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Shalom ! שלום
Woensdagavond met nieuwe maan begon volgens
de Bijbelse telling de tweede maand. Deze week
herinnerden wij ook de zes miljoen slachtoffers
van de Shoa/Holocaust, extra aandacht was er voor
de vreselijke dodenmars vlak voor het einde van de
oorlog. De komende dagen bereidt Israel zich voor
op de herdenking van de gevallen soldaten en
slachtoffers van aanslagen al decennia lang….
Vanaf maandagavond en dinsdag overdag hopen
wij de 69ste Onafhankelijkheidsdag te vieren, Jom
Ha’atsmaoet. Scholen en de meeste instituten zijn
gesloten en velen gaan erop uit. Overal in het land
hangen al de vlaggen, ook in onze settlement,
Na’aleh. Mazal tov en van harte gefeliciteerd
Israel. Dat er nog vele goede jaren mogen volgen!!
We denken aan de families en vrienden van o.a. de
gevallen soldaten.

We bidden ook voor de vrede van Jeruzalem, maar
weten ook dat voorspeld is dat Israel alleen zal
komen te staan en we hopen dat Zijn Komst
spoedig mag zijn!
Dat vanuit Jeruzalem Zijn vrede zichtbaar wordt
voor alle volkeren.
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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 komt
Een dag voor de viering van ‘50 jaar verenigd Jeruzalem’
verwacht Israel de Amerikaanse president. Op 22 mei komt
hij 1 nachtje in Jeruzalem overnachten.
Men speculeert nu hardop dat Trump zal aankondigen dat de
VS ambassade naar de Israelische hoofdstad zal worden
verplaatst, iets wat hij tijdens zijn verkiezingsperiode steeds
heeft gezegd.
Enerzijds zou dat een terechte keuze zijn omdat Jeruzalem nu
eenmaal de eeuwig blijvende hoofdstad is van het Joodse volk
en de Staat Israel, maar anderzijds is het de vraag of het
verstandig is om nu de ambassade te verplaatsen….
De VS ambassade was nooit in Jeruzalem (de Nederlandse
overigens wel tot begin jaren ’80) en de verplaatsing zal
zoveel woede opwekken bij de Arabische bevolking om ons
heen dat er zeer waarschijnlijk Joods bloed zal vloeien en wil
Amerika dat op zijn geweten hebben?
Ook in de regering zijn de meningen over een eventuele
verplaatsing verdeeld. Het is enorm hoopvol en bevestigend
dat de belangrijkste bondgenoot van Israel de ambassade naar
de juiste plaats wil overzetten, maar het is ook de Israelische
regering die de boot een beetje afhoudt op dit moment w.b. de
eventuele verhuizing van de VS ambassade naar Jeruzalem.
Israel heeft deze week opnieuw depots in de buurt van het
vliegveld bij Damascus bestookt. De IDF doet dit om
transporten naar Hezbollah te blokkeren.
Het sjiitische Iran verstuurt regelmatig hoeveelheden wapens
en munitie naar Israels vijanden en de ‘speeltjes’ worden
steeds geavanceerder.
De rebellen, die tegen Assad vechten, hebben positief
gereageerd op de Israelische aanval maar Rusland niet….
Hardop zegt Israel niet dat zij actie verricht in Syrië maar
helemaal ontkennen doet zij ook niet.
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Strijkernieuws

Ruth heeft gisteren een zeer goede prestatie
geleverd!
Er was een quiz op haar school waar 300
kinderen met hun ouders aan mee mochten
doen. Het ging over de Tien Geboden. Er werden
ongeveer 25 vragen gesteld en het ging erom hoe
snel je antwoordde en wie de meeste antwoorden
goed had. Vragen waren uiteraard allemaal in
het Hebreeuws en je moest snel lezen. Iedereen
kreeg een eigen genummerde afstandbediening
(a la ‘miljoenenjacht’). De eerste en tweede
plaats gingen naar 2 volwassenen maar de derde
prijs….. won RUTH!!!! 😊

