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‘Vanuit Shomron’ is bedoeld
om u in een paar minuten …
 enkele ‘high lights’ te
geven die deze week in- en
rondom Israel gebeurden. Wij
beseffen wel degelijk dat wij

Shalom ! שלום
Deze maand loopt de Bijbelse en
Christelijke dag telling gelijk op. Vandaag
vrijdag de 9ste december is tevens vrijdag de
9ste van de negende Bijbelse maand. De
Bijbelse maanden hebben om en om dan 30
of 29 dagen en 7 x in de 19 jaar is er een
extra maand ingevoegd om toch te zorgen
dat we Pesach altijd in het voorjaar vieren
en Chanuka in de winter. Zoals in de
Christelijke wereld rond deze tijd overal
kerstartikelen te zien zijn, zo kijken hier de
chanukia’s en het vele chanukahsnoep je
aan. De ‘Turks-Spaanse’ sint is hier niet
geweest maar de chanuklaas belooft om
acht dagen lang cadeautjes uit te delen.
Deze Chanukah zal echter geen fijne
herinnering worden voor de bewoners van
het in Samaria gelegen Joodse dorpje
Amona. Het Hooggerechtshof heeft bepaald
dat precies op 25 december (eerste dag
Chanukah) deze inmiddels 20 jaar
bestaande settlement ontruimd moet zijn.
Het zal een hoop geduw, gesjouw,
geschreeuw en gehuil opleveren zowel bij
de uit te zetten bewoners als bij de soldaten,
die deze taak op zich moeten nemen. Er is
hen een tijdelijke, andere plaats aangeboden
maar de bewoners willen niet weg. Vanaf
dag één dat zij er woonden heeft nooit
iemand geclaimd dat de stenen rotsberg
waarop zij wonen eigendom is van een
Palestijnse familie en nu valt er opeens
niets meer te bepraten.
Deze kwestie drijft Israëliërs uiteen en
vooral de orthodoxe rechtse bevolking voelt
zich in de steek gelaten en zal zich heftig
verweren.

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

Reguleringsvoorstel-Amona
Het kabinet heeft met meerderheid van stemmen
het reguleringsvoorstel aangenomen. Besloten is
dat weliswaar Amona ontruimd moet worden,
maar dat andere settlements die in een soortgelijke
situatie zouden komen te verkeren niet ontruimd
worden. In die gevallen zullen er dan passende
maatregelen genomen worden, vergoedingen ed.
Het voorstel is ‘op weg’ een wet te worden. De
nieuwe wet’ zal de Joodse bevolking in Judea en
Samaria in de toekomst kunnen beschermen tegen
uitzetting. Links Israel ziet dit als een groot
probleem. Zij menen dat nu de annexatie van
Samaria en Judea een stap dichterbij is en vrezen
de felle afwijzing van de internationale wereld.
Kerry heeft al afwijzend gereageerd, evenals
Duitsland. Europa en de Arabisch wereld met
voorop Abbas zullen woedend reageren. Maar
moeten we altijd luisteren naar wat de wereld
denkt en zegt? Is de Samaria internationaaljuridisch gezien wel Arabisch gebied? Vanuit de
Bijbel gezien in ieder geval niet. Het bekvechten
hierover zou wel eens kunnen duren totdat de
Vredevorst verschijnt, maar het zou zo mooi zijn
wanneer dit bijzondere Harteland dienstbaar mag
worden als uitgangspunt voor de vernieuwing van
deze aarde. Dat de volkeren er komen om te leren
aangaande de wegen van de God van Israel,
samen met het volk van Israel en dat het nu
grotendeels kale gebied zal druipen van de wijn
(Ez. 36). Dat alléén de roep om de God van Israel
er worde gehoord!

Vanuit de Shomron

Strijkernieuws
Geen nieuws, goed nieuws. O ja, we hadden een
gesprek over Ruth op haar nieuwe school en ze
waren vol lof over haar gedrag en prestaties. Ze
begonnen met…’uw dochter is geweldig en zo
mooi…ze wordt vast nog eens miss Israel’…eh…
lekker doorstuderen Ruth! Shmuel, die de blonde
reus wordt genoemd, staat zijn mannetje gelukkig
ook .
Iemand stuurde ons een raadsel…..
“In welk land lopen de mannen achter de
vrouwen?”
Antwoord: Panama…pa na ma 

AGENDA
A.s. januari spreekt Karen Strijker een aantal avonden bij
Pillar of Fire in Den Haag over de Psalmen vanuit het
Hebreeuws: donderdag de 19e Psalm 83; vrijdag de 20ste
inleiding Shabat met maaltijd; zaterdag de 21e ’s-ochtends
spreekbeurt over Psalm 58 in de dienst van gemeente
Shamar en zondag de 22ste als laatste Psalm 2. U kunt de
hele serie volgen of u kunt een gedeelte volgen; elke avond
heeft een eigen thema. U bent van harte welkom! Geef u
graag van tevoren even op bij ons. Wij geven u dan
informatie over tijden en precieze locatie, aanbevolen!

