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Shalom ! שלום
Sinds 1 november 2005 riepen de Verenigde Naties,
de bevrijdingsdatum van Auschwitz- 27 januari
1945- uit tot een internationale herdenkingsdag ter
herinnering aan de Holocaust. Niet alleen in Israel
maar over de hele wereld worden op de Holocaust
Memorial Day de slachtoffers herdacht van de
Shoa, maar ook van andere genociden. Men beoogt
met deze Memorial Day vooral jongeren meer
bewust te maken van de gevolgen van het
buitensluiten van andersdenkenden en van
discriminatie in het algemeen. We hopen dat het
werkt. Deze week verscheen er een verontrustend
artikel op een Israelische internetkrant waarin stond
dat er een grote groep jonge Holocaustontkenners
aan het groeien is via internet. In de Arabische
wereld wordt de Shoa grotendeels ontkend. Arafat,
maar ook de huidige leider Abbas, zijn Shoa
ontkenners en schuiven de 1940-45 periode af als
overdreven verzinsels van zionisten die door hun
zieligheden Arabische grond proberen te stelen.
Behalve die miljoenen, vooral Arabische,
ontkenners zijn er miljoenen onwetenden. Wat weet
de Chinese bevolking van wat er toen gebeurd is en
wat weten zij nu van Israel? Onlangs vertelde een
vriendin van ons dat zij in China op werkvakantie
was en aan verscheidene (stadse) Chinezen vertelde
dat zij in Israel woonde. De Chinezen wisten van
Holland maar zij wisten echt niet waar en wat Israel
was….
Het is goed om te blijven herinneren. Sommige
zaken willen we graag wegdrukken, zand erover.
Maar alleen als het is beleden, kan het worden
vergeven en is het vergeven. Zo vergeeft Adonai!
Hij draagt het weg en brengt het, zoals Corrie ten
Boom dat zo mooi verwoordde, naar een diepe
vijver waar een bordje bij staat waarop geschreven
is: ‘Verboden te vissen.’ Af en toe eens langs die
‘vijver’ lopen en weten wat daar ligt is verkeerd.
Zovele miljoenen en hun niet geboren nageslacht,
mochten vandaag de dag niet onder ons zijn omdat
zij vanwege hun afkomst niet meer mochten leven.
We denken aan hen en zullen hen nooit vergeten.
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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

Trump hetze.
Er is duidelijk een mediahetze gaande tegen de regering
Trump. Het doet denken aan wat er zich hier in Israel afspeelt
tegen premier Netanyahu. De media hebben macht en
schrijven dikwijls wat ze maar willen. Waarom geeft men de
regering overzee geen tijd om orde op zaken te stellen en zich
te installeren? De wereldwijde onvrede van vooral linkse
groepen tegen Trump betekent ook woede tegen Israel.
Hamas spreekt, zoals gewoonlijk, harde taal en de zgn.
Palestijnse autoriteit feliciteerde vanuit Ramallah weliswaar
Trump en hoopte op goede samenwerking maar onderstreepte
haarfijn dat wanneer Trump de VS ambassade verplaatst dat
er dan een zware strijd zal aanbreken. De inauguratiepreek in
de St. John kerk ging over Nehemia, die door Adonai
gekozen was om de muren van Jeruzalem te herbouwen om
zo te stad te beschermen…. In ieder geval zal de VS
ambassadeur voor Israel, dhr. David Friedman, zijn
privéwoning hebben in Jeruzalem en vanuit dat woonhuis
veel werk verrichten voor de VS. Of officieel de ambassade
verhuist….we’ll see.
Obama wilde in de laatste minuten van zijn anti Israel
heerschappij nog snel $210 miljoen aan de Palestijnse
autoriteit over te maken. Geld wat ook bedoeld is voor
Gaza… Het betrof ‘bevroren’ gelden die niet zonder reden
‘bevroren’ stonden, maar Obama’s warme adem voor de
‘Palestijnse’ zaak besloot dat geld te ‘ontdooien’. Trump
heeft gisteren alsnog de transfer (voorlopig) tegengehouden.
Wat Hamas met het geld wilde doen moge duidelijk zijn en
dat wist Obama ook!
Wajqahalu kol adat bnei Yisrael Shilo. En de gehele gemeenschap van de kinderen
Israels kwamen samen te Shilo.

