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Shalom,
שלום
Gisteren was het Jom haShoa, de Holocaust
herdenkingsdag. Israelisch-Joodse kinderen gaan dan
met witte t-shirts naar school en allerlei
gebeurtenissen van o.a. overlevenden werden op
school verteld. Om tien uur gingen de sirenes voor 2
minuten stilte. Joodse Israeliers stoppen dan direkt
met hun werkzaamheden, blijven staan op de plek
waar zij zich bevinden, of zetten bv de auto aan de
kant van de weg, ook op de snelwegen! Een
indrukkenwekkend moment. Wanneer men zich
verdiept in de geschiedenis van het Joodse volk dan
zien we door de eeuwen heen steeds opnieuw
pogingen, vooral in Europa en Rusland, om de Joden
te verdrijven of te vermoorden. Maar, wonder boven
wonder is het volk terug van weggeweest. Baruch
haShem. Zij waren verbannen uit het Land sinds het
jaar 70. Het volk is ongeveer sinds 1860 de oude
Bijbelse bodem weer aan het bewerken, nadat zij het
in erbarmelijke staat terugvonden. Mark Twain
schreef in 1860 nog over het troosteloze, volledig
uitgeholde en bijna onbewoonde Palestina.
De haatgeluiden van hen die vinden dat Joden niets
in het voormalige Palestina te zoeken hebben zijn
echter al decennia niet van de lucht.
Hier zijn we de negatieve meningen over Israel
inmidels deels wel gewend, maar écht wennen, nee!
We hopen dat de laatste Shoa de allerlaatste was en
dat de wereldvrede vanuit Tsion gestalte zal krijgen,
spoedig in onze dagen. Israels vijanden laten het er
voorlog niet bij zitten. Vandaag werden honderden
Israelische vlaggen verbrand, besmeurd en verbrand
bij de Gazastrook. Honderden molotovcoctails liggen
klaar om over het hek te worden geworpen vandaag
en op 17 april (Arabische Prisoners Day).
Nazivlaggen ontbreken ook niet en kleine Gazanen
zwaiien er vroklijk mee…
Droeve telling
Door terreuraanslagen sinds de stichting van de staat
Israel zijn er 3175 wezen, 822 weduwen en 926
ouders wiens kinderen zijn gedood. Dit zijn cijfers
van het National verzekeringsinstituut. Onder de
3175 burgers zijn ook 122 buitenlanders. Sinds vorig
jaar Onafhankelijkheidsdag zijn er 12 Israelische
burgers gedood dmv een terroristische aanslag.
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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’
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

Gaza-Indringers
De zgn. vredelievende ‘mars voor de terugkomst’
is vanaf het begin al een terroristisch geinspireerde
demonstratie. Iedere vrijdag verzamelden zich
tienduizenden Arabieren bij de grenszone. Een
harde kern van rond de 1000 gooit dan met
molotovcoctails en stenen, verbrandt banden en
probeert het hek open te knippen. De meerderheid
blijft kijken op een afstand van 500 meter naar wat
er allemaal gebeurt, zwaait met vlaggen of koopt
daar snacks bij de tentjes die er zijn. De buffer is er
niet voor niets en iedereen die zich dicht bij het hek
begeeft, zet zijn of haar leven op het spel. Juist
jonge kinderen worden door Hamas naar het hek
gestuurd terwijl camaramannen klaarstaan om alles
te filmen. De zgn. ‘journalist’ die vorige week
omkwam tijdens het oplaten van zijn drone had de
rang van kolonel binnen Hamas en heeft jaren voor
hen gediend. De internationale press ziet dat anders
of wil niet anders weten. Het gaat Hamas immers
om publiciteit. Er waren vorige week 20.000
Arabieren aanwezig bij de Gaza stook ipv 30.000
de week ervoor. De VS spraken reeds 2 keer hun
veto uit in de UN toen men in die raad Israel
(weer) wilde veroordelen voor te hard optreden
tegen de zgn. ‘vrdelievende mars.’ Hamas wond er
geen doekjes om: we zullen doorgaan tot het hek
vernield is en we zullen de harten uit de Israeliers
rukken en in Jeruzalem bidden… Ze willen alles
Judenfrei…
Ze plannen door te gaan met acties t/m 15 mei, de
dag nadat Israel de onafhankelijkheid uitsprak, 70
jaar geleden.

Vanuit de Shomron
Attentie
Het blijkt dat de website www.studiehuisreshiet.nl lastig te bereiken is.
We adviseren u voortaan in te loggen op www.studyhousereshiet.com

.

Israel heeft een tekort aan water en daarom d

Gewaren er aanbiedingen!. InIn

Hebron. Het veel grotere moslimgedeelte, dan het joodse
gedeelte boven de grot der aartsvaderen/moeders
(Machpela) waar Joden alleen op speciale gelegenheden
mogen komen. Afgelopen Pesach mochten we er allemaal
een kijkje nemen. Het moslimgedeelte is prachtig
gedecoreerd. Daar liggen de tombes van Riwka en
Yitschak. De ware graven liggen ergens, diep verborgen
onderin de tientallen meters diepe dubbele grot waar
niemand mag komen.

