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Shalom lezers, שלום
Opnieuw was Yair in Nederland in de
afgelopen week, de tweede keer in drie
weken. Zijn moeder gaat in haar gezondheid
erg achteruit, wat de reden was om bij haar
te zijn. Het is erg moeilijk om ver weg te
wonen wanneer dergelijke dingen gebeuren..
Het was zwaar om afscheid van haar te
nemen om weer naar huis te gaan. Hierna
zal zijn zus Tamar bij zijn moeder zijn en zo
wisselen ze elkaar af, want hier moet ook
gewerkt worden en de kinderen hebben Yair
echt gemist. We hadden ook nog de
studiereis tussendoor waardoor hij ook weer
dagen van huis was. Gelukkig redden wij het
hier wel en de afgelopen week was een
goede vriendin van ons ook hier in huis, wat
voor ons erg leuk was. Mama Strijker is
onlangs 89 jaar geworden, een hele leeftijd:
de leeftijd van de zeer sterken. Echter heeft
ze nu een verzakte lendenwervel en
daardoor heeft ze veel pijn gehad, wat weer
is geremd door medicijnen, waar ze dan
weer suf van wordt op haar oude dag. Het
valt allemaal niet mee voor haar. Het alleen
zijn valt bepaald niet mee voor haar na een
huwelijk van 62 jaar. Pa Strijker overleed
inmiddels 2 jaar geleden ruim, maar het is
voor ons allemaal nog alsof het gisteren
gebeurde. De rouw om hem valt mama
helemaal niet mee; ze waren verknocht aan
elkaar.
Het is hier in Israel flink afgekoeld, vooral in
de avonden is het al koud, voor ons dan,
want wij zijn gewend geraakt aan de hitte
van de zomer en herfst. Het is heter geweest
dan vorige zomer, vonden wij en nu zijn we
wat kouwelijk, net echte Israeli’s .

Aanvallen gaan door
In Nederland was ik door de ‘waan en de traan van
de dag’ opmerkelijk minder bezig met wat er in
Israel gebeurde. Helaas waren er bijna dagelijks
aanvallen op Israëliërs en viel er ook een raket
vanuit Gaza in de buurt van Nachal Oz, waar veel
soldaten gestationeerd zijn. Vandaag, vrijdag, zijn
twee Israëliërs, een vader en zijn zoon, in de
buurt van Hebron om het leven gekomen en
meerdere zijn gewond. Zij werden in hun auto
beschoten. De daders zijn nog voortvluchtig.
De ophitsing blijft doorgaan en vooral door middel
van muziek worden de jongeren opgeroepen om
Joden met messen aan te vallen. De
Ramallahjeugd herdacht van de week de dood van
Arafat, 11 jaar geleden. Ook al is aangetoond door
meerdere onderzoekers dat Israel niet de dood van
deze terrorist op haar geweten heeft, toch blijven
ze roepen dat zijn bloed gewroken moet worden.
De roep om een derde intifadah is nog lang niet
gesmoord en de verwachting is dat het allemaal
nog meer gaat escaleren of door blijft ‘etteren’.
Nieuw is het natuurlijk allang niet meer. Israëliërs
kennen bijna allemaal wel iemand die rouwt om
een dode die door een aanval of oorlog is
omgekomen de afgelopen decennia sinds de
stichting van de Joodse Staat.
Baruch HaShem, geprezen is Hij, dat we mogen
weten, vanuit Zijn geschreven Woord, dat het echt
goed zal komen met de wereld en dat Adonai
vanuit Tsion zal regeren. Zijn geliefd volk, Israel,
zal als een spil zijn waar de spaken, de volkeren,
aan zullen vasthaken. Zonder Israel komt er never
nooit shalom in deze wereld.

