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Shalom,
שלום
‘Chak Puriem sameach-vrolijk Puriem feest,’
zegt men tegen elkaar vlak voor en op Puriem.
Zaterdagavond barst het feest los en herinnert het
Joodse volk zich de periode dat zij bijna geheel
uitgeroeid was door Haman de verschrikkelijke
antisemiet. ‘Bijna’ veranderde in ‘helemaal
niet’omdat er voor de boosaardige plannen van
deze Agagiet een Joods stokje werd gestoken.
Een miss beauty queenverkiezing zorgde ervoor
dat een uitzonderlijk mooi meisje van
(verborgen) Joodse afkomst koningin werd van
het enorme rijk waarin Haman woonde. Esther
betekent o.a. ik die verborgen ben’. Het lukte
haar met hulp van haar oom de moordplannen
om te zetten in een reddingsplan. Was het maar
vaker zo gegaan in de Joodse geschiedenis. Was
Hitler maar geliquideerd halverwege de jaren ’30
of waren de ovens van de vele vernietingskampen in Polen en Duitsland in de vorige eeuw
maar spontaan ontploft, waren er maar meer
schuilplaatsen geweest of noem maar op….
Puriem is echter een moment waarop we mogen
weten dat het volk toen echt op wonderlijke
wijze gespaard is. We vieren het door vrije
dagen te hebben; twee keer de hele Esthelrol te
lezen (deze zaterdagavond en zondagmorgen) en
elkaar geschenken te geven: iets te drinken en te
eten en als je het goed wilt doen mag de
ontvanger niet weten wie het geschonken heeft.
Men hangt het aan de deur of zet het in de tuin.
Vandaag de dag moet je echter met
verassingscadeau’s een beetje uitkijken want de
vijanden van Israel leven nog en het is eerder
gebeurd dat er narigheid in een zogenaamd
cadeau werd aangetroffen…
Een glaasje wijn, of eentje meer… hik… is
gewoon, maar niet teveel! Mensen verkleden
zich en we maken vooral ook plezier en zijn
Hem dankbaar!
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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

Iran’s radar ontwijker
Iran werkt al enige tijd aan een gevechtvliegtuig, de
Qaher 313. Dit vliegtuig zou niet te zien zijn op
radar en Iran schepte op dat er nog niet eerder zo’n
geavanceerd gevechtsvliegtuig ontwikkeld is.
Israelische experts betwijfelen of dat zo is, maar alert
is defensie wel. Laten de Iraniers deze week maar de
Estherrol lezen en ze moeten goed beseffen dat het
geen zin heeft om Israel aan te vallen.
Minyan op hoogste berg
De Jeruzalempost schreef deze week over een
gebedsbijeenkomst vorig jaar november op de mount
Everest (8.840 meter). Wanneer tien joden samen
bidden heet dat een minyan. Ze hadden iedere dag
thorastudie en op shabatavond maakten zij kiddush
(zegening over de wijn) met wijn van de Hermon
(hoogste berg in Israel) ondanks de -20 graden
celsius was het volgens hen een een geslaagde trip en
zeiden de deelnemers: Am Yisrael chai-het volk
Israel leeft!
Deel van originele muur van Jeruzalem met een watergoot achter de muur die de Turken
gebouwd hebben in de 16e eeuw..
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1 april, geen grap  spreek ik, Yair, in de
Sukkat Yeshua gemeente te Katwijk,
Baljuwplein 10. Ik ben dan een paar dagen in
Nederland voor familiebezoek. De dienst begint
om 11:00 uur. Welkom en goed u (weer) te zien!
Strijkernieuws
Wat betreft het toekomstige huis…. Zodra we
getekend hebben horen jullie het…… komt
goed…..Wij wachten ook….
Er komt nog een speciale ‘Vanuit Shomron’
editie over het huis.
Er zijn weer kuikentjes in Huize Reshiet. De
vader is een echte Noord Hollandse Blauwe en
de moeder een Israelische schone. Na het contact
tussen kip en haan is kukeleku verhuisd naar de
Dutchfarm in de Negev. Daar mag Dodo, want
zo heet hij, verder kraaien en voor nageslacht
zorgen…. Bij ons thuis in Na’aleh slapen we
weer rustig….
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Het zal je kind maar wezen
Deze week waren de ouders van een tweejarig
jongetje van het orthodoxe Bnei Brak (vlakbij Tel
Aviv) een tijdlang vreselijk ongerust. Hun kind
was zoek en niemand had hem gezien. Wat bleek:
het jochie was alleen een bus ingestapt op weg
naar de Negev. Gelukkig was alles in orde met het
ventje, maar hoe het mogelijk is dat: én de ouders
niet goed hebben opgelet én de buschauffeur hem
de bus binnen heeft gelaten wordt nog verder
uitgezocht.
Wapensmokkelaarsbende opgepakt
Al een jaar half zaten de IDF en de Shin Beth
(veiligheiddienst) achter een bende
wapensmokkelaars aan. De mannen bestelden
wapens en/of wapenonderdelen online en deze
werden via de havenport Asdod of Haifa naar
Nablus gestuurd. Daar werden de wapens in
elkaar gezet en naar Hebron gesmokkeld.
In de ‘gebieden’ worden, naar men aanneemt,
vele wapens gemaakt.
Dinsdagnacht werd de wapenwinkel opgerold.
Baruch haShem/Dank aan Adonai!
Februari toptouristenmaand.
Het ministerie van toerisme melde dat afgelopen
maand 234.000 toeristen Israel binnenkwamen.
Dat is 25% meer dan vorig jaar en is de beste start
ooit van een jaar.
Even eruit, 6 daags reisje naar Israel boeken?