Synagoge in Tel Aviv
O ja… wilt u de werkzaamheden van Studiehuis
Reshiet in Israel steunen?
Dat kan via NL29ABNA0547807635, via de ANBI
stichting Ammeech Ammi, tbv Studiehuis Reshiet.
Dank!!! Yair en Karen Strijker Na’aleh Israel tel:
00972 54 8858281.
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Jom ha’átsmaoet
Woensdagavond 18 april begint volgens de
Bijbelse telling Onafhankelijkheidsdag. Overal
hangen de vlaggen al en ons dorpje Na’aleh is
helemaal versierd. Er hangen ook vlaggen met
het getal 30 erop: Na’aleh bestaat 30 jaar 😊.
We wensen Israel en allen die met haar
verbonden zijn een toffe en gezegende dag.
Jevaregega Adonai Yisrael ve’jismerega/dat
Adonai Israel zegene en beware!
Syrie-T4
In de nacht van zondag op maandag werd de
veronderstelde Iraanse dronebasis Tayfur, ook
wel T4 genoemd, in de provincie Homs in
Syrie bestookt door enkele F-15 fighters. Homs
ligt vlakbij de Libanese grens. Bij de aanslag
kwamen 14 mensen om en raakten om en nabij
80 mensen gewond, waaronder ook Iraanse
werknemers. Iran beloofde wraak!
Behalve Iran verdenken ook Rusland en Syrie
Israel van de aanslag omdat Israel in februari
de T4 basis aangevallen heeft als vergelding
voor het versturen van een Iraanse drone vanaf
T4 naar Israel. Rusland heeft de Isr.
ambassadeur op het matje geroepen.
Het Israelische leger gaf geen commentaar op
de beschuldiging van betrokkenheid bij de
aanslag.
Israel heeft wel herhaaldelijk gedreigd
wapenkonvooien van Iran naar Syrie te
vernietigen. Iraanse inmenging in Syrie groeit
met de dag. We hopen dat Israel genoeg ogen
en oren open heeft om te zien wat er in dat
vijandig bovenbuurland gebeurt, een land
waarin de leider al tientallen malen opdracht
heeft gegeven om chemische wapens in te
zetten tegen de burgerbevolking. Het is zeer
verontrustend dat zowel Rusland, Iran als
Turkije steeds meer voet aan grond krijgen in
Syrie.
Trump spreekt nu eindelijk harde taal tegen wat
hij het ‘Syrische beest’ noemt. Wanneer zijn
reactie komt??? Hopelijk zet het niet een
kettingreactie in werking en worden we niet
meegesleept in een oorlog met o.a Iran.