Vanuit de Shomron
Bibi Netanyahu heeft zich uitgesproken tegen
de BDS (Boycot, Divestment, Sanctions) tegen
Israel. Hij zei dat de EU zich moet schamen om
zoiets toe te laten en dat het Israel minder
raakt dan juist de ‘palestijnen’ die hard werken
in de groensector. Het raakt de verkeerde
mensen..
Iemand zag een computer met twee stickers
erop geplakt waarop stond dat men Israel moet
boycotten en geen Israëlische producten moet
kopen. De computer lag op het bureau naast
degene, die het volgende briefje schreef en op
de computer legde: ‘Joh, als jij je Flash
opslagruimte unit in jouw computer niet meer
wilt, deze is immers door Anobit, een Israëlisch
bedrijf gefabriceerd, leg hem dan maar op het
bureau naast je, hoor!’ Oftewel, dan wil ik hem
wel! Goeie actie, zeggen wij. Wie denkt Israel
te kunnen boycotten moet van goeden huize
komen. Lever je mobiele telefoon dan ook maar
in. Om maar wat te noemen..
Naor, de 13 jarige jongen waarvan wij in de
verwarring dachten dat hij was overleden aan
zijn verwondingen, is gelukkig en letterlijk God
zij dank, toch hersteld, na meer dan tien dagen
in coma te hebben gelegen. Hij was elf keer in
zijn nek gestoken door een 13 jarige
‘palestijnse’ jongen, waarvan Abbas later zei
dat hij in koelen bloede door Israeli’s was
vermoord. Niets was minder waar. Beide
jongens herstelden van hun verwondingen in
het Hadassa ziekenhuis. De ‘palestijnse’ jongen
raakte gewond doordat hij onder een auto
terecht kwam tijdens zijn vlucht na zijn laffe
steekpartij. Hij had Naor van achteren
aangevallen toen deze op de fiets wilde
stappen. Naor heeft een nieuwe fiets gekregen
van de Israëlische politie.
Helaas zijn er toch weer een aantal
steekpartijen geweest in het land.
Inmiddels is er sprake van dat de wet wordt
aangepast om minderjarigen te kunnen
veroordelen, tot nog toe konden kinderen onder
de 14 jaar niet naar de gevangenis voor
misdaden. Echter, nu jongere kinderen speciaal
gerekruteerd worden om Israeli’s aan te vallen,
moet de wet worden aangepast, dit zegt
minister Anat Berko van de Likudpartij.
De laatste Joden zijn het Syrische Aleppo
ontvlucht met hulp van buitenaf. Tijdens een
zeer geheime operatie kon de familie ontkomen
aan het geweld en zijn ze overgebracht naar
Turkije. Joden woonden al duizenden jaren in
Syrie.
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Decemberstudiereis
We hebben nog 1 tweepersoonskamer vrij voor onze
december reis. Van 10 tot 17 december organiseren
wij weer een mooie reis waarbij we vanuit het
Hebreeuws diverse Bijbelstudies verzorgen. Vanuit
ons gastenhuis reizen we dan verschillende mooie
bezienswaardigheden af, waarbij we erop letten dat
ieder die meedoet ook, onder enig voorbehoud en in
overleg, datgene kan zien wat op het wensenlijstje
stond. We zijn heel open en vrij in ons programma.
De sfeer is huiselijk, u verblijft temidden van ons
gezin en we koken en bakken zelf voor u, dat vinden
we leuk! Voor de prijs hoeft u het niet te laten: 999
euro inclusief vlucht, maaltijden, uitjes en studies.
Een Hamasterroristenbende is onlangs opgerold door
een samenwerking van shin Bet, IDF en politie. Dit
gebeurde in Kalkilya afgelopen dinsdag. De groep
werd onderstend door het hoodskwartier van Hamas
in Quatar en in de Gazastrook. 24 terroristen werden
gearresteerd, onder hen was een commandant.
Begin 2016 zullen reservisten worden opgeroepen om
het leger te helpen de terroristische aanvallen te
bestrijden. Het zou gaan om 1400 reservisten voor de
grenspolitie.

Paard van Troje tegen leukemie
Dr. Ruth Ben Yakar van Bio Sight heeft met haar
team van uitvinders een nieuw middel tegen leukemie
uitgevonden dat werkt als een paard van Troje tegen
leukemie.
Leukemie steelt een stof uit het bloed waarmee het
zich voedt om verder te groeien. Het middel, dat nog
in de testfase is, doet zich voor als deze stof, maar in
plaats van de leukemie te doen groeien, doodt het de
kankercellen. De gezonde cellen worden hierbij met
rust gelaten.
Het testen stemt tot tevredenheid en men ziet in de
toekomst mogelijkheden om dit middel ook bij andere
kankervormen te gaan gebruiken. Men moet
uitvinden welke ‘allergie’ bepaalde vormen van
kanker hebben en daarop inspelen. Zo kunnen
gezonde cellen gespaard worden, iets wat bij de
huidige chemotherapieën onmogelijk is. Laten we
hopen dat de ontwikkeling van dit middel snel mag
gaan.

Vanuit de Shomron
Netanyahu en Obama ontmoetten elkaar en
hadden ‘het beste gesprek ooit,’ volgens
Bibi. Afgesproken is dat Amerika Israel
militair zal helpen om zich te beschermen
tegen Iran. Tja.. Eerst een zeer kwalijke
deal met Iran sluiten en dan Israel een
doekje voor het bloeden geven?
Ondanks alle druk op Israel groeit de
economie enorm, neem bijvoorbeeld het
waterbeheer: jarenlang was er te weinig
water in het land, maar tegenwoordig is
Israel de grootste recycler en exporteur
van afvalwater. Van over heel de wereld
komt men vragen om hulp om dit ook in
andere landen, waar droogte heerst te
komen doen.
Labels
Binnenkort gaat u de labels zien die aan
producten worden gehecht die bv uit de
zgn. Westbank komen (Samaria) of Golan of
uit oos Jeruzalem. Kopen!!! Wilt u ons de
En mogen wij die dan plaatsen in ‘Vanuit
Shomron’?
De Negev bijen zijn weer in rust. Op de
DutchFarm (van Tamar en Uzi, vlakbij
Sderot/Gazagrens) kunt u nog echte
onvervalste honing van deze bezige bijen
proeven en evt. kopen
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In Februari (4-11) is er weer een
studie reis naar Israel gepland.
Logeren in de Shomron, op een hoge
heuvel van het aloude Efraïm,
studies over Hebreeuwse
woordstammen en Bijbelse
levensstijl, unieke locaties
bezoeken, leven tussen de Israëliërs
en ook heerlijk genieten en eten.
Mail ons voor verdere informatie. De
prijs is 999 euro all-inn.

