Priesters in Magdala
In de Talmoed wordt gezegd dat er in
Magdala een priesterlijke familie woonde
van de afdeling van Ezechiël. Het is niet
bekend wanneer deze familie in Magdala is
gaan wonen. Zijn zij Jeruzalem ontvlucht
na de verwoesting van de tempel in 70? Of
zijn zij, net zoals vele anderen, al eerder
voor de Romeinen gevlucht en in Magdala
terechtgekomen? Als dat laatste het geval
is, dan verklaart het veel. De Magdalasteen
zou dan gemaakt kunnen zijn door een
priester die inderdaad zelf in de tempel
geweest is.
De Talmoed noemt een synagoge in
Magdala, een beit midrash (een leerhuis),
een Schriftgeleerde met de naam Nikai,
en op een andere plaats rabbi Isaac van
Magdala en rabbi Juda van Magdala. Het
is bekend dat sommige priesters die naar
Galilea vluchtten, daar rabbi werden.

zijn mikwes en kalkstenen vaten gevonden. De vier mikwes van Magdala zijn net
zo gebouwd als de mikwes in de Herodiaanse wijk in Jeruzalem, die door een
hogepriesterlijke familie gebruikt werden.
De mikwes in Magdala zijn echter uniek:
zij hebben water van de allerhoogste reinheidsgraad. Ze worden namelijk gevoed
met grondwater dat direct uit een bron
afkomstig is, dat ook nu nog constant door
het onderste gedeelte van de muur sijpelt.
Er zijn ook Herodiaanse olielampen gevonden, die door de rijkere klasse gebruikt
werden.
Een bijzondere vondst is een 2000 jaar
oud bronzen schepje, zoals in de tempel
gebruikt werd om de as van het wierookaltaar te scheppen. Zou dit schepje door
een priester meegenomen zijn vanuit Jeruzalem? Ook een bronzen kruik zou uit de
tempel afkomstig kunnen zijn.

Band met Jeruzalem
Professor Ze’ev Weiss van de Hebreeuwse
universiteit stelt dat er een verband
is tussen priesters die vanuit Jeruzalem naar Galilea vluchtten en
de mikwes (rituele baden) en kalkstenen reinigingsvaten en andere
gebruiksvoorwerpen die in Galilea
zijn teruggevonden. Ook in Magdala

Wierookschepje

De naam van de stad
De meningen over
de naam van de stad
lopen ver uiteen. Sommige archeologen blijven vasthouden aan
de naam Tarichaea
als Griekse naam voor
Magdala.

Dit maakt onze

hulp mogelijk
Bronzen kruik
Maar Tarichaea zou volgens anderen onder
Tiberias gelegen hebben.
In de Talmoed worden de namen Migdal
Nunia (vistoren), Magdala, Magdal en Mougdala door elkaar gebruikt voor dezelfde
stad. Ook de naam Migdal-Tsebaya (toren
van de ververs) wordt in de Talmoed
gebruikt.
In de Mattheüs 15 vaart de Heere
Jezus na de spijziging van de vierduizend naar de ‘landpalen van Magdala’.
In Markus 8 wordt ditzelfde gebied de
‘delen van Dalmanutha’ genoemd. Dalmanutha zou ‘zeemanskade’ kunnen betekenen. Dat past heel goed bij de haven die in
Magdala is opgegraven. Ook wordt verondersteld dat Migdal Nunia verbasterd is tot
Dalmanutha. Misschien dat verdere opgravingen uitsluitsel kunnen geven.
Maria, genaamd Magdalena
Waarschijnlijk kwam Maria Magdalena
inderdaad uit dit Magdala. Maar waar ze
vandaan kwam, is eigenlijk niet zo belangrijk. Ze wist waar ze heen ging. Ze mocht
de Heere ‘mijn Heere’ noemen. En wat
een heerlijke boodschap mocht ze de discipelen vertellen: „Maria Magdalena
ging en boodschapte den discipelen, dat zij den Heere gezien had”
(Joh. 20:18). En als de Heere Jezus
haar naam noemt, zegt Hij alleen:
„Maria”. Dan is haar verleden vergeten, alleen de toekomst telt.
(slot)
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Verwonderd over alle hulp die verleend
mag worden door SOEGG, vraag je je zelf
weleens af wie daar allemaal aan meehelpen.
Allereerst natuurlijk de transportbedrijven Van Reenen en Dimetra met hun
chauffeurs, die belangeloos iedere keer
weer klaarstaan om een transport te verzorgen. Ook verzorgen zij de papierwinkel
die nodig is om de douane te kunnen passeren.
Maar ook worden we geholpen door verpleeg- en ziekenhuizen door heel Nederland, die ons heel waardevolle apparaten
ter beschikking stellen.
Verder onze transportvrijwilligers, die
wekelijks in touw zijn om materialen in

de zieken- en verpleeghuizen
op te halen en de vrachtwagens
in te laden. Dat kost iedere keer
weer spierkracht en zweetdruppels.
Niet te vergeten onze technische vrijwilligers, die aangeboden apparaten controleren en
zo nodig repareren, zodat deze
gebruiksklaar op transport kunnen.
We denken ook aan Hillfresh en Dimetra.
Bedrijven die beide gratis een loods ter
beschikking stellen om de materialen op
te slaan en transportklaar te maken.
En dan ieder die een donatie of gift schenkt
om apparaten die we niet geschonken
krijgen, aan te schaffen.

Helpt u ook mee?
We werken hier in Nederland uitsluitend
met vrijwilligers. In Zhitomir werken voor
ons twee technici, die de materialen installeren en onderhouden en in de gaten houden
of alles werkelijk wordt gebruikt. Een deel
van hun salaris wordt door SOEGG betaald.

Medische apparaten die wij moeten aanschaffen, zijn kostbaar. Zo is met het apriltransport een geavanceerde OK-tafel voor
dr. Sjarpilo, de uroloog van Stadsziekenhuis 1, vervoerd en een wasmachine voor
ditzelfde ziekenhuis. Apparaten die ons

meer dan € 18.000 hebben gekost.
Ook voor onze vaste kosten is uw bijdrage
onmisbaar.
Wordt u door uw bijdrage ook een schakeltje in de rij van mensen die ons werk
steunen?

GIFTEN t.b.v. Soegg kunnen worden overgemaakt op het bankrekeningnummer: NL28RABO0171575091
Graag verzorgen wij voor u een presentatie. U kunt daarvoor contact opnemen met onze voorzitter:
dhr. L.J. Luchtenburg, tel. 06-53749651 of met onze secretaris: dhr. A.M. van Steensel, tel. 0180-518913;
e-mail secretariaatsoegg@gmail.com.
Onze voorlichter, M. Karels, tel. 0180-521114, wil graag een gastles verzorgen op uw school.
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