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Het is waar… na regen komt zonneschijn!
We hebben het meer dan een week vreselijk
koud gehad in Israel met iedere dag regen en
nu schijnt een paar dagen, als het goed is, de
zon en stijgt het kwik bij ons tot rond de 18
graden.
We zeuren niet over de regen want die is
meer dan broodnodig, maar bij iedere stap die
je hier op het zand zet krijg je hele klonten
aan stevige roodachtige modder mee onder je
zool en onze hond Djessie loopt dat gezellig
naar binnen.. enfin, zogezegd…. we zeuren
niet 😊. Het waterpeil van het meer van
Tiberias steeg in 48 uur met 20 cm.
Wel is er een hoop gezeur in de Israelische
politiek. Zoals overal ter wereld maken de
politici elkaar, zeker vlak voor verkiezingen,
uit voor alles wat niet mooi is en Netanyahu
heeft het in deze tijden bijzonder moeilijk.
We hopen dat hij genoeg veerkracht zal
blijven houden.
Deze week zei hij dat hij bereid is om
openlijk, ten gehore van heel het volk, zich in
een rechtszaak te verdedigen tegen wat hij
noemt valse beschuldigingen naar zijn adres
over fraude en corruptie.
Links denkt ‘beet’ te hebben en blijft maar
via de media de premier afkraken. We hopen
dat zij flink op hun neus zullen kijken en dat
Netanyahu betrouwbaar zal blijken te zijn.
Hij zal best ook aan zichzelf en zijn gezin
gedacht hebben tijdens zijn politieke
loopbaan, maar voorop staat de veiligheid
van Israel en Bibi is een geweldige leider die
goed en tactisch omgaat met de andere leiders
der aarde (voor zover zij hem willen
ontmoeten uiteraard…).
We gunnen hem nog een termijn. Negen april
zullen we het weten.

‘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

Psalm zes
Karen Strijker van Studiehuis Reshiet-Israel
(woonachtig in Na’aleh-Samaria) komt binnenkort
weer naar de gemeente Shamar in Den Haag. Op
vrijdagavond 25 januari geeft zij les over de Shabat,
bezien ook vanuit de Hebreeuwse betekenis.
Daarna is er de feestelijke gemeenschappelijke
shabatmaaltijd. Op deze avond is er beperkt
toegang.
Op zaterdagochtend 26 januari spreekt Karen
bezien vanuit de boeiende en verrijkende
Hebreeuwse taal over Psalm 6 (niet 142 zoals we
eerder per abuis schreven). Van harte aanbevolen en
voor iedereen toegankelijk! Aanvang elf uur.
Kerketuinenweg 10 te Den Haag.
Deze Amarillisbol kregen we onlangs van NL vrienden en schittert nu van schoonheid.

Vanuit de Shomron

De terrorist die een maand geleden 2
datsoldaten doodschoot op een
jonge
kruispunt op route 60 in de buurt van
Bet El,
gelukkig
deze
weeken daarom d
Israelisheeft
een tekort
aan water
gearresteerd. Hij was van plan nieuwe
aanslagen te plegen. Eerder schoot hij
samen met zijn broer op Israëliërs bij de
bushalte van Ofra waarbij toen een jonge
Gewarenvrouw
er aanbiedingen!.
InIn
zwangere
ernstig gewond
raakte.
Ze verloor haar kind.
Zondagnacht was er even spanning in
het zuiden van Israel omdat er weer een
raket richting Israel werd afgevuurd. De
Iron Dome onderschepte de raket en
Israel bombardeerde maandagochtend
Hamasstellingen. Tijdens de Israelische
acties zijn geen gewonden of doden
gevallen.
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Hamas heeft gedreigd van deze vrijdag
een dag van razernij te maken.
Halverwege deze week riepen zij mensen
op om vandaag naar de grens met Israel
te komen en massaal de grens over te
steken om Israelische dorpjes aan te
vallen. Ook willen zij weer ballonnen met
explosieven naar ons laten overwaaien.
Veel geblabla maar als puntje bij paaltje
komt doen zij niks voor hun eigen volk
en de media zijn hun gebler ook zat aan
het worden.