Vanuit de Shomron
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Strijkernieuws
Karen gaf vorige week een viertal seminars in de
Pillar of Fire in Den Haag over de Psalmen vanuit
het Hebreeuws. De spreekbeurten zijn ook nu nog te
zien en te beluisteren wanneer u de website
www.pillaroffire.nl bezoekt. In de komende week zal
het op de site staan. Het is een leerzame, aangename
en smaakvolle periode geweest voor de velen die
iedere keer weer kwamen. Dank u allemaal, die
kwamen leren. Vrijdagavond was er een feestelijke
gezamenlijk shabatmaaltijd.
We hopen dit soort psalmstudieseminars vaker te
organiseren. Toen wij nog in Nederland woonden
organiseerden wij praktisch jaarlijks samen met
Strijker SR een zgn. Psalmstudiedag in de
Laurenskerk te Rotterdam, in het Brandpunt te
Doorn of in de Pax Christikerk in Den Haag. We
denken, en velen met ons, nog met warmte terug hoe
hij ons de ‘kunst’ van de Hebreeuwse woordstudies
leerde en ons allen motiveerde en inspireerde.
We doen het nu zelf verder en zijn daar ook in
gegroeid. Het zijn studies die voor iedereen
toegankelijk zijn, maar het is ook een goede
warmingup voor hen die ooit een Alephcursus
gevolgd hebben en wat verder willen en misschien
zelf het leeraarschap Hebreeuws overdenken.
OPROEP
Onze moeder is 90 en woont in een verzorgingshuis
in Wekerom (ligt iets ten noorden van Ede). Lopen
gaat moeizaam en alleen met een rollator en omdat
zij afhankelijk is van hulp wb aankleden en naar bed
gaan is zij op een afdeling geplaatst met demente
mensen die bijna de hele dag stil zitten in hun stoel.
Maar zelf is zij niet dement. Dat is erg triest om te
constateren. Gelukkig woont een broer van ons
dichtbij en kan hij haar 2 tot 3 x per week even
bezoeken en een zus komt een halve dag per week. De
andere twee kinderen…… wonen ver weg voor haar,
in Israel. Onlangs is een goede vriendin die wekelijks
op bezoek kwam verhuisd en we hopen dat u
misschien iemand kent die met bepaalde regelmaat
een uurtje per week of om de week op bezoek kan
komen om met haar te praten of te wandelen met de
rolstoel. We willen u dan ook een reisvergoeding
aanbieden. Niet geschoten is altijd mis en wie weet is
deze mitswah (goede daad, het bezoeken van
behoeftigen) iets voor u? 
Shmuel.. wordt a.s. zondag al… 12!
Mazal tov geweldige vent van ons! Hij staat hier in het dorp
bekend als de blonde reus en sommige basketbalcoaches
kijken al naar hem uit. Of dat zijn bestemming is…? Adonai
geve hem zicht, inzicht, wijsheid en verstand! Helaas brak hij
vorige week zijn kleine teentje en loopt hij nu als een
mankepootje met krukken, heel zielig want ook al is hij blij
dat hij de hond niet hoeft uit te laten, hij ziet ook wel in dat de
voordelen echt niet opwegen tegen de nadelen . De
hoofdcoach van de school voor basketbal ziet veel in hem en
zit er achteraan dat hij op hun school komt om te leren spelen.
Basketbal is sport nummer 1 in Israel. Maar of Shmuel wil?..