Shomron nieuws

Pagina 4

Welkom in ons gastenhuis in Na’aleh. Prettige kamers, lekker en ‘gevuld’ ontbijt, eigen opgang en de achtertuin
is helemaal voor u . 22 minuten verwijderd van luchthaven Ben Gurion en centraal gelegen in Israel, op een
hoge heuvel in het Harteland Samaria, tegen de heuvels van Efraim.
Twee 2-persoons gastenkamers
met eigendouche of badkamer.
Ook een kamer met gedeelde
badkamer. Prijzen variëren van
55-75 euro per kamer per nacht
inclusief ontbijt.

TIJDSTIP
TijdStip is het 2.5 maandelijkse magazine van Studiehuis Reshiet over Bijbelse levensstijl en Hebreeuwse
woordstudies. Wilt u een proefnummer (gratis) of direct een abonnement?
Gaarne € 27.50 overmaken op rek. NL 03 INGB 000 87 25 116. TijdStip verschijnt 5 x per jaar.
De basiscursus ‘Hebreeuws in Zes Dagen’ is ook verschenen op DVD. In tien lessen leggen we u het hele AlephBeth uit met tal van voorbeelden en mooie woordverbanden vanuit de unieke BronTaal. Hebreeuws is voor
iedereen een toegankelijke taal, de taal die God sprak toen Hij alles opriep. Kijk op www.studiehuisreshiet.nl
of mail ons: info@studiehuisreshiet.nl
Een voorproefje ziet u op de app Aleph cursus (op Iphone beter bestudeerbaar dan op Android).
Lehitraot en dash cham (warme groeten) van de Shomron Strijkers
De parasha is deze week Toledoth, oftewel geslachten. We zien dat Izaak smeekt om de
vervulling van zijn wens: kinderen! God verhoort zijn gebed en geeft de belofte van
nakomelingen, maar.. ze moeten er twintig jaar op wachten. Izaak was veertig jaar toen hij
bad om kinderen en hij was zestig jaar toen de tweeling geboren werd. Geen jonge vader
dus. Het woordverband tussen Jaakobh  יעקבen eqebh  עקבhiel is natuurlijk welbekend, de
woordspeling tussen Jaakov en aqabh  עקבbeetnemen ook. In de Bijbel staan geen
toevalligheden.
God zegt door Maleachi: Jaakobh heb ik liefgehad en Esav heb Ik gehaat. Hij achtte het niet
belangrijk om te bidden en te danken voor het eten. Er staat: hij at en dronk en stond op.
God plaatste hij achteraan. Het woord voor haten is het Hebreeuwse woord  שנאsana, wat
onder meer betekent: achterstellen. Dit verklaart meteen de vreemde uitspraak van
Jehoshua: “Als je je ouders, broers, zusters, kinderen en zelfs je eigen leven niet haat, kun
je Mijn dienaar niet zijn.” (Lukas 14:26). Hij bedoelt hier niet, zoals wij dat in het
Nederlands kennen: een hekel hebben aan, maar Hij bedoelt dat Hij vóórgaat op hen! Zo
gaat Jaakobh ook vóór op Esav. Let eens op het woord  שנאsana, het heeft een aleph aan
het eind (we lezen van rechts naar links in het Hebreeuws). De aleph is de letter voor God
zelf. Hij is de  אAleph, de Eersteling, de Voortrekker, in het woord  שנאsana staat de aleph
achteraan, niet vooraan. Als we God, de Eersteling en Voortrekker niet vóór laten gaan, dan
haten we Hem eigenlijk zonder dat te beseffen; we stellen Hem achter op andere zaken. Zo
zien we dat in de Nederlandse vertaling dat de betekenis van woorden weg kunnen vallen,
versluierd raken door het raster van de vertaling.
We wensen u een shabat shalom, geniet van het lezen van de prachtige parasha deze week.
We lezen uit de Tora Genesis 25:19 tot 28:9
Uit de Haftara lezen we Maleachi 1:1- 2:7
Uit Romeinen lezen we hoofdstuk 9:1-13

שבת שלום

