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Shalom,
שלום
Israel is bestemd om een licht voor de
volkeren te zijn. Dat was o.a. het thema voor
de spreekbeurten van vorige week in
Nederland. Jesaja (42: 6 en 7) zegt het heel
helder: ‘…Ik, de Here, heb U geroepen in
gerechtigheid, en Ik zal U bij de hand grijpen
en Ik zal u behoeden, en Ik zal u geven tot
een verbond des volks, tot een licht der
heidenen, om blinde ogen te openen e.v..’.

HARTELAND

vrijdag 23-2-2018
8-12-5778
Nummer 118

‘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

BB, Boze Buuman…
Syrie-Iran hebben forse taal gebruikt deze week. Een hoge
Iraanse woordvoeder zei dat wanneer Israel ook maar één
poging waagt iets te ondernemen wat op een oorlogshandeling lijkt, dat zij dan Tel Aviv met de grond gelijk
zouden maken.
Of men er aan wil of niet, Israel is ook een
Israel neemt ondanks het vele geblaat en gemekker van haar
licht voor de volkeren en dat is ze omdat God vijanden zulke uitspraken toch serieus. Onze kinderen
dit zo heeft ingesteld. Het mooiste ‘kadolicht’ kregen de laatste week dan ook met schuiloefeningen te
wat Israel de wereld gegeven heeft, is dat zij maken op school.
de Woorden van Adonai bewaard heeft, met Niet dat dat uitzonderlijk is want van tijd tot tijd gebeuren
die oefeningen sowieso. Het is goed om alert te zijn en je
hun eigen bloed en lichaam tot aan de brand- kruikjes steeds gevuld te hebben met olie…..!

stapels en gaskamers toe, zodat de wereld
weet heeft van de Bijbel en van b.v. de
zevendaagse week, maar ook vooral dat zij
het Licht der wereld, Jehoshua mochten
voortbrengen en ga maar zo door.
Ook op medisch, technologisch en militair
gebied heeft het volk haar licht laten zien aan
de wereld. Keer op keer horen we van
doorbraken op allerlei gebied. Dat dit anderen
weleens jaloers maakt, dat kan het volk ook
niet helpen.
Wij zouden zeggen: wees blij dat er zo’n
voortrekkersvolk is en dat de hele wereld
mag profiteren van de uitvindingen hier in
Israel, want uitvindingen: die zijn er om te
delen. Adonai heeft het volk uitverkoren met
het oog op de hele wereld. Niet omdat zij
beter of leuker want Adonai houdt van ons
allemaal en heeft niet speciaal lievelingetjes.
Hij kiest één met het oog op allemaal. Zoals
we in het huwelijk één kiezen om samen
sterk te zijn voor anderen en de hele
samenleving.

Purim sameach, gut Purim
Aanstaande woensdagavond begint het zgn. ‘lotenfeest.’ De
door het lot uitgekozen dag, waarop het Joodse volk
uitgemoord zou worden in de tijd van koningin Esther en
haar oom Mordechai, werd een dag van vreugde, simcha!
We mogen dat nooit vergeten: Esther 9 vers 21 ev.
Sinds onze Smuel afgelopen maand zijn bar mitswah gevierd heeft is er
toch wel wat aan zijn uiterlijk veranderd… Hij staat er helemaal klaar
voor als er een ‘Haman’ nadert….

