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Shalom,
שלום
De zgn. Arabische ‘woededagen’ jamiem za’am, zijn
nog niet voorbij, ook al werd het zondag een stuk
rustiger in ons fruitige sinaasappellandje. Vandaag,
na het vrijdaggebed, begonnen de opstandjes weer. In
verband met stenengooierij bij de grensovergang
moesten wij 25 min. wachten totdat we de
‘Groenelijn’ mochten passeren. Vanuit Gaza zijn de
afgelopen dagen maar liefst 16 raketten afgeschoten
op Israel. Woensdagavond waren we op een trouwerij
in Asdod en terwijl de ceremonie aan de gang was
lazen wij het bericht dat even ten zuiden van waar we
waren het luchtalarm af was gegaan. Een rare
gewaarwording en het feest binnen ging gewoon door
alsof er geen wolkje aan de lucht was. Buiten Israel
was er deze week vooral veel Arabische woede en bv
in Marocco wist men 50.000 Israel vervloekende
moslims op de been te krijgen om te protesteren tegen
de keuze van Trump om Jeruzalem als Israels
hoofdstad te bestempelen. Het is zoals Netanyahu van
de week in Parijs zei: ‘Paris is the capital of France
and Jeruzalem of Israel.’ Het leek ons echter eerder
toe dat Parijs de hoofdstad van een nog niet bestaand
Arabisch Palestina was, want geen van de Europeese
landen durven, onder druk van, tja…vul maar in,
Jeruzalem te erkennen als hoofdstad van Israel. Bang
als zij zijn, verschuilen zij zich achter elkaar, maar
het kan wel eens zijn dat zij nog veel banger gaan
worden doordat én het voormalige ‘welpje Israel’
steeds sterker zal worden én er Europeese ellende kan
komen omdat hun leiders een verkeerde keuze
gemaakt hebben door zich tegenover Israel te scharen
in plaats van Israel te ondersteunen en te zegenen.
Europa is blijkbaar ziende blind voor de Arabische
misleiding.
Het lijkt wel of zij, zoals Esau (staat in de Joodse
overlevering voor de Rooms Christelijke traditie)
destijds, een pact maken met Ismael, oervader van de
Arabische volken. Samen strijden zij tegen de
kinderen van Ja’aqov/Jakob.
Het is niet toevallig, het valt ons eerder toe, te zien
dat aartsvijand Iran die grove taal uit naar de VS,
Israel en ook naar Europa, wel eensgezind
meeschreeuwt met Europa tegen het voldongen feit
dat Jeruzalem al eeuwen de Bijbelse en Joodse en
Hoofdstad is.
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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

Chanukah
Afgelopen dinsdagavond begon Chanukah, het feest waarop
men herdenkt dat de Tempel ongeveer 2180 jaar geleden
opnieuw werd ingewijd in de hoofdstad Jeruzalem. Het is
goed wanneer de Europese leiders dat weten. Ook al vieren
doorgaans Christenen geen Chanukah, Jehoshua/Jezus
herdacht het feest uiteraard wel, zoals alle Joden dat deden en
nog steeds doen (Joh. 10:22). Ook het Kerstfeest, wat in de
Westerse wereld gevierd wordt, ontstond in de tijd dat
Jeruzalem Israel’s hoofdstad was. Jeruzalem is Zijn Stad, is
van de Koning/ Messias van Israel en is het middelpunt op
aarde. Vanuit die stad en die stad alleen, komt er ware vrede
op héél de aarde. Begrijpelijk dat er daarom zo’n strijd om is.
De strijd speelt zich ook vooral af bínnen Israel. Er is in ons
landje ook veel onreinheid en we bidden om Zijn Heilige
Adem en Inwoning voor totale reiniging zodat Israel een nog
helderder licht mag zijn voor de volkeren (Jesaja 62).
‘Dank U voor het vele licht wat dit volk de wereld tot nog toe
al heeft gegeven en dat zij Uw Hebreeuwse Boek, met Uw
Levenslessen, Tijdsordeningen en Aanwijzingen voor deze
aarde en de mensheid bewaard en openbaar gemaakt hebben.’
Dit alles ondanks eeuwenlange felle tegenstand, verdrijvingen
en verdrukkingen, zodat iedere wereldburger ervan kan
weten.
Moge wie hen zegenen gezegend worden!

