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Shalom,
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De honderdtwintigste uitgave
vandaag… een prachtig getal. Wanneer
iemand jarig is, wensen we hem of haar
toe: ‘ad ma ve’esriem, tot de 120 jaar!’
Het aantal knessetleden bedraagt ook
120 en het is net 120 jaar en een paar
maanden geleden dat Theodor Herzl in
Basel sprak op het eerste Zionistische
Congres, alwaar hij opriep tot de
ontwikkeling van een Joodse Staat; een
plek waar Joden vrij en veilig zouden
kunnen wonen. Hij kon toen niet
bedenken dat 20 jaar jaar later die
Joodse Staat werd toegezegd door
England, middels de Balfour Declaration en dat 50 jaar later de VN met
meerderheid van stemmen instemde
met de oprichting van een Joodse Staat
in het voormalige Palestina (voor de
duidelijkheid: dat was geen Arabische
Staat!).
De voorbereidingen voor de viering van
70 jaar Israel gaan hier onverminderd
voort. Er is sprake dat Trump komt om
de Amerikaanse ambassade in te wijden
in Jeruzalem. Het zal wat wezen!
Amerikaanse evangelicals noemen
Trump de nieuwe Cyrus. Vorige week
drukte het Mikdash centre in Jeruzalem
een ‘Tempelmunt’ waarop de
afbeelding van Trump over die van
Cyrus is afgebeeld. Voor wie het
vergeten was wie Cyrus/Kores was leze
2 Kron. 36: 22 ev.
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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

Vandaag liepen duizenden renners,
waaronder 1500 eliterenners, uit meer dan
60 landen de jaarlijkse Jeruzalem Marathon.
Gelukkig is het niet zo warm als gisteren,
toen was er in het hele land een zgn. sharav:
warme winden met veel zandstof erin en
rond de 34 graden.
Juniper Cobra Oefeningen
Voor de negende keer oefent een onderdeel
de IDF samen met een onderdeel het
Amerikaanse leger op de luchtmachtbasis
Hatzor hier in Israel. Deze oefeningen
maken deel uit van een tweejaarlijks
gezamenlijk traject.
Hezbollah in Libanon zou onder meer
hierdoor in hoogste staat van paraatheid zijn
gebracht. Netanyahu zou hebben laten
doorschemeren dat een gezamenlijke aanval
op deze organisatie op handen is, zo meldt
de Arabische nieuwssite Rai al-Youm. Een
Amerikaans marineschip ligt voor de haven
van Haifa.
Warme banden met India
Het staatsbezoek dat Bibi en Sarah
Netnayahu brachten aan Indie is een succes
geworden. Negen handelsovereenkomsten
werden getekend en de staatshoofden
noemden elkaar bij de voornaam.
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Ontroerende reunie
Twee en een half jaar geleden namen vijf
orthodox Joodse mannen uit Amerika, die
Hebron en het graf van de aartsvaders wilden
bezoeken, een verkeerde afslag en kwamen in
Arabisch gebied terecht. Prompt werden ze in
hun auto
aangevallen door tientallen razende
Gewaren er aanbiedingen!. InIn
Arabische jongeren, die hun auto bekogelden
met stenen en brandbommen. De vijf wisten te
ontkomen doordat een Arabische man hen
wenkte vanaf zijn balkon en hen binnenliet in
zijn huis. De auto is verder volledig afgebrand
en de vijf zouden zijn gelyncht als deze
dappere Arabier hen niet had opgenomen. Hij
is daar later voor bedreigd door zijn eigen
volk.. Onlangs kwamen twee van de vijf terug
om deze dappere man weer te ontmoeten en
hem te eren voor zijn heldendaad. De twee
zijn inmiddels getrouwd en hun vrouwen
waren dan ook bij deze ontmoeting. Ze zeiden:
‘Als u ons niet had gered, dan hadden we niet
kunnen trouwen; dan waren we er niet eens
meer geweest.’ Ze hadden een zegenspreuk in
het Arabisch vertaald en op een oorkonde
gezet voor hem. Ook hadden ze onder meer
een enorme gouden kroonluchter voor hem
meegenomen, die ze met veel moeite in zijn
auto hesen. De man was nogal beduusd
daarvan en toen hem gevraagd werd wat hij
ermee ging doen, mompelde hij:’ Nou, ik
moet eerst maar eens zien hoe ik het ding weer
uit mijn auto krijg..’😊 Telefoonnummers
werden uitgewisseld en men scheidde niet van
elkaar zonder de belofte om elkaar opnieuw
op te zoeken. Zie dit ontroerende gebeuren op
faceboek bij Yair Strijker.
De zeven woorden:
Rood
Adóm
Groen
jaróq
Blauw
kachól
Geel
tsahóbh
Roze
varód
Grijs
afór
Zwart
shachór

