Messiaanse Gemeente Bracha te Apeldoorn
Nieuwsbrief week 9 23 Iyar – 29 Iyar 5780 (17 - 23 Mei 2020)
Omertelling: 38 - 44
Parashat: Bamidbar (in de woestijn)
Numeri 1:1-4:20
Hosea 2:1-2:22
Luc. 16:1-17:10; Luc. 2:1-7, 1 Cor. 12:12-31; Rom. 9:22-33

Door Sybe de Vos
Het Woord in de woestijn
‘Daarom… zie, ik ga haar verleiden
en zal met haar gaan naar de woestijn;
Ik zal spreken tot haar hart…’
Hosea 2:13
Het boek Numeri heet in het Hebreeuws ‘Bemidbar’, ‘In de woestijn’. Het woord ‘woestijn’ roept
bij veel mensen het beeld op van een eindeloze zandvlakte met hier en daar een oase. Maar
‘Midbar’ betekent eerder ‘wildernis’ of ‘steppe’. In een ‘midbar’ zijn wel mogelijkheden om in
leven te blijven, maar, met zoveel mensen en dieren toch een behoorlijke opgave… Aan het begin
van Numeri worden nog ‘vrolijk’ alle voorbereidingen getroffen om als een geordend leger snel
‘het goede land van beken, bronnen en wateren’ te bereiken. (Deut. 8:7) In Numeri 10 gaat het
volk op weg. Maar uiteindelijk zal deze tocht vanwege ongehoorzaamheid en ongeloof een lange
veertigjarige zwerftocht worden. Een tocht door ‘die grote en vreselijke woestijn, met vurige
slangen en schorpioenen en dorstig land zonder water’ (Deut. 8:15) … waar niemand door trekt en
geen mens woont (Jeremia 2:6). Heel Numeri gaat over die periode. Een zware tijd zou je
zeggen… Ballingschap.
Toch is er ook een andere kant aan het verhaal. G-d gebruikte de woestijn ‘om jullie te
verootmoedigen en op de proef te stellen om te weten wat er in jullie hart was’. Ook Jesjoea, één
met Israël, was veertig dagen in
de wildernis om getest te
worden. ‘Want een mens leeft
niet alleen van brood, maar van
dat wat uit de mond van haSjem
uitgaat’. (Deut. 8:2-3 en Matt.
4:4) Er is een bijzondere
verbinding tussen ‘woestijn’ en
‘woord’. Midbar, heeft dezelfde
stam als dabar, woord. In de
wildernis is stilte. Als je een
moment je ogen dichtdoet en
jezelf in een weidse wildernis
waant, zonder computer, telefoon of zelfs maar een boek, wie ben je dan nog? Wat voel je dan?
Wat zie je? En bovenal, wat hoor je? De periode die we nu meemaken is wellicht ook een soort
‘wildernis’. Daar zijn geen gebaande wegen. Daar heb je dringend iemand nodig die tot je spreekt

en je leidt, om niet hopeloos te verdwalen. Als je leeg wordt van jezelf, kom je eindelijk toe aan
het spreken van G-d…
Zo werd de Tora, midden in de wildernis gegeven. Aan Israël. En via het Joodse volk zelfs aan de
hele wereld. Genesis 1 begint ermee: middenin de woestheid en leegheid is er het spreken van Gd. Er komt licht. Er komt scheiding tussen licht en donker. Jochanan vertelt over het Woord dat er
vanaf het begin al was: ‘wat we gehoord hebben, gezien hebben met onze eigen ogen, wat we
aanschouwd en zelfs aangeraakt hebben…’ (1 Joh. 1:1) Een nieuw begin in de ballingschap van
ons leven. Kijken we naar de letters van midbar ()מדבר, dan vinden we Water (de mem), de Deur
(de dalet), ja zelfs een Huis (de bet) en tenslotte het Hoofd (de resj): Jesjoea.

