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Shalom ! שלום
Voor 2016 is deze ‘Vanuit Shomron’ het laatste
nummer. We wensen jullie dan ook allemaal een
goede voortzetting van het jaar 5777 in 2017!
We hopen dat u gezond blijft en ook betrokken op
het gebeuren in en rondom Israel. Dat is niet
eenvoudig want overal in de wereld is er wel ‘wat’
en er zal ook genoeg ‘aan de hand’ zijn in uw
eigen omgeving.
Israel is maar een klein landje, niet eens zo groot
als Nederland, maar voor vele gelovigen in Gods
Woord is het gebied in de laatste decennia als een
‘twijgje van de tronk van Isai (Yishai) weer levend
en zichtbaar geworden en is het belangrijk het te
koesteren, te beschermen. In Joods Israel zelf is er
veel onenigheid over politiek en religie, enorme
kloven die voor je idee niet te overbruggen zijn en
niet iedereen is even kosher…. Maar allemaal
willen zij dat het Joodse Staatje overleeft en er is
een diepliggend geloof, soms ietwat bedekt, dat het
goed komt met onze omgeving en met de hele
wereld. Het Joodse volk is er niet op uit om andere
geloven te vernietigen, ook al proberen andere
religies het joodse geloof wel te verdringen,
belachelijk te maken of te vernietigen. Toen en
nu… Drieduizend jaar geleden, zo staat in Psalm
83:5, hoopten de heidenen al dat aan de naam van
Israel niet meer gedacht worde.
Het is hen niet gelukt en dat het nooit geschiede!
Wie weet bent u in staat om in 2017 Israel weer of
voor het eerst te bezoeken. Een bijzonder jaar,
waarin we gedenken dat Jeruzalem al 50 jaar
opnieuw een éénheid is, en alle mensen daar samen
mogen komen met Israel om op het Klaagmuurplein te dansen, te loven en te bidden. We zien
ernaar uit dat ook het Tempelplein weer opnieuw
het liturgisch centrum ter wereld zal worden zoals
o.a. in de dagen van Jehoshua/Jezus.
Ook gedenken we komend jaar dat 70 jaar geleden
de VN stemden vóór de stichting van een Joodse
Staat in het voormalige Britse mandaat en is het
100 jaar geleden dat de Balfour declaratie
verscheen, waarin de Joden ook een nationaal
tehuis werd toegezegd en 120 jaar geleden dat
Theodor Herzl het eerste zionistisch congres hield.
Mooie getallen maar wat telt…. is dat Hij Eén is 
en Getrouw en Zijn Woord altijd houdt. Amen ?
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‘Vanuit Shomron’ geeft u in
een paar minuten …  enkele
‘high lights’ 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

Netanyahu
Onze premier is van de week even goed uit zijn slof
geschoten nadat de UN de enige democratie in het M.O,
Israel, weer eens naar de slachtbank leidde. In ons buurland
Syrië worden dagelijks honderden mensen op afschuwelijke
wijze afgeslacht maar daar wordt dan niets over gezegd in dat
clubje.
De reden van boosheid en teleurstelling was echter dat grote
‘vriend’ Amerika onder leiding van Obama en Kerry, zo zien
we dat…, een dolk in Israels rug stak. Een resolutie
ingebracht door o.a. Nieuw Zeeland, Senegal en Maleisië
werd door 14 van de 15 leden aangenomen en veroordeelde
Israels recht op het zich uitbreiden/vestigen in Samaria.
Wie heeft er dan bepaald dat het gebied van iemand is?
Waarom mogen Arabieren er dan wel van alles bouwen,
dikwijls met Europees geld, en Israel niet? Israel heeft
militair-internationaal gezien alle recht om Samaria en Judea
te beheren omdat zij in 1967 vandaaruit valselijk werd
aangevallen door Jordanië en Irak en we weten wat er gebeurt
als Israel zich uit de ‘bevrijdde gebieden’ terugtrekt, denk aan
wat er gebeurt vanuit Gaza; de aanvallen en bouw van tunnels
elke keer weer.
