Purim 5779
Als we zo de M’gillah gelezen hebben, dan kom je onder de indruk hoe wonderlijk JHWH
handelt. Hij staat de vijand toe om heel ver komen in het vervullen van hun plannen en
plotseling keert het tij.
Toen ik op internet ging zoeken naar Purim werd ik meteen verwezen naar ‘Purim Fest
1946’. Het blijkt echter dat ook dit Purim een voorgeschiedenis heeft. En ook dat met de
veroordeling van de 10 Nazi voormannen, het verhaal nog niet uit is.
Voor wie dit verhaal niet kennen: In het boek Ester staan de namen van de tien zonen van
Haman en in die namen staan 3 letters klein geschreven, de tav, shin en zayin. Samen
vormen ze de getalswaarde 707. Nu wordt een Joods jaar aangegeven met alleen de
honderdtallen en kleiner. Het millennium wordt niet aangegeven. Wat is nu het geval? In
1946 werden 10 Nazi voormannen opgehangen kort na Joods Nieuwjaar 5707. Dit jaar wordt
aangegeven met precies die letters die klein geschreven staan in de namen van de 10 zonen
van Haman. Tevens was het de 7e Nazi die opgehangen werd die uitriep: Purim Fest 1946. Dit
was op 16 oktober 1946, dat is 21 Tishri 5.707 op de Joodse kalender. En 21 Tishri is de
laatste dag van het loofhuttenfeest, ‘Hoshannah Rabbah, de dag waarop God het vonnis van
Rosh haShannah verzegelt voor het komende jaar.
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Bij 2 dingen wil ik stilstaan:
1. Met de veroordeling van de 10 Nazi voormannen is het verhaal niet uit.
2. Het voorbeeld van koningin Ester.
Voor we verder gaan, als ik het zgn. ‘Christendom’ noem dan bedoel ik niet de ware
gelovigen. Wij kunnen dit onderscheid niet altijd maken, maar feit is dat onkruid en tarwe nu
nog samen opgroeit. Daarnaast is het goed om ons te realiseren dat wij door het geloof tot
Israëlieten worden. Dat betekent dat we door de boodschap van Gods Woord losgesneden
worden van onze ‘heimat’, van onze geboortegrond. Zo alleen zullen we de Aliyah kunnen
maken waarover Gods profeten spreken. Zijn we al zo´n Israëliet geworden?
Als we kijken naar de geschiedenis van de 20e eeuw dan is het opmerkelijk hoe verweven het
zgn. ‘Christendom’ is met de opkomst van de radicale Islam. Dit ‘Christendom’ is feitelijk
zelfs oorzaak van het Moslim-extremisme. De Duitse keizer noemde zich in 1898 bv.
`schutsheer van de 300 miljoen Muslimmen’. En zijn regering heeft in het begin van WO I het
zgn. ‘Orientreferaat’ in het leven geroepen, een organisatie om de connecties met de Islam
te versterken en uit te breiden. Tevens had de Duitse diplomaat baron Max von Oppenheim
een Jihad-concept ontwikkeld als extra front tegen Engeland. Feitelijk riep hij dus op tot de
heilige oorlog. Maar ook Groot-Brittannië werkte hierin mee, want in 1921 stelde de Britse
gouverneur van Palestina zich zeer diplomatiek op – mede vanwege zijn Joodse afkomst – en
benoemde de radicale Amin el Husseini als mufti van Jeruzalem. Hij gaf hem zelfs de titel
‘grootmufti’. Zijn hoop dat Amin zich nu gematigder zou opstellen kwam echter bedrogen
uit. Als we de verdere geschiedenis van de verbinding tussen Islam en Christendom lezen,
dan komen we uit bij de situatie van vandaag, met Moslim broederschap, Hezbollah,
Chamas, en ga zo maar door.
