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‘Vanuit Shomron’ geeft u in
een paar minuten … ☺ enkele
‘highlights’ die deze week
in- en rondom Israel
gebeurden. Wij beseffen wel
degelijk dat wij een
‘gekleurde en beperkte bril’

We leefden de afgelopen 13 dagen ook mee
met alle bezorgde Nederlanders i.v.m. de
verdwijning van Anne Faber. Gisteren sloten
we in vrolijke stemming in Israel de
feestweek van Sukkoth af maar het bericht
over de brute moord stemde ons allemaal
droef en maakte ook onze jonge kinderen
bezorgd. Wat een wereld en wat een laksheid
van overheden om mensen van wie je weet, of
kon weten, dat zij enkel slecht in de zin
hebben, af en toe op vrije voeten te stellen.
Dat is wachten op narigheid en wat een pijn
voor nabestaanden en vrienden.
Hier in Israel hebben wij, met die ‘pijnen’
ook weleens te maken als het gaat om
gevangenenruil. Bloeddorstige terroristen
worden soms massaal geruild tegen hetzij één
Israelische gevangene of stoffelijke
overschotten van Israeliers.
We wensen alle familie en vrienden van de
Fabers alle kracht om dit verdriet een plek te
geven en hopen dat er beleidsverandering gaat
komen op het gebied van het vasthouden van
gevaarlijke mensen en dat deze man over 1520 jaar niet weer rondloopt….

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

Bye Bye UNESCO
Goed nieuws om te vernemen dat Amerika het
lidmaatschap van de UNESCO opzegt.
Eind ’18 zal het zover zijn. Israel heeft
aangekondigd te zullen volgen in dit besluit.
Netanyahu noemde het besluit van de VS ‘dapper en
moralistisch.’
De reden is dat de VS het niet eens zijn met de
eenzijdige berichtgeving, veroordelingen en
besluitvorming van de UNESCO ten aanzien van
Israel en dat men ook ontevreden is wb het
bestedingsgeld van het voor de VS erg dure
lidmaatschapsgeld.
De UNESCO ontkent banden tussen het Joodse volk
en de Tempelberg en hebben n.b. onlangs het oude
centrum van Hebron aangemerkt als Palestijns
werelderfgoed, terwijl daar de Joodse aartvaders en
moeders (behalve Rachel) begraven liggen; David
koning was etc. Het is aan de regering Trump te
danken dat er eindelijk actie wordt genomen tegen
deze verfoeilijke organisatie. Zij kiezen binnenkort
een nieuwe voorzitter en mogelijk wordt het een
Afgelopen dinsdag was de Jeruzalemmars.
Qatari…. Tja… en we weten hoe Qatar samenspint
Duizenden Israeliers en tienduizenden
‘Israellovers’ van ‘all over the world’ maken met Iran en een vijand is van Israel.
De UNESCO is in nov. 1945 opgericht om ‘bij te
dan een tour door de stad met vlaggen,
muziek, shofars, banieren en dikwijls prachtig dragen in vrede en veiligheid d.m.v het promoten
en feestelijk gekleed. Ontroerend om mee te van samenwerking tussen de wereldnaties. Middelen
lopen en ook om aan de kant de mensen die zijn educatie, wetenschap en cultuur.
van verre komen te bedanken voor hun komst De Bijbel hebben ze blijkbaar nooit gelezen en ze
en steunbetuigingen. Onze kinderen hebben weten en/of willen niets weten van de geschiedenis
o.a. ook weer vlaggetjes van vele landen 😊. van Israel. Dat moge duidelijk zijn!
Het was wederom hartverwarmend.

Vanuit de Shomron
Sukkah op balkon in de King George
Street Jeruzalem

Prachtig die ‘Paddenstoel’ in
Timna park bij Eilat
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Hamas en Fatach spannen samen.
Na jaren van onderlinge conflicten zijn er
gisteren in Cairo afspraken gemaakt tussen de 2
rivaliserende Arabische groeperingen die in
feite van het zelfde laken een pak zijn en ieder
op eigen manier Israel probeert te vernietigen.
Hamas lukt het niet om internationaal veel
erkenning te krijgen en via de voor het oog
meer gematigde Fatach hopen zij aandacht voor
hun zaak te krijgen. Hamas maakt er een potje
van in Gaza en heeft de bevolking verarmt
maar Abbas is een Shoa (Holocaust) ontkenner
en probeert via diplomatieke weg en
vriendelijke glimlach sympathie te kweken
voor zijn ‘arme Arabieren’. Netanyahu
voorspelde dat deze samenwerking
vredesgesprekken nog ingewikkelder gaan
maken.
(we noemen de Arabische inwoners van Israel en de ‘Gebieden’ de laatste

‘Meneer’ stak zo maar, vlakbij ons,
over bij Mitspeh Ramon

Banier tijdens de mars:
Jeremia 31:5…zo van toepassing op
ons wonen in Na’aleh…

tijd bewuster Arabieren ipv Palstijnen. Het zijn immers pas ‘Palestijnen’
als er ooit een Palestijnse staat zou komen. In de staat Palestina van
vroeger waren alle ingezeten Palestijnen: Joden, Christenen, Moslims ed.
Arabieren hebben geen universeel recht op de titel ‘Palestijn’.)

