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Shalom, שלום
Na’ aleh, 18 maart
In welk winkelcentrum je ook komt: overal zie je
hier momenteel Purimkleding en artikelen om
elkaar te geven voor de komende feestdagen.
Al meer dan drie maanden hebben de Israelische
kinderen geen dag extra schoolvrij gehad vanwege
het schrikkeljaar. Purim valt daarom een maand
later dan gewoonlijk.
In Israel is alleen de shabat een vrije dag en zondag,
de eerste dag van de week, geen rust-staakdag maar
een schooldag….
Zo heeft de Schepper het ook bedoeld en Elohiem
begon Zelf te werken vanaf die eerste bijzondere
dag. Adonai heeft sowieso ‘iets met eerstelingen’.
De eerstelingen, de reshiets, zijn voor Hemzelf
bestemd. De eerste dag blijft zo gezegd ook altijd
een dag met een gouden randje: de dag van de
schepping van het licht en waarop het Licht der
wereld (Joh. 1) ook verscheen op de dag der
Eerstelingen (=één van de drie Pesachfeesten: 1.Feest van
het slachten van het lam, 2.van het matse eten en 3.van het
aanbieden van de Eerstelingen).

Tot ongeveer na de verwoesting van de 2e Tempel
werd dat Eerstelingen Feest altijd gevierd op de
eerste dag van de week na de eerste Pesachdag.
Op de dag voor Purim (start op woensdagavond de
23e) vast men traditioneel. Koningin Esther vastte
immers ook om het behoud van haar Joodse volk en
velen met haar.
Wereldwijd gaan Joden naar de synagoge om de
Estherrol mee te lezen en iedere keer wanneer de
naam van de vijand, haman, wordt genoemd begint
met te roffelen met de handen, te stampen met de
voeten of te ratelen (zie voorbeeld van onze nieuwe
ratel hiernaast).
Ja, die man had vanwege zijn DNA (genetische
afkomst) een vreselijke afkeer van Joden en helaas
loopt er nog altijd nageslacht van hem rond.
Maar Purim herinnert ons aan de overwinning op de
moordenaars en de bevrijding van de geplande
genocide. Jehoshua/Jezus heeft als kind ook
jaarlijks Purim gevierd want het was een opdracht
voor het Joodse volk om dit geweldige feest
jaarlijks te herinneren (Esther 9:20 e.v.). Waarom
zou u het niet meevieren of gedenken? Als het goed
is voor de Joden en dus destijds voor Jehoshua dan
is het toch goed dóór Hem voor iedereen?
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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
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

Hamas en Egypte
Deze week was er een delegatie van 12 hooggeplaatste
Hamasleden op bezoek in Cairo. Het is ons onduidelijk of
het iniatief nu lag bij Hamas of bij Egypte om te
onderzoeken of de koude relatie die de twee met elkaar
onderhouden niet wat verbeterd kan worden.
Egypte heeft geen ‘sympathie’ voor de tunnels die Hamas
graaft en laat deze regelmatig onder water lopen in het
gebied rond Rafa en bovendien is Hamas een aftakking
van de moslimbroeders, die juist door het huidige
Egyptische Sisi-regime aan de kant zijn gezet in 2013.
Egypte verdenkt Hamas ervan dat zij steun geven aan de
opstandelingen in de Sinai, die Egyptische soldaten en
burgers regelmatig aanvallen.
Egypte heeft in het verleden een niet onbelangrijke rol
gespeeld in het bemiddelen van een bestand tussen Hamas
en Israel. De relatie Israel-Egypte blijft, mede doordat er
onlangs weer een uitwisseling geweest is van
ambassadeurs, redelijk stabiel maar is op commercieel
gebied erg magertjes.
Gut Purim wensen we u en ons allemaal toe. Men geeft elkaar lekkere
versnaperingen, speciale purimkoekjes, wat lekkers te drinken en….
een lechajim hoort daar bij. We hopen dat Purim in rust en vrede zal
verlopen en dat er tussen de verklede feestgangers geen echte griezels
met messen en pistolen rondlopen….

