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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

Afgelopen maandagavond begon het
nieuwe Bijbelse jaar. Helaas wordt er in de
samenleving niet veel aandacht aan
gegeven. De kinderen gaan gewoon naar
school en deze, toch zeker bijzondere dag
gaat bijna geruisloos aan ons voorbij.
In Exodus 12:2 staat heel duidelijk dat
Adonai Zich een eerste der maanden
uitkiest en dat is de maand Abhibh אביב
(uitspraak Aviv). Voorheen was de eerste
maand zeer waarschijnlijk een maand in
het najaar, wanneer het herfst/winter wordt
in Israel. Dat is te vergelijken met wanneer
het een nieuwe dag wordt: als het avond
wordt. Immers er staat geschreven: het was
avond en ochtend, de eerste dag. De dag
begint wanneer de avond valt (denk ook
maar aan 5 december in de avond….’Sint’
is vlg. de traditie op 6 december jarig maar
mensen vieren het de avond ervoor want
dan begint 6 december…zou die Joods zijn
geweest…).
Dat de periode van de eerste maand
veranderd is, is niet toevallig door Adonai
gekozen. In het voorjaar begint ook al het
nieuwe: de bomen en planten bloeien, de
lammeren worden geboren etc.
Maar de maand Abhibh is met name de
maand waarin de bevrijding uit het
slavenhuis wordt herdacht. Wanneer Israel
niet uitgetrokken zou zijn zouden we nooit
meer van Israel gehoord hebben. Het volk
zou opgegaan zijn in de Egyptische

‘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

tyranieke slavencultuur. Nog meer
Israelitische jongens zouden in de Nijl
gegooid zijn en….en…enzovoort.
Het was Zijn heilsplan om Israel te bevrijden
en bevrijden is wat Hij doet, steeds opnieuw.
Ook Yehoshua, de Bevrijder, stierf als
Eersteling in de eerste maand, in Abhibh. Die
naam betekent zowel lente als graankorrel.
Als een Graankorrel stierf Hij, het Brood des
leven, en stond Hij weer op.
We wensen jullie allemaal een goed jaar, vol
zegeningen.
Op de eerste van de eerste maand werd ook
de Tempel ingewijd.
Hieronder zien we een halve en een hele
originele shekel die iedereen moest geven
voor o.a. het onderhoud van de Tempel. Of je
nu rijk of arm was, een halve shekel was de
‘maat’. Vandaag de dag zou dat zo’n €250
euro zijn.

Vanuit de Shomron

Morgen, 1 april, geen grap… spreekt Yair
Strijker in de Sukkat Yeshua gemeente te
Katwijk, Baljuwplein 10.
De dienst begint om 10:30 uur. Welkom en
goed u (weer) te zien!
Donderdagavond hebben we dan
eindelijk getekend voor het nieuwe huis
naast ons. In Israel wil men als
verhuurder de garantie hebben over
vooruit geschreven cheques. We schrijven
ze dan op data van om de 3 maanden
huur. Het zijn hele grote bedragen waar
we voor zullen moeten werken om te
betalen en het is maar goed dat het niet in
1 x afgeschreven kan worden. We hebben
een contract voor 4 jaar getekend maar
dat mag ook verlengd worden.
Wie weet is er dan een andere fase voor
ons aangebroken.
We zijn dankbaar dat we gewoon de
spullen over de heg kunnen tillen. En de
profetie die 3 jaar geleden ongeveer over
ons werd uitgesproken, dat we een huis
zouden vinden met 3 verdiepingen en een
tuin en balkon, geldt voor ons idee dus
ook nog steeds  . We verhuizen enkel
van nr 62 A naar 62 B en zijn dan geen
analfabeet meer.
We zijn aan de pesachschoonmaak
begonnen. Alle chameets (gerezen
artikelen zoals koekjes en zelfrijzend
meel ed.) ruimen we op en o.a alle kastjes
worden even leeggehaald en
schoongemaakt. Aangebroken spullen
worden ook weggezet. De pesachschoonmaak is een soort uitgebreide
voorjaarschoonmaak.
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Charidiem, dat is de naam voor ultra
orthodoxe Joden in de wereld. In Israel
gingen de charidiem jongeren jarenlang niet
in dienst maar dat is sinds een kleine 2 jaar
veranderd. Woon je in dit land en geniet je
van alle voordelen en veiligheid dan moet
je zelf ook je deel inbrengen!
Vele charidiem zijn het er echter totaal niet
mee eens. Zij zien Israel als een seculiere
staat en ze vinden de moraal van de IDF
niet streng genoeg. Mannen en vrouwen
lopen te veel door elkaar en sommige
vrouwen hebben hoge rangen waar de
charidiem dan moeite mee hebben… De
laatste tijd zijn er regelmatig stakingen,
wegafsluitingen en protesmarsen. Sommige
lopen vreselijk uit de hand en mensen
reageren soms zeer emotioneel en agressief.
Van de week werd een niet orthodox meisje
door charidiem tijdens zo’n protestmars
aangevallen en maar goed dat de politie
haar verder kon beschermen.
Heel luguber…In Tiberias liep woensdag
een orthodoxe man rond met het
afgesneden hoofd van zijn vrouw. De man
was niet goed bij zinnen, dat is duidelijk
maar wat een tragiek.
In oktober 2000 reden 2 Israeliers per
ongeluk Ramallah in. Zij werden even later
in het politiegebouw gelynched door een
woedende menigte arabieren. Het was de
periode van de Tweede Intifadah. De live
beelden van de jongeman die vreugdevol
zijn bebloede handen uit het raam naar
buiten steekt staan nog op ons en veler
netvlies gegrift. Deze week is die dader
vrijgekomen maar de familie van het
slachtoffer Yossi Abhrahami is nog lang
niet ‘vrij’ van deze brute moord.

