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‘Vanuit Shomron’ is bedoeld
om u in een paar minuten …
 enkele ‘highlights’ te geven
die deze week in- en rondom
Israel gebeurden. Wij beseffen

Hij was niet naar de wc geweest….
Vorige week, het was nog maar net shabat, werd
de ‘moordenaar van Tel Aviv’ in een vuurgevecht
met het leger uitgeschakeld in zijn eigen dorpje
Arara, in het noorden. Het bleek dat de man
binnen 2 uur na de aanslag daar al was….Een week
lang zaten ze achter hem aan en speciaal
getrainde honden hadden uitwerpselen van Nashat
gevonden. Het DNA klopte en zo zijn ze hem op
het spoor gekomen. Er volgden nog meerdere
arrestaties want hij heeft op verschillende
plaatsen geslapen en van alles achtergelaten. In
Gaza wordt hij als een martelaar beschouwd,
worden er al babies naar hem vernoemd en zij
bedreven diepe rouw om de dood van deze
hamasstrijder. In onze ogen is hij niet meer dan
een ‘Amelekiet’ die op laffe wijze Israel in de
achterhoede aanviel.
Hij zal er ooit rekenschap voor moeten afleggen
voor het Grote Tribunaal in Jerushalajim!
Kalaniot
De elfde maand is begonnen. Met volle maan (over
10 dagen) is het dan officieel lente in Israel. De
vijftiende dag van de elfde maand heeft een
naam: Toe Bi’shvat.
Toe is het Hebreeuwse טו. De Teth is 9 en de Waw
is 6= opgeteld 15. Shvat is de Babylonische
benaming van maand 11. In de volksmond is het
dan ‘boompjesplantdag’.
Er zullen weinig landen in de wereld zijn waar
jaarlijks zoveel bomen geplant worden als in Israel
en rond die tijd bloeien de kalaniot, de Israelische
anemonen, prachtig!
De eerste kalania/anemoon die we zagen in Na’aleh

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

Zweedse FM niet welkom in Israel
De minister van Buitenlandse zaken Wallstrom maakt het
steeds bonter en laat feller haar ware anti-Israel gezicht
zien. Deze week zei zij tegen de Zweedse media dat het
doodschieten van de Palestijnen die Israeliers aanvielen
‘buitengerechtelijk ‘is. Alsof Israel te pas en te onpas in
de rondte schiet…. Alleen bij een potentiele dreiging of
daadwerkelijke aanval schiet het leger. Meerdere
Palestijnen die Joden vermoord hebben in de laatste
maanden zijn zelf niet doodgeschoten. Wat Wallstrom
hier eigenlijk mee zegt - en het is niet het eerste antiIsrael geluid van haar - is dat geweld, ophitsing en
terreur tegen Joden niet gestaft mag worden. Zo vat de
Israelische regering haar opmerkingen op. Toen de
Franse politie de terroristen van Parijs doodschoten
zweeg deze dame in alle talen. Idem toen onlangs de
San Berdino terrorist in de VS werd doodgeschoten etc.
Het beleid in Israel en in de meeste landen is, dat
messtekers ontmoedigd moeten worden. Het gaat hier
om potentiele moordenaars. Iemand die een ander wil
doden loopt nu eenmaal het risico zelf gedood te
worden. Wat betreft Israel: we zijn maar een klein
landje, het wordt met de dood bedreigd door velen, het
kan zich niet permitteren 1 oorlog te verliezen en
iedereen die Israel aanvalt op haar recht om zich te
mogen verdedigen tegenover potentiele moordenaars is
in feite terrorisme aan het steunen.
Zwermen overwinterende vogels zijn nu te zien in Israel, vooral bij Tiberias en
in de omgeving van Beersheba,in het Zuiden.

