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Een oplettende lezeres maakte ons
deze week erop attent dat we een
jaar achterlopen…huh..ja..we
hadden op de één of andere manier
de Hebreeuwse jaartelling rechts
bovenin de nieuwsbrief niet
gewijzigd maar kijk…het is nu
weer goed: 5779. Op Tu be’shwat/
bomenplanten dag was het prachtig
weer en velen gingen erop uit om
bomen te planten. In totaal zijn er
al meer dan 200 miljoen bomen
gepland afgelopen decennia.
Vandaag, vrijdag, planten we in de
moshav van onze zus en zwager
ook meerdere bomen. Deze zijn
vrnl bedoeld als herinnering aan
Hadar Goldin. In 2014 is hij
omgekomen in Gaza en zijn
lichaam en dat van Oron Shaul, is
nooit teruggeven door Hamas. We
hebben er wel eerder over
geschreven dat het de bedoeling is
dat er een ring van bomen gepland
wordt in de buurt van de Gaza
strook. We geven hiermee ook een
signaal af aan de regering om meer
druk uit te oefenen op Hamas om
de lichamen van de 2 soldaten vrij
te geven.

‘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

Gerommel tussen Iran en Israel
Het is bekend dat de Iraanse regering Israel wil
vernietigen maar ook het beheer willen hebben over
de Islamsteden Mekka en Medina die nu in handen
zijn van Soenitische moslims. Iran breidt steeds
verder haar macht uit. Hezbollah wordt gesteund
door Iran en bedreigt Israel vanuit het noorden. In
zuid Syrië heeft Iran ervoor gezorgd dat Assad alle
Soennieten daar of gedood of verdreven heeft. Iran
zit nu dicht bij de Golan grens en Syrië wil de
Golan terug. Hamas, een verlengstuk van Iran,
treitert Israel vanuit de Gazastrook en Iran bouwt
een vierde front tegen Israel op vanuit de Samaria,
de zgn. Westbank. Israel heeft besloten Iran in
Syrië tegen te houden en valt dus o.a Iraanse
wapendepots aan. Ook deze week was er een
gerichte Israelische aanval op Iraanse wapendepots
bij Damascus en als reactie daarop bleek maar weer
dat Iran niet terugdeinst maar terugschiet en dus
inderdaad wapenarsenaal in Syrië heeft.
Israel schoot daarop weer terug en bij die actie
vielen ook o.a 12 Iraanse doden en ongeveer 12
Syriërs. Syrië heeft aangekondigd bij de VN dat
wanneer Israel wederom Iraanse doelstellingen
aanvalt (let wel: die dus tot doel hebben om Israel te
vernietigen..) Syrië niet zal terugdeinzen om de
luchthaven Ben Gurion aan te vallen. We hopen
natuurlijk dat het niet verder zal escaleren maar we
kunnen onmogelijk toelaten dat Iran een enorme
troepenmacht opbouwt met de meest geavanceerde
wapens die tot doel hebben de Joodse staat te
vernietigen. Gisteren is er afweer geschut geplaatst
vlakbij de luchthaven…je weet maar nooit.

