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Shalom ! שלום
Opluchting deze week in Jeruzalem nadat bekend
werd gemaakt dat de voor de Israel omstreden en
volstrekt overbodige Parijsconferentie niet echt veel
spannends had opgeleverd. Ook opluchting voor het
kabinet Netanyahu dat maandag de 28 EU ministers
in Brussel niet al te veel aandacht gaven aan deze
Parijsconferentie en de conclusies: Israel mag zich
zeker niet verder settelen in Judea en Samaria, er
moet hoe dan ook een 2-statenoplossing komen en
Trump moet het niet wagen de VS ambassade naar
Jeruzalem te verplaatsen…. De conclusies leidden
niet tot het verzoek om, een paar dagen voordat
Trump op de troon zit, een resolutie aan te vragen
in de VN. Frankrijk (hopend op meer linkse,
Arabische kiezers bij de komende Franse
verkiezingen…) zou dat wel gewild hebben maar
Engeland en enkele Balkanlanden waren tegen.
Ook werd de VN resolutie 2334 die 23 december
2016 werd aangenomen niet officieel bekrachtigd.
2334 ontkent in de diepste kern de band die Joden
hebben met o.a. de Tempelberg. De Westelijke
Klaagmuur zou ’bezet gebied’ zijn en aan de
Arabieren toebehoren. In wat voor sprookjeswereld
leeft een groot deel van de wereld??
Deze week waren we met een studie-reisgezelschap
o.a. bij de spelonk van Machpela in Hebron waar
volgens de overlevering Adam, Chavah en de drie
aartsvaders en moeders begraven liggen (Rachel
ligt bij Bethlechem). Die spelonk met het terrein
erom heen is het eerste stukje onroerend goed wat
ons aller vader Abhraham kocht in het huidige
Israel. Yitschak (Izaäk) erfde het, niet Ismael! In de
parasha van vorige week lazen we over de
begrafenis van Ja’aqov en dat hij in de spelonk van
zijn ouders wilde liggen, bij Leah. Volgens de
Joodse overlevering en commentaren op dat stukje
tekst zou Esav (Esau) het daar niet mee eens zijn
geweest en beschouwde hij zich als de erfgenaam
van de spelonk. Hij was immers de oudste zoon en
dat hij de eerste, belangrijkste vaderlijke zegen niet
had gekregen vanwege een slim spelletje van zijn
broertje, was al vreselijk genoeg geweest. Enfin…
de nakomelingen van Esav zijn tot op de dag van
vandaag jaloers op Israëls nakomelingen. De haat
zit hen in de genen…..
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‘Vanuit Shomron’ geeft u in
een paar minuten …  enkele
‘high lights’ 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

Drone en radarzeppelin
Afgelopen dagen verloor Israel zowel een drone die in Zuid
Libanon ergens neerstortte als een veiligheidszeppelin die de
situatie rond Ramallah in de gaten houdt. De dag voordat de
ballon op drift sloeg, door naar men aanneemt de wind, reden
we er nog langs, op de weg 443 van Modieen naar Jeruzalem.
Eén van ons zei nog: je kan het draadje waar die ballon aan
vastzit zo doorknippen….
Bang van de meerderheid
Huidige commandanten en gepensioneerden van Israels
veiligheidsbeweging (o.a. Mossad en Shin Beth)
waarschuwen dat wanneer Israel de gebieden Judea en
Samaria gaat annexeren, de Arabieren snel, demografisch
gezien, de meerderheid zullen behalen. Zij beweren dat dan
een Arabier minister president zal worden en er dus geen
Joods Israel meer zal zijn... Zij vinden dat de Joodse Staat
strikt gescheiden moet worden van de Palestijnse. Deze week
hingen zij enorme billboards rond de hoofdwegen van Tel
Aviv met foto’s van juichende Arabieren met vlaggetjes en de
Arabische tekst: ‘binnenkort hebben wij de meerderheid.’ In
het Hebreeuws stond er verder bij: ‘deze billboards zijn
binnenkort weer weg maar deze mensen niet….’ Vanuit
Shomron is van mening dat de bevrijdde gebieden nooit
moeten worden afgestaan aan een vijandig gezind, gewapend
volk wat uit is op de vernietiging van zowel rechts als links
Israel. Dat de Meshiach nu kome en Hij regere, Uw
Koninkrijk kome!
Car-ramming
Woensdag kwam een 34 jarige Israelische politieagent om het
leven doordat een Arabier met hoge snelheid om hem en
collega’s inreed. Bij die aanval in de Negev kwam de
bestuurder, die aan IS gelinkt zou zijn, zelf ook om het leven
en nog een bedoeïen. Illegaal gebouwde huizen werden na
jaren van waarschuwingen eindelijk neergehaald en daar zijn
de Arabieren het niet mee eens. Ook Arabische
parlementsleden waren er om te protesteren.

