VANUIT S HOMRON

WekelijkseWeWe vanuit SWeWekelijkskamarWeia/Shomron

Israela
*

WEKELIJKS MAGAZINE VANUIT HET

Studiehuis Reshiet Israel info@studiehuisreshiet.nl
Tel: 00972 54 8858281 www.studiehuisreshiet.nl
www.resetisraeltours.com
Hebreeuws In Zes Dagen, Guesthouse en groepsreizen

Shalom,
שלום
Afgelopen nacht stormde het enorm in Israel. Waren
de winden die over NL trokken naar ons gevlogen?
Op het nieuws hier zagen we filmpjes wat de storm
in NL aanrichtte. Vreselijk! Maar hier ging het dus
ook te keer… Voor het eerst sinds drie jaar lag er ook
weer hagel in de tuin en het onweerde en ja…dan
valt ook vaak de elektriciteit uit….Midden in de
nacht kaarsjes aansteken in huis en kijken wat er aan
de hand is. Slaapt Ruth nog wel? Vliegen onze
kippen niet ergens door de lucht 😊 ? De hond
binnen gelaten want onweer en Djessie gaan niet
goed samen…. Morgen gaat het beter weer worden.
Deze week was het Rosh Chodesh, nieuwe maand,
de elfde maand alweer. Over 13 dagen op 31 januari,
is het Tu’bishwát.
Tu (uitspraak toe) is de samenstelling van de
Hebreeuwse letters Teth  טen Waw ו
Teth= 9 en Waw= 6 en samen opgeteld 15.
Tu’bishwat betekekent dus de ‘15e van de maand
Shwat’.
U weet misschien wel dat op de 15e van een Bijbelse
maand het altijd volle maan is en de eerste van de
Bijbelse maand is ‘nieuwe maan’. Handig bedacht
door Hem!
Traditioneel plant men met Tu’bishwat bomen in
Israel. Er zijn sinds de komst van de Joodse pioniers,
halverwege de 19e eeuw, miljoenen bomen geplant
om het eeuwenlang ernstig verwaarloosde Bijbelse
land te herstellen. Moslims, waaronder vooral
Arabieren, hebben hun mond vol over het oude
Kanaan. Het is hen zo dierbaar schreeuwen zij en het
is alléén van hen beweren zij, helemaal, iedere
centimeter….Zij, de Arabieren hebben ooit Jebus
(Jeruzalem) gesticht en Joden hebben er niets te
zoeken en vervalsen volgens hen de geschiedenis.
Een woedende Abbas heeft o.a deze Arabische visie
begin deze week goed laten doorschemeren op de
PLO conferentie in Ramallah. Hij sprak zeer
dreigende taal.
Echter al die eeuwen waarin zij het er voor het
zeggen hadden is het kostbare Land ‘aan de
Filistijnen overgeleverd’ geweest.
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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
enig ‘geestelijk manna’ te
proeven. Goede leestijd
gewenst, kom eens op
bezoek en geef het door ☺
Yair en Karen Strijker

De Engelsen troffen in 1914 Palestina aan in een erbarmelijke
staat. Dat is misschien wat raar gezegd want de Filistijnen
zijn al ver voor Jehoshua/Jezus verloren gegaan als volk….
Er is hier nog genoeg plek voor die prachtige boomschepsels.
De Negev heeft nog ruimte zat maar ook bij ons in Samaria
komen hopelijk nog duizenden bomen.
Gepakt
Het heeft een week geduurd maar één van de moordenaars die
rabbijn Shevach om het leven heeft gebracht is voor altijd
uitgeschakeld. Twee anderen werden gearresteerd. Bij de
actie in het Arabische dorp Jenin raakten twee soldaten van
de grenspolitie (Yamam) ernstig gewond. De lokale
bevolking begroettte de soldaten tevens met een regen van
stenen. We hopen dat de soldaten het zullen overleven en
bidden mee met hun families.
De gedode terrorist is de 22 jarige Ahmed Jarrar, zoon van
een Hamas terrorist. Zijn vader was in 2001 gewond geraakt
toen hij een bom wilde laten afgaan. De bom ging te snel af
en hij verloor toen zijn voeten en een arm maar de man ging
door met aanslagen voorbereiden. In 2002 werd hij in een
vuurgevecht met Israel gedood.
India en Israel
Netanyahu was deze week te gast in India. De Israeliers
werden zeer hartelijk ontvangen maar Indiase moslims
hielden enige protestmarsen.
India doet redelijk goede zaken met grote Israelische
bedrijven maar het kan beter.
Er zijn nu afspraken gemaakt dat de handel tussen de twee
landen zal worden uitgebreid ook voor de kleinere
ondernemer.
Vooral op technologisch en militair gebied is er al jaren veel
samenwerking tussen de twee landen. India verkoopt dikwijls
de wapens die zij van Israel kopen weer door aan derden en
we weten dat Iran ook goed bevriend is met India….

