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Iedere shabbat en zondag is er een samenlezen uit de Tora.  

Details hiervan vind u in de agenda. 

 

De aanvangstijd op zaterdag is 10.00 -11.30 uur 

De aanvangstijd op zondag is 10.30 – 12.00 uur 

Elke 4de van de maand op zondag bidstond voor Israël en de Arabische landen.  

Vanaf januari 2021worden elke 3de van de maand samenkomst in het Arabische taal. 

Wees Welkom 

 

Locatie: Weteringpad 48, 3762 EN Soest 

 

Fijn dat u daar belangstelling voor hebt. Leest u gerust op onze agenda. Wie u ook bent, u bent onze 

naaste, die ook het leven van onze Schepper krijgt. Daarom een vriendelijk welkom aan iedereen! Oud 

of jong, kerkelijk of niet kerkelijk. Het Woord van G’d en Zijn dienst is bestemd voor álle mensen. Hij 

roept ons allen op om te ‘denken aan onze Schepper’! G’d maakt daarin geen verschil in mensen. En 

daarom wij ook niet. 
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Iedereen neemt mee:

 eigen handdoekje (stof of papier) i.v.m. het wassen vd handen 

 eigen beker/mok om te drinken 

 eigen koekjes/etc. 

 eventueel een eigen flesje water om te drinken 

 

Verder:  

 hang de jas niet op de kapstok maar op de eigen stoel 

 zitplaatsen 1,5 meter van elkaar en niet teveel personen, dus... 

 vermijd contactmomenten bij binnenkomst en vertrek. Dus niet allemaal tegelijk binnenkomen en vertrekken. 

 zing niet 

 persoon die opent en sluit, reinigt voor en na de bijeenkomst de tafels en handvatten, zet koffie en thee 

 persoon die de koffie/thee heeft gezet schenkt dit ook in voor iedereen, dus één schenker gedurende de bijeenkomst 

 iedereen neemt dus zijn eigen beker/mok weer ongewassen mee naar huis 

 blijf thuis bij klachten als verkoudheid/keelpijn/hoesten etc. (RIVM voorschriften) 

 het gebruik van een mondkapje is een persoonlijke overweging 

 bovenstaande info staat of valt met de discipline van iedereen. 
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NEDERLANDSE TEKST TRANSLITERATIE 

Hoor Israël, Adonai, onze G'd, Adonai is Eén. 

En gij zult Adonai uw G'd liefhebben met geheel uw hart en 

geheel uw ziel en geheel uw vermogen. 

En deze woorden, die Ik u heden gebied zullen op uw hart 

zijn. 

En gij zult ze uw kinderen inprenten en erover spreken, 

wanneer u in uw huis zit en wanneer u op de weg gaat en bij 

uw te ruste gaan en bij uw opstaan. 

En gij zult ze als een teken op uw hand binden en zij zullen tot 

voorhoofdstekenen tussen uw ogen zijn. 

En gij zult ze op de deurposten van uw huis en op uw poorten 

schrijven. 

She-ma Yis-ro-el Ado-noy, Elo-hay-nu Ado-noy Ech-od. 

Ve-o-havto Eis Ado-noy Elo-he-cho Bechol Levov-cho U-ve-

chol Naf-she-cho U-ve-chol Me-o-de-cho. 

Ve-ho-yu Ha-devorim Ho-ei-leh Asher O-no-chee Me-tzav-

cho Ha-yom, Al Le-vovecho. 

Veshi-nan-tom Levo-ne-cho Ve-dibar-to Bom, Be-shiv-techo 

Be-vei-se-cho Uve-lech-techo Va-derech U-ve-shochbe-cho 

U-veku-me-cho. 

U-keshar-tom Le-os Al Yo-decho Ve-ho-yu Le-to-tofos Bein 

Eine-cho. 

Uche-savtom Al Me-zuzos Beis-echo U-visho-recho. 
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Dit is de Tora, die Mozes de kinderen van Israël heeft voorgelegd (Deut. 4:44), op bevel van de Eeuwige, door Mozes doorgegeven. Een levende 

boom is ze voor hen die eraan vasthouden en gelukkig zijn zij die erop steunen (Spr. 3:18). Haar wegen zijn prettige wegen en alle haar paden 

vredig (Spr. 3:17). Rechts ervan een lang leven en links rijkdom en eer (Spr. 3: 16) De Eeuwige wil het om Zijn gerechtigheid, dat Hij de Tora 

groot en prachtig maakt (Jes. 42:21). 

 

Geprezen, U, Eeuwige, onze G’d, Koning van de wereld die goede profeten heeft uitgekozen en welwillend hun woorden,  

die in waarheid gezegd zijn, aanvaard hebt. 

Geprezen, U, Eeuwige die zijn keuze bepaald heeft op de Tora, op Mozes Zijn dienaar,  

op Israël Zijn volk en op de profeten van waarheid en gerechtigheid. 

 

 

Geprezen, U, Eeuwige, onze G’d, Koning van de wereld, rotsvaste steun voor alle eeuwigheid, rechtvaardig in alle geslachten, 

getrouwe G’d die zegt en doet, spreekt en volbrengt, wiens woorden waarheid en gerechtigheid zijn. Trouw bent U, Eeuwige, onze 

G’d en betrouwbaar zijn Uw woorden, niet één van Uw woorden blijft onvervuld, want U bent een trouwe G’d en Koning 

Geprezen, U, Eeuwige, de G’d die trouw blijft aan al Zijn woorden. 

 

 

Wanneer de tora aan de gemeente getoond woord zegt men: 

Na de lezing der haftara worden de volgende lofzeggingen uitgesproken: 

 

Voor de lezing der haftara wordt de volgende lofzegging uitgesproken: 
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Ontferm U over Tsion, want dit is het huis van ons leven en moge U de gekwelde ziel helpen, spoedig in onze dagen. 

Geprezen, U, Eeuwige die Tsion met Zijn kinderen vreugde geeft. 

 

Verheug ons Eeuwige, onze G’d, met de profeet Elia Uw dienaar en met de regering van het huis van David, Uw gezalfde; moge hij 

spoedig komen en ons van harte verblijden, moge er op zijn troon geen vreemde zitten en mogen anderen niet langer zijn eer 

verwerven, want bij Uw heilige Naam hebt U hem gezworen, dat zijn lamp nooit en te nimmer gedoofd zou worden. 

Geprezen, U, Eeuwige, beschermer van David. 

 

Voor de tora, voor de dienst, voor de profeten en voor deze Sjabbatdag die U, Eeuwige, onze G’d, ons gegeven hebt voor wijding en 

rust.  

Voor eer en luister, voor dit alles, Eeuwige, onze G’d, danken we u en prijzen we U; moge Uw Naam altijd geprezen worden door 

alles wat leeft, immer en eeuwig Geprezen, U, Eeuwige die de Sjabbat wijding geeft. 

 

Moge G’d de Vader ons zegenen, moge G’d de Zoon ons heel maken, 

moge de Heilige Geest ons verlichten, en ons ogen geven om mee te zien, 

oren om mee te horen, en handen om G’ds werk mee te doen, 

voeten om mee te lopen, en een mond om woorden van verlossing te preken, 

en moge de engel van de vrede over ons waken, en ons tenslotte leiden door G’ds genade, 

 

tot in het eeuwig koninkrijk Amen. 

 

 

SAMEN ENDIGEN MET DIT GEBED: 
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Moge Adonai u zegenen en u bescherme 

moge Adonai het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn 

moge Adonai u zijn gelaat toewenden en u vrede geven. 

 

ָך׃ ְיהָוה ְיָבֶרְכָך  ס ְוִיְשְמֶרֶֽ

ֶָּֽך׃ ֵאֶליָך ָפָניו ְיהָוה ָיֵאר יֻחֶנֶֽ  ס ִוֶֽ

ום׃ ְלָך ְוָיֵשם ֵאֶליָך ָפָניו ְיהָוה ִיָשא  ס ָשלֶֽ

 

jevarechecha adonai vejisjmerecha 

ja'er Adonai panav eleicha vichoenecha 

jissa Adonai panav eleicha vejasem lecha sjalom 

 

ب   يُبَاِرُككَ  24  .َويَْحُرُسكَ  الرَّ

ب   يُِضيءُ  25  .َويَْرَحُمكَ  َعلَْيكَ  بَِوْجِههِ  الرَّ

ب   يَْرفَعُ  26  .َسالًَما َويَْمنَُحكَ  َعلَْيكَ  َوْجَههُ  الرَّ

 

Yubarikuka Arrabu wa jahrusuka 

Jathiou Arrabu biwajhihi alaika wa jarhamuka 

Jarfaou Arrabu wajhahu alaika wa jamnahuka salaaman 

 

 

 

Numeri 6: 24-26 
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Weinig mensen zijn zich bewust van alle zogeheten ‘Feesten van de HEER’ en nog minder mensen beseffen dat deze Oud-Testamentische Bijbelse feesten direct wijzen naar 

Jesjoea De Messias en Zijn rol in G’ds heilsplan voor deze wereld. De feesten samen zijn kortweg een plattegrond van G’ds genadig handelen naar de mens, beginnend met 

de dood van Jesjoea De Messias tot de komst van het Messiaanse Rijk. 

