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Shalom lezers, שלום
Israel gaat het tweede stormweekend van
2016 tegemoet. Zo mooi, helder en warm als
het eergisteren was (25+) zo koud, kil,
winderig en mistig is het nu. Of het ook storm
loopt met de start vandaag van de verkoop
van het boek Mein Kamph van hitler in
Duitsland is nog de vraag. Zou het niet beter
zijn het boek te laten voor wat het was. Tot
1945 waren er 12.4 miljoen van verkocht en
er zijn er nig genoeg. Men weet wat er toch
instaat zou je denken. Gisteren schreeuwden
een groepje onverlaten tegen Londense
orthodoxe Joden op straat dat hitler er weer
gauw aankomt en ze gooiden gasflesjes naar
hen…. De orthodoxen vallen direkt op in het
Europese straatbeeld maar moeten zij zich
daarom anders kleden? Vergelijkbaar: moeten
de Duitse vrouwen zich anders gaan kleden en
gedragen opdat de Syrische ‘vluchtelingen’
hen niet lastigvallen?? De wereld op zijn kop!
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‘Vanuit Shorom’ is bedoeld
om u in een paar minuten …
 enkele ‘highlights’ te geven
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 en geef het door 
Yair en Karen Strijker

Men denkt dat het o.a komt omdat de linkse
partijen burgers, maar ook de politie willen straffen
die Palestijnse terroristen ‘te snel’neerschieten.
De begrafenis werd zondag door duizenden
bijgewoond en was meer dan dramatisch en tragisch
te noemen. De moeder van 1 van de omgekomen
jongens riep dat een moeder die een terrorist
voortbrengt die zulke daden veroorzaakt het
verdient dat ook haar familiehuis verwoest gaat
worden. De moeder riep in al haar smart ‘oog om
oog, tand om tand’en dat de Israelisch-Arabische
vader die zijn eigen zoon had herkend op een foto
en had aangegeven niet moet denken dat hij nu een
Tja…een ander onderwerp….zoals u weet is
schoon geweten heeft…
Israel maar een klein landje, slechts 2/3 van
De vader, Muhamed Melhem, heeft meerdere malen
Nederland. Als er dan ergens een
zwaarbewapende moordenaar losloopt is heel zijn excuus aangeboden voor het gedrag van zijn
zoon. Hij is een bewaker en had een wapen in huis
het land betrokken en alert… zo ook deze
week na de lafhartige schietpartij vorige week maar blijkbaar was het niet goed genoeg
weggeborgen…..De man is dinsdag, net als 2 broers
in het hartje van Tel Aviv op zittende en
van Nashat, gearresteerd en zit nog vast. Men denkt
wandelende mensen.
De politie riep mensen op om bij het geringste dat hij of zijn familie onderdak heeft verleend aan
Nashat….Hopelijk, be ezrat haShem (met Gods
verdachte het alarm nummer 100 te bellen.
Dit nr werd maar liefst in een paar dagen 1000 Hulp), kunnen we volgende week melden dat de
is opgepakt!
x vaker dan normaal gebeld…veel paniekerige man
Niet onderstaande man… dat is Uzi Manor, onze zwager, die een geplant
gesprekjes van mensen die meenden een
olijfboompje inspecteert bij de DutchFarm in de Negev. Woestijnen die gaan
bloeien!!!! De hele maand feb. is er een braderie op de vrijdagen. Welkom!
verdacht persoon te hebben gezien…
Twee jonge mannen kwamen bij de ISISachtige aanval om en zeven raakten gewond.
De aanvaller stond te glimlachen terwijl hij
schoot en anders dan bij de aanvallen van
afgelopen maanden bleef de man niet staan
om zelf geliquideerd te worden maar ging er
van door. Er zijn grote vragen gerezen
waarom de speciale eenheden zo laat kwamen
(verwachtte men nooit iets in TA dan…?) en
ook waarom 1 van de omstanders die een
pistool droeg niet schoot op de schutter.

