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Shalom,
שלום
In Israel zijn er meerdere
‘dodenherdenkingen’. Ook al leven wij
met ons gezin sinds 2013 in Israel toch
gaat ook 4 mei niet zomaar aan ons
voorbij en wij gedenken met u mee!
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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

Netanyahu spreekt zich uit
Het is niet voor het eerst dat onze premier de
Verdriet: Vele burgers in Israel hebben wereld toespreekt in verband met dreigingen
deze hele week stilgestaan bij de
vanuit Iran. Vanaf het begin was Israel tegen
enorme tragedie van vorige week toen
een nucleair accoord wat de wereld met Iran
10 jonge levens plotsklap werden
sloot. Israel wist van de leugens en nucleaire
beeindigd doordat een woeste
plannen van Iran maar de meeste
waterstroom hen in de Negev
wereldleiders wilden en willen er nog steeds
meesleurde. Men kan er niet over uit
niet naar horen en zien blijkbaar geen gevaar
dat de leiding van de pre-militaire
in het agressieve Iran. Ze stonden na het
school waar de kinderen van rond de 18 akkoord van 2015 in de rij om zaken met
opzaten, de jongelui op pad heeft laten Iran te doen…! Wat zij ook niet merken is
gaan terwijl men wist dat er
dat Iran, sinds de opheffing van de sancties
overstromingen zouden komen in het
veel geld is gaan verdienen, haar PR enorm
gebied waar zij naartoe gingen.
heeft uitgebreid en haar terreurtentakels op
Het hoofd van de school is woensdag
meerdere plaatsen heeft verspreid. Zo is het
dan ook afgetreden en er komen
gebleken dat bv Iran via Hezbollah tegen het
gerechtelijke procedures.
regiem van Marocco strijd om de macht in
Eén van de meisjes die omkwam appte de omstreden Westelijke Sahara. Marocco
de avond voor het drama nog over de
heeft deze week dan ook de Iraanse
bizarre beslissing van de leiding om
ambassade gesloten. Iran is ook zeer actief
naar die gevaarlijke wadi te gaan.
in Syrie en dat verontrust ons in Israel
Ze appte: ‘we zullen er sterven,
minstens zoveel. Netanyahu is nu
na’moet in het Hebreeuws. En zo
‘public’gegaan, tegen de zin van velen die
geschiedde.
vonden dat zijn informatie niet voor iedereen
De leiding dacht waarschijnlijk dat de
beschikbaar zou moeten zijn. Veel info was
kinderen niet moesten zeuren en
deels bekend maar werd niet gedeeld met de
aankomende soldaten moeten stoer
burgers. Niemand kan meer zeggen: wir
zijn….Stoer zijn ze geweest. We zullen haben es nicht gewusst…..!
hen altijd gedenken!

Vanuit de Shomron
Giro d’Italia
Vandaag startte de tour en werd 10 km
gereden in het mooie Jeruzalem. De komende
dagen, krijgen de kijkers naar de op ena
grootste prestigieuze fietswedstrijd ter wereld,
ongeveer
km
Israelisch
te ziend
Israel400
heeft
een
tekort aanlandschap
water en daarom
ste
tijdens deze 101 giro d’italia. De huidige,
Nederlandse, titelverdediger Tom Dumoulin
aanbiedingen!.
InIn
fietst Gewaren
ook mee.erEven
geen BDS
(boycot,
disinvestment en sancties).
De tour volgen en ondertussen naar het
Israelische landschap kijken is wel wat anders
dan de doorgaans eenzijdige filmbeelden over
‘bommen en granaten’..
Deze week hadden we een studieontdekkingreis met maar liefst 21
voornamelijk jonge mensen. Het was een goed
samenzijn met ook veel plezier en ondanks de
drukte van regelen en organiseren hebben wij
ook enorm genoten.
We sluiten af in de hoofdstad, Jeruzalem!
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BB (Boze Buurman) Abbas
De man zetelt slecht een 20 km. van ons
vandaan in Ramallah en zijn uitspraken
zijn bijna altijd hatelijk naar Israel. Abbas
is net zoals zijn voormalige vriend en
baas Jasser Arrafat een holocaust
ontkenner. Deze week beweerde Abbas
dat de Joden hun dood vooral aan
zichzelf te danken hebben door hun
‘manier van doen’….
Gelukkig werden zijn opmerkingen door
de meeste weldenkende wereldleiders
verworpen.

