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Shalom,

שלום

Maandag 24 april is het de 28ste van de
eerste maand. Dan herdenkt het Joodse
volk de Shoa/Holocaust. De sirenes gaan
dan en iedereen die mee herinnert, die
stopt direkt met zijn/haar bezigheden, gaat
staan en staat stil zolang de sirenes loeien.
Loop je met je boodschappen dan zet je
die neer, rij je in een auto dan zet je die
aan de kant. Herinneren is wat Adonai het
volk heeft opgedragen: we moeten leren
luisteren en Zijn Woorden inprenten; ook
blijven herinneren wat bijvoorbeeld
Amalek het volk destijds aandeed in de
woestijn. Amalek wilde het hele volk
uitroeien en hij begon met de vrouwen en
kinderen.
Het venijn tegen het Godsvolk is er nog
steeds; door de eeuwen heen is het amper
weggeweest. Deze week schrik je weer
van een bericht over dat de geallieerden,
tijdens WO 2 al zeker 2.5 jaar eerder dan
gedacht, wisten dat er Joden vernietigd
werden in Duitsland en Polen. Men greep
toch niet voldoende in, ‘het waren maar
Joden…’.
Er zijn niet veel periodes te noemen
waarin Joden echt populair waren bij het
volk maar het zal ooit veranderen!
Ooit zullen mannen uit de heidenen de slip
(Tsietsiet, schouwdraden) van een Judeer
vastgrijpen omdat men weet dat Adonai
met hen is (Zacharias 8: 23).
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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

Het komt dus goed met Israel en de wereld!
Gazazusjes
Israel laat regelmatig zieke Gazanen in Israel
toe voor medische hulp. Dat is goed te weten
en vele Gazanen hebben in het verleden
gebruik van gemaakt van die mogelijkheid.
Deze week echter troffen Israelische
controleurs springstof aan in medicijnenflesjes
van twee zusjes, die voor kanker behandeld
worden in Israel. Of de meisjes van het
gevaarlijke goedje afwisten is ons nog niet
bekend maar dat van de goede bedoelingen
van Israel misbruik wordt gemaakt is wel
weer duidelijk. Ziekelijk makend!!
Tramdrama
Vorige week werd in Jeruzalem een Britse
touriste in de tram doodgestoken door een
psychisch gestoorde Arabier. De man had al
een lange staat van veroordelingen en was
nota bene de dag voor de aanslag met verlof
gestuurd.
Het is niet de eerste keer dat een gefrusteerde
Arabier zijn ‘heil’ en oplossing zoekt in het
doden van niet-moslims.
De jonge christelijke studente was in
Jeruzalem voor een uitwisselingsprogramma.
We leven mee met haar familie!
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Met Pesach streken zo’n 16.000 Israeliers neer
rond de Kinereth (Meer van Galilea). Voor velen
was dat een toffe tijd omdat de natuur daar nu ook
erg mooi is en veel bomen en planten in bloei
staan. Maar er was ook intens verdriet en
spanning… Drie tieners dreven met hun
luchtbedden door de aanhoudende harde wind af
van de wal en helaas zijn alle drie begin deze
week op de bodem van het meer gevonden.

Eerst komen nog de herinneringsdagen van
de Shoa en de gevallen soldaten in
verscheidene oorlogen, maar we zien al veel
vlaggetjes te koop en allerlei andere dingen
die te maken hebben met het feest van
onafhankelijksheidsdag, Yom Ha’atsmaoet
(dit jaar vieren we dat op 2 mei, start is op 1
mei in de avond). Bijna bij ieder stoplicht
staan, vrnl. orthodoxe jongens, hun speciale
autovlaggetjes aan te prijzen.
Die kopen we natuurlijk en hoe mooi en
diepzinnig is het om de Israelische vlag uit
te hangen in het HarteLand Shomron!
Al vijftig jaar bevrijd gebied, halleluyah.
Bovenstaande foto hebben we wel eerder
gestuurd, maar hij blijft mooi en Djessie de
hond staat nog steeds dikwijls op de uitkijk
wie er also langsloopt… 😊

