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‘Vanuit Shomron’ geeft u in
een paar minuten … ☺ enkele
‘highlights’ die deze week
in- en rondom Israel
gebeurden. Wij beseffen wel
degelijk dat wij een
‘gekleurde en beperkte bril’

In het Boek Bereshiet/Genesis staat dat
Israel de shabat moet gedenken: zechor
et jom hashabat. Je de shabat steeds
herinneren is een opdracht van
Adonai/God Zelf. Het oude Joodse volk
is zich in haar eeuwenlange bestaan veel
blijven herinneren, ook relatief ‘recente’
historische momenten. Bijvoorbeeld in
de novembermaand gedenken Joden
drie grote gebeurtenissen: de (vreselijke) Kristalnacht van 1938; de Balfour
declaratie van 1917 en deze week de
VN-stemming van 29 november 1947.
Woensdag werd herdacht dat 70 jaar
geleden met grote meerderheid van
stemmen (33 voor en 13 tegen en enkele
onthoudingen) de staat Israel gesticht
mocht worden op de aloude Bijbelse
grond.
Die dag heet in Israel ‘Kaf Teth be
November.’ Kaf is het getal twintig en
Teth het getal negen (‘op 29 nov’);
enkele straten in Israel heten zo. De
stemming hield ook in dat er een staat
voor arabische ‘Palestijnen’ zou komen,
maar de arabische landen stemden
colletief tegen het verdelingsplan; zij
wilden de hele koek en niets minder.
Zoals we weten startten zij op de eerste
dag van Israel’s bestaan al een grote
oorlog tegen het ministaatje. Baruch
haShem is er nooit een oorlog door
Israel verloren!.

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

Wat een fijne en feestelijke wandeling voor
een bar mitswah jongen (iemand die 13
wordt) en zijn 24 vriendjes had moeten
worden, veranderde gisteren in een vreselijk
drama. Vlak onder Nablus, bij Qusra,
wandelden zij, begeleid door enkele vaders,
door de heuvels toen zij werden opgemerkt
door arabieren. Binnen de kortste tijd werden
zij omsingeld door wel 30 agressieve
arabieren, bedreigd met de dood en bekogeld
met stenen. Het werd een hele nare situatie, ze
vluchtten naar een nabij gelegen grot, maar
onder bedreiging moesten zij hun telefoons
afgeven en men schreeuwde hen toe dat ze
gedood zouden worden. De kinderen waren
volledig in shock, huilden en riepen het Shma
Yisrael/Hoor Israel, een gebed wat men vlak
voor het sterven ook uitspreekt. Pas na een
half uur kwam het leger en werden de
kinderen en hun begeleiers bevrijd. Twee
terroristen werden daarbij gewond waarvan er
één later aan de verwondingen overleed.
In Arad is vannacht een Israelische soldaat
bij een busstation levenloos aangetroffen met
steekwonden in zijn lichaam. Men vermoedt
een terreuraanval, maar men heeft de
aanvaller nog niet gevonden.
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Voor wie nog geen Hebreeuws studeert… misschien toch het overwegen
waard want zou het niet kunnen zijn dat ooit de wereldtaal Hebreeuws zal
zijn, Zijn Taal? Wat u al geleerd heeft, is geleerd en buiten dat… het is een
fascinerende taal, de taal die Hij sprak toen Hij de de wereld schiep en
uiteraard de Taal van Jehoshua/Jezus die steeds verwees naar ‘datgene wat
geschreven staat,’ in het Hebreeuws! Een vertaling is een verschraling; het
is als het kussen van je bruid door de sluier heen.

Zeven Woorden van de Week nr waw/ו
Ivrit modern Hebreeuws עברית

Gewaren er aanbiedingen!. In

Stad
Dorp
Land
Wereld
Mensen
Dieren
Feest

ier
kvar
érets
olaám
anashiém
ba’aléi chayiém
chak

עיר
כפר
ארץ
עולם
אנשים
בעלי חיים
חג

😊

Waar het accentteken boven staat valt de klemtoon!

Probeer kleine zinnetjes te maken met ‘ik heb’ en ‘ik ben en ‘er
is’ met de eerder geleerde woorden.
Wilt u de betekenisvolle letters ook leren, kijk dan eens naar
www.studiehuisreshiet.nl voor onze Alephcursus.

