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Shalom,
שלום
We hadden een klein hittegolfje deze week
en vanaf shabat komt er weer één….
Met de huidige studiegroep (alleen
vrouwen dit x 😊) lekker buiten in de
achtertuin eten heeft wel iets romantisch
natuurlijk. Over 5 weken verhuizen we al
en we hopen dat we snel weer een mooie
tuin kunnen ontwerpen. Zondagavond
begint Lag Ba’omer, de 33ste dag volgens
de Farizese telling vanaf Pesach. Volgende
week meer daarover. Kids hebben vrij.
Stiekem snoepen
Terrorist en moordenaar Marwan
Barghouti, houdt zich, zoals het lijkt, niet
aan de hongerstakingsregels. Deze week
werd er een video vrijgegeven waarin we
Barghouti wat heen en weer zien lopen in
zijn cel en dan zich meerdere malen op het
toilet terugtrekt, niet om zijn behoefte te
doen maar om iets te eten. De video werd
uiteraard door zijn vrouw als vals
bestempeld, maar de beelden liegen er niet
om. Toegegeven… men kan beelden
enorm manipuleren, maar we geloven de
berichtgeving van Israels zijde. Barghouti
wil natuurlijk sterk blijven tijdens deze
politieke hongerstaking en een beetje eten
helpt hem daarmee. Hoe het ook zij…
deze staking is nog niet afgelopen. Er zijn
af en toe behoorlijke rellen tussen
Arabische jongelui en de soldaten bij
checkpoints bij vooral Ramallah.
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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

Erdogan bemoeit zich weer eens met ons en
riep de Israelische en Arabische moslims deze
week op om het terrein waar de Al Aqsa zich
bevindt te bestijgen en te demonstreren tegen
Judaisering van Jeruzalem. Hij droomt vast
nog van de periode dat de Tempelberg in
Turkse handen was. Wel, meneer Erdogan, u
bent geen Suleiman en die tijd is voorbij en
zal nooit meer terugkomen. Tijdens de
moslim overheersing was er geen ruimte voor
een ander geloof om zich in volheid te
ontwikkelen en Joden mochten eeuwenlang
niet de Tempelberg op. De staat Israel geeft
zowel aan moslims als Christenen alle vrijheid
te bidden op de plekken waar zij willen. De
TempelBerg is bestemd om een plaats te zijn
voor alle volkeren om alleen de God van
Israel te aanbidden. Psalm 87: ieder volk is
daar, in Tsion geboren! Zelfs tijdens het
Ottomaanse tijdperk was er altijd een
meerderheid van Joden in Jeruzalem.
Jeruzalem is de eeuwig geldende hoofdstad
van Am Yisrael. Helaas vrezen we dat geen
mens de vrede hier in Israel kan
bewerkstelligen. Trump denkt deze binnen
een jaar te realiseren, samen met Abbas en
Netanyahu. We hopen op een Goddelijk
ingrijpen en dat de Berg weer zal dienen als
de Plaats waar Hij vertoeft.

Vanuit de Shomron

Modi’ien-Makkabiem- Re’ut ligt 10 minuten
van Na’aleh (waar wij wonen) verwijderd. De
stad ligt in het centrale district van Israel en
groeit maar door (rond de 90.000 inwoners).
Vlakbij deze stad liggen de resten van het
oude Modi’in, waar de opstand begon tegen
de Syrisch-Griekse overheersing, ongeveer 22
eeuwen geleden. Naar aanleiding van die
opstand werd Jeruzalem bevrijd en de Tempel
opnieuw ingewijd. De woede en verbijstering
van de Joodse bevolking van toen kwam tot
een hoogtepunt toen de overheersers varkens
begonnen te offeren op het altaar van het
Tempelplein. Het Chanukahfeest herinnert ons
aan deze oorlog. Hieronder het park Anavah
in Modi’ien.

Welkom in Na’aleh. We hebben niet altijd de
gelegenheid u te ontvangen maar als het kan…
dan kan het 😊
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Arabieren, pizzahut en cola
Er kwam deze week een gefotoschopte image
naar buiten met Marvan Barghouti (de terrorist
die de huidige hongerstaking initieerde) en een
doos van Pizzahut op de achtergrond met de tekst:
‘Barghouti, if you are going to break your hunger
strike, isnt’t pizza the better choice’?
Jawel hoor… direkt werd opgeroepen tot een
wereldwijde boycot van Pizzahut.
Pizzahut International was er, denkend aan omzet
verlies, als de ‘pizza bij’😊 om zich direkt te
verontschuldigden vanwege deze eenzijdige
‘Israelische Pizzahut actie’. Pizzahut Israel zal er
wel van langs krijgen maar ook genoeg extra
klanten trekken…
We zijn benieuwd of ook Coca Cola in de
problemen komt omdat zij een geld donatie
hebben geschonken aan een rechts Israelische
organisatie, Im Tirzu, in 2015.
Wallonie verbiedt vanaf nu ook de koshere
slacht. Het is onbegrijpelijk dat het rituele koshere
slachten, shechitah, verboden wordt. Het gewone
slachten veroorzaakt 1000x méér pijn voor een
dier dan de zeer snelle manier van koshere slacht.
Er zit waarschijnlijk een heel andere reden
achter… Joden en Jodengenoten… langzaamaan
of sneller…. wegwezen daar!
Hamas heeft een nieuwe leider, Ismail Haniyeh
(54). We houden het kort over hem: we hoeven
niet veel goeds te verwachten van deze man die
uit is op de vernietiging van Israel. Hij volgt
Mashaal op. Jaren geleden was hij de assistent
van de blinde Sheikh Ahmed Yassin, ook wel de
‘piepdoos’ genoemd met zijn hoge stemmetje. Hij
was de oprichter van Hamas, een terrorist en
haatschreeuwer en in blinde woede riep hij op tot
de vernietiging van Israel totdat… de geheime
dienst van Israel hem wist te liquideren. Een
precisiebom vanuit een helicopter maakte in
maart 2004 een einde aan zijn leven en dat van
enige omstanders.