De qumkwatboom in onze tuin hangt vol heerlijke

vruchtjes. Je kunt de sinasappelachtige qumkwatjes zo
met schil en al eten, beetje zuur maar heerlijk, vinden wij.
Denk maar niet dat onze kinderen ze eten…. Puh, veel te
gezond zeker….
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Vergulden Netanyahu
Op het Rabinplein in Tel Aviv heeft dinsdagochtend
enige uren een 4.5 meter hoog verguld beeld van
Netanyahu gestaan. De linkse anti-Likud artiest, Itay
Zalait, wilde weten of hij genoeg ‘vrijheid van spreken’
had en hoelang het zou duren voordat het beeld, ‘King
Bibi’, zou worden verwijderd.
Vele Tel Avivers spraken er schande van maar lieten niet
na om massaal selfi’s te maken van het beeld ook toen
‘Golden Netanyahu’ even op de grond lag. De kunstenaar
vergeleek de liefde die velen hebben voor Netanyahu als
het liefhebben van het Gouden Kalf. Hij kreeg de bal
teruggekaatst door Likud minister Regev die Itay verweet
dat zijn enige ‘gouden kalf’ de haat tegen Netanyahu is.
‘Digitale Rechten Beweging’
De minister van Binnenlandse zaken, Aryeh Deri, wil alle
Israeliers verplichten om zich te melden voor de nationale
biometrische database. Alle identificatie kaarten (ID)
zouden smartcards moeten worden. Hierdoor is commotie
ontstaan omdat velen mensen, en zeker ook experts,
menen dat we nog niet in een tijdperk leven waarbij onze
gegevens veilig opgeborgen kunnen worden.
Terroristen zouden er handig gebruik van kunnen maken
en ‘identiteiten’ kunnen stelen. De digitale rechten
beweging zal zich inzetten om de ‘identity smardcard’
voorlopig tegen te houden.
Egypte-Israel
Het is bijna 40 jaar gelden dat Anwar Sadat vrede met
Israel sloot. De relatie tussen beide landen is er de laatste
jaren helaas (nog) niet warmer op geworden. De
verwachtingen dat president Sisi de betrekkingen zal
aanhalen, laten lang op zich wachten.
Vlogen er eerst minimaal 4 EL-AL’s per week naar Cairo
om de honderdduizenden Israelische toeristen naar
Egypte te brengen, nu vliegt EL AL niet meer op Cairo.
Egyptenaren komen al helemaal niet Israel bezoeken.
De toeristen vulden de Egyptische schatkist maar o.a. de
onveilige situatie in de Sinaï houden de ‘piramide
reizigers’ thuis.
In de begin jaren van de ‘koude vrede’ trainden Israëliërs
honderden Egyptische boeren hoe zij beter met hun land
konden omgaan en voorzagen hen van de beste zaden.
Egypte werd zelfvoorzienend. Toen Mubarak viel kreeg
Israel echter als verwijt te horen dat zij de Egyptische
grond vervuilden….
Islamitische ophitserij zorgt er steeds weer voor dat de
relatie, ondanks de onlangs uitgewisselde ambassadeurs
maar heel langzaam verbetert. Maar er is hoop en de
Tenach spreekt over een ‘heerbaan’ van zegen die uit
Egypte zal komen (Jes. 19). We zien er naar uit.

