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Shalom,
שלום
Bevrijdingsdag in Nederland! Het is erg
belangrijk om te blijven gedenken. Wij mensen
vergeten maar al te snel….
Toch moet ik zeggen dat, wanneer je op afstand
van Nederland woont, die gebeurtenissen een
beetje aan je voorbij dreigen te schieten.
Misschien komt dat ook omdat in Israel deze
week ook herdenkingsdiensten waren i.v.m.
WO2, de Israelische oorlogen sinds 1948, de
terroristische aanslagen door de jaren heen en
o.a. de Intifada’s. Maar ook mochten we feest
vieren n.a.v. Israel 69 jaar jong terwijl zij al 3000
jaar oud is…..
De Arabieren vieren niet mee. Zij lieten juist een
tegengeluid horen en zij zien 14 mei 1948 als de
naqbah, de grote ramp. Zij blijven hun kinderen
inprenten dat de Joden geen recht hebben op
moslimgebied en dat het land Israel, wat
eeuwenlang volledig verwaarloosd en verschopt
erbij lag, van hen alleen is en dat de heilige strijd
moet voortduren totdat Israel, wat zij dan weer
anders zullen noemen, weer onder de Islam zal
zuchten.
Enfin, Israel vierde feest en dat was ook zo in
ons settlementje Na’aleh. Vuurwerk, muziek en
optredens. ‘Mazal tov, Israel, en op naar de
zeventig!’
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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

Nieuw Zeeland
Op kerstdag 2016 nam de VN op verzoek van
Venezuela, Malaysia, Senegal en Nieuw Zeeland
resolutie 2334 aan, waarin stond dat Israel geen recht
heeft op de Tempelberg en dat er o.a. geen relatie
tussen Joden en deze Berg is.
In onze opinie is dat de omgekeerde wereld en te zot
voor woorden, maar heus… de meerderheid van de
VN landen denkt anders.
Israel heeft geen uitwisselingen met de eerste 2
genoemde landen, maar verbrak wel diplomatieke
contacten met Senegal en Nieuw Zeeland.
De ambassadeurs werden voor overleg teruggeroepen en zo is het nog steeds.
Nieuw Zeeland stuurde een brief naar Israel waarin
staat dat zij hoopt dat Israel de relatie opnieuw wil
aangaan, maar Israel besloot te antwoorden dat zij de
gestuurde brief van de minister van Buitenlandse
Zaken van N.Z. zullen bespreken.
Het is o.i. goed dat Israel iets meer haar ‘tanden’ laat
zien en niet er alles aan blijft doen om maar ‘aardig’
te worden gevonden door de wereld.
Zweden, een land wat steeds vaker anti Israel stemt
stemde nu weer tegen….. Net zoals China en o.a.
Rusland. Dat zij zich mogen bekeren!
Abbas-Trump
Trump twitterde aanvankelijk dat hij een zeer goed
gesprek had gevoerd met Abbas en veel bla bla bla.
Later werd de twitter verwijderd, opmerkelijk!
Trump eiste in ieder geval dat Abbas stopt met het
geven van geld voor terroristische doeleinden. Abbas
weet niet beter en is een Holocaust ontkenner….!
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Hamas en witte voetjes
De terreurgroep Hamas, die de macht heeft
in de Gazastrook, probeerde deze week
a.d.h.v. een nieuw rapport de wereld voor te
schetsen dat zij vredelievend zijn door te
melden dat zij niet meer op de vernietiging
van Israel uit zijn. Israel behoort zich
uiteraard wel terug te trekken uit alle
gebieden die zij nu onder controle heeft
(Judea en Samaria) zij eisen dat er maar
liefst 5 miljoen zgn. Palestijnen in het landje
erbij moeten komen. Men spreekt dan van
de nakomelingen van gevluchte Arabieren
rond mei 1948. Hier en daar zal er zeker een
Arabische familie gedwongen zijn weg te
gaan, maar de overgrote meerderheid is op
