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Shalom, !  שלוםnr. 63- סג18-11-’16
Op pag.4 de Parasha/Bijbel uitleg 
Over o.a. Sodom en Gomorrah gaat de
parasha van deze week. Deze plaatsen
lagen rond de Zoutzee. Deze week
zwommen 28 mensen van over de hele
wereld deze zeer giftige waterbron
over, van Jordanië naar Israel. Zij
wilden aandacht vragen voor de
situatie van deze zee. Het gaat
namelijk helemaal niet goed met deze
diepste binnenzee ter wereld, 429
meter beneden zeeniveau. Zowel Israel
als Jordanië onttrekken teveel mineralen uit de zee door dammen aan te
leggen waardoor het water sneller
verdampt. Mede hierdoor ontstaan er
steeds meer zinkgaten, die ook op de
wegen kunnen verschijnen. Men vreest
dat er in 2050 geen zee meer zal zijn.
Plannen om een kanaal vanaf de Rode
Zee bij Eilat naar de Dode Zee te
graven zou uitkomst kunnen bieden en
een hoop elektriciteit opleveren.
Milieuactivisten zijn het er niet mee
eens want het ecosysteem zou teveel
veranderen.
Voorbeeld van hoe huizen er in het Bijbelse Shilo eruit zagen.
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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

Ban op luide gebedsoproep
Wie in het oude Jeruzalem rondloopt, hoort
regelmatig een hele harde stem galmen
vanuit de muezzins bij de moskeeën.
Het zijn de oproepen tot gebed: het Isha’a
of Fajr gebed. Vijfmaal daags worden er
luidkeels allerlei teksten over de mensen
heen gegooid. Bij ons in Na’aleh horen wij,
als de wind verkeerd staat, vooral op
vrijdag, ook die gebedsoproepen uit
naburige Arabische dorpjes, maar gelukkig is
het meestal ver weg. We zeggen steevast,
bij het horen van wat wij dat ‘deprimerende
geluid’ noemen: Shma Yisrael, Adonai
Elohenu, Adonai Echad (hoor Israel, de Heer
is onze God, Hij is Eén). Niet allah maar
Adonai is de Enig Ware God!
In Jeruzalem ergeren heel veel mensen zich
aan het zeer luide geschreeuw uit de
speakers. Het is meer dan asociaal en
bovendien zit er een religieuze pesterij
achter. De oproepen zijn ook te zien als een
soort overwinningskreten die de moslims
uitschreeuwen over de ‘ongelovigen.’
Moslims willen dat de mensen zich bekeren
tot hun geloof en anders moeten ongelovigen maar vertrekken uit de gebieden waar
zij wonen. Deze week is er een wet ondertekend die luidt dat het verboden wordt om
het volume hard te zetten. Nu zijn er luide
protesten die schreeuwen dat hiermee de
religieuze vrijheid in het geding is….oef…

Vanuit de Shomron

Strijkernieuws
De supermaan was helaas niet zo goed te zien in
Israel. Hoe dan ook, een volle maan is prachtig
om naar te kijken. Het plaatje van vorige week
op pag. 1 was inderdaad, zoals sommigen al
dachten, vlakbij het pleintje in het Joodse
gedeelte van de oude stad van Jeruzalem.
We hopen volgende week een gesprek aan te
gaan met de buren wb het nog mogen blijven
wonen in het huidige huis.
We hebben een nieuw huisdiertje: een witte
parkiet. Buiten hebben we een heleboel
parkietjes in een grote kooi, maar met deze is er
iets aan de hand. Hij of zij is 10 dagen geleden
uit het nestkastje gekomen maar kan nog steeds
niet vliegen. We hopen dat ie blijft leven. Naam:
Knerpje.