Hongerstaking
Marwan Barghouti zit sinds 2002 in een
Israelische gevangenis voor het beramen en
uitvoeren van verschillende terreuracties op
Israeliers. Hij heeft meerdere keren levenslang in
het vooruitzicht! Toch wordt hij gezien als de
toekomstige ‘Palestijnse leider’. Deze week
spoorde hij bijna 1200 medegevangenen aan om
een hongerstaking te beginnen. De klacht is dat
zij nog meer dan internationaal gebruikelijk
familiebezoek en nog betere medische zorg eisen.
Ook klagen zij dat Israel voortaan geen gratis
educatie meer aanbiedt (betaald door de
Israelische belastingbetaler…) maar dat er voor
betaald moet worden, zoals iedere student betaalt
voor zijn of haar studie. Tevens zijn zij erop tegen
dat er minderjarigen (aanslagplegers)
vastgehouden worden zonder proces. Het zijn
echter vrnl. politieke redenen waarom de staking
begonnen is en Abbas zeurde er direkt over naar
de Internationale gemeenschap. Die zouden eens
een kijkje moeten nemen in Arabische
gevangenissen en hoe daar gemarteld wordt!
Hamas houdt nog steeds IDF lichamen vast, maar
weigert om dit aan het Rode Kruis te bevestigen.
Alle jaren dat de Israelische soldaat Gilat Shalit
vastzat mocht hij niet door wie dan ook bezocht
worden. De NY times is over de schreef gegaan
door deze week een interview met Barghouti te
publiceren. Daarin wordt niet eens gemeld dat de
man veel bloed aan zijn vingers heeft. Het kabinet
is razend en overweegt het kantoor van de NY
Times in Israel te sluiten. Een hongerstaking is
illegaal omdat het de gezondheid van de
gevangenen in gevaar brengt en daar is Israel
weer verantwoordelijk voor.
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Israel ontdekkings-studiereis
van 22-27 december
Vijf geweldige overnachtingen in het
nieuwe Gastenhuis in Na’aleh-Samaria.
Indien gewenst kunt u dagen bijboeken bij ons
in het vrijstaande appartement of elders.
Voor ‘vroegboekers’ kunnen we de reis
aanbieden voor €795, p.p. op basis van een
tweepersoonskamer, geheel inclusief.
We kunnen een programma op maat voor uuw groep samenstellen of bent u geïnteresseerd
in ons basisprogramma?
Mail of bel
info@studiehuisreshiet.nl
00972 54 8858281.