Vanuit de Shomron
Kamelen zijn grappige dieren, vooral als je
hen ziet rennen of kauwen.
In de Negev lopen ze los en regelmatig zagen
we hele kuddes over de zandduinen slenteren.
Helaas gebeuren er ook veel aanrijdingen met
die dieren op de lokale wegen.
Deze week kwam met een botsing tussen
Gewaren er aanbiedingen!. InIn
kameel en auto een jongen van 13 om het
leven. De auto vloog over de kop en alle
andere inzittenden zijn zwaar gewond.
Moishe Holzberg
Het is negen jaar geleden dat de ouders van
Moishe tijdens de terroristische aanslag in
Mumbai (India) gruwelijk werden vermoord.
Zijn moeder was toen zwanger…
De toen 2 jarige Moishe werd gered door zijn
Indiase oppas en verborgen gehouden. Hij
woont sindsdien met zijn geweldige oppas bij
zijn grootouders in Israel.
Deze week mochten de elfjarige wees en de
grootouders mee naar India met het
gezelschap van Netanyahu. Hij wilde graag
naar India maar af en toe viel het hem
allemaal niet mee.
Er was veel media aandacht. Er waren vele
journalisten en diplomaten van over de hele
wereld aanwezig om de jongen te zien. Hij is
nu groot genoeg om zich bewust te zijn wat
voor verschrikkelijke dingen zich destijds in
het Chabadhuis in Mumbai hebben afgespeeld.

O ja…Wilt u de werkzaamheden van Studiehuis
Reshiet in Israel steunen?
Dat kan via NL29ABNA0547807635
Kan ook via de ANBI stichting, neem dan even
contact met ons op.
Dank!!! Yair en Karen Strijker Na’aleh Israel tel:
00972 54 8858281
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Abbas, de man heeft deze week duidelijk gemaakt dat
het hem in het conflict met Israel helemaal niet gaat om
wat hij de ‘westbank’ noemt of oost Jeruzalem. Hij zei
letterlijk dat er geen ‘Palestijn is die ook maar een
millimeter van Al Quds (hun benaming van Jeruzalem)
zal opgeven’. In een agressieve toespraak in Ramallah
sprak hij over een eventuele oorlog als Trump zijn
uitspraak op 6 december 2017, dat Jeruzalem de
hoofdstad is van Israel, niet terugneemt.
Abbas beweerde een afstammeling te zijn van
Arabische Kanaänieten.... en dat zijn voorgeslacht 5000
geleden Al Quds zouden hebben gebouwd. Waar haalt
hij die klets vandaan? De man heeft geen kennis van de
geschiedenis, ontkent de Holocaust en spreekt leugens.
Abbas vervloekte Trump en hoopte dat ‘zijn huis zal
instorten’. Abbas wil ook niet met Israel spreken
…maar dat is al jaren zo!
Trump heeft deze week de steun aan Abbas en zijn volk
gekort met $ 65 miljoen. We zullen nu wel meer zielige
filmpjes te zien krijgen over de arme ‘Palestijnen’.
(Wel vaker geschreven maar goed om over na te denken: wie zijn
Palestijnen? Er is geen staat Palestina. Er is wel, sinds het Oslo
akkoord van 1992 een zgn. Palestijnse Autoriteit, PA. Vroeger
toen dat land wel bestond heetten de schaars aanwezige mensen
allemaal Palestijnen: Joden, Arabieren, Christenen ed.
Arabieren van vandaag hebben juridisch totaal geen recht op de
naam Palestijnen. In Israel heten de Arabieren: Israelische
Arabieren). In de gebieden Judea en Samaria zijn zij Arabieren
onder het gezag van de PA.

