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Vandaag is het Hebreeuwse woord een Bijbels feest.
Een Bijbels feest welke bijna nooit genoemd wordt in de kerken en
zeker niet op de catechisatie. Daarvoor ben je verplicht om naar
Israël af te reizen, want daar gaat het niet ongemerkt voorbij.

חנוכה

Daar staat Chanuka. Dat is in de Bijbel Het Vernieuwingsfeest.

Het symbool voor Chanuka is de Chanoekia. Dat is een kandelaar met 9 armen.
Chanoekia`s zijn er in diverse kunstzinnige creaties.
Op de eerste dag van Chanuka wordt de hoofdkaars
aangestoken en met dat vlammetje de eerste kaars.
en vervolgens wordt er elke dag een kaars meer
aangestoken, tot en met 8 dagen. Chanuka kennen
we in de Bijbel als het Vernieuwingsfeest. Dan
kunnen we de herinwijding van de tempel vieren.
Nadat Joodse vrijheidsstrijders de tempel hadden heroverd, vonden zij een flesje olie
waarop een lamp hoogstens een dag kon branden. Doch voordat de olie op was
heeft de lamp 8 dagen gebrand. Een wonder van God. Dus het is een Bijbels feest.
Daarom mag van ons de Chanoekia ook bij, of in de kerk staan en de kerstbomen er
uit. Want een kerstboom is beslist niet Bijbels te noemen. Wie durft het aan?
We hebben nog even bedenktijd, want Chanuka begint de avond van 12 december.
Wij gaan op zoek naar waterdichte fittingen om buiten een chanoekia te zetten.
De groeten uit Israël. Plaatsen waar we een jaar of tien geleden niet als toerist
konden komen, worden nu regelmatig bezocht.
Deze foto is gemaakt door mensen uit Leeuwarden.
Zij zijn die omgeving doorgereden ten noorden van
Bethel en Shilo. Zij zijn ook in Itamar geweest bij
het huis waar op gruwelijke wijze dat jonge Joodse
gezin in 2011 is vermoord door twee jonge
Palestijnen. Op de foto rechts de berg Ebal en links
de Geriziem. Sichem ligt daar tussenin en ook de Jakobsbron waar Jezus met de
Samaritaanse sprak. Daarover verwonderden de discipelen zich in Joh. 4 vers 27.
Moedige Arabieren. We schreven er al over in het vorige ZDB. Ze zijn er wel die
openlijk de waarheid durven te vertellen over Israël, de Hamas en de PA. Maar al te
graag neemt de buitenlandse media de leugens over uit antisemitische gelederen.
Maar Mousab Hassan Yousef, geboren in Ramallah, vroeg in Geneve het woord
tijdens een vergadering van de mensenrechtenraad van de UNHCR. Zonder
omhalen gaf hij zijn verwoestende mening over het Palestijnse leiderschap. Dat
veroorzaakte grote opschudding onder de Palestijnen. Bericht van Yochanan Visser

De mop komt van ons vakantieadres.
Sally verzuchtte:
`Ik wilde dat ik een manier wist om van het roken af te komen`.
Toen zei Moos:
`Je zou het kunnen proberen met die sigaren die ik van jou kreeg`.
******* ******* *******
We waren op vakantie. Dat had u al begrepen en we zijn weer heelhuids terug in
Aalsmeer. Het lag niet in de bedoeling om het daar met andere mensen over Israël
en ALEH te hebben. Maar waar het hart vol van is daar loopt de mond van over.
Een bejaard echtpaar uit Noord-Ierland toonde zoveel belangstelling toen we op de
iPad foto`s konden laten zien van Yerushalayim en de doopplaats en het Meer van
Tiberias. Toen we over ALEH spraken toonde ook een Nederlandse secretaresse
van een Christelijke scholengemeenschap belangstelling en zij zou dit bij het
schoolbestuur onder de aandacht brengen.
Zo staan we telkens weer versteld hoe de Heilige Geest ons leidt.
Promotie materiaal voor ALEH. Welnu, die voorraad is tijdens onze afwezigheid
behoorlijk aangevuld en uitgebreid, met nieuwe flyers in A5
formaat, nieuwe posters in A3 formaat, grote spaarbussen
waar een heleboel munten in kunnen van statiegeld. En ook
spaarbusjes van karton zoals links op de foto. Rechts op de
foto is een bundeltje van 100 kartonnetjes waaruit de
verwoede spaarder zelf een spaarbusje kan vouwen. Op de
onderkant staat het bankrekeningnummer van de Stichting
ALEH, alwaar de inhoud naar toegestuurd kan worden. Leuk voor een jeugdclub of
een schoolklas. We kunnen dit per post in een envelop naar u versturen in de
gewenste aantallen. Voorts ligt het, Be`ezrat HaShem, in onze bedoeling om met een
koffer vol ALEH-promo een paar dagen door Noord Nederland te reizen. Niet alleen
om gezellig koffie te drinken, maar om veel materiaal achter te laten. Lena heeft een
voorraad cadeautjes die gemaakt zijn door de jonge mensen met beperkingen van
ALEH. We hebben gezien dat als zo iemand dat gemaakt heeft, dan volgt er een
kreet van vreugde. Die achtergrond maakt het zo waardevol.
Wil de geïnteresseerde lezer onze route bepalen ten noorden van Amsterdam???
Vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Deze bekende woorden kunnen
we bijna dagelijks uitspreken. Jodenhaat gaat zo ver, dat sommige mensen menen te
moeten schelden met de woorden van ongeneeslijke ziekten, zoals bij een
voetbalwedstrijd. Politieke partijen uit de linkse hoek zijn meestal meer dan tolerant
tegen andere bevolkingsgroepen, maar als het gaat om het accepteren van het
Jodendom, dan is de beer los. `want zij weten niet wat zij doen`.
Zij weten niet wat zij doen. Alle vijandschap tegen Joden, is tegen een Heilig Volk.
Zo staat het in Exodus 19 vers 6. De woorden door God ingegeven, welke Mozes
moest uitspreken tegen het huis van Jakob:
`En gij zult Mij een koninkrijk van priesters zijn en een Heilig Volk`.
In verbondenheid met die Koning van dat Heilig Volk hopen wij elkaar volgende week
vrijdag weer te ontmoeten.