Vanuit Op
de Shomron
Vervolg ‘Tel Aviv Hunt’
Behalve de twee mannen werd er even later
ook nog een (Arabische) taxichauffeur, Amin
Shaaban, doorgeschoten door Nashat. Men
zoekt het verband nog verder uit.
Het mobieltje van Nashat werd in noord Tel
Aviv gevonden en zondag hield de helft van de
ouders van dat gebied hun kinderen thuis uit
angst dat de moordenaar nog zou rondwaren
en opnieuw zou toeslaan.
Aanvallen op Joods-Israelische burgers
houden verder ook nog aan….Bijna dagelijks is
er deze week wel een steekpartij geweest,
met name gericht op soldaten rondom
Hebron. Het stemt ons en u allen niet vrolijk.
Hoe ga je hier mee om, hoe vertel je dit je
kinderen, of vertel je het niet….of heel
beperkt? Toch vraagt men zich in de media af
of de dreiging niet wat aan het afnemen is…
In Israel is men wel gewend snel weer de
‘draad’op te pakken. Dinsdagavond was het in
vele drinkgelegenheden ‘2 halen 1 betalen’.
Stilstaan is achteruitgaan, zo is het immers
toch ook met Bijbelstudie…?  שלום עברית
Hoe zag de menora eruit?
Doordat men onlangs een scherf vond
(daterend rond 5 e eeuw) met een zeer
strakke en wat slanke afbeelding van de
menora erop begon men te twijfelen of de
menora er wel zo pompeus uit zag zoals wij
die kennen van onderstaand plaatje. Mij
dunkt dat dit juist het beste bewijs is geweest
hoe de menora eruit zag… De huidige gouden
menora, die al ‘uitkijkt’ over het
Tempelplein, ziet er overigens ook bij lange
na niet uit zoals de Romeinen de menora op
de Titusboog in Rome afbeeldden. Er mist nog
wat goud …
Tekening R.vd Giessen, detail Titusboog
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Braderie op de DutchFarm Sde Zvi Israel
vanaf vrijdag 22 januari iedere vrijdag t/m
vrijdag 19 februari 2016

De lente begint binnenkort in Israel hoewel de
regenperiode hopelijk nog niet voorbij is…
‘Darom Adom,’ de organisatie voor behoud van
natuur in het Zuiden van Israel organiseert op
vele plekken dan festiviteiten om mensen naar
het zuiden te lokken en vooral de natuur te
bewonderen. Honderdduizenden kalaniot/
anemonen bloeien dan en het is een prachtig
gezicht, die rode gloed aan bloemen. In de
Dutchfarm van Sde Zvi zijn er allerlei kraampjes
waar mensen van alles kunnen zien en kopen en
er is een heus Nederlands draaiorgel. Uiteraard is
er de Hollandse koffie, koshere NL kaas, gebak
en patat ed. Wij zullen het Koffiehuis bedienen.
Allemaal welkom. Iedere TijdStip lezer en
Shomronlezer krijgt een gratis kopje koffie 
Zin om een dagje vrijwilliger te zijn? Gratis
overnachtingen en maaltijden in de DutchFarm.
Kent u geschikte helpers????
Voor informatie: info@studiehuisrehiet.nl of
00972 (0) 54 8858281

Vanuit de Shomron
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Joods-Friese spreuk:
Men moet niet alles zeggen wat men weet,
maar wel alles weten wat men zegt; men moat
net alles sizze wat men wit, mar wol alles witte
wat men seit 

Hizkia en niet Zedekia
De archeologische vondst waarover vorige week
werd geschreven was van het tijdperk van
koning Hizkia en niet Zedekia. Excuus voor de
verwarring .