Er is overigens ter wereld geen gemeenschap, zoals die
van Abbas, die zoveel hulpgoederen en miljarden aan
geld krijgt toegestopt maar het geld komt niet op de
goede plaats. In Gaza bouwen ze liever terreurtunnels
dan er voor te zorgen dat arme mensen een fatsoenlijk
dak boven hun hoofd krijgen in deze regenperiode.
En de wereld maar blijven voorliegen dat Israel zo
gemeen is of dat Israel met opzet water naar Gaza laat
stromen zodat het daar een vieze modderboel wordt.
Deze week werd er weer een terreurtunnel ontdekt en
vernietigd die nota bene onder een gas en dieselpijp
voor de Gazanen was gegraven. Dat dat helemaal fout
kunnen aflopen voor de bevolking van Gaza.
Israel beloofde dat vóór 2019 alle terreurtunnels
verwoest zullen zijn.
Israel heeft nieuwe technologie ontwikkeld om tunnels
te traceren en uit te schakelen. Ze spreken hier over een
‘ondergrondse Irondome’.
De bovengrondse Irondome heeft goede diensten
bewezen tegen raketten.
Op een grote moslim conferentie werd gisteren in
Cairo 2018 het jaar van Al Quds ‘gedoopt’. Zij
beweerden dat Jeruzalem belangrijk voor moslims en
christenen is en over de band tussen joden en de stad
sprak men niet! Adonai Elohiem Weet wel beter!!!

Vanuit de Shomron
Kortere of langere Israel studie-ontdekkingsreis?
Zes daagse reis van 3-8 oktober voor

€755,
of nog twee dagen langer tot en met 10 oktober
voor
€895, p.p
all-in, volledig goed verzorgd, programma op
maat, met evt. Bijbelstudies vanuit het
Hebreeuws en unieke bezoekplekken!
Boek vroeg… want deze vliegticket gaan steeds
verder omhoog en dan is het helaas steeds
minder gunstig voor ons om zo laag aan te
bieden en passen we de prijs aan!
Excl. reisverzekeringen. Mail ons voor verdere
informatie. Lehitraot
-------------------------------------------------------------Er is nog plaats op o.a. een bijzondere studieontdekkingsreis van
6-13 juni ’18
Drie overnachtingen in het noorden en drie 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
in het noorden 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 studieontdekkingsreizen 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
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Morgen, shabat, bent u welkom in Den
Haag (Kerketuinen) in de gemeente
Shamar.
Karen Strijker zal daar spreken over onder
andere psalm 142.
Allen hartelijk welkom.
Sam is mee gekomen naar Nederland, als
kadootje, omdat hij deze maand zijn bar
mitswah viert. Mazal tov Smuel!
😊
Agenda
Half februari spreekt Yair Strijker op enige plaatsen in
Nederland.
Planning van spreekbeurten:
- shabatochtend 17 februari in Shamar-Den Haag
-

17 feb. 19.30 in Succat Yeshua in Katwijk,

-

19 feb. Evangelische gemeente Zutphen 19.30

-

20 feb. in Apeldoorn. Groene Hartservice,
Stadhoudersmolenweg 52 19.30 uur

Allemaal hartelijk welkom, geef het 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