Vanuit de Shomron

Strijkernieuws
AGENDA
Karen gaf gisteren haar eerste seminar van 4 in de
Pillar of Fire in Den Haag over de Psalmen vanuit
het Hebreeuws. De spreekbeurten zijn ook via
livestreaming te volgen. Indien u wilt kunt u nog een
spreekbeurt meemaken op zaterdag de 21e ’sochtends. De dienst begint om 11 uur, over Psalm 58
in de dienst van gemeente Shamar en zondag de 22ste
als laatste Psalm 2.
U bent van harte welkom! Kerketuinenweg 10 DH.
Karen is wat grieperig weggegaan uit Israel en we
wensen en bidden haar alle kracht toe!
Alephstudenten
Deze week was er weer een groepje studenten bij ons
te logeren om kennis te maken met de Hebreeuwse
Taal. We gaven de zgn. Alephcursus in Zes Dagen
maar dan in 5 dagen . In de ochtend les van 9.3011.30 en dan het Land in. Was weer een fijne tijd en
onderweg…. kon men ook letters oefenen door op de
verkeersborden plaatsnamen te ontcijferen.
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Abbas is begin van de week nog snel even bij de paus op
bezoek geweest. Hij moet gedacht hebben: ik ga daarna
naar Parijs om de veroordeling van Israel feestelijk te
vieren. Dat laatste verliep niet zoals hij en hamas dat
wenste, weten we nu. In Rome was er voor hem een
succesje. De paus is het er niet mee eens dat Trump de VS
ambassade naar Jeruzalem zou willen verplaatsen. Stel je
voor zeg… Rome is de hoofdstad der wereld en niet
Jeruzalem in zijn ogen. Abbas kreeg het voor elkaar om
een zgn. palestijnse ambassade te openen in Vaticaanstad.
Hm… we maken er maar niet veel woorden aan vuil, maar
het zit niet lekker…
Wat wel lekker zit is dit vogeltje. Hij of zij was van de week niet bij ons weg te slaan
toen we even parkeerden op ‘zeeniveau’, vlakbij de Dode Zee. Foto van vlg. ons een
bijeneter of vrouwelijke ijsvogel? In ieder geval geen kip . Fotograaf: R. Bax.

Briet
Vandaag, vrijdag, zijn we naar de briet mila
(besnijdenis) geweest van het eerste zoontje van een
neef van ons. Op de achtste dag is er bij Joodse
jongentjes de brit en bijonder is dat dan precies het
stollingspercentage het grootst is. Hoe wonderlijk!
Na 8 dagen kreeg het knaapje zijn naam: Erez
(Cederboom). Mazal tov!

Timna
In het zuiden van Israel, vlakbij de kopermijnen van
Salomo, is onlangs een bijzondere muur opgegraven die
dateert uit de tijd van Koning David (circa 3000 jaar
geleden). Men vermoedt dat het een omheining is geweest
van een stad van Edom die door David werd verwoest
zoals beschreven in Samuel 8:13. Volgens de archeoloog
dr. E. Ben Yosef zal er nog heel veel meer boven het zand
komen. Tot nog toe zijn er veel ezelbotten gevonden en
enorm veel dadelpitten. Van dadels werd wijn gemaakt..
wie weet vinden ze het recept…
Triest grapje, Twents dialekt, Almelooooooooh
Een klein Joods jongetje uit Hengeloooh wordt
achterna gezeten door een groepje antisemitische
pestkoppen uit diezelfde stad. Wanneer ze hem te
pakken hebben schudden ze hem heen en weer en
zeggen, ‘jullie Joden hebben Jezus vermoord’.
Waarop het jochie zegt ‘nehee, dat hebbe wij nie
dááan, dat hebben de joooden uit Almelooooh
dááaan’.
Ach toch….tja….hoe vaak is de beschuldiging echt
gezegd….en wordt het nog steeds gedacht en
gezegd…. 

