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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
degelijk dat wij een
‘gekleurde en beperkte bril’
op hebben. Op pagina 4 is er

Vorige week schreven we over Polen
enig ‘geestelijk manna’ te
proeven. Goede leestijd
en dat het spreken over Poolse
gewenst, kom eens op
concentratiekampen o.a. verboden
bezoek en geef het door ☺
Yair en Karen Strijker
wordt en men gevangenisstraf krijgt
‘Amalek-achtig’
wanneer men zegt dat Polen (mede)
schudig zijn aan de moord op Joden in Amalek was de zoon van Elifaz, via zijn
bijvrouw Timna. Elifaz was de oudste zoon
hun land. Helaas kwam er een
van Esau uit een huwelijk met Ada, een
verschrijving voor in het stukje… er
stond in grote lijnen: wanneer iemand Kananitische. Amalek ontpopte zich als de
die in WO2 vermoord is door een Pool aartsvijand van Israel en later zou de
en dat koppelt aan de Holocaust en dat Agagiet/Amalekiet ‘Haman de Jodenhater’
zegt of schrijft, gevangenisstraf krijgt.. proberen de kinderen van Jaakov te doden.
De Amalekieten, die in het zuiden van Kanaan
eh… dat kan natuurlijk niet…
De Grote Rechter zal ooit recht spreken woonden, vielen als eerste gewapend volk het
en niemand ontloopt zijn of haar straf. vertrokken ‘slavenvolk’ uit Egypte van
achteren aan. De Israelieten hadden helemaal
Deze week hadden we weer een reis- geen vechtervaring, maar zij wonnen dankzij
de nabijheid van Adonai en de opdracht van
studiegezelschap onder onze hoede.
Een zeer goedgemutste en fijne groep Hem aan Moshe om de handen in de lucht te
houden, zolang Israel streed. Een vals en
mensen.
onbetrouwbaar volk was Amalek omdat zij de
Sommigen hebben de ‘smaak’ te
achterhoede van Israel aanvielen, waar de
pakken en gaan geregeld met ons op
vrouwen, ouderen en kinderen liepen. Amalek
stap. Dat is ook weer een uitdaging
omdat je niet steeds het zelfde tourtje is nog onder ons en heeft zich verstopt onder
vele volkeren. Deze week zagen we op een
wil maken.
filmpje hoe een 19 jarige Arabier, uit Jaffo, in
Wilt u zelf met een reisgezelschap van de buurt van Ariel een wachtende rabbijn van
achteren met een mes aanviel. De man, vader
ongeveer 8 mensen naar Israel, dan
nodigen wij u uit om eens contact met van 4 jonge kinderen stierf later aan zijn
ons op te nemen en kunnen we een reis verwondingen. Hamas was er als de kippen bij
om deze daad te verheerlijken en de familie
op maat voor u maken.
van de terrorist ontvangt binnenkort veel geld.
De terrorist is helaas nog niet gevonden.
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Linkse Israelische media stonden
donderdag vol met berichten dat er
hoogstwaarschijnlijk een afzettingsprocedure wordt gestart om Netanyahu
uit het zadel te wippen. We zullen zien.
‘Waar rook is, is vuur’, zegt men, maar
Gewaren er aanbiedingen!. InIn
we hopen
dat Netanyahu stand zal
houden en zijn termijn af mag maken.
Als er nu verkiezingen zouden zijn, zou
de huidige partij van Netanyahu weer de
grootste zijn.
Weer wat woordjes modern Hebreeuws!
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Waar het accent op staat, daar ligt de
nadruk!
Nederlanders planten boom in de Negev!

