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Shalom,

שלום

De lange zomeravonden die we in
Nederland kenden, missen we af en toe.
In Israel is het in de zomer altijd wel
donker tegen iets over achten. Voordeel
is dat je in Israel in de avonden dan wel
lekker buiten kunt zitten en er is
meestal een koel windje die van zee
onze berg op waait. Vandaag wonen we
alweer een jaar in het nieuwe huis en
zijn er tevreden. Natuurlijk hopen we
op wat meer ‘losse gasten’ die het
appartement huren in de achtertuin,
maar dat heeft blijkbaar wat meer tijd
nodig. Dus… wanneer u mensen weet
die een mooi en rustig stekje wensen
(de tik-activiteiten van de nieuwbouw
in Na’ale zijn gelukkig gestopt) in
Samaria, centraal gelegen en niet ver
van de luchthaven met mooi uitzicht…
dan mag u ons altijd aanbevelen!
Het zuiden van Israel/Drom Yisrael
Onrust afgelopen week in het zuiden
rond de Gazastrook. Israel heeft sinds
de zomeroorlog van 2014 altijd gezegd:
‘rust bij onze grens betekent rust bij hen
in Gaza, maar onrust bij ons betekent
grote onrust bij hen.’
Deze week vuurden Gazanen maar
liefst 45 raketten op Israelische dorpen
af. Sommige kwamen vlakbij een
schooltje of sloegen in het wegdek. De
meesten troffen gelukkig geen doel.
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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’
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

Israel laat dit agressieve geweld niet over
zich geen komen en dus vernietigden
Israelische straaljagers rond de twaalf
Hamasdoelen.
Er vielen voorzover we weten geen doden
aan hun kant.
Graag maakt Hamas wel misbruik van
gestorven Gazanen om de wereld te tonen
hoe vreselijk onrechtvaardig de Israeliers
zijn. Enkele weken geleden bijvoorbeeld
hadden ouders hun paar maanden oude baby
meegenomen naar de grens om te demonstreren (sorry hoor.. maar wie doet nu
zoiets…) en het kind stierf kort daarna.
Men beschuldigde Israel van de dood van
deze baby door het gebruik van traangas en
het ging heel de wereld over, maar nu blijkt
dat er hele andere oorzaken zijn geweest
waardoor dit al zieke kindje stierf.
Wordt dit door de media wereldwijd ook
nog bekend gemaakt? We vrezen van niet.
Kitetifada/Vuurvliegers/Condoomballon
Van alles gebruiken de Gazanen om Israel te
treffen. Behalve partyballonen ook
opgeblazen condooms met brandende
projectielen eronder. Het zuiden brandt.
Zoveel is verloren gegaan. Zoveel dieren,
vooral ook bijen die stierven in hun kasten.

Vanuit de Shomron
Nickey Haley en Israel
Wat een geweldige vrouw is zij! Wat ons
betreft mag zij ooit de Amerikaanse president
van de VS worden. Zij zegt waar het op staat.
Deze week zei zij dat Amerika uit de mensenIsrael heeft eenvan
tekort
daarom d
rechtenorganisatie
de aan
VNwater
stapt.enZij
beschuldigde dat clubje samenzweerders ervan
juist mensenrechtenschenders te zijn die ook
nog eens een chronische haat naar de staat
Israel hebben. Kol hakavod/alle eer voor haar!
Ook Engeland
heeft
nu aangekondigd
te zullen
Gewaren er
aanbiedingen!.
InIn
vertrekken wanneer er geen reorganisatie
komt van dat VN-orgaan.