Duitse minister van buitenlandse zaken
Deze week zou Sigmar Gabriel premier Netanyahu
bezoeken, maar hij maakte uiteindelijk een andere keus…
De man had namelijk ook afspraken gepland met zeer
linkse organisaties zoals Betselem en ‘Breaking the
Silence’.
Deze organisaties zijn tegen de regering van Israel, maken
Israel te pas en te onpas vuil tegenover de buitenwereld en
zij zijn fel tegen het wonen van Joden in het harteland van
de Bijbel: Judea en Samaria en zij willen soldaten voor het
Israelische gerechtshof brengen.
Netanyahu besloot om Gabriel niet te willen ontvangen en
beschuldigt de man ook van ‘ongevoeligheid’.
De Duitse minister was in Israel in verband met de
herdenking van de Holocaust en zou toch beter hebben
moeten weten…?
Speelt misschien ook mee dat de vader van Gabriel een
toegewijd nazi was tot zijn dood enkele jaren geleden???
Dat zijn vader die keuze maakte maakt van herr Gabriel
geen nazi, maar hij en de Duitse regering hadden beter
moeten weten!
Ook is het niet fijn voor Israel te weten dat Duitsland de
genoemde radicale linkse organisaties voor miljoenen
euro’s steunt!
Paus
De opmerking van de Paus dat de opvangcentra voor
vluchtelingen/migranten te vergelijken zijn met
concentratiekampen, viel niet goed bij de meeste Joden.
Worden dan migranten uitgehongerd en krijgen zij
slavenwerk te doen en worden zij massaal vergast?
Door een vergelijk te trekken baggalatiseerde de paus de
kampen tijdens WO2.
Letterlijk genomen is een concentratiekamp een plaats
waar veel mensen geconcentreerd zijn/samengepakt maar
omdat we inmiddels weten wat de bedoeling was van deze
kampen sinds WO2 is het woordgebruik
‘concentratiekamp’ besmet en de Paus had beter op zijn
worden moeten letten!
Diefstal
In de Negev stelen bedoeïenen steeds regelmatiger allerlei
apparatuur op plekken waar de IDF traint met vooral
reservisten. Het gaat om speciale nachtkijkers, speciale
kleding, maar ook gevoelige geheime documenten worden
soms ontvreemd en later weer doorverkocht. Boeven
worden wel gevangen, maar blijven komen. Zij komen in
de nacht aanrijden en nemen echt alles mee wat zij kunnen
vinden. Deze week stuurden meer dan 2000 soldaten een
petitie naar Chief of staff Gadi Eizenkot om een halt toe te
roepen aan de diefstal, die maar niet schijnt op te houden.
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Israel nazomerreis van 15-20 november
6 dagen 5 nachten in Na’aleh familie-gastenhuis
Rechtstreekse vluchten, volledig verzorgd.
Deze reis is dit maal alleen geschikt voor een klein
gezelschap van maximaal 4 reizigers (2 x 2 personen op
een eigen gastenkamer). Een paar vriendenstellen,
familieleden of bv gemeenteleden?
Wij plannen voor u een reis op maat, maar u kunt zelf
ook aangeven wat uw wensen zijn.
Op vrijdag staat in principe Jeruzalem op het
programma en maken wij daar het begin van de shabat
mee. Na’aleh ligt praktisch in het midden van Israel en
van daaruit kunnen wij u mooie en historische plaatsen
laten zien en daarnaast geven wij u onderwijs over de
Bijbel vanuit het Hebreeuws.
Voor vroegboekers kunnen we de reis voor
€ 595, p.p. aanbieden

€ 29.50 : www.studiehuisreshiet.nl
Ook een cursus in uw gemeente? Kan ook live
vanuit Israel. Neem contact op.
====================================

Israel ontdekkings-studiereis
van 22-27 december
Vijf geweldige overnachtingen in
het nieuwe Gastenhuis in Na’alehSamaria.
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 u- uw groep samenstellen of bent u
geïnteresseerd in ons basisprogramma?
Mail of bel
info@studiehuisreshiet.nl
00972 54 8858281.