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!
Fietspaden
Er komen 2 grote fietspaden in Jeruzalem. Eén
daarvan zal om Jeruzalem heen gaan en de
ander, een fietspad van 14 km zal in de centrale
ring van Jeruzalem komen.
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Amona
Heftige discussies over en weer deze week over de
toekomst van de ‘nederzetting’ Amona.
Twintig jaar geleden vestigden enkele jonge
echtparen vanuit het nabijgelegen Ofra (iets ten
noorden van Jeruzalem) zich op een kale
steenheuvel. In de loop der jaren kwamen er meer
mensen bij en vandaag de dag wonen er rond de 40
orthodoxe families. Het blijkt dat de volledig kale
steenberg het bezit is van ‘Palestijnen.’
In de Jordaanse ‘westbankperiode’ (van 1948-1967)
heeft koning Hussein linksom rechtsom land
gegeven aan onderdanen. Echter, en dat zijn de
argumenten van hen die niet willen dat Amona
ontruimd gaat worden, zouden de eigenaren nooit
landrechten en belastingen betaald hebben over de
berg en is het officieel niet meer van hen, dat
waren ook de regels in de Turkse ‘westbankperiode’ (van 1517-1917). Linkse activisten maken
gebruik van de omstandigheden om Israel internationaal aan de schandpaal te nagelen. We vrezen
dat er veel negatieve aandacht aan besteed gaat
worden in de pers. De ontruiming staat nu
definitief gepland op 25 december a.s. Een pijnlijk
moment want dan is het hier ook de eerste dag van
Chanukah; een dag voor Israel van feest, vreugde
en licht. Tienduizenden zullen naar Amona stromen
om het drama van de ontruiming te voorkomen.
De bewoners zullen zich niet zonder slag of stoot
weg laten sturen uit hun huizen.
De beelden van geweld, verdriet en frustratie van
Joden die hun harteland niet willen verlaten zullen
na de kerstdiensten in de wereld de hele wereld
overgaan. Een triest vooruitzicht. We hopen dat er
een wonderlijk ingrijpen mag gebeuren en de
ontruiming mag worden voorkomen.
Staal onderschept
Deze week ontdekten grenscontroleurs bij de
Kerem Shalom overgang een hele lading roestvrij
staal die Hamas wilde gebruiken voor het maken
van raketten. Dagelijks gaan er honderden
vrachtwagens met goederen naar Gaza.
We hopen maar dat alles onderschept wordt wat
ten kwade gebruikt kan worden.
Israel helpt
Israel helpt Amerikaanse boeren met hun
rijstplantages. In Amerika kan droogte de groei van
rijst ernstig belemmeren. Israel helpt met de aanleg
van buizensystemen die onder de rijstvelden
doorlopen, zo verdampt het water niet en kan de rijst
ongehinderd rijpen.

Vanuit de Shomron
Vijf dagen ‘opwarmen’ in Israel en de Negevwoestijn zien bloeien als een roos?

€595 p.p.
Voor kleine groep, bv 4 mensen
Iets voor een paar vrienden of echtparen bij elkaar?

volledig tot in de puntjes verzorgd!

directe vlucht, overdag, all-in

Van ma. 13 t/m vrijdag 17 februari 2017
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 oud, met of
zonder ‘taalknobbel’.
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 maken we unieke tripjes door Israel en de Samaria.
Het volgende programma is voor u samengesteld.
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Er zijn toch nog twee plaatsen vrij
voor de ‘Eilatreis’ in mei. Zie voor
informatie ‘Vanuit Shomron’ nr. 61 of mail
ons voor het reisprogramma.
Van 17-26 mei 2017
------------------------------------------------------Pesach Israelreis van 6 t/m 13 april
Overnachten op de bergen van Efraim in Na’aleh, Samaria/Judea
€ 1185, volledig goed verzorgd, all-in!
Shalom! Graag vieren wij, van Studiehuis Reshiet, met U het komende
Pesachfeest in het mooie Na’aleh (Judea/Samaria). We zijn nog aan
het werven voor deze bijzondere reis en hebben een ‘in principe
programma ‘voor u samengesteld.
Directe vluchten Amsterdam-Tel Aviv. Heenreis is een ochtendvlucht
en de terugreis een middagvlucht. Duur van de vlucht is circa 4,15
uur. Bij de studies gaat het er om dat wij vanuit de Hebreeuwse
grondtekst woordstudies verzorgen vanuit o.a. diverse Psalmen. U
hoeft hiervoor geen voorkennis te hebben van Hebreeuws. De studies
worden, zeggen velen, ervaren als ‘manna voor de ziel’ 