De zgn. Jakobsladder bij Bethel.  בית אלbetekent huis van
God. Abhraham bouwde als eerste daar een altaar.
Deborah, de voedster van Rachel werd aldaar begraven
onder een terebint. Bethel werd later de plek waar koning
Jerobeam van het tienstammen Noorderrijk een gouden
kalf liet plaatsen en zo zich verzette tegen het huis van
Judah-David. Jerobeam was ook degene die de Feesttijden
van Adonai veranderde en de Feesten van de zevende
maand verplaatste naar de achtste maand. Jerobeam wordt
dikwijls aangehaald in het boek Koningen. Wanneer één
van zijn nakomelingen een verkeerde koning bleek te zijn
geweest staat er: en hij deed als Jerobeam die Israel deed
zondigen.
Amona
Het is nog niet duidelijk hoe het nu verder gaat met het
settelmentje Amona. De bewoners voelen zich in de steek
gelaten door de regering. Afspraken zijn niet nagekomen
en het gedeelte aan de andere kant van de berg waar een
groot deel van de bewoners heen zouden gaan blijkt nu
ook geclaimd te zijn door wie dan ook. Er is nog geen
bouwvakker gezien die daar aan het werk is om de
verhuizing voor begin voor te bereiden. We verwachten
‘storm’ protesten….
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Vanuit de Shomron
De route via de 1, Tel Aviv-Jeruzalem, is sinds
een weekje verkort met minstens 7 minuten. Er
is nu de zgn. Har’eltunnel gekomen en een brug
waardoor de gevaarlijke zgn. Motzabocht en
een steile helling vermeden kunnen worden.
Die helling was nooit zo leuk voor onze auto en
het was altijd weer een opluchting om ‘boven’
te zijn. We zagen daar dikwijls auto’s aan de
kant en als je achter een zwaar beladen
vrachtwagen reed kon je het schudden; daar
kwam je doorgaans niet meer langs...

Weliswaar duidelijke taal deze week van Netanyahu waarmee
hij zei dat de settlements niet worden prijsgegeven en dat er ook
weer gebouwd zal worden in Jeruzalem. Ook worden er 2500
huizen bij gebouwd in Judea-Shomron en een paar honderd in
Jeruzalem. Maar de verwachtte uitspraak op annexatie van bv
Maaleh Adumiem, waar maar liefst 40.000 Israëliërs wonen die
graag dezelfde rechten willen als alle andere Israëliërs, is er nog
niet van gekomen. Dit is hem op zware kritiek komen te staan
van zijn coalitiepartner Beit Yehudi. Netanyahu wacht nog even
af. Volgende maand heeft hij een ontmoeting op het Witte Huis.
Maar goed nieuws: na jaren van bouwstop onder Obamadruk
kunnen de hijskranen weer uit de kast gehaald worden. Baruch
haShem.
Bibi heeft vandaag weer een onderzoek naar mogelijke aanname
van steekpenningen in de vorm van cadeau’s (waaronder een
doos sigaren) van o.a. vrienden uit de VS en de politie heeft nog
wat vraagjes over een ander onderwerp. Er is een file 1000 en
2000 maar daar spreken we volgende keer wel over. Bibi zegt
steeds: “Er is niets dus men vindt niets.”
Bid u mee voor het vinden van een geschikte plek voor ons
Gastenhuis in of opnieuw Na’aleh of bv Modieen? We willen zo
graag de kinderen op dezelfde school laten en dat gunnen we
hen ook.

€ 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.
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

--------------------------------------------------------------------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 in te
huren 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 februari komen er nieuwe aanbiedingen voor de najaar
reizen naar Israel.
www.resetisraeltours.com

Parasha, Torahlezing: Shmot, 6:19-21 Va’era וארא, en Ik verscheen/verschijn/zal verschijnen.
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Haftarah, Profetenlezing: Ezechiël 28:24-29:21 en Openbaringen 16:1-21.