Ons cursusboek

----------------------------------------------------------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!
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De parasha van deze week is Shmini (Achtste). We lezen Lev. 9:1-11:47. Haftara: 2 Sam. 6:1-7:17. NT: Hebr.7:1-19
Het begint allemaal zo mooi, Aharon en zijn vier zonen zijn zeven dagen in het heiligdom geweest.
Afgezonderd hebben ze zich voorbereid op hun taak als priesters voor het volk. Op de achtste dag roept Moshe hen om
voor de allereerste keer te offeren voor zichzelf en voor het volk, en deze offers worden geaccepteerd door God: met een
steekvlam consumeert Hij de gaven.
Maar dan: Nadabh en Abihu zijn hierdoor blijkbaar zo van onder de indruk dat ze een offer aan Hem brengen wat Hij niet
geboden had en ze bekopen het meteen met de dood. Zonder waarschuwing, zonder begrip voor het feit dat ze het vast
en zeker goed bedoeld en uit liefde gebracht hebben. Aharon staat erbij en kijkt ernaar en krijgt te horen dat hij, noch
zijn andere twee zoons de kleren mogen scheuren om te rouwen. Het zijn immers de priesterkleren. Ze mogen hun plek
niet verlaten opdat ze niet sterven en ze mogen hun verdriet niet verzachten met wijn.
Wat een ongelofelijke klap.. Met wat voor een verschrikkelijke God hebben ze te maken? Moshe wordt vlak daarop boos
op hen, ook nog(!), omdat ze het zondoffer niet gegeten hebben, maar geheel verbrand. Begrijpelijk dat ze echt geen
trek meer hadden en Aharon zegt dat dan ook tegen Moshe: ‘Denk toch aan wat mij overkomen is, zou het werkelijk goed
geweest zijn in Gods ogen als ik het gegeten had?’ (vs. 19).
Dit zondoffer had gegeten moeten worden omdat de priesters in feite de zonden van het volk in zich opnemen, dragen,
letterlijk opeten (vs. 17), daarom is Moshe zo boos in eerste instantie. Echter, na uitleg van Aharon is het goed in zijn
ogen. Wat opvalt in deze geschiedenis is dat dit allereerste offer voor het volk dus niet door de priesters is gedragen,
gegeten en is dat dan niet een heenwijzing naar het Offerlam, Die als Enige dit offer wel op Zich heeft genomen? Het is
vast geen toeval. In de haftara weer zoiets: de Ark wordt op een nieuwe wagen geladen en naar Jeruzalem gebracht. De
ossen struikelen en Uza, die naast de wagen loopt, probeert goed bedoelend de ark van een val te redden. Hij moet het
bekopen met de dood. David wordt kwaad op God en noemt de plek waar dit gebeurde Perets-Uzah עזה-פרץ, oftewel kloof
van Uza omdat God daar Uza doorkliefd heeft.
Toch danst David daarna verder voor de ark uit en haalt zich de minachting van zijn vrouw Michal, de dochter van Saul op
de hals omdat Hij in zijn ondergoed aan het dansen is. Wat verwarrend allemaal, men zou geneigd zijn om Michal groot
gelijk te geven: Aharon en zonen krijgen speciale kleren aan en David maakt dit even! Toch stelt God hem blijkbaar in het
gelijk; Michal blijft voor de rest van haar leven kinderloos. Tja, wij zeggen allemaal dat God goed is, maar uit deze
teksten blijkt dat Hij tevens een verschrikkelijk God is, met Wie absoluut niet te stoppen valt. Het voelt ongemakkelijk….
Dan wil David een tempel bouwen en misschien ligt er een antwoord in het volgende.
Gaat David aan het bouwen? Nee. Hij gaat naar de profeet Nathan en spreekt erover. In plaats van eigenmachtig iets te
doen, zoekt hij eerst de wil van God door de profeet te benaderen. Het komt aan op pure gehoorzaamheid. Als Nadabh en
Abihu dit ook zouden hebben gedaan dan was het plan om te offeren hen afgeraden door Moshe en dan hadden ze nog
geleefd. In het geval van Uza lag het nog anders: het was de schuld van David dat de ark niet naar behoren vervoerd was;
hij had de kronieken niet erop nageslagen en wist daardoor niet dat de ark aan de draagbomen vervoerd had moeten
worden. Toch blijft die kwestie van de gehoorzaamheid hangen in gedachten.
Hoe vaak doen wij goedbedoelend ook maar iets voor God, zonder gevraagd te hebben of Hij dit eigenlijk echt wel wil?
Hoeveel mensen lopen er tegenwoordig rond met veel te veel last op hun schouders, denkende dat het allemaal van God
is? Gelukkig maar dat Hij mensen niet ter plekke doet doodvallen, zoals in deze beide geschiedenissen, echter, men put
zich vaak uit in allerlei goedbedoelende doodvermoeiende drukte, die misschien niets met pure gehoorzaamheid te maken
heeft; het vergt meer moed om op Hem te wachten, dan om allerlei dingen te doen omdat we denken dat Hij dat van ons
vraagt en weten we wel zo zeker dat Hij het vraagt?
In Hebreeën gaat het over Malkhitsedeq מלכיצדק, de Koningpriester van Shalem שלם, de voorgestalte van Jehoshua, Die
Zelf aan het kruis riep: ‘Nishlam,’ oftewel: ‘Het is volbracht!’ Er kan weer shalom zijn omdat Hij dit uitriep: “De
strafmaat is vol.” In vs. 8 doelt de schrijver erop dat Malkhitsedeq niet meer sterft, al tienden in ontvangst neemt
voordat er nog maar sprake was van een stam Levi, welke pas veel later de tempeldienst met het brengen van de offers
zou vervullen, diepe teksten allemaal en het doet denken aan Hem over Wie gesproken is: “Hij was het Lam, geslacht
sedert de grondlegging der wereld.” (Openbaring 13:8b). Al ver voordat Hij in de gestalte van de Gekruisigde ten tonele
verscheen, lag dit plan al klaar…

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.
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