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‘Vanuit Shomron’ geeft u in
een paar minuten … ☺ enkele
‘highlights’ die deze week
in- en rondom Israel
gebeurden. Wij beseffen wel

שלום

degelijk dat wij een
‘gekleurde en beperkte bril’

Re’ídat adama, een aardbeving, één van
de zeven nieuwe woorden die we op
pagina 3 kunnen leren. De laatste
‘grote’ beving was in 1927 en men
verwacht al heel lang een nieuwe
grote…. Deze week voelden alleen
mensen in de omgeving Tel Aviv de
beving, die maar liefst minstens 1500
km van Israel verwijderd was, op de
grens van Irak en Iran. Het kon eigenlijk
geen naam hebben in Israel maar een
beving is een beving. Je moet er niet aan
denken wanneer er een grote beving
komt. Vele huizen zijn daar niet op
gebouwd en we weten dat de vijanden
misbruik zullen maken van de chaos die
dan ontstaat. Onze kinderen op school
krijgen jaarlijks een training wat ze
moeten doen als er een beving komt.
We hopen dat we het niet zullen
meemaken. Israel bood Iran hulp aan
maar het werd niet gewaardeerd.
Zaterdagavond is het weer nieuwe
maan en begint de 9e maand, de maand
van Chanukah. Altijd leuk en geweldig
om naar uit te zien. Kaarsjes aansteken,
Gods bevrijdend handelen van toen en
nu gedenken, cadeautjes geven (en
krijgen…) en lekkere (gezonde…ehem)
dingen eten. Chanukah begint dit jaar op
dinsdagavond 12 december.

op hebben. Op pagina 4 is er
enig ‘geestelijk manna’ te
proeven. Goede leestijd
gewenst, kom eens op
bezoek en geef het door ☺
Yair en Karen Strijker

Jihadi’s dreigen
Sinds Israel ruim 2 weken geleden een
terreurtunnel vanuit Gaza naar Israel aan
Israels kant heeft vernietigd waarbij ongeveer
12 terroristen omkwamen, zijn de
Jihaddreigingen niet van de lucht. Het houdt
ons enerzijds bezig want we weten dat zij
altijd uit zijn op moord en vernietiging, maar
je weet natuurlijk nooit wanneer en hoe.
Israel heeft Islamic Jihad en Hamas laten
weten dat wanneer zij een aanval uitvoeren op
Israel, dat niet ongestraft zal blijven en wij
hard zullen terugslaan. Hopelijk luisteren
zij…
Zie vervolg op blz.2
Restanten van raketten op Israel afgevuurd door Hamas

Vanuit de Shomron
Voor wie nog geen Hebreeuws studeert… misschien toch het overwegen
waard want zou het niet kunnen zijn dat ooit de wereldtaal Hebreeuws zal
zijn, Zijn Taal? Wat u al geleerd heeft, is geleerd en buiten dat… het is een
fascinerende taal, de taal die Hij sprak toen Hij de de wereld schiep en
uiteraard de Taal van Jehoshua/Jezus die steeds verwees naar ‘datgene wat
geschreven staat,’ in het Hebreeuws! Een vertaling is een verschraling; het
is als het kussen van je bruid door de sluier heen.

Zeven Woorden van de Week ()ד
Ivrit modern Hebreeuws עברית

Gewaren er aanbiedingen!. In

Re’idát adamáh aardbeving
רעידת אדמה
cham
warm
חם
balagán
rommel
בלגן
loh mesoedár
niet geordend
לא מסודר
páchad
angst
פחד
emoenáh
geloof
אמונה
één li
ik heb niet
אין לי
😊
Waar het accentteken boven staat valt de klemtoon!
Wilt u de betekenisvolle letters ook leren, kijk dan eens naar
www.studiehuisreshiet.nl