 

De feesten omvatten 4 kleinere en 3 grotere feesten: 

 Pesach – Sederavond:  (27 maart 2021 / 14 Nisan 5781) 

 Het feest van de ongezuurde broden (Matsot): (28 maart t/m 3 april 2021 / 15 – 21 Nisan 5781) 

 Feest van de Eerstelingen (Jom Bikkurim): 

 Wekenfeest (Shavoeot): (17-18 mei 2021 / 6-7 Sivan 5781) 

 Dag van de Bazuinen (Jom Teruah / Rosj Hasjana): (7 sept. 2021 / Tisjri 1, 5781) 

 Grote verzoendag (Jom Kippoer): (15 sept. 2021 / Tisjri 9, 5781) 

 Loofhuttenfeest (Soekot): (21 sept. 2021 / Tisjri 15, 5781) 

 

Deze feesten zijn zelf door de HEER ingesteld, zoals beschreven in de Thora (de eerste vijf boeken in onze Bijbel). De HEER begint het instellen door aan te geven dat het 

Zijn feesten zijn: ‘Zeg tegen de Israëlieten: De feestdagen die jullie voor Mij moeten vieren, zijn heilige feestdagen. Het zijn mijn feesten.’ (Leviticus 23:2) 

 

Ook in de eerste eeuwen van onze jaartelling werden de feesten nog door een groot deel van de Christenen gevierd, maar mettertijd het Christendom werd ontdaan van te 

veel ‘Joodse invloeden’ werden ook deze feesten in de ban gedaan. Tegenwoordig worden ze grotendeels gezien als Joodse feesten en zijn er nieuwe feestdagen voor in de 

plaats gekomen, denk bijvoorbeeld aan biddag, dankdag en de kerstmisviering zoals wij die nu kennen. 

 

Maar wat betekenen deze feesten dan voor Christenen? 

Paulus echter begreep als geen ander dat deze Bijbelse feesten voortekenen zijn van G’ds plan met deze wereld. Paulus schrijft in Colossenzen dat deze feesten en praktijken 

voortekenen zijn van de toekomst, dus niet een definitie of herinnering van dingen die al gebeurd zijn: 

 

‘Laat je dus door niemand nog regels opleggen over wat jullie wel of niet mogen eten en drinken, of welke feestdagen jullie moeten vieren. 17 Want die dingen een afbeelding 

en een schaduw van de werkelijke dingen die nog zouden komen in Christus.’ (Colossenzen 2:16-17) 

 

Het zijn dus voortekenen van (deels) nog komende gebeurtenissen in G’ds heilsplan. De volgorde en timing van deze heilige dagen zijn zorgvuldig vastgesteld door de HEER 

en elke dag is onderdeel van een geheel dat inzage geeft over een dieper verhaal van redding en verlossing door de werken van Jesjoea. 
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De Bijbelse feestdagen houden op het eerste oog allemaal verband met de oude Israëlische landbouw seizoenen. Toen de feesten door de HEER werden ingesteld  was Israël 

een landbouw samenleving en zodoende zijn deze landbouw eigenschappen nog steeds terug te vinden in de verschillende feesten. Maar daarnaast wijzen de feesten ook naar 

de volgorde en timing van de belangrijkste gebeurtenissen in het leven van Jesjoea. 

Pesach 

Het woord Pesach stamt af van het Hebreeuwse woord ‘Pasach’ wat overslaan betekent. De Aramese benaming voor Pesach is Pascha wat in het Grieks zoveel betekent als 

lijden. Pascha op zijn beurt is in het Hebreeuws weer de Joodse benaming voor het christelijke paasfeest zoals wij dat kennen. 

 

Tijdens de viering van Pesach wordt stil gestaan bij de uittocht uit Egypte, toen de deurposten werden bestreken met het bloed van een zondeloos lam. Dit zodat de Doodsengel 

de betreffende huizen zou voorbijgaan. Jesjoea De Messias is het zondeloos lam G’ds. Zijn bloed werd vergoten voor onze zonden, opdat de toorn van G’d voorbij zal gaan 

aan een ieder die zijn vertrouwen op Jesjoea stelt. Deze feestdag herinnert ons aan de noodzaak om het bloed van Jesjoea over de deurposten van ons hart te strijken. Jesjoea 

stierf op de joodse feestdag Pesach. 

 

Het feest van de ongezuurde broden / Matsot 

Het Zevendaagse feest van het ongezuurde brood begint de dag na Pesach. Dit was de dag dat Jesjoea' lichaam in het graf werd geplaatst. Gezuurd brood wordt in de Bijbel 

gezien als een symbool van zonde, verval, degeneratie en dood. Met de uittocht uit Egypte werd een nieuwe fase ingegaan, een fase van bevrijding en nieuw leven en het 

ongezuurde brood staat hiervoor symbool. Voor ons Christenen is de diepere betekenis bevrijding uit de slavernij van de zonde (op Pesach) door het offer van Jesjoea aan 

het kruis, zie bijvoorbeeld: ‘Doe daarom alles wat slecht is uit de gemeente weg want anders zullen er steeds meer slechte dingen gedaan worden. Je zou het zó kunnen 

zeggen: met Pasen wordt altijd het oude brood weggegooid, brood dat was klaargemaakt met gist. Dan wordt er verse brood gebakken, zónder gist. Jullie zijn dat verse brood 

zonder gist, en Jesjoea is het Paaslam dat voor ons werd geslacht.’ (1 Corinthiërs 5:7) 

 

Het niet eten van 'gegist brood' staat dan symbool voor het niet toelaten van zonden in het lichaam en de bevrijding van zonde door Jesjoea, die ons brood des levens is. Je 

zou het kunnen zien als een week waarin je extra stilstaat bij Jesjoea' offer en bij je persoonlijke doop. Je wilt je lichaam als tempel van de Heilige Geest wederom laten 

reinigen van zonde. In de week van de ongezuurde borden valt ook het Eerstelingenfeest, waarbij wordt stil gestaan bij de opstanding van Jesjoea uit de dood en hoe Jesjoea 

als Eersteling aan G’d werd gepresenteerd. 

 

Feest van de Eerstelingen (Jom Bikkurim) 

Bikkurim stamt af van het Hebreeuwse woord: ‘Bekhor’ en betekent: eerstgeborene. Het is van origine een feest in het teken van de eerste schoof aan het begin van de gerst 

oogst. Het is een dag dat de eersteling / eerstgeborene van de oogst aan de HEER word opgedragen (zie: Leviticus 23:9-14). Het is een dag van dankzegging voor G’ds 

voorziening. Op de dag van Jom Bikkurim verrees Jesjoea uit de dood, als eersteling van de oogst in G’ds reddingsplan uit de dood opgestaan. Jesjoea wordt in de Bijbel 

vaker omschreven als de eerste, bijvoorbeeld: 

 

‘De eerstgeborene uit Myriam/Maria’ (Mattheüs 1:23-25) 

‘De eerste zoon van G’d de Vader’ (Hebreeën 1:6) 

‘De eerstgeborene van elke creatie’ (Colossenzen 1:15 / Openbaring 3:14) 

‘De eerste opgestaan uit de dood’ (Openbaring 1:5 / 1 Korinthe 15:20,23) 

mailto:cornerstone.soest@outlook.com


Cornerstone Ministries Soest:  Mochtar Essid: M.: 0620606591 (alleen sms’je) | E.: cornerstone.soest@outlook.com | W.: www.cornerstone-ministries.info 

 

‘De eerste (en belangrijkste) van velen’ (Romeinen 8:29) 

‘Jesjoea is in alles de eerste’ (Colossenzen 1:18) 

Wekenfeest (Shavoeot) 

G’d zei de Israëlieten dat ze na de eerstelingenoogst zeven weken moesten tellen en op de dag na deze zeven weken het vierde Bijbelse feest moesten vieren, het Wekenfeest. 

Dit valt precies op de 50ste dag na Pesach. Op deze dag wordt gevierd en stilgestaan bij het ontvangen van de Thora en het woord van G’d geschreven op steen. 

 

De Bijbel vertelt ons dat Jesjoea na Zijn opstanding nog veertig dagen op aarde leefde. Hij zei Zijn discipelen om te blijven wachten in Jeruzalem en dat Hij Zijn Heilige 

Geest zou zenden. Tien dagen na de hemelvaart van Jesjoea daalde de Heilige Geest neer op de gelovigen (Pinksteren, van het Griekse Pentekostos = vijftigste), op exact 

dezelfde dag dat het Shavoeot begon (40 + 10 = 50 dagen). Het was de dag dat het woord niet langer werd geschreven op de tafels van steen, maar in de harten van vlees. 