Vanuit de Shomron
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Voor wie nog geen Hebreeuws studeert… misschien toch het overwegen
waard want zou het niet kunnen zijn dat ooit de wereldtaal Hebreeuws zal
zijn, Zijn Taal? Wat u al geleerd heeft, is geleerd en buiten dat… het is een
fascinerende taal, de taal die Hij sprak toen Hij de de wereld schiep en
uiteraard de Taal van Jehoshua/Jezus die steeds verwees naar ‘datgene wat
geschreven staat,’ in het Hebreeuws! Een vertaling is een verschraling; het
is als het kussen van je bruid door de sluier heen.

Zeven Woorden van de Week nr. 8 chet ח
Ivrit modern Hebreeuws עברית

Gewaren er aanbiedingen!. In
Chanukah
Aansteken
Om te loven
Acht
Buiten
Bruiloft
Heel goed
😊

lehadlíq
kedai lehodót
shmonáh
bachúts
chatoenáh
tov meód

חנוכה
להדליק
כדי להודות
שמונה
בחוץ
חתונה
טוב מאוד

Vrouwen en geld….
Ook al heeft het jaren geduurd dat er vrouwen op
huidige Israelische bankbiljetten verschenen, het klopte
niet wat wij vorige week vermeldden: dat er nog geen
vrouwen op Israelisch geld waren gedrukt, namelijk
premier Golda Meir prijkte begin jaren negentig op het
10 shekelbiljet en nog veel eerder, begin jaren ’70, toen
Israel nog de ‘lira’ (munteenheid) gebruikte, was mw.
Henrietta Szold (1860-1945) op het 5 lirot biljet te
bewonderen.
Henrietta was een Zionistische leidster en ze was
oprichtster van de vrouwengroep Hadassah. Deze
groepering gaf medische hulp en verschafte
opleidingen aan de pioniers van erets Yisrael.

Waar het accentteken boven staat valt de klemtoon!

Probeer kleine zinnetjes te maken met ‘ik heb’ en ‘ik ben en ‘er
is’ met de eerder geleerde woorden.
Wilt u de betekenisvolle letters ook leren, kijk dan eens naar
www.studiehuisreshiet.nl voor onze Alephcursus.

Drie december 2002 werden in de Den Haagse wijk
Kerketuinen, in het bijzijn van honderden getuigen, de
5 kaarsjes van de vijfde dag van Chanukah
aangestoken. Het was voorafgaand aan onze choepah,
op die avond. Morgenavond hopen we, met onze
kinderen Ruth en Shmuel, bij de Westelijke Muur te
zijn in Israels hoofdstad, om te zien dat de vijfde kaars
wordt aangestoken en dan daar te danken voor ons 15
jarig huwelijk en voor alles wat we mogen doen en
hopelijk kunnen blijven doen. Mazal tov voor ons 😊
Nieuwe bewoner.
Afgelopen shabat wilden we over het pad rondom Na’aleh
wandelen met Djessie de hond maar we kwamen niet ver want
vlakbij de entree van Na’aleh hoorden we een ernstig
aandoenlijk, indringend en klagelijk gemauw. Een jong, Felix
uitziend, katje keek ons aan voor hulp. Het diertje kon amper
lopen en was duidelijk gewond. Mee naar huis genomen en
verzorgd. Na bijna 3 dagen vooral slapen en eten tussendoor kon
madame al aardig wandelen. Ze sleept nog beetje met haar pootje
maar ze is verder ‘kattig’genoeg 😊. We hebben op de Facebook
pagina van Na’aleh een oproep gedaan van wie zij is. Komt er
niemand dan heeft het diertje een huis bij ons gevonden… Onze
kater schijnt niet jaloers te zijn en Djessie is alleen maar
nieuwsgierig.

