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Shalom,

שלום

Vanavond, het zal waarschijnlijk
menigeen ontgaan, begint het Bijbelse
nieuwe jaar! Nee, dat gaat niet gepaard
met geknal en oliebollen. Ook in de
Israelische samenleving merken we er
weinig van, behalve dan dat in de
synagoges en aan de orthodoxe
huistafels wel speciale gebeden worden
gereciteerd in verband met de nieuwe
maan.
Het is vanavond de eerste van de eerste
maand Aviv. Na de Babylonische
balingschap werd de naam, helaas,
veranderd in Nisan.
In Exodus 12:1 zegt Adonai heel
duidelijk dat de maand waarin de
uittocht plaatsvond, de eerste der
maanden zal zijn. Op de eerste van de
zevende maand vieren we het
liturgische jaar, Jom Teruah, in de
volksmond Rosh Hashanah, hoofd van
het jaar, genoemd. Dat is een beetje
vergelijkbaar met het vieren van de
zevende dag, de shabat, als afsluiting
van de voorgaande zes dagen.
We wensen jullie allemaal een goede
Avivmaand. Aviv betekent lente en
ook, heel symbolisch, korenaar. Het is
de maand waarin de gerst rijpt; de
graankorrel, die eerst moest sterven en
weer opstond. Zo is de Meshiach in de
Avivmaand gestorven en weer
opgestaan, Hij is het Brood des Levens.
Shanah tova, goed jaar gewenst!
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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

Voorlopig geen verkiezingen
Tot opluchting van vele Israeliers wist
Netanyahu een tussentijds akkoord te
bereiken met de ultra religieuze, sefardische
Shaspartij en de minister van defensie
Avigdor Lieberman. Punt van discussie was
de militaire dienstplicht voor orthodoxen.
Het leek er even op dat de orthodoxen de
budgetuitgave voor 2019 niet zouden
steunen, waardoor het kabinet zou vallen.
Afgesproken is dat er tot november 2019
geen nieuwe wetsvoorstellen worden
aangenomen, die over genoemde discussie
gaan.
Netanyahu is een top premier, maar in
Israel is menigeen wel bezorgd over zijn lot.
Er lopen enige onderzoeken tegen hem en
wat gebeurt er wanneer deze ervaren man
buitenspel wordt gezet? Wie kan deze topper
vervangen en wie is in staat zulke goede
resultaten te boeken zoals hij dat heeft
gedaan op zowel relationeel als economisch
gebied met vele landen? Of… is het vooral
Adonai Tsewaot, Die achter hem staat en
meeduwt om het kleine Israel een veilige
haven te garanderen, een plaats waar het
Joodse volk niet meer uitgerukt zal worden?
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Attentie
Het blijkt dat de website
www.studiehuisreshiet.nl lastig te bereiken is.
We adviseren u voortaan in te loggen op
www.studyhousereshiet.com tot het
probleem is opgelost, wordt aan gewerkt😊

Family 7
Gisteren werden er filmopnames gemaakt
bij ons thuis. In het kader van 70 jaar
Israel zendt Family 7 in samenwerking
met de stichting Ebenezer in het voorjaar
een aantal afleveringen uit over families
Gewaren er aanbiedingen!. InIn
De IDF heeft gisteren met tankgeschut
die aliyah maakten. Ebenezer heeft ons in
Hamasdoelen in de Gazastrook beschoten,
2013 financieel geholpen met het huren
nadat een bom afging vlakbij het hek, toen er
van een container, zodat een groot deel
juist een Israelische patrouille langsreed.
van ons huisraad naar Asdod kon worden
Vorige maand raakten bij een soortgelijk
incident vier Israëliërs gewond.
verscheept. Daar zijn we hen nog altijd
zeer dankbaar voor. Behalve opnames
De Amerikaanse acteur Dean Cain, oftewel
thuis werd ook bv Ruth gefilmd voor het
Superman, is in Israel; hij liet zich niet van de
schoolplein in Modien. We zijn ook naar
wijs brengen om het mooie Israel te bezoeken.
het prachtige ‘balkon van Israel’ gereden
Cain was zeer onder de indruk van de
in Peduel en bezochten de historische
Westelijke Muur. Volgens het blad Israel
plaats Chalamisch/Neve Tsuf.
HaYom zou Netanyahu tegen hem gegrapt
hebben: ‘Superman, slechte timing, je komt te We mochten ook vertellen over onze
laat, we hebben net de kabinetscrises
werkzaamheden: het Gastenhuis, de
opgelost’. Waarop Cain zei: ‘u bent de ware
studie-ontdekkingsreizen en natuurlijk
superman, sir’😊
wat ons het meest boeit: het lesgeven
over Bijbelwoorden bezien vanuit de
Hebreeuwse grondbetekenissen. We
Bloeiende Yacaranda’s. In Israel is het volop
hopen dat vele mensen interesse krijgen
lente en staan er nu vele bomen in bloei. We
in het cursusboek ‘Hebreeuws in Zes
hopen op nog wat regen, maar de
vooruitzichten wijzen vanaf zondag de andere Dagen’ en… natuurlijk een abonnement
kant op: weer een kleine hittegolf…
nemen op ons magazine TijdStip… dat
verrijkt uw kennis en het houdt ons dan
van de straat… 😊
www.studyhousereshiet.com

