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Zomaar een stukje Bijbelse geschiedenis uit de Torah met een
belangrijke plaats in het Hebreeuws en ook nog uit Egypte.

קדש ברנע

Kades Barnea

Een oase in de woestijn Zin, wat nu de Sinaï is, niet ver van de
huidige grens tussen de Sinaï- en de Negev-woestijn. Hier in deze wijde omgeving
woonden de Amalekieten. Het was hier dat God het volk
op de proef stelde. De twaalf verspieders kwamen terug
en toonden de vrucht van het land. Tien van de twaalf
verspieders waren bang voor de grote sterke mensen in
Kanaän. Het volk murmureerde tegen God en tegen
Mozes. Toen verzuimde Mozes te zeggen wat Jozua en
Kaleb voor ogen hadden: `Zij zijn wel sterker en groter,
maar wij hebben de God van Israël.’ Numeri 13 en 14.
Jozua en Kaleb gaven de moed niet op. In deze omgeving waren veel bronnen en
toch had het volk niets te drinken en kreeg Mozes de opdracht om twee maal met de
staf op de rots te slaan, opdat water uit de rots stroomde. Numeri 20. Dat gebeurde
allemaal in de omgeving van Kades Barnea. Die bronnen zijn er nog in die oase.
De groeten uit Israël. We hebben al veel kilometers afgelegd als we in het noorden
aangekomen zijn bij Banias, bij de bronnen van de Jordaan. Bijbels heet dit
Caesarea Philippi, alwaar Petrus de belijdenis aflegde. Matt. 16 vers 13 – 20.
In de mythologie is dat gat daar het paleis van de god Pan. Het verhaal wil dat van
bovenaf stenen gegooid werden en dan brak er
PANiek uit. Het dooiwater van de sneeuw die hier
achter op de Mount Hermon valt trekt door de
rotsmassa naar beneden en wordt dan hier weer
in een bron omhoog geperst. De omgeving hier is
erg mooi. In de regel heeft men te weinig tijd om
hier het Nationaal Park te bezoeken. Er is het
laatste jaar weinig sneeuw en regen gevallen in
Israël op de Mount Hermon. Dan stonden deze vijvers geheel droog. Echter door de
hevige regenval van de laatste weken bulkt het water nu hier gelukkig weer omhoog.
Een Israëlavond organiseren. Dat kan als u een zaal ter beschikking heeft, dan
zorgt Christenen voor Israël dat u een spreker krijgt. Mailen naar events@cvi.nl
U kan dan ook nog uw voorkeur aangeven voor bv. de hier volgende sprekers.
Oscar Lohuis, Kees van Velzen, Peter Pellemans; met voorkeur Zuid Nederland.
Ds. Kees Kant, Ds. Gerard Krol, Ds. Henk Poot, liever Noord Nederland.
Ds. Willem J.J. Glashouwer.

Nu geen mop maar een rijmpje over Jantje en Mozes.
‘Jantje, alles is bij jou rot, rotfiets, rotwagen.
Je moet je voortaan netter gaan gedragen.
Beloof me dat je dat voortaan laat.’
‘Papa, u weet ook dat er in de Bijbel staat,
Mozes heeft water uit een rotsteen geslagen.’
******* ******* *******
Mensen die Israël een warm hart toedragen. Dat gaat voor Paula en Cor Dol heel
ver. Zij gaan met tafels vol spullen uit Israël, langs de
Israël-evenementen. Met de opbrengst verlenen zij steun
aan de Holylandscats van Tova Saul in Yerushalayim.
Dat is niet zomaar iemand, zij is een reisgids, maar
ontfermt zich ook in Yerushalayim
over de zwerfkatten. Wij kwamen
Paula en Cor tegen helemaal uit
Schagen, in Noord-Holland in
`s Gravendeel. Je moet wat voor
de zwerfkatten over hebben.
Maar zij doen het ook uit liefde voor Israël en dan is het zeker het vermelden waard.
Gebed was het geheim van de beslissing van Guatemala om de ambassade te verplaatsen
naar Yerushalayim. De kerken zijn daar heel krachtig. Ze zijn groot en goed georganiseerd
en veel gelovigen zijn pro-Israël. Er is veel en intensief gebeden voor de verplaatsing van de
ambassade, in het geloof dat de Heere de gebeden zou horen en verhoren. En ze zijn
verhoord, want korte tijd later werd de verplaatsing aangekondigd. Bron: Dirk van Genderen.
Verkiezingen gemeenteraad, op 21 maart a.s. in Nederland. En dan gaat deze partij met de
naam JEZUS LEEFT meedoen in 13 gemeenten met de
verkiezingen. Jezus Leeft, wie durft daar wat tegen in te
brengen? De actievoerders rijden met twee
campagnebussen met luidsprekers door de plaatsen
waar zij naar verwachting in de raad zullen komen. De
ene bus is blauw en de andere geel en gelijkend op een
ambulance met zwaailampen en sirene, want er dienen
mensen met hun stem gered te worden. Men kan twijfels
hebben over de haalbaarheid en invloed op de politiek. Maar neem dan in ogenschouw wat
er in Guatemala gebeurd is. Als deze partij zich in Aalsmeer zou vestigen, wisten wij het wel.
Water. In deze aflevering komt het uitvoerig aan de orde en hoewel we in Nederland denken
er zat van te hebben, kunnen we toch ook niet zonder. In de Bijbel (NBV) komt water 516
keer ter sprake. Tekort aan water en de daaruit voortvloeiende hongersnood deed mensen
verhuizen naar andere streken, zoals het huis van Israël naar Egypte. Elimelek ging met zijn
vrouw Noömi naar Moab, het huidige Jordanië. We weten dat water in Bijbelse zin van grote
betekenis is. Het begint al in Genesis 1 vers 2: Gods geest zweefde over het water.
Een veelzeggende uitspraak van God, ook van levensbelang, in Openbaring 21 vers 6 NBV:
`Wie dorst heeft geef Ik vrij te drinken uit de Bron met water die leven geeft`.
Be`ezrat haShem hopen wij verbonden in HEM elkaar vrijdag hier weer te ontmoeten.

