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‘Vanuit Shomron’ is bedoeld
om u in een paar minuten …
 enkele ‘high lights’ te

Shalom,  שלוםnr. 59- נט21-10 ’16.
Op pag.4 de parasha/Bijbel uitleg 
Sukkot! Het Loofhuttenfeest is een
geweldige tijd om hier in Israel door te
brengen.
Niet dat wij ieder buiten Israel jaloers
willen maken maar echt… het is zo.
Waar ter wereld komen honderdduizenden toeristen bij elkaar in één
verenigde stad om uitbundig het Joodse
volk te bemoedigen, de éénheid van
Jeruzalem te belijden en de God van
Israel te loven?
Jeruzalem is er helemaal geschikt voor
om al die die mensen te ontvangen en
te herbergen.
Gisteren, 20 oktober mochten ook wij
als gezin- en met ons een geweldig
reisgezelschap- het fantastische
Jeruzalemse schouwspel bewonderen.
Behalve de vele buitenlandse bezoekers
zijn er de vele oudgedienden uit het
leger en allerlei Israelische organisaties
die met veel gezang en vertoon van
medailles e.d. trots meelopen en de
wereld laten zien: Unesco… jullie
besloten dan wel met meerderheid van
stemmen vorige week dat wij als Joden
geen binding met o.a. de Tempelberg
in Jeruzalem hebben maar hier zijn we
en hier blijven we!
Het beweren dat Joden niets met het
meer dan 3000 jaar oude Judea te
maken hebben is net zo belachelijk als
te beweren dat Arabieren niets met
Arabische landen te maken hebben.
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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

Amona
Donderdagmiddag- en avond kwamen
duizenden mensen naar Ofra en Amona om
te protesteren tegen het besluit van de
regering om vele huizen van Amona te
ontruimen. Amona ligt aan de route 60 die
van Jeruzalem naar het noorden gaat door
het oude harteland van de aartsvaderen.
De kwestie ligt heel gevoelig omdat het
daardoor onzeker wordt voor de zgn.
‘westelijke oever bewoners,’ (waaronder
wijzelf ook) of onze woonplaatsen wel
behouden blijven. We zullen er op een
nader tijdstip uitgebreider over schrijven.
Vele Chinezen kwamen naar Jeruzalem met
vlaggen en cadeautjes om uit te delen.

Vanuit Op
de Shomron
Strijker-Shomron Nieuws
Vakantietijd voor de kinderen….Op de mars
hebben zij vele vlaggetjes en cadeautjes
weten te ‘scoren’ van de toeristen die in de
mars liepen. Tja, nog meer ‘meuk’ in huis…

Raadsel
Op Sukkothavond kregen wij op de valreep
4 gasten die bij ons bleven eten in de
sukkah. Reuze gezellig en zulke gasten
noemen wij in Israel uzphizin, speciale
bezoekers die je met egards moet
behandelen. Eén van hen had een mooi
raadsel:
Je krijgt 9 muntjes. Eén daarvan is lichter
dan de andere maar dat kun je niet voelen
in je hand en daarom gebruik je een
weegschaal. Je krijgt slechts 2 x de
gelegenheid om de muntjes te wegen. Hoe
ga je wegen zodat je die ene lichtere weet
te ontdekken? Het is een ietwat
rekenkundig raadsel maar u heeft er even
de tijd voor , de oplossing is echt slim!!!!

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!
Wauw!!!! Wat geweldig, tijdens de
Jeruzalemmars. Volkeren die hun excuus
aanbieden voor wat hun regering besluit over de
status van Jeruzalem/Israel!
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B’Tselem
Er zijn enige linkse organisaties in Israel die anti de
staat Israel zijn. Eén daarvan is B’Tselem. Zij
beweren o.a. dat de settelments de oorzaak zijn van de
problemen die wij hebben met de
Palestijnen/Arabieren wereldwijd. Linkse partijen als
Peace Now (Shalom Achshav) en B’Tselem riepen de
UN op om actie te ondernemen tegen Israel!
Maar al lang voordat er één settelment bestond (sinds
pakweg 1967) waren er al terroristische aanslagen op
Israelische doelen. De kern van de problemen met de
Palestijnen is dat zij Jaffo, Acco, Haifa en Jeruzalem
ook als Joodse ‘settelments’ zien en dat zij geen enkele
plaats in Israel als Joods beschouwen. De Palestijnen
en daarmee de linkse Joodse partijen weigeren
daarmee om een Joodse Staat te erkennen binnen
eigen veilige grenzen! Het is spijtig en zeer pijlijk
zulke joodse stemmen te horen die als een dolk in het
hart worden ervaren door de meerderheid van de
Israeliers. Het is als een aanval van binnenuit.
Gasdeal
Israel en Turkije zijn zoals wij eerder schreven weer
min of meer ‘on speaking terms’ na 6 jaar koelte. Er
zijn nu afspraken dat Israelisch gas richting Turkije
gaat. Vandaar zal het ook naar Europa
getransporteerd kunnen worden. Voor de kust van
Israel liggen een aantal enorme gasvelden zodat Israel
nog jarenlang voorraad heeft.
Aanval.
Deze week waren er twee mesaanvallen op Israelische
soldaten bij grensposten. De soldaten waren alert en
zijn gelukkig niet ernstig gewond geraakt. De
aanvallers moesten het bekopen met hun leven.
Ook Papoea’s kwamen weer naar Jeruzalem. Meestal
nemen zij stukjes goud mee voor de bouw van de
toekomstige Tempel.

