Als Hij Zich verheugt 
op de sabbat is het zaak, met Hem mee te komen daarin. Waarin ligt de vreugde van de 
sabbat? Is er iets veranderd met de sabbat, sinds Jezus' komst? Wat bedoelt Jezus, als Hij 
zegt : 'bidt dat uw vlucht niet geschiede in de winter, noch op een sabbat' (Matth. 24:20)? 
Een paar centrale vragen, een zoektocht waard. 

3e studie: woensdag 30 maart 

Thema: “ 'Open mijn ogen voor de wonderen van Pesach'.” 

Uitgangspunt is Leviticus 23:4-14. We willen deze avond vooral nagaan vanuit  Exodus 12, de 

instelling van Pesach, en de vervulling ervan in het Evangelie van de Messias, wat de 

profetische diepte is van dit feest. Is Pesach afgeschaft en vervangen door het Avondmaal? 

Wat bedoelt Jezus als Hij zegt dat Hij de wijn nieuw zal drinken in het koninkrijk  Gods? 

U bent (weer) van harte welkom namens de Evangeliegemeente “Oase” Oude kerkweg 88  

Doornspijk. Aanvang: 20.00 u. Zaal open en koffie 19.30 u. Er wordt een collecte gehouden. 

Info? www.jandenadmirant.nl 0528-220993 

G.K.Verbaan. 0525-651088                                                                                

http://www.jandenadmirant.nl/