We kunnen dan duizenden geavanceerde raketten verwachten,
afgeschoten vanaf onder andere de berg waarop wij wonen
die hemelsbreed op nog geen 20 km afstand van Tel Aviv
ligt. Van Arabieren mogen Joden niet in hun dorpen wonen,
hun gebied moet ‘judenrein’ zijn, maar omgekeerd laten
Joden wel Arabieren toe in hun steden! De kern van het
Israel-Palestijnen conflict is niet de nederzettingenpolitiek;
vóór 1967 was er geen enkele nederzetting, maar ook geen
vrede en veel meer terreur en infiltratie van Palestijnse kant
dan we nu beleven.
De kern van het probleem is dat de Arabieren geen Joodse
staat erkennen met wat voor grenzen dan ook!
Vervolg op pagina 2 rechter kolom
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Strijkernieuws
In deze Chanukahweek herinneren we altijd dat
we 14 jaar geleden trouwden, onder de choepah
stonden in Den Haag  .
Het was op de dag dat het vijfde kaarsje werd
aangestoken. Het was een groot feest en we zijn
dankbaar dat we al de 2x7 mogen beleven en dat
we twee van die heerlijke kinderen hebben, ook
al moeten we misschien wat strenger worden
want ze ruimen nooit eens wat op… 
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!
Bidders en vechters…. Terwijl Jozua bad vocht immers
het volk? Dit schilderij kwamen we van de week tegen in
de Cardo, de oude Joodse winkelstraat van 2000 geleden.
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Waarom veroordelen de UN bv. Marokko niet terwijl dat
land de hele westelijke Sahara inpakt en laten ze Rusland
haar gang gaan wat betreft de Krim en er zijn nog vele
andere conflictgebieden te benoemen.
Israel heeft de ‘gebieden’ niet geannexeerd maar je mag
hopen en wensen dat nu de wereld zo unaniem anti-Israel
reageert dat Israel zijn tanden laat zien en hard terugslaat
en stopt met, zoals Netanyahu zei, ‘de andere wang toe te
keren’.
Het ‘Twee Staten Project’ zit, wat rechts Israel betreft, op
een dood spoor en dat is niet Israels schuld. Na decennia
van weigeringen van Arabische kant willen ze nu toch wel
zogenaamd een Twee Staten oplossing. Die oplossing
hadden ze al in 1948 en vele jaren daarna kunnen krijgen
maar werd steeds door hen zelf afgewezen. Men wilde
geen vrede met Israel. Wist u dat Jordanië voor 70% uit
Palestijnen bestaat en er dus in principe al 71 jaar een
Palestijnse staat bestaat?
Netanyahu zei verder dat hij na afgelopen ‘Bad Friday’
meerdere ‘good chanukah’ kaarten en wensen kreeg van
vele landen. Hij reageerde daarop door te zeggen dat die
landen blijkbaar niets snappen waarom Israel Chanukah
viert, dat het haar nationale en religieuze 5 mei viering is
en dat het ging over de reiniging van de joodse Tempel
waarvan de wereld zegt dat joden er niets mee van doen
hebben, en dat de opstand begon rond de heuvels van
Modieen (waar wij wonen), dus ook vanuit de zgn.
‘WestBank’ de bevrijde gebieden, waarvan de wereld zegt
dat we er niets te zoeken hebben…… oi wah woi.. wat een
schijnheiligheid en onwetendheid van de wereldleiders.
Maar Hij Die in de hemel troont, Die lacht (Psalm 2).
Ja, Netanyahu… ik zou de kaarten maar post retour sturen
met een selfie erbij van jou bij de Klaagmuur terwijl je het
tweede kaarsje aanstak. Mooi dat wij met onze studiereisgroep op dat moment daar aanwezig waren en mochten
genieten van de vrijheid en vreugde van Am Ysrael Chai,
het volk Israel dat leeft!