Pagina 3

Vanuit de Shomron
Obama in de bocht

Obama heeft voor de 8ste keer een document
ondertekend waarmee hij de verhuizing van de VS
ambassade in Tel Aviv naar Jeruzalem wil voorkomen.
Trump heeft steeds gezegd dat één van zijn eerste
daden, die hij zal verrichten als president, is om de VS
ambassade naar de eeuwige hoofdstad van Israel,
Jeruzalem, te verhuizen. Well…we’ll see what happens.
----------------------------------------------------------------------info@studiehuisreshiet.nl
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Cursussen ‘Hebreeuws in Zes Dagen’
Zie onze website : www.studiehuisreshiet.nl
Gimelcursus locatie: Kamerik
tijd: 19.30 tot 21.30. Data: 8 en
22 Februari; 8 en 22 Maart.
kosten: cursus € 55, Docente mw. A. Bom, boek €
18,50
(docent neemt de boeken mee).
De Alephcursus ‘Hebreeuws in Zes Dagen’ wordt
in acht
avonden gegeven te Ouddorp in 2017 op maandag
van 19.30-21.30 uur. Data 30 jan; 13 feb; 20 feb;
13 mrt;
27 mrt; 10 april; 24 apr; 08 mei, docente Mw. C. de
Ronde.
Oud-Beijerland/Greup / Alephcursus in Zes
Dagen.
Data: dinsdag van 14.00 - 16.00 uur OF 19.30 21.30 uur!!!
Gaarne uw voorkeur doorgeven! 31 jan.; 14 feb; 14
mrt; 28 mrt; 11 mei;
16 mei; 30 mei; 13 juni
van 14.00 - 16.00 uur OF 19.30 - 21.30 uur!!!
Gaarne uw voorkeur doorgeven!
Naaldwijk / Alephcursus In Zes Dagen
data: maandagavonden vanaf begin september
2017, elke 14 dagen
locatie wordt nog bekend gemaakt.
Hellevoetsluis / de Alephcursus
Data: acht woensdagavonden van 19.30 - 21.30 uur,
halverwege is er een korte pauze:
1-2, 15-2, 22-2, 15-3, 5-4, 19-4, 10-5 en 17-5

Op 21 december is er in Parijs een internationale
conferentie met als doel de contacten tussen Israel
en de Palestijnse Autoriteit te versterken.
Wel, Netanyahu gaat er niet heen en heeft Hollande
afgelopen woensdag via de telefoon meegedeeld
dat hij altijd al voorstander is geweest van directe
gesprekken met Abbas, zonder voorwaarden vooraf,
maar dat Abbas niet wil.
Het zal dus waarschijnlijk een conferentie ‘modder
gooien’ naar Israel worden, vrezen wij….
Syrie-Israel
Minister van Defensie , Avigdor Lieberman heeft
toegeven dat Israel depots heeft aangevallen in
Syrië die bestemd waren voor Hezbollah. Hezbollah
dreigt steeds Israel te willen vernietigen. “Israel
heeft er verder helemaal geen belang bij zich in de
Syrische burgeroorlog te mengen.” Lieberman zei
verder dat Israel haar eigen keuzes maakt in dit
proces. Israel hoopt dat Assad (indirect dus Iran)
wel verdreven wordt!
Ondanks de heftige tijden die we doormaken, maken
we het goed. We vertrouwen op God wat betreft een
nieuw huis en kijken al zo’n beetje rond, al biddend
want een huis is zo gevonden, maar.. is het dan ook de
plek waar God ons wil hebben? Het vereist meer lef om
op Hem te wachten dan om gewoon maar te handelen,
is onze ervaring. Dus verwachten we het allerbeste van
Hem en maken we onze wensen onder dankzegging bij
Hem bekend. Shmuel zou graag in Na’ale blijven
omdat hij hier veel vrienden heeft. Ruth zou graag
naar Modi’in gaan omdat de busreis van in totaal twee
uur per dag van en naar school haar behoorlijk
opbreekt in energie. Misschien een dorpje iets dichter
in de buurt van Modi’in? Heer, U weet het en heeft al
iets klaar voor ons. De rode zee trok niet open toen
Moshe nog met het volk in Egypte was, maar pas toen
hij met zijn voeten op het strand stond. We zouden
graag in juni een nieuw huis hebben zodat we nog een
maand hebben om te verhuizen en in te richten en hier
de boel netjes achter te laten. Makkie toch?