 

Dag van de Bazuinen (Jom Teruah / Rosj Hasjana) 

De Bijbel zegt ons om op de eerste dag van de zevende maand Tisri de heilige dag van Jom Teruah te vieren. Deze dag, wat vrij ‘dag van de bazuin’ betekent (Leviticus 

23:23-25) is een dag van rust waar werken verboden is. Het bijzondere aan deze dag is dat de Thora ons niet expliciet vermeld wat de bedoeling van deze dag is. Toch geeft 

de naam van de dag ons een indicatie. Letterlijk betekenen de woorden Jom Teruah: ‘dag van het geluid’. Dit geluid kan worden omschreven als het geluid van een bazuin, 

maar ook van een grote menigte, zoals bijvoorbeeld: ‘Wanneer zij dan een lang, hard geschal laten horen, moet het hele volk hard juichen, waarna de muren van de stad 

zullen instorten.’ (Jozua 6:5) 

 

De naam kan ook wijzen op een dag van gebed, vreugde en verwondering, zoals beschreven in: 

‘Klap in uw handen, alle volken ter aarde; juich voor G’d met lofliederen.’ (Psalm 47:2) 

‘Een psalm, een lied voor de koordirigent. Laat de hele aarde G’d lof toezingen.’ (Psalm 66:1) 

‘Jubel over G’d, Hij is onze kracht. Loof en prijs de G’d van Jakob.’ (Psalm 81:2) 

‘Een psalm bij het lofoffer. Laat de hele aarde voor de HERE jubelen.’ (Psalm 100:1) 

 

De Sjofar is de bazuin die geassocieerd wordt met dit feest. Het werd voornamelijk gebruikt om het volk van Israël te verzamelen voor G’ds aanwezigheid en om alarm af 

te kondigen in tijden van oorlog. De profeten in de Bijbel spreken over deze dag tevens als de ‘dag des HERE’. Dat zal de dag zijn dat de HEER zelf zal ingrijpen op deze 

aarde. Twee thema’s worden geassocieerd met deze dag: verlossing van de rechtvaardigen en het oordeel over de kwaden. 

 

In 1 Thessalonicenzen 4:16 staat geschreven: 

‘Op een bepaald moment zal één van de belangrijkste engelen roepen dat de Heer eraan komt. Hij zal op de trompet blazen en de Heer zal uit de hemel naar de aarde komen. 

De mensen die in Christus geloofde toen ze stierven, zullen dan het eerst uit de dood opstaan.’ 
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De Dag van de Bazuin beschrijft dus de komst van de HEER naar deze wereld. 

 

Grote verzoendag (Jom Kippoer) 

Op Jom Kippoer betrad de hogepriester het Heilige der Heilige onder boetedoening voor de zonden van het gehele volk van Israël. Naast dat het een hele mooie voorbode is 

voor wat komen zou in de vorm van de geboorte, kruisiging en het verzoenend bloedoffer van Jesjoea, zal dit in de toekomst de dag worden dat Israël en met haar de wereld 

in aanbidding zal vallen voor het Lam van G’d, bij Zijn terugkomst op aarde. 

 

Loofhuttenfeest (Soekot) 

Soekot is een zevendaags feest ter ere van G’d. ‘Soekot’ is meervoud van het Hebreeuwse woord ‘soeka’, wat hut / tent betekent. Deze dagen wordt gedacht aan de veertig 

jaar dat het volk van Israël door de ruige sinaï-woestijn trok en waarin G’d Zijn volk van voedsel en water voorzag op plekken waar een mens amper kan overleven, laat 

staan een heel volk. Deze veertig jaar waren zowel ingesteld als tuchtiging als om de stammen van Israël te smeden tot een volk met aanbidding voor de enige G’d: de G’d 

van Abraham, Izaäk en Jacob (Israël). Maar het belangrijkste element van dit feest is wel dat het wordt gevierd als een oogstfeest. In de Bijbelse profetische woorden spreekt 

men over deze dagen als de toekomstige ‘verzameling of oogst van zielen’. 

 

Dit zijn ook de dagen waarin de laatste fasen van G’ds grote plan worden uitgebeeld: nadat Jesjoea tijdens Pesach voor onze zonden stierf; Hij ons op Shavoeot de heilige 

Geest toezond; na Zijn komende wederkomst op Jom Teruah ons op Jom Kippoer zal verzoenen met de HEER, zijn wij klaar voor die laatste reeks van gebeurtenissen: de 

bruiloft van het Lam, het volledig vervullen van het Nieuwe Verbond, het oprichten van het Koninkrijk van G’d op aarde en het binnenhalen van de grote geestelijke oogst 

van mensen. 

 

Het Loofhuttenfeest wordt afgesloten met Sjemini Atseret. 

 

De laatste grote dag 

Dit is de zevende dag in de zevende maand en het is de laatste feestdag van het jaar. Het is de dag welke direct volgt op het Loofhuttenfeest. Bijbels gezien symboliseert het 

getal zeven perfectie. Het is tevens de achtste dag van het Loofhuttenfeest (het slotfeest: Sjemini Atseret) en het Hebreeuwse woord voor acht is volheid. Dit impliceert een 

voltooiing en verwijst naar opstanding en regeneratie. Tevens kunnen we het zien als het begin van iets nieuws, net zoals de achtste dag de dag na sjabbat (de rustdag) is en 

een nieuwe week inhoudt. 

 

De daaropvolgende dag wordt het Simchat Thora genoemd, wat Vreugde der Wet betekent. Op Simchat Thora is de jaarlijkse lezing van de gehele Thora compleet en wordt 

een nieuw jaar, een nieuwe periode ingeluid. Omdat Jesjoea De Messias de Thora Ha-Emet (de ware Thora) is zouden ook (of juist) wij Christenen dit feest van de Vreugde 

der Wet mogen vieren. Jesjoea kwam tenslotte niet om de Thora teniet te doen, maar om hem te vervullen: 

‘Denk niet dat Ik ben gekomen om de Boeken van de Wet en de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om alles te doen wat er in staat. 18 

Luister goed! Ik zeg jullie dat niet één letter of komma van de wet zal worden afgeschaft voordat de hemel en aarde ophouden te bestaan. Eerst zal alles gebeuren wat er in 

staat. 19 Jullie moeten je aan alle wetten en leefregels houden die er in staan. Ook aan alle kleine dingen  die er in staan. Je mag de mensen niet leren dat iets uit de wet 

onbelangrijk is. Als je dat wel doet, zul je zelf ook onbelangrijk zijn in het Koninkrijk van G’d. Je moet je aan alle wetten en leefregels houden en aan de mensen leren om 

dat ook te doen. Dán zul je geprezen worden in het Koninkrijk van G’d. 20 Want Ik zeg jullie: als jullie niet beter leven dan de wetgeleerden en Farizeeërs, zullen jullie het 

Koninkrijk van G’d niet binnengaan.’ (Mattheüs 5:17-20) 
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September 2020                                                                                                                                                                                     Elloel 5780 – Tisjri 5781 
 

DATUM / Tijd 
Shabbat 

Datum/ Tijd 

zondag 

Arabische 

samenkomst 

Naam van de Parasha Lezing 

 
Complete Jewish Bible 

(Ver)nieuw(d)e Verbond 
 

Bidstond voor Israel en 
de Arabische landen 

 

Zaterdag 5 sept. 

2020 

Tijd: 10.00 uur 

   

Ki Tavo 

Wanneer je 

binnengaat 

 
Deut. 26:1 -29:8 
Jes. 60: 1-22 
 

 
Luk. 23:26-56 
Mt. 13:1-23 
Luk. 21:1-4  
Hand. 28:17-31  
Rom. 11:1-15 
Luk 21:1-4 
 
 

 

 

Zaterdag 12 sept. 

2020 

Tijd: 10.00 uur 

   

Nitsaviem 

Jullie staan 

(staanden) 

 
Deut. 29:9-30:20 
Jes. 61:10-63:9 
 
 

 
Luk. 24:1-12 
Rom. 9:30-10:13 
Heb. 12:14-15 
Luk. 4:16-30 
 
 

 

 

Zaterdag 19 sept. 

2020 

Tijd: 10.00 uur 

   

Wa-jelèch 

en hij ging 

 
Deut. 31:1-30 
Hosea 14:2-10 
Joel 2:15-27 

 
Luk 24:13-43 
He 13:5-8 
Rom 10:1-17 
 
 

 

 

Zaterdag 26 sept. 

2020 

Tijd: 10.00 uur 

   

Haäzinoe: 

Neig het oor 

(luistert) 

 
Deut. 32: 1-52 
2 Sam. 22:1-51 
 

 
Jn 21:1-25 
Rom. 10:14-21, 12:14-21  
Heb. 12:28-29 
Op. 7:1-10 
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Oktober 2020                                                                                                                                                                                         Tisjvan - Chesjvan 5781 

 
DATUM / Tijd 

Shabbat 
Datum/ Tijd 

zondag 

Arabische 

samenkomst 

Naam van de Parasha Lezing 

 
Complete Jewish Bible 

(Ver)nieuw(d)e Verbond 
 

Bidstond voor Israel en 
de Arabische landen 

 
Zaterdag 3 okt. 

2020 
Tijd: 10.00 uur 

 
Zondag 

4 okt. 2020 
Tijd: 10.30 uur 

  
Chag haSoeskot 1 

Sjabbat Loofhuttenfeest 
 

Lev. 22:26-23:44 
Num. 29: 12-16 
Zach. 14:1-21  
2 Sam. 6:15 

1 Cor. 15:52 
1 Thess. 4:16-17 
Mt. 24:30-31 
Op. 11:15 
 

 

 
Zaterdag 10 okt. 