Vanuit de Shomron
Vannacht heeft het kabinet eindelijk
besloten om na meer dan een kwart eeuw
een nieuwe settelment te stichten voor de
bewoners van het voormalige Amona.
Amona werd begin februari ontruimd.
Het nieuw te bouwen dorpje komt vlakbij
Shilo te liggen. Mazal tov!

Kortere werkweek
Israeliers krijgen in de nabije toekomst
een uur minder te werken per week
zodat zij om de 2 maanden een vrije
zondag kunnen nemen. Nu is de werken schoolweek van zondag t/m
vrijdagochtend.
Ons cursusboek

€ 29.50 : www.studiehuisreshiet.nl
Cursisten gevraagd:
Wilt u met een groep vanuit huis aan tafel de
Alephcursus Hebreeuws in Zes Dagen via skype
volgen? Dat werkt uitstekend. U kunt er ook aan
deelnemen met uw bijbelstudiegroep of huiskring.
Neem contact met ons op voor zes lessen
spelenderwijs Bijbels Hebreeuws.
Deze cursus is laagdrempelig en voor iedereen
geschikt, van harte aanbevolen. Overdag of in de
avond. Kosten per persoon voor de gehele cursus:
75 euro, het boek kan daarbij aangeschaft worden,
is niet verplicht, maar wel aan te raden.
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Koning Abdullah van Jordanie spreekt
zich de laatste tijd minder positief uit over
Israel. Van de week zei hij dat Israel de
kans op vrede ondermijnt door het niet
bereiken van een vredesvoorstel met de
Palestijnse Authoriteit. ‘Israel bouwt maar
door,’ zegt hij, maar hij vergeet dat
arabieren nog veel sneller aan het bouwen
zijn in de ‘betwiste gebieden’ en dat Abbas
niet wezenlijk wil onderhandelen met
Netanyahu en in zijn hart- en dus
waarchijnlijk ook op papier- nooit een
Joodse staat kan en zal erkennen…
Hamas liet woensdag een filmpje zien
waarin je ziet dat op hoge Israelische
militairen gemikt wordt met een geweer.
Onder andere Avigdor Lieberman
(Defensie) en Gidi Eizenkot (Hoofd IDF)
en o.a hoofden van de Mossad worden in
het filmpje getoond. De dreiging zou komen
omdat Israel een hoge Hamaspief, Mazen
Faqha, zou hebben geliquideerd. Israel heeft
daar geen commentaar op gegeven….
-----------------------------------------------------------Wilt u studiehuis Reshiet en onze
werkzaamheden steunen?
Dat kan door bv eens een studieontdekkingsreis 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 00043 58 913
lehitraot en todah!

