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Shalom ! שלום
Deze week water in overvloed, heftige stormbuien,
sneeuw op de Hermon, hagel in Jeruzalem en ook
een beetje bij ons, ook wat tuinschade . Was men
in Israel enkele weken terug gestresst vanwege de
vele branden, deze week vanwege vele afgesloten
wegen i.v.m. wateroverlast. Vanaf het einde van
het Loofhuttenfeest t/m Pesach bidt het Joodse
volk voor regen in het land. Regen is hier pure
zegen! Mayim (water)  מיםkomt uit de shamayim
( שמיםhemelen). Het woord water zit volledig
verpakt in het woord hemel. Het meer van Tiberias
begint weer wat voller te worden en dat is hard
nodig want nog altijd hebben we in Israel te maken
met een watertekort. Wat ons betreft… liever in de
nachten regen en overdag wat zon….
Amona in Samaria
Vorige week heb ik met een andere Nederlandse
Israelier Amona bezocht, zo vlak voor shabat. Dat
was een bijzondere ervaring. Honderden jonge
orthodoxen begaven zich langs een slingerpas naar
de top van de berg waar het kleine Amona zich
bevindt, om de 42 gezinnen die daar al 20 jaar
wonen te bemoedigen en om gezamenlijk de
shabat door te brengen. De stemming was vrolijk
maar ook geladen. Het linkse Israelische Hoge
Gerechtshof heeft bepaald dat Amona ontruimd
moet worden. De kale bergtop is van een
‘Palestijn’ die opeens om de hoek komt kijken en
beweert zijn kinderen te willen leren met landbouw
om te gaan. Ja ja, nou breekt onze klomp! In dat
geval los je dat op met overleg of landruil of met
een meer dan 100%vergoeding. Hier speelt véél
meer. Het is een ware oorlog van links Israel, die
met de Palestijnse Autoriteit strijdt tegen het
bebouwen van het Harteland van Israel.
‘Palestijnen’ bouwen hier overal illegaal, met
vooral Europees geld, en Bedoeïen bezetten
heuveltoppen in Israel, maar daar zegt het Hoge
Gerechtshof niets van. Op 25 december, dit jaar
uitgerekend op Chanukah, feest van de Inwijding
van de Tempel en bevrijding van het juk van de
vijanden van het Godsvolk, komt de bergtop in
islamhanden. Dat er een nes Chanukah, נס חנוכה
Chanukahwonder geschiedde! Zie ook artikel blz.2
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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

F35
Israel heeft de primeur w.b. de F35 straaljager. De
hele wereld wacht op die ‘vogels’ maar voor
Israel was het deze week dan zover. Twee F35’s ,
hier de Adir’s genoemd, arriveerden afgelopen
woensdag met veel lawaai op een basis in het
zuiden. Allerlei hoge lui stonden de vliegtuigen
op te wachten en om de ceremoniële feestelijke
overdracht van de straalvechters van VS naar
Israel mee te maken. Het komende jaar bouwt
Israel er allerlei speciale IDF apparatuur en
software in. Eind 2017 zijn ze dan operationeel en
kunnen bijdragen aan een betere beveiliging van
het kleine Israel tegen buitenlandse bedreigingen.
Deze ‘arenden’ worden zo goed als niet
opgemerkt door de huidige generatie radars. In
geval van noodzaak zal Israel niet schromen de
grens over te scheren; o.a. Iran kan zijn nucleaire
rommel maar beter echt wegdoen….
Orthodox echtpaar in Amona, dec ‘17

Vanuit de Shomron

Raadseltje

Wat gaat de hele wereld rond maar blijft altijd in een
hoekje? (antwoord staat onderop)

Strijkernieuws

Het was een goede week. Na de drukke maanden met vele,
vele gasten is het even relaxed geweest, stilte voor de
‘storm’, want binnenkort komt er weer een groep, we zien
er naar uit! De kinderen doen het goed op school. Ze
hopen dat er sneeuw in Na’aleh valt, ze missen een beetje
het winterweer in Europa…
We genieten ook van het af en toe lesgeven via Skype van
de Alephcursus Hebreeuws in Zes Dagen.
We hopen dat volgend jaar uit te breiden met… een
afsluitend en aantrekkelijk geprijsd kort reisje naar
Israel. Dan kunnen de ‘studenten’ o.a even stage lopen in
de praktijk 
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!
Steekincidenten deze week
In Jeruzalem werd in de Oude Stad een politieagent
gestoken met een schroevendraaier. De man is
lichtgewond geraakt en de terrorist is opgepakt. Deze
week waren er wel meer kleine vervelende incidenten zoals
het gooien van stenen naar auto’s door ‘Palestijnen’ en een
Arabisch vrouw die met haar auto op een wachtpost met
soldaten probeerde in te rijden en daarna met een mes
naar buiten kwam. Zij is gearresteerd. Geen gewonden,
gelukkig.
De ‘Sjoel van Shiloh’. Enigszins gebouwd naar het model
van de Tabernakel. Vanuit Shiloh, midden in Samaria,
werden de stammen Israels door Jehoshua (Jozua) eropuit
gestuurd om hun gebieden te bezetten en erfelijk te
bezitten. Daar werd Shmuel afgebeden door Channa
(Hanna) en daar groeide deze profeet op en deed er dienst
in de Tabernakel waar 369 jaar de Ark van het Verbond
heeft gestaan. Wij weten ons gezegend dat we er dichtbij
in de buurt wonen. Zeker bezoeken wanneer u in Israel
bent! Desnoods begeleiden wij u daarheen.