Vanuit Op
de Shomron
Wat verkeerd stond in nr 35 en we rectificeren
het nogmaals: Saudie Arabie, Verenigde
Emiraten, Koeweit, Qatar, Bahrain en Oman
vinden Hezbollah WEL een terroristische
organisatie. Deze week stapten Saudi’s op bij een
vergadering met Irakezen die Hezbollah geen
terroristische organisatie vonden. De Irakezen
prezen Hezbollah en een kern van het ‘probleem’
is dat Iran, de aartsvijand van Saudie Arabie,
Hezbollah steunt.
Live tv gehacked en alarm
Vanuit Gaza werden deze week vlg. de media een
viertal raketten (volgens mijn zus die daar niet
ver vandaan woont waren er meer inslagen…)
afgevuurd op het zuiden van Israel. Israel liet er
geen gras over groeien en sloeg direkt terug. Bij
het Israelische bombardement zouden 2 Gazaanse
kinderen zijn omgekomen door scherven. Aan
Israelische kant waren er geen gewonden maar
wel was er luchtalarm en dus paniek en een hoop
stress…. Het luchtalarm in het zuiden kwam even
nadat er tijdens een live-uitzending van een
Israelische zender opeens een filmpje verscheen
van Hamas met allerlei dreigende taal en
beelden. ‘De Israeliers konden maar beter in hun
huizen blijven,’ schreven zij, ‘want het is nog niet
voorbij’… De ‘inbraak’ duurde maar liefst 4
minuten…
s-Werelds oudste man…een Shoa overlevende
Israel Kristal is met zijn 112 jaar momenteel de
oudste man ter wereld. Hij woont in Israel en
heeft verscheidene concentratiekampen overleefd
Heel zijn leven is hij een gelovige orthodoxe jood
gebleven. Iedere dag bidt hij tot zijn Schepper en
zijn motto is: ‘Werk zo hard als je kunt en
herbouw datgene wat is verloren’. Wat we dan
zeggen: mazal tov en tot de 120, Israel, ad mea
ve’eshriem!

Tunnels
Israel maakte deze week bekend dat zij een
ondergronds netwerk hebben ontwikkeld om
tunnels vanuit Gaza op te sporen. Aan de hand van
apparatuur waarmee men ook aardbevingen meet
kan men trillingen en boringen in de grond
waarnemen en dan actie ondernemen.
Het lijkt wel een ‘kat en muis spel,’ of…waar is de
mol… Die tunnels, maar ook dat er zomaar van die
gewapende lui uit de grond of zee kunnen
opschieten, zijn een vreselijk eng scenario!!
Purimraadsel van Ruth: er zijn vier huizen. Een
rood, groen, wit en blauw huis. In het rode huis
woont een rode meneer, in het groene huis een
groene meneer, in het blauwe een blauwe meneer.
Wie woont er in het witte huis?
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Wie steekt het eerst of het laatst…?
De Sefardische opperrabbijn van Israel, Yitchak
Yosef zorgde een beetje voor opschudding deze
week door te zeggen dat wanneer iemand met
een mes op je af komt zwaaien en jou wil doden
dat jij er dan voor moet zorgen dat je hem eerst
doodt. Trek je op dat moment niets aan van wat
een IDF commandant zegt.
Deze uitspraak komt onder andere n.a.v. een
steekincident van vorige week waarbij een
orthodoxe man in zijn hals gestoken werd en
bijna was vermoord. De man wist zich los te
worstelen en heeft toen met het mes van de dader
in een gevecht de terrorist doodgestoken. Gadi
Eizenkot, hoogste man van de IDF, had eerder
gezegd dat soldaten niet zomaar iedere Palestijn,
die met een schaar of mes op hen afkomt moeten
doden, maar de situatie eerst goed moeten
inschatten.
Indonesië
Het grootste moslim land heet Indonesië. Helaas
moeten we stellen dat de relatie tussen Israel met
dat land er niet beter op wordt. De Indonesische
president Joko Widodo wil de ‘Palestijnse
kwestie’ op hoog niveau diplomatiek uitspelen.
Het land wil ook heel binnenkort een consulaat in
Ramallah openen en dat net tijdens een periode
waarin de spanningen tussen Palestijnen en
Israëliërs hoog oplopen. Dit alles is deze week
bekend gemaakt na een bezoek van Abbas aan
Indonesië. Israel overweegt nu de Indonesische
minister van buitenlandse zaken geen toegang tot
Israel te verlenen.
Graffiti kan best mooi zijn….deze zagen we onlangs en die
‘zwemt’ in Jeruzalem.