Trump zou deze week gezegd hebben tijdens
een bijeenkomst dat Netanyahu het obstakel is
voor de vrede in het M.O.
De extreem linkse Israelische krant Ha’arets
kwam met dit bericht. De informatiebron
konden zij echter niet noemen.
‘Onzin,’ zegt het Witte Huis.
Trump gaf wel toe dat hij de VS ambassade pas
wil verplaatsen naar Jeruzalem als er meer zicht
is op vrede in het M.O. Wat ons betreft mag die
VS ambassade voorlopig in Tel Aviv blijven.
Zodra deze verplaatst zou worden vallen er hier
de doden en daar zitten we niet op te wachten.
Een Israelische stadsbewaker probeerde in
Jeruzalem met witte verf de naam ‘Jesus’ op
een plakaat bij het Safra Square te beschadigen.
Een tourgids zag dit en sprak hem erop aan dat
dit vandalisme is en ‘hate crime.’
De bewaker trok zich er niets van aan en de
gids riep de hulp in van politie. Daarna maakte
de man de plakaat weer schoon maar hij werd
later deze week ook ontslagen.
Goede actie van het stadsbestuur!

Vanuit de Shomron
===============================
De meeste studie-ontdekkingsreizen van
Studiehuis Reshiet zijn inmiddels
volgeboekt. Dank!
Wilt u in 2018 zelf met een eigen
gezelschap komen neemt u dan contact met
ons op.
Tot 8-9 mensen kunnen wij groepjes in ons
Gastenhuis onderbrengen en bij grotere
groepen tot max. 22 verblijven wij elders op
aangename plaatsen. Invulling
reisprogramma in overleg.
Mail naar info@studiehuisreshiet.nl
Yair en Karen Strijker
00972 54 8858281
Logeren in Samaria op een hoge berg in
het Gastenhuis van Studiehuis Reshiet of
in het vrijstaande Appartement?
Neem contact met ons op 😊.
Hebreeuws in Zes Dagen
Cursusboek €29.50 CD € 7.50
Weliswaar een verouderd plaatje…want we wonen nu
rechts van de schutting maar we hebben hetzelfde uitzicht
en ook de planten zijn meeverhuisd 😊

Het appartement (links en midden) met eigen opgang
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Reis bijna volgeboekt!!
Yom Ha’atsmaoet, onafhankelijkheid dag, 70 jaar
Israel!
Dat vieren we in april ’18 toch samen met elkaar in
Israel?
In grote lijnen is het programma als volgt:
Een 9 daagse reis, van donderdag 12 tot en met
vrijdag 20 april. We beginnen en eindigen in de stad
Jeruzalem.
(Er is een keuzemenu voor hen die vaker in Jeruzalem zijn
geweest. In overleg met elkaar kunnen plekken bezocht
worden die men nog niet eerder ontdekte.)

In principe brengen we een bezoek aan de laag
gelegen stad van David, krijgen daar uitleg en zien
een bijzondere 3D film over de geschiedenis van
Davids stad waarboven later de Tempels zouden
verrijzen.
Voor wie er nog niet was: We maken een tour onder
begeleiding door de Hizkia water tunnel (Stad van
David), deze eindigt bij de Siloamvijver.
Ook bezoeken we later op de dag de Graftuin en
maken het begin van de shabat mee bij het
‘Klaagmuurplein’. In de avond de feestelijke
shabatmaaltijd!
Shabatochtend naar een dienst naar wens
(Messiaans of orthodox) en in de namiddag
vertrekken we naar het pittoreske Tsfad, iets ten
noorden van het meer van Tiberias (3 nachten). We
bezoeken o.a. de Golan; het Banyaspark, waar de
Jordaan ontspringt; gaan raften (kanovaren) op een
zijtak van de Jordaan, prachtige omgeving, veilig
maar ook avontuurlijk; krijgen in die omgeving een
tour van de Nederlands sprekende reisgids Ayelah,
bezoeken historisch Acco en de indrukwekkende
natuurlijke luchtbrug van Adamit (vlakbij de
Libanese grens). De laatste 3 nachten logeren we
weer in Jeruzalem waar we het feest van het 70
jarige bestaan van de Staat hopen mee te vieren.
Vanuit Jeruzalem maken we ook tours naar o.a.
Arad, de Dode Zee, en ervaren daar ontspanning in
een spa. Voor wie wil, die kunnen daarna drijven op
de Zout Zee.
Iedere dag krijgt u behalve heerlijk Israelisch eten
ook geestelijk manna…. we onderwijzen u graag
over de rijkdom vanuit de Hebreeuwse Brontaal.
Kracht voor iedere dag!
Prijsindicatie €1500*,- p.p. all-inclusief op basis van
tweepersoonskamers.
Direkte vluchten, u regelt wel zelf uw
reis/annuleringsverzekering.
(Er geldt een toeslag van €300 voor alleengaanden).