(antwoord raadsel: een…postzegel )
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Netanyahu aan de strop
Het is niet mooi hoe links Israel onze premier zwart
maakt. Stond er vorige week plots even een gouden beeld
van hem op het Rabinplein, ontworpen door een
kunstenaar die Netanyahu erg lang vindt ‘zitten’ als
premier en zijn levensstijl te luxe vindt; deze week hing
er in de prestigieuse kunstacademie Betsalel van
Jeruzalem een tekening van Netanyahu met een strop
ervoor. Minister Regev (Likud) zei dat deze actie aanzet
tot ophitsing en dit gaat voorbij aan de grens van
persvrijheid. Zij wil de ondersteuning aan Betsalel
opzeggen. De academie verdedigde zich met het
argument dat de tekening in haar eigen gebouw hing,
maar feit is dat het razendsnel door heel Israel bekend
werd gemaakt, en waarschijnlijk daarbuiten ook en het
imago van Netanyahu daarmee geschaad is.
Zweedse Wallstrom heeft het nakijken
De Zweedse minister van Buitenlandse zaken Wallstrom
is persona non grata in Israel. Zweden neemt een voor
Israel verkeerd standpunt in inzake het Palestijnse
conflict en is vóór een boycot van Israelische goederen
uit Judea en Samaria. Mw. Wallstrom gaat nog een
stapje verder en legt nota bene een link, na de aanslag in
Batclan in Parijs, tussen terrorisme in Europa en het feit
dat volgens haar de Palestijnen in een uitzichtloze situatie
verkeren en daarom overgaan tot aanslagen. Wallstrom
zal de ‘Palestijnse Autoriteit’ bezoeken, maar geen enkele
Israelische diplomaat zal haar spreken. Vanaf januari
2017 krijgt Zweden voor twee jaar een grotere rol in de
UN en mogelijk ook het voorzitterschap. De Palestijnen
kunnen niet wachten met meer veroordelingen van de
Israelische nederzettingenpolitiek en verwachten veel
ondersteuning van het Zweedse knackebrod.
Likud Nederland
Deze week staat er een verhelderend artikel over de
nederzettingenpolitiek van Israel in Likud Nederland. Het
NRC krijgt er goed van langs! (Google zelf even). Grote
lijn is dat men weliswaar stelt dat volgens internationaal
recht Israel geen nederzettingen zou mogen bouwen,
maar er is helemaal geen internationale rechtbank en er
zijn net zoveel internationale juristen die het helemaal
niet met die uitspraak eens zijn. Bovendien is helemaal
niet duidelijk welk stuk grond van wie is aangezien de
oude Turkse grondwet nog deels daar geldig is.
‘Palestijnen’ bouwen aan één stuk door nederzettingen en
daar wordt niets van gezegd! Het is weer eens meten met
twee maten en Israel moet aan het kortste eindje
trekken…maar nee…het is zoals de profeet Obadja zegt
in zijn enige brief in vers 19: Israel zal de laagte van het
land der Filistijnen (Gaza) in bezit nemen en het veld van
Efraim en Samaria, Benjamin en Gilead (Noord
Jordanie)! Amen.

Vanuit de Shomron
Een leerzaam en mooi decemberkado!