Deze week zijn de kinderen een dagje op
op kamp met school. Ruth was in het
zuiden in de Negev, bij Mitspeh Ramon,
waar enorme kratergaten te bewonderen
zijn. Smuel was in het noorden o.a bij
Adamit waar een natuurlijke luchtbrug is
en in de omgeving can Acco. Dat is
allemaal wel erg in de buurt van
Libanon, Hezbollah…en je bidt gewoon
extra dat er niets gebeurd. Maar ja…zo
zijn ouders nu eenmaal ☹. Angst is een
slechte raadgever en we hebben alle zorg
in Zijn Handen!
Deze week hebben we in ons Gastenhuis in
Na’aleh weer een fijne groep bij elkaar,
allemaal ‘noorderlingen’ 😊
Spinnen….bij het Jeruzalemse Soreq kreekje
wemelt het van de spinnenwebben en kleine
spinnetjes. Het bosje eromheen ziet er
helemaal ingesponnen uit en miljoenen
Tetragnathas spinnen zijn zich daar aan het
ontwikkelen. Het schijnt een zeer zeldzaam
fenomeen te zijn. Het komt door de hoeveel
muggen die er daar nu zijn, maar…als de
muggen op zijn en het kouder wordt dan
zullen de spinnen sterven.
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Volgende week donderdag komen er nieuwe
shekelbiljetten uit. Het 20 shekel biljet van
vandaag de dag is groen en erg verwarrend met
het 50 shekelbiljet, wat ook groen is… niet zo
slim bedacht destijds….
Die van 20 (€5) wordt rood en die van 100
oranje. Twee vrouwen sieren de biljetten, beide
dichteressen. Er is hier en daar wel commentaar
geleverd op de portretten van beide dames envroegen wij ons af… willen ultra orthodoxen
die biljetten wel aannemen…?
Israels economie steeg in het derde kwartaal
maar liefst met 4.1%. Dat is een enorme sprong
ten opzichte van de gropei van0.9% in het
eerste kwartaal van ’17.
(vervolg pag.1) Naar aanleiding van de
opgelopen spanningen tussen Islamistische
Jihad/Hamas en Israel heeft Israel besloten Iron
Domes (afweergeschut) te plaatsen in de
omgeving van Tel Aviv en bij de Gazastrook.
Hamas is momenteel niet gebaat bij een
confrontatie met Israel maar het is de vraag of
zij Islamic Jihad kan bedwingen. Een eventuele
confrontatie tussen Israel en Is. Jihad zou zeer
waarschijnlijk ook de onlangs hernieuwde
relatie tussen Hamas en Fatach (Abbas) kunnen
verstoren.
Smokkelaars
Ali express is een bedrijf wat ook naar Gaza
pakjes verstuurd. De pakjes zijn vaak kleiner
van stuk en onopvallend; de inhoud is dikwijls
helemaal niet voor particulieren bestemd maar
voor Hamas. Deze week onderschepte Israel
paketten vol met nachtkijkers, metaal
detectoren, mini drones, lasers en allerlei
technologische spulletjes waarmee
bommenmakers mee aan de slag kunnen…

Vanuit de Shomron
Zin In Israel?
Kort maar krachtig, prachtig en inhoudelijk! Speciale
‘Vanuit Shomron’ reizen naar Israel.
U kunt ook met een eigen gezelschap bij ons logeren en wij
stellen voor u een speciaal programma samen.
Verschillende volledige verzorgde reizen: direkte vluchten
in de ochtend en middag, overnachten in ons Gastenhuis in
het mooie gelegen Na’aleh, maar ook bv in het noorden en/
zuiden van Israel. Goed eten en drinken! Boeiende studies
(indien gewenst) vanuit het Hebreeuwse denken en unieke
bezoekplaatsen!
Voor hen die vaker komen kunnen we een speciaal nieuw
programma bieden! Vraag ernaar. Prijzen p.p. op basis van 2
persoonskamer. U zorgt zelf voor een
reis/annuleringsverzekering.
===========================================

