NIEUWSBRIEF OKTOBER 2014
Shalom Nachamoevrienden,
Deze keer een wat andere nieuwsbrief, maar niet minder belangrijk!

‘Ik ben de man, die ellende heeft gezien.’
Klaagliederen 3 : 1
Dit sombere klaaglied klinkt in de zomertijd in de synagoges! Drie weken lang treurt het Joodse volk in de
zomer. Het begint op de 17e dag van de 4e maand, de maand Tammoez. En het eindigt drie weken later op de 9e
dag van de 5e maand. Deze dag is Tish’a B’Av. Een datum die gebrandmerkt staat in de Joodse geschiedenis.
Als Tish’a B’Av begint, in het Jodendom begint een dag altijd ’s avonds, dan gaan de Joden in het donker naar de
sjoel. Daar is het nagenoeg donker. Er brandt maar een heel klein lampje. Dat geeft net genoeg licht om te
kunnen lezen. Ze lopen op pantoffels. Er wordt niet met elkaar gesproken. Men groet elkaar zelfs niet. En in veel
synagoges zit men gedurende de dienst op de grond. Er heerst een sombere stemming.
Dan wordt er gelezen uit Klaagliederen 1 : 1 – 2:

‘Ach, hoe eenzaam zit zij neer, de eens zo levendige stad. Een weduwe is ze geworden, zij die groot
was onder de volken. De vorstin van de gewesten is tot slavernij vervallen. Heel de nacht weent zij,
haar wangen zijn nat van tranen. Er is niemand die haar troost, niemand van haar vele minnaars;
Geen vriend bleef haar trouw, allen zijn haar vijandig gezind.’
Elk jaar weer opnieuw worden deze treurweken gehouden. Je zou deze treurtijd niet direct in verband brengen
met een tekst uit de Bijbel. Dat komt omdat je heel gemakkelijk over die tekst heen leest.
Toch wordt er in de Bijbel over gesproken.
Je vindt dit in Zacharia 8 : 18:
‘Ook kwam het woord van de HERE der heerscharen tot mij: Zo zegt de HERE der heerscharen:
het vasten der vierde, vijfde, zevende en tiende maand zal voor het huis van Juda worden tot vrolijkheid en
vreugde, ja tot blijde feesten.’
Deze vastendagen vallen allemaal in de zomertijd, behalve dan de 10e maand.
Waar heeft Zacharia het nu eigenlijk over? Het heeft alles te maken met verschrikkelijke rampen in de Joodse
geschiedenis. Deze waren zo ingrijpend dat het Joodse volk er zelfs vandaag nog over treurt.
En het bizarre is dat veel van deze rampen plaatsvonden in de zomertijd. Vandaar dat Klaaglied in de zomer!
Ik noem een paar van die rampen:
Op Tish’a B’Av werd o.a. en de 1e en de 2e tempel verwoest.
In het jaar 135 n.C. viel op Tish’a B’Av de laatste grote vesting Bethar onder Bar Kochba in hun
vrijheidsstrijd. Meer dan 100.000 Joden werden afgeslacht.
De Spaanse Inquisitie bereikte zijn hoogtepunt met de verdrijving van de Joden uit Spanje.
Wanneer gebeurde dat? Op Tisj'a Be’Av in 1492.
Op deze dag begon ook de deportatie van de Joden uit het Getto van Warschau.
Op Tish’a B’Av zou een paar jaar geleden ook de Gaza Judenfrei moeten worden gemaakt, maar vanwege
deze moeilijke datum is deze deportatie uitgesteld.
Terwijl ik dit schrijf leeft Israël volgens de Joodse kalender in de zeven troostweken.
Deze weken volgen direct op de drie weken van vasten en rouw.
Dit jaar begonnen deze troostweken op 5 augustus jl en zullen eindigen op 24 september a.s. Dan viert Israël
nieuwjaarsdag, het feest van het bazuingeschal.
De eerste sabbat in die zeven troostweken heeft een bijzondere naam. Deze heet Sabbat-Nachamoe. Troost-Sabbat.
Dan klinkt in de synagoges het troostwoord uit Jesaja 40 : 1:
‘Troost troost Mijn volk’. In het Hebreeuws: ‘Nachamoe Nachamoe Ami’.
Een dubbele oproep van God om Zijn volk te troosten.
Elke keer als er in de Bijbel een woord tweemaal wordt genoemd moeten we alert zijn!
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Zo’n 25 jaar geleden begon Nachamoe met haar troostwerk in Israël. Geen hobby, geen filosemitisme, maar
bijzondere leiding van God die ons in Zijn Woord tweemaal oproept Zijn volk te troosten. In die tijd kwamen elke