€ 29.50 : www.studiehuisreshiet.nl
Ook een cursus in uw gemeente? Kan ook live
vanuit Israel. Neem contact op.
De Alephcursus ‘Hebreeuws in Zes Dagen’ wordt
in acht seminars gegeven te:
 Ouddorp in 2017 op maandagavonden van
19.30-21.30 uur.
Data 30 jan; 13 feb; 20 feb; 13 mrt;27 mrt; 10
april; 24 apr; 08 mei, docente Mw. C. de Ronde.
 Oud-Beijerland/Greup
Data: dinsdag van 14.00 - 16.00 uur OF 19.30 21.30 uur!!!
Gaarne uw voorkeur doorgeven! 31 jan.; 14 feb; 14
mrt; 28 mrt; 11 mei; 16 mei; 30 mei; 13 juni,
docente Mw .C. de Ronde
 Naaldwijk
Data: maandagavonden vanaf begin september
2017, elke 14 dagen
locatie wordt nog bekend gemaakt.
 Hellevoetsluis
Data: acht woensdagavonden van 19.30 - 21.30
uur, halverwege is er een korte pauze:
1-2, 15-2, 22-2, 15-3, 5-4, 19-4, 10-5 en 17-5
Docente: Mw. C. de Ronde
Gimelcursus, Hebreeuwse Spraakkunst
Op verzoek live vanuit Israel via Skype.
info@studiehuisreshiet.nl
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Braderie op de DutchFarm
Bent u in de periode van eind januari-eind februari even in
Israel en heeft u zin om bv. poffertjes, kaas, patat of koffie
te verkopen en een (half) dagje mee te draaien op de
braderie van de DutchFarm in moshav Sde Zvi? Welkom,
ook gewoon even voor een bezoekje! Iedere vrijdag vanaf
27 januari van 9.00-15.30u. is er gelegenheid om vele
Israëliërs te ontmoeten, die jaarlijks op de creatieve en
‘smakelijke’ Nederlandse Braderie afkomen (met een echt
draaiorgel…) en kunt u tegelijk het mooie zuiden
bezoeken met de honderdduizenden anemonen die daar
dan bloeien. Geïnteresseerd? Neem even contact op: nr.
00972 54 8858281 Yair of Karen Strijker
De op 21 december geplande internationale
conferentie in Parijs met als doel de contacten
tussen Israel en de Palestijnse Autoriteit te
versterken, is deze week plots verschoven naar
januari 2017. Men geeft als reden op dat het
organisatorisch niet lukte en niet te maken heeft
met het feit dat Netanyahu vorige week zei niet te
komen (zie artikel in Vanuit Shomron 66). Tja… de
conferentie stonden al maanden vast….
Netanyahu naar Azerbeidzjan en Kazachstan
Deze week gingen Bibi en Sarah naar twee
moslimlanden om de banden nog beter aan te
halen. Azerbeidzjan levert Israel al jaren olie en is
een Sjiitische moslimstaat en Kazachstan is een
Soenitisch moslimland. Zij werden er hartelijk
ontvangen en dat is toch bemoedigend!
Kunstmatige bottransplantatie
In Israel is onlangs een revolutionaire transplantatie
uitgevoerd waarbij gezonde botcellen van een patiënt
gebruikt werden om gaten te vullen die door o.a. slijtage of
breuk in de botten van de patiënt waren ontstaan. De cellen
werden niet afgestoten omdat deze lichaamseigen waren
en konden zodoende de gaten dichten. Dit is een doorbraak
in de medische wereld.
Vanaf januari komen er nieuwe aanbiedingen voor de
najaar reizen naar Israel.

www.resetisraeltours.com

Parasha  וישלחWahishlach en hij zond..
We lezen
Genesis432:-Genesis 36:43. Uit de Haftara lezen we Obadja en we lezen Hebr. 11:11-20.Shomron
Pagina