2020 
Tijd: 10.00 uur 

 
Zondag 

11 okt. 2020 
Tijd: 10.30 uur 

 Sjemini Atseret 
Achtste slotdag 

 
Vreugde van de Tora 

Lev. 16 1-34,  
Lev. 23:26-32  
Deut. 14:22-16:17 
Num. 29:35-30:1 
1 Kon. 8:54-66 

Jh. 7-8 
Rom. 3:24-26, Heb. 9:7; 
10:3, 30-31, 10:19-22 
Had. 27:9, 2 Pet. 3:7  
Op. 17:4 & 20:12 

 

 
Zaterdag 17 okt. 

2020 
Tijd: 10.00 uur 

 
Zondag 

18 okt. 2020 
Tijd: 10.30 uur 

  
Beresjiet 

in het begin 

 
Gen. 1:1-6:8  
Jes. 42:5-43:10 
 

Mt. 1:1-17, 19:3-9  
Mk. 10:1-12, Luk. 3:23-38  
Jn. 1:1-18, 1 Kor 6:15-20, 
15:35-58, Rom. 5:12-21 
Efez. 5:21-32, Kol. 1:14-
17, 1 Tim. 2:11-15, Heb. 
1:1-3, 3:7-4,11, 11:1-7, 2 
Pet. 3:3-14  
Op. 21:1-5, 22:1-5 

 

Zaterdag 24 okt. 
2020 

Tijd: 10.00 uur 

Zondag 
25 okt. 2020 

Tijd: 10.30 uur 

  
Noach 

 
Gen. 6:9-11:32 
Jes. 54:1-55:5 
 

Mt. 24:36-44, Luk. 17:26-
37. Hand. 2:1-16, 1 Pet. 
3:18-22, 2 Pet. 2:5 
 

 

 
Zaterdag 31 okt. 

2020 
Tijd: 10.00 uur 

 
Zondag 

1 nov. 2020 
Tijd: 10.30 uur 

 

  
Lech Lecha 

Ga uit 
Ga, voor jou 

 
Gen. 12:1-17:27 
Je. 40: 27-41: 16 

Hand. 7:1-8, Rom. 3:19-
5,6, Gal 3:15-18, 5:1-6 
Kol. 2:11-15, Heb. 7:1-19, 
11:8-12 
Mt. 1:1-17  
Rom. 4:1-25 

 
Zondag 1 nov. 2020 

Tijd: 19.30 uur 
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November 2020                                                                                                                                                                                       Chesjvan - Kislev 5781 

 

DATUM / Tijd 
Shabbat 

Datum/ Tijd 

zondag 

Arabische 

samenkomst 

Naam van de Parasha Lezing 

 
Complete Jewish Bible 

(Ver)nieuw(d)e Verbond 
 

Bidstond voor Israel en 
de Arabische landen 

 
Zaterdag 7 nov. 

2020 
Tijd: 10.00 uur 

 
Zondag 8 nov. 

2020 
Tijd: 10.30 uur 

  
Wajera 

En hij verscheen 

 
Gen. 18:1-22:24 
2 Kon. 4:1-37 
 

 
Luk. 2:1-38 
Luk. 17:26-37, Rom. 9:6-
9, Gal. 4:21-31, Heb. 6:13-
20, 11:13-19  
Jac. 2:14-24, 2 Pet. 2:4-10 
 
 

 

 
Zaterdag 14 nov. 

2020 
Tijd: 10.00 uur 

 
Zondag 15 nov. 

2020 
Tijd: 10.30 uur 

  
Chajee Sara 

Levens van Sara 

 
Gen. 23: 1-25:18 
1 Kon. 1:1 1-31 

 
Mt. 2:1-23 
Mt. 8:19-22, 27:3-10 
Luk. 9:57-62 
Mt. 1:1-17 
 
 

 

 
Zaterdag 21 nov. 

2020 
Tijd: 10.00 uur 

 
Zondag 22 nov. 

2020 
Tijd: 10.30 uur 

  
Toledot 

Generaties 
Geboorte 

geschiedenis 

 
Gen. 25:19-28:9 
Maleachi 1:1-2:7 
 

 
Luk. 3:1-18 
Rom. 9:6-16  
Heb. 11:20, 12:14-17 
Rom. 9:1-13 
 
 

 

 
Zaterdag 28 nov. 

2020 
Tijd: 10.00 uur 

 
Zondag 29 nov. 

2020 
Tijd: 10.30 uur 

  
Wajetsee 

En hij vertrok 
En hij ging Voort 

 
Gen. 28: 10-32:3 
Hos. 11:7-11 
Hos. 12:1-15 
Hosea 13:1-5 
 

 
Mt 3:13 - 4:11 
Joh. 1:43-51 
Joh. 1:19-51 
 
 
 

 
Zondag 29 nov. 2020 

Tijd: 19.30 uur 
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December 2020                                                                                                                                                                                             Kislev – Tevet  5781 

 

DATUM / Tijd 
Shabbat 

Datum/ Tijd 

zondag 

Arabische 

samenkomst 

Naam van de Parasha Lezing 

 
Complete Jewish Bible 

(Ver)nieuw(d)e Verbond 
 

Bidstond voor Israel en 
de Arabische landen 

 
Zaterdag 5 dec. 

2020 
Tijd: 10.00 uur 

 
Zondag 6 dec. 

2020 
Tijd: 10.30 uur 

  
Wajisjlach 

En hij zond uit 

 
Gen. 32:4-36:43 
Obadja 1:1-21 
 
 
 

 
Jn 1:19 – 2:12 
1 Cor. 5:1-13 
Opb. 7:1-12 
Hebr. 11: 11-20 
 
 

 

 
Zaterdag 12 dec. 

2020 
Tijd: 10.00 uur 

 
Zondag 13 dec. 

2020 
Tijd: 10.30 uur 

  
Wajeesjev 

En hij vestigde 
En hij woonde 

 
Genesis 37:1-40:23  
Amos 2:6-3:8 
 
 

 
Jn 2:13 – 4:42 
Hand. 7:9-16 
Mt. 1:1-6, 16-25 
 
 
 

 

 
Zaterdag 19 dec. 

2020 
Tijd: 10.00 uur 

 
Zondag 20 dec. 

2020 
Tijd: 10.30 uur 

  
Mikeets 

Ten einde van 

 
Gen. 41:1-44:17 
1 Kon. 3:15-4:1 
 
 
 

 
Luk. 4:16-30 
Hand. 7:9-16 
Mt. 27:15-46 

 
 
 
 
 
 
 

 
Zaterdag 26 dec. 

2020 
Tijd: 10.00 uur 

 
Zondag 27 dec. 

2020 
Tijd: 10.30 uur 

  
Wajigasj 

En hij naderde 

 
Gen. 44:18-47:27 
Ez. 37:15-28  
 
 
 
 

 
Jn. 5:1-47 
Hand 7:9-16 
Luk 6:12-16 
 
 
 
 

 
Zondag 27 dec. 

2021 
Tijd: 19.30 uur 
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Januari 2021                                                                                                                                                                                                 Tevet – Sjevat 5781 

 

DATUM / Tijd 
Shabbat 

Datum/ Tijd 

zondag 

Arabische 

samenkomst 

Naam van de Parasha Lezing 

 
Complete Jewish Bible 

(Ver)nieuw(d)e Verbond 
 

Bidstond voor Israel en 
de Arabische landen 

Zaterdag 2 jan. 
2021 

Tijd: 10.00 uur 

Zondag 3 jan. 
2021 

10.30 uur 

  
Wajechi 

En hij leefde 

 
Gen. 47:28-50:26 
1 Kon. 2:1-12 

Luk. 4:31 – 5:11 
Hand. 7:9-16  
Heb. 11:21-22  
1 Pet. 1:1-9, 2:11-17 

 

 
Zaterdag 9 jan. 

2021 
Tijd: 10.00 uur 

 
Zondag 10 jan. 

2021 
Tijd: 10.30 uur 

  
Sjemot 
Namen 

 
Ex. 1:1-6:1  
Jes. 27:6-28:13  
Jes. 29:22-23 
 

Luk. 5:12-39 
Mt. 22:23-33, 41-46, Mk. 
12:18-27, 35-37, Luk. 
20:27-44, Hand. 3:12-15, 
5:27-32, 7:17-36, 22:12-
16, 24:14-16, Heb 11:23-
26, 1 Cor. 14:13-25 
 

 

 
Zaterdag 16 jan. 

2021 
Tijd: 10.00 uur 

 
Zondag 17 jan. 

2021 
Tijd: 10.30 uur 

 
Zaterdag 

16 jan. 2021 
Tijd: 14.00 uur 

 

 
Waëra 

En Ik ben verschenen 

 
Ex. 6:2-9:35  
Ez. 28:25-29:21 

Mt. 12:1-14 
Rom. 9:14-17  
2 Kor. 6:14-7:1 
Op. 16:1-21 
 

 

 
Zaterdag 23 jan. 

2021 
Tijd: 10.00 uur 

 
Zondag 24 jan. 

2021 
Tijd: 10.30 uur 

  
Bo 

Kom 
Ga in 

 
Ex. 10:1-3:16 
Jer. 46:13-28 

Mk. 3:7-19 
Luk. 2:22-24, Jn. 19:31-
37, Hand. 13:16-17 
Op. 8:6-9:12, 16:1-21 
Rom. 9:14-29 

 
Zondag 24 jan. 