11 december was het 100 jaar geleden dat de Engelse
generaal Allenby Jeruzalem binnentrok en er een eind
kwam aan vierhonderd jaar verwaarlozing van de stad
en het land door het Turks Ottomaanse rijk. De stad
verkeerde in een verschrikkelijke verarmde situatie. De
Oude Stad heeft de afgelopen 100 jaar wederom heel
wat meegemaakt maar ziet er nu zoveel beter en
verzorgder uit.
Het bedrijf Teva is decennia lang de Israelische trots
geweest. Miljarden werden er verdiend maar financieel
wanbeleid lag om de hoek en er worden nu wereldwijd
14.000 werknemers ontslagen, waarvan rond de 2500 in
Israel. De vakbond accepteert die Tevabeslissing niet
en kondigt voor a.s zondag een staking aan. We weten
niet wat er van gaat komen maar het kan zijn dat het
openbare leven deels plat gaat liggen…
Deze week stierf de 104 jaar oude rabbi Aharon
Shteinman. Deze ultra orthodoxe rabbijn had erg veel
invloed binnen zijn kring. Hij was een voorstander van
verbroedering tussen gelovige en niet gelovige Joden
en was ook van mening dat orthodoxen in militaire
dienst moesten. Honderdduizenden mensen kwamen af
op de begrafenis en ja…. dat wisten dieven ook en zo
kwam het dat meerdere appartementen opengebroken
zijn en mensen beroofd zijn van juwelen en tien
duizenden shekels aan cash. Twee mannen uit Kfar
Aqab zijn opgepakt. Maar er lopen er nog meerdere
dieven los rond…
De burgemeester van Nazaret heeft besloten om
tijdens de komende kerstdagen alle geplande
festiviteiten te annuleren. De kerstverlichting gaat
waarschijnlijk ook uit. Nazaret is boos dat Jeruzalem
door Trump aangewezen is als Israels hoofdstad. Ze
hadden vast graag zelf hoofdstad willen hebben….

Vanuit de Shomron
Met Pesach in Israel zijn?
reis van 28 maart t/m 4 april €995,
all-in en altijd meer 😊
Pesach is één van de drie Bijbelse Aliyah/
Opgangs/Pelgrimsfeesten die God heeft ingesteld. Het is
altijd goed om Israel te bezoeken en vooral ook wanneer
Hij ons oproept.. toch 😊? Wanneer u wegkunt en wilt…
dan bent u welkom met ons (weer) op reis te gaan.
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Agenda 1
Psalmenseminar met Karen Strijker van
Studiehuis Reshiet uit Israel
Svp doorgeven in uw gemeente 😊
Net zoals begin van dit jaar (2017) nodigen wij u uit om naar
Den Haag te komen voor deze speciale verrijkende en
boeiende seminars. Noteert u ook in uw agenda de avonden
van 18,19 en shabat 20 januari in de ochtend?