Heerlijke ‘Noorderreis’ in
Israel van 6 t/m 13 juni ’18
(verlenging mogelijk)
Vier overnachtingen in het
noorden en twee in het
midden van het land.
We bezoeken unieke plaatsen
zoals o.a Adamit (natuurlijke
luchtbrug) en dorpjes op de
Golanhoogte, het
kunstenaarsdorp Tsfat waar
door de eeuwen heen altijd
Joden hebben gewoond, we
gaan raften (veilig varen voor
jong en ouder op een zijrivier
van de Jordaan), varen ook op
meer van Tiberias en genieten
van de warm waterbronnen
van Chamat Chader en
natuurlijk bezoeken we
Jeruzalem en omgeving.
Vraag naar het programma!
€1275,
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Agenda
In januari ’18 is er weer een Psalmenseminar met
Karen Strijker.
Net zoals begin van dit jaar (2017) nodigen wij u uit
om naar Den Haag te komen voor deze speciale
verrijkende en boeiende seminars. Noteert u ook in
uw agenda de avonden van 18,19 en shabat 20
januari in de ochtend? Zeer waarschijnlijk zullen de
seminars ook weer via lifestreaming te volgen zijn.
De te behandelen psalmen zijn: psalm 3, 126 en
142!
Vanuit het Hebreeuws uitgelegd gaan deze Psalmen
nog meer schitteren en ontdekken we verassende
betekenissen van de verschillende Psalmwoorden.
Zeer aan te bevelen.
Exacte tijden worden nog doorgegeven.
We hopen vrijdagavond in combinatie met de les
wederom met u een feestelijke shabatmaaltijd te
vieren.
Gratis parkeren op terrein van gemeente Shamar/
Pilar of Fire.
U kunt zich al bij ons opgeven info@studiehuisreshiet.nl
Half februari spreekt Yair Strijker op enige plaatsen in
Nederland. Nader informatie volgt.
Luxe reis naar Asqelon, Eilat en Jeruzalem.
Van 25 juni t/m 2 juli plannen we een exclusieve verdiepingsreis naar Israel.
Zoals gewoonlijk tijdens onze ontdekkingstours geven we graag dagelijks
Bijbelstudies bezien vanuit de rijke en boeiende Hebreeuwse taal, maar
‘verdiepingsreis’ heeft dit keer ook te maken met het plezier en de
wonderlijke ervaring om onder begeleiding in Eilat, in de Rode zee, met
dolfijnen te zwemmen en te snorkelen tussen het koraalrif aldaar. Letterlijk
de diepte in dus 😊
We starten onze reis aan de Middellandse zee in het Leonardo Plaza hotel in
Asqelon, daarna 3 dagen in het Queen of Sheba hotel in Eilat en de laatste
dagen, waaronder ook een feestelijke shabat, in het Montifiori hotel, zeer
dicht bij het centrum van Jeruzalem. Op internet kunt u deze prachtige
locaties bekijken.
Op de planning in Eilat staat ook o.a. een heerlijke boottocht, op de Paradise,
naar het zuidelijkste puntje van Israel. Warme maaltijd op de boot, ervan af
springen en lekker zwemmen in het blauwe water. We rijden door de
Negevwoestijn via de Dode Zee (even drijven) richting het noorden.
In Jeruzalem stellen wij een keuzemenu samen waaruit u een aantal
bezienswaardigheden kunt kiezen om heen te gaan. Dit omdat sommigen al
eerder in Israel geweest zijn en misschien eigen wensen hebben.
Mogelijkheden zijn onder meer bv: -bezoek aan Stad van David met wandeling
door de watertunnel;
-archeologische opgravingen naast de Westelijke muur;
-wandeling onder begeleiding onder de Oude Stad; --Israel museum; Gush
Katif museum;
-Burnt House (huis van de Hoge priester in het jaar ‘ 70; Davids Tower,
Rockefeller museum, wandeling over de stadmuren, bezoek Chagallramen etc.
Misschien heeft u zelf ook een idee.
Onze reizen zijn altijd all inclusive: directe vlucht, hotels, uitjes, lekker eten
en drinken en uiteraard indien gewenst studies.
Mail of bel ons voor informatie en/of verdere invulling van deze reis. Prijs:
€1775, p.p. op basis van een tweepersoonskamer

