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Op de woensdagavonden 29 januari, 26 februari en 25 maart worden te 

Doornspijk de Israëlstudies voortgezet en weer verzorgd door ds. J. den 

Admirant uit Hoogeveen. Hoofdthema:  

“Koning Hizkia's optreden als  model voor het komend                  

herstel van Israël, Nederland en de volken.” 

 

                                                                                                                         z.o.z. 

 



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

de groeiende belangstelling hij dit onderwijs gaat 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:  

“Koning Hizkia's optreden als  model voor het komend                  

herstel van Israël, Nederland en de volken.” 

1e studie: woensdag 29 januari 2020                                                                                            

Thema: Hoe één Koning  het roer in een land omgooide 

Hoe is het mogelijk dat één man van koninklijke bloede, die een bijzonder slecht voorbeeld 

had in zijn vader die ook koning was, zijn land en volk op een totaal ander spoor brengt. En 

dat nog wel in een heel korte tijd! Wat was het geheim van Hizkia? Het is bepaald niet 

nostalgisch, Zijn geschiedenis op te rakelen. Het is heel hoopvol voor heel Israël! Zelfs voor 

Nederland! Het gaat om niets minder dan om schoon schip in huis, kerk en staat. 

2e studie: woensdag 26 februari 2020                                                                                 

Thema:  Genezing voor een verbrokkeld Israël, een verscheurd Nederland  

Zolang wij buigen voor onze eigen mening en ons eigen belang belangrijker vinden dan het 

welzijn van ons hele volk, gebeurt er niets spectaculairs. We drijven alleen maar verder af, 

ieder van zijn eigen eilandje. Maar...'als God Zijn stem doet horen in Israël', ook in 

Nederland, èn er wordt naar Zijn stem geluisterd, breekt de genezing van ons verscheurde 

landje door. Tot zegen van Jeruzalem, Israël en alle nationaliteiten in ons midden! Hizkia en 

de gemeente in Jeruzalem is een lichtend voorbeeld en profetie. 

3e studie: woensdag 25 maart 2020 

Thema: Een volk dat met zijn eigen goden afrekent: dat wordt spannend! 

Gehoorzaamheid aan de stem van God vernieuwt een land. Na het dubbele feest van Pesach 

dat Juda en een deel van Israël vierden, gaan ze anders naar huis. De afgoden worden geen 

dag langer geduld. Onze Tachtigjarige Oorlog was het antwoord van Spanje op de 

beeldenstorm van 1566. Een zwarte bladzijde in onze geschiedenis? Een uniek gebeuren, 

wellicht profetisch? Wat is de boodschap van 2 Kronieken 31 vers 1 ( die deze avond centraal 

staat) voor ons vandaag ? 

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

aan de 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   
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