Al die tijd vanaf de eerste Aliyah in 1880 werd maar zelden rekening gehouden met de
gevoelens en belangen van de Joden. Eén keer wel, met de Balfour-declaratie in 1917. Maar
verder… Verzoeken aan de geallieerden om bv. de vernietigingskampen uit te schakelen
werden nooit uitgevoerd. De Joden vochten mee met de geallieerden, maar moesten daarna
weer tegen de Britten vechten om hun thuisland. En de Britten hielpen de Arabieren tegen
de Joden. Alles overziend moeten we concluderen dat de Joden steeds voor zichzelf moesten
opkomen en zelf aan de slag moesten. Dit komt overeen met het Schriftwoord: “Ja, de
HEERE van de legermachten zal omzien naar Zijn kudde, het huis van Juda. Hij zal hen maken
als Zijn koninklijk paard in de strijd. 4 Daaruit zal de hoeksteen, daaruit zal de tentpin,
daaruit zal de strijdboog, daaruit zullen alle overwinnaars tezamen voortkomen”, Zach.
12:3b-4. De M’dinat Yisra’el moet dus zelf zorgen voor zijn oorlogsmateriaal.
Het Purim-verhaal is nog niet uit
Terug naar Purim. In 1946 waren wel de 10 zonen van Haman opgehangen, maar in
tegenstelling tot het verhaal in Ester kregen de Joden niet de kans om zich te wreken op hun
vijanden. Sterker nog, de vijanden werden veelszins geholpen, bv. via de zgn ‘rattenlijn’. De
op 20 september 2005 overleden nazi-jager Simon Wiesenthal zei vlak voor zijn dood: ‘Alle
wegen (van deze misdadigers) naar de vrijheid liepen via Rome’…. Zelfs werd een nazi
gevraagd om het Verenigd Europa te bouwen. Dit was Walter Hallstein. De meeste websites
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laten de Nazi achtergrond van Hallstein weg, maar als we verder zoeken blijkt dit. Dit wreken
op de vijanden staat dus nog uit.
https://www.dr-rath-foundation.org/2016/06/the-hidden-nazi-background-of-walter-hallsteinfounding-president-of-the-brussels-eu-commission/

Maar de getallen in het boek Ester geven ons hierin een hint, want: Vasthi wordt verstoten
in de 3e regeringsjaar, Esther wordt koningin in het 7e jaar en in de 12e maand werden de
vijanden verslagen. Deze getallen met hebben tijd te maken: Het getal 3 kondigt nieuw leven
aan, 7 is de laatste dag van de week – de Shabbat, een verwijzing naar het Vrederijk, en 12 is
de laatste maand in een jaar. Deze getallen wijzen alle dus naar een definitieve vervulling
van het Ester-verhaal met de komst Gods Koninkrijk, het 1000-jarig Rijk.
Zover als ik het kan bezien, zal de wraak over de Islam gebeuren in de strijd om Eretz
Yisra´el, want er staat dat Juda de volken rondom zal verteren, Zach. 12:8: “Op die dag zal Ik
de leiders van Juda maken als een vuurbekken in een stapel hout en als een brandende fakkel
in een graanschoof. Rechts en links zullen zij al de volken rondom verteren en Jeruzalem zal
nog op zijn plaats blijven, in Jeruzalem.” Dit geldt met name voor de omringende landen. De
totale vervulling van Purim echter, inclusief de vernietiging van Amalek, zal zijn met ArmaGeddon. Arma-Geddon is een hint naar het gebeuren bij Gid’on in het boek Richteren. Arma
is Grieks voor strijdwagen en Geddon is Griekse naam voor Gid’on. Tijdens Arma-Geddon
zullen de vijanden van Israel zichzelf vernietigen, net als bij Gid’on in Richt. 7:22: “Toen de
driehonderd op de bazuinen bliezen, richtte JHWH het zwaard van de een tegen de ander, en
dat in heel het kamp”. Dit zal plaatsvinden onder het opperbevel van de Ruiter op het witte
paard, Adon Yeshua.
