V ANUIT S HOMRON

WekelijkseWeWe vanuit SWeWekelijkskamarWeia/Shomron

Israel

WEKELIJKS MAGAZINE VANUIT HET

vooral

HARTELAND

Vrijdag 10 juni 2016

4-3-5776
Nummer 48

Studiehuis Reshiet Israel info@studiehuisreshiet.nl
Tel: 00972 54 8858281 www.studiehuisreshiet.nl
Hebreeuws In Zes Dagen, Guesthouse en groepsreizen

‘Vanuit Shomron’ is bedoeld

Shalom, שלום

die deze week in- en rondom

Na’aleh, 10 juni 2016

Het plein voor de Klaagmuur, waar heden ten
dage zovele Joden en niet-Joden vanuit de hele
wereld samenkomen om te davnen/bidden of
gewoon om elkaar te ontmoeten, bestaat deze
week 49 jaar. In het vorige nr. is per abuis het
getal 70 genoemd maar dat getal bewaren we
voor volgend jaar, wanneer de Staat Israel
zeventig wordt!
Toen Ben Gurion op 8 juni 1967 kwam kijken
naar de Westelijke Muur was hij geschokt te
zien dat er allerlei toiletten tegenaan stonden
gebouwd en er lag veel vuil. De Arabieren van
de wijk Mughrabi, die tegenover de Muur lag,
gingen niet bepaald zorgvuldig om met deze
voor Joden bijzondere plaats. De huizen van de
Arabieren waren bijna tegen de Muur
aangebouwd. Er moest ruimte komen. De 108
huizen van de Mughrabi wijk maakten plaats
voor wat nu het ruime plein is waar iedereen
kan samenkomen en het gaat vast allemaal, one
day, nog veel groter worden…. Het grootste
gedeelte van de Westelijke Muur ligt onder de
grond. Het is adembenemend om (weer) eens
een tocht onder de ‘Klaagmuur’ te maken.
Oude ‘Westelijke muur onder de grond.

om u in een paar minuten …
 enkele ‘highlights’ te geven
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

Aanslag
Woensdagavond werd Israel wederom
opgeschrikt door een terroristische aanslag op
een restaurant in het centrum van Tel Aviv.
Twee palestijnen, verkleed als keurige
orthodoxe Joden met stropdas, uit de omgeving
Hebron schoten hun geweren helemaal leeg op
iedereen die zich bewoog. Vier doden en 8
gewonden en de daders zijn min of meer
ongedeerd. In o.a. de stad Tulkarem was deze
duivelse aanslag de aanleiding om extra vrolijk
de ‘ramadanmaaltijd’ voort te zetten en snoepjes
uit te delen. CNN schreef over een aanslag van
‘terroristen’, met aanhalingstekens dus en in
Rusland stonden er koppen in de krant dat
orthodoxen een aanslag hadden gepleegd.
Hamas dreigt met meer aanslagen tijdens de
ramadan. O Adonai, behoed ons allen!
Shabhuoth
Zondag is het ShabhuothFeest, zeven weken na
Pesach. Het is de afronding van de Uittocht en
het doel van de Uittocht… Immers, Adonai zei
tegen Moshe: wanneer je het volk hebt uitgeleid,
dien Mij dan op deze Berg (Ex.3:12). Het hele
volk werd aldaar geheiligd en zei collectief: wij
zullen doen en horen naar Uw Woord. God
noemt Zijn volk gezalfden, messiassen staat er
in het Hebreeuws, meshichiem, en Hij
waarschuwt: Raak Mijn meschichiem niet aan!!!

l

De Onderwijzing van Adonai vanaf die Berg heeft de wereld goed
gedaan. Al minstens 3500 jaar weet een groot deel van onze wereld
van deze Boodschap af. Moge er opnieuw een verschijning van Zijn
Heerlijkheid zijn op komende Shabhuot, of die vergelijkbaar met
zoals het beschreven in Handelingen 2.