Vanuit de Shomron
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Afrika en Netanyahu
Psalm
zes
Afgelopen twee jaar heeft Netanyahu
dat
Karen Strijker van Studiehuis Reshietmeerder Afrikaanse landen bezocht in de
Israel spreekt morgen, 26 januari. in Den hoop op betere betrekkingen en ze zijn
heeft een tekort aan water en daarom d
HaagIsrael
over
psalm 6.
niet zonder resultaat gebleken. Onlangs
Van harte aanbevolen en voor iedereen
bezocht hij Tjaad en officieel zijn er nu
toegankelijk! Aanvang elf uur.
relaties tussen Israel en dit moslim land
Kerketuinenweg 10.
en deze week werd er bericht dat de
president van Mali, dhr. S.B. Maiga
Gewaren er aanbiedingen!. InIn
Ramon International Airport
binnenkort Israel zal bezoeken. Ook Mali
Deze week is de nieuwe luchthaven, 12 is overwegend een moslimland. Maar de
km ten noorden van Eilat, geopend.
vijand zit ook niet stil…nadat Tjaad
Voorlopig landen en vertrekken alleen
bekend had gemaakt relaties met Israel
binnenlandse vluchten op Ramon.
aan te gaan pleegde Al Qaida een aanslag
Jordanië is zeer ontstemd over deze
op een VN kamp in Mali waarbij 10
nieuwe haven want er kunnen
Tjaadse soldaten werden gedood.
binnenkort hele grote internationale
De Oekraïense president Poroshenko
vliegtuigen landen die niet zo
was deze week in Israel voor intensievere
gemakkelijk op Aqaba (King Hussein
relaties. Dat ligt een beetje gevoelig
International Airport) kunnen landen.
omdat Israel momenteel een wat koelere
Deze laatste reden wordt niet zo
relatie heeft met Rusland vanwege het
genoemd door Jordanië, nee...ze
neerhalen van een Russisch
beweren omdat de luchthaven zo dicht
legervliegtuig 4 maanden geleden
naast de grens met Jordanië is gebouwd waarvan Israel de schuld krijgt. Israel wil
dat de soevereiniteit van Jordanië
ook Rusland te vriend houden…
Zin om een paar dagen in ons vrijstaand appartement te bivakkeren?
geschaad wordt en het Jordaans
Eigen opgang, tuin, keuken, badkamer en slaapkamer. Heerlijk voor twee
maar ook geschikt voor 4 personen.
vliegverkeer gestoord zal worden. Ach
het zal wel…
Ze zijn er weer volop: de kalaniot, de Israelische anemoon. De rood-witte
Davidster…

Hebreeuws leren op begrijpelijke wijze?
Hebreeuws is meer dan een taal, het is Gods Taal.
Cursusboek Hebreeuws in Zes Dagen : €29.50 A4 200
pagina’s. Uniek geillustreerd en evt is er een CD
beschikbaar www.studiehuisreshiet.nl

Shabat shalom

Vanuit de Shomron
Op de valreep nog een paar dagen naar
Israel en Israel Onafhankelijkheidsdag
meevieren met het volk?
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Heeft u interesse om met uw vriendenkring,
gemeente e.d. ook een weekendseminar te
Israel is als een rijsje uit een stronk die organiseren? Karen of Yair Strijker komen
weer opgeschoten is en snel tot wasdom graag vanuit Israel naar u toe! 😊. De
aan het komen is.
onderwerpen kunnen uiteenlopend zijn:
Israel telt mee onder de naties en er valt -een Psalmenweekend, bezien vanuit de
Hebreeuwse grondtaal;
niet met deze kleine maar
jongvolwassen ‘leeuw’ van Juda-staat -een basisseminar Bijbels denken vanuit de
Hebreeuwse taal;
te spotten. Van meerdere kanten
-of wat te doen met of op de Bijbelse
dikwijls bedreigd en soms ook van
Feesten van Israel, zien we Jehoshua daarin
binnenuit, zelfs door leden van eigen
terug;
volk… Moge we het meemaken dat de -Joodse-Israelische geschiedenis in
Messias Jehoshua er Zelf snel
vogelvlucht e.d.
verschijnt.
Wilt u het ook meemaken om een paar Hebreeuws is Gods Taal! Meer leren over
Zijn Taal? Zie ‘Hebreeuws in Zes Dagen’
dagen in Israel te zijn en Yom
ha’atsmaoet met het volk van Israel te van Studiehuis Reshiet.
vieren?
Onze docente Elske Vahl-Leusink geeft een
We organiseren een volledig
wekelijkse vlog over een Hebreeuws
verzorgde reis van 8 mei t/m 13 mei.
woord, absoluut warm aanbevolen!
Inclusief directe vlucht,
https://elskevahl.com/2018/09/13/till
overnachtingen, goede en smakelijke
y/
verzorging, entrees ed. en voor wie wil
zijn er iedere ochtend toegankelijke
www.studyhousereshiet.com
verrijkende studies (circa 1 uur per dag)
O ja… wilt u de werkzaamheden van
vanuit de Hebreeuwse taal.
Toegankelijk voor iedereen. In mei zijn Studiehuis Reshiet in Israel steunen?
Dat kan via NL29ABNA0547807635, fam.
de temperaturen gemiddeld zo rond de
Strijker of
25-29 graden.
via de ANBI stichting Ammeech Ammi,
NL86INGB0004358913 tbv Studiehuis
Kosten all-in: €875, pp op basis van
Reshiet.
tweepersoonskamer. U regelt wel zelf
Dank!!! Yair en Karen Strijker Na’aleh
uw verzekeringen. Wilt u toch langer
Israel.
blijven, dan kan dat ook.
Mail ons! info@studiehuisreshiet.nl

