Shalom allemaal,

Een beetje geschiedenis vanuit ZIJN WOORD !

Enkele jaren geleden was ik zaken aan het onderzoeken wat betreft
de wekelijkse Torahlezing. Tenslotte staat er in Handelingen 15:21:
“Immers Mozes heeft van oudsher in iedere stad, die hem prediken,
daar hij elke Shabbat in de synagogen wordt voorgelezen.”
Tot op heden leest men in het Jodendom systematisch de
wekelijkse Torah. Is er dan verbinding met wat men leest en de
bijpassende gebeurtenissen?
Wat men leest per week kun je hier terug vinden:
https://torahportions.ffoz.org/torah-portions/#horizontalTab2
Tijdens mijn onderzoek vroeg ik me af welke gedeelten er gelezen
werden bij belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis wat
betreft Israël. Via het programma Kaluach, wat in het Jodendom

gebruikt wordt, kan men perfect teruggaan tot het jaar “nul” met de
bijhorende lezing (Torahgedeelte).
Een verkort overzicht van de geschiedenis hiervan:
31-10-1917 Balfour verklaring
De parashat die op die week gelezen werd was Lech Lecha !
Lech Lecha: Betekent letterlijk: “Ga naar uzelf, ga voor uzelf, ga
uzelf”.
Tien generaties zijn voorbijgegaan sedert Noach. De mensheid is
opnieuw geestelijk omlaag gezakt. In het jaar 1948 na de schepping
wordt Awram geboren.
In deze parasjat draagt HaShem onze voorvader Abraham op om
zijn geboorteplaats en het huis van zijn vader te verlaten. HaShem
wil hem een nieuw land geven. Hier begint een nieuw verhaal: de
geboorte en de oorsprong van het volk Israël. (toeval of niet ?)

29 november 1947 VN resolutie 181
Thoraportie Vayislach werd gelezen, Gen. 32:28: “Toen zeide hij:
Uw naam zal niet meer Jakob luiden, maar Israël, want gij hebt
gestreden met God en mensen, en gij hebt overmocht.”
(toeval of niet ?)

5 – 10 juni 1967
De Zesdaagse Oorlog (ook: juni-oorlog genoemd)
In de week van 5 juni werd destijds het boek Bamidbar „In de
woestijn” of “in de wildernis” gelezen en eindigt op 10 juni met
Naso, “hef op”, maak een telling. Tijdens die hele periode werden er
dus 2 Torah gedeelten gelezen: Bamidbar en Naso.

Bamidbar : De telling van Israëls leger

Het boek Bamidbar — „In de woestijn” of “in de wildernis” — begint
met Hashem die Mozes opdraagt een volkstelling te houden onder
al de mannen boven de leeftijd van twintig jaar, oud genoeg om
dienst te doen. De telling levert iets meer dan 600.000 op. Het aantal
van alle Israëlieten moet dus wel een groot aantal meer geweest
zijn.

Naso: In dit Torah gedeelte wordt de zegen van Aäron uitgesproken.
Numeri 6:24-27:
24 De HERE zegene u en behoede u;
25 de HERE doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig;
26 de HERE verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.
27 Zo zullen zij mijn naam op de Israëlieten leggen, en Ik zal hen
zegenen.

Is het niet opmerkelijk dat, in welke situatie de Israëlieten ook
komen, bovengenoemde zegen waarheid wordt? Is het niet
geweldig dat in Naso de zegen van Aäron staat. En we mogen deze
wel uitspreken maar uiteindelijk is Hij het die zegent ! (Toeval of
niet)

6-10-1973 De Jom Kippuroorlog,
Ook bekend als de Oktoberoorlog of de Ramadanoorlog. Begon op
Jom Kippur 6 oktober 1973 en duurde tot 22 of 24 oktober,
afhankelijk van het oorlogsfront.
Op Yom Kippur wordt het boek Jona gelezen. Op zo’n moment
herkent men zich in Jona, de man die zijn roeping trachtte te
ontvluchten. (Toeval of niet)
Moge de Eeuwige Israël zegenen!
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