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Shalom,  שלוםnr. 58- נח14-10 ’16.
Op pag.4 de parasha/Bijbel uitleg 
Uitgave 58 alweer! Achtenvijftig is een
bijzonder getal en niet alleen omdat
één van de ‘Vanuit Shomron’ schrijvers
inmiddels die leeftijd heeft bereikt .
Volgens de overlevering leven wij nu in
de 58E eeuw. Deze eeuw begon in 1940.
Vijftig is nun  נen acht is cheth  חin het
Hebreeuws en samen vormt dat het
woord rust, nach of ook wel nuach נח
waarvan ook de naam van Noach is
afgeleid. Onder Noach kwam de aarde
tot rust en startte er een nieuwe tijd.
De Cheth  חen de nun  נvormen samen
ook het woord chen חן, genade. Velen
van het joodse volk zagen bij de komst
van de 58E eeuw hoop op het herstel
van Israel in het Land der Vaderen.
Immers al zeker 70 jaar lang (berekend
vanaf 1940) werd het oude land Kanaän
levendiger en groener door de komst
van Joodse pioniers. De zgn.‘genadeeeuw’ startte echter in de donkerte
van de Shoa/Holocaust. Maar baruch
haShem (geprezen zij de Naam) mocht
na cheth/8 jaren, in het jaar
5708/1948, het kleine Israel meedoen
aan het wereldwijde ‘Kolonistenspel.’
En Israel doet het goed, groeit en
ontwikkelt zich razendsnel, tot grote
ergernis van de volkeren. Armoe is er
ook, net zoals veel stress en zorg om de
toekomst, maar we blijven vertrouwen
op het Levende Woord en de kracht van
de Heilige Geest. Het zal goedkomen,
hoe dan ook!
Chaq sameach Sukkot, een goede
loofhuttentijd!
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‘Vanuit Shomron’ is bedoeld
om u in een paar minuten …
 enkele ‘high lights’ 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, kom eens op
bezoek en geef het door 
Yair en Karen Strijker

Joden hebben niets met de Tempelberg?
Het is toch te zot voor woorden, maar
blijkbaar is een zeer groot deel van de
wereld overtuigd van het feit dat er geen
relatie is tussen Joden en wat wij de
Tempelberg noemen.
De UNESCO/United Nations hebben met
meerderheid van stemmen besloten dat
Joden niets te zoeken hebben op wat zij het
Al Aqsa plein noemen. Dat ook Christelijke
naties hierbij openlijk tegen Israel stemden
is schandalig. Hoe lezen zij dan al die
passages in het NT (o.a. Math.21:12 waar
Jehoshua naar de Tempel ging? Moet Tempel
dan in de komende Bijbelvertaling vervangen worden door Al Aqsa moskee of Al Haram
al Sharif??
Onze premier reageerde op de uitslag met
te zeggen dat wanneer de wereld de relatie
Joden-Tempel ontkennen dat net zo is als
het ontkennen dat Egypte een link heeft met
Pyramides of China met de Chinese muur.
Hij attendeerde de wereld erop om eens
naar Rome te gaan, naar de Titusboog en
daarop te kijken naar het Tempelsymbool,
de Menora, die de Romeinen uit de Joodse
Tempel hadden geroofd en als trofee
hadden meegenomen. Het is te zot voor
woorden maar we leven in een zotte wereld
en het kan nog gekker worden….Gelukkig
stemden Nederland en Duitsland pro
Tempel! Dat die landen zegen ontvangen!

Vanuit Op
de Shomron
Strijker-Shomron Nieuws
Vandaag gaan de vijf hechtingen uit de knie van
Ruth. Het gaat gelukkig goed! We hebben elkaar
uiteraard erg gemist omdat Yair in Nederland
was, maar we zijn sinds donderdagavond weer
herenigd.
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Bijzonder karretje met als thema Hebron en
Jeruzalem , de stad van de Meshiach!
Dat Hij spoedig verschijne en neerdaalt!

