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Tisjri 26 in het jaar 5779 Israëlische jaartelling
Het Hebreeuwse woord voor vandaag, we zouden het een
gebruiksvoorwerp kunnen noemen, maar het is meer dan dat.

 מ ז ו ז הdaar staat: mezoeza en betekent: deurpost.
Een mezoeza heeft de bezoeker aan Israël vast wel eens gezien op de
deurposten van de kamer in het hotel. Wie de kamer betreedt kan vooraf een handkus op de
mezoeza tot uiting brengen. Daar zit een Bijbeltekst in uit Deuteronomium 6 vers 6 tot 10.
Dat wordt de Sjema Jisraeel genoemd. Sjema betekent: `Hoor`. Maar het betekent ook:
`Besef, neem het goed in je op`. Deze woorden uit de Joodse geloofsbelijdenis:
Hoor, Israël: de Here is onze God, de Here is één!
Gij zult de Here uw God, liefhebben met geheel uw hart
en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht.
Wat Ik u heden gebied, zal in uw hart zijn,
gij zult het uw kinderen inprenten en daarover spreken
wanneer gij in uw huis zit, wanneer gij onderweg zijt,
wanneer gij nederligt en wanneer gij opstaat.
Gij zult het ook tot een teken op uw hand binden
en het zal u een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn
en gij zult ze schrijven op de deurposten van uw poorten.
Mezoeza`s zijn in allerlei vormen en maten te koop, mooie en hele mooie. In de Jaffapoort in
Yerushalayim zit op bijna 3 meter hoogte een hele grote, als teken dat de Joden daar altijd al
de Heilige Stad in gegaan zijn. In Nederland zijn ze overal te koop, ook bij Chr. voor Israël.
Dat is nu net iets om te vergeten. We hebben al eerder vermeld dat zondagmiddag
14 oktober van 14.30 tot 16.30 Lisette van Groeningen uitleg komt geven over Joodse
dansen. Dat staat allemaal te gebeuren in de kantine van J.den Breejen,
dus bij Emmie en Wilco den Breejen aan de Rijnlanderweg 1085 in Hoofddorp.
Wat is er op tegen om een mooie mezoeza aan de deurpost te bevestigen van een
PKN-kerk? Dan kunnen we daarmee gelijk aantonen dat we het er niet mee eens zijn om uit
de PKN-kerkorde de passage van de `Onopgeefbare Verbondenheid met Israël` te
schrappen. Het lijkt alsof we een stem horen in het paradijs die zegt `Van die boom kan je
gerust eten, dan worden je ogen geopend.` Gen. 3: 5. Want wie heeft daar belang bij, dat we
ons niet meer verbonden voelen met Israël? Mensen, loop niet weg uit de PKN-kerken, maar
laat je stem horen. `Blijf zitten waar je zit en verroer je wel` zei ds. Glashouwer.
De column in het Reformatorisch Dagblad heeft veel reacties teweeggebracht. Ook bij ons.
Of dat we op de ziel getrapt werden. Een briefschrijfster vroeg zich af, of de BDS ook al
doorgedrongen is in de PKN.
In veel kerken is het a.s. zondag `Israëlzondag`, en in veel kerken met opzet juist niet.
Waarschijnlijk heeft men dan toch de eenzijdige berichtgeving, de onwaarheden over Israël
en de Palestijnen te serieus genomen. Het is natuurlijk wel zo, dat de positie van een groot
gedeelte van de Arabische bevolking in Israël niet gelijkwaardig is aan de positie van Joodse
inwoners. Maar dat hebben de Palestijnen echt te danken aan hun eigen leiders.

De mop komt uit Drachten.
Abdalla, een Marokkaan, heeft een nieuwe baan in Purmerend.
Als hij na de eerste dag bij zijn vrouw thuis komt, vraagt zij hoe het gegaan is.
Abdalla zei: `Heel erg goed, mijn goeie baas erg tevreden.
Daarom volgende week gaan baas en ik op reis`.
Baas zei:` Als jij zo werken, dan gaan we binnen een week naar Filistijnen`.
******* ******* *******
We zijn al een poosje niet op reis geweest en we hebben zomaar zin om naar het
Timnapark te gaan. Daar kom je langs over weg 90 naar het zuiden. Zo`n 35 km ten noorden
van Eilat ligt het Timnapark. De naamgeving heeft waarschijnlijk met Ezau en zijn zoon te
maken. De zoon van Ezau heette Elifaz en die had een bijvrouw, dat was Timna.
Deze Timna baarde aan Elifaz een zoon. En Elifaz noemde die zoon Amalek.
We weten allemaal wel dat de nakomelingen van Amalek, de Amalekieten aan de zonen van
Jacob veel kwaad gedaan hebben tijdens de uittocht uit Egypte. Zullen we de naam van dat
Timnapark dan maar veranderen in Leapark of Rachelpark? Dat klinkt meer vredelievend.
Desalniettemin blijft het Timnapark belangrijk genoeg om er een bezoek te brengen.
We kunnen daar kennismaken met de koperwinning. Salomo liet daar uit de kopermijnen het
kopererts delven. Er zitten in de rotsen nog ronde gaten ter breedte van 30 à 35 cm.
Een replica van de tabernakel staat er, waar de
bezoeker een rondleiding kan krijgen tot in het
Heilige de Heilige waar ook weer een replica van de
ark staat. In dit hele gebied kan men wel een dag
doorbrengen. Zo is er een rotsspleet waar in de rots
Egyptische gravures zijn aangebracht, misschien
wel van duizenden jaren geleden. En nog veel meer.
Bijna op alle punten kan men met de auto komen.
Elke dag een stukje van Israël zien. Dat kan wie op de facebookpagina
van Smadar Esther Morag kijkt. Zij zet elke dag één, soms twee filmpjes op
haar pagina over actuele onderwerpen in Israël. Al enkele keren hebben we
haar genoemd in het ZDB. Dat is niet meer nodig. Iedereen kan zien hoe zij
op een smeuïge wijze eerlijk nieuws brengt. Kijk op cvi.nl/smadar
Negatief effect van Israël-boycot. Dan hebben we het over `Shamir Salads`, een saladefabriek in Barkan, Israël. Zij maken een uitgebreid sortiment salades en exporteren dat in
grote hoeveelheden naar landen in het Verre Oosten, Amerika, Canada. Terwijl de export
naar Europa afneemt. In Nederland was Albert Heijn de enige afnemer, maar wil nu ook
geen salades meer met een Hebreeuws logo van Shamir.
De directeur van Shamir verwijt de BDS en de Moslimklanten van AH deze teloorgang.
In de fabriek werkt 230 man. Waarvan 100
Palestijnen, 30 Bedoeïnen uit Rahat (Negev). 
In totaal 130 Moslims. Werken vredelievend
samen met 100 Joodse werknemers. Als de
export naar Europa verder terugloopt, zal er vooral
voor een deel van de Arabische werknemers geen
werk meer zijn. De bedrijven die de grondstoffen
aanleveren werken uitsluitend met Palestijnen.
Het is een voldongen feit, dat als we het voor Israël opnemen, daarmee ook steun verlenen
aan de Palestijnen. Want die moeten het niet van hun eigen leiders hebben.

In Hem verbonden hopen wij u D.V. over 14 dagen weer hier te ontmoeten.