2021 
Tijd: 19.30 uur 

 
Zaterdag 30 jan. 

2021 
Tijd: 10.00 uur 

 
Zondag 31 jan. 

2021 
Tijd: 10.30 uur 

  
Besjalach 

Toen hij liet gaan 
Met het wegzenden 

 
Ex. 13:17-17:16 
Richt. 4:4-5:31 
 

Mt. 5:1-48 
Jn. 6:25-35 
1 Cor. 10:1-13  
2 Cor. 8:1-15 
Op. 15:1-4 
Op 19:1-20:6 
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Februari 2021                                                                                                                                                                                               Sjevat – Adar  5781 
 

DATUM / Tijd 
Shabbat 

Datum/ Tijd 

zondag 

Arabische 

samenkomst 

Naam van de Parasha Lezing 

 
Complete Jewish Bible 

(Ver)nieuw(d)e Verbond 
 

Bidstond voor Israel en 
de Arabische landen 

 
Zaterdag 6 febr. 

2021 
Tijd: 10.00 uur 

 
Zondag 7 febr. 

2021 
Tijd: 10.30 uur 

  
Jitro 

 
Ex. 18:1-20:23 
Jes. 6:1-13 
Jes. 7:1-6 
Jes. 9:5-6 

Mt 6:1 – 8:1 
Mt 5:21-30, 15:1-11, 
19:16-30, Mk. 7:5-15, 
10:17-31, Luk. 18:18-30, 
Hand. 6:1-7, Rom. 2:17-
29, 7:7-12, 13:8-10, Efz. 
6:1-3, 1 Tim 3:1-14, 2 
Tim. 2:2, Tit. 1:5-9, Heb. 
12:18-29, Jn 2:8-13, 
1 Pet. 2:9-10 
Mt. 5:8-20 
 

 

 
Zaterdag 

13 febr. 2021 
Tijd: 10.00 uur 

 
Zondag 

14 febr. 2021 
10.30 uur 

  
Misjpatiem 

Rechtsvoorschriften 
Rechten 

 
Ex. 21:1-24:18 
Jer. 34:8-22  
Jer. 33:25-26 

 
Luk. 7:1 – 8:3, Mt. 5:38-
42, 15:1-20, Mk. 7:1-23, 
Hand. 23:1-11, Heb. 9:15-
22, 10:28-2, Mt. 17:1-13 
 

 

 
Zaterdag 20 febr. 

2021 
Tijd: 10.00 uur 

 
Zondag 21 febr. 

2021 
Tijd: 10.30 uur 

 
Zaterdag 20 
febr. 2021 

Tijd: 14.00 uur 
 

 
Teroema 
Heffing 

Hefoffer 

 
Ex. 25:1-27:19 
1 Kon. 5:26 - 6:13 
 
 

 
Mt. 12:46 – 13:58 
Heb. 8:1-6, 9:23-24, 10:1  
2 Cor. 9:1-15 

 

 
Zaterdag 27 febr. 

2021 
Tijd: 10.00 uur 

 
Zondag 28 febr. 

2021 
Tijd: 10.30 uur 

  
Tetsavee 

Je zult gebieden 

 
Ex. 27:20-30:10 
Ez. 43:10-27 

 
Mk. 4:35 - 5:43 
Fil. 4:10-20 
Heb. 13:10-16 
 
 

 
Zondag 28 febr. 

2021 
Tijd: 19.30 uur 
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Maart 2021                                                                                                                                                                                                      Adar – Nisan 5781 

 

DATUM / Tijd 
Shabbat 

Datum/ Tijd 

zondag 

Arabische 

samenkomst 

Naam van de Parasha Lezing 

 
Complete Jewish Bible 

(Ver)nieuw(d)e Verbond 
 

Bidstond voor Israel en 
de Arabische landen 

 
Zaterdag 6 maart 

2021 
Tijd: 10.00 uur 

 
Zondag 7 maart 

2021 
Tijd: 10.30 uur 

  
Ki Tisa 

wanneer je zult 
opnemen 

als jij zult opheffen 
 

 
Ex. 30:11-34:35 
1 Kon. 18:1-39 

 
Mt. 9:35 – 11:1 
Luk. 11:14-20  
Hand. 7:35-8:1  
1 Cor. 10:1-13  
2 Cor. 3:1-18  
 
 

 

 
Zaterdag 13 
maart 2021 

Tijd: 10.00 uur 

 
Zondag 14 

maart 
2021 

Tijd: 10.30 uur 

  
Wajakheel 

En hij verzamelde 

 
Ex. 35:1-38:20 
1 Kon. 7:40-50 

 
Mk. 6:14-29 
2 Cor. 9:1-15  
Heb. 9:1-14 
Op. 11:1-13 
Heb. 9:1-10 
 

 

 
Zaterdag 20 
maart 2021 

Tijd: 10.00 uur 

 
Zondag 21 

maart 
2021 

Tijd: 10.30 uur 

 
Zaterdag 20 
maart 2021 

Tijd: 14.00 uur 
 

 
Wajikra 

En hij riep 

 
Lev. 1:1-5:26 
Jes. 43:21-44:23 
 
 
 

 
Mk. 7:1-30 
Rom. 8:1-13,  
Heb. 10:1-14  
Heb. 13:10-16 
Heb. 10:1-18 
 

 

 
Zaterdag 27 
maart 2021 

Tijd: 10.00 uur 

 
Zondag 28 

maart 
2021 

Tijd: 10.30 uur 

  
Tsav 

Draag op 
(Gebied) 

 
Lev. 6:1-8:36 
Jer. 7:21-8:3, 9:22-
23-23 
 

 
Mk. 7:31 – 9:1 
Mk. 12:28-34 
Rom. 12:1-2 
1 Cor. 10:14-23 
Heb. 9:11-28 
 

 
Zondag 28 maart 

2021 
Tijd: 19.30 uur 
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April 2021                                                                                                                                                                                                           Nisan - Ijar 5781 

 

DATUM / Tijd 
Shabbat 

Datum/ Tijd 

zondag 

Arabische 

samenkomst 

Naam van de Parasha Lezing 

 
Complete Jewish Bible 

(Ver)nieuw(d)e Verbond 
 

Bidstond voor Israel en 
de Arabische landen 

 
Zaterdag 3 april 

2021 
Tijd: 10.00 uur 

 
Zondag 4 april 

2021 
Tijd: 10.30 uur 

  
SJABBAT HAMATSOT 

 
Ex. 13:17-15:26 
Num. 28:19-25 
2 Sam. 22:1-51 
 

 
1 Cor. 5:7-8 
JH. 20:16-19 
 
 
 

 
 

 
Zaterdag 10 april 

2021 
Tijd: 10.00 uur 

 
Zondag 11 april 

2021 
Tijd: 10.30 uur 

  
Sjemoni 
Achtste 

 
Lev. 9:1-11:47 
2 Sam. 6:1-7:17 
 

 
Mk. 9:2-13 
Mk. 7:1-23 
Hand. 5:1-11, 10:1-35 
2 Cor 6:14-7:1 
Gal. 2:11-16,  
1 Pet. 1:14-16 
 

 

 
Zaterdag 17 april  

2021 
Tijd: 10.00 uur 

 
Zondag 18 april 

2021 
Tijd: 10.30 uur 

 
Zaterdag 17 
april 2021 

Tijd: 14.00 uur 
 

 
Tazria 

Zij deed zaaien 

 

 
Lev. 12:1-13:59 
2 Kon. 4:42-5:19 

 
Mk. 9:14-50 
Mt 8:1-4, 11:2-6 
Mk. 1:40-45  
Luk. 2:22-24,  
Luk 5:12-16, 7:18-35 
 

 

 
Zaterdag 24 april 

2021 
Tijd: 10.00 uur 

 
Zondag 25 april 

2021 
Tijd: 10.30 uur 

  
Acharee Mot 
Na de dood 

(daarna gestorven) 
 

 
Lev. 16:1-18:3 
Amos 9:7-15 
 

 
Jn 7:1 - 8:29 
Rom. 3:19-28, 9:30-10,13, 
1 Cor 5:1-13, 2 Kor. 2:1-
11, Gal 3:10-14, Heb. 
7:23-10,25 
1 Kor. 6:9-20 
 

 
Zondag 25 april 

2021 
Tijd: 19.30 uur 
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Mei 2021                                                                                                                                                                                                            Ijar – Sivan 5781 

 

DATUM / Tijd 
Shabbat 

Datum/ Tijd 

zondag 

Arabische 

samenkomst 

Naam van de Parasha Lezing 

 
Complete Jewish Bible 

(Ver)nieuw(d)e Verbond 
 

Bidstond voor Israel en 
de Arabische landen 

 
Zaterdag 1 mei 

2021 
Tijd: 10.00 uur 

 
Zondag 2 mei 

2021 
Tijd: 10.30 uur 

  
Emor 

Spreek 
(zeg) 

 
Lev. 21:1-24:23  
Ez. 44:15-31 
 
 

Luk. 11:1 - 12:59 
Mt. 5:38-42 
Gal. 3:26-29 
Luk. 14:12-24 
 

 