Vanuit Op
de Shomron
Facebook en discriminatie
Vorige week kwam er een onderzoek wb
discriminatie naar buiten op Facebook.
Onderzoekers hadden een anti-moslim en een
anti-Israel website geplaatst met net zoveel
haatdragende taal op beide sites, ophitsing en
foto’s, even veel woorden etc. Wat bleek:
sommige van de onderzoekers klaagden bij
Facebook over de anti-moslimsite en deze
werd vrijwel direkt verwijderd maar de
onderzoekers die klaagden over de anti-Israel
site kregen nul op request en de site bleef
nog wel een week in de lucht want wat erop
stond was zgn. niet strijd met de Facebook
regels. Deze week, nadat het onderzoek
bekend is gemaakt, is de site eindelijk
verdwenen… schandalig..nof typerend? Tja…
wat zeggen ze in de Public Relations wereld:
het maakt niet uit wat ze over je zeggen…als
ze maar over je praten….wel, wat dat
betreft: iedereen kent het ‘ministaatje’
Israel 
Israel is niet geisoleerd
Volgens de staatsecretaris van buitenlandse
zaken Tzipi Hotovely gaat het goed met
Israel. Zij zegt dat Israel een sterk en
onafhankelijk (‘ei’)land is. In grote lijnen
heerst er stabiliteit en er is vooruitgang. Aan
de andere kant is Israel in de ‘internationale
arena’ de kwade pier en eist men dat Israel
zich terugtrekt achter de grenzen van 1967.
De wereld wil niet accepteren dat Jeruzalem
Israels hoofdstad is en daarom zijn in de jaren
’80 de meeste ambassades verhuisd naar Tel
Aviv.
Hotovely laat een ander geluid horen. Tachtig
% van de wereldnaties onderhoudt
commerciele relaties met Israel. Zowel met
de VS als met India, Vietnam en China zijn
zeer goede relaties.
Laatst genoemde landen zijn gebieden waar
voorheen vooral de Arabische landen veel
contact mee hadden.
Het verre oosten ziet wat Israel allemaal aan
de wereld geeft: allerlei high tech uitvindingen op gezondheidsgebied, waterplanning ,
woestijnontginning, militaire snufjes etc.
Zeker goed om te horen.
Maar laat Israel vooral een licht zijn voor de
wereld en de Onderwijzing van Adonai gaan
voorleven, dat zal hun beste export product
blijken. Dat allen zich tot Hem bekere en Zijn
Regelgeving lere.
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Geen braderie op de DutchFarm in Sde Zvi .
Schreven we vorige week nog zo enthousiast
over de komende braderieën op de DutchFarm,
moeten we helaas nu melden dat de geplande
festiviteiten wegens omstandigheden daar niet
doorgaan. Wie daar eens wil helpen in de tuin
krijgt wel o.a. gratis overnachtingen, ontbijt ed.
Info: leerland@gmail.com
Crowdfunding voor verwoeste palestijnse
huizen.
De regel hier is dat wanneer een terrorist iemand
vermoordt en dus schade berokkent aan het
‘familiehuis-gezin’ van waar de overledene
woonde, dat dan als vergelding het huis van de
terrorist wordt vernietigd. Bekend is dat Iran
geldpotjes heeft voor die ‘getroffen’ families.
Palestijnen zijn deze week gestart met
crowdfunding (geldactie) voor de opbouw van
het huis van de man die begin oktober in de oude
stad van Jeruzalem 2 mensen doodstak en een
moeder en kind zwaar verwondde. Op 1 dag
hadden ze al 100.000 shekel (ongeveer 23.000
euro) vergaard….zucht….

Tallietsjaal
‘H&M verkoopt tallieten’ (gebedsmantels)
schreef een jonge vriend ons. Het verbaasde mij
want ik dacht: ’wat is dat nou voor markt?’ Hij
stuurde mij het plaatje op en inderdaad …het
design lijkt heel sterk op een talliet... Het zijn
echter damessjaals en de vier hoeken hebben niet
de tsitsiet (gedenkkwastjes). Er kwamen al gauw
vragen over dit product en in Israel zullen ze niet
op de plank liggen in de H&M winkels.
Uitzicht vanaf de muren van Jeruzalem (foto Rinze Albertsma)

Vanuit de Shomron
Spreuk van Franz Kafka (1883-1924)
‘De mens kan niet leven zonder een
voortdurend onverwoestbaar zelfvertrouwen.
Maar zowel dat wat onverwoestbaar is als ook
het vertrouwen kan hem voortdurend onbekend
blijven.
Eén van de middelen waardoor dit blijvend
onbekende zich kenbaar kan maken is het
geloof in een persoonlijke God’.