20 oktober is er weer de Jeruzalemmars!
Honderdduizenden mensen van over de
hele wereld komen vol vreugde naar
Jeruzalem om het Loofhuttenfeest te
vieren. Op donderdag 20 oktober is er
opnieuw de feestvolle optocht in de
Jeruzalemse binnenstad. De grootste groep
uit de volkeren is meestal de Braziliaanse.
Maar ook duizenden Chinezen lopen mee
om Israel te bemoedigen en helaas dikwijls
maar enkele tientallen Hollanders. KOM!!!!
Zacharia 14:16 voorspelde het al: In het
laatste der dagen zal ieder komen om het
Loofhuttenfeest te vieren….
AGENDA
A.s. januari spreekt Karen Strijker een aantal
avonden bij Pillar of Fire in Den Haag over de
Psalmen vanuit het Hebreeuws: donderdag de
19e Psalm 83; vrijdag de 20ste inleiding Shabat
met maaltijd; zaterdag de 21e ’s-ochtends
spreekbeurt over Psalm 58 in de dienst van
gemeente Shamar en zondag de 22ste als laatste
Psalm 2. U kunt de hele serie volgen of u kunt
een gedeelte volgen; elke avond heeft een eigen
thema. U bent van harte welkom! Geef u graag
van tevoren even op bij ons. Wij geven u dan
informatie over tijden en precieze locatie,
aanbevolen!
Sukkot
Zondagavond begint het sukkotfeest. De mensen
zijn druk in de weer met takken en loelavs
(plantenbundel bestaande uit een palmtak,
myrthetakjes,wilgentakjes en een etrog). De
etrog ziet eruit als een citroen, maar heeft een
mooi kroontje bovenop. Het belooft mooi weer te
blijven dus kunnen ook wij gezellig in de sukkah
eten.
Ook zien wij uit naar het reisgezelschap
waarmee wij in sukkotweek op stap gaan en
waar we samen mee mogen studeren.
Vakantiedrama.
Vandaag worden twee Israelische kinderen van
5 en 10 jaar begraven, die bij een ernstig auto
ongeluk in de VS om het leven kwamen.

Tiferet synagoge
Nu de Hurva synagoge in het midden van het
Joodse gedeelte van de Oude Stad van
Jeruzalem helemaal hersteld is, mag ook de
‘tweeling sjoel,’ de Tiferet (betekent pracht)
synagoge opnieuw haar luister tonen. Het
kabinet gaf van de week haar akkoord. Beide
synagogen zijn in 1948 door Jordanie met de
grond gelijk gemaakt.

Vanuit de Shomron
Ook voor U geschikt!
Korte, Toegankelijke, Inspirerende, Unieke
HebreeuwseTaal- en ontdekkingreis naar
Israel.

Vijf dagen Israel voor maar €595
Volledig tot in de puntjes verzorgd!
Van 13 t/m vrijdag 17
februari 2017, directe vlucht (4.5
uur), overdag, all-in en langer boeken
is mogelijk.
Studiehuis Reshiet organiseert regelmatig taal- en studiereizen naar
Israel. Wij nodigen u ook uit om horen over de mooiste,
diepzinnigste en verrassendste en toegankelijkste Taal der wereld,
de Taal van Adonai/God Zelf. Geschikt voor jong en ouder, met of
zonder ‘taalknobbel’.
Aan de hand van de Alephcursus Hebreeuws in Zes Dagen van
Studiehuis Reshiet, leren wij u, in het Land Israel, in vijf dagen van
pakweg 2.5 uur per dag niet alleen alle Hebreeuwse letters, maar
ook zult u genieten van de mooie ‘taalverhalen’ en leren spellen en
woorden opzoeken in een concordantie.
U zult ontdekken hoe geweldig Hebreeuwse Bijbelwoordstudie is.
Half februari is het doorgaans al redelijk mooi weer al kan het fris in
de avonden zijn. De natuur staat dan volop in ‘groei en bloei’.
Behalve studie is er uiteraard ook veel ontspanning, veel lekker eten
en drinken en maken we unieke tripjes door Israel en de Samaria.
Er zijn halve dag tripjes gepland naar o.a. Peduel (het zgn. balkon
van Israel met een prachtig uitzicht), wandelen over de oude
stadsmuren, gesprek met orthodoxe Joden en ‘messiaanse’ Joden,
een wijnproeverij in de Shomron, bezoek van de unieke Shalom Tent
in Kvar Ruth (organische tuin en olijvenpers, een iniatief van een
Arabier en een Joodse familie), Bethel, Hebron en het graf der
aartsvaders en moeders, Het programma kan op verzoek aangepast
worden. Er is ook vrije tijd voor studie of iets voor uzelf.
Overnachtingen in het Familiegastenhuis van de Strijkers in Na’aleh.
Prettige twee persoonskamers met eigen douche/bad en
toiletkamer. Mail voor verdere informatie.

Er kan maar een beperkt aantal mensen mee.
Omdat we vroeg boeken kan deze reis zo goedkoop worden
aangeboden daarom:

Graag spoedig reageren i.v.m. beperkte
beschikbaarheid van tickets voor deze reis.
info@studiehuisreshiet.nl

Israel-Samaria
Zes dagen naar Israel voor maar €595 all-in!

Van woensdag 1- 6 februari 2017.
Directe vlucht overdag.

