


Een nieuw Israël
Als dan de vrucht rijp 
is…. 
De nieuwe 
Gemeente is de rijpe 
vrucht, die uit liefde 
Torah volgt en 
verzameld wordt! 
Markus 4:29, Openb. 
14:14-16



Torah

Shabbat Zachor / שבת זכור – ‘shabbat van de herinnering’ 

Denken aan wat Amalek heeft gedaan. 

Dvariem 25:17-19: “Lo tishkach – vergeet het niet !” 

Vanwege Israël… en de troon van JHWH 

Sh’mot 17:8-16: “Zolang Amalek bestaat is de troon van Jah 
niet compleet!” (Rav Daum) 

Conclusie: Amalek bestaat dus niet meer als Z’char-Jah 
14:9 realiteit wordt: -ְוָהָיה ְיהָוה ְלֶמֶלְך, ַעל-ָּכל-ָהָאֶרץ; ַּבּיֹום 
ַההּוא, ִיְהֶיה ְיהָוה ֶאָחד--ּוְׁשמֹו ֶאָחד׃



- Ester ֶאְסֵּתר

 – Hadassah: mirt, 1 v/d 4 soorten v/d loelav. ֲהַדָּסה
 – Ester, Perzisch: ‘sitareh’ – ster, geluk, fortuin. ֶאְסֵּתר
Vanuit Hebreeuws echter: ס ת ר - verbergen.  

Deut. 31:17: ְוִהְסַּתְרִּתי  - w’histarti: en Ik zal verbergen 

 w’Anochi hasteer astier: en Ik zal - 18: ַהְסֵּתר ַאְסִּתיר:
 verbergende verbergen = Ik zal zeker verbergen

Galoet / ballingschap: de tijd van de verborgenheid. 

Naam JHWH dan ook verborgen



JHWH "verschijnt" op ELS van 4 in 5:4



HaShem

De Naam   יהוהis verbonden aan ‘Ehjeh’ – ְהֶי֖ה  Ex. 3:14 , ֶאֽ

In Hoshea 1:9 iets opmerkelijks 

Alleen te zien in Ivriet:  

ַוּיֹאֶמר, ְקָרא ְׁשמֹו לֹא ַעִּמי:  ִּכי ַאֶּתם לֹא ַעִּמי, ְוָאֹנִכי 
לֹא-ֶאְהֶיה ָלֶכם. 

Lo Ammí  ⇔  Lo-Ehjèh 

“En hij zei, noem zijn naam Lo Ammí, want jullie zijn niet 
Mijn volk, en Ik niet-Ehjeh voor jullie”.



HaShem

De Naam werd daarom niet meer gebruikt, behalve … 

…op Jom haKippoeriem – de dag van de Bedekkingen! 

Binnen het kader van de verzoening van de zonden! 

Dit is vervuld op Golgotha 

Nu Lo-Ammi weer terugkeert naar Torah, nu bindt de 
Roeach ook weer de Naam aan Zijn volk! 

Hij gaat Zijn Naam waarmaken – vervullen wat beloofd is!



HaShem

Uit Ps. 20:2 leren we de betekenis van de Naam in een 
moeilijke situatie. 

Vandaag wordt M’dinat Jisra’el aangevallen van alle kanten, 
net als bij David haMelech. 

Ook Moshe wist hoe belangrijk de Naam JHWH is 
tegenover de vijand. 

Zie Ex. 15 het lied bij Jam Soef – de Rietzee, vers 3: 

JHWH is een Man van Oorlog, JHWH is Zijn Naam! 

Dit moet een plaats krijgen in ons gedachtenpatroon



Thema M’gillat Esther

Verschillende benaderingen mogelijk: 

1. Hele verhaal is een list van de Mossad, om in ‘t geheim 
Israël een betere positie te geven.  

2. Profetisch: de dreigende vernietiging van Am-Jisra’el is 
Gods straf voor hun apathie:  

a. Ze verkozen Shoeshan boven J’roeshalajiem 

b. Ze onderwierpen zich eerder aan Achashverosh dan aan 
Gods roep om terug te keren naar hun Land 

c. Vervingen Bet haMikdash voor paleis Achashverosh.



- Agagi ָהֲאָגִגי

Vandaag, het jaar 5777 – laten Poeriem actualiseren: 

Haman: wie is hij? 

Ben Ham’data ha’Agagi - Zoon van Hammedata de Agagiet 

‘Agagiet’ verbindt hem aan Agag – koning van Amalek 

Zie 1 Sam 15:8 

Flavius Josefus noemt Haman dan ook een ‘Amalekiet’.  

En wie is Amalek? 

Kleinzoon Ezau/ Edom – Gen. 36:12 

Haman verbonden aan Edom – de Rode!



Edom ⬄ Jisra’El

J’hoshua strijdt tegen Amalek en overwint als de staf naar 
boven wijst. 

