Vanuit de Shomron
Kanaal tussen Dode Zee en Rode Zee
Wanneer er niet wordt ingegrepen dan is de kans
groot, menen experts, dat in 2050 de Dode Zee
praktisch droog staat. Sinds 2006 zijn er plannen
om een kanaal aan te leggen vanaf Eilat naar de
Dode Zee. Op verschillende plaatsen zullen dan
ook installaties komen die het zeewater gaan
omzetten in drinkwater en bovendien zal er
elektriciteit worden opgewekt omdat de Dode Zee
een stuk lager ligt dan de Rode Zee. Het zal een
gezamenlijk project worden tussen Israel, Jordanie
en de Palestijnse Authoriteit. Momenteel zijn er 17
grote firma’s die meedenken over dit mega project.
Milieu activisten beweren echter dat het Dode zee
water niet vermengd zou moeten worden met ander
zout water omdat het ecosysteem dan gaat
beschadigen en het water zou vervuilen. Als leken
zeggen we: wat maakt het nu uit of er zoet water
van boven, uit de Jordaan, of zout water van
beneden inkomt… Maar daarvoor zijn we leken….
Jeminitisch drama
Tussen 1949 en 1954 zijn honderden baby’s en
peuters van Jeminitische afkomst in Israel
verdwenen. Vooral wanneer Jeminitische vrouwen
bevielen in het ziekenhuis, kregen zij na de
geboorte te horen dat hun baby was overleden. Zeer
waarschijnlijk zijn de kinderen doorgegeven aan
Europese, Askenazische gezinnen die na de oorlog,
door de nazi’s berooid van kinderen, in Israel
aankwamen. Men vermoedde blijkbaar dat deze
kinderen een betere toekomst zouden krijgen in een
Askenazische omgeving dan in een Sephardische.
Deze weken wordt er veel over geschreven in de
media en men wil dat er opheldering komt en dat
recht wordt gedaan aan de families die beroofd en
voorgelogen zijn. Deze geschiedenis is een zwarte
bladzijde voor de destijds jonge staat Israel en dit
alles moet worden uitgezocht en ‘rechtgezet!’
Turkije en Israel schudden zeer waarschijnlijk 26
juni elkaar de hand om officieel na 6 jaar van
extreme koelte weer relaties met elkaar aan te
knopen. Israelisch gas verwarmt blijkbaar Erdogans
hart…. Het Hamaskantoor gaat weg uit Turkije en
Turkije laat een energie centrale in Gaza bouwen.
Verkeerde tank?
De Israelische tank die in 1967 buit werd gemaakt
door Syrie en in Rusland terechtkwam is niet de
tank die vorige week met veel egards terugkwam in
Israel, zeggen experts. Dat is een enorme bittere pil
voor de nabestaanden van de drie jongens die toen
in de tank gestorven zijn en waar nooit meer iets
van is gehoord. Wie weet: wordt vervolgd….?
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Unieke Zevendaagse Israel studie- en ontdekkingsreis
Een gemeenschappelijk project van de DutchFarm in de
Negev en Studiehuis Reshiet in het Harteland, Samaria,
van dinsdag 8 november t/m maandag 14 november.
‘overdag vliegen’

€985,
All-in en meer in Hollands-Israelische huiselijske sfeer
Langer verblijf mogelijk
Dinsdag 8 november: vliegen van 13.30-19.00
U wordt opgehaald door Uzi Manor en hij brengt u in circa 1 uur naar Sde Zvi.
Korte kennismaking, Israelische gastvrijheid, gezelligheid, lekker eten,
drinken en relaxen.
Woensdag 9 november: na ontbijt, enige bomen planten en indien u wilt een
uurtje olijven plukken. Trip naar de Dode Zee en in de avond barbecueën en
Israelische muziekavond.
Donderdag 10 november: na het ontbijt naar Sderot (stadje bij de Gazagrens)
en een ontmoeting met de soldaten bij de Egyptische-Israelische grens.
Maaltijd in de Marokkaans-Joodse Negev stad Netivot, in de avond een gesprek
over de plaats van Israel, eretz Yisrael, vandaag de dag in deze wereld.
Vrijdag 11 november: na ontbijt inpakken en op weg naar Studiehuis Reshiet
in Na’aleh. Lunch en daarna naar Jeruzalem. Oude Stad, wandeling over de
stadsmuren en bezoek (oud Nederlander) Zvi Eyal, begin shabat meemaken bij
de Klaagmuur en kabalat shabat, feestelijke shabat maaltijd en uitleg in
Na’aleh bij Fam. Strijker.
Shabat  שבת: eerst rustig aan… opstaan en ontbijten en daarna huiselijke
shabatdienst en een paar mooie en toegankelijke Bijbelwoordstudies vanuit
het Hebreeuws, tocht naar het oude Modieen van de Makkabeeen in het Ben
Shemeshwoud en ontspanning.
Zondag 13 november: ontbijt en Bijbelstudie vanuit de Hebreeuwse Taal,
bezoek Peduel, ook wel het balkon van Israel genoemd met een schitterend
uitzicht. Bezoek Bijbels Shiloh en Bethel en als er interesse is en voldoende
tijd de Israelische canyon Azrieli in Modieen en daarna een afsluitende
feestelijke avondmaaltijd.
Maandag 14 november: ontbijt, ‘inpakken en wegwezen’  tegen 9.30
De terugvlucht naar Schiphol is van 12.40 tot 16.50.
In november is het doorgaans nog heerlijk aangenaam weer (18-24 graden)
maar een regenbui is niet uitgesloten. Wij informeren u tijdig! Warme kleding
meenemen voor de avond is raadzaam.
Max. 6 personen. Direkte vluchten met Transavia.
Overnachtingen op basis van twee pers. kamers. Zwembad (4x2x1), jakuzi
aanwezig.
De prijs is inclusief de vlucht, maaltijden, studies, bezoeken en inclusief 10
kilo handbaggage. Wilt u meer kilo’s meenemen dan moeten wij dat aan u
doorbereken. Tijdens de vlucht krijgt u geen maaltijd, maar u kunt zelf wel
iets meenemen of aanschaffen tijdens de vlucht. Bij aankomst is er een
maaltijd in de DutchFarm. Excl. Reis-en annuleringsverzekeringen.
Handdoeken hoeft u niet mee te nemen.
Dit aanbod is beperkt geldig en o.v.v. voldoende deelnemers.
Wij kunnen ook voor u reisjes op maat maken: kom bv met een deel van uw
familie en vier een gelegenheid in Israel…..
Ook in 2017 organiseren wij soortgelijke reizen.