Parasha Bo,  באkom, Torahlezing: Shmot/Exodus 10:1-13:16

Haftarah, Profetenlezing: Jeremia 46:13-28 Parasha. en we lezen Romeinen 9:14-29.
Keer op keer in deze Parasha is het duidelijk dat God Zelf het hart van de pharao verhardt. Waarom
doet Hij dit? Het antwoord vinden we meteen al in Exodus 10:2b: “Opdat gijlieden weet dat Ik de
Aanwezige,  יהוהben.”
Dit lijkt de reden te zijn waarom God de pharao en het gehele Egypte zo hard straft. Natuurlijk is er
meer: de moord op de Joodse eerstgeborenen is iets wat gewroken moet worden; God straft een volk
nooit zomaar en wacht lang tot Hij Zijn straf uitvoert. De achtste plaag zijn de sprinkhanen die alles
afeten wat er nog aan groen te vinden is. Niets meer te eten dus, behalve…. sprinkhanen. Of de
Egyptenaren dit begrepen staat er niet geschreven in de Bijbel, maar in deze plaag lijkt een klein
deurtje open te zijn, men hoeft niet van honger om te komen. De sprinkhanen verdwijnen wel weer
snel na vurig gebed van Moshe en op verzoek van de pharao. Wat opvalt is dat Moshe zich zo
nederig gedraagt ten opzichte van de pharao.
Hij is de boodschapper tussen God en de pharao: profeteert Godswoorden aan de pharao en bidt vurig
tot God namens de pharao. Hoe zouden wij zelf dit gedaan hebben? Er is in Numeri 12:3 van Moshe
gezegd dat hij de meest bescheiden (anav  )עניוman op aarde was en dat zien we hier dan ook; hij
profileert alleen zijn God, niet zichzelf en dat terwijl hij de grootste wonderen in opdracht van God
uitvoert die men zich maar denken kan.
Na de negende plaag - de Teth is het getal negen in het Hebreeuwse alfabeth en betekent dan ook
duisternis, maar ook vruchtbaarheid - komt de finale, het ergste wat het Egyptische volk kan
overkomen: de dood van de eerstgeborenen. Nog in hun gevangenschap geeft God het volk Israel de
opdracht om elk jaar het Pesachfeest te vieren ter herinnering aan wat God heeft gedaan om Zijn volk
uit te leiden. Wat een belofte! Ze beginnen hier voor het eerst mee door ongezuurde broden te eten.
Er is teveel haast om weg te komen en tijd om het brood te laten rijzen is er niet. Heden ten dage eten
we met Pesach nog steeds ongezuurde broden om dit geweldige gebeuren van de uittocht te
herdenken en ook om te herdenken dat Gods Zoon Jehoshua ons uitleidde uit het rijk van de zonden,
God zij geprezen om Zijn genade!
Als we een ongezuurde matze tegen het licht houden, dan zien we er striemen en gaten in wat ons
herinnert aan Zijn striemen en de gaten in Zijn handen en voeten, allemaal tot onze redding.
In Jeremia wordt een bijnaam van de pharao gebruikt: de Egyptische koning van het gedruis,
hamelekh mitsrajim shaon מלך מצרים שעון. God doet bezoeking over iedereen in Egypte, zowel koning
als afgoden (vs.25). Opnieuw wordt hier het volk Israël door God apart gezet, zij hoeft niet te vrezen
want zij zullen aliah maken, terugkeren naar hun land, en niemand zal hen meer verschrikken. In dat
proces zijn we heden ten dage. God houdt Zijn volk niet onschuldig, maar kastijdt haar met mate,
heel anders dan wat Hij uitspreekt over de heidenen, waarmee Hij een voleinding zal maken (vs. 28).
Paulus legt in zijn Romeinenbrief uit hoe het zit met de pharao: “Want de Schrift zegt tot pharao: Tot
ditzelve heb ik u verwekt opdat Ik in u Mijn kracht bewijzen zou en opdat Mijn Naam verkondigt
wordt op de ganse aarde.” Geen gemakkelijke woorden en Paulus maakt het niet beter door te
verzuchten: “ Maar toch, o mens, wie zijt gij die tegen God antwoordt?
Zal ook het maaksel tot degene die het gemaakt heeft zeggen: waarom heeft gij mij alzo gemaakt?”
Hij neemt in vers 25 de vrijheid om Hosea te citeren en dit toe te passen op de gelovigen uit de
heidenen, een tekst die Hosea juist voor het volk Israël bedoelde te zeggen.
En dan gaat hij in vers 27 verder met te citeren uit Jesaja en dat past hij wel degelijk toe op het volk
Israël. Gods genade staat centraal en zo hoort dat ook want dat is Hij: barmhartig en genadig.