Trumpday
Velen in Israel zijn erg benieuwd of de kersverse president
zijn woord zal houden en inderdaad de VS ambassade
naar west Jeruzalem verplaatst. De Arabieren spreken
oorlogstaal en dreigen met van alles en nog wat om maar
te voorkomen dat het zal gebeuren. Toegeven aan hen is
toegeven aan hun terreurtaal en doorzetten zal mogelijk
een hoop ellende, onrust en bloedvergieten veroorzaken in
ons kleine landje. Wat is wijs? Kumu Adonai, sta op Here!
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Vanuit de Shomron
20 januari
Tot 1937 werden VS presidenten ingehuldigd op 4
maart. Vanaf ’37 is gekozen voor 20 januari. Aan
20 januari kleven, naast vast wel fijne
gebeurtenissen ook een aantal nare
herinneringen. Op die dag, in het jaar 250, begon
keizer Decius een algehele vervolging van
Christenen in het Romeinse rijk.
Die dag in 1941 werden n.a.v een moord op een
Duitse officier in Bukarest 125 Joden vermoord en
op 20 januari 1942 vond de beruchtte Wannsee
conferentie plaats in Berlijn. Zij bespraken daar
de oplossing voor het Joodse vraagstuk’.

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 9.0015.30u. 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

€ 29.50 : www.studiehuisreshiet.nl

--------------------------------------------------------------------Wilt u studiehuis Reshiet en onze werkzaamheden
steunen?
Dat kan door bv eens een studie-ontdekkingsreis te
boeken, of… als gast komen, of...een dagje ons inhuren
voor een tour door bv. de ‘gebieden’, of …een lekkere
lunch of studie-ochtend/dag in ons Gastenhuis te
reserveren, of… één van de Alephcursussen in
Nederland te volgen, of… een online cursus
organiseren in uw huis of gemeente of …het 2.5
maandelijkse magazine TijdStip of het unieke lesboek
Hebreeuws in Zes Dagen te bestellen?

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
Zwolle
Data: 6 en 20 oktober, 3 en 17 november, 1 en 15 december, 5 en 19
januari. Voor meer informatie en opgave: alephzwolle@gmail.com.
Op verzoek live vanuit Israel via Skype.
info@studiehuisreshiet.nl

Foto van de eerste braderie uit 2008…Toen nog zo kaal maar nu een klein groen
paradijsje.

Giften zijn ook welkom op rek.
NL 03 INGB 00087 25 116 of
via de ANBI (fiscaal aftrekbaar) stichting Ammeech Ammi ovv St.
Reshiet NL 86 INGB 00045 58 913

lehitraot en todah!
Vanaf februari komen er nieuwe aanbiedingen voor de najaar
reizen naar Israel.
www.resetisraeltours.com