De soldaten van nu vierden van de week de overwinning van de soldaten van
toen. Happy Chanukah !
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Vreselijk…
Na 1945 waren vele Europese Joden kinderloos in Israel
aangekomen. Velen waren door de nazi’s ‘bewerkt’ zodat er ook
geen nageslacht zou kunnen komen. Er is in die chaosperiode van
het begin van de stichting van Israel toen erg veel misgegaan met
o.a. adoptiekinderen. Israel was politiek gezien een soort
Ruslandje. Links georiënteerd en je moest vooral geen grote mond
opzetten…Van vooral arme Jemenitische Joodse vluchtelingen
werden baby’s afgenomen en aan de blanke Joden gegeven. Tegen
de moeders zei men dat de kinderen opeens dood waren. Wanneer
men vroeg: ‘waar is het lijkje dan’, werd er niet op geantwoord
en zo is er een vreselijk drama ontstaan. Deze week heeft het
rechtse kabinet gelukkig besloten om vervroegd meer dan 4000
dossiers te openen van de Jemenitische adoptiegevallen. Dat is een
zeer goed iniatief en we hopen dat er eindelijk recht komt en de
oorspronkelijke ouders nog hun kinderen mogen ontmoeten. Wat
een schandvlek en zwarte bladzijde voor ons landje.
-------------------------------------------------------------------------------------

€ 29.50 : www.studiehuisreshiet.nl
Ook een cursus in uw gemeente? Kan ook live
vanuit Israel. Neem contact op.
De Alephcursus ‘Hebreeuws in Zes Dagen’ wordt
in acht seminars gegeven te:
 Ouddorp in 2017 op maandagavonden 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
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,
docente Mw .C. de Ronde
 Naaldwijk
Data: maandagavonden vanaf begin september
2017, elke 14 dagen
locatie wordt nog bekend gemaakt.
 Hellevoetsluis
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
Docente: Mw. C. de Ronde
Zwolle
Data: 6 en 20 oktober, 3 en 17 november, 1 en 15
december, 5 en 19 januari. Voor meer informatie en
opgave: alephzwolle@gmail.com.
Op verzoek live vanuit Israel via Skype.
info@studiehuisreshiet.nl

Braderie op de DutchFarm
Bent u in de periode van eind januari-eind februari even in Israel en heeft u zin om bv.
poffertjes, kaas, patat of koffie te verkopen en een (half) dagje mee te draaien op de
braderie van de DutchFarm in moshav Sde Zvi? Welkom, ook gewoon even voor een
bezoekje! Iedere vrijdag vanaf 27 januari van 9.00-15.30u. is er gelegenheid om vele
Israëliërs te ontmoeten, die jaarlijks op de creatieve en ‘smakelijke’ Nederlandse
Braderie afkomen (met een echt draaiorgel…) en kunt u tegelijk het mooie zuiden
bezoeken met de honderdduizenden anemonen die daar dan bloeien. Geïnteresseerd?
Neem even contact op: nr.
00972 54 8858281 Yair of Karen Strijker

----------------------------------------------------------------------Wilt u studiehuis Reshiet en onze werkzaamheden
steunen?
Dat kan door bv eens een studie-ontdekkingsreis te
boeken, of… als gast komen, of...een dagje ons inhuren
voor een tour door bv. de ‘gebieden’, of …een lekkere
lunch of studie-ochtend/dag in ons Gastenhuis te
reserveren, of… één van de Alephcursussen in
Nederland te volgen, of… een online cursus
organiseren in uw huis of gemeente of …het 2.5
maandelijkse magazine TijdStip of het unieke lesboek
Hebreeuws in Zes Dagen te bestellen?
Giften zijn ook welkom op rek.
NL 03 INGB 00087 25 116 of
via de ANBI (fiscaal aftrekbaar) stichting Ammeech
Ammi ovv St. Reshiet NL 86 INGB 00045 58 913
lehitraot en todah!