אדו ם
ירוק
כחול
צהוב
ורוד
אפור
שחור

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.

Groepen
We zijn er echt druk mee, met de groepen
uit Nederland aan wie we les geven
vanuit de Hebreeuwse grondtekst. Ooit
dachten we: wat zouden we eigenlijk in
Israel moeten gaan doen als we in
Nederland onze doelgroep hebben?
Inmiddels denken we dit allang niet
meer: honderden mensen hebben
inmiddels ons huis gevonden om
studiereizen bij ons te volgen en we
mogen met recht zeggen dat er veel zegen
op rust. De combinatie van reizen en
ontspannen met het leren van
Hebreeuwse woorden vanuit de Bijbel is
een goede match en veel mensen genieten
er optimaal van. Wij niet in het minst; zo
vaak gaan we ’s-avonds naar boven
denkende: wat was het weer een
bijzondere dag en wat hebben ook wij
weer veel opgestoken van de bijzondere
verhalen die de gasten hebben verteld en
de prachtige getuigenissen zijn niet van
de lucht. Wat is het toch bijzonder wat
God doet in ieders leven! En wat wordt
men erdoor bemoedigd wanneer dit
verteld wordt. Het feit dat we niet méér
dan acht mensen tegelijk in huis kunnen
hebben, maakt dat de band alleen maar
versterkt wordt met elkaar. Heel velen
blijven in contact met ons en met elkaar
via de groepsapp en ze zoeken ook elkaar
weer op in Nederland; vriendschappen
zijn niet zelden gesmeed hierdoor. Het is
ook altijd opvallend hoe vaak mensen,
die elkaar niet van tevoren kenden, bij
elkaar lijken te zijn gezet door God Zelf,
wij kijken daar allang niet meer van op
en we zijn blij dat ons woonplekje zo’n
zegen mag blijken te zijn voor velen…
dat er nog velen mogen volgen!
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NIEUW: ZES DAAGSE ISRAEL STUDIEONTDEKKINGSREIS VAN 26 t/m 31 okt. 2018
Met de mogelijkheid tot verlenging.
€795, p.p. alles incusief
U verblijft bij ons in het Gastenhuis van Na’aleh
in Shomron, waar u vooral in de avonden
gezellig het leven meemaakt van ons NederlandsIsraelische gezin in een klein, maar prachtig
gelegen dorpje met uitzicht in de verte op de
verlichte kustlijn van Israel en de rustige heuvels
van het aloude Efraimgebergte.
Een unieke gelegenheid en u wordt goed
verzorgd!
Na het ontbijt is er ook gelegenheid, voor wie wil,
om een toegankelijke Bijbelstudie met uitleg over
Hebreeuwse stamwoorden te volgen. Hebreeuws
denken en leren maakt u mondiger, zult u
ontdekken en behalve inzicht, krijgen we
dikwijls ook doorzicht en vergezicht van de
rijkdom van Zijn Woord.
Rond koffietijd gaan we met elkaar het Land in
en bezoeken unieke plaatsen. Soms gaan mensen
mee die niet niet zo goed ter been zijn, maar ook
daar passen we ons op aan (vraag voor nadere
informatie).
Iedereen moet naar Israel kunnen!
Het programma is opvraagbaar en eventueel op
verzoek aanpasbaar. Omdat velen regelmatig
naar Israel gaan of vaker bij ons komen, willen
we die optie openhouden. Er kunnen maximaal 8
mensen mee op reis. Wie weet ook U en een
aantal van uw familie/vrienden? De prijs is op
basis van een tweepersoonskamer.
Excl. reis/annuleringsverzekeringen. Mail ons
voor verdere informatie. Lehitraot !
--------------------------------------------------------------

Reizen voor de winter zullen spoedig
geadverteerd worden alhier! Houd
het Shomron Nieuws in de gaten
voor het aanbod.
www.resetisraeltours.com
info@studiehuisreshiet.nl

Wat is Israel toch ongelooflijk mooi. De Amram pilaren in de
Negev (Foto fam. G.Floor).