Ook Israel heeft verraders-spionnen.
Oud minister Gonen Segev (was lid van
de Knesset eind vorige eeuw) is deze
week veroordeeld tot 11 jaar gevangenis
omdat hij gevoelige informatie over
Israels infrastructuur aan Iran heeft
doorgesluisd. Wat bezielde de man om
Deze week waren er steeds koppen in de Israel in gevaar te brengen en beseft hij
krant die gingen over cyberaanvallen die wel genoeg hoe hij daarmee ook zijn
zouden plaatsvinden tijdens de
gehele familie in discrediet brengt!?
verkiezingen in april. Hoge functionarissen waarschuwen hiervoor; ze
Zin om een paar dagen in ons vrijstaand appartement te bivakkeren?
Eigen opgang, tuin, keuken, badkamer en slaapkamer. Heerlijk voor twee
zouden gerichte informatie hierover
maar ook geschikt voor 4 personen.
hebben. Een enquete gaf aan dat de
meeste Israeliers de Russen hiervan
verdenken en op de 2e plaats komt
Amerika.
Zin in Skieen? Kan ook in Israel. Er is
deze week maar liefst een meter sneeuw
gevallen op de benedenflank van het
Hermon gebergte. Waterskieen kan
natuurlijk nu ook wanneer u even
doorrijdt naar Eilat 😊. Wat een landje
is dit toch, he, waar dit allemaal kan op
één dag!?

Hebreeuws leren op begrijpelijke wijze?
Hebreeuws is meer dan een taal, het is Gods Taal.
Cursusboek Hebreeuws in Zes Dagen : €29.50 A4 200
pagina’s. Uniek geillustreerd en evt is er een CD
beschikbaar www.studiehuisreshiet.nl

Shabat shalom

Vanuit de Shomron
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Israel Onafhankelijkheidsdag in 2019
Israel is op 9 mei aanstaande 71 jaar een
onafhankelijke staat.
Zij geldt nog maar als een ‘jonkie’ onder de
naties maar eigenlijk is zij één der oudsten,
weten we.

Heeft u interesse om met uw vriendenkring,
gemeente e.d. ook een weekendseminar te
organiseren? Karen of Yair Strijker komen graag
vanuit Israel naar u toe! 😊. De onderwerpen
kunnen uiteenlopend zijn:
-een Psalmenweekend, bezien vanuit de
Hebreeuwse grondtaal;
-een basisseminar Bijbels denken vanuit de
Israel is als een rijsje uit een stronk die weer Hebreeuwse taal;
opgeschoten is en snel tot wasdom aan het
-of wat te doen met of op de Bijbelse Feesten van
komen is.
Israel, zien we Jehoshua daarin terug;
Israel telt mee onder de naties en er valt niet -Joodse-Israelische geschiedenis in vogelvlucht
met deze kleine maar jongvolwassen ‘leeuw’ e.d.
van Juda-staat te spotten. Van meerdere
Hebreeuws is Gods Taal! Meer leren over Zijn
kanten dikwijls bedreigd en soms ook van
binnenuit, zelfs door leden van eigen volk… Taal? Zie ‘Hebreeuws in Zes Dagen’ van
Studiehuis Reshiet.
Moge we het meemaken dat de Messias
Jehoshua er Zelf snel verschijnt.
Volgende week starten er maar liefst 2
Wilt u het ook meemaken om een paar dagen
Gimelcursussen. Voor iedereen die de kennis van
in Israel te zijn en Yom ha’atsmaoet met het
Alephcursus Hebreeuws in Zes Dagen wil
volk van Israel te vieren?
opfrissen en een stapje verder wil gaan om
zelfstandig woordstudent te worden is deze cursus
We organiseren een volledig verzorgde reis
zeer aan te raden.
van 8 mei t/m 13 mei. Inclusief directe
15 januari in Breukelen en 18 januari starten we in
vlucht, overnachtingen, goede en smakelijke Oud Alblas.
verzorging, entrees ed. en voor wie wil zijn er Onderwijzeres: Annemarie Bom
iedere ochtend toegankelijke verrijkende
U kunt zich opgeven door te mailen naar
aenabom@kpnmail.nl
studies (circa 1 uur per dag) vanuit de
Hebreeuwse taal. Toegankelijk voor iedereen.
In mei zijn de temperaturen gemiddeld zo
Onze docente Elske Vahl-Leusink geeft een wekelijkse vlog
rond de 25-29 graden.
over een Hebreeuws woord, absoluut warm aanbevolen!
https://elskevahl.com/2018/09/13/tilly/

Kosten all-in: €875, pp op basis van
tweepersoonskamer. U regelt wel zelf uw
www.studyhousereshiet.com
verzekeringen. Wilt u toch langer blijven, dan
kan dat ook.
O ja… wilt u de werkzaamheden van Studiehuis
Mail ons! info@studiehuisreshiet.nl
Reshiet in Israel steunen?
Dat kan via NL29ABNA0547807635, fam.
Studiehuis Reshiet-Gastenhuis Nof Shomron Strijker of
(zicht op Samaria).
via de ANBI stichting Ammeech Ammi,
NL86INGB0004358913 tbv Studiehuis Reshiet.
Dank!!! Yair en Karen Strijker Na’aleh Israel.