Vanuit de Shomron
Dat zat erin…
Met veel bombarie werd maanden geleden
aangekondigd dat de nieuwe treinverbinding
tussen Tel Aviv en Jeruzalem eind maart,
begin april operationeel zou zijn en dat
mensen met een krav/reiskaart dan enige
maanden gratis op en neer mochten reizen.
Gewaren er aanbiedingen!. InIn
Deze week maakte men bekend dat het nog
zeker eeen half jaar langer gaat duren…
Waarom? Men zegt wegens veiligheid,
Spaanse ‘siesta’s’ en onenigheid binnen de
Likud.
Het beheerste opnieuw de Israelische
krantenkoppen: de vermeende corruptie bij
Netanyhu. Behalve dat de premier o.a. te veel
en te dure sigaren, sterke drank en schmuck
als cadeau’s heeft ontvangen, er vragen zijn of
hij een krant zou hebben omgekocht voor
betere berichtgeving over hem, is een nieuwe
aanklacht dat hij ook een rechter zou hebben
omgekocht zodat zijn vrouw Sara niet verder
zou worden lastig gevallen i.v.m. onderzoeken
naar haar gedrag. We gaan er niet al te diep op
in maar duidelijk is dat Netanyahu het allesbehalve gemakkelijk heeft en dat daardoor ook
het regeren bemoeilijkt wordt. Dit is een
uiterst slecht moment, net nu Iran, Syrië, Gaza
en Libanon zich agressief opstellen tegenover
Israel. Sinds links de verkiezingen heeft
verloren, proberen ze van alles om de premier
te beschadigen, ook zijn vrouw en kinderen.
Tuurlijk, als de premier fout is geweest dan
staat daar een straf voor. Nu zoekt links steeds
aanklachten, die weer afzwakken omdat ze
alleen lucht bleken te bevatten.
Tot nog toe heeft ‘links’ er geen garen bij
gesponnen want de Likud (rechts) van
Netanyahu zal bij verkiezingen wederom de
grootste partij zijn. We bidden Netanyahu
wijsheid, inzicht en verstand toe! De man
heeft zich zijn politieke leven lang ingezet met
alle energie en overtuiging voor Israel en
tijdens zijn regering is het landje steeds verder
ontwikkeld en kan het een vuist maken tegen
links Israel die alle gebieden allang hadden
weggeven aan de Arabieren en dan zouden wij
niet in Na’aleh kunnen wonen, in Samaria….

pagina 2

Het is bijna Purim. Het is dan grote lol op de
scholen. Maar ook zijn er zeer serieuze
gesprekken want de oorsprong van Purim heeft
te maken met de haat tegen het Joodse volk. Na
duizenden jaren is die haat er nog steeds en
zouden velen hetzelfde willen als destijds
Haman de verschrikkelijke…
Afgezien dat we met Purim de Estherrol lezen,
gaan we ook aandikken door lekker te eten en
te herdenken dat we van Zijn Genade leven en
dat hij ons in het leven gehouden heeft en in het
leven zal behouden tot eer van Zijn Naam 😊.
Knap hoor!
Ruth en Shmuel hebben hun rapporten
gekregen en met name Ruth heeft enorm goed
gepresteerd: ze staat gemiddels een 9,5 voor
haar vakken, ze had 6 tienen, onder meer voor
wetenschap, Arabisch, Hebreeuws en Engels.
Daarmee is ze officieel de beste leerlinge van
de school. Niet omdat ze de allerhoogste cijfers
heeft, maar omdat ze het als buitenlands kind
zo enorm goed doet. En wij? Wij staan erbij en
kijken ernaar want ze heeft onze hulp er niet bij
nodig…
Maar…wat wel een beetje ergelijk is…☹
ze is ons aan het verbeteren wanneer we
Hebreeuwse spraakfouten maken: nee, papa, of
mama.. dat zeg je zus en zo…ach, de schat,
gelijk heeft ze wel en het is goed voor ons!! 😊
Woordjes modern Hebreeuws
Oei, allereerst even een rectificatie: helaas was het woord voor
krant, iton, van de vorige keer blijven staan bij het zevenwoordenlijstje. Daar had het Hebreeuwse woord voor niets, klum moeten
staan. In het lijstje van deze week krijgt u beide woorden te zien en
onze excuses krijgt u alvast op deze plek; het is niet de bedoeling
dat we u de woorden verkeerd aanleren ☹.

Niets
klum
כלום
Krant
itón
עיתון
Tijdschrift mágazin מגזין
Boek
séfer
ספר
Kapper
misparáh מספרה
Schaar
misparájim מספריים
Mes
sakín
סכין
Waar het accent op staat, daar ligt de nadruk!