Vanuit de Shomron
---------Op de valreep-----------------Unieke 10 daagse Israelreis, met
‘verdieping’, waaronder 4 dagen met het
gezin Strijker van Studiehuis Reshiet in
Eilat. Er is beperkt plaats.
Van 25 juni t/m 4 juli
Zoals gewoonlijk geven wij tijdens onze
studie- ontdekkingstours graag dagelijks
kortere, toegankelijke Bijbelwoordstudies
bezien vanuit de onmetelijk rijke en
boeiende Hebreeuwse taal, Gods Taal.
De term ‘verdiepingsreis’ heeft dit keer ook
te maken met het plezier en de wonderlijke
ervaring om in de Rode Zee bij Eilat te
snorkelen tussen het koraal en de vele
gekleurde vissen aldaar maar ook op een
ochtend onder begeleiding tussen de
dolfijnen te zwemmen.
We starten de reis in ons Gastenhuis in
Na’aleh, daarna vertoeven wij vier dagen in
Eilat, overnachten in het Comfort Hotel Eilat
en de laatste dagen bezoeken we vanuit ons
hoog gelegen Gastenhuis in Na’aleh/Samaria
o.a Jeruzalem, Asquelon, Hebron en unieke
plekken in Judea en Samaria.
Op de planning in Eilat staat, behalve goede
verzorging en genieten van de schitterende natuur van
het voormalige ‘Edom gebied’ ook o.a. een heerlijke
3.5 uur durende boottocht op de Paradise, naar het
zuidelijkste puntje van Israel. Warme maaltijd op de
boot, duiken voor wie wil vanaf de boot. We rijden
door de Negev woestijn via Mitspeh Ramon en de Sde
Boker, waar het graf van Ben Gurion ligt richting het
midden van Israel.
In Jeruzalem stellen wij een keuzemenu samen
waaruit u naast gezamenlijke activiteiten ook een
aantal bezienswaardigheden kunt kiezen om te
bezoeken. Dit omdat sommigen al eerder in Israel
geweest zijn en misschien eigen wensen hebben.
Mogelijkheden zijn o.a bv: bezoek aan Stad van David
met wandeling door de watertunnel; de archeologische opgravingen naast de Westelijke muur;
wandeling onder begeleiding onder de Oude Stad; het
Israel museum; of bv het Friends of Sion museum;
Gush Katif museum of bv het Rockefeller museum,
wandeling over de stadmuren, bezoek Chagallramen
etc. Misschien heeft u zelf ook een idee.
Volledig verzorgd: directe vlucht, hotels, alle uitjes,
lekker eten en drinken en uiteraard indien gewenst de
studies. Excl. verzekeringen. Voor ruimbagage geldt
een extra prijs, u kunt wel een handbagage koffer
meenemen zo zwaar u die wilt vullen.
Mail of bel ons voor informatie, de flyer en/of verdere
invulling van deze reis.
Prijs: €1345, p.p.
op basis van een 2 persoonskamer
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Nog beperkt plaats voor de Zesdaagse Nazomerreis tijdens
Rosh HaShanah -Nieuwjaar-Dag van de Bazuin!
Vraag naar de flyer
Van 6 september t/m 12 september
€ 835, p.p. alles inclusief
Verlenging mogelijk!
Zes dagen verzorgen wij u vanuit het Gastenhuis in Na’aleh,
krijgt u na het uitgebreide ontbijt, voordat wij gaan ‘toeren,’
boeiende, toegankelijke Bijbelwoordstudies vanuit de
Hebreeuwse Grondtaal. We bezoeken unieke locaties en op
verzoek kunnen we een speciaal programma voor u
samenstellen.
We kunnen dikwijls zonder problemen en soms zonder extra
kosten uw vlucht met een aantal dagen verlengen en kunnen u
tips geven voor hotelboekingen in bv Jeruzalem. Indien het
appartement bij ons huis beschikbaar is, kunt u ook voor die
optie kiezen.
Vraag naar de mogelijkheden en het programma.

Even weg met de Kerst en optrekken naar Israel?
Incl. 3 dagen zomers Eilat!
Van 20 t/m 28 december organiseren wij wederom een
Studie-Ontspanning-Ontdekkingsreis.
Vraag naar de flyer!
Kleine groep, goede verzorging en aandacht, overnachten Eilat
(Central Park Hotel) en in de settlement Na’aleh/Samaria in ons
Nederlands-Israelisch Gastenhuis, unieke plekken bezoeken en
boeiende, toegankelijke Bijbelwoordstudies vanuit de
Hebreeuwse Grondtekst.
Voor vroegboekers is de prijs
€ 985, pp
op basis van een 2-p. kamer en alleen
handbagage

Hebreeuws is Gods Taal! Meer leren over Zijn
Taal? Zie ‘Hebreeuws in Zes Dagen’ van
Studiehuis Reshiet.
Ook de vervolgcursus is meer dan de moeite
waard: onze Gimelcursus en niet te vergeten de
DVD-film die we van de Alephcursus hebben
laten opnemen.
Zie hiervoor op de webwinkel van
www.studiehuisreshiet.nl

De parasha is deze shabat Tazriah en Metsora, we lezen Leviticus 16:1-20-27. Uit de Haftara lezen
we Amos 9:7-15; Ezechiël 20: 2-20 en 22:1-16; Uit het NT lezen we Mattheus 5:43:48 en 1
Corinthiërs 6:9-20.
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, welke 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 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.
Er wordt verder geschreven over melaatsheid en wat de oorzaak daarvan is: lashon ha’ra,
kwaadsprekerij. Metsora, melaatsheid, huidvraat, witte uitslag. In het werkwoord zit het woord tsar
en matsor verpakt: benauwdheid, nauw, strak. De huid van een melaatse is niet mooi soepel meer.
Als straf voor het roddelen is de melaatse uit de gemeenschap gestoten en zo moet die persoon zelf
ervaren wat hij of zij een ander heeft aangedaan, nl een smet geworpen op die ander. Volgens de
Bijbel is roddelen een zeer grove misdaad, een vorm van moord. Degene waarover geroddeld wordt,
kan zich op dat moment ook niet verdedigen en nare woorden die over iemand gezegd zijn, blijven
dikwijls lang hangen in het geheugen van anderen…
In Amos belooft God 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
we maar alles kunnen maken omdat we 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 en in deze
weken voor Shavuoth nog steeds herdenken? 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).
De Bijbelse offers worden gebracht naar vermogen: wie te arm is om een lam te offeren, die mag
volstaan met twee duiven. Zo kijken we naar het penningske der weduwe; ze had niets, maar bracht
toch een offer dat vergelijkbaar was met een lam, terwijl ze niet meer dan een paar duifjes had
hoeven brengen, wat geweldig dat God haar hart aanziet!