Parasha Bo,  באkom. We lezen Exodus10:1-13:16. Uit de Haftara lezen we Jeremia 46:13-28 en we lezen
Romeinen 9:14-29.

Keer op keer in deze Parasha is het duidelijk dat God Zelf het hart van de farao verhardt. Waarom
doet Hij dit? Het antwoord vinden we meteen al in Exodus 10:2b: “Opdat gijlieden weet dat Ik de
Aanwezige,  יהוהben.” Dit lijkt de reden te zijn waarom God de farao en het gehele Egypte zo hard
straft. Natuurlijk is er meer: de moord op de Joodse eerstgeborenen is iets wat gewroken moet
worden. God straft een volk nooit zomaar. De achtste plaag zijn de sprinkhanen die alles afeten wat
er nog aan groen te vinden is. Niets meer te eten dus, behalve…. sprinkhanen. Of de Egyptenaren dit
begrepen, staat er niet geschreven in de Bijbel, maar in deze plaag lijkt een klein deurtje open te zijn,
men hoeft niet van honger om te komen. De sprinkhanen verdwijnen wel weer snel na vurig gebed
van Moshe; op verzoek van de farao.
Wat opvalt is dat Moshe zich zo nederig gedraagt ten opzichte van de farao. Hij is de boodschapper
tussen God en de farao: profeteert Godswoorden aan hem en bidt vurig tot God namens hem. Hoe
zouden wij zelf dit gedaan hebben? Er is in Numeri 12:3 van Moshe gezegd dat hij de meest
bescheiden (anav  )עניוman op aarde was en dat zien we hier dan ook; hij profileert alleen zijn God,
niet zichzelf en dat terwijl hij de grootste wonderen in opdracht van God uitvoert die men zich maar
denken kan. Na de negende plaag - de teth is het getal negen in het Hebreeuwse alfabeth en betekent
dan ook onder meer duisternis, maar ook vruchtbaarheid - komt de finale, het ergste wat het
Egyptische volk kan overkomen: de dood van de eerstgeborenen.
Nog in hun gevangenschap geeft God het volk Israel de opdracht om elk jaar het Pesachfeest te
vieren ter herinnering aan wat God heeft gedaan om Zijn volk uit te leiden. Wat een belofte! Ze
beginnen hier voor het eerst mee door ongezuurde broden te eten. Er is te veel haast om weg te
komen en tijd om het brood te laten rijzen is er niet. Heden ten dage eten we met Pesach nog steeds
ongezuurde broden om dit geweldige gebeuren van de uittocht te herdenken en te herdenken dat
Gods Zoon Jehoshua ons uitleidde uit het rijk van de zonden, God zij geprezen om Zijn genade! Als
we een ongezuurde matze tegen het licht houden, dan zien we er striemen en gaten in, welke ons
herinneren aan Zijn striemen en de gaten in Zijn handen en voeten, allemaal tot onze redding.
In Jeremia wordt een bijnaam van de farao gebruikt: Egyptische koning van het gedruis, melekh
mitsrajim shaon מלך מצרים שעון. God doet bezoeking over iedereen in Egypte, zowel koning als
afgoden (vs.25). Opnieuw wordt hier het volk Israël door God apart gezet, zij hoeft niet te vrezen
want zij zullen aliah maken, terugkeren naar hun land, en niemand zal hen meer verschrikken. In dat
proces zijn we heden ten dage. God houdt Zijn volk niet onschuldig, maar kastijdt haar met mate,
heel anders dan wat Hij uitspreekt over de heidenen, waarmee Hij een voleinding zal maken (vs. 28).
Paulus legt in zijn Romeinenbrief uit hoe het zit met de farao: “Want de Schrift zegt tot farao: Tot
ditzelve heb ik u verwekt opdat Ik in u Mijn kracht bewijzen zou en opdat Mijn Naam verkondigd
wordt op de ganse aarde.” Geen gemakkelijke woorden en Paulus maakt het niet beter door te
verzuchten: “Maar toch, o mens, wie zijt gij die tegen God antwoordt? Zal ook het maaksel tot
degene die het gemaakt heeft zeggen: waarom heeft gij mij alzo gemaakt?” Hij neemt in vers 25 de
vrijheid om Hosea te citeren en dit toe te passen op de gelovigen uit de heidenen, een tekst die Hosea
juist voor het volk Israël bedoelde te zeggen. En dan gaat hij in vers 27 verder met te citeren uit
Jesaja en dat past hij wel degelijk toe op het volk Israël. Gods genade staat centraal en zo hoort dat
ook want dat is Hij: barmhartig en genadig. Shabat shalom!

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?