Vanuit de Shomron
NIEUW: ZES DAAGSE ISRAEL STUDIEONTDEKKINGSREIS VAN 26 t/m 31 okt. ‘18
Met de mogelijkheid tot verlenging.
€795, p.p. alles incusief
U verblijft bij ons in het Gastenhuis van Na’aleh
in Shomron, waar u vooral in de avonden
gezellig het leven meemaakt van ons NederlandsIsraelische gezin in een klein, maar prachtig
gelegen dorpje met uitzicht in de verte op de
verlichte kustlijn van Israel en de rustige heuvels
van het aloude Efraimgebergte.
Een unieke gelegenheid en U wordt er goed
verzorgd!
Na het ontbijt is er ook gelegenheid, voor wie wil
een toegankelijke Bijbelstudie met uitleg over
Hebreeuwse stamwoorden te volgen. Hebreeuws
denken en leren maakt u mondiger, zult u
ontdekken en behalve inzicht krijgen we dikwijls
ook doorzicht en vergezicht van de rijkdom van
Zijn Woord.
Rond koffietijd gaan we met elkaar het Land in
en bezoeken unieke plaatsen. Soms gaan mensen
mee die niet niet zo goed ter been zijn, maar ook
daar hebben we praktische oplossingen voor
(vraag voor nadere informatie).
Iedereen moet naar Israel kunnen!
Het programma is opvraagbaar en op verzoek
aanpasbaar. Omdat velen regelmatig naar Israel
gaan of vaker bij ons komen, willen we die optie
openhouden. Er kunnen maximaal 8 mensen mee
op reis. Wie weet ook U en een aantal van uw
familie/vrienden? De prijs is op basis van een
twee persoonskamer.
Excl. reis/annuleringsverzekeringen. Mail ons
voor verdere informatie. Lehitraot !
-------------------------------------------------------------Er is nog een enkele plaats op de bijzondere studieontdekkingsreis van
6-13 juni ’18
Drie overnachtingen in het noorden en vier in het
Gastenhuis in Na’aleh. In het noorden gaan we o.a.
raften over een zijrivier van de Jordaan, varen op het
meer van Tiberias, mooie plaatsen bezoeken; o.a
Tsfat en Adamit. Genieten van de eeuwenoude, maar
nu gemoderniseerde natuurlijke warmwaterbronnen
in Chamat Chader. Uiteraard zijn er de bezoeken
aan Jeruzalem en meer!
Reizen zijn volledig verzorgd. Verlenging is mogelijk.

€1295, pp
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De komende maanden zal het aantal
Arabische werkers uit Judea en Samaria
stijgen met ongeveer 25% naar 100.000.
Dit n.a.v. afspraken tussen de Palestijnse
Autoriteit en Israel. Dit is een goede
ontwikkeling voor hen die de economische
samenwerking tussen de 2 ‘partijen’ willen
versterken. Echter zijn vele Israëliërs ook
wantrouwig omdat de aanslag op een
Israëliër vorige maand werd uitgevoerd door
een Arabier met een werkvergunning in
Israel.
Dank voor de vele bemoedigende woorden
en ook mails die we kregen n.a.v. de laatste
spreekbeurten van ons in Nederland. Het
was erg fijn velen van u weer, of voor het
eerst, te zien en spreken.
Van de zomer komen wij weer en wie weet
tot de volgende ontmoeting!
De seminars van Karen zijn nog steeds te
beluisteren via www.pillaroffire.nl en die
van Yair, afgelopen zaterdagavond via de
website van Succat Yeshua.
-------------------------------------------------------

Hebreeuws is Zijn Taal! Meer leren over
Zijn Taal? Zie Hebreeuws in Zes Dagen van
Studiehuis Reshiet.
www.studiehuisreshiet.nl
----------------------------------------------------De nieuwe TijdStip, van Studiehuis
Reshiet is uit. Het 2.5 maandelijks
magazine over Bijbelse Levensstijl en
Hebreeuwse Bijbelwoordstudies. Wilt u een
proefnummer ontvangen of wilt u een
abonnement? €27.50 per jaar. Zie evt. op de
website www.studiehuisreshiet.nl
Warm aanbevolen!