JHWH zal de gedachte aan Amalek uitdelgen, Ex. 17:8-16 

Sha’ul strijdt tegen Amalek, maar vernietigt hem niet 

Mordachai mag het werk van Sha’ul verbeteren 

Poeriemverhaal: Elohiem verijdelt meesterlijk het plan van 
Haman - Amalek - Edom, maar Amalek is niet vernietigd 

En vandaag… 

Purim feste 1946 is ook voorbij – maar Amalek bestaat nog



Edom ⬄ Jisra’El

9:25 ...het boze plan van Haman dat hij tegen de Joden 
bedacht had, op zijn eigen hoofd zou neerkomen, en men 
heeft hem en zijn zonen aan de galg gehangen. (9:7-9) 

In 1945-46 Neurenberg tribunaal tegen de nazikopstukken 

In de eerste rechtzaak uiteindelijk 12 ter dood veroordeeld 
door... 

...verhanging!! één pleegde de avond ervoor zelfmoord en 
één was bij verstek. 

De 7e die berecht werd riep vanaf het schavot:  

“Purim Feste 1946”



Edom ⬄ Jisra’El

Deze man legde dus zelf de link met Haman, Amalek en 
Poeriem 

Dit wordt nog onderstreept door letters in Ester 9:7-9 

Kleine letters (4 stuks) + een grote wav in de namen van de 
10 zonen van Haman vormen het jaartal 5707.  

Het jaar 5707 begon met Rosh haShanah in 1946. 

Op 16-10-1946 werden tien nazicriminelen opgehangen..... 

Dat was Tishri 21 = 7e dag loofhuttenfeest.



Esther 9:7-9
Kleine letters: 
Tav  = 400  
Shin  = 300  
Zayn   = 7  

Grote letter: 
Vav  = 6 

Het jaar 707 in het 6e 
Milennium = het 
Joodse jaar 5707 
≈ 1946... 
≈ Purimfeste 1946!



Edom ⬄ Jisra’El

Alleen belangrijkste kopstukken nazi's berecht. Velen zijn 
gevlucht - via de 'rattenlijn'. 

Via kloosters werden vooraanstaande nazi's geholpen naar 
Zuid-Amerika, Egypte, Syrië en zelfs de VS te vluchten. 

Met name Alois Hudal, titulaire bisschop en vertrouweling 
van paus Pius XII, sympathisant van de Nazi’s, hielp de 
nazi-vluchtelingen aan vervalste paspoorten. 

Gedraagt het Vaticaan zich niet als Edom? 

J’chezkel / Eze. 35:5 ‘…een eeuwige vijandschap.



Edom ⬄ Jisra’El

Nazi-jager Simon Wiesenthal zei vlak voor zijn dood, 2005:  

‘Alle wegen (van deze misdadigers) naar de vrijheid liepen 
via Rome’…. 

Edom en Amalek – Edom is de spirituele kracht en Amalek 
voert het uit - niet alleen tegen Jisra‘El, maar tegen de 
gehele mensheid en de gehele schepping. 

Nog steeds is hun gedachtenis niet uitgedelgd van onder de 
hemel, maar de tijd is nabij!



Edom ⬄ Jisra’El

Wie is de ultieme vijand van Israel?  

Amalek.  

Met Amalek is geen compromis mogelijk.  

Het is een gevecht naar de finish.  

Er is een opmerkelijk verhaal.  

keizer Wilhelm II bezocht Jeroesjalajim, 1898 

Bijna alle religieuze leiders van Jeroesjalajim gaan naar de 
stadspoort om hem te begroeten.  

Rabbi Yosef Chaim Sonnenfeld gaat echter niet. 



Edom ⬄ Jisra’El

Als men hem vraagt over zijn weigering antwoordt hij: 

Hoewel de keizer zelf verdient hem die eer te geven, heb "ik 
een overlevering dat Duitsland Amalek is.“ 

De keizer kwam op een wit paard  

Hij heeft immers de titel: koning van Jeruzalem… 

De Jaffapoort werd uitgebroken voor hem en zijn gevolg. 

Heel anders was generaal Edmund Allenby (1917) 

Hij gelastte zijn gevolg om te voet de stad in te gaan. 

Uit eerbied voor de Stad van God.



Gen. 15:12 in Jeruzalemse Targum

En als de zon was ondergegaan viel een diepe slaap op 
Avraham. En ziet, Avraham zag 4 koninkrijken die moeten 
opstaan om zijn kinderen onderwerping en terreur te 
brengen. Het gewicht van de duisternis viel op hem: 

terreur, dat is Babel;  

duisternis, dat is Medië; 

grootheid, dat is Griekenland; 

wreedheid, dat is Edom (Rome),  

dat vierde koninkrijk zal vallen en nooit meer opstaan tot in 
alle eeuwigheid.



Talmoed  Megillah 6 (slot 6a – begin 6b)

R. Yitzchak zei ook: 

Wat wordt bedoeld met het vers, "Geef niet, o Heer, de 
wensen van de goddeloze, bevorder zijn kwaad voornemen 
niet, opdat zij zich niet verheffen, Selah”? ( Psalm 140: 9) 

Ja'akov zei voor de Heilige, gezegend zij Hij:  

“Meester van het Universum, geef niet aan Esaw, de 
goddeloze, de wens van zijn hart, bevorder zijn kwaad 
voornemen niet: dit verwijst naar Germania uit Edom want 
als ze maar voortgaan zullen zij de hele wereld vernietigen.