Vanaf januari komen er nieuwe aanbiedingen voor de
najaar reizen naar Israel.

www.resetisraeltours.com

Parasha Miqets מקץ, na verloop van. We lezen Genesis 41:1-44:17; uit de Haftara
lezen wenieuws
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Koningen 3:15-4:1 en we lezen Mattheus 27:15-46.
De dromen van Farao verontrusten hem zeer en geen tovenaar kan de uitleg geven. Jozef wordt uit
de bor בור, de kuil, kerker gehaald. Bor heeft woordverband met het werkwoord barar ברר, wat
betekent: ziften, reinigen, zuiveren, scherpen, slijpen. Het karakter van Jozef werd in de kerker nog
aangescherpt, nog fijner geslepen voor de taak die hij later op zich zou nemen bij Farao. De
uitlegging van de dromen geven hem een nieuw leven, na dertien jaar in de gevangenis te hebben
gezeten. Dat hij daar zonder noemenswaardige vorm van bitterheid uit is gekomen is op zich al
wonderbaarlijk. Bor  בורheeft ook woordverband met Bara’  בראscheppen, herscheppen, zoals
David zegt in de Psalm: ‘Herschep in mijn een rein hart.’ (Psalm 51:12). God heeft dat blijkbaar bij
Jozef in die gevangenistijd ook gedaan. Jozef heeft geen praatjes meer, maar weet wel de dromen
van Farao haarfijn uit te leggen. Farao herkent Gods Geest in Jozef (vs.38) en stelt hem als
onderkoning over Egypte. Vanuit deze positie weet Jozef de hongersnood af te wenden van Egypte
en Farao de rijkste man op aarde te maken. Dan komen zijn broers en zijn eigen dromen komen
uit…
Bij Jozef duurde het twee decennia voordat zijn dromen uitkwamen, de droom van Shlomo, echter,
kwam meteen de volgende dag tot uiting bij de oplossing van het probleem van de baby, die hij
zogenaamd in tweeën wilde delen, waardoor de echte moeder bekend werd. Het hele koninkrijk
wist meteen dat dit een oplossing van God zelf was, heel Israel herkende Gods Geest in hem, zoals
de Farao Gods Geest in Jozef had herkend (vs. 28). Was Shlomo’s karakter al meer gerijpt voor zijn
taak dan het karakter van Jozef? Het zou wel eens heel goed kunnen.
De droom van de vrouw van Pilates kwam ook uit, alhoewel het niet te maken had met haar
karakter maar met de onbevlektheid van karakter van Iemand anders. Zij leed om de Rechtvaardige
en door de achteloosheid van haar man en de nijd van het volk leed Hij.. ‘Zijn bloed kome over ons
en onze kinderen!’ (vs.25).
Hij riep Eli, Eli lama sabachtani אלי אלי למה סבחתני, oftewel: Mijn God, Mijn God, waarom heeft U
Mij verlaten? Of riep Hij iets anders? Bovenstaand is Aramees, maar waarom zou God Zelf, Die in
het Hebreeuws alles tot leven schiep en Die Hebreeuws sprak met Saulus (Handelingen 26:14)
ineens in het Aramees met Zijn Vader spreken? Zou het niet veeleer logisch zijn dat Hij in zijn pijn
deze woorden in het Hebreeuws uitriep: Eli, Eli, lama zabachtani אלי אלי למה זבחתני: Mijn God, Mijn
God, waarom hebt Gij Mij geofferd? Beide mogelijkheden zijn er; de Vader verliet én offerde de
Zoon om de zonde van de mensheid weg te nemen, de Zoon werd tot zonde om de woede van de
Vader te stillen en zo stilde God de Vader zijn woede in Zichzelf, in Zijn Zoon om een ieder die in
Hem gelooft met Zichzelf te verzoenen.. Wie doet het na?...
TIJDSTIP nr. 29 is 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
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