Het voorbeeld van koningin Ester
We lezen als de Joden zich wreken dat velen uit de volken ontzag krijgen voor het Joodse
volk. Enigszins zagen we dit gebeuren in 1967. De hele wereld stond perplex en de kleine
Messiaans Joodse Gemeenten begonnen vanaf die tijd te groeien. Toch, als het gaat om een
boodschap voor ons, dan wil ik me vandaag vooral richten op de persoon van koningin Ester.
Want het reddingsplan van de Eeuwige voor het Joodse volk draaide om het feit dat zij haar
leven over had voor haar volk. Zij vernietigde a.h.w. zichzelf om haar volk te redden.
We lezen in Psalm 45:11-12: “Hoor o dochter, en zie, en neig uw oor: vergeet uw volk en het
huis van uw vader. Dan zal de Koning verlangen naar uw schoonheid; omdat Hij uw Heer is,
buig u voor Hem neer”. De rabbijnen leggen dit uit dat de volken naar koning Mashiach
zullen komen, maar mij lijkt dit te slaan op het wederkerende Israel, het Huis van Juda
samen met het Huis van Israel, komend uit de ballingschap, de woestijn der volken. Dit sluit
aan bij Hooglied 8:5a: “Wie is zij die daar opkomt uit de woestijn, lieflijk leunend op haar
Liefste?” Leunen wij zo in liefde verbonden op Hem, Israëls heiland en verlosser? Hij heeft
gezegd: “Wie Mij volgt zal niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht des levens
hebben”, Joh. 8:12. We leven nu in de tijd dat duisternis de aarde bedekt en donkerheid de
volken, Jes. 60:2. Daarom is het juist nu belangrijk om de Mashiach te volgen, zoals
geschreven staat: “Dezen zijn het die het Lam volgen waar het ook heengaat”, Opb 14:4. Wij
zijn immers de kinderen van het licht.
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Zichzelf geven voor het volk was het bevel of de opdracht voor koningin Ester en ik geloof
dat het ook de opdracht is voor de kern van de nieuwe Ammi-Israel gemeente. Wie niet
verlaat alles wat hij heeft en Mij navolgt kan mijn discipel – mijn leerling – niet zijn, zei
Yeshua tot Zijn leerlingen. Wie de hand aan de ploeg slaat en achterom kijkt is niet bekwaam
tot het Koninkrijk van God. Toen Petrus zich op de Mashiach richtte kon hij op het water
lopen. In die kracht wil God ook ons zetten, want Hij gaat wonderen doen zoals bij de
uittocht uit Mitzrayim, Micha 7:15: “Ik zal haar wonderen doen zien als in de dagen toen
jullie Egypte uittrokken”.
Lieve vrienden, vanaf het moment dat we Torahgroep Limburg begonnen in 2013, was onze
focus de grote Aliyah vanuit het Noorden. Zoals er staat op blz. 8 NIK siddur: ‘Onze Vader die
in de hemel is, bewijs ons liefde ter wille van Uw grote Naam, waarnaar we genoemd zijn en
vervul aan ons wat er geschreven staat: “In die tijd zal Ik jullie thuis brengen en in die tijd zal
Ik jullie verzamelen, ja, dan zal Ik jullie een goede en lofwaardige naam onder alle volken van
de aarde bezorgen als Ik jullie gevangenen voor jullie ogen weer terugbreng, zegt JHWH”’,
Ts’fanyah 3:20. Maar zoals met iedere grote reis, hoe meer je het doel van de reis nadert des
te meer moet je inzoomen en detailkaarten gebruiken. Hoe meer wij naar de Aliyah geleid
worden des te meer zullen we open moeten staan voor de leiding van de Ruach haKodesh.
Dit kan alleen als we vergeten wat achter ons ligt en ons richten op wat voor ons ligt. Denk
aan koningin Ester. Pas nadat ze zichzelf helemaal gaf werd ze een stralende koningin! Tot
eer van de koning!
Fulp van der Velden
Maasbracht, 16 Adar-Bet 5779
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