Dode Zee rollen
Verborgen in 12 grotten vond men tussen
1946 en 1956 honderden rollen bij
Qumran/Dode Zee. De plek waarvan men
aanneemt dat ook Johannes de Doper
woonde. Deze week kwam in het nieuws
Kfar Nachum
dat enige, minstens 2000 jaar oude
Kapernaum heet in het Hebreeuws het ‘dorp
van Nachum’. In dat stadje vertoefde Jehoshua snippertjes, nu eindelijk ontcijferd zijn.
De kleine stukjes werden destijds zoveel
zeer regelmatig en werden er vele wonderen
verricht. De restanten van de synagoge die
mogelijk verzameld en lagen decennia
men nog kan zien zijn indrukwekkend, zeker
lang in een archief, in sigarendoosjes,
als je beseft dat de discipelen en Jehoshua Zelf opgeborgen tot op de dag van vandaag.
waarschijnlijk over dezelfde stenen gelopen
Vele delen waren lastig te ontcijferen
heeft als waar jij dan overheen gaat…
maar met behulp van vergevorderde
NASA technologie wordt dat steeds
Deze week zijn er veel (grotere) branden
simpeler. De stukjes die men nu
geweest doordat vanuit Gaza vliegers
opstijgen met brandbommen eronder. Door de onderzoekt behoren waarschijnlijk tot een
harde wind deze week zijn hele velden met
manuscript waarvan men het bestaan
kostbare tarwe verloren gegaan.
helemaal niet wist. We zijn benieuwd!
Vuur verspreidt zich nu snel want we beleven
nu een sharav/hittegolf…rond de 38 graden of
meer op sommige plaatsen in Israel. Israel ziet
er vandaag erg mistig uit. Niks aan…
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.

Overal in israel bloeien momenteel de prachtige Yacaranda’s

Vanuit de Shomron

Op donderdagavond
10 mei kunt u op
Family 7 ons
aliyahverhaal
beluisteren en zien!
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Nog beperkt plaats
Voordelige Zesdaagse Nazomerreis tijdens
Rosh HaShanah-‘Nieuw jaar’-Dag van de Bazuin!

Van 6 september t/m 12 september
€ 795, p.p. alles inclusief
Verlenging mogelijk!

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

Foto van circa jaar geleden maar we
lijken er nog steeds op 😊

www.resetisraeltours.com
info@studiehuisreshiet.nl

Zes dagen verzorgen wij u vanuit het
Gastenhuis in Na’aleh, krijgt u na het
uitgebreide ontbijt, voordat wij gaan
‘toeren’, boeiende, toegankelijke
Bijbelwoordstudies vanuit de Hebreeuwse
Grondtaal. We bezoeken unieke locaties en
op verzoek kunnen we een speciaal
programma voor u samenstellen.
We kunnen dikwijls zonder problemen en
soms zonder extra kosten uw vlucht met een
aantal dagen verlengen en kunnen u tips
geven voor hotelboekingen in bv Jeruzalem.
Indien het appartement bij ons huis
beschikbaar is, kunt u ook voor die optie
kiezen.
Vraag naar de mogelijkheden en het programma.

De genoemde prijs is tijdelijk omdat
vluchten meestal steeds iets duurder worden
naarmate de vluchtdatum nadert of extra
geliefd is…
Kom bv met uw familie of vrienden…?
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