 
Zaterdag 8 mei 

2021 
Tijd: 10.00 uur 

 
Zondag 9 mei 

2021 
Tijd: 10.30 uur 

  
BeHar 

Op de Berg 
-------- 

BeChoekotai 
in mijn 

verordeningen 

 
Lev. 25:1-26:2 
Jer. 32:6-27 
-------- 
Lev. 26:3-27:34 
Jer. 16:19-17:14 
 

Luk 13:1-33, Luk 4:16-21 
1 Kor 7:21-24, Gal 6:7-10 
Luk 4:16-21 
-------- 
Luk. 14:1-15:32 
Jn. 14,15-21, 15,10-12 
Mt. 21:33-46 
 

 

 
Zaterdag 15 mei 

2021 
Tijd: 10.00 uur 

 
Zondag 16 mei 

2021 
Tijd: 10.30 uur 

 
Zaterdag 15 

mei 2021 
Tijd: 14.00 uur 

 

 
BeMidbar 

In de wildernis 

 
Num. 1:1-4:20 
Hosea 2:1-22 
 

 
Luk. 16:1-17:10 
Luk. 2:1-7  
1 Kor. 12:12-31 
Rom. 9:22-33 
 

 

 
Zaterdag 22 mei 

2021 
Tijd: 10.00 uur 

 
Zondag 23 mei 

2021 
Tijd: 10.30 uur 

  
Naso 

Neem op 
(het opnemen) 

 
Num. 4:21-7:89 
Richt. 13:2-25 

Jn. 11:1-54 
Jn. 7:53-8:11 
Hand. 21:17-32 
Jn. 12:20-36 
 

 
Zondag 23 mei 

2021 
Tijd: 19.30 uur 

 
Zaterdag 

29 mei 2021 
Tijd: 10.00 uur 

 
Zondag 

30 mei 2021 
Tijd: 10.30 uur 

 Beaälotecha: 
Als je aantrekt 
(met het doen 

opgaan van jou) 

 
Num. 8:1-12:16 
Zach. 2:14-4:7 
 

Luk. 17:11-18:14 
Jn. 9:31-37 
Heb. 3:1-6 
Op. 11:1-14 
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Juni 2021                                                                                                                                                                                                 Sivan – Tammoez  5781 
 

DATUM / Tijd 
Shabbat 

Datum/ Tijd 

zondag 

Arabische 

samenkomst 

Naam van de Parasha Lezing 

 
Complete Jewish Bible 

(Ver)nieuw(d)e Verbond 
 

Bidstond voor Israel en 
de Arabische landen 

 
Zaterdag 5 juni 

2021 
Tijd: 10.00 uur 

 
Zondag 6 juni 

2021 
Tijd: 10.30 uur 

  
Sjalach Lecha 

Zend uit 
(zend weg, voor jou) 

 
Num. 13:1-15:41 
Jozua 2:1-24 
 

 
Mk. 10:1-45 
Heb. 3:7-19 
Heb. 3:7-4:1 
 
 
 

 

 
Zaterdag 12 juni 

2021 
Tijd: 10.00 uur 

 
Zondag 13 juni 

2021 
Tijd: 10.30 uur 

  
Korach 

 

 
Num. 16:1-18:32 
1 Sam. 11: 14-12:22 

 
Luk. 18:35-19:28 
2 Tit. 2:8-21 
Jud. 1:25 
Hand. 5:1-11 
 
 

 

 
Zaterdag 19 juni 

2021 
Tijd: 10.00 uur 

 
Zondag 20 juni 

2021 
Tijd: 10.30 uur 

 
Zaterdag 19 

juni 2021 
Tijd: 14.00 uur 

 

 
Choekat 

Voorschrift 
(verordeningen) 

 
Num. 19:1-22:1  
Richt. 11:1-33 
 
 

 
Mt. 21:1-17 
Jn. 3:9-21, 4:3-30, 12:27-
50 
Jn. 3:10-21 
 
 

 

 
Zaterdag 26 juni 

2021 
Tijd: 10.00 uur 

 
Zondag 27 juni 

2021 
Tijd: 10.30 uur 

  
Balak 

 
Num. 22:2-25:9 
Micha 5:6-6:8 
 

 
Mk. 11:12-26 
2 Pet. 2:1-22  
Jud. 11, Op. 2:14-15 
Rom. 11:25-32 
 
 
 

 
Zondag 27 juni 

2021 
Tijd: 19.30 uur 
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Juli 2021                                                                                                                                                                                                       Tammoez – Av 5781 

 

DATUM / Tijd 
Shabbat 

Datum/ Tijd 

zondag 

Arabische 

samenkomst 

Naam van de Parasha Lezing 

 
Complete Jewish Bible 

(Ver)nieuw(d)e Verbond 
 

Bidstond voor Israel en 
de Arabische landen 

 
Zaterdag 3 juli 

2021 
Tijd: 10.00 uur 

 
Zondag 4 juli 

2021 
Tijd: 10.30 uur 

  
Pinchas 
Pinehas 

 
Num. 25:10-30:1 
1 Kon. 18:46-19:21 

Mk. 11:27-12:37 
Mt 26:1-30, Mk. 14:1-26 
Luk. 22:1-20, Jn. 2:13-22, 
7:1-13, 37-39, 11:55-12:1, 
13:1, 18:28 en 39, 19:14 
Hand. 2:1-21, 12:3-4, 
20:5-6 en 16, 27:9-11 
1 Cor. 5:6-8, 16:8  
Heb. 11:28 

 

 
Zaterdag 10 juli 

2021 
Tijd: 10.00 uur 

 
Zondag 11 juli 

2021 
Tijd: 10.30 uur 

 Matot 
Stammen 

-------- 
Masee 
Reizen 

(optrekkingen van) 

Num. 30:2-32-42 
Jer. 1:1-2:3 
-------- 
Num. 33:1-36:13 
Jer. 2:4-28, 3:4 

Mt 23:1-24:31 
Mt 5:33-37, Fil 3:7-21 
-------- 
Mt 24:32-25:46 
Jac 4:1-12 
 

 

Zaterdag 17 juli 
2021 

Tijd: 10.00 uur 

Zondag 18 juli 
2021 

Tijd: 10.30 uur 

Zaterdag 17 juli 
2021 

Tijd: 14.00 uur 

 
Dewariem 
Woorden 

 
Deut. 1:1-3:22 
Jes. 1:1-27 

Mk. 14:1-16, Jn. 15:1-11  
Heb. 3:7-4,11 
Hand. 9:1-21 

 

 
Zaterdag 24 juli 

2021 
Tijd: 10.00 uur 

 
Zondag 25 juli 

2021 
Tijd: 10.30 uur 

  
Waëtchanan 

En ik smeekte. 

 
Deut. 3:23-7:11 
Jes. 40:1-26 
 

Luk. 22:13-38, Mt. 4:1-11, 
22:33-40, Mk. 12:28-34 
Luk. 4:1-13, 10:25-37 
Hand. 3:13-43 
Rom. 3:27-31, 1 Tim 2:4-6  
Jac. 2:14-26, Mt. 23:31-39 

 
Zondag 25 juli 

2021 
Tijd: 19.30 uur 

 
Zaterdag 31 juli 

2021 
Tijd: 10.00 uur 

 
Zondag 1 aug. 

2021 
Tijd: 10.30 uur 

  
Ekev 

Als gevolg 

Deut. 7:12-11:25  
Jes. 49:14-51:3 
 

Jn. 13:31-14:31 
Mt. 4:1-11 
Luk. 4:1-13 
Jac. 5:7-11 
Heb. 11:8-13 
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Augustus 2021                                                                                                                                                                                                      Av - Elloel 5781 

 

DATUM / Tijd 
Shabbat 

Datum/ Tijd 

zondag 

Arabische 

samenkomst 

Naam van de Parasha Lezing 

 
Complete Jewish Bible 

(Ver)nieuw(d)e Verbond 
 

Bidstond voor Israel en 
de Arabische landen 

 
Zaterdag 7 aug. 

2021 
Tijd: 10.00 uur 

 
Zondag 8 aug. 

2021 
Tijd: 10.30 uur 

  
Reëe 
Zie 

 
Deut. 11:26-16:17 
Jes. 54:11-55:5 
 

Jn. 15:1-17:26 
1 Cor. 5:9-13 
1 Jn. 4:1-6 
Jn. 7:37-52 
 
 

 

 
Zaterdag 14 aug. 

2021 
Tijd: 10.00 uur 

 
Zondag 15 aug. 

2021 
Tijd: 10.30 uur 

  
Sjoftiem 
Rechters 

Deut. 16:18-21:9 
Jes. 51:12-52:12 
 

Mt. 26:36 - 27:10 
Mt. 5:38-42, 18:15-20 
Hand. 3:13-26, 7:35-53  
1 Cor. 5:9-13, 1 Tim 5:17-
22, Heb. 10:28-31 
Jn. 1:19-27 
 

 

 
Zaterdag 21 aug. 

2021 
Tijd: 10.00 uur 

 
Zondag 22 aug. 