13 ma. Aankomst in de vroege middag, lekker eten, daarna korte
rustperiode en later op de middag maken we tourtje naar het
noorden door Samaria en bezoeken Peduel, het zgn.’ balkon van
Israel’ met een adembenemend uitzicht. Daarna heerlijk uitgebreid
eten, drinken en slapen in Na’aleh.

6 april: aankomst in Na’ale om pakweg 14.00u. We eten de
welkomstmaaltijd, maken kennis met elkaar, rusten even en later op
de middag maken we een uitstap naar Peduel, het zgn.’ balkon van
Israel’ met een adembenemend uitzicht. Daarna heerlijk uitgebreid
eten, drinken en slapen in Na’aleh.

14 di. Korte studie en vervolgens een ‘Negevdag:’ bloeiende
anemonen in de woestijn; Yad Mordechai openluchtmuseum (kibuts
vernoemd naar de verzetsstrijder van het Warshau ghetto en waar
enorm gevochten is in 1948; bezoek uitkijkpunt over de Gazastrook
en bezoek DutchFarm in de moshav Sde Zvi.

7 april, vrijdag: na ontbijt, korte Bijbelstudie, bezoek Shiloh en
Bethel en vervolgens naar Jeruzalem om het begin van de shabat bij
te wonen bij de Klaagmuur. Feestelijke shabatmaaltijd in het
familiehuis in Na’aleh.

15 wo. Korte studie en daarna een prachtige reis door Judea naar
het archeologische Susyah, Kiryat Arbah en Hebron. Bezoek o.a. grot
van Machpela (waar de aartsvaderen/moeders begraven liggen).

8 april, shabat: Eind van de ochtend een dienst in het mooie
messiaanse dorpje Jad Hashmonah, het oude Emmaus bezoeken en
genieten van de shabatsrust.

16 do. Korte studie en via de route der patriarchen (route 60), Shilo
en Bethel naar Jeruzalem. Bezoek oude en nieuwe stad en in de
avond de spectaculaire Night Show in de Tower of David.
17 vr. rustig wakker worden, korte studie, nog wat na genieten in
Na’aleh en dan eind van de ochtend richting airport Ben Gurion.
Aankomst in Amsterdam aan het eind van de middag.
Overnachtingen in het Familiegastenhuis van de Strijkers in Na’aleh.
Prettige tweepersoonskamers met eigen douche/bad en toiletkamer.
Mail voor verdere informatie.

9 april, zondag: vroege wandeling (evt. proclamatie) over de muren
van Jeruzalem, ontmoeting en lezing van de orthodoxe Jood Moshe
Kempinski. Indien mogelijk bezoek aan Zvi Eyal, shoah overlevende
en vrije tijd om in het nieuw Jeruzalem rond te wandelen. Evt. met
elkaar het Gush Katief museum bezoeken en de Joodse markt, de
maganeh Jehudah. We eten ergens een lekkere shoarma of falafel en
bezoeken daarna de schitterende Night spectacular lichtshow in de
Tower of David..
10 april, maandag: bezoek Hebron, graf van de aartsvaders en
moeders en daarna, voor wie wil, helpen met de voorbereidingen
voor de speciale seideravond. Karen geeft tips en aanwijzingen hoe je
de speciale gerechten kan maken voor de Pesachavond. Tegen de
avond begint Pesach.
11 april, dinsdag: na het Pesachontbijt een studie en
gemeenschappelijke dienst over Pesach en de tijd waarin wij dit
mogen beleven. In de middag een bezoek aan Modieen, plaats van de
Makkabeers.
12 april, woensdag: Na de ochtendstudie naar Ein Gedi bij de Dode
Zee en naar Qasr alYahud, de plaats waar Israel onder Jozua het land
Kanaan binnentrok en o.a Elia ten hemel voer met de vuurwagen. In
de avond een gezellige afsluiting van de Pesachreis,

info@studiehuisreshiet.nl

informatie of kijk op
www.resetisraeltours.com

Terugvlucht donderdagmiddag 13 april, 10 kilo handbagage, 20 kilo
kofferbagage. Excl reis/annuleringsverzekering op basis van een 2persoonskamer. Toeslag voor een 1-persoonskamer. Beperkte
beschikbaarheid!
Kent u ook eventuele geinteresseerden?