eigen iniatief weggegaan, bang voor Joodse
wraak, maar vooral op verzoek van de
Arabische landen zelf omdat zij alle Joden
de zee in wilden drijven en dan niet per
ongeluk ook Arabieren zouden doden. De
Joodse bevolking van Haifa smeekte a.h.w.
de Arabieren niet weg te gaan.
Velen zijn daar ook gebleven en leven over
het algemeen in goede verstandhouding met
de Joodse bevolking aldaar.
Hongerstaking
De Arabische hongerstaking in Israelische
gevangenissen gaat al de derde week in.
Meerdere Arabische winkeltjes van de Oude
Stad van Jeruzalem waren deze week
gesloten en de Rooms Katholieke kerk in
Israel is het met de staking eens.
We hebben er eerder over geschreven dat
deze actie volgens Israel een politieke actie
is. Magwan Barghouti (tot 5 x levenslang
veroordeeld) probeert hiermee aandacht te
krijgen en Abbas uit het zadel te wippen.
Uiteraard moet men niet denken dat
Israelische gevangenissen picknickplaatsen
zijn deze zijn zeer zeker niet zo
verschrikkelijk als gevangenissen in
sommige Arabische landen, Afrikaanse
gebieden of bv Zuid Amerika. Had je maar
geen boef moeten worden.
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UNESCO
Uitgerekend op de verjaardag van Israel besluit de
UNESCO Israel een harde klap in het gezicht te
geven door een resolutie aan te nemen waarin
vermeld staat dat Israel een bezettende macht is,
dat zij Jeruzalem, waaronder dus ook de zgn.
Klaagmuur illegaal beheren en dat er overigens
helemaal geen Joodse link is naar de heilige
plaatsen in Jeruzalem….’Israel zou het karakter
en de status van het Heilige Jeruzalem
veranderen.’ In het Jiddisch zeggen we dan ’wat
een gotspeh’ wat een brutaliteit! Jeruzalem is al
3000 jaar hoofdstad van Israel en het Joodse volk.
Welk volk heeft zo’n wereld beïnvloedende
geschiedenis? Lichtpuntje is, als je er al over kunt
spreken, dat er minder landen dan gewoonlijk
tegen Israel stemden, dat er meer onthoudingen
van stem waren en dat o.a. een land als Italië zich
pro-Israel opstelde en niet voor stemde. Engeland,
Duitsland en Nederland 😊 stemden als Europese
landen ook niet voor deze, in onze ogen,
vreselijke resolutie en we hopen dat alle landen
die tegen stemden extra zegen mogen ontvangen.
Is het niet zo dat wanneer je niet voor bent… dat
je dan tegen bent? Geen keus is ook een keus!
Maar Netanyahu was toch blij dat er enigszins een
kentering is waar te nemen in de houding van de
VN ten opzichte van Israel, de enige democratie
in het Midden Oosten. Israel besloot om de
bijdrage aan UNESCO te verlagen met $1miljoen.
Wie Israel zegent zal gezegend worden.
Lechaijim op Israel!
Route 60, de weg van de Aartsvaderen en onderop Shilo waar de
Gouden Ark 369 jaar stond, Jehoshua ben Nun de stammen van Israel
uitzond om het Land in te nemen en Hanna bad om een kind. Samuel
groeide daar op.
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Wie komt er op studiereis van 2 tot 8
november? Prijs op basis van 2-persoonskamer all-in 695 euro.
U verblijft in ons nieuwe huis in de prachtige
Shomron van waaruit we u rondleiden naar
bijv. Shilo, Bethel, Jeruzalem, Jafo, Hebron en
Peduel. In de ochtenden krijgt u studie vanuit
het Hebreeuws over onder meer de plaatsen die
we gaan bezoeken.
Israel ontdekkings-studiereis
van 22-27 december
Vijf geweldige overnachtingen in het
nieuwe Gastenhuis in Na’aleh-Samaria.
Indien gewenst kunt u dagen bijboeken bij ons
in het vrijstaande appartement of elders.