Door Bert Huizing
Numerie (getallen) -Numbers- Bamidbar (in de wildernis)
Bij het opschrijven van bovenstaande woorden gingen mijn gedachten: ‘wat hebben deze
woorden met elkaar te maken’?
En dan denk je terug aan wat 75 jaar geleden is gebeurd. Joden die een nummer op hun arm
kregen getatoeëerd en in de wildernis terecht kwamen. Verscheurd door een verschrikkelijke
vijand, die er op uit was het gehele Joodse volk te vernietigen. Nummers waren het geworden,
geen naam meer. Ze waren niet meer belangrijk en werden in de wildernis geplaatst als een prooi
voor de aasgieren (nazi’s).
Zonder het te beseffen hebben de vertalers deze twee titels die aan Bamidbar worden
gegeven aan elkaar gekoppeld en is deze koppeling in 40-45 een waarheid geworden.
Hosea 1:10-11: ‘Toch zal eens de tijd komen waarin Israël zal uitgroeien tot een groot volk. Er
zullen meer mensen zijn dan iemand ooit kan tellen, zoveel als het zand aan het strand! Op de
plaats waar gezegd werd: “U bent niet mijn volk,” zal Ik dan zeggen: “U bent mijn kinderen,
kinderen van de levende God.” Dan zullen het volk van Juda en dat van Israël zich verenigen en
één leider over zich aanstellen. Samen zullen zij terugkeren uit ballingschap. Wat zal dat een
grandioze dag zijn, als God zijn volk weer zal uitzaaien op de vruchtbare grond van hun eigen
land!’’
Hoe wonderlijk dat de profetie van Hosea spreekt over dat er meer mensen van Juda en
Israël zullen zijn, terug gekeerd in hun land dat door God aan hun gegeven is.
De Messias Yeshua komt, want Juda en Israël zullen zich binden onder één leider.
Dat is de belofte van een God die doet wat Hij heeft gesproken door de profeten van Israël.
Het Joodse volk ging door de woestijn (de wereld) om in het land van de belofte te komen, zo
moeten ook de gelovigen in Yeshua door de wereld om in het Koninkrijk van God te komen.
Tussen Egypte en Kanaän - Ontelbaar veel namen – Christian Verwoerd
https://www.youtube.com/watch?v=qsiStYKEh18&feature=youtu.be

Reactie op en van Jos Bremer – God als Boeman of liefdevolle Vader
Jos Bremer heeft in Nieuwsbrief 8 een nogal rauwe vraag neergelegd: Hoe kan JHWH nu zijn
volk een stel geboden en verboden voorhouden en hen dreigen met enorme straffen als het zich
daar niet aan houdt. Je zúlt gehoorzamen en anders kun je de tering krijgen. (zie Lev. 26) God
lijkt daar wel een Boeman. Hoe valt dit te rijmen met het geloof dat God ons onvoorwaardelijk
liefheeft. En met de vraag of we een vrije wil hebben. Want afgedwongen liefde is geen liefde.
Op die uitdagende vraag heeft Jos een aantal reacties gekregen, teveel en zeker te lang om hier
te publiceren. Zelf heeft een verklaring ingesproken op een you tube filmpje. Let wel, ‘een’, want