----------------------------------------------------------------------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 voor ons werk 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!

www.resetisraeltours.com

De parasha van deze week heet Tazria- Metsora, Lev. 12-16,
Pagina
Haftara
2 Kon.44:42-5:19, 2 Kon. 7:3-20, 30, 31. Mat.23:16-24:2

Shomron nieuws

Tazria  תזריעkomt van het werkwoord baren, voortbrengen. In het werkwoord is ook het zelfstandig
naamwoord zera  זרעverstopt, zaad. Het één is nodig voor het ander.
In het woord voor zaad, zera,  זרעzit ook het woord voor ra,  רעkwaad verpakt.
De te lezen hoofdstukken spreken veel over de reiniging van man of vrouw na gemeenschap met
elkaar, de menstruatieperiodes van een vrouw en zaadlozingen bij een man. Alles is erop gericht dat
men zich daarna reinigt zodat men niet als onreine de Tabernakel van Adonai zou verontreinigen (Lev.
15:31). Mattheus schrijft in dit verband hoe belangrijk het is dat wij van binnen schoon, gereinigd zijn,
ons eigen tabernakeltje. Hij, onze Adonai, kijkt naar de binnenkant en niet zozeer naar de
buitenkant…
Vorige week is het één en ander geschreven over melaatsheid en wat de oorzaak daarvan is: lashon
ha’ra  לשון הרע, kwaadsprekerij.
Metsora, het tweede deel van de parasha van deze week, komt van het werkwoord tsara. Het wordt
meestal vertaald met huidvraat, melaatsheid, witte uitslag. Naaman, een heidense generaal uit de
tijd van de profeet Elisa, had er last van en dompelde zich uiteindelijk zevenmaal onder in het simpele
riviertje de Jordaan om weer geheel te genezen.
In het werkwoord tsara zit het woord tsar en matsor verpakt: benauwdheid, nauw, strak.
De huid van een melaatse is niet mooi soepel meer. Als straf voor het roddelen is de melaatse uit de
gemeenschap gestoten en zo moet die persoon zelf ervaren wat hij of zij een ander heeft aangedaan,
nl een smet geworpen op die ander.
Volgens de Bijbel is roddelen een zeer grove misdaad, een vorm van moord. Degene waarover
geroddeld wordt, kan zich op dat moment ook niet verdedigen en nare woorden die over iemand
gezegd zijn, blijven dikwijls lang hangen in het geheugen van anderen…
In het Torahgedeelte van deze week schrijft Moshe dat de ceremonie waarmee een metsora, een
melaatse genezen wordt verklaard door de priester uit verschillende fasen bestaat.
De priester neemt twee vogels waarvan er één geslacht wordt maar de ander wordt vrijgelaten.
Daarna moet de metsora zeven dagen wachten en dan al zijn/haar beharing afscheren met een
scheermes. Zelfs je wenkbrauwen moeten eraf. Normaliter mogen Israëlieten helemaal niet hun bv
baard met een scheermes scheren maar in deze situatie dus wel.
Orthodoxe Joden vandaag de dag scheren zich niet ‘nat’ maar overigens wel met scheerapparaat.
Ook een huis kan ´zondig zijn´ en een onreinheid hebben en slechte plekken vertonen die niet gezond
zijn voor ons om in te wonen. In sommige gevallen moest het huis zelfs afgebroken worden.
Op de achtste dag wordt er dan een offer gebracht van 2 rammen. Mensen die niet voldoende bij kas
zitten volstaan ook met offerdieren die wat lager in rangorde staan, zoals duiven. Dat is mooi, ook de
arme wordt in staat gesteld om aan zijn verplichtingen te voldoen.
Het maakt niet zoveel uit of je nu veel hebt en dus veel offert als verzoening. Adonai kent ons
vermogen en kijkt naar onze hartgesteldheid. Geven we met ons hart?
Zo keek Jehoshua/Jezus ook naar de arme weduwe die maar een penning in het offerblok gooide maar
het was alsof zij haar hele vermogen gaf, want zij gaf met haar hart…
TIJDSTIP nr. 30 is uit! Nr 31 is in de maak!
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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