Parasha, Torahlezing: Shmot, Exodus. 1-6:1,

Shomron nieuws
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Haftarah, Profetenlezing: Jes. 27:6-28:13, 29:22-23, Jer. 1:1-2:3 en
1Cor. 14:13-25
Het tweede Boek van Torah begint met een opsomming van namen. Daarom heet het Boek Shmot שמות, namen en
niet zoals de vertalers het noemden: Exodus. De namenopsomming doet ook denken aan het boek Mattheus waar
we soortgelijk zien. De Hebreeërs vermenigvuldigden zich zeer snel en nadat Joseeph en de broers gestorven
waren, kwam er een heerser die Joseeph niet gekend zou hebben. Dat is toch vreemd. Joseeph regeerde meer dan 80
jaar in Egypte. Hoe was het dan mogelijk dat er een koning kwam die hem niet kende of wist van het goede wat hij
voor Egypte had gedaan? Het lijkt er eerder op erop dat deze Farao hem niet wilde kennen en de Israëlieten niet
wilde erkennen. Wat deed het volk Israel verkeerd? Deden ze Egypte iets aan? Ze leefden gewoon hun leven. De
haat was er o.a. omdat zij als een vijfde colonne werden gezien. Daarom moest het volk onderdrukt worden en
werden hen zware lasten opgelegd. De Egyptenaren maakten hun leven bitter en de term ‘Arbeit macht frei’ komt
ons ook vanuit de Torah bekend voor… Zoals we door de eeuwen heen zien werden vooral de kleinsten van Israel
aangevallen. Ismael probeerde de jonge Izaäk te beschadigen en vlg. de overlevering zelfs te doden en in Egypte
werden de Hebreeuwse jochies voor de krokodillen gegooid. Later zou Amalek (Esav) in de woestijn, de
achterhoede van Israel, waar de kleine kinderen liepen als eerste aanvallen en ook de nazi’s wisten 1.5 miljoen
Joodse kindertjes te vermoorden. Moshe ontspringt op wonderlijke wijze de dood en groeide zelf op aan het
koninklijke hof nadat hij als baby uit de Nijl was gevist. Moshe moet uiteindelijk vluchten en in de stilte van de
woestijn spreekt Adonai tot hem. Opmerkelijk is dat het woord voor spreken en woestijn in het Hebreeuws dezelfde
letters bevat: midbar en medaber: מדבר. In de woestijn van ons leven, in die stilte spreekt Hij ons dikwijls aan! Pas
aan Moshe openbaart Hij Zijn ware betekenis: JHWH zal mijn naam zijn voor altijd! Abhraham kende God als El
Shadai, de Almachtige.’ Ik ben de Erbijzijnde,’ zegt Adonai, Ik was aanwezig, destijds bij Abhraham toen hij o.a.
uit Ur trok, maar Ik zal ook bij jullie aanwezig zijn in Egypte en in toekomende uittochten (o.a. de Babylonische, de
Romeinse, waar we nog steeds deels in leven), Ik zal erbij zijn. Waarom steeds weer die haat tegen het volk? Wat
deed het Joodse volk tegen Rome, tegen Perzië, tegen Polen of Duitsland? We zien de kern o.a. terug in het Boek
Esther. Haman zegt dat de Joden een volk zijn die overal verspreid leven en zich niet aan de regelgeving houden
van de koning, maar andere wetten naleven. Het staat er niet bij om welke wetten het gaat, maar het moge duidelijk
zijn dat het om de Goddelijke, Mozaïsche regelgeving gaat. In de Estherrol wordt de Naam van Adonai overigens
nergens zichtbaar genoemd. Moshe onttrekt zich liever aan zijn taak en hij vertoont een soort ‘Jonah gedrag’.
Uiteindelijk mag zijn broer Aharon mede de spreekbuis worden van de Goddelijke opdracht om het volk uit te
leiden uit de slavernij. Niet dat het volk dan gezellig als vrijgezel verder zou mogen leven, nee, de reden van de
uittocht is dat het volk Adonai moet gaan dienen op de Berg. De bedoeling van Adonai is duidelijk: Hij wil een vast
verbond aangaan met héél het volk, de kinderen van Israel, niet alleen met de enkelingen die Hij daarvoor had
uitgekozen, de aartsvaderen. In Jesaja 29: 23-24 laat Adonai het optekenen: ‘wanneer de kinderen van Ja’aqov
zullen zien wat Ik in hun midden verricht heb, zullen zij eerbied hebben voor Mijn Naam’. Ook Jeremia zegt in
Jer.2: 3: Israel is aan de Aanwezige gewijd. Het woord qadosh wordt hier, net zoals bij de Jesajatekst gebruikt.
Qadosh betekent afzonderen, heiligen. Israel is een aan Adonai geheiligd. JHWH, Jehoshua Zelf is Licht en Hij wil
dat licht door Zijn volk laten schijnen op de volkeren. Daartoe mogen wij hen oproepen.

TIJDSTIP nr. 29 is uit en nr 30 bijna!!
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