O ja… wilt u de werkzaamheden van Studiehuis
Reshiet in Israel steunen?
Dat kan via NL29ABNA0547807635, via de ANBI
stichting Ammeech Ammi, tbv Studiehuis Reshiet.
Dank!!! Yair en Karen Strijker Na’aleh Israel tel:
00972 54 8858281.
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Gaza’s economie
De meeste mensen geloven de berichten
van de UN dat héél Gaza bar en boos is
en in het puin ligt. Deels is dat waar,
maar rara hoe kan het dan dat er in
datzelfde Gaza vele grote luxe shopping
malls zijn, vele uitstekende restaurants,
super luxe villa’s, luxe hotels, een
olympisch zwembad, een luxe haven en
luxe toeristische attracties?
Inderdaad is er ook érg veel mis in Gaza
en heeft niet iedereen gezondheidszorg en
kan er maar zo een opstand ontstaan. Er
is een tekort aan medicijnen en zijn er
ook vreselijk verarmde wijken waar
weinig elektra en schoon water is. Dat is
diep triest en moet veranderen, maar die
wijkjes worden kunstmatig arm gehouden
door Hamas omdat de corrupte bestuurders de gelden uit Europa en de wereld
oneerlijk verdelen en voor verkeerde
doeleinden inzetten. In plaats van het
bouwen van huizen, gebruiken zij het
beton om o.a. zichzelf te verrijken en
terreurtunnels te bouwen. Abbas heeft
vele ambtenaren daar naar huis gestuurd
en Qatar geeft minder geld aan Hamas.
Al Jazeera (Qatar) toonde onlangs een
fimpje over de economie van het ‘andere
Gaza.’ Kijk er eens naar! Zie link
hieronder.
Verstandig dat Trump gelden voor de
Palestijnen voorlopig bevriest, want
Abbas wil ook niet aan tafel met de
Israeliers om over vrede te praten en
ontkent de Joodse band met Jeruzalem.
De wereld krijgt een vertekend beeld van
Gaza voorgeschoteld en blijft geld
stoppen in ‘Palestijnse’ projecten die de
vrede niet verder brengen.
Misschien doorsturen naar de regering?
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Nog een paar plaatsen vrij
Kortere of langere Israel studie-ontdekkingsreis?

De seminars van Karen over de psalmen
zijn te beluisteren via www.pillaroffire.nl

Zes daagse reis van 3-8 oktober voor

€755,
of nog twee dagen langer tot en met 10 oktober
voor
€895, p.p

Agenda
Spreekbeurten Yair Strijker

all-in, volledig goed verzorgd, programma op
maat, met evt. Bijbelstudies vanuit het
Hebreeuws en unieke bezoekplekken!
Excl. reisverzekeringen. Mail ons voor de flyer
en verdere informatie. Lehitraot

- shabatochtend 17 februari in ShamarDen Haag. Begint om 11 uur,
- 17 feb. 19.30 in Succat Yeshua in
Katwijk,

-------------------------------------------------------------Er is nog plaats op o.a. een bijzondere studieontdekkingsreis van
6-13 juni ’18
Drie overnachtingen in het noorden en vier in
het Gastenhuis in Na’aleh. In het noorden gaan
we o.a. raften over een zijrivier van de Jordaan,
varen op het meer van Tiberias, mooie plaatsen
bezoeken; o.a Tsfat en Adamit. Genieten van de
eeuwenoude, maar nu gemoderniseerde
natuurlijke warmwaterbronnen in Chamat
Chader. Uiteraard zijn er de bezoeken aan
Jeruzalem en meer!
Reizen zijn volledig verzorgd. Verlenging is
mogelijk.
€1295, pp
-------------------------------------------------------------------------

Kort maar krachtig, prachtig en inhoudelijk!
Studiehuis Reshiet organiseert sinds 2006
speciale en studie-ontdekkingsreizen naar
Israel voor jong en oud. Sinds 2015 zijn er
de ‘Vanuit Shomron’ reizen naar Israel.
Judea en Samaria zijn prachtige en
Bijbelshistorisch gebieden om te vertoeven
en u bent welkom in ons Gastenhuis..
U kunt ook met een eigen gezelschap bij ons
logeren en wij stellen indien gewenst voor u
een speciaal programma samen.
Goed eten en drinken! Boeiende studies
(indien gewenst) vanuit het Hebreeuwse
denken en unieke bezoekplaatsen!
www.resetisraeltours.com
info@studiehuisreshiet.nl

- 19 feb. Evangelische gemeente Zutphen.
aanvang 20.uur en
- 20 feb. in Apeldoorn. Groene
Hartservice, Stadhoudersmolenweg 52
aanvang 19.30 uur
-

Allemaal hartelijk welkom, geef het
aan elkaar door en we hopen u
(weer) bij leven en welzijn te
ontmoeten!