O ja… wilt u de werkzaamheden van Studiehuis
Reshiet in Israel steunen?
Dat kan via NL29ABNA0547807635, via de ANBI
stichting Ammeech Ammi, tbv Studiehuis Reshiet.
Dank!!! Yair en Karen Strijker Na’aleh Israel tel:
00972 54 8858281.

Over het cursusboek gesproken: de
engelse vertaling is nu eindelijk zo goed
als klaar. Wat dan nu? Hoe krijgen we dat
voordelig gedrukt, zijn er sponsors en
vooral… hoe krijgen we het de
Amerikaanse Evangelical markt op?
Heeft iemand een idee? We kunnen best
goed lesgeven en schrijven, maar marketeers zijn we naar blijkt niet echt.. ☹
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Het interactieve Friends of Zion Museum
(FOZ) in Jeruzalem is een aanrader om te
bezoeken. Leerzaam voor oud en jong!

€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 goed
verzorgd!
Na het ontbijt is er ook gelegenheid, voor wie wil,
om 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 passen we ons op aan (vraag voor nadere
informatie).
Iedereen moet naar Israel kunnen!

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

Het programma is opvraagbaar en eventueel 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 tweepersoonskamer.
Excl. reis/annuleringsverzekeringen. Mail ons
voor verdere informatie. Lehitraot !
--------------------------------------------------------------

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 onze
DVD-film die we van de Alephcursus
hebben opgenomen. Zie hiervoor op de
webwinkel van www.studiehuisreshiet.nl

Reizen voor de winter zullen spoedig
geadverteerd worden alhier! Houd
het Shomron Nieuws in de gaten
voor het aanbod.
www.resetisraeltours.com
info@studiehuisreshiet.nl

Hanin Zoabi mag 7 dagen de Knesset niet
in omdat zij Israelische soldaten
moordenaars noemde. Deze dame zorgt al
jaren voor opspraak en is uitgesproken anti
Israel.
Het pleit voor het democratische Israel dat
deze Arabische vrouw toch deel uitmaakt
van de Knesset.

Iets beneden waar dat ‘zonnetje’ schijnt, daar wonen we ongeveer.