Shomron nieuws

De naam van de Parasha komt van het werkwoord ra’ah ראה, zien, kijken, meemaken.
Voordat we verder gaan met deze Parasha moeten we iets rechtzetten van de uitleg van de vorige Parasha, namelijk
in Genesis 49:7 vervloekte Jacob niet zijn zonen Shim’on en Levi, maar vervloekte hij hun toorn. Met dank aan de
oplettende lezer die dit zag en aan ons meldde.
Era  אראbetekent ik verschijn, verscheen en zal verschijnen. Het is diepzinnig om bij het lezen van het Hebreeuws te
zien in welke werkwoordwijze het staat geschreven, dit maal in de onvoltooide wijs. Hij zal dus ook opnieuw
verschijnen. Zo lezen we ook in het begin van Genesis dat Adonai zegt: “Er geschiede licht” en kunnen we dat ook
lezen als: en Adonai zal zeggen: “Er geschiede licht,” iedere dag doet Hij dat opnieuw, Hij is de levende Eeuwige
Aanwezige. Dan zegt Hij tegen Moshe bij het begin van deze Parasha: ‘Abraham, Izak en Jacob waren niet bekend
met Mijn Naam JHWH יהוה.’ Aan Moshe noemt God Zijn Naam JHWH en niet meer Elohim. JHWH betekent:
gebeuren, geschieden, aanwezig zijn. Zo wil Hij vanaf nu genoemd en herdacht worden (zie ook Hosea 12:6).
Zeven plagen worden behandeld in de Parasha en zeven plagen worden behandeld in Openbaringen. Wat betreft de
plagen in Egypte: deze hebben te maken met de draak die in de rivier woont en waarmee de pharao wordt
aangeduid. Hij was als zo’n draak of zo zag hij zichzelf, als een god. Moshe moest zijn staf op de grond gooien en
deze verandert dan terstond in een draak. God zei hem de staart te pakken en daarmee veranderde de draak weer in
een stok. Dit is zinnebeeldig bedoeld: de pharao is in Gods handen gereduceerd tot niets meer dan een
nietszeggende stok die niets kan. Ezechiël en Exodus dienen goed met elkaar bestudeerd te worden omdat het
elkaar overlapt; God legt uit in Ezechiël waarom Hij begint met de plagen die met de Nijl te maken hebben. In het
Joodse denken staat de rivier (overigens in Ezechiël in het meervoud bedoeld door God: rivieren) gelijk aan hoe de
pharao over zichzelf dacht: als een godheid. De rivieren werden in Egypte gezien als goden omdat ze de bron waren
van de enorme rijkdom van de Egyptenaren en de pharao zag zichzelf als een draak/krokodil die de scepter zwaait
over de rivier, als een god der goden. Elk jaar trad de Nijl buiten haar oevers en liet vruchtbaar land achter. Geen
wonder dat God het water het eerst aanpakte met plagen. Elke plaag stelt een Egyptische afgod buiten werking.
Overigens hadden de Egyptenaren talloze kanalen gegraven vanaf de Nijl, misschien was het eerste kanaal nog wel
door Jozef gegraven. We weten dat Jozef in ieder geval een kanaal groef om de hongersnood voor te zijn en water
te kunnen opslaan, of hij de eerste was die met die idee kwam weten we niet, maar we weten wel dat er een kanaal
bestaat aan de grens van het land Gosen dat ook heden ten dage nog het Jozefkanaal wordt genoemd. Na elke van
deze eerstgenoemde zeven plagen verzwaarde- kabhed  כבדis zwaar, verstokt- de pharao zijn hart, werd hij meer en
meer verstokt. Had God dat al heel goed gezien door de stok van Moshe te gebruiken, meer en meer werd de pharao
als een stok, die star Gods waarschuwingen wederstond, maar die zich ook niet meer vrij kon bewegen zoals hij zelf
wilde, dommerd..
Lees in Openbaring de zeven plagen die niet alleen voor Egypte gelden, maar voor alle mensen die God afwijzen.
Ook daar verandert water in bloed, krijgen we te maken met kikvorsen en hebben we te maken met water dat droog
valt. Ook Openbaringen en Ezechiël dienen goed met elkaar bestudeerd te worden omdat God in Ezechiël 24 tot 26
het volk Israel apart zet, zoals ze ook apart waren gezet in het land Gosen. Geen opname, geen geheime terugkomst
van de Messias om een stel gelovigen mee de hemel in te nemen, maar wel een aliah, een opgang naar Jeruzalem en
de belofte dat God dit nu nog kleine landje apart zet om haar inwoners te sparen. God komt op aarde vanuit
Jeruzalem regeren. Dat is goed om in gedachten te houden.
TIJDSTIP nr. 29 is uit en nr 30 bijna!!
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

