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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’

Vanuit Shomron verscheen
afgelopen weken niet omdat wij in
Europa waren. Het was een goede
tijd. Israeliers keerden deze week
massaal terug van hun vakantiebestemmingen want a.s zondag
beginnen de scholen weer. In
Na’ale wordt de nieuwe lagere
school feestelijk geopend. Na jaren
lang in tijdelijke gebouwtjes te
hebben vertoefd kunnen de kinderen nu naar een mooi groot stenen
gebouw. Onze kinderen zitten
inmiddels op de middelbare school
(Chativa) in Modieen. Over een 10tal dagen vieren we de Dag van de
Bazuinen, ook wel Rosh Hashanah
genoemd. Deze hele 6e maand
wordt ook in de synagoge op de
shofar geblazen als teken van dat
we ons moeten verootmoedigen en
ons moeten keren tot onze
Schepper en Verlosser. Het zijn de
zgn. 40 ‘inkeerdagen,’ teshuvahdagen: 30 van de 6e maand en 10
van de 7e maand: tot en met Jom
Kipur, de Grote Verzoendag.
Alvast een goed en zoet jaar
gewenst.

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

Hamas-Israel, komt er een truce?
Het is deze week rustig gebleven bij de
Gazagrens. Afgelopen maanden is dat
wel heel anders geweest en helaas zijn
grote vruchtbare gebieden volledig
verwoest in Israel door de vuurvliegers
vanuit Gaza. Israel reageerde fel terug
met beschiegtingen vanuit de lucht en
tijdelijke afsluitingen van grensposten
waardoor goederen Gaza niet binnen
kwamen. Het leidde ertoe dat Hamas
toch eieren voor zijn geld koos en via
Egypte onderhandelingen over een
staakt het vuren wilde met Israel. Dit
alles zonder overleg met de Fatachpartij
van Abbas die het voor het zeggen
heeft op de zgn. westelijke
oever/Samaria. Abbas is bang dat de
overeenkomst tussen Israel en Hamas
slecht uitpakt voor hem en dat Hamas
uiteindelijk de macht zal kunnen
krijgen in Ramallah. Abbas beschuldigt
Hamas ervan de Palestijnse zaak te
verraden. In Israel zijn de meningen wb
een pact met Hamas zeer verdeeld. Zijn
zij te vertrouwen?… pas toch maar op..
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Onlangs heeft de Shin Beth
(geheime politie) samen met de IDF
(Israelische leger) en de politie een
netwerk
vaneenHamas
in d
Israel heeft
tekort aanopgerold
water en daarom
Hebron. Onder de werknemers
waren tientallen vrouwen die zich
bezig hielden met het werven van
fondsen
voor
Hamas inInInhet
Gewaren
er aanbiedingen!.
buitenland en het verzamelen van
allerlei gevoelige informatie. Met
het geld werden o.a. terreuracties
betaald, rekruten opgeleid en
families betaald die leden in de
Israelische gevangenis hebben
vanwege terreurdaden.
Wij waren afgelopen dinsdag ook
in Hebron en bezochten o.a. het graf
van onze voorouders (ook die van u
wanneer u gelooft dat Jehoshuah
Meshiach is.. zegt de Galatenbrief).
De grot van Machpela is het eerste
stukje onroerend goed gekocht door
Abraham in Israel om zijn vrouw
Sarah te begraven.
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Meestal zijn het de Arabieren die
Israëliërs aanvallen en proberen hen
te doden maar zo nu en dan gebeurt
het ook omgekeerd en dat is een
kwalijke zaak. Vorige week werden
drie Arabische jongens in elkaar
geslagen door meerdere JoodsRussische jongens op het Kiryat
Chayim strand. Er waren vele
getuigen maar ingrijpen gebeurde
amper. Gelukkig hielpen twee
Joodse jongens wel en werd zo
erger voorkomen.
‘Vluchtelingen’
Geheel ten onrechte worden de
kinderen en kindskinderen van
weggevluchte Palestijnen in1948 uit
Israel gerekend als vluchtelingen
door de UNWRA (mensenrechtenraad van de VN). Deze organisatie is
doordrongen van een enorme antiIsrael houding. Overal ter wereld
zijn in de loop der jaren vluchtelingen van andere landen goed in
hun gastenlanden geïntegreerd, maar
zo nodig moesten de circa 600.000
Palestijnen en al hun nakomelingen
het vluchtelingenrecht behouden?
Wat dan met de 700.000 gevluchte
Joden die have nog goed mochten
meenemen en uit de Arabische
landen zijn verdreven? Die kregen
die status ook niet! Het is duidelijk
wat er speelt: ten eerste eisen de
Arabieren dat
zie pag. 3 vervolg
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De reizen voor ’18 zijn allemaal
vol. Wel is er bv plaats op een
heerlijke 6 daagse Israelreis van
11-16 januari ‘19
Boeiende trips in Israel, bv het
noorden rond Tiberias en
Samaria/Judea. Vraag naar verdere
informatie. Iedere dag zijn er,
indien gewenst, toegankelijke
Bijbelwoordstudies vanuit het
Hebreeuws! Max. 8 personen.
€885,-Op basis van een 2 persoonskamer.
Excl. reis/annuleringsverzekering.
Op basis van handbagage (circa 13 kilo). Directe
vluchten.
Voor een eenpersoonskamer en voor ruimbagage
geldt een meerprijs.