Parasha: Jitro, Ex/Smot 18-21 שמות, Haftara: Jes. 6:1-7:6, 9:6-7 en Math.5:8-20
Jitro is volgens de Joodse overlevering een nazaat van Abraham via zijn derde vrouw, Keturah. Of is
zij de tweede vrouw? Sommige overleveringen melden dat na de dood van Sarah, Abhraham
(opnieuw) met Hagar zou zijn getrouwd en dat Keturah dezelfde persoon dus is. Jitro erkent Elohiem,
JHWH, als de Grote God (Ex. 18:11) en was met Moshe blij dat het allemaal zo goed was afgelopen
met het volk, na de vreselijke onderwerpingsperiode in Egypte. De priester uit Midian, het huidige
noorden van Saudi Arabië, is een wijs man met strategisch en maatschappelijk inzicht. Hij geeft zijn
schoonzoon het advies niet teveel hooi op de vork te nemen door overal zelf de hand op te willen
leggen, alles te willen controleren en in de gaten te willen houden. Moshe moet zorgen, adviseert hij,
niet burn-out te raken. Hij moet werkzaamheden uitbesteden en vertrouwen op wijze raadgevers. Een
nog altijd wijs advies van pakweg 3500 jaar oud.
Hfst.19 verhaalt de bijzondere band die Adonai opbouwt met zijn geliefde volk. Hij heiligt hen tot
Zijn bruid. De Heilige Adonai wil dat Zijn volk zich ook heiligt en zich heilig gaat gedragen door te
doen wat Hij zegt. Het zal een volk van koninklijke priesters zijn, apart gezet, geheiligd voor het doel
om een licht te zijn voor de volkeren en om de volkeren vóór te leven aangaande de wegen van de
Schepper. De uitverkiezing van Israel is gericht op het behoud van heel de wereld, want heel de aarde
is van Hem (Ex 19:5). Het hele volk staat daar vol spanning bij de berg Chorebh en zegt tegen Moshe
dat ze zullen doen wat ze beloofden: Hem volgen. Maar hoe breekbaar zijn menselijke woorden…
Gods Woord staat echter onwankelbaar vast.
De verschijning van Gods Aanwezigheid bij de Berg is een gebeuren wat ingegrift is in het geheugen
van héél het volk tot op de generatie van vandaag de dag. Er zijn niet alleen priesters aanwezig die de
donder horen en de rook zien, nee, héél het volk is getuige (Ex. 20:18). Zijn Stem is als het geluid
van een Shofar en er staat dat zij de ‘kolot zien’ קולות. Kolot wordt vlak vertaald met bliksem maar
letterlijk is het ‘stemgeluid.’ Wat zij zien is te omschrijven als het letterlijk neerdalen van de
Letters/Woorden van Adonai. Zij zien JHWH, het Levende Woord, neerdalen en horen deze Stem
luid spreken. Zoiets vergeet een volk nooit. De Woorden die gesproken zijn, staan bij ons o.a. bekend
als de ‘Tien Geboden.’ Alleen er staat niet in het Hebreeuws dat het wetten, voorschriften (chok  חוק,
torah  ) תורהof regels (mishpatiem )  משפתיםzijn. Het zijn geen ‘geboden,’ het zijn de ‘Tien Woorden’
(Eser Dibharoth)  אשר דברותen ze staan bijna allemaal, behalve het vierde en vijfde Woord, in de
onvoltooide wijs. Oftewel: shabat vieren (4e Woord) en de ouders hoog houden (5e Woord) is een
activiteit die we hier op aarde al kunnen beoefenen en behoren uit te voeren. Als Israel (incl. de
koningen, profeten, Jehoshua en Zijn volk) dat na minimaal 3500 jaar nog steeds kan, dan kan
iedereen dat! De andere 8 Woorden zijn uiteraard niet minder relevant en ook niet minder van deze
tijd, maar zijn voor de meerderheid van de mensen wel veel moeizamer om vast te houden Deze 8
Woorden worden ons ook op het hart gedrukt, moeten ons ook worden ingeprent en deze staan
behalve voor nu ook voor de toekomst, de onvoltooide wijs! Ooit zal er een periode zal waarin men
geen andere goden dient; steelt; echt breekt; zal men niet moorden en bedriegen. HalleluJah, het komt
dus echt goed met onze wereld, maar we moeten wel leren luisteren; het moeilijkste werkwoord voor
de mens: Shma Yisrael, Adonai Echad (Hoor Israel, Adonai is Eén). De ‘Tien Woorden’ van hfst. 20
zijn dus ook hoopvolle beloften voor de toekomst, waarin Zijn Koninkrijk op aarde zichtbaar gestalte
gaat krijgen en wij onder onze druif en vijgenboom mogen zitten.
De roeping van Jesaja wordt behandeld en daar zijn de moeilijke woorden: ‘Horende hoort, maar
versta niet en ziende ziet, maar merk niet!’ We weten allemaal hoe de geschiedenis is gegaan voor
het volk Israel en hoe de steden inderdaad zijn verwoest (vs 11), hoe de mensen zijn weggedreven uit
het land (vs 12) omdat men inderdaad niet heeft verstaan en niet heeft opgemerkt… God maakt al
Zijn beloften waar, ook de onheilspellende… Toch redt Hij eerst nog koning Achaz van Efraïm en de
Syriërs. ‘Wees niet bevreesd voor deze rokende puinhopen,’ zegt Hij regen Achaz. Wel, Achaz ziet
helemaal geen rokende puinhopen, hij ziet een legermacht, aangevoerd door twee vijandelijke