€599, -

Het Joods ochtendgebed bevat een mooi gebed:
Geprezen bent U, Adonai, die de haan het
verstand heeft gegeven om een onderscheid te
maken tussen dag en nacht.
Die van ons was als jonge haan misschien iets te
jeugdig enthousiast en begon soms al eerder dan
de dag ontlook… Iets teveel verstand
gekregen?

Van 6-11 september 2017 is er weer een
verrijkende, boeiende en unieke studieontdekkingsreis. Voor een groep van rond de 8
personen. Voor grotere groep graag even
contact opnemen.
Ook voor het dagprogramma of een
programma naar eigen wens kunt u mailen
naar info@studiehuisreshet.nl of bellen naar
00972 54 8858281
Snel beslissen…..

Incl. direkte vlucht: heen:7.15-12.15 en terug een middagvlucht, 5 overnachtingen,
vervoer in Israel, alle (uitstekende) maaltijden, studies, koffie/thee/wijn, entree’s.
Excl. verzekeringen. Op basis van een 2-pers. kamer.
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Ons cursusboek

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 in te huren 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.
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 00043 58 913 (voorheen
stond er een 5 ipv een 3…oeps) lehitraot en todah!

Overal bloeit de amandelboom, ruikt heerlijk, onder in Shilo.

€ 29.50 : www.studiehuisreshiet.nl

Cursisten gevraagd:
Wilt u met een groep vanuit huis aan tafel
de Alephcursus Hebreeuws in Zes Dagen
via skype volgen? Dat werkt uitstekend. U
kunt er ook aan deelnemen met uw
bijbelstudiegroep of huiskring. Neem
contact met ons op voor zes lessen
spelenderwijs Bijbels Hebreeuws.
Deze cursus is laagdrempelig en voor
iedereen geschikt, van harte aanbevolen.
Overdag of in de avond. Kosten per persoon
voor de gehele cursus: 75 euro, het boek
kan daarbij aangeschaft worden, is niet
verplicht, maar wel aan te raden
Wie gaat er mee met onze Loofhuttenreis?
Jawel, we hebben een programma voor het
Loofhuttenfeest! We willen van 4 tot en met 11 oktober
a.s. een hele mooie reis maken met ook een paar dagen
verblijf in Eilat en met het meemaken van de
Jeruzalemmars (wij lopen niet mee, maar bemoedigen
de meelopers op de Hillelsteet, is een fantastische
ervaring). Bij ons thuis maken we de eerste
Loofhuttenshabat mee met uitleg over dit prachtige
Feest der Feesten en met een heerlijke uitgebreide
maaltijd. Geïnteresseerd? Vraag even naar het
programma en dan sturen wij het u toe. De reissom
incl. vlucht, maaltijden, trips en vervoer ed is €1275,
p.p. (voor alleen gaanden geldt een toeslag van €350).
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4  תצוהBeveel! We lezen Exodus 27:20-30:10. Uit de Haftara lezen we Ezechiël
Parasha
43:10-27
en
dan lezen we Hebreeën 13:10-16.
God draagt Moshe op om aan de Israëlieten te zeggen dat ze zuivere olijfolie moeten brengen om de lampen
van de Tempel brandend te houden. Elke avond moet Aharon deze lampen aansteken en brandend houden
tijdens de nacht. Ze mogen niet uitgaan. In de ochtend moet Aharon de lampen klaarmaken voor de volgende
avond (Ex.30:8). Het is dus zo: of de lampen branden, of ze zijn in staat van paraatheid gebracht. Het doet
denken aan de maagden met de lampen, waar Jehoshua over spreekt in Mattheus 25:1-13. Vijf van hen
hadden wel lampen aan, maar er was niet genoeg olie om de lampen in staat van paraatheid te houden en dus
misten ze de bruiloft. Hoe ernstig! “Waakt,” zegt Hij ook in Lucas 21:34-36 want u weet niet wanneer de dag
aanbreekt en het mag niet plotseling over u komen als een strik! “Waakt te allen tijde en bid dat gij in staat