Wereldwijd in de synagogen begint men vandaag aan de vooravond van de eerste shabat van het
nieuwe jaar ook met het lezen van een nieuw Bijbelboek: Leviticus, Wayiqra. We lezen Lev. 1:16:7, uit de Haftara lezen we Jesaja 43:21-44:23 en we lezen Hebreeën 10:1-18.
Dat vertalers het Boek Leviticus zijn gaan noemen is wel enigszins begrijpelijk omdat de
voorschriften, die er in genoemd worden, vooral ook betrekking hebben op de dienst van de
Levieten, die de taak hadden om onderwijs te geven en zij moesten allerlei hand- en
spandiensten verrichten in de Tabernakel. De parasha van vandaag gaat vooral over de
verschillende soorten van brand- zond- en vredeoffers die werden verricht in de Tempel van
toen.
Qara  קראbetekent roepen en heeft Hebreeuws woordverband met Bara  ברא, scheppen. Zo leren
we ook in Gods woord de manier waarop God schept: namelijk door te roepen. Al roepende
schept en schiep Hij en zal Hij scheppen.
Vele wereldburgers geloven dat de wereld is ontstaan door de één of andere oerknal. Alsof er uit
het niets zomaar iets kan komen. Het kan best zijn dat er een soort knal was, echter, het was
geen ontploffing, maar een keihard sprekende Schepper die de wereld tot aanzijn riep. Het was
een Knallende toespraak die God hield, al hardop sprekend, en roepend zei Hij: ER
GESCHIEDE LICHT… en er geschiedde licht. Qara, roepen en Bara scheppen, zijn woorden die
bij elkaar horen.
Wayiqra betekent letterlijk en hij roept, riep en zal roepen. Het is misschien wat lastig te
begrijpen dat een werkwoordstijd in de Hebreeuwse BijbelTaal meerdere tijden kan aanduiden.
In het Nederlands zijn die tijden immers strikt gescheiden. Hij is of hij was, zijn niet dezelfde
begrippen in het Nederlands.
Maar in de GodsTaal, het Hebreeuws, schrijft men ‘Hij was én is én zal aanwezig zijn als
hetzelfde woord: HAJAH.
En zo is het ook met het kleinste en middelste Bijbelboek van de 5 Boeken van Mozes, het Boek
Wayiqra. Volgens berekeningen zou het kleine middelste boekje maar 8 dagen beschrijven van
de periode dat Israel bij de Berg vertoefde. Dat is heel wat korter dan de honderden jaren van bv
de geschiedbeschrijvingen in het boek Genesis.
Dat de vertaling van Wayiqra veel ruimer is dan alleen Hij riep; het betekent ook Hij roept en Hij
zal roepen, wil zeggen dat het Boek actueler is dan we moeten of… willen aannemen(?). De
voorschriften die er worden genoemd hebben eeuwigheidswaarde; Gods Woord is voor altijd!
Ook al is er al 2000 jaar geen Tempel om dienst in te doen…. en spreken de brand- schuld- spijsen zondoffers waarover vandaag gelezen worden in de synagogen niet zo meer tot onze
verbeelding vandaag de dag… toch is het goed het te lezen en te herinneren. We verwachten
opnieuw een Tempel, hoe die zal zijn, hoeven we nu niet te bediscussiëren, maar we menen dat
er toch wel weer Tempel zal verrijzen.
Behalve de typische voorschriften voor de Tempeldienst worden er in Leviticus ook vele
adviezen gegeven die zeker ook nu toepasbaar zijn en dat zullen zij blijven. Bijvoorbeeld
omgangsvormen tussen man en vrouw, welk voedsel te eten en hoe en wanneer de Feesten van
Adonai te vieren.
De oude en ook moderne kerk heeft weinig boodschap aan dit middelste Boekje in het hart van
de Torah. Het zou allemaal voorbij zijn, verleden tijd, geen zicht op de andere werkwoordstijden van Gods Taal dat ook voor de toekomst bedoeld is; alles zou nu mogen, vrij van de
voorschriften, de Tien Geboden worden vreemd genoeg dan weer niet zo wettisch genoemd…..
Jehoshua/Jezus, over Wie geschreven staat dat Hij zonder zonde was, dus alles deed wat er in
Gods woord wel moest en vermeed wat niet mocht, verwees echter steeds naar de Boeken van
Mozes; Hij was bekend met alle voorschriften die we lezen in Leviticus. In Jesaja pleit God voor
Zichzelf, roept het volk toe dat ze geen afgodsbeelden mogen maken en aanbidden. Meermaals
wijst Hij erop dat Hij zonden vergeeft en ze niet meer gedenkt, wat een God! De climax in dit
gegeven vinden we in de Hebreeënbrief, waar het plaatsvervangend offer wordt besproken: God
Zelf geeft Zich over als slachtoffer voor de zonden van de mens. Deze Parasha is meer dan de
moeite waard om te bestuderen, zeker nu we naar het Pesachfeest toeleven, shabat shalom!