Talmoed  Megillah 6 (slot 6a – begin 6b)

Rasji tekent hierbij aan: Germania: de naam van een 
koninkrijk en het is Edom (Rome) 

PS voor een goed begrip:  

Edom bestaat niet meer als volk. Johannes Hyrcanes 
(Makkabeeën) heeft hen onderworpen en via Briet Milah 
ingelijfd in J’hudah.  

Herodes was een nakomeling uit dit ingelijfde Edom 

De geest van Edom is echter springlevend en bevindt zich 
met name in Europa. 

Zie volgende dia 



Edom ⬄ Jisra’El

Jasser Arafat met zijn PLO bracht terreur in Libanon, 1970 

Christenen daar werden zwaar vervolgd  

Het nieuws zweeg (Voice of the Martyrs – R. Wurmbrand) 

De grote vrijheidsstrijder Israël drijft PLO in het nauw (1982) 

Vaticaan geeft opdracht aan Frankrijk om Arafat te laten 
ontsnappen naar Tunis. 

Rome bekommert zich niet over haar kinderen! 

Anders gezegd: Amalek is haar kind...



Edom ⬄ Jisra’El

Ezau en Nimrod = Edom en Babel (2 jagers) 

In geschiedenis Europa geestelijke (kerkelijke) macht 
samen met politieke macht = Edom + Babel 

Opb. 13:1-10 = politieke macht - Babel 

Opb. 13:11-18 = kerkelijke + misleidende macht, zie vers11 

Heeft hoorns van het Lam, maar spreekt als draak  

Buitenkant versus binnenkant / Kerk tegenover (ipv!) Israël 

Gaan nu samen tegen Israël.



Edom ⬄ Jisra’El

De Shoa = aanval van Amalek op Jisra’El 

Na WO II is Staat Israël gevestigd. 

Joodse volk, cq. Israël een plaats op de wereldkaart 

Vaticaan erkent de Staat Israël pas na Oslo-accoorden!!! 

De maskers vallen af 

Alles wordt openbaar en duidelijk 

Op weg naar de grote confrontatie: Joel 3, Zach. 12:1-3 en 
Opb. 16:12-16 

Hierin de Bnee Yosef een plaats en taak



Edom ⬄ Jisra’El

Obadja voorzegt de eindoverwinning op Edom (+ Amalek) 

Vers 18: Jakobs huis een vuur, Jozefs huis een vlam en 
Edom de stoppel die verteert. 

Wordt hier niet het vuur van Arma-Geddon bedoeld? 

In Opb. 17:16: de hoer wordt verbrand… 

Edom cq Vaticaan cq Hoer: gekoppeld aan het Grote Babel 

Met elkaar verbonden aan de grote Rode Draak 
Zie Opb. 12:3 + Gen. 3:15 

“Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze Vrouw!”



Poeriem 5777

5777: bij elkaar opgeteld is dat 26.  

De getalswaarde van de Naam !! 

In Ivriet letters: taav-sjien–ajin-zajin. 

taav-sjien = tawo sjenat 

ajin-zajin = oz = kracht 

Tawo = komen moge, sjenat = een jaar 

Moge het een jaar zijn dat G’d kracht – materieel en 
spiritueel – aan Zijn volk zal geven. (Rabbijn I. Vorst)



Poeriem 5777
Allenby 100 jaar geleden 
de stad bevrijd van de 
Turken 

Jeruzalem 50 jaar 
herenigd 

Jerusalem Liberation 
Emblem 

Alles rond terugkeer  
J’hudah 

En de Bney Yosef…? 

Dit jaar verbonden?



Poeriem 5777

Poeriem leert ons hoe te antwoorden op anti-semitisme: 

Ons in eenheid verbinden en opstaan als echte Israëlieten 

Hoe doen we dit? 

1. Torah volgen + hele Woord bewaren – Opb. 3:8 

2. Zo veel mogelijk Ivriet leren – Zef. 3:9 

3. Israël en Jeruzalem tot het middelpunt van ons denken 
maken – Jer. 51:50. 

4. Gemeenschappen vormen - wij daarvoor naar Limburg



Poeriem 5777

5. Ons leven inrichten om gereed te zijn voor de Aliyah 

6. Weerbaar zijn + veiligheid – ‘Nitsachon’ 

7. Een leider aanstellen voor de Aliyah – w’samoe lahem 
Rosh Echad, Hoshea 1:11 / 2:2 

8. Een uittocht onder koninklijke leiding – Willem Alexander, 
Jes. 65:9: “Ik zal zaad uit Ja’akov geven en uit J’hudah een 
erfbezitter.” 

Vergeet niet wat Amalek u heeft aangedaan - Lo Tiskach !