Vanuit Shomron
Huisverhuurders in Samaria krijgen het moeilijker

enenuit de Shomron

Airbnb is een internationale organisatie waarbij mensen
een vakantiehuis kunnen huren. Ook zijn er meerdere
vakantielocaties in het ‘betwistte’ Samaria en Judea
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Speciaal!!!
Wat? De Alephcursus ‘Hebreeuws in Zes Dagen’
Waar? In Israel, in Na’aleh,in het Harteland Samaria
Wanneer? Van zondag 4 t/m vrijdag 9 sept. 2016
Hoeveel kost dat?

€675, p.p.*

beschikbaar. Nu dreigen er donkere wolken voor die
locaties omdat deze nu mogelijk ook geboycot gaan
worden. Het is triest, maar naast de algemene proPalestijnse groepen zijn het vooral ook linkse Israelische
en linkse Joodse organisaties buiten Israel, die mensen
stimuleren om bedrijven van ‘settlers/kolonisten,’ te

Inclusief? Zoals veel en lekker eten en
drinken, 5 overnachtingen, lesmateriaal,
onderwijs, uitjes en reizen?
Ja, behalve je eigen verzekeringen.
En… ideale, prettige ‘overdagvluchten’.

boycotten. Deze week werden 140.000 handtekeningen
aangeboden aan Airbnb als protest tegen de, wat zij
noemen, kolonistenverhuurders….
Wij met ons Guesthouse vallen daar in principe ook onder.
Echter staan wij niet bij een algemene organisatie
ingeschreven als gasthuis en zijn ook niet bijv. via
booking.com te vinden. We hopen dat u ons promoot… 
via mond op mond reclame en … gewoon eens aanklopt;
op bezoek komt voor een lekkere kop koffie of voor een
overnachting. Het is hier meer dan mooi!
info@studiehuisreshiet.nl 00972 54 8858281
Van de week waren we voor een project in de Aravavlakte, beneden de Dode Zee in het
Biblical Tamar Park. We zullen er tzt wel over schrijven. Er bloeien onder andere aloë
vera’s . Het sap van de bladen is goed tegen verbranding en wondjes.

All-in en meer in Hollands-Israelische huiselijke sfeer
Langer verblijf in overleg mogelijk
De Alephcursus is een opstartcursus Bijbels denken
vanuit de Hebreeuwse Brontaal, zijn Taal en voor
iedereen toegankelijk.
Behalve het ‘geestelijk manna’ van de cursus in vier
seminars van circa 3 uur zullen wij in de middagen ook
enkele unieke plaatsen bezoeken. Het belooft een
verrijkende, krachtige en prachtige midweek te worden
in het land Israel, met bijzondere ontmoetingen met
haar bewoners. Het reisschema in grote lijnen:
Zondag 4 september vertrek: 14.45-20.15 en binnen
een uur bent u na aankomst dan al bij ons in Na’aleh,
lekker eten, drinken en relaxen.
Maandag 5-9: na ontbijt, eerste seminar, na de lunch
bezoek DutchFarm in de Noordelijke Negev, unieke tour
met Uzi Manor naar Sderot en soldaten bij de Gazagrens
bemoedigen. Diner in Na’aleh.
Dinsdag 6-9: tweede seminar, bezoek historisch
Modieen en Old Jaffo aan de Middellandse zee
Woensdag 7-9: derde seminar, bezoek Jeruzalem,
wandeling over de muren van de Oude Stad en o.a
lezing van de orthodoxe Jood Moshe Kempinski
Donderdag 8-9: vierde seminar en bezichtiging van het
‘balkon van Israel’ in Bet Aryeh en bezoek Bijbels
Shilo.
Vrijdag 9-9: ontbijt en nog wat ontspanning in Na’aleh
Terugvlucht naar Amsterdam: 12.30-16.40.
Max. 6-8 personen. Overnachtingen in het Studiehuis Reshiet Guesthouse in
Na’aleh (Nof Shomron) *op basis van een twee pers. Kamer. Prive tuin en
zwembad, gastvrij, gezellig, inhoudelijk en uitstekende maaltijden, direkte
vluchten Transavia. U kunt ook beslissen een programma over te slaan en
lekker op locatie blijven om te wandelen in het heuvellandschap in Na’aleh.
Beperkingen: u kunt voor die dagen alleen10 kilo handbaggage meenemen en
evt. een kleine schoudertas. Daardoor hoeft u echter nergens op koffers te
wachten, bent u sneller door controles heen, hoeft u geen 3 uur van te voren
aanwezig te zijn maar 2 uur. Tijdens de vlucht zijn er geen maaltijden maar u
kunt wel iets voor uzelf te eten bestellen in het vliegtuig of iets meenemen. U
krijgt bij aankomst een goede maaltijd in Na’aleh. Excl.verzekeringen.
Handdoeken zijn aanwezig en in september is het nog heerlijk weer!!!
Dit aanbod is beperkt geldig en o.v.v. voldoende deelnemers.