Parasha van de week: Va’yera, Gen. 18-22. Profeten: 2 Kon. 5: 1-37
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Shomron nieuws

Va’yera, betekent en Hij verscheen. Het is nogal wat dat Adonai Zelf neerdaalt en contact maakt met
Abraham. Het is in sommige godsdiensten, zoals Islam, ondenkbaar dat God Zich verlaagt en neerdaalt
en o.a. eet met de mens, zoals we dat lezen in deze parasha. Abhraham zit in de opening van zijn tent.
Aan het eind van de vorige parasha lazen wij dat hij zich had laten besnijden en men concludeert dat
het bezoek van Adonai een goede aanleiding, een mitswe (goede daad) is, om zieken/zwakken te
bezoeken.
Er komen 3 bezoekers en Abhraham snelt toe om hen gastvrijheid te betonen. In de tent krijgt
Abhraham te horen dat Sarah een zoon zal krijgen. Beiden lachen het weg: stel je voor: een overjarig
echtpaar dat nog een kind krijgt… De geschiedenis en start van het volk Israel is uniek wonderlijk!
Na het bezoek lezen we over de aankondiging van de verwoesting van Sodom en Gomorrah. Lot en zijn
dochters worden gered. Uit de seksuele relatie van de oudste dochter met haar vader zou eeuwen later
Ruth, de Moabitische, geboren worden. Ruth’s schoonmoeder was Rachab van Jericho. Er zitten
bijzondere gebeurtenissen in de geslachtslijn van koning David en de beloofde Messias Jehoshua.
Er is een duidelijke parallel te zien tussen de geschiedenis van Elisha met de Shunamitische vrouw en
Sarah. Beide vrouwen waren onvruchtbaar, beide vrouwen baren toch een zoon en beide vrouwen
verliezen bijna hun kind. Net zoals Abraham probeert ook Elisha overal tot zegen te zijn en doet hij
goede werken. Volgens de overlevering zou de vrouw de echtgenote zijn van Obadjah, een godvrezende
minister, die de profeten van Adonai heeft beschermd in de dagen van Achab en Izebel (I Kon. 18:3).
Elisha belooft haar een zoon die zij inderdaad krijgt. De jongen sterft, maar de vrouw heeft een
rotsvast geloof in Adonai en Zijn profeet Elisha. Wat er dan gebeurt zou men een gelovige dokter
mogelijk niet zo 1,2,3 laten doen bij ons kind: Elisha gaat op het kind liggen met mond op mond, oog op
oog en handen op handen en verwarmt zo het lichaam van het kind. Na een tweede sessie komt de
jongen tot leven. Wat een geweldige geschiedenis! Israel leert hier een les uit: zoals het kind weer tot
leven kwam door de levende profeet, zo heeft ook de ziel van het vervolgde, dikwijls vermoorde volk
van Israel het door de eeuwen heen overleefd door zich vast te houden aan de Levende Onderwijzing
van de God van Israel en Zijn profeten. Hallelujah הללויה
Kijk voor meer informatie over het Hebreeuws en deze dingen in onze Alephcursus ‘Hebreeuws in Zes
Dagen.’ www.studiehuisreshiet.nl

Welkom in ons gastenhuis Nof Shomron, in de jishuv/settlement Na’aleh. Prettige kamers, lekker en
‘gevuld’ ontbijt, eigen opgang en 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 op bepaalde
dagen en in overleg!

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
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.

SHABAT SHALOM EN DASH CHAM, WARME GROETEN

שבת שלום