2021 
Tijd: 10.30 uur 

 
Zaterdag 21 

aug. 2021 
Tijd: 14.00 uur 

 
Ki Tetsee 

Wanneer je uitgaat 
(als jij zult voorgaan) 

 
Deut. 21:10-25:19 
Jesaja 54:1-10 
 

Luk. 23:1-25 
Mt. 5:31-32, 19:3-12 
22:23-32  
Mk. 10:2-12, 12:18-27 
Luk. 20:27-38  
1 Cor. 9:4-18 
Gal. 3:9-14  
1 Tim. 5:17-18 
1 Cor. 5:1-5 
 

 

 
Zaterdag 28 aug. 

2021 
Tijd: 10.00 uur 

 
Zondag 29 aug. 

2021 
Tijd: 10.30 uur 

  
Ki Tavo 

Wanneer je binnen 
gaat 

(als jij zult ingaan) 

 
Deut. 26:1-29:8 
Jes. 60:1-22 
 

Luk 23:26-56 
Mt 13:1-23, Lk 21:1-4 
Hand. 28:17-31  
Rom. 11:1-15 Luk 21:1-4 
 
 

 
Zondag 22 aug. 

2021 
Tijd: 19.30 uur 
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September 2021                                                                                                                                                                                                           Elloel 5781 – Tisjri 5782 

 

DATUM / Tijd 
Shabbat 

Datum/ Tijd 

zondag 

Arabische 

samenkomst 

Naam van de Parasha Lezing 

 
Complete Jewish Bible 

(Ver)nieuw(d)e Verbond 
 

Bidstond voor Israel en 
de Arabische landen 

 
Zaterdag 4 sept. 

2021 
Tijd: 10.00 uur 

 
Zondag 5 sept. 

2021 
Tijd: 10.30 uur 

  
Nitsaviem 
Jullie staan 
(Staanden) 

 
Deut. 29:9-30:20 
Jes. 61:10-63:9 
 

 
Luk. 24:1-12 
Rom. 9:30-10:13 
Heb. 12:14-15 
Luk. 4:16-30 
 
 
 

 

 
Zaterdag 11 sept. 

2021 
Tijd: 10.00 uur 

 
Zondag 12 sept. 

2021 
Tijd: 10.30 uur 

  
Wajelech 
En hij ging 

 
Deut. 31:1-30 
Hosea 14:2-10 
Joël 2:15-27  
 

 
Luk. 24:13-43 
Heb. 13:5-8 
Rom. 10:1-17 
 
 
 

 

 
Zaterdag 18 sept. 

2021 
Tijd: 10.00 uur 

 
Zondag 19 sept. 

2021 
Tijd: 10.30 uur 

 
Zaterdag 18 
sept. 2021 

Tijd: 14.00 uur 
 

 
Haäzinoe 

Neig het oor 

 
Deut. 32:1-52  
2 Sam. 22: 1-51 
 

 
Jn. 21:1-25 
Rom. 10:14-21, 12:14-21 
Heb. 12:28-29 
Op. 7:1-10 
 
 

 

 
Zaterdag 25 sept. 

2021 
Tijd: 10.00 uur 

 
Zondag 26 sept. 

2021 
Tijd: 10.30 uur 

  
Chag haSoeskot 

 
Ex. 33:12-34:26 
Num. 29:26-28  
Ez. 38:18-39:16 
 
 

 
Jh. 8:12 
Jh. 7:37-39 
 
 
 
 

 
Zondag 26 sept. 

2021 
Tijd: 19.30 uur 
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Op elke steen van het borstschild staat een naam van een stam geschreven. Dus de hogepriester droeg de 12 stammen van Israël op zijn hart. De hogepriester 

wordt ook als beelddrager van Jesjoea gezien. Hij was degene die bij God voorspraak deed (vergeving vroeg) in de tabernakel  voor de zonden van Gods 

volk. 

Elke steen vertegenwoordigt een stam. Elke naam van een stam heeft een betekenis. Deze betekenis is een verwijzing naar Jesjoea. Alle 12 stammen geven 

een volledige omschrijving van wie Jesjoea is. 

Steen Stam Bijbel teksten betekenis naam Beeld van Jesjoea 

 

 

 

Robijn/ sardus 

 

 

Ruben 

Ruben, mijn eerstgeborene zijt gij, mijn sterkte 

en de eersteling mijner kracht, de voornaamste 

in hoogheid, de voornaamste in vermogen. 4 

Gij, die opbruist als water, gij zult de 

voornaamste niet zijn, omdat gij uws vaders 

bed beklommen hebt; toen hebt gij het ontwijd. 

Hij heeft mijn legerstede beklommen. 

 

 

Kijk eens, een zoon 

 

 

Zie op mijn Zoon 

 

 

Topaas 

 

 

 

 

 

 

 

Simeon en  

 

 

 

 

 

Simeon en Levi zijn broeders; hun 

gereedschappen zijn werktuigen van geweld. 6 

Mijn ziel hebbe geen deel aan hun 

beraadslaging, mijn geest sluite zich niet aan bij 

hun vergadering, want in hun toorn hebben zij 

mannen gedood en in hun moedwil hebben zij 

runderen de pezen doorgesneden. 7 Vervloekt 

 

 

God heeft mijn smekingen 

verhoord. 

 

 

 

 

 

 

Jullie smekingen zijn 

verhoord. 
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Emerald/ smaragd 

 

Levi 

zij hun toorn, want die is hevig, en hun 

grimmigheid, want die is hard. Ik zal hen 

verdelen onder Jakob en verstrooien onder 

Israël. 

Nu zal hij mij in liefde 

aanhankelijk zijn 

In Hem ben ik jullie geheel 

toegewijd 

 

 

Granaat/ karbonkel 

 

Juda 

Juda, ù zullen uw broeders loven, uw hand zal 

zijn op de nek uwer vijanden, voor u zullen uws 

vaders zonen zich neerbuigen. 9 Een 

leeuwewelp is Juda; na de roof zijt gij omhoog 

geklommen, mijn zoon; hij kromt zich, legt 

zich neder als een leeuw of als een leeuwin; wie 

durft hem opjagen? 10 De scepter zal van Juda 

niet wijken, noch de heersersstaf tussen zijn 

voeten, totdat Silo komt, en hem zullen de 

volken gehoorzaam zijn. 11 Hij zal zijn ezel 

aan de wijnstok binden en het jong zijner ezelin 

aan de wingerd; hij zal zijn kleed in wijn 

wassen en in druivebloed zijn gewaad. 12 Hij 

zal donkerder van ogen zijn dan wijn en witter 

van tanden dan melk. 

 

 

 

Nu zal ik God prijzen. 

 

 

In Hem zal Ik zijn geprezen 

 

 

Saffier 

 

Issakar 

Issakar is een bonkige ezel, die tussen de 

stallingen ligt; 15 als hij ziet, dat de rust goed 

is, en dat het land liefelijk is, buigt hij ijn 

schouder om te torsen en leent zich tot slaafse 

herendienst. 

 

 

God heeft me mijn loon 

betaald. 

 

 

Hij betaalt de prijs van de 

zonde, ons losgeld. 

 

 

Kwarts/ diamant 

 

Zebulon 

Zebulon zal wonen aan het strand der wijde 

zee, ja, hij zal wonen aan het strand bij de 

schepen, en zijn zijde zal naar Sidon gekeerd 

zijn. 

 

Mijn echtgenoot zal 

eindelijk bij me wonen. 

 

En Hij zal onder ons/in ons 

gaan wonen. 
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Hyacinth/ zirkoon/ opaal 

 

Dan 

Dan zal zijn volk richten als een der stammen 

Israëls. 17 Moge Dan een slang op de weg zijn, 

een hoornslang op het pad, die in de hielen van 

het paard bijt, zodat zijn berijder achterover 

valt. 18 Op uw heil wacht ik, o HERE 

 

God is mijn rechter 

 

Hij is de opperste rechter, 

die rechtvaardig oordeelt, 

maar die ook bevoegd is 

vanuit zijn hoogste 

rechterlijke ambt genade te 

schenken. 

 

 

 

Agaat 

 

Naftali 

 

Naftali is een losgelaten hinde; hij laat schone 

woorden horen. 

 

 

God heeft voor mij 

gestreden 

 

 

Hij heeft de strijd gestreden 

en zonde en dood 

overwonnen 

 

 

 

Amethyst 

 

Gad 

 

Gad, een bende zal hem belagen, maar hij zal 

hun hielen belagen 

 

 

 

Geluk is gekomen 

 

 

Hij brengt geluk 

 

Beryl\ turkoois\ Aquamarijn 
Aser 

Aser, zijn spijze zal vet zijn, en hij zal 

koninklijke lekkernijen leveren. 