Vanuit Op
de Shomron
Strijkernieuws
Warm, warm… tja, we blijven deels
Hollanders en klagen dus als het te warm of
te koud is en hebben het dagelijks wel even
over het weer…. Het valt ons echter op dat
ook Israeliers vaak over het weer praten en
dat het weerbericht ook intensief
bekeken/beluisterd wordt.

gedeelte is toegankelijk

Zondag en maandag is het Wekenfeest en
dus schoolvrij. Dan nog 2.5 week vroeg op
(school begint hier om 8 uur) en dan kunnen
de tassen 2 maanden de kast in.
De week na Shabhuoth 2015 begonnen we
met het schrijven van het wekelijkse ‘Vanuit
Shomron’. Mazel tov, een jaar alweer.
Hoewel we niet weten of onze berichtgeving
bij iedereen op de goede manier binnenkomt
(kan ook immers in de spambox belanden…)
horen we regelmatig berichten terug en
weten we dat mensen de PDF ook doorsturen
en gebruiken meerdere mensen, in
overeenstemming met ons, de wekelijkse
Torahuitleg/parasha voor eigen parochie 
De luchten boven Naáleh kunnen soms
adembenemend mooi zijn. Je ziet regelmatig
prachtig avondrood en de donkere lucht van
de foto hieronder kwam opeens aanzetten. Er
kwam geen regen uit….

Als je onderstaand bordje ziet kijk je wel
beter uit. Het hing in de parkeergarage bij
Jaffo. Denk zelf dat het bluf is…maar toch…
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Brazilië
De grootste evangelische gemeente woont in de
VS en Brazilië staat wat dat betreft op nummer 2!
De laatste jaren is het aantal ‘evangelicals’ enorm
toegenomen in dat land en ongeveer 22% van de
Braziliaanse christenen komt in een evangelische
gemeente. Er blijkt veel interesse voor Israel te
bestaan bij die gemeenten en momenteel voert
rabbijn Yechiel Eckstein, oprichter van de
International Fellowship of Christians and Jews
in Brazilië een campagne om meer informatie te
geven over Israel en ook om de Joden aldaar te
informeren over het maken van aliyah (naar
Israel immigreren).
Telling Shomron en Judea
Onlangs kwam er via een rapport uit hoeveel
Joden er in ‘de (bevrijdde) Gebieden’ (SamariaJudea) wonen. De oostelijke gedeelten van
Jeruzalem zijn hierin niet meegeteld, daar wonen
circa 360.000 Joden. Volgens de wereldopinie is
oost Jeruzalem wel deel van de ‘westbank’...
Het aantal Israëliërs in Shomron-Judea, het
harteland van de oude Bijbelse Israelische-Joodse
koninkrijken stond sinds 2010 op circa 350.000
en is nu gestegen naar 406.302 en vier daarvan
zijn wij . Een groei van bijna 30%.
Palestijnen willen in het gebied waar wij wonen
een zoveelste moslimstaat en zij hebben vele,
zeer vele, kansen gehad om hun eigen staat te
stichten. Net zo vaak hebben zij goede
voorstellen van Israel hierover systematisch zelf
van hand gewezen, al meer dan 100 jaar gaat dat
zo door…. Ze pakken liever de wapens om te
vechten dan de schop in de grond te steken en
van hun vele woestijnen iets moois te maken, iets
wat Israel wel doet. Bovendien kiezen de
Palestijnen vaak verkeerd. Er is een uitspraak
over hen: ‘Ze missen nooit een kans om een kans
te missen..’ Israel zal ooit de derde Tempel
willen oprichten op de Plek waar deze hoort en
geen moslim zal dat toestaan…
Het probleem is menselijker wijze nooit goed op te lossen
omdat het een geestelijke strijd is. Daar moet een Gods
ingrijpen plaatsvinden middels de Meshiach Zelf of door
1 van Zijn natuurverschijnselen om dan shalom te
brengen voor iedereen onder de heerschappij van de God
van Israel alléén.

Vanuit Shomron
Grapje van Ruth
Een oudeenenuit
orthodoxe man
te davnen voor de
de staat
Shomron
Klaagmuur in Jeruzalem. Komt er een journalist hem
op de schouder tikken: Eh, meneer, mag ik u wat
vragen? De man kijkt wat verstoord op en zegt: nou
even dan hoor, want ik ben aan het bidden. Okay, zegt
de journalist zachtjes en vraagt: hoelang doet u dat al,
dat bidden? Wel zegt de oude man, al heel mijn leven
kom ik hier bij de Klaagmuur, al toen ik een kleine
jongen was met mijn vader, ja, heb heel wat uurtjes
hier biddend doorgebracht. En, vraagt de journalist,
hoe voelt dat nou? Tja, zegt de man, heel goed
hoor, maar soms heb ik wel het idee dat ik tegen een
muur sta te praten…. 
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TijdStip nr 27 komt dit weekend uit! Wilt u een gratis
proefnummer of meteen een abonnement? Mail ons dan.
TijdStip is een uniek magazine over de Bijbels Hebreeuwse
Levensstijl en de Hebreeuwse Taal.
----------------------------------------------------------------------------Sinds wij in de Shomron wonen organiseren wij ook korte
Studie/Ontdekkingsreizen naar Israel.
Vijf dagen-Vier nachten
12 september heen en 16 september terug?
€645, p.p. all-in en veel meer
Even (weer) Israel/Samaria beleven!

