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D’varim 1:1 ל ָרא ֵ֔ ל־ָכל־ִישְּ ֙ה אֶּ ר ֹמשֶּ ֶּ֤ ר ִדבֶּ ים ֲאשֶֶּׁ֨ ָבִרִ֗ ה ַהדְּ לֶּ ֵ֣ א 
eleh had’barim ‘asher diber Mosheh ‘el-kal-Yis’ra’El 
Dit zijn de woorden die Mozes tot heel Israël gesproken heeft

B’reshiet 1:3 י ֑אֹור ִהֵ֣ ים יְּ ר ֱאֹלִהִ֖ אמֶּ ֹֹּ֥ ַוי
wayo’mer ‘Elohim y’hiy ‘or 

En God zei: Laat er licht zijn!

Shemot 3:4 ה ִ֖ ה ֹמשֶּ ֹּ֥ ר ֹמשֶּ אמֶּ ֹֹּ֛ ים ַוי ֱאֹלִהִ֜

Elohim wayo’mer Mosheh Mosheh 
God riep Mozes, Mozes!
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Bamidbar 1:1 ה ֹּ֛ ל־ֹמשֶּ הָוָ֧ה אֶּ ר יְּ ַדב ֶׁ֨  ַויְּ

way’daber Yahweh ‘el-Mosheh

De Eeuwige sprak tot Mozes

D’varim 1:1 ל ָרא ֵ֔ ל־ָכל־ִישְּ ֙ה אֶּ ר ֹמשֶּ ֶּ֤ ר ִדבֶּ ים ֲאשֶֶּׁ֨ ָבִרִ֗ ה ַהדְּ לֶּ ֵ֣ א 
eleh had’barim ‘asher diber Mosheh ‘el-kal-Yis’ra’El 
Dit zijn de woorden die Mozes tot heel Israël gesproken heeft

Wayiq’ra 1:1  הָו֙ה ר יְּ ֶּ֤ ַדב  ה ַויְּ ֑ ל־ֹמשֶּ א אֶּ ָרִ֖ ַוִיקְּ

wayiq’ra’ ‘el-Mosheh way’daber Yahweh
De Eeuwige riep Mozes en sprak
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Deuteronomy 6:1-6 Dit zijn de geboden, 

de verordeningen en de bepalingen 

die de HEERE, uw God, geboden heeft u te leren, 

om ze te doen in het land waar u naartoe trekt 

om het in bezit te nemen,

opdat u de HEERE, uw God, vreest 

door al Zijn verordeningen en Zijn geboden, 

die ik u gebied, in acht te nemen: 

u, uw kind en uw kleinkind, 

alle dagen van uw leven; en 

opdat uw dagen verlengd worden.

Luister dan, Israël, en neem ze nauwlettend in acht! 

Dan zal het u goed gaan en zult u zeer talrijk worden 

zoals de HEERE, de God van uw vaderen, 

tot u gesproken heeft –

in het land dat overvloeit van melk en honing.

.
Luister, Israël! De HEERE, onze God, de HEERE is één!

Daarom zult u de HEERE, uw God, liefhebben 

met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht.

Deze woorden, die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn
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Deuteronomy 32:47 

Want het is geen woord zonder inhoud voor u, 

maar het is uw leven. 

En door dit woord zult u de dagen verlengen in het land 

waarvoor u de Jordaan oversteekt om het in bezit te nemen.
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Deuteronomy 8:2 Ook moet u heel de weg in gedachten houden 

waarop de HEERE, uw God, u deze veertig jaar in de woestijn geleid 

heeft, opdat Hij u zou verootmoedigen, en u op de proef zou stellen 

om te weten wat er in uw hart was, 
of u Zijn geboden in acht zou nemen of niet.
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תשעה באב – Tisja Beav de negende Aaw
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De Eerste Tempel werd verwoest 

586 v. De komst van de Mashiach

De Tweede Tempel werd verwoest 

door de Romeinen 70 na de Mashiach

De Bar Kochba opstand werd neergeslagen door de Romeinse 

Keizer Hadrianus. Meer dan 100.000 Joden werden vermoord 

(135 na de Mashiach

Paus Urbanus II 

riep in het jaar 1095 op tot de eerste kruistocht

De Spaanse Inquisitie bereikte zijn hoogtepunt met de 

verdrijving van de Joden uit Spanje op Tisja Beav 1492.

De Eerste Wereldoorlog brak uit op Tisja Beav

Op Tisja Beav begon de deportatie

van de Joden uit het Getto van Warschau.
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Klaagliederen 5:18  

vanwege de berg Sion, 

die een woestenij is,

waar vossen op lopen.

https://christenenvoorisrael.nl/tovclub/een-les-van-de-vossen/
https://christenenvoorisrael.nl/tovclub/een-les-van-de-vossen/


Oude mannen en vrouwen  zullen zitten in de straten van Jerusalayim… 

en de straten van de stad  zullen vol zijn met jongens en meisjes, 

die op straat spelen!”     Zacharia 8

De ruïnes zullen worden herbouwd:  "Het vervallen huis van David 

zal herbouwt worden, 

De muren zullen hersteld en opgebouwd worden wat is neergehaald, 

zal in zijn vroegere luister hersteld worden"   Amos 9

"Elohiem zal een omkeer brengen in onze gevangenschap en heel Zijn volk 

Israël.  De verwoeste steden zullen herbouwt en bewoont worden,  Amos 9

"De tijd zal komen dat Israël zal uitbotten en bloeien. 

En de vruchten van zijn oogst   Jesaja 27

We zullen wonen in het land dat Hij onze vaderen belooft heeft, 

we zullen een volk zijn voor Hem en Hij zal een God voor ons zijn.

en niemand zal ons nog uit het land wegrukken. zullen de hele aardbodem 

bedekken"    Ezechiel
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Parashah Emor - ֱאמֹור
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Houdt heel de weg die jullie gaan 

in gedachten hoe de Eeuwige jullie Elhohim, 

jullie veertig jaar in de woestijn, geleid heeft, 

hoe dat Hij jullie verootmoedigd heeft, 

en op de proef heeft gesteld,

Waarom ? Om te weten wat er in jullie hart was,

Of jullie Zijn geboden in acht zou nemen of niet.     Devarim 8:3
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ons hart kan verlangen,

vertrouwen met je hart

liefhebben met je hart

een vrolijk hart 

een gezond hart hebben

een moedig hart hebben, 

een dankbaar hart

een besneden hart een met waarheid vervult hart

Je kunt Zijn geboden in je hart bewaren, 

je kunt met je hart geloven tot gerechtigheid.

Ons hart kan met wijsheid vervult zijn

ons hart kan smelten en brandende zijn.
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Maar...... 

ons hart kan ook verhard zijn.

ons hart kan vet, ongevoelig en afgesloten zijn

Er kan bedrog in ons hart zijn, 

ons hart kan bedrukt zijn, 

ons hart kan gekrenkt zijn, 

het kan hooghartig, trots en jaloers 

het kan onbesneden zijn.
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Genesis 12:2 Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw 

naam groot maken; en u zult tot een zegen zijn.

Psalms 84:6-7  NBG vert.

Welzalig de mensen wier sterkte in U is,

in wier hart de gebaande wegen zijn.
Als zij trekken door een dal van balsemstruiken,

maken zij het tot een oord van bronnen;
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