Egypte
Na drie jaar afwezigheid heeft Israel sinds deze
week weer een Egyptische ambassadeur, Hazem
Khairat. Dat is een zeer goede ontwikkeling en
het is belangrijk dat zo’n groot Arabisch land
openlijke diplomatieke relatie heeft met de
Joodse Staat. Israel is echter nog lang niet
populair bij onze ‘zuidwestburen’. Velen in
Egypte praten over een tijdelijke vredesstop
totdat Egypte weer sterk genoeg zal zijn om
Israel te kunnen aanvallen en veroveren. In de
meeste oorlogen tussen Israel en haar buren
was Egypte de aanvoeder…. Na de Jom
Kipuroorlog van 1973 gooide Egypte min of
meer de ‘handschoen in de ring’ en vanaf 1978
zijn er redelijk goede betrekkingen. De
spanningen met Egypte zijn echter niet geheel
uit de lucht. Juist nu is er een grote beweging
van soldaten en tanks naar de Sinai, terwijl het
de afspraak was dat het niet zou gebeuren
zonder afstemming met Israel. Egypte doet dit
om de rebellen en ISIS beter te kunnen
bestrijden. Israel houdt het scherp in de gaten.

Gilad Shalit
Gilad heeft gevangen gezeten in Gaza tussen
’06-’11 in vrnl. isolement. Hij is er niet bepaald
goed behandeld, maar nu is er een
Hamasfilmpje verschenen waarin we hem zien
koffie drinken en lachen met zijn bewakers en
zelfs barbequen. In Israel krabben velen zich
achter de oren bij het zien van dat filmpje.
Wat? Hebben we daar honderden criminelen en
moordenaars voor moeten vrijlaten, ‘ze hadden
hem beter daar kunnen laten’. De familie van
Shalit is razend om de promofilm van Hamas.
Hamas en de ‘Pallywoodgroep’ weten zich heel
goed voor de camera te gedragen en hoe zij de
media kunnen bespelen. Een momentopname
van een paar minuten zo vlak voordat hij vrij
zou komen weegt niet op tegen de meer dan
1500 eenzame dagen en nachten en angsten die
hij heeft moeten doorstaan. Toch valt dat
filmpje, begrijpelijk, wat rauw op de Israelische
daken…..Het roept vooral ook veel verdriet op.
Ondertussen dreigt Hamas met nieuwe
aanslagen op Israeliers, vooral ook
zelfmoordaanslagen.

Israel heeft ook zo zijn tanks……We waren op bezoek bij de
soldaten vlakbij Gaza en ik mocht even een kiekje maken 

Hezbollah heeft begin deze week een flinke
bom laten ontploffen bij de noordergrens. De
bedoeling was 2 IDF controleauto’s uit te
schakelen. Er zijn geen gewonden gevallen.
Met Pesach in Israel zijn?
Welkom in Na’aleh en de DutchFarm in de
Negev. Van 14 -24 april 2016.
Doe mee aan de unieke en geheel verzorgde
studie-ontdekkings-studiereis. Kosten € 1450 op
basis van een tweepersoonskamer, inclusief
(super)maaltijden, entrees etc. Vliegen met EL
AL, direkte vlucht. Gunstige vliegtijden. Excl.
reis/annuleringsverzekering.
Studiehuis Reshiet organiseert sinds 2006
groepsreizen naar Israel.
Mail voor verdere informatie
info@studiehuisreshiet.nl
of bel 00972 54 8858281