Opgravingen Sobibor
Afgelopen jaren hebben Israelische
archeologen in samenwerking met Poolse
archeologen, rond de 70.000 objecten
opgegraven in het dodenkamp Sobibor. Vlak
na de oorlog werd er door Polen intensief
gezocht naar verborgen schatten die Joden
zouden hebben verborgen in de grond. Men
vindt er nog van alles, bestek, porcelein en
hangertjes ed.
Onlangs vond men een geboortehanger met
mazal tov erop, een datum (3-7-1929), de
letter Heh ( הals aanduiding voor Adonai) en
de plaats Frankfurt. Precies zo’n hanger heeft
men van Anne Frank die slechts twee weken
eerder geboren was, ook in Frankfurt. Na
onderzoek moet het van een zekere Karolina
Cohn zijn geweest en lag het hangertje 74 jaar
begraven in de bloeddoorlopen grond van
Sobibor. Misschien kenden de families Cohen
en Frank elkaar, hebben de kinderen op
dezelfde peuterchool gezeten totdat Anne
verhuisde naar Amsterdam? Karolina is net als
Anne één van de 1.5 miljoen kinderen die
door het Nazi regime werden vemoord. Door
de opgegraven objecten probeert men de
verhalen van de gestorvenen te achterhalen.
Van Karolina is, behalve dat ze nog een zusje
had, echter niets bekend, behalve de hanger;
geen foto, verder niets…..

In Israel cremeert men de doden doorgaans
niet, maar wordt men na het sterven begraven.
Begraafplaatsen worden niet ontheiligd en
graven niet geruimd. Maar wat als er steeds
meer mensen komen en sterven en je in een
klein landje als Israel woont en er amper
begraafruimte is in en nabij de stad waar je
woont? In Jeruzalem hebben ze er iets op
bedacht. Men hakt momenteel een enorme grot
uit onder een bestaande begraafplaats. Er
worden nissen uitgehakt in de rotsen en men
kan tzt de geliefden daarin leggen. Omdat er in
Gods Woord staat dat we uit aarde genomen
zijn en terug zullen keren tot stof der aarde
moet er, meent men, ook aarde aan te pas
komen. In de toekomstige stenen nis, waar de
dode komt te liggen, legt men dan ook aarde. In
de grot komen hallen en liften en er zal plaats
zijn voor tienduizenden gestorvenen. Velen
willen graag in Jeruzalem begraven worden
omdat men gelooft dat die graven als eerste
geopend zullen worden op het moment van de
Wederopstanding!
We liepen gisteren met het reisgezelschap, wat
momenteel bij ons logeert, over de Maganeh
Yehudahmarkt in Jeruzalem Daar zong deze
man gistermiddag dat onze God dé God is en
Hij alle eer verdient van de mensen. Mooi en
amen!
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In januari ’18 is er weer een Psalmenseminar met Karen
Strijker.
Net zoals begin van dit jaar (2017) nodigen wij u uit om naar
Den Haag te komen voor deze speciale verrijkende en
boeiende seminars. Noteert u ook in uw agenda de avonden
van 18,19 en shabat 20 januari in de ochtend? Zeer
waarschijnlijk zullen de seminars ook weer via lifestreaming te
volgen zijn.

Gele Davidster uit het Gush Katif museum met opschrift: mitnachel/
kolonist….., tja… dat zijn wij ook omdat wij in Na’aleh wonen…

