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16 februari in het jaar 2018 Gregoriaanse kalender
Adar 1 in het jaar 5778 Israëlische jaartelling.
Het Hebreeuwse woord voor vandaag wordt in de
Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) `Heiligdom van de Heer `genoemd.
Misjkan. Dat is in het Nederlands Tabernakel.
Thans zouden we kunnen zeggen:`Dat was een mobiele tempel.`
Want deze werd meegevoerd op de reis naar het Beloofde Land Kanaän.
Vanaf Exodus 25 kunnen we lezen welke richtlijnen God heeft opgesteld voor de bouw van
de Tabernakel. Denk u eens in wat er voor nodig was om dat alles te verplaatsen als het volk
weer verder trok. Dat ging niet met diepladers over
geplaveide wegen. Waar is die tabernakel voor het
eerst overeind gezet? Een replica daarvan staat nu in
het Timnapark, 30 km ten noorden van Eylath. In dat
park zijn heiligdommen van de Midjanieten gevonden.
Midjanieten woonden in Midjan wat ten oosten van de
Rode Zee lag, thans Saoedi Arabië. Er zijn belangrijke
Bijbelse aanwijzingen dat de berg Sinaï, of de Berg Horeb, in Saoedi Arabië ligt en niet in de
zuidpunt van de Sinaï-woestijn. Zonder dat we wisten waar we aan begonnen, hebben we
verleden week Kades Barnea genoemd als het Hebreeuwse woord en dat is nu het begin van
de speurtocht in de uittocht uit Egypte. Zo hopen we in het vervolg een Hebreeuws woord te
vinden betreffende die uittocht. Kades Barnea heet nu Ein El Qudeirat in de Sinaï-woestijn.

משכן

David Ben Gurion. Voor 1948 reisde hij door de Negev langs Sde Boker. In die dorre
woestenij zag hij zwoegende Joodse mensen. Zij probeerden daar
gewassen te verbouwen. Toen sprak hij de wens uit: ‘Daar bij die
mensen willen we wonen.’ Hij werd in 1948 de eerste premier van Israël.
Later toen hij aftrad als premier is hij daar wel gaan wonen. Zijn huis, zijn
stoel, zijn boekenkast, het is daar allemaal nog te bezichtigen.
Ook daar vlakbij zijn de graftombes waar hij en zijn vrouw zijn begraven.
Verschillende citaten staan op zijn naam, zoals:
`De vrouw is de kameel die ons helpt de woestijn van het leven te doorkruisen`.
De groeten uit Israël. In deze rubriek maken we een rondreis door het noorden van Israël
en gaan vanaf Caesarea Philippi, of Banias naar het zuiden langs de ruïne van de vesting
Nimrod. Daar wordt je niet vrolijk van. Nimrod was een
bolwerk van de Kruisvaarders, die van hieruit
slachtpartijen uitvoerden tegen alles wat in die periode
niet Christelijk genoemd werd. We gaan verder langs
de grens, het uitzicht over...
Quneitra, een stad in Syrië die tijdens de Zesdaagse
Oorlog door het Israëlische leger geheel in puin
geschoten is. Als bewijs dat Israël oorlogzuchtig is, laat Syrië
 de puinhopen liggen en bouwde daarnaast een nieuwe stad
Quneitra. Dit is het laatste punt in het noorden van Israël.
Volgende week verlaten we de Golan en vervolgen we de reis
meer naar het westen Misschien wel Nazareth, of Cana.

De mop komt uit Haarlem.
De politie belt aan bij een beruchte oplichter in Tel Aviv.
Zijn dochtertje, de kleine Chana weet precies wat ze in zo`n geval moet
zeggen als haar gevraagd wordt of pappa thuis is.
‘Nee meneer, mijn pappa is in het buitenland.’
‘Kan je moeder wel even naar de deur komen?’
‘Nee meneer, mijn moeder houdt het luikje open, anders stikt mijn vader.’
******* ******* *******
Het Meer van Tiberias. Of wel Hakienêret in het Hebreeuws. We hebben ons laten vertellen
dat het waterpeil van het meer na de laatste regen 4 cm is gestegen. Dat is een zegen voor
Israël. Intussen wordt er geld nog moeite gespaard om
het waterpeil te redden van een dramatisch dieptepunt.
Met ontziltingsmachines wordt zeewater zoet gemaakt,
om het daarna in het meer te laten lopen. Daar stijgt het
niveau niet zoveel van en het kost veel energie.
Aanlegsteigers van boten, waar toeristen mee het meer
opgaan, worden steeds verlengd naar dieper water.
Mensen die Israël een warm hart toedragen. Dat zijn ook de mensen die achter de
Werkgroep `Hart voor Israël` staan. Zij verzorgen een diner in DE AKER,
Fontanusplein 2 in Putten, Gld. op vrijdag 9 maart. Menu: Voorgerecht
mosterdsoep, of een kipcocktail. Hoofdgerecht is ook voor lekkerbekken en
teveel om op te noemen, zoals kippendijenfilet, biefstukpuntjes. Dessert:
Tarte Tatin, of appelijs, of cremé brulee. Daarna koffie of thee. Het is een sponsordiner, dus
dat kost wat en toch valt dat erg mee voor € 32,50 incl. Het zijn vrijwilligers die koken en
serveren en de vaat wassen. De opbrengst is voor de stichting ALEH in Israël, alwaar meer
dan 700 jonge mensen met een meervoudige beperking genieten van een goede verzorging.
Vrijwilligers van ALEH zullen elk maximaal 10 minuten over hun ervaringen vertellen. Er is
plaats voor maar 80 gasten, dus geef u snel op bij Drikus Lubbertsen hlubbertsen@solcon.nl
Onze vriend Gerard, hij pendelt tussen Betlehem en Caïro om aldaar te evangeliseren in de
gevangenis. Passeert de grens bij Taba en gaat in een bus langs de kust
naar Dahab in het zuiden en reist dan weer naar Caïro in het noorden door
de woestijn, waar IS duivelse plannen heeft tegen alle mensen. Gerard is
trouw en vertrouwd. Hij is altijd gewapend met dat zelfde Bijbeltje, waaruit hij
vaak citeert uit Nehemia. We bidden Gerard Gods bescherming toe.
‘Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God’. Uit het boek Ruth 1 vers 16.
De woorden die Ruth sprak tegen haar schoonmoeder Noömi, waren cruciaal
op de laatste avond van 3 seminars in Nieuw-Vennep, waar ds. Kees van
Velzen sprak. Hij vertelde: `In de Tweede Wereldoorlog, toen de Joden
verplicht werden een gele ster te dragen, heeft de koning van Denemarken
gezegd: “Als de Joden in ons land een ster moeten dragen, dan bevestig ik
ook zo`n ster op mijn kledij.” En zo gebeurde! Denemarken is het land waar
percentsgewijs het minste aantal Joden vermoord zijn. Dat nu een ieder tegen Israël zegt:
`Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God`.
Voor wie dat in Nieuw-Vennep gemist heeft: Ds. Van Velzen spreekt in Aalsmeer in gebouw MENDEL,
voormalig HELIO MARE aan de Zwarte Weg 98 op maandagavond 19 februari over hetzelfde onderwerp.

In verbondenheid met de God van Israël hopen wij elkaar op 23 februari weer te ontmoeten.