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

Vlakbij het oude Emmaus (tussen Tel Aviv
en Jeruzalem|) ligt het Ayalon park. Op deze
locatie gaan we wel eens picknicken met
groepen. Schitterend is het er.
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de inmiddels volgens hen 5 miljoen
‘vluchtelingen’ in het huidige Israel
worden toegelaten. Ze komen dan te
wonen ‘overal en overal’ en zullen
daarmee een agressieve, anti-Israel
meerderheid vormen in het democratische kleine Israel. Daarnaast eisen zij
dat de huidige gebieden Judea en
Samaria omgevormd worden tot een
Palestijnse staat waar absoluut geen
Joden mogen wonen! Laat ons niets
wijs maken: De zgn. ‘Palestijnse
Arabieren’ willen 0,0 Joods Israel en
dat aan de naam van Israel niet meer
gedacht worde…Psalm 83:5. In de
kern is dit zgn. politieke gevecht een
geestelijke strijd tegen de God van
Israel en niet anders. We weten Wie
overwint maar toch… Here sta op!
Alephcursus in het Duits
Deze zomer heeft Studiehuis Reshiet de
weekend Alephcursus, Bijbels denken
vanuit de Hebreeuwse taal in de buurt van
München gegeven. Dat was een geweldige
ervaring en alles ‘auf Deutsch.’ Dat viel
niet altijd mee en taalfouten genoeg
gemaakt maar, zeiden zij: ‘daardoor gingen
we juist nog oplettender luisteren’ 😊. Er
komt een vervolg. Ook geïnteresseerd in
een weekendcursus of cursus in 10 lessen?
We hebben goed opgeleide en ervaren
leraren in Nederland en Karen of Yair
kunnen zelf voor een boeiende basis
weekendcursus uit Israel overkomen. Mail
ons… lehitraot!

Parasha Ki Tavo (want/wanneer gij komt). We lezen Deuteronomium 26:1-29:9; uit de
Haftara lezen we Jesaja 1:21 en we lezen Lukas 24:44-53.
De Parasha begint met de opdracht tot het offeren van de eerstelingen. Dit offer geeft
uiting aan de dank van het volk voor hun God, Die hen eerst uit Egypte heeft geleid en Die
hen bovendien dit prachtige land, overvloeiende van melk en honing heeft gegeven.
Volgens een overlevering werd de eerste vrucht die aan een boom zichtbaar werd,
gemarkeerd door er een strootje of iets dergelijks omheen te binden zodat men deze na
het rijpingsproces kon herkennen als eersteling; zo hing hij vast klaar om geplukt te
worden voor God.
Na drie jaar in het land te zijn mag de tiende worden geplukt, let wel dat bij
bijvoorbeeld een druif er de eerste drie jaar helemaal niets geplukt wordt; de boom en
de vruchten moeten eerst kracht krijgen voordat men eraan komt, vandaar deze opdracht
van specifiek drie jaar.
God heeft niet veel gevraagd, wat is nu eigenlijk een tiende? 90% van de opbrengst is voor
de zaaier en maar 10% gaat naar God en daarvan nog, als we de tekst in vers 12 en verder
begrijpen, gaat een deel daarvan direct naar de armen. Daar kunnen we in onze tijd ook
lering uit trekken: gaan de tienden die we geven naar de kerk om een duur kerkgebouw
van te betalen of komt het echt ten bate van degenen die te weinig hebben? Want dat
laatste heeft God ermee bedoeld, met het feit dat de Levieten, die geen werk mochten
verrichten, er ook van zouden kunnen leven.
Dan volgt de oproep in hoofdstuk 28 om te gehoorzamen aan Gods inzettingen en
geboden. Hij houdt het volk de vloek en de zegen voor. We weten allemaal uit de
geschiedenis wat het geworden is voor het volk Israël…
Maar God zou God niet zijn als Hij niet toch nog een heilsplan had! In Jesaja 60 lezen we
hierover: de ontroerende belofte van de trouwe God aan een ontrouw volk. Wie in de
vertaling boven deze perikoop ziet staan de woorden: ‘de heerlijkheid van de Kerk,’ die
mag van ons die woorden heel snel wegstrepen want dat wordt hier helemaal niet
bedoeld! De trouwe kerkvadertjes die zo graag de vervangingsleer aanhingen dachten hier
mooi de lezer op hun straatje te zetten, maar wie de perikoop leest die kan meteen zien
dat God het hier over de stad Jeruzalem heeft! Het gaat over Gods belofte aan de Heilige
Stad, die de woonplaats van Hemzelf mag worden, van waaruit Hij zal komen regeren! De
kerk mag een heraut, een voorloper zijn om deze belofte te verkondigen, dat is haar
plaats!
In Lukas geeft Jehoshua de discipelen de opdracht om in Jeruzalem te blijven en te
wachten op de uitstorting van Zijn Heilige Geest. En met Hem mogen ze beginnen te
prediken, eerst vanuit Jeruzalem en zo verder over uiteindelijk de hele wereld mogen ze
vertellen dat het Koninkrijk van God gestalte heeft gekregen in de Gekruisigde en
Opgestane Zoon van God, opdat de mens zich mag toekeren naar deze onnavolgbare God
en hun zonden mogen worden vergeven. Daarna vaart Hij op naar de hemel en de
discipelen weten niet anders te doen dan het allerbeste: Hem aanbidden alvorens ze
terugkeren naar Jeruzalem om God te loven met grote blijdschap! Gelijk hebben ze!
Wij sturen het Shomron Nieuws aan familie, vrienden, bekenden. Wilt u het even laten weten
via reply als u de brief niet meer wenst te ontvangen?