We bezochten gisteren met de studiereisgroep het
Gush Katif museum in Jeruzalem. Zeer
indrukwekkend en aangrijpend om de
geschiedenis van de Israeliers in de Gazastrook
van 1967-2005 uitgelegd te krijgen en films erover
te zien. Een prachtige bloeiende gemeenschap was
er ontstaan, paradijselijk in korte tijd, en nu is
alles op die plaatsen verwoest en weer zand en
steen. Men houdt echter de hoop vast dat ook
Gaza weer bevrijd zal worden en dat Joden er
weer mogen terugkeren omdat er vanaf Bijbelse
tijden ook (!) Joden woonden; o.a. ook Abraham,
tijdelijk (in Gerar).
Met Pesach in Israel zijn?
We organiseren een extra reis van 28 maart t/ 4
april. Mail voor informatie naar
info@studiehuisreshiet.nl
Er is ook nog plek op een reis van 6 t/m 13 juni
Zin In Israel?
Kort maar krachtig, prachtig en inhoudelijk!
Studiehuis Reshiet organiseert sinds 2006 speciale
en studie-ontdekkingsreizen naar Israel voor jong
en ouder.Sinds 2015 zijn er de ‘Vanuit Shomron’
reizen naar Israel. Judea en Samaria zijn prachtige
en Bijbelshistorisch gebieden om te vertoeven en
u bent welkom in ons Gastenhuis..
U kunt ook met een eigen gezelschap bij ons
logeren en wij stellen indien gewenst voor u een
speciaal programma samen.
Verschillende volledige verzorgde reizen: direkte
vluchten in de ochtend en middag, overnachten in
ons Gastenhuis in het mooie gelegen Na’aleh,
maar ook bv in het noorden en/ zuiden van Israel.
Goed eten en drinken! Boeiende studies (indien
gewenst) vanuit het Hebreeuwse denken en unieke
bezoekplaatsen! Voor hen die vaker komen
kunnen we een speciaal nieuw programma bieden!
Vraag ernaar. Prijzen p.p. op basis van 2
persoonskamer. U zorgt zelf voor een
reis/annuleringsverzekering.Kijk op:

www.resetisraeltours.com

De te behandelen psalmen zijn: psalm 3, 126 en 142!
Vanuit het Hebreeuws uitgelegd gaan deze Psalmen nog meer
schitteren en ontdekken we verassende betekenissen van de
verschillende Psalmwoorden. Zeer aan te bevelen.
Exacte tijden worden nog doorgegeven.
We hopen vrijdagavond in combinatie met de les wederom
met u een feestelijke shabatmaaltijd te vieren.
Gratis parkeren op terrein van gemeente Shamar/ Pilar of
Fire.
U kunt zich al bij ons opgeven info@studiehuisreshiet.nl
Half februari spreekt Yair Strijker op enige plaatsen in Nederland. Nadere
informatie volgt.

Mozaïek uit een oude Gaza synagoge. Arabieren dachten aanvankelijk dar
dit een Byzantijns mozaïek was maar er staat duidelijk in Hebreeuwse
letters David, de harpspeler die door zijn muziek de panter de nek laat
buigen.