-------------------------------------------------------

Hebreeuws is Zijn Taal! Meer leren over
Zijn Taal? Zie Hebreeuws in Zes Dagen van
Studiehuis Reshiet.
www.studiehuisreshiet.nl
----------------------------------------------------De nieuwe TijdStip, van Studiehuis
Reshiet is uit. Het 2.5 maandelijks
magazine over Bijbelse Levensstijl en
Hebreeuwse Bijbel woordstudies. Wilt u
een proefnummer ontvangen of wilt u een
abonnement? €27.50 per jaar. Zie evt. op de
website www.studiehuisreshiet.nl

Parasha: Mishpatiem (rechters) Shmot (Exodus) 21 t/m 25
Haftarah: Jeremia 33: 25-26, 34:8-22
Briet Chadashah: Mattheus 17:1-11
De parasha begint met de rechten en plichten van de slaven en tegelijk het instellen van
de shabatsjaren, om de zeven jaar. Dan moet men de slaven vrijlaten en het land laten
rusten. We zien in Jeremia dat dit helemaal fout is gegaan en daar is God erg boos over.
Straf volgt…
De instelling: ‘Oog om oog, tand om tand’ in Ex. 21 is een humane regel, die de dader van
een overtreding beschermt tegen een te grote straf: men mag geen leven eisen voor het
verlies van een oog of een tand.
In Exodus 22:9 volgt de reden waarom dit hoofdstuk mishpatim, regelgevingen heet: elke
zaak over iets dat gestolen zou zijn, moet voor de rechters gebracht worden. Het woord
dat hiervoor gebruikt wordt in het Hebreeuws is echter niet shophtim, maar Elohim, wat
men ook kan vertalen met goden. Deze rechters bepalen wat juist is in elke zaak..
Wat zeer belangrijk is in deze parasha, is de instelling van de pelgrimsfeesten Pesach,
Shavuoth en Sukoth (Ex. 23), waarbij God gebied dat men opgaat naar Jeruzalem om Hem
te eren met de opbrengsten van de oogsten en met het gedenken van de uittocht
(Pesach); de doortocht (Shavuoth) en de intocht (Loofhuttenfeest). Deze drie
pelgrimsfeesten zijn in feite één groot festival van bevrijding.
Zowel in Exodus als in Mattheus wordt gesproken over een wolk,  ענןánán. In zowel Exodus
als in Mattheus wordt de wolk door God gebruikt als omhulling, als een soort kleding, Hij
is erin aan het oog onttrokken en ook weer niet: de oudsten van het volk Israel zagen Hem
en zij aten en zij dronken (Ex. 24:11). Ook de discipelen konden Hem in heerlijkheid
herkennen, samen met Mozes en Elia. Het zou best kunnen zijn dat de wolk het ergste
licht van de verschijning van God temperde zodat de toeschouwers in leven bleven.
Bedenk dat Mozes later de berg afkwam en zijn gelaat zo fel verlicht was dat men hem
niet aan kon kijken en hij een doek voor moest doen. Hoeveel temeer schittert God zelf!
Anán heeft woordverband met het Hebreeuwse woord anáváh ענוה, nederigheid,
zachtmoedigheid. Mozes, die als enige in de wolk mocht zijn met God, was de meest
nederige man die in het Israëlische kamp te vinden was. Dit wordt meestal vertaald met
dat hij de meest zachtmoedige man zou zijn geweest, echter, hij was helemaal niet zo
zachtmoedig als we zijn leven beschouwen; hij had een behoorlijk kort lontje. In Psalm
18:36 wordt dit woord anáváh ענוה, in verband gebracht met God Zelf: ‘Uw
zachtmoedigheid heeft mij groot gemaakt.’
Ook heeft ánán  ענןwoordverband met het Hebreeuwse woord ánad ענד, omwikkelen,
ombinden. God omwikkelde Zich met de ánán, de wolk. Het woord voor ajin  עיןheeft ook
verband met ánán. Dit woord betekent oog, maar ook aanblik. De aanblik van God werd
verzacht voor het oog door de ánán, de wolk.
Een ander woordverband met het woord ánán  ענןis het woord nasa נסע, doorreizen,
opbreken. We weten uit de geschiedenis van het volk Israel dat men doorreisde op het
moment dat de wolk zich verhief en verder trok. Niets staat toevallig in de Bijbel en zo
zien we maar weer dat ook deze woordverbanden niet toevallig zijn. Bijbelstudie met
gebruikmaking van Hebreeuwse woordverbanden is een bijzonder zegenende manier van
studie. We hopen dat we u er ook warm voor kunnen krijgen, zo dat nog niet zo was ☺.