De Parasha deze week Behar (Lev 25-26:2), Profeten: Jer. 32: 6-27 en NT Lukas 4:16-21
In de vorige parasha schreef Adonai ons voor dat we heilig moeten zijn en heilig moeten leven
omdat Hij, onze God Heilig is. Ook het voedsel wat wij nuttigen moet heilig zijn en op een heilige
manier worden aangeboden. Heilig is, zoals we lazen, apart gezet zijn.
In deze parasha lezen we dat ook de aarde van tijd tot tijd ‘apart’ moet worden gezet. Eéns in de 7
jaar moet het land volledig tot rust komen. We mogen dan niet oogsten of snoeien maar iedereen
die wil mag dan bijvoorbeeld van iemands akker druiven plukken of graan verzamelen wat spontaan
is opgekomen (Lev. 25: 6). Zeven is een typisch getal van volheid: de zeven dagen van de week, de
zeven omgangen om Jericho, de zevende maand waarin de grote Feesten van Adonai plaatsvinden
etc. en in deze parasha schrijft Adonai ons voor, door de hand van Moshe/Mozes, dat na 7 x 7 jaar
er een Jubeljaar moet zijn. Een jaar van kwijtschelding van schulden. Ieder mag weer terug naar zijn
eigen originele stukje erfgebied zodat er nooit echte uitbuiting ontstaat. Zo kan het niet gebeuren
dat één erg slimme en rijke ondernemer alle grondgebied overneemt. Na 50 jaar is er minstens
weer één nieuwe generatie ontstaan en kan het familiebezit weer terug naar de oorspronkelijke
eigenaar. Vers 13-17 beschrijft heel duidelijk hoe dit financieel wordt geregeld. Land mocht nooit
verkocht worden, wel verpand/uitgeleend.
We zien ook de vergelijking tussen de zesde dag, toen het volk extra manna moest verzamelen
zodat zij op de zevende dag, de shabat, niet hoefden te werken, en het zesde jaar waarin God zorgt
voor extra opbrengst zodat het volk niets te kort kwam in het zevende jaar! Hij zorgt voor ons en Hij
wil dat wij ook voor onze naasten en de vreemdelingen zorgen wanneer zij in nood zijn. Want zegt
God in vers 38: Ik ben de Eeuwig Aanwezige, jullie God, die jullie uit Egypte geleid heeft om jullie
Kanaän in bezit te geven en jullie God te zijn! Bijzonder wat er in vers 42 staat: het volk behoort Mij
toe zegt God en zij kunnen dus niet als slaaf worden verkocht. Toch zijn helaas door de eeuwen
heen honderdduizenden Israelische slaven verkocht door de Babyloniërs en o.a de Romeinen. De
parasha eindigt met het verbod om godenbeelden neer te zetten (hoeveel daarvan staan er de
laatste jaren wel niet in de NL tuincentra en winkels…?) en opnieuw de opdracht om de shabat te
vieren omdat, zegt God: het is Mijn shabat!! (Lev. 25:2).
In Jeremia 32 lezen we o.a over de koop van een aanzienlijke akker, iets ten noorden van Jeruzalem
(Anatot). Jeremia wordt door zijn neef gevraagd de grond te kopen zodat het in de familie blijft.
Jeremia betaalt slechts 17 zilveren shekels voor de akker. Heel wat minder dan Abraham moest
betalen voor de akker bij Hebron (400 zilveren shekels!). We lezen dat het contract van de koop in
een aarden kruik moest worden bewaard zodat de tekst lang leesbaar zou blijven (net zoals later
met de Dode zee rollen gebeurde) en wie weet vinden we ooit nog dat kruikje met Jeremia’s
contract…
Jeremia vervolgt in vers 22: U heeft hen dit land gegeven, dat U hun voorouders onder ede had
beloofd: een land dat overvloeit van melk en honing.
Zo is het land Israel het eeuwige erfgoed voor het volk Israel. Het kan niet worden afgenomen of
voor altijd overgaan in handen van andere volkeren/goden.
In Lukas 4 lezen we ook over een soort contract wat op een rol geschreven is.
Jehoshua/Jezus leest voor uit de Jesaja rol. ‘de Geest van Adonai rust op mij, omdat Hij mij heeft
gezalfd’.
Zalven is mashach  משחin het Hebreeuws waar het woord Messias van afgeleid is.
Vers 19 verwijst, net zoals we lazen in het boek Leviticus naar het (jubel) jaar waarin de
onderdrukten vrijgelaten zullen worden. Halleluyah, wat een mooie regelgevingen van Adonai!
Prachtige lezingen! Leest u ze zelf ook!
Shabat shalom en tot volgende week