Even heerlijk eruit, naar de zon
en de bijzondere Israelische
anemonen in de woestijn en de
amandelbomen zien bloeien? Mail
voor verdere informatie of kijk
op www.resetisraeltours.com

Pagina 3
Chanukahreis in de ‘kerstvakantie’.
Van 21 t/m 26 december
vluchten rechtstreeks en overdag

€685,
Jehoshua/Jezus is al van vóór de grondlegging v.d.
wereld en Hij Zelf zegt: Eér Abhraham was Ben Ik.’
In de wintertijd werden geen volkstellingen
gehouden. Is 25 dec wel Zijn geboortedag? Hoe dan
ook, of u nu wel of niet Kerst gedenkt, de komst van
de MensenZoon op aarde is een geweldig feit!!
U bent hartelijk welkom om in die periode in het
Land te zijn waar de ‘broodbak’van het
Christendom ooit stond en om samen met ons en
Israeliers het Chanukah-Herinwijdingsfeest te vieren
(Joh 10:22). Ook Jehoshua vierde Chanukah!
ZES DAGEN voor slechts €685 inclusief direkte
vlucht en alles wat u nodig heeft: overnachtingen
in ons mooie Gastenhuis in Na’aleh in de
Shomron, heerlijke gezonde maaltijden, lekkere
wijnen, dagelijks boeiende Bijbelstudies (manna
voor de ziel) bezien vanuit de Hebreeuwse Taal,
unieke tripjes naar o.a Jeruzalem, Dode Zee, Graf
onzer aartsvaders en moeders in Hebron (Indien u
nu van Christus bent, dan bent u zaad van Abraham, en
naar de belofte erfgenamen". (Galaten 3:26-29). Verder
een bezoek aan Shilo, Peduel, Bethel, oud
Modieen, Kfar Ruth. Op verzoek kunnen we
aanpassingen aanbrengen.
Reisleiders en onderwijzers: Yair en Karen Strijker
van Studiehuis Reshiet.
Info: info@studiehuisreshiet.nl 00972 54 8858281
Wilt u mee? Wacht u dan niet te lang met
boeken want de tickets worden steeds
duurder……..op basis van een tweepersoonskamer.
Dit aanbod is beperkt geldig en o.v.v. voldoende deelnemers.

Shomron nieuws

Pagina 4

Parasha  האזינוha’azinu (luister aandachtig), we lezen Deuteronomium 32:1-52. Uit de
Haftara lezen we 2 Samuel 22:1-51 en we lezen Romeinen 10:-11:12; 12:19 en 15:9-10.
Wat is het triest dat God al voorzegt in de Parasha dat het volk gaat afwijken van Zijn
wegen. Hij is al zo’n weg met het volk gegaan, maar zoals het spreekwoord zegt: het volk
is zo sterk als zijn koning, zo weten we dat wanneer Moshe en Jehoshua eenmaal niet meer
in leven zijn, het volk begint te wiebelen.
Sterk leiderschap is toch zo belangrijk! Hoe Moshe ook heeft geprobeerd om het volk op te
voeden in de Torah, zonder zijn aanwezigheid en de aanwezigheid van zijn opvolger
Jehoshua valt het volk langzaam maar zeker af…. Maar er is hoop!
Daar is David in 2 Samuel die zo’n ijzersterke lofzang aan God geeft, zo ontroerend en
daaruit blijkt dat een persoonlijke relatie met de God van Israel de mens bevestigt in zijn
mens-zijn.
David vertrouwt volkomen op zijn God, heeft overduidelijk een diepe band met Hem, durft
zelfs te zeggen dat hij rein van handen is (vers 21) terwijl wij allemaal weten dat hij dat
niet altijd was.
David kent de kracht van de Goddelijke vergeving en weet zich vergeven!
Dat is zo’n groot goed; hij durft zichzelf te zien zoals God hem ziet. Wat een gezond, heel
mens is David, de geliefde. Er zijn christenen die geloven dat Joden geen intieme relatie
met God kunnen hebben omdat ze Jehoshua (Jezus) niet kennen, maar dat is een
pertinente dwaling. Dat zien we aan het leven van David en wie de moeite neemt om een
uur bij de Klaagmuur door te brengen ziet dit ook aan de ontroerende manier
van bidden van vele Joden daar. “Ik en de Vader zijn Een,” zegt Jehoshua in
Johannes 10:30. Wie bidt tot God, bidt tot Jehoshua, ook al heeft diegene Hem
niet gezien in de gestalte van de Gekruisigde. Laten we het maar aan Hem overlaten, die
alle dingen weet en alle harten kent, wie Hij uitverkiest. Dat kon nog weleens heel anders
liggen dan men denkt. Paulus spreekt hierover: “Ik zeg dan: heeft God Zijn volk verstoten?
Dat zij verre!” (Rom.11:1). God heeft Zijn aangezicht een ogenblijk afgekeerd met het oog
op de heidenen, jawel, die mogen er ook bij horen, maar niet ten koste van de Joden, God
heeft hen niet- en zal hen nooit- laten vallen, want Hij is God en geen mens (Hosea 11:9).
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 per kamer per nacht inclusief top ontbijt. Mee-eten met ons gezin in de avond kan ook!

TIJDSTIP nr. 28 is in de maak…nog even….
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.
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