Parasha Toledoth, generaties. We lezen Genesis 25:19-28:9. Uit de Haftara lezen we Maleachi
1:1-2:7 en Romeinen 9:1-13.
De Parasha begint met de opsomming van de generaties, daarna vertelt het van Izaäk, die bidt
voor zijn vrouw Rebecca omdat zij onvruchtbaar blijkt te zijn. God heeft beloften gedaan aan
Abraham, onder meer dat zijn zaad zo talrijk zal zijn als het zand aan de zee en als de sterren
aan de hemel. Zo’n belofte komt niet zomaar even tot vervulling; zowel Sarah als Rebecca
kampen met onvruchtbaarheid en de geboorten van de zonen moet goed ‘bebeden’ worden.
Echt een geloofstest wat wij in ons persoonlijke leven ook ter harte mogen nemen. Jacob en
Ezau worden geboren, met veel gebonk en geduw want ze vertegenwoordigen twee volken. De
oudste zal de jongste dienen. Zo gaat het dan ook; de ruwe Ezau slurpt van de rode linzensoep
van Jacob, maar niet voordat Jacob hem laat zweren om zijn eerstgeboorterecht aan hem over
te dragen. Het kan Ezau niets schelen en na verzadigd te zijn staat hij op en gaat zijns weegs
zonder te danken.. Rood is in het Hebreeuws adom  אדםen Ezau wordt dan ook Edom
genoemd als verwijzing naar ‘dat rode daar’ in Genesis 25:29; hij gaat later wonen in de buurt
in Jordanië/Saudi Arabië, niet ver van waar nu Eilat is, in de rode bergen van Seir (vgl. ook Ez.
35:1).
Jacob doet zijn naam ‘bedrieger’ eer aan in de geschiedenis van de eerste zegen, waar zijn
moeder hem bekonkelt om zich voor te doen als Ezau. Hij liegt overigens net niet met zijn
woorden tegen zijn vader wanneer deze hem vraagt: ‘Wie zijt gij, mijn zoon?’ Hij antwoordt heel
slim: ‘Ik ben het; Ezau is uw eerstgeborene,’ alsof hij zegt: ‘Ik ben het, maar Ezau is uw
eerstgeborene.’ Zijn woorden zijn nog net op het randje, maar zijn handelingen natuurlijk niet!
Toch is dit in Gods plan en de vervulling van de profetie: De oudste zal de jongste dienen.
Gods wegen zijn ondoorgrondelijk.
In Maleachi spreekt God: ‘Jacob heb Ik liefgehad en Ezau heb Ik gehaat.’ God haat Ezau om
de keuzes die hij heeft gemaakt; hij is een wildebras die zich niets aantrekt van God, noch van
gebod. Zijn gebied noemt God: ‘Landpale der goddeloosheid’ en opnieuw verwijzen we hier
naar Ezechiël 35 om te lezen wat God hiermee doet. Het is niet mis en we kunnen meteen zien
dat dit gebeuren deels nog in de toekomst ligt.
Een heel belangrijk gegeven is hier de keuze die Ezau maakt om te huwen met Mahalath, een
dochter van Ismael en om haar zelfs tot hoofdvrouw te maken. Hij heeft meer vrouwen en hij
maakt de keuze om deze vrouw te trouwen blijkbaar omdat zijn ouders het ook al niet eens
waren met de dochters van de Hethiet, die hij al eerder trouwde. Hij denkt blijkbaar dat hij er
goed aan doet door nu een dochter uit zijn eigen familie te trouwen… tot in deze dagen is deze
beslissing voelbaar in de wereld: Edom en Ismael zijn een en dezelfde…
In Ezechiël 35 is God heel specifiek over wie Edom eigenlijk is: ‘Omdat gij zegt: die twee
volken en die twee landen (Judea en Samaria) zullen van mij zijn en wij zullen ze erven.’ Edom
is tegenwoordig diegene die claimt dat het land van God van hen is. Wie zijn dat? Overwegend
Arabieren die claimen dat ze nakomelingen van Ismael zijn. Het cirkeltje is rond. Ze zijn niet de
enigen die claimen dat Gods Land van hen is, ook het christendom doet een flinke duit in het
zakje en daarvan zullen wij ons (als we ons daaraan ook bezondigen) moeten bekeren; het
Land Israel is van God Zelf en Hij heeft het aan Zijn volk Israel gegeven als een eeuwige
erfenis om er samen met Hem te wonen. Als wij ons netjes gedragen en Zijn volk erkennen als
de rechtmatige erven, dan mogen we ook deel uitmaken van deze erfenis (Zie Galaten 3:16),
maar dan wel op die voorwaarde dat wij niet arrogant zijn tegen het Joodse volk, Gods
oogappel. God heeft Ezau gehaat. Paulus gaat er in Romeinen verder op in: niet iedereen die
uit het zaad van Abraham is, is een kind van het geloof, alhoewel elke Israëliet zaad van
Abraham is. Paulus claimt dat het gaat om het zaad van Izaäk en stelt daarbij dat God Jacob
liefhad en Ezau haatte. Niet gemakkelijk, hoor…. Het blijft een zaak van keuzes maken. De
goddeloosheid van Ezau is een ernstige krenking aan God. Goddeloosheid is niet iets van
mensen die God niet kennen, maar is iets van mensen die God juist wel kennen en toch maling
hebben aan Zijn geboden, zoals Ezau. Laat het ons allemaal een les zijn.