nieuws

Jacob is weer onderweg naar Kanaän en Ezau is met vierhonderd man sterk onderweg om hem te ontmoeten. Jacob is bang.
Hij bidt tot God dat Ezau niet vrouw en zonen zal slaan. Dat vraagt hij omdat in die tijd alom bekend is dat de kracht van
de man ligt in zijn zaad; in zijn vermogen om zich voort te planten, zonen te krijgen. Zaad is in het Hebreeuws zer‘a זרע.
Uit dit woord kunnen we een ander woord nemen; het woord voor kracht: oz עז. Dit is niet toevallig.
In vers 21 zegt hij tot zijn knechten, die hij vooruit stuurt met vee, dat ze moeten zeggen tegen Ezau: “Zie, uw knecht
Jacob is achter ons.” Hoezo knecht? Had niet Izaäk juist Ezau de knecht van Jacob genoemd in de zegen die deze
meekreeg? “Ezau zal onder het juk van Jacob zijn,” had Izaäk gezegd, maar Jacob moet nog wel in die bevoorrechte positie
gaan staan, net zoals de staat Israël dat heden ten dage ook moet doen (Psalm 2:3 Laat ons hun juk  מוסרהmoserah van ons
afwerpen, zeggen de volken). Moserah, juk, heeft verband met moesar  מוסרtucht en daar gaat het precies om. Door het
voorbeeldvolkje uit het zaad van Abraham, Izaäk en Jacob wil God de wereld onder Zijn tucht brengen. Daarom heeft men
in de wereld zo’n hekel aan Israël, men wil zich verzetten tegen de tucht van God! Het volgende in de geschiedenis van
Jacob is van belang: zijn gevecht met de engel in Pni’el פניאל, wat betekent: aangezicht van God, alwaar hij zijn nieuwe
naam krijgt: Israël ישראל, wat onder meer betekent: God is Heer en Meester ( אל שררEl sarar, wat letterlijk betekent: God
heerst) ‘Hou op met knecht te zijn van Ezau en sta op, Jacob, Israël!’ En aan de nazaten van Jacob is het: ‘Hou op met
knecht te zijn van Edom, de nazaten van Ezau en sta op, Israël! Gewond aan de heup, mank en hinkende door vele slagen,
maar strekt de knikkende knieën en heft op de slappe handen want uw Bevrijder, Mashiach  משיחkomt!’ (Hebr.12:12). We
springen even over de nare geschiedenis omtrent Dina en Rachel heen en verhuizen naar Bethel, een zoon rijker: Benjamin,
wat vrij vertaald betekent: zoon van mijn rechterhand.
De gehele stam van Ezau wordt benoemd en dan springen wij verder naar Obadja, de dienaar van God: עבדיה, Obhad Jah.
Hij spreekt zeer, maar dan ook zeer streng tegen de nazaten van Ezau- Edom- en we zien duidelijk dat het hier gedeeltelijk
gaat over dingen die nog moeten gebeuren, maar o, o, wat herkennen we christelijk Europa hierin…. De islam bestond nog
niet in de tijd dat Jeruzalem verwoest werd, maar Rome zeer zeker wel! Sterker nog, het was Titus in opdracht van Rome,
die Jeruzalem met de grond gelijk maakte.. En wat herkennen we de houding van christelijk Europa in WO 2 in deze
woedende tirade in de verzen 11 tot 16. Het heeft allemaal kunnen gebeuren omdat Europa zich stil hield in de tijd van de
nazi’s. De Nederlanders spanden, uitzonderingen daargelaten, de kroon door Joden veel te vroeg per trein naar Polen af te
voeren, zodat de treinen zelfs werden teruggestuurd. Slechts 5000 van de 110.000 Nederlandse Joden hebben de oorlog
overleefd.. Vele onderduikers zijn verraden en alsnog aangebracht en vergast (vs. 14). Velen zijn uitgejouwd en toen de
oorlog eenmaal voorbij was en aan de Joden die nog over waren uit hun schuilplaatsen tevoorschijn kwamen, werd gezegd:
“Die Joden zijn ook weer uit hun holen gekropen.” (Vs. 12).
Op veel mededogen hoefden ze niet te rekenen en ze mochten nog wel even hun achterstallige gas en lichtrekeningen van
de jaren ’40-’45 betalen van de gemeente Amsterdam. Welkom in christelijk Nederland. Maar dat was niet het enige: het
Nederlandse rode kruis heeft na de bevrijding niemand opgehaald uit de kampen, ‘jullie kunnen dat eind vanuit Polen naar
Nederland best lopen’ en andere Europese landen hebben dit kleine Godsvolk letterlijk laten verzuipen op de gammele
bootjes richting Israël, ze werden zelfs vanuit Cyprus doodleuk teruggestuurd door de Engelsen,terug richting Duitsland,
terug de kampen in. Wat een schuld, wat een schuld!
In Obadja zien we dat God het niet vergeten is: “Gelijk als gij gedaan hebt, zal u gedaan worden!” (vs. 15). Dit staat nog te
gebeuren, de Dag des Heren is nabij, wacht maar, Edom! In vers 7 zegt Hij tegen Edom: “Al uw bondgenoten hebben u tot
aan de landpale uitgeleid, uw vredegenoten hebben u bedrogen, zij hebben u overmocht, die uw brood eten, zullen een
gezwel onder u zetten; er is geen verstand in hen.”
Aan ons de vraag: wie zijn die zogenaamde vredegenoten en wie eten het brood van Europa, eten haar belastingcentjes op?
Wie zal de Europeanen verjagen uit hun landpalen? En gaat het hier om Europa? De tijd zal het leren.
De Hebreeenschrijver biedt troost en stelt ons de wolk van getuigen voor. Wie werkelijk gelooft dat God Degene is Die we
echt kunnen vertrouwen in alle dingen en wie Zijn naam aanroept, die zal verlost worden, laat ons ernst maken met deze
ernstige boodschap van de Parasha van deze week en onszelf onderzoeken, want God is heel ernstig! In Sion zal ontkoming
zijn, spreekt Obadja in vers 17, ontkoming voor het Godsvolk. Willen we, zoals Paulus in Galaten 3:16 schrijft, zaad van
Abraham zijn of niet? Willen we bij het Godsvolk horen of niet? Het antwoord is aan ons.

TIJDSTIP nr. 29 komt over ongeveer een week 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
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