nacht zeker 1000 Russische-Joodse immigranten in Israël aan, terwijl de raketten van Saddam Hoessein hen om de
oren vlogen en de bussen werden opgeblazen. Dat hield hen echter niet tegen.
God had deze exodus al aangekondigd in Jeremia 31 : 8:
‘Zie, Ik breng hen uit het land van het Noorden en verzamel hen van de einden der aarde; onder hen blinden en
lammen, zwangeren en barenden tezamen; in een grote schare zullen zij hierheen terugkeren’.
En in Jesaja 43 : 6:
‘Ik zeg tegen het Noorden: geef’
Geef. Gebiedende wijs. Dat was nodig, want de Sovjet Unie weigerde in die dagen de Joden te laten gaan. Velen
moesten jaren wachten op toestemming. Daarom kregen de Joden die wegwilden uit de toenmalige Sovjet Unie en
geweigerd werden de naam ‘refuseniks’. Het Westen weet heel weinig van al die misère die zij ondervonden. Ze
werden jarenlang getreiterd en vernederd door de KGB. Uit banen gezet en kinderen van school gestuurd. Gevangen
gezet. Naar Siberië gedeporteerd. Geslagen, sommigen vermoord.
Ik heb destijds naar veel verhalen van refuseniks over al die misère ‘moeten’ luisteren. Ik logeerde een week in
Jerusalem in een heel klein flatje van refuseniks Inna & Igor Uspenski. Vele malen had ik met hen via de telefoon
gesproken toen zij nog in Moskou woonden en jarenlang geweigerd werden te vertrekken naar Israël. De KGB
maakte het mij erg moeilijk om contact met hen te krijgen. Maar als het contact er dan eindelijk was wist ik, dat de
KGB meeluisterde. Dat was voor mij een mooie gelegenheid om Gods Woord aan de KGB kenbaar te maken: God
zou Zijn volk terugbrengen naar Israël. En Hij heeft het laatste Woord.
Inna en Igor werden vrienden voor het leven. Ik heb de oude moeder van Igor gezien toen zij eindelijk toestemming
had gekregen om met een toeristenvisum naar Israël te komen. Men wist dat zij dan niets mee kon nemen, want ze
ging immers op vakantie. Alleen met een paar fotootjes van haar overleden man kwam ze aan in Jerusalem. Te oud
en te ziek om een gesprek mee te voeren.
Zo kwamen de refuseniks aan in Israël. Getraumatiseerd door al die verschrikkingen die zij hadden meegemaakt.
Velen waren te oud en te ziek om een baan te zoeken. De jonge gezinnen moesten eerst de taal leren, voordat zij een
baan konden zoeken. En in Israël werden zij opnieuw geconfronteerd met haat van de wereld om hen heen.
In Jesaja 51 : 19 (SV) vraagt God: ‘Door wie zal Ik troosten?’. God zoekt troosters voor Zijn volk.
Hoe nu troosten? Kijken we naar Israël vanuit menselijk oogpunt? Tja, dan zien we soms foute politieke
beslissingen. We zien criminaliteit. Daarin kunnen Joden en Arabieren elkaar trouwens heel goed vinden en
samenwerken. Ook is er sprake van geweld bij de Joden onderling. Er zijn zakkenrollers. Er is drugsgebruik en
prostitutie.
Maar… wij zijn niet van deze wereld. Wij kijken van bovenuit naar deze wereld, toch? Gods hart heeft verdriet om
Zijn volk. Er staan daarover genoeg teksten in de Bijbel. Hij wil Zich laten kennen door Zijn volk. Zou troosten door
de christenen één methode zijn van Hem? Ik weet het wel zeker!
God heeft ons als Stichting Nachamoe geleid om troost te brengen door financieel bij te springen in de nood die er is
in veel arme gezinnen. Zij worden zorgvuldig uitgekozen. De jarenlange financiële steun en trouw van Nederlandse
christenen verbaast hen. En is, zonder woorden, een getuigenis van Gods liefde en trouw voor Zijn volk. En bij de
schaarse gesprekken tijdens onze werkbezoeken mogen wij hen vertellen dat de God van Abraham, Izaäk en Jacob
hen niet is vergeten en dat het Zijn plan was dit troostwerk te doen.
Hartelijke dank dat u allen al zoveel jaren trouw Gods volk troost!

Joke Ponsen, Secretaris
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