 

 

Tot mijn zaligheid 

 

En eeuwige zaligheid 

 

 

Onyx/ sardonix 

 

Jozef 

Jozef 22 Een jonge vruchtboom is Jozef, een 

jonge vruchtboom aan een bron; zijn takken 

stijgen boven de muur uit; 23 de boogschutters 

hebben hem getergd, beschoten en vijandig 

bejegend, 24 maar zijn boog bleef stevig en zijn 

sterke handen bleven lenig, door de handen van 

de Machtige Jakobs, daar de Steenrots Israëls 

zijn herder is; 25 door de G’d uws vaders, die u 

zal helpen, en de Almachtige, die u zal zegenen 

met zegeningen des hemels van boven, met 

zegeningen van de watervloed, die beneden 

ligt, met zegeningen van de borsten en de 

 

 

De Heer geve me nog een 

zoon erbij (ook:zal 

wegnemen en 

bijeenbrengen) 

 

 

Hij wordt weggenomen (in 

de dood) en teruggegeven 

(in de opstanding en 

wederkomst) en zal de 

verstrooide broeders weer 

bijeenbrengen. 
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moederschoot. 26 De zegeningen van uw vader 

gaan de zegeningen van mijn voorvaderen te 

boven, reikende tot het kostelijkste der eeuwige 

heuvelen; zij zullen komen op het hoofd van 

Jozef, op de schedel van de uitverkorene onder 

zijn broeders. 

 

 

 

Jaspis 

 

Benjamin 

Benjamin is een verscheurende wolf; in de 

morgen verslindt hij zijn prooi en tegen de 

avond verdeelt hij de buit. 28 Dit zijn al de 

stammen van Israël, twaalf in getal; en dit is 

wat hun vader over hen gesproken heeft, toen 

hij hen zegende; ieder zegende hij met een 

eigen zegen 

 

 

 

Zoon van de rechterhand. 

 

 

Hij zit aan mijn rechterhand 

 

Nu zou je aan de stenen een symbolische waarde kunnen geven met de hierboven staande gegevens. Bijvoorbeeld bij de robijn: Zie op mijn Zoon. Bij een 

agaat: Hij heeft de strijd gestreden en zonde en dood overwonnen. Het mooie hiervan is, dat al deze stenen verwijzen naar een aspect van Jesjoea. 

Voor ons blijven het symbolen en zullen wij niet zo gauw de losse stenen koppelen aan de betekenis van de namen. Maar de uitleg over de betekenis van de 

stenen in het borstschild, die verwijzen naar Jesjoea, vinden we erg mooi. God heeft ons toen al in het beeld van de Hogepriester met zijn borstschild een 

vooruitblik op Jesjoea laten zien. 

Het allerbelangrijkste vinden wij, dat mensen door deze uitleg mogen zien, wat Jesjoea voor ons gedaan heeft en dat ze zich ook willen laten gebruiken als 

levende stenen in deze wereld om zo de liefde van God door te geven en een beelddrager van Jesjoea te zijn. 

En ga naar Jesjoea toe. Hij is de levende bouwsteen waarmee G’d zijn huis wilde bouwen. De mensen hebben Hem wel afgekeurd, maar G’d heeft Hem 

uitgekozen. Hij vindt Hem kostbaar. 5 En jullie moeten je ook zelf laten gebruiken als levende stenen waarmee een geestelijk huis wordt gebouwd. Zo zijn 

jullie samen een heilig volk van priesters, een volk dat geestelijke offers brengt waar G’d blij mee is dankzij Jesjoea de Messias. (1 Petrus 2:4-5) 
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1 Dit is de zegen, waarmede Mozes, de man G’ds, de Israëlieten vóór zijn sterven gezegend heeft. 2 Hij zeide: De HERE is gekomen van Sinai en over hen opgegaan uit Seïr; 

Hij is in lichtglans verschenen van het gebergte Paran en gekomen uit het midden van heilige tienduizenden; aan zijn rechterzijde zagen zij een brandend vuur. 3 Ja, Hij heeft 

de volken lief; al zijn heiligen – in uw hand zijn zij, aan uw voeten legeren zij zich, vangen iets op van uw woorden. 4 Mozes heeft ons de wet geboden, een bezit voor de 

gemeente van Jakob. 5 Hij werd Koning in Jesurun, toen de hoofden van het volk bijeenkwamen, de stammen van Israël alle tezamen. 6 Ruben leve, en sterve niet, maar 

laten zijn mannen te tellen blijven. 7 En dit betreft Juda. Hij zeide: Hoor, HERE, de stem van Juda en breng hem tot zijn volk; zijn handen strijden voor hem, en wees Gij hem 

een hulp tegen zijn tegenstanders. 8 Van Levi zeide hij: Uw Tummim en Urim behoren de man toe, die uw gunstgenoot is, die Gij bij Massa op de proef gesteld hebt, met 

wie Gij getwist hebt bij de wateren van Meriba; 9 die van zijn vader en zijn moeder zeide: ik zie hen niet; zijn broeders wilde hij niet kennen en van zijn kinderen wilde hij 

niet weten. Want zij onderhouden uw woord en bewaren uw verbond; 10 zij onderwijzen Jakob uw verordeningen, Israël uw wet; zij doen reukwerk in uw neus opstijgen en 

leggen het brandoffer op uw altaar. 11 Zegen, HERE, zijn kracht en zie het werk zijner handen met welgevallen aan. Verpletter de lendenen van zijn tegenstanders en van wie 

hem haten, zodat zij niet meer kunnen opstaan. 12 Van Benjamin zeide hij: De beminde des HEREN, die veilig bij Hem wonen zal. Hij beschermt hem te allen tijde en woont 

tussen zijn berghellingen. 13 Van Jozef zeide hij: Zijn land zij door de HERE gezegend met de kostelijkste gave des hemels, met de dauw, en met de watervloed die beneden 

ligt; 14 met de kostelijkste gave, die de zon voortbrengt, en met de kostelijkste gave, die de maan doet uitspruiten; 15 met het uitnemendste der aloude bergen, 16 en met de 

kostelijkste gave der eeuwige heuvelen, en met de kostelijkste gave van de aarde en haar volheid; met het welbehagen van Hem, die in de braamstruik tegenwoordig was; 

dat moge komen op het hoofd van Jozef, op de schedel van de uitverkorene onder zijn broeders. 17 De eersteling zijner runderen is zijn trots en diens horens zijn horens van 

een woudos; daarmee zal hij de volken stoten, alle einden der aarde. Dit zijn de tienduizenden van Efraïm en dit zijn de duizenden van Manasse. 18 Van Zebulon zeide hij: 

Verheug u, gij Zebulon, over uw tochten, en gij, Issakar, over uw tenten. 19 Volken zullen zij roepen tot de berg; daar zullen zij offers brengen naar de eis, want zij zullen 

gezoogd worden met de overvloed der zeeën en met de meest verborgen schatten van het strand. 20 Van Gad zeide hij: Geprezen zij Hij, die voor Gad ruimte maakt; hij legt 

zich neder als een leeuwin en verbrijzelt de arm, ja, de schedel. 21 Hij voorzag zichzelf van het beste deel, want daar was het deel van de heersersstaf verborgen; hij kwam 

tot de hoofden van het volk; het heeft de gerechtigheid des HEREN en zijn gerichten ten uitvoer gebracht met Israël. 22 En van Dan zeide hij: Dan is een leeuwewelp, die uit 

Basan te voorschijn springt. 23 En van Naftali zeide hij: Naftali is verzadigd van het welbehagen en vervuld van de zegen des HEREN; neem het Meer in bezit en het Zuiden. 

24 Van Aser zeide hij: Gezegend zij Aser onder de zonen; hij zij bemind bij zijn broeders, en hij dope zijn voet in olie. 25 IJzer en koper mogen uw grendels zijn, uw sterkte 

moge zijn als uw levensduur. 26 Daar is niemand als G’d, o Jesurun; Hij rijdt langs de hemel als uw helper en in zijn hoogheid over de wolken. 27 De eeuwige G’d is u een 

woning en onder u zijn eeuwige armen. Omdat Hij de vijand vóór u verdreef en zeide: Verdelg! 28 daarom woonde Israël veilig en bleef de bron van Jakob ongestoord in 

een land van koren en most; ja, zijn hemel sprenkelt dauw. 29 Welzalig zijt gij, Israël; wie is aan u gelijk? Een volk, verlost door de HERE, die het schild uwer hulp en het 

zwaard uwer hoogheid is. Daarom zullen uw vijanden veinzen u hulde te brengen, en gij zult op hun hoogten treden. 
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Gebed voor vrede en verzoening tussen Joden en Arabieren: 

Werken en bidden voor relatie en verzoening, in Israël en in Arabische landen, bestaat een netwerk van organisaties waar regelmatig gebed 

hebben voor verzoening.  

Vrede in eigen omgeving 

Cornerstone kent een groeiend netwerk van partners waar het gebed een plek heeft. We kijken daarbij niet alleen terug naar het verleden, 

maar ook naar morgen: hoe kunnen we in onze snel veranderende wereld vrede en verzoening.  

 

Stichting Cornerstone is een organisatie die zijn werk kan uitvoeren door ontvangen giften. Het is geen organisatie met een 

winstoogmerk. Alle giften worden gebruikt om het werk en de visie van Cornerstone te verwezenlijken! Door ons financieel 

te steunen maakt u het voor ons mogelijk om duizenden mensen te bereiken met het verzoening. Investeer in het werk waar 

G’d ons voor geroepen heeft. Geloof dat G’d mede door uw gift mensen kan bereiken met de belangrijkste boodschap die 

een mens kan ontvangen. 

U kunt u giften storten op rekeningnummer IBAN: NL281INGB0000318452 t.n.v. Stichting Cornerstone, Soest 

Kamer van Koophandel nummer: 41190181. Voor meer informatie: Andre Schaap (info@as-administraties.nl) 
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