koningen. Maar toen God met deze twee klaar was, waren het wel twee rokende puinhopen… Pas op
voor de toorn van onze God!
Waarom de lezing in Mattheus nu middenin de Zaligsprekingen moet beginnen is ons onbekend, wij
lezen het liever vanaf vers 1. Wat Hij hier tegen Zijn eigen volk Israel zegt, is zo beloftevol, maar
ook waarschuwend. Als we Hem werkelijk willen volgen dan ontstaat er als vanzelf tegenstand en
zelfs vervolging. Wel, dat hebben zeer velen door de eeuwen heen geweten! Volhouden en blijven
houden van Hem, op geen manier versagen om in te mogen gaan in het Koninkrijk der Hemelen.
Nee, de Wet, de Thora is allerminst afgedaan, maar Zijn kruisdood en opstanding onthult Zijn
reddend werk in onze heilsgeschiedenis. De Thora blijft ten allen tijde en Hij verwerkt Gods toorn in
Zijn kostbaar offer, het Offerlam, wie is als Hij? Shabat shalom!
In Mattheus 5: 17 zegt Jehoshua: ‘Meent niet dat Ik gekomen ben om de Torah of de Profeten te
ontbinden; Ik ben niet gekomen om die te ontbinden, maar te vervullen.’ Het woord vervullen is in
het Grieks afgeleid van het werkwoord Πληροω, pliro’o (Ik vervul, Ik beman), wat weer komt van
het zelfstandig naamwoord πληρης, pliris, vol zijn; bemand worden, wat in het Hebreeuws onder
meer betekent:  שלםshalem! Shalem betekent onder meer: vol zijn, vervuld zijn, behouden
Wij sturen deze brief aan vrienden en bekenden. Wilt u deze niet ontvangen? Reply ons dan.

