
‘En de bladeren van de boom zijn voor 
de genezing van de volken.’

– OPENBARING 22:2

www.planthopeisrael.com

Ga! Plant Hoop in de harten van mensen...
Vanuit de naties naar Israel en van Israel naar de naties.

Bouw bruggen van eenheid!
Genees de zieken en zet mensen vrij!

Vier Zijn feesten met vreugde!
Herstel de geschiedenis!

Spreek over Zijn wonderen!



Organiseer een Plant Hope Israël avond, middag of  ochtend 
in uw gemeente. Wij komen gratis naar u toe om uw geloof  
te versterken en hoop te planten.

Jennifer en Elia Guetta vertellen hun wonderbaarlijke getuigenis en het ontstaan van 
Plant Hope Israël Ministeries. Jennifer heeft jarenlang als supervisor opgravingen 
gedaan op Armageddon (Megiddo) en is door een bovennatuurlijke ervaring in Jezus 
gaan geloven. Ze vertelt over haar zoektocht naar waarheid over de exodus binnen de 
archeologie aan de hand van de film PATTERNS OF EVIDENCE (van Netflix), de 
ontdekking van de geestelijke wereld,  het Koninkrijk van God, en haar eigen uittocht. Ook presenteert ze de nieuwste archeologische 
vondsten uit Israël die de Bijbel ondersteunen als het Woord van God. Ze gaat ook in op de betekenis van de Bijbelse feesten, de 
relatie Israël en de kerk, over wat God aan het doen is in Israël en de visie van Plant Hope Israël Ministries. Aan het einde sluiten we 
af met gebed voor elkaar en voor de zieken. Wonderen doorbreken alle logica! Een avond van bekrachtiging en hoop!

•  Laat je bemoedigen en ervaar de kracht van getuigenis door 
dit waargebeurde verhaal. 

•  Ondersteun uw geloof door te luisteren naar de grote 
wonderen van God in onze tijd. 

•  Ontdek waarom wonderen echt zijn en alle logica, theologie 
en archeologische interpretaties doorbreken.

•  Leer waarom een archeoloog zegt dat de Bijbel echt het 
Woord van God is en dat God vandaag de dag nog steeds 
spreekt door dromen. 

•  Ontdek de betekenis van de Bijbelse feesten, en leer hoe God 
zijn kinderen aan het roepen is in eenheid. 

•  Graaf dieper! Indien gewenst kan Jennifer ingaan op de 
realiteit van de geestelijke wereld en de ontmaskering van 
kabbala, de bovennatuurlijke kracht van God, en de kracht 
van gebed. 

•  Leer over de grote doorbraak die God aan het doen is in 
Israël en Bijbelse profetieën die uitkomen in onze tijd.

Elia & Jennifer Guetta
Elia en Jennifer Guetta zijn nieuwe Joodse gelovigen uit Nederland en Israël die Yeshua 

hebben leren kennen via dromen. Elia is een bio-ingenieur van planten en Jennifer is half 
Amerikaanse en een Bijbels archeologe die opgravingen heeft gedaan op de mooiste plekken 
in Israël, waaronder (Armageddon). Nadat ze zijn losgekomen van Kabbala hebben ze een 

bovennatuurlijke ervaring gehad met de Messias Yeshua. Na het vieren van een van de 
grootste Pesachavonden die Nederland ooit heeft gehad, met 400 mensen, hebben ze nu een 

roeping van God om hoop te planten in de harten van mensen.

P L A N T  H O P E  I S R A Ë L  AV O N D

Van Armageddon tot Sion

Kosten: gratis (behalve reiskosten), met collecte voor Plant Hope Israël Ministries. Totale tijd: 2-3 uur. Het is mogelijk om 
de tijden in te korten of te verlengen naar uw wensen. Beschikbaar in Nederlands of Engels.

Help ons om dit woord te verspreiden! Gratis cadeau voor de organisator: Het boek “De Haggadah van onze Redding”. 
Voor meer informatie en reserveringen: planthopeisraelministries@gmail.com

www.planthopeisrael.com

 Getuigenis & Archeologie van 
Israël en de Exodus

– Pauze –

Bijbelse feesten, Israël en de kerk 
& Plant Hope Israël Ministries