Dubbele standaard
Niet alleen Facebook, maar ook vele
wereldleiders houden er een dubbele
standaard op na als het gaat over Israel en
terrorisme. Koenders veroordeelde gisteren,
na de terreurdaad in Jakarta waar behalve de 5
terroristen 2 doden vielen, direkt de ISaanslag maar hij en de meeste ‘leiders’
veroordeelden de schietpartij in Tel Aviv van
twee weken geleden niet… Er werd amper
aandacht aan besteed. Het project Dreyfus,
een Italiaanse pro-Israel organisatie
protesteerde hiertegen demonstratief in de
Dizengoff straat, vlakbij de plek waar Nashat
Milhem toesloeg.
Van kleur verschietende ‘survivers’
Ben je geconcentreerd aan het schrijven..,
‘Vanuit Shomron’ moet af… raak je ietwat
geirriteerd omdat Djessie, onze hond maar
blijft blaffen…Wat bleek? In de achtertuin
schuifelde een prachtige kameleon die de
kleur aannam van het gras en de steentjes.
Djessie bleef er maar eromheen springen en
blaffen en de poes kwam ook kijken. Heb het
diertje maar gauw op een veilige plek gezet.
Dank je Djessie 
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Keppeltjes dag
In Frankrijk dragen vandaag (vrijdag) vele
niet- joden uit sympathie voor hun Joodse
volksgenoten een kipa. De aanleiding: de
burgemeester van Marseille had de Joden
geadviseerd om niet zo opvallend over
straat te gaan….Als protest verschenen er
sinds gisteren ook allerlei nepfoto’s van
beroemdheden met keppel.
Cyprus
Het eiland is, zoals we weten, verdeeld in
een Cypriotisch- en Turks deel. De relaties
tussen Israel en Cyprus waren wel aardig,
maar sinds kort zijn die enorm aan het
verbeteren omdat de Cyprioten nu meer
beseffen dat Israëls strijd met de
Palestijnen te maken heeft met het
overleven van de Joodse Staat. Cyprus
herkent in Israëls strijd haar eigen conflict
met de Turken.
Nog twee plaasten vrij: 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.
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: ‘Bo’  בא, Shemot 10 tot 13:17. Haftarah (profeten, nalezing) Jes. 46:13-2 en Romeinen 9:14-29
Bo  בא, betekent kom. In de nieuwe Bijbelvertaling ‘durft’ men dit te vertalen met ‘ga’. Wat is het nou…’een komen of een gaan…’ ?
Iedereen die bekend is met de cursus ‘ Hebreeuws in Zes Dagen’ weet dat een uitgangspunt van de cursus is dat een vertaling van de
Hebreeuwse Bijbel een verschraling is (het kussen van je moeder door een zakdoek heen) en dat we Bijbelwoord met Bijbelwoord
vergelijken om dichter bij de oorspronkelijke betekenis en bedoeling van de Grondtekst te komen. ‘Bo’  באis de gebiedende wijs van het
werkwoord komen.
De letters Aleph  אen Beth  בvormen, als je de letters in volgorde omzet, samen het woord abh  אב, vader. De Vader is ook degene Die
naar ons toekomt. Dat is heel Bijbels denken: wij hoeven niet op te klimmen, naar omhoog, nee, Hij komt juist naar beneden, naar ons
toe, Hij is Immanuel  עמנואל. Zo is ook het Hebreeuwse schrift een Taal die van Boven naar beneden geschreven wordt en Hij Zelf, Die
Schrift is komt, bo, naar ons toe.
Gaan is in het Hebreeuws het werkwoord halach  הלך. Daarvandaan komt ook het woord Halacha  הלכה, de Joodse regelgeving. Ben je
Joods vlg. de Halacha of niet, dat wil zeggen is je moeder Joods of ben je via de halachische, orthodoxe wijze, toegetreden tot het
Jodendom, of ben je een vader jood en dus vlg. de Halacha helemaal niet Joods, ook niet voor 50%!
Pharao stuurde de jongens de Nijldood’ in maar de Israëlische meisjes die in feite de Hebreeuwse, halachische, lijn doorgaven bleven
daarmee in leven….
Moshe kwam, in de Naam van de Vader, de Abh  אב, om te zeggen dat Pharao het volk moest laten gaan. De slagen, plagen gaan maar
door: sprinkhanen en daarna de duisternis, de negende plaag. Negen en duisternis schijnen een link met elkaar te hebben. Negen maanden
zit het kind in de duisternis van de baarmoeder. De negende letter van het Hebreeuwse Aleph-Beth ב- אheet de Teth  טen dat is een oud
woord voor baarmoeder. Op het negende uur was het ook duister op Golgoltha….. Drie dagen duisternis, vergelijkbaar met het beeld van
de periode dat Jonah  יונהverborgen zat in de vis en Jehoshua  יהושעin de aarde.
Maar er was licht op de plek waar de Israëlieten woonden (Ex 20: 23). Duisternis is choshekh ( חשךuitspraak choshech). In
Bereshiet/Genesis 1:5 benoemde Adonai de duisternis lailah  לילה, nacht. In het woord lailah  לילהzijn twee zgn. ‘Godsnaam letters’
verstopt, de Jod  יen de Heh  הdie samen het woord Jah  יהvormen, de verkorte vorm van JHWH ( יהוהdenk aan Hallelu-Jah  הללויה, laten
we Jah prijzen).
Ook in de lailah, het donker van de nacht, is Hij de Aanwezige, de Erbij Zijnde en hoeven we niet bang te zijn.
De duisternis van Egypte was geen lailah, maar een afwezig zijn van de Erbij Zijnde, Die Zelf Licht is en in Hem is in het geheel geen
duisternis. Tot slot werd de kracht van de Egyptenaren gebroken. Hun eerstelingen werden allemaal gedood, de zegen werd daarmee
afgekapt. Het woord voor oudste zoon, de bechor  בכרen zegenen, birech ברך, de zegen doorgeven, hangen immers nauw samen.
Het zijn dezelfde
S letters in het Hebreeuws. De oudste zoon  בכרdraagt de patriarchale zegen  ברךin eerste instantie door op de volgende
generatie. Pharao ging overstag en de exodus kon beginnen. Bepakt en bezakt, ook met veel goud en zilver, trok het volk weg uit het
‘dubbelland’ Egypte  מצריםMitsrajiem, waar zij het goed en slecht hadden gehad, op weg om een GodsVolk te worden en gezalfd te
worden tot een priesterlijk volk en om een licht te zijn voor alle volkeren. Niet omdat ze beter zijn maar omdat God hen liefhad en nog
steeds heeft! Ook U en ons allemaal heeft Hij lief en we mogen verbonden zijn met het volk als spaken rond de naaf .

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 Efraïm.

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. 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 tevolgen dan op Android).

שבת שלום

SHABAT SHALOM EN DASH CHAM, WARME GROETEN