info@studiehuisreshiet.nl tel: 00972 54 8858281

Shomron nieuws
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Parasha שלך לך, shalakh lekha zend gij! We lezen Numeri 13:1-15:41; uit de Haftara lezen we Jozua 2:1-24 en uit het NT Hebreeën 3:7-4:11.
In de Tenach staat steeds: ‘Ik, Adonai, geef u het land,’ maar praktisch gezien gaf Hij de kinderen Israels toestemming om zelf polshoogte te nemen. De
verspieders moesten 40 dagen door het land toeren om te zien of het land inderdaad geschikt was voor hen om in te overleven. In het Hebreeuws staat er het
werkwoord toer, תורdoorkruisen. Zeer waarschijnlijk komt ons woord voor toerist, rondtoeren en tournee van het dit Hebreeuwse werkwoord toer.
De verspieders, die ieder uit 1 van de stammen van Israel kwamen, moesten erop letten dat er goede weidegrond en voldoende bomen en vruchten waren. Dat
zou betekenen dat er jaarlijks voldoende water viel.
Wat betreft de inwoners: daar zouden zij zich helemaal geen zorgen over hoeven maken want Adonai zou voor hen uitgaan. Maar toch moesten ze erop letten
hoe die mensen waren en hoe hun steden eruit zagen.
Ook in Deuteronomium 1:21-22 zei Moshe dat Adonai het land aan het volk Israel ter beschikking stelde en dat zij moesten optrekken, נעלהna’aleh, om het in
bezit te nemen. Ze besloten de verspieders te sturen, vooral om de weg te verkennen.
Ondanks de belofte dat Adonai voor hen zou strijden, werd het volk bang voor de inwoners en durfde het niet op te trekken. Als straf moesten zij 40 jaar
rondzwerven. Eén jaar voor iedere verspiedersdag.
In Jozua 2:18 wordt gesproken over het scharlaken koord חוט שני, goet shani. Shani betekent scharlaken, karmozijn. Vergelijk met Jesaja 1:18 waar staat: ‘Kom
dan en laat ons tezamen rechten, zegt de HEERE (Aanwezige); al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw, al waren zij rood als
karmozijn, zij zullen wit worden als witte wol.’ In Numeri 19:6 moest de priester karmozijn in het vuur gooien, waarin de rode vaars werd geofferd, samen met
cederhout en hysop. Cederhout staat voor hoogte, het komt van een enorm hoge boom, hysop staat voor het minste van de plantjes, de majoraanplant en
karmozijn of scharlaken komt van een worm en Wie hebben we daar, beeld van de Messias: ‘Want ik ben een worm en geen man,’ zegt David in Psalm 22:7,
de Psalm die overduidelijk over het lijden, het offer van onze Messias gaat. Het is overigens geen toeval dat Rachabh  רחבde hoer een scharlaken koord uit
haar raam moest hangen, dit gaat veel verder dan alleen het lichamelijke behoud van haar en haar huis. Rachabh betekent wijd, ruim, ruimhartig, maar ook
hoogmoedig.
Opvallend is dat Mirjam hoogmoedig werd, dat hebben we in de vorige parasha besproken; ze stond op tegen Moshe en God sloeg haar terstond met lepra,
melaatsheid. De remedie daartegen staat in Lev. 14:4 waar cederhout (hoog), hysop (het laagste) en scharlaken/karmozijn (van een worm, ook het laagste)
werden gebruikt ter reiniging. De hoogmoed moest verlaagd worden.. Er staat niets toevallig in de Bijbel.
De Hebreeënschrijver spreekt over de rust waarvan Jozua ook sprak (vs. 8). Wie ongehoorzaam is, komt niet in Gods rust, het is dus ook niet een aardse rust
alleen, maar voornamelijk een rust die we bij God vinden als we Hem gehoorzaam zijn. Er worden twee woorden gebruikt voor rust in het Grieks: Καταπαυσιν,
katapavsin en σαββατισμος, sabbatismos, shabatsrust. Het eerste woord zouden we waarschijnlijk in het Hebreeuws kunnen vergelijken met het woord
menuchah, 0S מנוחה, rust, vrede. Salomo wordt in 1 Kronieken 22:9 een man van menuchah genoemd. In zijn dagen had Israel rust en vrede aan alle kanten.
Daar verlangen we opnieuw naar…

Welkom in ons gastenhuis Nof Shomron, in de jishuv/settlement Na’aleh. Prettige kamers, lekker en ‘gevuld’
ontbijt, eigen opgang en de achtertuin. 22 minuten verwijderd van luchthaven Ben Gurion en centraal gelegen in
Israel, op een hoge heuvel in Gods Harteland Samaria, tegen de heuvels van het oude 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!

TIJDSTIP nr. 27 is uit!
TijdStip is het 2.5 maandelijkse magazine van Studiehuis Reshiet over Bijbelse levensstijl en met 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