€795, p.p. op basis van een

tweepersoonskamer, geheel inclusief.

Ons cursusboek

We kunnen een programma op maat voor uuw groep samenstellen of bent u geïnteresseerd
in ons basisprogramma?
Mail of bel
info@studiehuisreshiet.nl
00972 54 8858281
----------------------------------------------------------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’s van deze week heten Acharei Mot (na de dood) en Qedushiem ( Leviticus 16:1-20:27). Uit de Haftara lezen we Amos 9:7-15
en Ezechiël 20:2-20 en 22:1-16, Uit het NT lezen 1 Corinthiërs 6:9-20. En Math.5:43-48.
Het begint in de parasha met het opsommen van de gebeurtenissen op Jom Kipur, oftewel de Dag van de Bedekking. Kipur komt van het
Hebreeuwse werkwoord kipér כפר, verzoenen, bedekken. Zonden worden overgelegd op de kop van een bok, die daarna in de woestijn een
wisse dood tegemoet gaat. Is het toeval dat deze dag wordt beschreven door God, vlak nadat Hij over Pesach Zijn instructies heeft gegeven?
We kunnen honderdmaal Pesach hebben gevierd, Hij kan honderdmaal gekruisigd en opgestaan zijn, maar als we niet daadwerkelijk onze
zonden belijden, dan heeft het geen enkele zin gehad.
Ook de Haftara en ook Paulus in 1 Corinthiërs komen daarop terug. Daarom is Jom Kipur nodig of in ieder geval de boodschap ervan ook
voor niet-Joden: belijd je zonden! Het woord voor zonde is het Hebreeuwse woord chet’  חטאwat stamt uit de Hebreeuwse werkwoordstam
chata חטא, zondigen, een verkeerde richting opgaan. God heeft alles voor ons gedaan om ons te redden van onze ongerechtigheden, nu is
het aan ons om dan ook rein voor Hem te staan.
In Amos belooft Hij dat Hij het volk zal herstellen en het land zal herstellen. Het is nodig dat het land hersteld wordt van de
ongerechtigheden van het volk; eerst van de volkeren die vóór het volk Israël in het beloofde land woonden. God spreekt erover dat het land
hen uitgebraakt heeft, zo zal het land ook het volk Israël uitbraken als het afgoderij pleegt en allerhande seksuele zonden uitvoert. Dit is
inderdaad gebeurd en men is weggevoerd, het land uit. Pas in deze tijd mag men terugkeren, nadat velen van het volk zijn omgekomen,
precies zoals de profetie het vermeldt (Amos 9:9 en verder).
Het woord voor uitbraken of uitspuwen is het Hebreeuwse woord qi’ קיא. Dit is ook het woord voor braaksel. Klinkt allemaal niet zo
lekker.. God is een verschrikkelijk God, Die Zijn straffen ook uitvoert, dat heeft Zijn volk geweten en ook de gelovigen uit de heidenen
hoeven niet te denken dat ze maar alles kunnen maken omdat ze toch wel onder de genade leven. Vergeet het maar, zegt Paulus in de
Corinthebrief. Wat een belangrijke teksten om nu zo na de Pesachweek te lezen, hoe zit het met ons hart en met onze relatie met Hem, na
alles wat we zojuist herdacht hebben? Zijn Woord is Zijn hek om ons leven dat ons beschermt voor misstappen. Als we ons houden aan
Zijn geboden, dan zijn we veilig in Zijn bescherming, doch als we ons er niet aan houden, dan kan daar ook volgens de Nieuw
Testamentische Corinthebrief van Paulus geen genade tegenop (vers 9).
 קדושיםQedoshim (jullie zullen heilig zijn) is het tweede deel van de Thorahlezing van deze week.
De parasha begint met een belofte, die in de vertaling nog weleens als een gebiedende wijs wordt gezien: ‘Jullie zullen heilig zijn, want Ik
ben heilig.’ Als het volk Israël met Hem blijft omgaan en doen wat Hij zegt, dan wordt het volk heilig, zoals Hij hier belooft: קדושים
qedoshim. Dit is diepzinniger dan hoe het op het eerste gezicht vertaald wordt met: ‘Wees heilig.’ God waarschuwt voortdurend met, wat
vertaald wordt met HEERE of Eeuwige: ‘Ik ben de HEERE uw God,’ of ‘Ik ben de Eeuwige uw God.’ Wat er eigenlijk echt staat is: ‘Ik ben
de Aanwezige uw God.’ In de grondtekst staat hier namelijk voortdurend zijn naam  יהוהJHWH, welke betekent Gebeuren, Geschieden,
Aanwezig zijn.
Dit is Zijn waarschuwing: ‘ Ik ben de Aanwezige uw God, Ik zie voortdurend wat jullie doen want Ik ben overal bij, alomtegenwoordig!’
Zoals de parasha met een belofte van heilig zijn is begonnen, zo staat er in het verloop ervan, in hfdst. 20:7, wel degelijk de gebiedende
wijs:  התקדשתםhitqadishtem en voor de oplettende lezer: dit is een wederkerende vorm, oftewel: heilig uzelf, maar zeker ook: let op elkaar,
dat gij heilig bent met elkaar en dat past helemaal in de regels die de Aanwezige geeft in deze hoofdstukken: ga goed en rein met elkaar en
vooral met Mij om. Dan in vers 8 Zijn ultieme belofte: ‘Ik, de Aanwezige, heilig u,’ Ani, JHWH meqadishchem אני יהוה מקדשכם.
Even op een rijtje: Hij belooft het volk dat ze heilig zullen zijn, Hij draagt hen op zichzelf te heiligen en dan heiligt Hij hen bovendien Zelf.
Meer invalshoeken zijn er niet, Hij laat niets aan het toeval over. In Ez. 20 blijkt dat het volk toch nog afgoderij pleegt. Wat erg! De
shabbatten zijn ontheiligd door het volk en Hij roept op om deze dagen opnieuw te heiligen (vs.20).
In hfdst. 22 verwerpt God het volk en zegt dat ze verstrooid zullen worden, ontheiligd voor de ogen der heidenen, ze hebben zich nergens
aan gehouden en een waslijst aan zonden wordt hen voorgehouden…
In Mattheus is Jehoshua nog strenger als Hij zegt dat men zelfs zijn vijanden lief moet hebben, terwijl Zijn vader in Leviticus 19:18 heeft
gezegd dat men zijn vijanden moet haten, maar ja, wat is er te haten voor een volk dat zelf in zonde gevallen is, wie is haar vijand dan nog,
ze is vriend geworden van Gods vijanden, de afgoden…
Amos profeteert tegen dit zondige volk en dan komt er daarna meteen weer de geweldige belofte die we in deze tijd ook daadwerkelijk in
vervulling zien gaan: ‘Ik zal de vervallen hut van David weer oprichten en haar scheuren dichten.’
Waarom doet Hij dat? Omdat Hij de Aanwezige, hun God is, daarom.
Elders, in Hosea, zegt Hij: ‘Omdat Ik God ben en geen mens!’ Wie denkt dat het volk Israël nog steeds verworpen is, heeft de profeten
maar half gelezen en houdt geen rekening met de Aanwezige Zelf, Die doet wat Hij beloofd heeft... ‘Onze Vader, Die in de hemelen is, Uw
Naam heilige Zich…

TIJDSTIP nr. 30 is verzonden
€ 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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