Vanuit de Shomron

Netanyahu in China
Bibi en Sarah werden deze week met volle
egards behandeld toen zij arriveerden in
China. Wel dertig zakenmensen
vergezelden hen, de grootste groep ooit.
Zaken gaan goed tussen de twee landen
maar dat wil niet zeggen dat zij het overal
met elkaar eens zijn. China maakt wapens
die ook in handen komen van de vijanden
van Israel…..
Ons cursusboek

€ 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 radenaden.
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Je zou ze maar vinden…. honderden flessen
likeur, whiskey, bier, gin e.d. voor Britse soldaten
uit de eerste Wereldoorlog, die gestationeerd
waren in destijds Palestina. Men vond ze in de
buurt van Ramle (niet ver van Tel Aviv). In een
moslimcultuur zou je die niet zo snel aantreffen
maar begin 1900 werden de Turken verdreven uit
het Heilige Land en kwam ook alcohol erin… hik.
De tijd sprong vanochtend al een uurtje vooruit
in Israel. Tot en met zondagochtend is het
tijdsverschil tussen Nederland en Israel 2 uur.
Huizen zoals deze er in het Bijbelse Shiloh
moeten hebben uitgezien.

-------------------------------------------------------------------Wilt u studiehuis Reshiet en onze
werkzaamheden steunen?
Dat kan door bv eens een studieontdekkingsreis 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
lehitraot en todah!