Kort overzicht van het programma:
(speciale verzoeken kunt u altijd indienen!).
Naast de uitstapjes zijn er voor wie wil altijd op onze reizen
boeiende, toegankelijke Hebreeuwse Bijbelwoordstudies en
ditmaal een Pesachseminar en Pesach-kooksessies (voor wie wil)
van Karen!
-feestelijk bezoek Jeruzalem bij aanvang Pesachavond bij de Muur,
Seideravond (de unieke Pesachmaaltijd) in Gastenhuis/Samaria,
-Messiaanse dienst in het dorpje Yad Hashmonah,
-bezoek Hebron (graven vd aartsvaders en vlg. de overlevering van
Adam en Eva, de weder- opgebouwde Joodse enclave aldaar, de
film over Hebron in het Beth Hadassah ziekenhuis, graf van Ruth
ed,
-in de planning zijn ook ontmoetingen met o.a. Yael Hadad, een
Nederlandse vrouw die in Ma’aleh Adumiem woont en die als jong
meisje een terroristische aanslag overleefde, waarvan de gevolgen
nog zichtbaar zijn, haar verhaal is zeer aangrijpend; Jeremy
Gimpel, een orthodoxe rabbijn die prachtige projecten leidt in
Judea en een bezoek aan een winery in Samaria. Door de BDS
(boycot) mogen hun wijnen niet verkocht worden in meerdere
Europeese landen, maar wij mogen ze proeven.. 😊
-Jeruzalem: Gush Kativ museum (vlakbij de steeds hipper
wordende Maganeh Yehudah markt), over de Joden die van 19672005 in Gaza woonden.
- een dagje naar de Zoutzee, Ein Gedi ed. kan altijd ingepland
worden maar de meeste Israelgangers hebben dat wel gezien en
voor hen hebben we andere bezienswaardigheden in petto….

Op de vrijdagavond is er naast de studie ook een feestelijke
shabatmaaltijd (opgeven voor de maaltijd is verplicht ook ivm
beperkte plaats).
Zeer waarschijnlijk zullen de seminars weer via lifestreaming
te volgen zijn.

Mail voor belangstelling of meer informatie naar
info@studiehuisreshiet.nl

Adres en tijden volgen nog. Allemaal hartelijk welkom, geef het
door en we hopen u (weer) bij leven en welzijn te ontmoeten!

De te behandelen psalmen zijn: psalm 3, 126 en 142!
Vanuit het Hebreeuws uitgelegd gaan deze Psalmen nog meer
schitteren en ontdekken we verassende betekenissen van de
verschillende Psalmwoorden. Zeer aan te bevelen.
Exacte tijden worden nog doorgegeven.
Gratis parkeren op terrein van gemeente Shamar/ Pilar of
Fire.
U kunt zich al bij ons opgeven info@studiehuisreshiet.nl

Agenda 2:
Half februari spreekt Yair Strijker op enige plaatsen in Nederland.
Planning van spreekbeurten:
shabatochtend 17 februari in Shamar-Den Haag en in de avond in
Succat Yeshua in Katwijk,
maandagavond 19 feb. in Zutphen en dinsdagavond de 20e in
Apeldoorn. Geeft u zich van tevoren even op? Heel graag!

-----------------------------------------------------------------------------

Er is ook nog plek op een reis van 6 t/m 13 juni
Komt u naar Israel?
Kort maar krachtig, prachtig en inhoudelijk!
Studiehuis Reshiet organiseert sinds 2006 speciale
en studie-ontdekkingsreizen naar Israel voor jong
en oud. Sinds 2015 zijn er de ‘Vanuit Shomron’
reizen naar Israel. Judea en Samaria zijn prachtige
en Bijbelshistorisch gebieden om te vertoeven en
u bent welkom in ons Gastenhuis..
U kunt ook met een eigen gezelschap bij ons
logeren en wij stellen indien gewenst voor u een
speciaal programma samen.
Goed eten en drinken! Boeiende studies (indien
gewenst) vanuit het Hebreeuwse denken en unieke
bezoekplaatsen! Prijzen p.p. op basis van 2
persoonskamer

www.resetisraeltours.com
Ons heerlijk vrijstaand appartement, voor max. 4 personen,
staat voor u klaar!! Centraal gelegen, dicht bij Ben Gurion
en Jeruzalem.

Voor wie wel eens eerder in Jeruzalem is geweest: herkent u deze plek,
dit weggetje? De foto komt uit het museum van Christ Church in de Oude
Stad van Jeruzalem.