Shomron nieuws
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Wereldwijd in de synagogen begint men vandaag op de eerste shabat van het nieuwe jaar ook met het lezen
van een nieuw Bijbelboek: Leviticus, Wayiqra. We lezen Lev. 1:1-6:7, uit de Haftara lezen we Jesaja 43:2144:23 en we lezen Hebreeën 10:1-18.
Dat vertalers het Boek Leviticus zijn gaan noemen is wel enigszins begrijpelijk omdat de voorschriften die
er in genoemd worden vooral ook betrekking hebben op de dienst van de Levieten, die de taak hadden om
onderwijs te geven en zij moesten allerlei hand- en spandiensten verrichten in de Tabernakel. De parasha
van vandaag gaat vooral over de verschillende soorten van brand- zond- en vredeoffers die werden verricht
in de Tempel van toen.
Qara  קראbetekent roepen en heeft Hebreeuws woordverband met Bara  ברא, scheppen. Zo leren we ook in
Gods woord de manier waarop God schept: namelijk door te roepen, door te spreken. Al roepende schept en
schiep Hij en zal Hij scheppen.
Vele wereldburgers geloven dat de wereld is ontstaan door de één of andere oerknal. Alsof er uit het niets
zomaar iets kan komen. Het kan best zijn dat er een soort knal was, maar het was geen ontploffing maar
een keihard sprekende Schepper die de wereld riep. Het was een Knallende toespraak die God hield, al
hardop sprekend, en roepend zei Hij: ER ZIJ LICHT… en er geschiedde licht. Qara, roepen en Bara
scheppen, zijn woorden die bij elkaar horen.
Wayiqra betekent letterlijk en hij roept, riep en zal roepen. Het is misschien wat lastig te begrijpen dat een
werkwoordstijd in de Hebreeuwse BijbelTaal meerdere tijden kan aanduiden. In het Nederlands zijn die
tijden immers strikt gescheiden. Hij is en was is niet hetzelfde begrip in het Nederlands.
Maar in de GodsTaal, het Hebreeuws, schrijft men ‘Hij was en is en zal aanwezig zijn als hetzelfde woord:
JHWH יהוה.
En zo is het ook met het kleinste en middelste Bijbelboek van de 5 Boeken van Mozes, het Boek Wayiqra.
Volgens berekeningen zou het kleine middelste boekje maar 8 dagen beschrijven van de periode dat Israel
bij de Berg vertoefde. Dat is heel wat korter dan de honderden jaren van bv de geschiedbeschrijvingen in
het boek Genesis.
Dat de vertaling van Wayiqra veel ruimer is dan alleen Hij riep; het betekent ook Hij roept en Hij zal roepen,
wil zeggen dat het Boek actueler is dan we moeten of… willen aannemen(?). De voorschriften die er worden
genoemd hebben eeuwigheidswaarde; Gods Woord is voor altijd!
Ook al is er al 2000 jaar geen Tempel om dienst in te doen…. en spreken de brand- schuld- spijs- en
zondoffers waarover vandaag gelezen worden in de synagogen niet zo meer tot onze verbeelding vandaag
de dag… toch is het goed het te lezen en te herinneren. We verwachten opnieuw een Tempel, hoe die zal
zijn hoeven we nu niet te bediscussiëren, maar we menen dat er toch wel weer Tempel zal verrijzen.
Behalve de typische voorschriften voor de Tempeldienst worden er in Leviticus ook vele adviezen gegeven
die zeker ook nu toepasbaar zijn en dat zullen zij blijven. Bijvoorbeeld omgangsvormen tussen man en
vrouw, welk voedsel te eten en hoe en wanneer de Feesten van Adonai te vieren.
De oude en ook moderne kerk heeft weinig boodschap aan dit middelste Boekje van het hart van de Bijbel.
Het zou allemaal voorbij zijn, verleden tijd, geen zicht op de andere werkwoordstijden van Gods Taal dat
ook voor de toekomst bedoeld is en alles zou nu mogen, vrij van de voorschriften, de Tien Geboden worden
vreemd genoeg dan weer niet zo wettisch genoemd….. Jehoshua/Jezus, waarover geschreven staat dat Hij
zonder zonde was, dus alles deed wat er in Gods woord wel moest en vermeed wat niet mocht, verwees
echter steeds naar de Boeken van Mozes; Hij was bekend met alle voorschriften die we lezen in Leviticus. In
Jesaja pleit God voor Zichzelf, roept het volk toe dat ze geen afgodsbeelden mogen maken en aanbidden.
Meermaals wijst Hij erop dat Hij zonden vergeeft en niet meer gedenkt, wat een God! De climax in dit
gegeven vinden we in de Hebreeënbrief waar het plaatsvervangend offer wordt besproken: God Zelf geeft
Zich over als slachtoffer voor de zonden van de mens. Deze Parasha is meer dan de moeite waard om te
bestuderen, zeker nu we naar het Pesachfeest toeleven, shabat shalom!
TIJDSTIP nr. 30 is verzonden
€ 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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