Sara en eten…
Sara Netanyahu is deze week gesommeerd
ongeveer $100.000 te betalen aan de staat
Israel omdat zij, vinden de aanklagers, ten
onrechte in de periode van 2010-13 kant en
klare maaltijden bij toprestaurants zou hebben
besteld op kosten van de staat. Zij beweerde
dat de huiskok er op de momenten waarop zij
bestelde er steeds niet was en dat zij daarom
uitweek naar restaurants. Het waren dus geen
falaffeltjes van 6 euro…
Tja… links doet er alles aan om de
Netanyahu’s in een kwaad daglicht te zetten
en mogelijk hebben ze hier en daar een punt,
maar laat die mensen in deze spannende
regeringsperiode nou met rust. Als zij
verkeerd hebben gehandeld moeten ze boeten,
tuurlijk, ná de regeringsperiode, wat kan links
Israel toch vreselijk zeuren.
Sara is het overigens niet eens met de
beslissing en weigert te erkennen of te betalen
en gaat nog liever naar de gevangenis, beweert
men. Wie weet is het eten daar wel heel goed,
en… gratis als je moet brommen… 😊
O ja… wilt u de werkzaamheden van Studiehuis Reshiet in Israel
steunen?
Dat kan via NL29ABNA0547807635, fam. Strijker of
via de ANBI stichting Ammeech Ammi, tbv Studiehuis Reshiet:
NL86INGB0004358913
Dank!!! Yair en Karen Strijker Na’aleh Israel tel: 00972 54
8858281.
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Vandaag komen de Amerikaanse Jared
Kushner en Jason Greenblatt aan in Israel om te
spreken over een vredesproces tussen Israel en
de Palestijnse Autoriteit. Ook willen zij spreken
over de humanitaire problemen in de
Gazastrook. Eerder waren de heren in Egypte
en Jordanië. Zij spreken echter geen Palestijnse
leiders omdat de relatie tussen de VS en Abbas
het laatste halfjaar door allerlei incidenten
bekoeld is.
Ruthje 97,84 punten, even opscheppen…
Tja, wat zullen we ervan zeggen? Wij werden
deze week uitgenodigd voor een speciale
samenkomst voor ouders waarvan de kinderen
speciaal/goed hadden gescoord. Ruth (14)
bleek een gemiddelde van 97,84 punten (uit
100), te hebben gescoord op héél haar rapport.
In Israel kun je als leerling ervoor kiezen
vakken zoals o.a. wiskunde op nivo 1, 2 of 3 te
volgen en zo zijn er meer vakken waarvan de
kinderen in één klas, op verschillende nivo’s
een vak bestuderen. Ruth doet dat alles op het
hoogste nivo, nivo 1. Ze heeft het ook echt
verdiend en keihard ervoor gewerkt! Kol
hakavod, jofi, heel goed.
Shmuel (13) is nog niet zover, maar komt er
ook wel, hij kan het zeker maar moet iets meer
achter de broek gezeten worden. Moet wel
meer bij jongens, zegt men… ☹

10 maanden de cel in
Een Israelier die in 2009 een zeldzame
zeeschildpad aan het strand doodde, moet
daarvoor nu de gevangenis in. Terecht!

Vanuit de Shomron

Heerlijke 8 daagse Israelreis van
20-27 december
Met o.a. 2 dagen ontspanning,
verdieping en genieten in Eilat!
Varen op de Rode zee en
snorkelen tussen het koraal,
bezoek Timna park. Verder
boeiende trips in Israel en
Samaria/Judea. Vraag naar verdere
informatie. Iedere dag zijn er,
indien gewenst, toegankelijke
Bijbelwoordstudies vanuit het
Hebreeuws! Max. 8 personen.
€985,-Op basis van een 2
persoonskamer.
Excl. reis/annuleringsverzekering.
Op basis van handbagage,
onbeperkte kilo’s. Directe
vluchten.
Voor ruimbagage geldt een
meerprijs.

Hebreeuws is Gods Taal! Meer leren over
Zijn Taal? Zie ‘Hebreeuws in Zes Dagen’
van Studiehuis Reshiet. Ook de
vervolgcursus is meer dan de moeite waard:
onze Gimelcursus en niet te vergeten de
DVD-film die we van de Alephcursus
hebben laten opnemen. Zie hiervoor op de
webwinkel van www.studiehuisreshiet.nl
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Nog maar paar plaatsen vrij!

Nieuw! Speciale aanbieding voor een
volledige verzorgde chanukahreis van
donderdag 29 nov. t/m 6 december!
Nu voor € 795, all-in
Chanukah is het vrolijke bevrijdingsfeest
wat ieder jaar herdacht wordt. 22 eeuwen
geleden werd Jeruzalem, met de Hulp van
onze God en Bevrijder, bevrijd van de
Grieks-Syrische overheersers en wijdde
men de Tempel, die verontreinigd was door
o.a. varkensoffers, opnieuw in. Ook
Jehoshua/Jezus vierde Chanukah (Joh.
10:22). Chanukahavond start dit jaar op
zondagavond 2 december en duurt 8 dagen.
Men geeft elkaar o.a. cadeautjes en het eten
is nog lekkerder dan anders… 😊. We gaan
er een hele gezellige avond van maken met
o.a. een speciaal oergezellig
chanukahspel… informatie volgt!!
Bezoeken: o.a. Caesarea nationaal park;
Neot Kedumiem, Stalachtietgrotten bij Bet
Shemesh, dagje Tiberias met bezoek Kfar
Nachum (Kapernaum) en Magdalah; varen
op het meer van Tiberias, bezoek winery in
de Shomron met uitleg, bezoek
Gariziemberg (onder voorbehoud), Israel
museum in Jeruzalem en veel meer
interessante plekken, ook evt. in overleg
met elkaar.
Iedere dag zijn er ook toegankelijke
Bijbelwoordstudies vanuit het Hebreeuws!
Max. 8 personen.
Op basis van een 2 persoonskamer.
Excl. reis/annuleringsverzekering.
Op basis van handbagage, onbeperkte kilo’s.
Directe vluchten.
Voor ruimbagage geldt een meerprijs.