Onze Bibi (kleine update over de poezevondeling)
Het gaat heel goed met haar en ze is een vast lid van het
gezin geworden. Ze hinkt eigenlijk al niet meer, al loopt
ze een beetje slingerend met beide achterpootjes, alsof
ze iets teveel gedronken heeft, maar als we haar een
boom in zien stuiven, dan zouden we niet zeggen dat ze
niet lang geleden geopereerd is en een deel van haar
dijbeen mist. De dierenarts is zeer tevreden en wij zijn
blij met haar. Vaak zit ze, al balancerend, bovenop de
deur van de poort op ons te wachten wanneer we ergens
vandaan komen en miauwt ons al toe van verre, onze
Bibi Netanmiauw…

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

Hebreeuws is Zijn Taal! Meer leren over
Zijn Taal? Zie Hebreeuws in Zes Dagen van
Studiehuis Reshiet. Ook de vervolgcursus is
meer dan de moeite waard: onze
gimelcursus en niet te vergeten onze DVDfilm die we van de Alephcursus hebben
opgenomen. Zie hiervoor op de webwinkel
van www.studiehuisreshiet.nl

De parasha deze week is ‘wajaqel’ (en Hij vergaderde). We lezen Ex. 35:1 tot en met het eind van Exodus, uit de Haftara
lezen we 1 Kon. 7:13-26, 40-50 Uit Hebreeën lezen we hfdst. 9:1-11. De parasha deze week is ook P’kudé (kosten van),
de haftara is 1 Koningen 7:51-8:21 en uit het NT lezen we Hebr. 8:1-12.
Het is deze shabat: shabat parah, oftewel de shabat van de rode koe. Opnieuw wordt Ex. 30:11-16 gelezen over het
hefoffer, wat elke man moest betalen om aan het onderhoud van de tabernakel te kunnen bijdragen.
Wat we vorige week niet behandelden was het maken van het gouden kalf, welke het volk Adonai noemde: mijn heer. Niet
duidelijk is of men God hiermee aanschouwelijk wilde maken, maar gezien men naakt om het kalf heen danste, lijkt dat
niet waarschijnlijk. God was razend en terecht, het volk, maar ook Aaron zwichtte wel heel gauw voor de hang naar
afgoderij, wat we telkens weer in de geschiedenis van het volk Israël tegenkomen. Moshe wist met grote zelfopoffering
Gods toorn af te wenden van een groot deel van het volk. Toch kwamen er velen om door hun afvalligheid..
In P’kudé parasha begint het met het shabatsgebod, waarbij Moshe waarschuwt dat wie zich er niet aan houdt, ter dood
gebracht wordt. Daarbij moet men denken aan uitsluiting van het volk, wat in de woestijn een wisse dood betekende.
Shabat  שבתbetekent staken, stoppen en zoals God Zijn werk staakte op de 7e scheppingsdag, zo is dit ook bedoeld
voor de mens, die toch naar Zijn Beeld geschapen is. Shabat houden is het verbond met God vieren. Opnieuw volgt dan
een hefoffer, met de nadruk op de vrijwilligheid hiervan, anders dan bij het hefoffer uit Ex. 30, wat een opgelegd offer was.
De aanstelling van Bezaleel en Aholiabh wordt een feit en er volgt een beschrijving van de bouw van de tabernakel: men
begint met de buitenkant, werkt dan naar binnen, naar het heilige der heiligen met alle gouden stukken en de Ark, het
meest belangrijke en daarna begint de bouw van het koperen wasvat en toebehoren. Op Jom Kipur zien we dit gegeven
terug als Aaron ook eerst begint met het heiligen van de binnenkant en daarna naar buiten toe werkt, naar het volk toe. In
de haftara wordt de bouw van de Tempel beschreven, zoveel eeuwen later, met het noemen van de twee pilaren: Jachin