Langer boeken kan altijd
Opschepper
Abbas (opperhoofd Palestijnse Autoriteit)
beweert dat zijn voorgeslacht 6000 jaar terug al
een alfabet heeft uitgevonden en dat zij eerder in
het huidige Israel woonden dan Abraham. Er is
nooit een archeologisch bewijs gevonden en het is
ook niet relevant te weten dat evt. voorgangers
van Abbas hier zouden hebben geleefd. Toen
Abhraham naar Kanaän kwam waren er steden…
Punt is dat er een landsbelofte op Israel ligt,
gegeven door God Zelf, in wie wij geloven, en
dat het niet aan Abbas en zijn kornuiten is
gegeven. Nekudah (punt uit)!
Rolrestanten
Israel doet er alles aan om zoveel mogelijk restjes
van dode zee rollen te verzamelen die circa 2000
jaar geleden achtergelaten zijn door Joodse
‘rebellen’. Zij worden hierin tegengewerkt door
rovers die goud zien in alles wat met die rollen te
maken heeft. Er zijn momenteel weer
opgravingen gestart om zoveel mogelijk grotten
te onderzoeken en alle kleine stukjes papier zijn
waardevol. Nachtelijke antiekrovers hebben
blijkbaar een goede neus voor verborgen rollen en
zijn de archeologen dikwijls te slim af. ‘Het is
een kat en muis spel,’ zegt dhr. Fitoussi, hoofd
van Israel’s ‘roof-preventie’ organisatie. Ieder
jaar worden er ongeveer 100 antiekrovers
gearresteerd.
De woestijn vlakbij Qumran, het Dode zee gebied. Wie weet liggen er hier
nog verborgen NT rollen in het Hebreeuws geschreven.

Rechtstreekse vluchten vanaf Schiphol, unieke plaatsen bezoeken,
dagelijks boeiende toegankelijke Bijbelstudie vanuit de
Hebreeuwse grondtekst, heerlijke maaltijden en drankjes,
gezellige gastvrije sfeer en overnachten op een hoge berg in het
goed verzorgde gastenhuis van Studiehuis Reshiet in Na’aleh/
Samaria. Excl. Verzekeringen en alleen op basis van een 2
persoonskamer.
Maandag 12 sept. Vlucht van 6.05-11.35
Lunch, even rusten en dan bezoek Bijbels en nieuw Shilo op de
route der Aartsvaders.
Dinsdag 13 sept. Via Qasr al Yahud (De Jordaandoopplaats bij
Jericho), Dode Zee (even drijven…) naar de Negev. We bezoeken
daar Tamar en Uzi Manor in Sde Zvi (DutchFarm) en
ontmoeten/bemoedigen de soldaten aan de grens met Gaza.
Woensdag 14 sept. Peduel: het Balkon van Israel en o.a. oud
Modieen van de Makkabeeën.
Donderdag 15 sept. Jeruzalemdag, oud en nieuw Jeruzalem O.a.
ontmoeting met de orthodoxe joden Moshe en Dov Kempenski, de
Maganeh Yehudahmarkt en evt. het Gush Katif museum.
Vrijdag 16 sept. Terugvlucht om 12.30-16.40.

Studiehuis Reshiet organiseert behalve Alephcursussen
Hebreeuws denken vanuit de BijbelTaal, sinds 2006 regelmatig
korte en langere reizen naar Israel, voornamelijk in klein groepsverband. Leerzaam, ontdekkend en vooral ook ontspannend. Vierof soms vijfdaagse reis al vanaf €599 all-in. Het hele jaar door is er
aanbod van reizen. Ook (studie- speciale gelegenheid-) reisjes
geheel op maat voor u gemaakt. Mail voor informatie:
info@studiehuisreshiet.nl
Altijd all-in en meer in Nederlands-Israëlische sfeer

Shomron nieuws

Pagina 4
Parasha Shabhuoth שבועות, het Wekenfeest.