hij beweert zeker niet de wijsheid in pacht te hebben. Maar in al zijn bescheidenheid durft hij wel
een aantal zeer lastige Bijbelse kwesties aan te raken. Hij gaat uit van Pred. 7, met name vers 14,
waar staat dat God de maker is van zowel de dagen van voorspoed als van tegenspoed, en Jes.
45:7, waar God zegt: Ik schep vrede en onheil (kwaad). Houd beide vast, stijg hier boven uit, zoek
eerst het koninkrijk van God, en het andere zal je gegeven worden, krijgt dan zijn juiste plek. De
geboden en verboden zijn misschien wel beloften, die straffen zijn gevolgen van het zonder God
willen leven.
Ik hoop met deze gegevens de belangstelling te hebben gewekt en dat filmpje te beluisteren.
Het vraagt 23 minuten om te beluisteren. Het is de moeite waard. Ook als tegengeluid omtrent
allerlei theorieën rondom de pandemie. U vind het op https://youtu.be/-tuDR-0oH1k
Artikel ingezonden door bezoeker van Bracha
Blaas de bazuin
Op 18 april jongstleden was er een dag van gebed en vasten voor Nederland, uitgeroepen door
stichting Op de Bres voor Nederland, een stichting die reeds een jarenlange gebedsbediening heeft
voor Nederland, Israël en de volken. Deze dag was uitgeroepen in verband met de crisis rond het
coronavirus. Ik nam deel aan de gebedsdag en tijdens de voorbereidende tijd in de dag ervóór
kreeg ik een duidelijke indruk dat, willen wij een gezegend en gezond land bewonen, wij ons diep
zullen moeten verootmoedigen voor Hem en voor ons Joodse bevolkingsdeel, over de houding
van staat en ja, ook van de kerk, van Nederland vóór, tijdens en na de bezettingsjaren. Waarbij ik
mij haast hieraan toe te voegen dat er zeker ook gunstige uitzonderingen waren... Het zal echter
een ieder gevoeglijk bekend zijn dat deze houding over het geheel genomen alles te wensen
overliet. Jesaja 60:12 zegt: Want het land en het koninkrijk die u niet zullen dienen, zullen
vergaan en die volken zullen totaal verwoest worden.
Mijn indruk deelde ik op 18 april per mail met stichting Op de Bres, en in kopie met de werkgroep
Blaas de bazuin. Deze werkgroep heeft als doel om de christengelovigen van Nederland (en
Europa) op te roepen om zich te verootmoedigen voor de zonden van de vaderen, in het bijzonder
voor de zonden tegen het Joodse volk door de eeuwen heen. De werkgroep maakt zich sterk om in
vele steden in ons land verootmoedigingsbijeenkomsten te houden; vorig jaar vond zo'n eerste
bijeenkomst plaats in Amersfoort. Zodra het weer mogelijk is, zullen bijeenkomsten in andere
steden volgen, ook in Apeldoorn.
In Apeldoorn zijn erge dingen gebeurd tijdens de genoemde bezettingsjaren. Zo werd er een extra
politiecommando ingesteld, dat tot taak had Joden op te sporen, om hen aan te kunnen geven bij
de bezetter. We weten dat Seyss Inquart zijn werk- en zijn woonadres in onze gemeente had, te
weten op het Spelderholt in Beekbergen en in het huidige pand van Hunink en Holtrigter. Vóór dit
laatstgenoemde pand is enige jaren geleden de bunker van Seyss Inquart 'hersteld' en opengesteld
voor bezoekers.
In het pand 'De Berghorst', dichtbij paleis Het Loo, had de hoogste SS-er in Nederland, Hanns
Albin Räuter, zijn onderkomen. We weten voorts van het gruwelijk lot van patiënten en een deel
van het personeel van Het Apeldoornsche Bosch, destijds een Joods psychiatrisch ziekenhuis.
Al deze dingen hebben een donkere schaduw op onze woonplaats geworpen. Gedurende enige
jaren (2015-2017) hebben een geloofsgenote en ik op deze plaatsen gebeden en schuld beleden;
tijdens onze laatste gebedsbijeenkomsten hebben ook anderen zich bij ons gevoegd. Het idee
ontstond om over de lange toevoer-lanen naar Het Loo een Mars voor de Levenden te houden.
Van uitwerking van dit plan is het nog niet gekomen, maar het verlangen om dit te doen, is er nog
wel.

Ik zou u willen vragen: als het idee van zo'n Mars u aanspreekt, zou u er dan voor willen mee
bidden? Voorts: als de werkgroep Blaas de bazuin meer uitgewerkte plannen heeft voor een
verootmoedigingsbijeenkomst in Apeldoorn, zijn er dan mensen die actief willen deelnemen aan
de organisatie en de totstandkoming hiervan? De werkgroep heeft overigens een gidsje
samengesteld, getiteld: “Blaas de bazuin”. Wanneer u interesse heeft om dit gidsje te ontvangen,
mag u dit aan mij laten weten; ik zorg er dan voor dat het in uw bezit komt. U kunt uw 'bestelling'
opgeven via de mail: M.Schouten22@kpnplanet.nl. Ook als u mee wilt denken en -bidden met
betrekking tot een Mars voor de Levenden, en/of als u wilt meehelpen bij de voorbereiding en
totstandkoming van een verootmoedigingssamenkomst, zou ik het fijn vinden om dit te weten.
Met een warm shalom,
Marloes Schouten

Gebedspunten
Zie hier de bijlage met de gebedspunten voor Israël.