Parasha  וישלחWahishlach en hij zond..
We lezen Genesis 32:-Genesis 36:43. Uit de Haftara lezen we Obadja en we lezen Hebr. 11:11-20.
Jacob is weer onderweg naar Kanaän en Ezau is met vierhonderd man sterk onderweg om hem te
ontmoeten. Jacob is bang. Hij bidt tot God dat Ezau niet vrouw en zonen zal slaan. Dat vraagt hij omdat in
die tijd alom bekend is dat de kracht van de man ligt in zijn zaad; in zijn vermogen om zich voort te
planten, zonen te krijgen. Zaad is in het Hebreeuws zer‘a זרע. Uit dit woord kunnen we een ander woord
nemen; het woord voor kracht: oz עז. Dit is niet toevallig.
In vers 21 zegt hij tot zijn knechten, die hij vooruit stuurt met vee, dat ze moeten zeggen tegen Ezau: “Zie,
uw knecht Jacob is achter ons.” Hoezo knecht? Had niet Izaäk juist Ezau de knecht van Jacob genoemd in
de zegen die deze meekreeg? “Ezau zal onder het juk van Jacob zijn,” had Izaäk gezegd, maar Jacob moet
nog wel in die bevoorrechte positie gaan staan, net zoals de staat Israël dat heden ten dage ook moet doen
(Psalm 2:3 Laat ons hun juk מוסרהmoserah van ons afwerpen, zeggen de volken). Moserah, juk, heeft
verband met moesar מוסרtucht en daar gaat het precies om. Door het voorbeeldvolkje uit het zaad van
Abraham, Izaäk en Jacob wil God de wereld onder Zijn tucht brengen. Daarom heeft men in de wereld zo’n
hekel aan Israël, men wil zich verzetten tegen de tucht van God! Het volgende in de geschiedenis van Jacob
is van belang: zijn gevecht met de engel in Pni’el פניאל, wat betekent: aangezicht van God, alwaar hij zijn
nieuwe naam krijgt: Israël ישראל, wat onder meer betekent: God is Heer en Meester ( אל שררEl sarar, wat
letterlijk betekent: God heerst) ‘Hou op met knecht te zijn van Ezau en sta op, Jacob, Israël!’ En aan de
nazaten van Jacob is het: ‘Hou op met knecht te zijn van Edom, de nazaten van Ezau en sta op, Israël!
Gewond aan de heup, mank en hinkende door vele slagen, maar strekt de knikkende knieën en heft op de
slappe handen want uw Bevrijder, Mashiach משיחkomt!’ (Hebr.12:12). We springen even over de nare
geschiedenis omtrent Dina en Rachel heen en verhuizen naar Bethel, een zoon rijker: Benjamin, wat vrij
vertaald betekent: zoon van mijn rechterhand.
De gehele stam van Ezau wordt benoemd en dan springen wij verder naar Obadja, de dienaar van God:
עבדיה, Obhad Jah. Hij spreekt zeer, maar dan ook zeer streng tegen de nazaten van Ezau: Edom en we zien
duidelijk dat het hier gedeeltelijk gaat over dingen die nog moeten gebeuren, maar o, o, wat herkennen we
christelijk Europa hierin…. De islam bestond nog niet in de tijd dat Jeruzalem verwoest werd, maar Rome
zeer zeker wel! Sterker nog, het was Titus in opdracht van Rome, die Jeruzalem met de grond gelijk
maakte.. En wat herkennen we de houding van christelijk Europa in WO 2 in deze woedende tirade in de
verzen 11 tot 16. Het heeft allemaal kunnen gebeuren omdat Europa zich stil hield in de tijd van de nazi’s.
De Nederlanders spanden, uitzonderingen daargelaten, de kroon door Joden veel te vroeg per trein naar
Polen af te voeren, zodat de treinen zelfs werden teruggestuurd. Slechts 5000 van de 110.000 Nederlandse
Joden hebben de oorlog overleefd.. Vele onderduikers zijn verraden en alsnog aangebracht en vergast (vs.
14). Velen zijn uitgejouwd en toen de oorlog eenmaal voorbij was en aan de Joden die nog over waren uit
hun schuilplaatsen tevoorschijn kwamen, werd gezegd: “Die Joden zijn ook weer uit hun holen gekropen.”
Op veel mededogen hoefden ze niet te rekenen en ze mochten nog wel even hun achterstallige gas en
lichtrekeningen van de jaren ’40-’45 betalen van de gemeente Amsterdam. Welkom in christelijk
Nederland. Maar dat was niet het enige: het Nederlandse rode kruis heeft niemand opgehaald uit de
kampen, ‘jullie kunnen dat eind vanuit Polen naar Nederland best lopen’ en andere Europese landen
hebben dit kleine Godsvolk letterlijk laten verzuipen op de gammele bootjes richting Israël, ze werden zelfs
vanuit Cyprus doodleuk teruggestuurd, door de Engelsen, richting Duitsland, terug de kampen in. Wat een
schuld, wat een schuld!
In Obadja zien we dat God het niet vergeten is: “Gelijk als gij gedaan hebt, zal u gedaan worden!” (vs. 15).
Dit staat nog te gebeuren, de Dag des Heren is nabij, wacht maar, Edom! In vers 7 zegt Hij tegen Edom: “Al
uw bondgenoten hebben u tot aan de landpale uitgeleid, uw vredegenoten hebben u bedrogen, zij hebben u
overmocht, die uw brood eten, zullen een gezwel onder u zetten; er is geen verstand in hen.”
Aan ons de vraag: wie zijn die zogenaamde vredegenoten en wie eten het brood van Europa, eten haar
belastingcentjes op? Wie zal de Europeanen verjagen uit hun landpalen?
De Hebreeenschrijver biedt troost en stelt ons de wolk van getuigen voor. Wie werkelijk gelooft dat God
Degene is Die we echt kunnen vertrouwen in alle dingen en wie Zijn naam aanroept, die zal verlost worden,
laat ons ernst maken met deze ernstige boodschap van de Parasha van deze week en onszelf onderzoeken,
want God is heel ernstig! In Sion zal ontkoming zijn, spreekt Obadja in vers 17, ontkoming voor het
Godsvolk. Willen we, zoals Paulus in Galaten 3:16 schrijft, zaad van Abraham zijn of niet? Willen we bij het
Godsvolk horen of niet? Het antwoord is aan ons.