Voordat we met de Parasha van deze week verder gaan moeten we iets corrigeren: Levi  לויwordt niet met een Bheth ב
geschreven, maar met een Waw  וen het betekent verbonden zijn, in de vorige Parasha heb ik (Karen) dit verkeerd geschreven,
dank aan onze oplettende lerares die erop wees !
Morgenavond begint Shabhuoth; een logisch vervolg op Pesach פסח, wat we vijftig dagen, oftewel zeven weken geleden
afsloten. Pesach is de viering van de Uittocht; Shabhuoth/Pinksteren is de viering van de Doortocht en Sukoth ( סכותhet
Loofhuttenfeest) is de viering van de Intocht in het Beloofde Land, zowel letterlijk voor het volk Israël als symbolisch in het
handelen van de Messias voor allen. Deze Hoogtijden/Feesten des Heren verwijzen allemaal naar het verlossend handelen van
Jehoshua. Al deze Feesten in de cyclus van God zijn in feite met elkaar verbonden; één groot Festival van Bevrijding.
Uit de Torah lezen we naso נשא: Neem het getal op; tel! We lezen Numeri 4:21-7:89, uit de Haftara lezen we Richteren 13:2-25
en uit het NT lezen we Johannes 12:20-36.
De betekenis van het Hebreeuwse werkwoord nasa ( נשאwaarvan de gebiedende wijs naso is afgeleid) is optillen, opheffen,
dragen, dat is wat Jehoshua deed toen Hij verhoogd werd, aan het kruis ging, wat Hij ook uitlegt in deze Parasha: “En Ik, zo
wanneer Ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal Ik allen tot Mij trekken.” (vers 32). Er bestaat in de Griekse grondtekst geen
twijfel over wie Hij tot Zich zal trekken: pantas, παντας, allen, alle mensen (Allemensen, wat een belofte)! Mooi is ook dat in
de grondtekst staat dat Hij uit de aarde verhoogd zal worden en de mensen tot Zich zal trekken, niet alleen aan het kruis, toen
Hij van de aarde verhoogd was gebeurde dit, maar vooral nadat Hij uit de aarde weer is opgestaan! Na die ongelooflijke
gebeurtenis heeft Hij werkelijk alle macht, de tegenstander, de satan  שטןis ontheven van zijn tot dan toe rechtmatige
eigendomsrecht op de aarde (Lukas 4:6), de Zoon Gods heeft het recht terug gepakt, heeft het eigendomsrecht opgetild,
opgeheven nasa נשא, van de schouders van de tegenstander. Puh!
S

Eerder in de behandeling van een van de Parashoth spraken we al over de gelofte van de Nazireeër  נזירnazir, daar gaat het nu in
de Parasha en Haftara ook over. Als men onder deze gelofte stond, dan dronk men pertinent geen wijn of druivensap. Ook liet
men het haar lang groeien. Simson stond van voor zijn geboorte al onder deze gelofte; zijn moeder mocht tijdens de
zwangerschap geen wijn drinken. Zijn kracht zat hem dan ook niet in zijn lange haar, maar in deze achterliggende
gelofte.. Zoals we weten dronk Jehoshua wél wijn (Mattheus 11:19) en stond Hij dus niet onder deze gelofte, had
dan ook geen lang haar omdat dat in die tijd een schande was voor een man, dat hadden we al eerder behandeld
(1 Cor. 11:14). In Numeri 6 zien we de instelling van deze gelofte. Het woord is afgeleid van het werkwoord
nazar  נזרwat betekent zich toewijden, zich onthouden van, vasten. De reden waarom men onder deze gelofte kon zijn, wordt
hier niet genoemd. Het is wellicht niet toevallig dat het direct staat na de beschrijving van wat te doen met een wel- of niet
overspelige vrouw en een jaloerse man.. Beiden zouden kunnen kiezen om onder de gelofte van de nazireeër te gaan staan voor
een periode om hun gedachten en harten toe te wijden aan God. Een tijd van vasten is heel goed voor de mens. Een tijd van
Feesten ook: we wensen u een fijn Shabhuoth/Pinksterfeest!

Welkom in ons centraal gelegen Shomron’s gastenhuis (B&B) in Na’aleh. Er zijn minstens drie
gastenkamers voor u beschikbaar met eigen of gedeelde ruime badkamer en een privé achtertuin
met zwem-ontspanningpool. Prijzen voor een 2 persoonskamer vanaf €55 per kamer per nacht
inclusief ontbijt. Voor een alleenreizende vanaf €38, per nacht inclusief ontbijt.
Iedere week een ‘Vanuit Shomron’. Soms valt het niet mee om tussen alle bedrijven door, want
het schrijven van deze weekbrief is niet onze dagelijkse bezigheid, het weekmagazine gevuld te
krijgen. Momenteel schrijven wij nl. intensief voor het volgende nr (27) van TijdStip, het 2.5
maandelijks magazine over de Bijbelse Levensstijl, de Feesten aangevuld met boeiende Bijbels
Hebreeuwse woordstudies. Wanneer u eens een proefnummer wenst horen we dat graag!

שבת שלום