Vanuit de Shomron
Jacaranda’s bloeien hier nu volop
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Wie komt er op studiereis van 15 tot 22
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, Jaffo, 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

Ons cursusboek

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.

€ 29.50 : www.studiehuisreshiet.nl

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 is deze week Emor אמור, zeg! We lezen Leviticus 21:1-24:23. Uit de Haftara lezen we Ezechiël 44:15-31
en uit het NT lezen we Lukas 14:12-24.
Een grappig Joods raadseltje is hier van toepassing: Wat is de achternaam van Mozes/Moshe? Antwoord: Lemor
לאמר. God zegt namelijk heel vaak in deze hoofdstukken tegen Moshe: “ Zeg, lemor, לאמר.” Zo staat er dan achter
elkaar geschreven: Moshe Lemor,  משה לאמרwaarbij het lijkt alsof dat zijn naam plus achternaam is.
Het belangrijkste uit de Parasha deze week is de instelling van de Hoogtijden des Heren met daarin de kerntekst:
“Deze zijn de gezette Hoogtijden, mo‘adim  מועד׳םdes Aanwezige, vastgezette tijden die JHWH heilige
samenroepingen noemt: “mo’adim, welke gij uitroepen zult op hun gezette tijd.” God is er hier heel duidelijk over
Wiens Feesten we vieren, of beter gezegd, welke Hoogtijdagen we vieren, het zijn Zijn eigen Hoogtijden. Het zijn
geen Joodse, maar het zijn Gods hoogtijden, daar laat Hij in dit vers geen enkele twijfel over bestaan. Eén van de
grootste misstanden uit de geschiedenis is al voorspeld in Daniel 7:25, waar staat dat er een macht zal opstaan die
erop uit zal zijn om tijden en wet te veranderen. Dit is ook gebeurd: de shabat is naar de zondag verzet omdat men
dat in de tijd van de eerste Christenen zo handig kon combineren met het aanbidden van de zonnegod en de
andere Hoogtijden des Heren zijn ook aangepast ten tijde van de opkomst van Rome, uit antisemitische
overwegingen… Gods Hoogtijden zijn hierbij ´afgekort´ tot ‘Joodse Feesten.’
In de Haftara spreekt God over de gebruiken van de priesters die in de nieuwe Tempel zullen gaan dienen, een
mooi gegeven is dat God wil dat de priesters hun haar behoorlijk laten knippen, niet kaalscheren dus, maar zeker
ook geen lange lokken laten zitten. De hoek van de baard zal men niet afscheren. In Christelijke kringen wordt
doorgaans gedacht dat Jehoshua lang haar had, echter, men had alleen als man lang haar als men onder de gelofte
van de Nazireeër leefde, dan knipte men zijn haar niet af en dan dronk men absoluut geen wijn, denk maar aan
Simson, zijn kracht zat hem niet in het haar, maar in de gelofte die hij had bij God. Jehoshua dronk wel wijn en
stond dus niet onder de gelofte van de nazireeër, maar omdat Hij uit Nazareth kwam, vergist men zich algemeen
waarschijnlijk daarmee. Paulus zegt later dat het voor een man een schande is in die tijd om lang haar te dragen (1
Kor. 11:14) dus kunnen we ervan uitgaan dat Jehoshua zich behoorlijk had laten knippen, net zoals iedere man in
die tijd. Belangrijker echter dan hoe Zijn haar zat, is wat Hij te zeggen heeft in Lukas: ‘Als de genodigden niet
komen opdagen, dwing dan iedereen om binnen te gaan in het Koninkrijk, iedereen is genodigd op Mijn
Hoogtijdagen want het moet vol worden.’ Wel, daar geven we heel graag gehoor aan! Shabat shalom!

Iedere week een ‘Vanuit Shomron’. Soms valt het niet mee om tussen alle bedrijven door, want het
schrijven van deze weekbrief is niet onze dagelijkse bezigheid, het weekmagazine gevuld te
krijgen. Momenteel schrijven wij nl. intensief voor het volgende nr (31) van TijdStip, het 2.5
maandelijks magazine over de Bijbelse Levensstijl, de Feesten aangevuld met boeiende Bijbels
Hebreeuwse woordstudies. Wanneer u eens een proefnummer wenst horen we dat graag!

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.

שבת שלום