Parasha tetsave  תצוהBeveel! We lezen Exodus 27:20-30:10. Uit de Haftara lezen we Ezechiël 43:1027 en dan lezen we Hebreeën 13:10-16.
God draagt Moshe op om aan de Israëlieten te zeggen dat zij zuivere olijfolie moeten brengen om de
lampen van de Tempel brandend te houden. Elke avond moet Aharon deze lampen aansteken en
brandend houden tijdens de nacht. Ze mogen niet uitgaan. In de ochtend moet Aharon de lampen
klaarmaken voor de volgende avond (Ex.30:8). Het is dus zo: of de lampen branden, of ze zijn in
staat van paraatheid gebracht. Het doet denken aan de maagden met de lampen, waar Jehoshua over
spreekt in Mattheus 25:1-13. Vijf van hen hadden wel lampen aan, maar er was niet genoeg olie om
de lampen in staat van paraatheid te houden en dus misten ze de bruiloft. Hoe ernstig! “Waakt,” zegt
Hij ook in Lucas 21:34-36 want u weet niet wanneer de dag aanbreekt en het mag niet plotseling over
u komen als een strik! “Waakt te allen tijde en bid dat gij in staat moogt wezen te ontkomen aan alles
wat geschieden zal en gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen.” Zoals de
hogepriester Aharon de lampen brandend moest houden, zo zijn wij ook als opzichters van ons eigen
leven geroepen om onze relatie met Hem warm en levend te houden, anders komt Zijn komst als een
onverwachte strik en zijn we niet klaar.
Verder gaat de geschiedenis met het reinigen en heiligen van het altaar, het aankleden van de
priesters in de heilige gewaden en het offeren van de jonge stier en de twee rammen. Aharon en zijn
zonen worden gezalfd met shemen hamishchah, zalfolie  ש מן המשחהen let hier op het woord mashach
משח, wat zalven betekent en waarvan komt het woord mashiach, Gezalfde  משיחOnze Mashiach is de
Gezalfde. Brood wordt ook geofferd en de priesters mogen het vlees van de tweede ram gedeeltelijk
eten, samen met een deel van het brood. Veel van de Tempeldienst komt neer op het samen met God
maaltijd houden. Voor de wijding van het altaar wordt zeven dagen lang elke dag een stier geofferd.
In Ex. 29:37 spreekt God dat niet het altaar onheilig wordt door het aan te raken, maar dat, juist
andersom, alles wat het altaar aanraakt heilig wordt. Daarom mag niet iedereen erbij, het is een plek
die strikt voor de priesters is bestemd, die de offerdieren daar slachten, elk offer is dus heilig. Nadat
de zeven dagen voorbij zijn en het altaar is ingewijd, mag er buiten de andere offers in ieder geval
elke ochtend en elke avond een eenjarig ram worden geofferd als brandoffer. In Ex.29:45-46 spreekt
God de schitterende belofte uit: “Ik zal te midden van de Israëlieten wonen en Ik zal hun tot een God
zijn. En zij zullen weten dat Ik, de Aanwezige, JHWH,  יהוהhun God ben, Die hen uit het land Egypte
geleid heb, opdat Ik in hun midden woon; Ik ben de Aanwezige, hun God.” De bouw van de Tweede
Tempel wordt besproken in Ezechiël, waar opnieuw het altaar, mizbeach  מזבחwordt ingewijd, nu
met het offeren van een stier, een bok en een ram, zeven dagen lang als brandoffer, waarbij ook zout
wordt gebruikt. Na de zeven dagen vraagt God om brandoffers en vredeoffers om Hem met behagen
voor Zijn volk te vervullen (vs. 27).
De Hebreeenschrijver spreekt weer over een ander offer, namelijk het zondoffer, waarvan de priesters
niet mogen eten omdat de resten ervan verbrand moeten worden buiten het kamp en later in de
tempeltijd buiten de stad. Zo is ook onze Mashiach buiten de stad geofferd en de Hebreeenschrijver
spoort de lezer aan om ook buiten de stad met Hem de smaad te dragen, Hem te volgen in Zijn offer.
Het zaad dat in de aarde valt en sterft. Hij is gestorven als hoogst heilig Zaad in de aarde en uit de
aarde is Hij weer opgestaan. Hem volgen kost alles. Hoeveel gelovigen in Hem hebben dit al met hun
leven moeten bekopen? Zijn ook als zaad in de aarde terechtgekomen? Miljoenen! Met Hem staan
zij weer op, met Hem heersen zij en over hen heeft de tweede dood geen macht! (Op.20:4-6).
De vergelijking met Ezechiël 43:27 maakt de Hebreeenschrijver in vs.16 door te zeggen dat we niet
mogen vergeten om onze naaste lief te hebben en te delen met hen wat we hebben want dit is God tot
een welbehagen. Offers in de Tempel kunnen we niet meer brengen, maar we zijn als een levende
Tempel voor Hem en dus verantwoordelijk om te leven zoals Hij dat heeft opgedragen om Hem en
onze medemens te dienen. Shabat shalom!