Shomron nieuws
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De parasha deze week is ‘wajaqel’ (en Hij vergaderde) en Pedukei. We lezen Ex. 35:1 tot en met het eind van Exodus, uit de
haftara lezen we 1 Kon. 7:13-26, 40-50 Uit Hebreeën lezen we hfdst. 9:1-11. De parasha deze week is ook P’kudé (kosten van),
de haftara is 1 Koningen 7:51-8:21 en uit het NT lezen we Hebr. 8:1-12.
Deze shabat heet shabat shkalim שבת שקלים, de shabat van de ‘sikkels’, betaalmiddelen. Opnieuw wordt Ex. 30:11-16 gelezen
over het hefoffer, wat elke man moest betalen om aan het onderhoud van de tabernakel te kunnen bijdragen. Elke eerste shabat
van de maand Adar, de 12e maand wordt de shabat zo genoemd.
Wat we vorige week niet behandelden was het maken van het gouden kalf, welke het volk adonai noemde: mijn heer. Niet
duidelijk is of men God hiermee aanschouwelijk wilde maken, maar gezien men naakt om het kalf heen danste, lijkt dat niet
waarschijnlijk. God was razend en terecht, het volk, maar ook Aaron zwichtte wel heel gauw voor de hang naar afgoderij, wat
we telkens weer in de geschiedenis van het volk Israël tegenkomen. Moshe wist met grote zelfopoffering Gods toorn af te
wenden van een groot deel van het volk. Toch kwamen er velen om door hun afvalligheid..
In P’kudéparasha begint het met het shabatsgebod, waarbij Moshe waarschuwt dat wie zich er niet aan houdt ter dood
gebracht wordt. Daarbij moet men denken aan uitsluiting van het volk, wat in de woestijn een wisse dood betekende. Shabat
 שבתbetekent staken, stoppen en zoals God Zijn werk staakte op de 7e scheppingsdag, zo is dit ook bedoeld voor de mens, die
toch naar Zijn Beeld geschapen is. Shabat houden is het verbond met God vieren. Opnieuw volgt dan een hefoffer, met de
nadruk op de vrijwilligheid hiervan, anders dan bij het hefoffer uit Ex. 30, wat een opgelegd offer was. De aanstelling van
Bezaleel en Aholiabh wordt een feit en er volgt een beschrijving van de bouw van de tabernakel: men begint met de buitenkant,
werkt dan naar binnen, naar het heilige der heiligen met alle gouden stukken en de ark, het meest belangrijke en daarna begint
de bouw van het koperen wasvat en toebehoren. Op Jom Kipur zien we dit gegeven terug als Aaron ook eerst begint met het
heiligen van de binnenkant en daarna naar buiten toe werkt, naar het volk toe. In de haftara wordt de bouw van de Tempel
beschreven, zoveel eeuwen later, met het noemen van de twee pilaren: Jachin (Hij vestigt) en Boaz (in Hem is kracht). De
Hebreeënschrijver vestigt de aandacht op de Hogepriester, Die gekomen is door een veel betere en hogere tabernakel, niet met
handen gemaakt. Hier breekt het abrupt af, maar volgende week wordt dit hoofdstuk verder behandeld in de parashalezing..
Deze keer gaat het verder met de beschrijving van de bouw van de Tabernakel, ook de kosten ervan worden genoemd. Moshe,
de broer van Aaron bouwde de Tabernakel in de woestijn. Shlomo, de zoon van David, mocht het Huis des Heren bouwen in
plaats van zijn vader David, want deze had bloed aan zijn handen, door de toch wel vele oorlogen die hij heeft gevoerd in zijn
leven. Shlomo daarentegen had aan alle kanten vrede. De Tempel van God is in volmaakte vrede gebouwd en zo moet dat ook.
Jehoshua de Zoon van God bouwde Zelf een tabernakel, ‘niet met mensenhanden gebouwd.’ Drie ‘gestalten’ hebben we hiermee
genoemd die met de bouw van Gods huis bezig zijn geweest. De Zoon van God hebben we gezien in vier Gestalten: als
Mensenzoon; als Lam, als Hogepriester en als God. De Hebreeënschrijver merkt volkomen terecht op dat als Jehoshua nu op
aarde zou zijn, dan zou dat niet als Hogepriester zijn; in de tijd dat hij dit schreef werden er hoogstwaarschijnlijk nog offers
gebracht in de Tempel, maar Jehoshua heeft voor eens en voor altijd Zichzelf geofferd en is Middelaar van een beter verbond
waarvan de rechtskracht op betere beloften berust (Hebr. 8:6). Dit verbond berust op Zijn Eigen Onsterfelijkheid. Let wel, de
wet is niet veranderd, dat is iets anders, maar Hij is gekomen om te helpen om het verbond te kunnen houden want, zegt Hij
Zelf: Ik zal Mijn wetten in hun verstand leggen en in hun harten schrijven. (vs 10).
In 1 Koningen 8:2 staat het woord ethaniem אתנים, wat betekent dat? Het is een oud woord voor de 7e maand. De Babylonische
naam is Tishri, deze benaming is heden ten dagen nog steeds gangbaar. Dan staat er in 1 Koningen 8:12 iets typisch: ‘Toen
sprak Shlomo: “De HERE zei dat Hij gaat wonen in duisternis.” De God van het licht, Die woont in duisternis, in ‘araphel ערפל.
Dat is toch best vreemd te noemen. Kijken we naar de binnenwoorden van het woord araphel, dan valt meteen het woord ar
ערop: vijand. Hij betoont Zich een Vijand aan degenen die Hem versmaden: “Jacob heb ik liefgehad, maar Esau heb ik gehaat.” Er
is met het woord ‘araphel ook een heel mooi woordverband met het woord voor genezen: rapha’ רפא. Hij, Die de wolk verkiest
om zich te vestigen, zal in Zijn oneindige liefde voor mens en dier Zich als Geneesheer betonen. Hij woont in een donkere wolk.
Het woord voor wolk is het woord ánán, ook een wolk van wierook is hetzelfde woord in het Hebreeuws, zoals beschreven in
Leviticus 16:13 waarmee Aaron het Heilige der heiligen in mocht gaan, deze wolk moest voor het Aangezicht des HEREN als
een lieflijke reuk zijn, anders zou Aaron sterven.. Zelfs aan de priester kan God Zich een vijand betonen. De wolk was bedoeld
om God zowel als Aaron te bedekken zodat Aaron veilig in en uit kon, de donkere wolk temperde het felle licht van God zodat
Aaron kon blijven leven. Toch spannend
hoor…. nr. 30 is verzonden
TIJDSTIP
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