Shomron nieuws
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Parasha Wa’era וארא, en ik verscheen, Shmot/Exodus 6:3 tot hoofdstuk 10
Moshe  משהheeft niet zomaar een naam. Je bent je naam immers. De dochter van Pharao zag hem en zei: de jongen is tobh
טוב. Dat betekent niet altijd het ‘goed’ in de zin zoals wij dat woordje dikwijls definiëren. Tobh  טובin de Tenach תנ"ך
betekent: geschikt om te doen waarvoor het gemaakt is, ‘klaar om te functioneren’. Een apparaat wat niet werkt is niet
tobh, doet ie het weer dan is het goed. Tobh  טובis ook de Schepping, het was zelfs tobh me’od, erg goed. Alles
functioneerde zoals het bedoeld was: Gods Schepping werkte. Ergens zag de dochter van Pharao de bestemming al van de
kleine Moshe. Moshe (‘de uit het water getrokkene’) heeft woordverband met mashach  משח, zalven. Moshe’s  משהopdracht
was om, met Adonai’s Hulp, het volk uit de ellende van moordende slavernij te trekken, hen door de Rode zee te leiden en
hen tot bij de Berg te leiden alwaar zij gezalfd, mashach  משחzouden worden tot een priesterlijk volk. Een volk letterlijk van
messiassen; “Raak mijn gezalfden niet aan,” zegt God.
Het loslaten van de Hebreeuwse werkkrachten ging niet zonder slag of stoot. We zien dat door de eeuwen heen tot in de
vorige eeuw, waar de Joden ook ‘handel’ waren voor de nazi’s.
De Hebreeën moesten van een slavengroep een zelfstandig volk worden onder Zeggenschap van de Schepper der wereld en
zij mochten niet vermengd worden. Ze werden apart gezet om te dienen als een licht voor de volkeren. Door dat licht weet
inmiddels heel de wereld wat een zevendaagse week is, wat de Tien Woorden zijn en vooral wat Zijn Woord, de Bijbel is!
Israel staat steeds onder druk, het licht moet worden gedoofd door de duisternis maar door geweldige tekenen, makot,
klappen maakt Adonai Pharao en daarmee de wereld duidelijk dat men niet aan Zijn mensen moet komen. De zgn. plagen
zijn allemaal klappen in het gezicht van de afgoden van Egypte. De heilige bron van leven, de Nijl werd onbruikbaar, de
heilige kikkers werden een ramp etc. In de provincie Goshen was het goed toeven….net zoals destijds in de veilige ark van
Noach en zo zal het ooit (of al heel binnenkort…) ook veilig toeven zijn in en om Jeruzalem heen wanneer de ‘grote strijd’
los is gebarsten…
In Exodus 6:2 noemt God Zich voor het eerst de Aanwezige, JHWH,יהוה. De aartsvaders hebben Hem gekend als Elohim en
Moshe is de eerste die Hem mag noemen bij Zijn werkelijke naam, deze Naam is geen meervoud, zoals Elohim dat wel is.
Daar zouden we ons nog kunnen vergissen in met Wie we eigenlijk te maken hebben. In JHWH zien we dat we te maken
hebben met de Enige, Alomtegenwoordige, oftewel de Aanwezige, dit is wat JHWH letterlijk betekent. Buiten dat is deze
Naam af te leiden van het werkwoord HAJAH, wat 3549 keer in de Tenach voorkomt, welks ook betekent: Geschieden,
gebeuren. Gods Naam is een werkwoord. Jehoshua zegt later in de Evangeliën: “Mijn Vader werkt tot nu toe en Ik werk ook.”
S
Zijn Naam Jehoshua is ook een werkwoord: Hij bevrijdt. In het OT is Jozua ook Jehoshua, de zoon van Nun, nun betekent
bevrijding. Er staat niets toevallig in de Bijbel en zeker de namen van God zijn geen toevalligheden. Door het horen van de
betekenis van de Naam van God, durft Moshe het toch aan om door te zetten in zijn taak om pharao te overtuigen dat hij het
volk van God moet laten gaan…
Welkom in ons gastenhuis in de Samaria, in de settlement 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 eigen douche of badkamer en privé tuin. Ook een kamer met gedeelde badkamer.
Prijzen variëren van 55-75 euro per kamer per nacht inclusief top ontbijt. Mee-eten met ons gezin in de avond kan ook!

Jubileum nummer TIJDSTIP nr. 25 is uit!
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 Aleph-Beth 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).

שבת שלום

SHABAT SHALOM EN DASH CHAM, WARME GROETEN