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
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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
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Parasha  וזות הברכהWezoth haBrachah ‘en dit is de zegen.’ We lezen Deuteronomium 33:1-34:12. Uit de Haftara lezen
we Jozua 1:1-18 en Openbaringen 21:9-22:12.
Deuteronomium eindigt in deze Parasha en het eindigt niet zomaar, maar met de prachtige zegenbede van Moshe
voor alle twaalf stammen van het volk. Moshe wordt in vers 1 ‘de man Gods’ genoemd:  איש אלהיםish Elohim.
Verderop in vers 5 wordt hij zelfs de koning van Jeshurun genoemd, een benaming die we niet snel achter hem zouden
zoeken; we kennen hem als de schrijver van de Torah; de leider van het volk bij de uittocht uit Egypte en als de grote
profeet, samen met Elia. Toch staat er in vers 5 duidelijk het Hebreeuwse woord Melekh מלך. Melekh van Jeshurun,
Jeshurun is een ander woord voor Israel (vgl. Deut. 32:15). De eerste koning van Israel was dus eigenlijk niet Saul, maar
Moshe! Toch leuk om te weten.
In vers 11 staat iets opmerkelijks bij het zegenen van Levi: “Versla de lendenen van degenen die tegen hem opstaan..”
Niet de spierkracht van de man is belangrijk en moet verslagen worden, maar zijn zaad, zijn vermogen om voort te
planten, dat zien we vaker in de Bijbel: de kracht van de man zit in zijn lendenen, in zijn vermogen om kinderen te
genereren.
Nadat Moshe het volk heeft gezegend gaat hij naar de berg Nebo en God toont hem het Beloofde Land. Daarna sterft
Moshe en wordt door God Zelf begraven in het dal tegenover Beth-Peor. Niemand heeft ooit zijn graf gevonden.
Toch is het eigenlijk vreselijk dat deze grote man, die zelfs koning genoemd wordt, begraven wordt op zo’n onheilige
plek; in het land van Mo’abh, tegenover de berg van de afgod Ba’al Peor. Hij mag het Beloofde Land niet in omdat hij
op de rots heeft geslagen. Het zat hem niet eens in de klap, maar in het feit dat hij zei tegen het volk dat hij hen
weleens even wat zou laten zien: “Zullen wij water voor u uit deze steenrots laten stromen? ”Arrogantie wordt niet
getolereerd van deze man Gods.. (Num. 20:10).
De geschiedenis gaat verder in het boek Jozua wanneer hij de opdracht van God krijgt om het volk het
Beloofde Land in te leiden, waarbij God hem belooft: “Ik zal u niet begeven en u niet verlaten” (vs. 5).
Jozua gehoorzaamt God en het volk gehoorzaamt Jozua: “Gelijk wij in alles naar Moshe hebben gehoord,
alzo zullen wij naar u horen, de Aanwezige is met u, zoals Hij met Moshe is geweest.” Openbaringen geeft een blik in
de toekomst: dit land, waar Jozua het volk binnenleidt is de plaats waar David later in de geschiedenis de hoofdstad
Jeruzalem sticht. Jeruzalem is de stad waar het God om gaat: Hij zal komen regeren vanuit Jeruzalem. Wat een
schitterende stad zal het worden en wat een schitterende Koning zal er regeren, we kunnen niet wachten!
Wij wensen u een prettige voortzetting van het Feest der Feesten; het prachtige, beloftevolle Sukothfeest!

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 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

שבת שלום