Parasha Parashah  חקתchuqath, voorschrift.
We lezen Numeri 19:1-22:1; uit de Haftara lezen we Richteren 11:1:33 en uit het NT lezen
we Johannes 3:10-21.
De Parasha begint met de regels rond het slachten van de rode vaars, waarbij ook meteen
blijkt dat Aharon al niet meer ‘in charge’ is want de vaars moet aan zijn zoon El’azar
( אלעזרGod heeft geholpen) worden gegeven, die met zijn vinger in het bloed ervan moet
dopen en zevenmaal sprenkelen in de richting van de ontmoetingstent. Daarna moet de
vaars worden verbrand. Dit gebeurt allemaal buiten het kamp. Vergelijk dit met
Hebreeën 13:11,12 waar de schrijver dit gebeuren vergelijkt met het offer van de
Messias, ook buiten de poort. De as van de vaars wordt bewaard op een reine plek buiten
het kamp en ter reiniging gebruikt voor het komende jaar.
Zowel Mirjam als Aharon sterven in deze Parasha; een dubbele klap voor Moshe. Voordat
Aharon sterft, gaat hij met zijn zoon El’azar en met Moshe de berg Hor op en God geeft
bevel dat zijn kleren nu doorgegeven worden aan El’azar. Kleren maken de man; de
tuniek maakt de priester. Met de kleren krijgt El’azar ook de verantwoording van het
priesterschap op zijn schouders. Aharon zal nu ‘verzameld’ worden, verenigd bij zijn
voorvaderen:  יעסףje‘asef, wat ook betekent: binnengehaald worden, als ziel geoogst
worden, weggeraapt worden. De ziel van Aharon wordt hier geoogst, binnengehaald door
God en hij overlijdt; is over het lijden heen.
Het volk klaagt en klaagt, nu weer over water. Moshe slaat op de rots, tegen Gods orders
in. Het kost hem en Aharon de binnenkomst in het heilige land. De rots is niet zomaar een
rots, maar de meetrekkende Messias, volgens Paulus in 1 Corinthiërs 10:4.
God is het geklaag van het volk beu en zendt vurige slangen die velen weten te doden. Op
hun berouw geeft God aan Moshe bevel om een koperen slang =נ(נחש50, =ח8, =ש300,
samen 358) op een staak te plaatsen, beeld van de Messias =מ(משיח40,=ש300,=י10 en
=ח8, samen 358). Zoals Gods aanwezigheid te vinden is in de grammatica van het
Hebreeuws, zo zien we ook een betekenis in de gematria/getalswaarde van de beide
woorden slang en Messias; de getalswaarde van beide woorden is 358. De Messias wordt
later in de heilsgeschiedenis ook op een staak geplaatst en een ieder die opziet naar Hem
in geloof, wordt gered van de dood. Er staan geen toevalligheden in de Bijbel.
In Johannes vertelt Jehoshua dat God de wereld alzo lief heeft gehad dat Hij Zijn
eniggeboren Zoon heeft gestuurd opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat,
maar eeuwig leven heeft, zie op dus naar Hem, zoals het volk Israël mocht opzien naar de
koperen slang.
In de Haftara wordt de gehele geschiedenis van de trek door de woestijn van het volk
door Jefta herhaald wanneer de Ammonieten aanspraak denken te maken op het land.
Het lijkt verdacht veel op de tegenwoordige tijd waarin Arabieren, die zich Palestijnen
noemen, ook aanspraak denken te maken op dit land, wat God al zo lang geleden aan de
nazaten van Abraham heeft beloofd. God spreekt hiervan in Ezechiël 35:10. Men vertelt
er zelfs bij dat zij afstammen van de vroegere Filistijnen, maar helaas voor hen hebben
die een andere voorvader. Ook zij kunnen gered worden door geloof, door simpel op te
zien naar Hem en te geloven, wat zou dat veel problemen oplossen en waarom zouden wij
daar niet voor bidden? Shabat shalom!
God overwint! Shabat shalom!
Wij sturen het Shomron Nieuws aan familie, vrienden, bekenden. Wilt u het even laten weten via reply als u de brief niet meer wenst te
ontvangen?