O ja…Wilt u de werkzaamheden van Studiehuis Reshiet in
Israel steunen?
Dat kan via NL29ABNA0547807635
Kan ook via de ANBI stichting, neem dan even contact met
ons op.
Dank!!! Yair en Karen Strijker Na’aleh Israel tel: 00972 54
8858281
info@studiehuisreshiet.nl

Parasha Miqets מקץ, na verloop van. We lezen Genesis 41:1-44:17; uit de Haftara
lezen we 1 Koningen 3:15-4:1 en we lezen Mattheus 27:15-46.
De dromen van Farao verontrusten hem zeer en geen tovenaar kan de uitleg geven.
Jozef wordt uit de bor בור, de kuil, kerker gehaald. Bor heeft woordverband met het
werkwoord barar ברר, wat betekent: ziften, reinigen, zuiveren, scherpen, slijpen. Het
karakter van Jozef werd in de kerker nog aangescherpt, nog fijner geslepen voor de
taak die hij later op zich zou nemen bij Farao. De uitlegging van de dromen geven hem
een nieuw leven, na dertien jaar in de gevangenis te hebben gezeten. Dat hij daar
zonder noemenswaardige vorm van bitterheid uit is gekomen is op zich al
wonderbaarlijk. Bor  בורheeft ook woordverband met Bara’  בראscheppen,
herscheppen, zoals David zegt in de Psalm: ‘Herschep in mij een rein hart.’ (Psalm
51:12). God heeft dat blijkbaar bij Jozef in die gevangenistijd ook gedaan. Jozef heeft
geen praatjes meer, maar weet wel de dromen van Farao haarfijn uit te leggen. Farao
herkent Gods Geest in Jozef (vs.38) en stelt hem aan als onderkoning over Egypte.
Vanuit deze positie weet Jozef de hongersnood van Egypte af te wenden en Farao de
rijkste man op aarde te maken. Dan komen zijn broers en zijn eigen dromen komen
uit…
Bij Jozef duurt het twee decennia voordat zijn dromen uitkwamen, de droom van
Shlomo, echter, komt meteen de volgende dag tot uiting bij de oplossing van het
probleem van de baby, die hij zogenaamd in tweeën wil laten delen, waardoor de echte
moeder bekend werd. Het hele koninkrijk weet meteen dat dit een oplossing van God
Zelf is, heel Israel herkent Gods Geest in hem, zoals de Farao Gods Geest in Jozef had
herkend (vs. 28). Is Shlomo’s karakter al meer gerijpt voor zijn taak dan het karakter
van Jozef dat was? Het zou wel eens heel goed kunnen. De naam Shlomo, שלומו
betekent: zijn vrede. Dat is profetisch want gedurende zijn gehele regeringstijd is er
vrede aan alle kanten.
De droom van de vrouw van Pilates komt ook uit, alhoewel het niet te maken heeft met
haar karakter, maar met de onbevlektheid van karakter van Iemand Anders. Zij leed
om de Rechtvaardige en door de achteloosheid van haar man en de nijd van het volk
leed Hij.. ‘Zijn bloed kome over ons en onze kinderen!’ (vs.25).
Hij riep Eli, Eli lama sabachtani אלי אלי למה סבחתני, oftewel: Mijn God, Mijn God,
waarom heeft U Mij verlaten? Of riep Hij iets anders? Bovenstaand is Aramees, maar
waarom zou God Zelf, Die in het Hebreeuws alles tot leven schiep en Die Hebreeuws
sprak met Saulus (Handelingen 26:14) ineens in het Aramees met Zijn Vader spreken?
Zou het niet veeleer logisch zijn dat Hij in Zijn pijn deze woorden in het Hebreeuws
uitriep: Eli, Eli, lama zabachtani אלי אלי למה זבחתני: Mijn God, Mijn God, waarom hebt
Gij Mij geofferd? Beide mogelijkheden zijn er; de Vader verliet én offerde de Zoon
om de zonde van de mensheid weg te nemen, de Zoon werd tot zonde om de woede
van de Vader te stillen en zo stilde God de Vader zijn woede in Zichzelf, in Zijn Zoon
om een ieder die in Hem gelooft met Zichzelf te verzoenen.. Wie doet het na?...