moogt wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal en gesteld te worden voor het aangezicht van de
Zoon des mensen.” Zoals de hogepriester Aharon de lampen brandend moest houden, zo zijn wij ook als
opzichters van ons eigen leven geroepen om onze relatie met Hem warm en levend te houden, anders komt
Zijn komst als een onverwachte strik en zijn we niet klaar.
Verder gaat de geschiedenis met het reinigen en heiligen van het altaar, het aankleden van de priesters in de
heilige gewaden en het offeren van de jonge stier en de twee rammen. Aharon en zijn zonen worden gezalfd
met shemen hamishchah, zalfolie  שמן המשחהen let hier op het woord mashach משח, wat zalven betekent en
waarvan komt het woord mashiach, Gezalfde משיח. Onze Mashiach is de Gezalfde.
Brood wordt ook geofferd en de priesters mogen het vlees van de tweede ram gedeeltelijk eten, samen met
een deel van het brood. Veel van de tempeldienst komt neer op het samen met God maaltijd houden.
Voor de wijding van het altaar wordt zeven dagen lang elke dag een stier geofferd. In Ex. 29:37 spreekt God
dat niet het altaar onheilig wordt door het aan te raken, maar dat, juist andersom, alles wat het altaar aanraakt
heilig wordt. Daarom mag niet iedereen erbij, het is een plek die strikt voor de priesters is bestemd die de
offerdieren daar slachten, elk offer is dus heilig. Nadat de zeven dagen voorbij zijn en het altaar is ingewijd,
mag er buiten de andere offers in ieder geval elke ochtend en elke avond een eenjarig ram worden geofferd
als brandoffer. In Ex.29:45-46 spreekt God de schitterende belofte uit: “Ik zal te midden van de Israëlieten
wonen en Ik zal hun tot een God zijn. En zij zullen weten dat Ik, de Aanwezige, JHWH,  יהוהhun God ben, Die
hen uit het land Egypte geleid heb, opdat Ik in hun midden woon; Ik ben de Aanwezige, hun God.”
De bouw van de Tweede Tempel wordt besproken in Ezechiël waar opnieuw het altaar, mizbeach  מזבחwordt
ingewijd, nu met het offeren van een stier, een bok en een ram, zeven dagen lang als brandoffer, waarbij ook
zout wordt gebruikt. Na de zeven dagen vraagt God om brandoffers en vredeoffers om Hem met behagen voor
Zijn volk te vervullen (vs. 27).
De Hebreeenschrijver spreekt weer over een ander offer, namelijk het zondoffer, waarvan de priesters niet
mogen eten omdat de resten ervan verbrand moeten worden buiten het kamp en later in de tempeltijd buiten
de stad. Zo is ook onze Mashiach buiten de stad geofferd en de Hebreeenschrijver spoort de lezer aan om ook
buiten de stad met Hem de smaad te dragen, Hem te volgen in Zijn offer. Het zaad dat in de aarde valt en
sterft. Hij is gestorven als hoogst heilig Zaad in de aarde en uit de aarde is Hij weer opgestaan. Hem volgen
kost alles. Hoeveel gelovigen in Hem hebben dit al met hun leven moeten bekopen? Zijn ook als zaad in de
aarde terechtgekomen? Miljoenen! Met Hem staan zij weer op, met Hem heersen zij en over hen heeft de
tweede dood geen macht! (Op.20:4-6).
De vergelijking met Ezechiël 43:27 maakt de Hebreeenschrijver in vs.16 door te zeggen dat we niet mogen
vergeten om onze naaste lief te hebben en te delen met hen wat we hebben want dit is God tot een
welbehagen. Offers in de tempel kunnen we niet meer brengen, maar we zijn als een levende tempel voor
Hem en dus verantwoordelijk om te leven zoals Hij dat heeft opgedragen om Hem en onze medemens te
dienen.
TIJDSTIP nr. 30 is verzonden
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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