Shomron nieuws
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Parasha Bereshieth, in het begin. We lezen Genesis 1:1-6:8; uit de Haftarah lezen we Jesaja 42:5-43:10 en we
lezen Openbaringen 22:6-21.
Er staat zoveel verborgen moois in deze Parasha! Om te beginnen het allereerste woord van de Bijbel:
bereshieth  בארשיתwat men kan lezen als: In het begin, maar ook onder meer als: Met de Eersteling schiep God
de hemel en de aarde. Wel, Wie is dan die Eersteling?
Vergelijk maar met Johannes 1:1 waar staat: ‘In den beginne was het Woord en het Woord was met God en het
Woord was God.’ De Eersteling is onze Messias, de Aleph, Die de Voortrekker is van Zijn volk; Degene Die
over Zichzelf heeft gezegd: ‘Ik ben de Aleph  אen Ik ben de Taw ת, de Eerste en de Laatste (Openbaringen
22:13); Aleph  אis de eerste letter van het Hebreeuwse Alephbeth en betekent Eersteling, Koploper, Voortrekker
en staat voor God Zelf en de Taw  תbetekent teken, kruisteken.
Wat zei Hij dus eigenlijk cryptisch met deze woorden: Ik ben God en Ik heb mezelf overgegeven aan het kruis
voor jullie. Hoe diepzinnig! In de Griekse vertaling die wij te lezen krijgen valt deze diepzinnigheid geheel
weg..
Een andere diepzinnigheid die we in de vertaling niet terugvinden is het ontbreken van het koppelwerkwoordje
is in de Hebreeuwse taal. Als we willen zeggen ‘Abraham is oud’ dan zeggen we in het Hebreeuws: ‘Abraham
oud.’ Echter, in het Nederlands kunnen we niet zonder dit kleine koppelwerkwoordje en wat blijkt? Overal waar
het werkwoord Hajah  היהwordt gebruikt in het Hebreeuws, daar wordt dit vertaald met het woordje is. Maar het
werkwoord hajah  היהis niets minder dan het werkwoord waarvan de Naam van God: JHWH  יהוהis afgeleid en
dit betekent geschieden, aanwezig zijn. Wat kunnen we dan stellen? Dat waar in onze vertaling God sprak: ‘Er
zij licht (zij is een vervoeging van is)’ er in werkelijkheid staat: ‘Er geschiede licht!’ Anders gezegd: ‘Er Gode
licht!’ Wanneer sprak Hij deze woorden? Op de eerste dag! Wanneer schiep Hij het licht van zon, maan en
sterren? Pas op de vierde dag! Dus welk licht sprak hij tot aanschijn op deze eerste dag? Zichzelf!
In Openbaringen 22:5 zien we ook dit gegeven terug wanneer er staat dat het licht van de zon niet meer nodig is
omdat Hijzelf ons verlicht. Hoe geweldig is Hij!
De aarde nu was woest en ledig, zegt onze vertaling. Nee hoor, de grondtekst zegt: De aarde geschiedde woest
en ledig, oftewel: de aarde Gode woest en ledig, God Zelf heeft de aarde dus woest en ledig gemaakt nadat hij
deze geschapen had, dat is niet zomaar gebeurd; de term woest en ledig komt maar drie keer voor in de Bijbel
en in de twee andere gevallen (in Jesaja 34:11 en Jeremia 4:23) heeft Hij dit Zelf zo gedaan, heeft Hij de boel
omgekeerd, omgegooid als antwoord op zonde.
Het kan dus heel goed betekenen dat we niet in een schepping, maar in een herschepping leven. (Het woord
bara  בראbetekent zowel scheppen als herscheppen en ook scheiden). In het Jodendom is deze gedachte
algemeen geaccepteerd. In Jesaja zien we dit gegeven terug van een God, Die erg boos is op Zijn zondige volk,
maar Die Zich toch weer keert tot Zijn volk en hen Zijn getuigen noemt.
Hoe nodig is het dat wij Hebreeuws gaan leren lezen omdat de vertalingen dit soort juweeltjes geheel weg
vertalen, zonde toch? Kijk voor meer informatie over deze dingen in onze Alephcursus ‘Hebreeuws in Zes
Dagen.’ www.studiehuisreshiet.nl

Speciale onafhankelijkheidsreis: 70 jaar Israel! U komt dat toch ook meevieren?

שבת שלום