(Hij vestigt) en Boaz (in Hem is kracht). De Hebreeënschrijver vestigt de aandacht op de Hogepriester, Die gekomen is
door een veel betere en hogere tabernakel, niet met handen gemaakt. Hier breekt het abrupt af, maar volgende week
wordt dit hoofdstuk verder behandeld in de parashalezing..
Deze keer gaat het verder met de beschrijving van de bouw van de Tabernakel, ook de kosten ervan worden genoemd.
Moshe, de broer van Aaron bouwde de Tabernakel in de woestijn. Shlomo, de zoon van David, mocht het Huis des Heren
bouwen in plaats van zijn vader David, want deze had bloed aan zijn handen, door de toch wel vele oorlogen die hij heeft
gevoerd in zijn leven. Shlomo daarentegen had aan alle kanten vrede. De Tempel van God is in volmaakte vrede
gebouwd en zo moet dat ook. Jehoshua, de Zoon van God, bouwde Zelf een tabernakel, ‘niet met mensenhanden
gebouwd.’ Drie ‘gestalten’ hebben we hiermee genoemd die met de bouw van Gods huis bezig zijn geweest. De Zoon
van God hebben we gezien in vier Gestalten: als Mensenzoon; als Lam, als Hogepriester en als God. De
Hebreeënschrijver merkt volkomen terecht op dat als Jehoshua nu op aarde zou zijn, dan zou dat niet als Hogepriester
zijn; in de tijd dat hij dit schreef werden er hoogstwaarschijnlijk nog offers gebracht in de Tempel, maar Jehoshua heeft
voor eens en voor altijd Zichzelf geofferd en is Middelaar van een beter verbond, waarvan de rechtskracht op betere
beloften berust (Hebr. 8:6). Dit verbond berust op Zijn Eigen Onsterfelijkheid. Let wel, de wet is niet veranderd, dat is iets
anders, maar Hij is gekomen om te helpen om het verbond te kunnen houden want, zegt Hij Zelf: ‘Ik zal Mijn wetten in hun
verstand leggen en in hun harten schrijven. (vs 10).’
In 1 Koningen 8:2 staat het woord ethaniem אתנים, wat betekent dat? Het is een oud woord voor de 7e maand. De
Babylonische naam is Tishri, deze benaming is heden ten dagen nog steeds gangbaar. Dan staat er in 1 Koningen 8:12
iets typisch: ‘Toen sprak Shlomo: “De HERE zei dat Hij gaat wonen in duisternis.” De God van het licht, Die woont in dikke
duisternis, in ‘araphel ערפל. Dat is toch best vreemd te noemen. Kijken we naar de binnenwoorden van het woord
araphel, dan valt meteen het woord ar  ערop: vijand. Hij betoont Zich een Vijand aan degenen die Hem versmaden:
“Jacob heb ik liefgehad, maar Esau heb ik gehaat.”
Er is met het woord ‘araphel ook een heel mooi woordverband met het woord voor genezen: rapha’ רפא. Hij, Die de wolk
verkiest om zich te vestigen, zal Zich, in Zijn oneindige liefde voor mens en dier, als Geneesheer betonen. Hij woont in
een donkere wolk. Het woord voor wolk is het woord ánán, ook een wolk van wierook is hetzelfde woord in het
Hebreeuws, zoals beschreven in Leviticus 16:13 waarmee Aaron het Heilige der heiligen in mocht gaan, deze wolk moest
voor het Aangezicht des HEREN als een lieflijke reuk zijn, anders zou Aaron sterven.. Zelfs aan de priester kan God Zich
een vijand betonen. De wolk was bedoeld om God zowel als Aaron te bedekken zodat Aaron veilig in en uit kon, de
donkere wolk temperde het felle licht van God zodat Aaron niet verblind raakte en zelfs in leven bleef, toch spannend,
hoor.. Shabat shalom!