info@studiehuisreshiet.nl tel: 00972 54 8858281

Shomron nieuws
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De parasha van deze week is Wayikra; ‘en Hij riep.’ We lezen Leviticus 1 t/m 6:7; de haftara is deze week Jesaja
43:21-44:23 en uit het NT lezen we Hebreeën 10:1-18. Deze shabat is de shabat zakhor (de shabat van de
herinnering: “Gedenk wat amalek u heeft aangedaan!”). Deze shabat wordt bij de parasha het boek Esther
gelezen want shabat zakhor is de laatste shabat voor Purim, welke a.s. woensdagavond begint. Leviticus, het
middelste Bijbelboek is het kortste van de 5 Boeken van Moshe. Het beschrijft maar een korte periode van de
geschiedenis van Israel terwijl zij zich ophouden bij de berg. Wayikra betekent ‘en hij riep/noemde;’ qara  קראis
het basiswerkwoord en heeft woordverband met bara  בראwat scheppen betekent. Al roepende schiep en schept
God Zijn Schepping. Is de Schepper ooit opgehouden met scheppen? Nee, natuurlijk niet. Hij is de levende God,
Die iedere dag nog zegt: “Jehi or יהי אור, Er geschiede licht.” Het werkwoord qara komt al voor in Genesis: God
noemde het licht dag en het donkerte nacht.
Leviticus is niet toevallig het middelste boek: in het midden van Leviticus is het verhaal verpakt van de verzoening
door het bloed van het lam wat ook het midden, de kern is van het gehele plan van God met de mens.
De parasha handelt over het brengen van de verschillende offers, zoals bijvoorbeeld het vredeoffer, zebach
shlomim זבח שלמים. Ook wordt het qorban,  קרבןgenoemd als offer, wat woordverband heeft met het woord voor
naderen, karabh קרב. Zonder offer kunnen we Hem niet naderen, of het nu een echt dier is of een
dankzeggingsoffer, Hij doet het ermee! Het brandoffer is het olah,  עלהwat ook betekent opgaan en inderdaad
gaat een brandoffer omhoog, in rook op wanneer men het verbrandt. Zo zijn er verschillende offers voor
verschillende doeleinden in de relatie met Hem. De haftaralezing en de NT-lezing sluiten hier naadloos op aan.
God Zelf heeft in Zijn Zoon het antwoord gegeven; in het Lam dat voor eens en voor altijd is geslacht voor de
zonden der wereld en in de lezing van Jesaja zien we dit cryptisch aangekondigd door Hem in de woorden: “Ik ben
de Aleph  אen de Taw ת.” Aleph betekent Eersteling, Voortrekker, Koploper en taw betekent teken, kruisteken.
Wanneer God dit dus zegt dan zegt Hij eigenlijk cryptisch: Ik, de Eersteling ben het Kruisteken; Ik geef Mijzelf
S kruis voor jullie! Hoe ontroerend is dit en Hij heeft het nog werkelijk gedaan ook, ruim duizend jaar
over aan het
na deze profetie van Jesaja kwam Hij echt in het vlees en liet Hij zich werkelijk kruisigen, onnavolgbaar! Alle
offers wijzen naar dit geweldige Offer van en door Hemzelf. Alle eer aan Hem, Die Zijn woede over onze zonden
in Zichzelf verwerkt heeft, door Zelf Offerlam te worden!
Welkom in ons gastenhuis in de Samaria, in de settlement Na’aleh. Prettige kamers, lekker en ‘gevuld’ ontbijt,
eigen opgang en de achtertuin. Klein half uur verwijderd van de luchthaven Ben Gurion en centraal gelegen in
Israel, op een hoge berg in het vriendelijke heuvel- en hartelandschap van Samaria.

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!

TijdStip 26 komt vlak voor Purim 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.

שבת שלום

SHABAT SHALOM EN DASH CHAM, WARME GROETEN