Bijbeltekst
Prediker 7:16-18; Wees niet al te rechtvaardig, en acht uzelf niet bovenmate wijs.
Waarom zou u uzelf verwoesten?
Weest niet al te goddeloos en wees niet al te dwaas.
Waarom zou u sterven vóór uw tijd?
Het is goed dat u aan het ene vasthoudt en daarbij uw hand niet van het andere aftrekt.
Immers wie God vreest, ontkomt aan dit alles.

Voor de kinderen door Leny Gaemers
Sjalom jeladiem, kinderen van Bracha,
De nieuwsbrief waar dit stukje voor jullie in staat, is op de dag voor Hemelvaartsdag weer via email aan jullie ouders doorgegeven. Hemelvaartsdag is niet een van de Feesten waarover God
heeft gezegd, dat het Zijn Feesten zijn. Maar in de Bijbel kunnen we wel lezen wanneer de
Messias naar de hemel, naar het huis van Zijn Vader is gegaan. Dat was op de 40e dag van de
omertelling. Ook al heeft God niet gezegd dat we dit als een Feest moeten vieren, we mogen
natuurlijk wel nadenken over wat er toen gebeurd is. En het is ook prima om daar op de 40e dag
van de omer bij stil te staan.
Deze keer wil ik daarom één ding vertellen over wat er op die dag gebeurd is en in het antwoord
van de woordzoeker hieronder vind je dan nog iets wat er toen gebeurd is namelijk in de hemel bij
God.
Jesjoea neemt afscheid van zijn leerlingen op die 40e dag van de omer. Hij neemt ze mee naar de
Olijfberg, dichtbij Bethanië. “Aan Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde.” zegt Hij
tegen hen en: “Jullie zijn getuigen van alles wat ik gedaan heb. Vertel daarover dan zullen uit alle
volken de mensen die geloven en zich laten dopen Mijn leerlingen zijn. Leer hun alles wat ik
jullie geboden heb.” En dat is gebeurd. Vorige week hebben jullie kunnen lezen hoe de
Opperschat-bewaarder uit Ethiopië het goede nieuws gehoord heeft. Tot op de dag van vandaag

roept God kinderen van Hem om naar andere volken te gaan. Hieronder kun je een stukje lezen
over hoe Stewart en Chantal Winograd door God geroepen zijn.
“We woonden in New York. Mijn moeder is orthodox Joods. Mijn vader is ook Jood, maar deed
nergens aan. In 1977 - ik was toen 24 jaar - vertelde iemand mij over Jesjoea. Ik kende de Tenach
(OT) niet goed en van het Brith Chadasha (Nieuwe Verbond) wist ik helemaal niets. Ik ging de
Bijbel intensief bestuderen. Gods Heilige Geest begon mij te overtuigen. Tenslotte kwam ik op
hetzelfde punt als Thomas, die tegen Jesjoea zei: “Mijn Here en mijn God”. Omdat mijn
voorouders uit Oost Europa kwamen, kreeg ik veel interesse in die gebieden. Intussen trouwde ik
met Chantal en we kregen vier kinderen. Pas in 1989 kregen we een duidelijke roeping om naar
Oost Europa te gaan. Die roeping werd een paar keer wonderlijk bevestigd. De duidelijkste
bevestiging kwam tijdens een Messiaans festival in Minsk, in 1994. Dus begonnen we daar in
1995 met Sabbatbijeenkomsten thuis. We spraken over het goede nieuws en over het herstel van
het Joodse leven dat door de vele jaren communisme was vernietigd. Nu zijn er meer dan 400
volgelingen (leerlingen) van Jesjoea. De helft van hen is Jood en de andere helft bestaat uit
gelovigen uit Wit-Rusland.” 1)
Dit is een klein stukje van wat God in deze wereld doet. Ik word daar blij van. Jullie ook?
Leny Gaemers
1)

Overgenomen uit Zoeklicht – jaargang 2006

Reactie naar aanleiding van deze nieuwsbrief
Als u reacties of vragen heeft over deze nieuwsbrief of de inhoud van de parashat, dan kunt u deze
sturen naar info@mg-bracha.nl