Parasha  ויצהwajitseh, en hij ging uit.
We lezen
Genesis
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4 28:10-32:2; uit de Haftara Hosea 11:7-14:9 en we lezen Johannes 1:19-51. Shomron nieuws
Jacob wordt uitgezegend door zijn vader Izak om te gaan naar Paddan-Aram, op zoek naar Labhan, oftewel meneer de Wit.
Hij gaat daar op zoek naar een vrouw want zijn ouders hebben verdriet over de vrouwen die zijn broer Ezau heeft gekozen;
dochters van een Hethiet.
Wanneer hij zich te slapen legt, met zijn hoofd op een steen (klinkt echt comfortabel… ) krijgt hij een visioen van een
ladder die uit de hemel naar beneden komt. Engelen gaan van beneden naar boven en waarschijnlijk andere engelen dalen
vervolgens af. De taak van de engelen die Jacob hebben begeleid tot hier zit er op en andere engelen komen om hem verder
te begeleiden in het nieuwe land waarin hij zich waagt. Dan spreekt God Zelf onder meer de machtige woorden: “Ik ben de
God van uw vader Abraham en de God van Izak; dit land waarop gij ligt te slapen zal Ik u geven en uw zaad.” Wat een
belofte! Daarop neemt Jacob de steen waarop hij met zijn hoofd lag en richtte deze op tot een teken en goot olie over het
hoofd, al rosha  על ראשהvan de steen, de steen waar hijzelf zijn hoofd op had gelegd blijkt in de grondtekst zelf ook een
hoofd te hebben. Wat zegt zoiets: Jacobs denken is hiermee gemoeid, hij richt een teken op met deze steen waardoor hij
altijd aan God zal denken, Gods beloften in zijn hoofd zal hebben.
“Deze steen, die ik opgericht heb, zal een huis Gods wezen, Beth-El  בית אלen alles wat Gij mij geven zult, daarvan zal ik U
voorzeker de tienden geven.” Zie de parallel hier met de ontmoeting van zijn opa Abraham met Melchizedek  מלכיצדקwaarin
Abraham hem ook de tienden gaf van al wat hij bezat.
De geschiedenis van Lea met de tedere (rakh  (רךogen en van Rachel, die mooi was van top tot teen, kennen we allemaal
door en door. We springen even verder naar de geboorte van Levi  לויen naar wie hem zo noemt. Levi is de derde zoon van
Leah en Leah is minder geliefd dan Rachel, dus hebben de namen van haar zonen te maken met haar verlangen naar de liefde
van haar man. Levi betekent: zich hechten aan. “Nu zal mijn man zich aan mij hechten,” zegt Leah en vervolgens, in plaats
van dat zij Levi zijn naam geeft, zoals ze bij haar oudste twee zonen deed, staat er in het Hebreeuws dat Hij dit doet! Maar
wie is dan Hij? Jacob? Zou kunnen… Mooier is het om te bedenken dat Hij God Zelf is Die Levi zijn naam gaf want is het niet
zo dat God Zijn volk aan Zich wil hechten en is niet juist Levi de zoon waaruit het priestergeslacht is voortgekomen,
degenen die het volk hierin voorgaan? Niets staat er voor niets in Gods Woord.
In Hosea zien we het verdriet van God om dat afkerige volk dat zich maar niet wil hechten aan Hem en dat maar afgoden
achterna loopt….. De mooiste tekst is toch wel 11:7-9 waarin God het uitroept dat het volk blijft hangen aan de afkerigheid
van Hem en dan roept Hij vol passie uit: “Hoe zou Ik u overgeven, o Ephraim, u overleveren, o Israel? Hoe zou Ik u maken als
adamah (stof, aarde  )אדמהu stellen als Zeboim? ( צבאיםéén van de vijf steden die met Sodom en Gomorra ten onder ging)
Mijn hart is in Mij omgekeerd, al Mijn berouw is tezamen ontstoken. Ik zal de hitte van Mijn toorn niet uitvoeren; Ik zal niet
wederkeren om Ephraim te verderven want Ik ben God en geen mens, de Heilige in het midden van u en Ik zal in de stad
niet komen.” Wat een geweldige passievolle belofte van een Heilig God aan een onheilig volk!
Dezelfde liefde vinden we terug in het handelen van Jehoshua aan de blinde man. Hij gebruikt stof, aarde,  אדמהom Zijn
patiënt de ogen te openen. In Hosea zal Hij de mens niet meer tot stof doen wederkeren; in Johannes gebruikt Hij juist stof
om de mens, Adam  אדםte genezen. De mens is eigenlijk een aardmannetje, uit de aarde geformeerd (de Hebreeuwse letters
van het woord mens, Adam אדם, zijn in het Hebreeuws geheel terug te vinden in het woord voor stof, aarde, adamah ;)אדמה
Adam komt uit de adamah en het lijkt erop dat de blinde man wat aarde tekort kwam waardoor hij nog niet helemaal goed
kon zien en dat is precies wat Jehoshua op zijn ogen smeert, eigenlijk zo simpel en eenvoudig….

Kijk voor meer informatie over het Hebreeuws en deze dingen in onze Alephcursus ‘Hebreeuws in Zes
Dagen.’ www.studiehuisreshiet.nl
TIJDSTIP nr. 29 komt over 2 weken uit!
TijdStip is het 2.5 maandelijkse magazine van Studiehuis Reshiet over Bijbelse levensstijl en met Hebreeuwse
woordstudies. Wilt u een proefnummer (gratis) of direct een abonnement?
Gaarne € 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.

SHABAT SHALOM EN DASH CHAM, WARME GROETEN

שבת שלום

