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Jom shishi, de zesde dag alweer.
Dan denken wij soms van: ‘oeps…
we moeten ‘Vanuit Shomron’ nog
schrijven, editen, versturen e.d.’
Onze dagen van de week zijn
dikwijls zo druk bezet met studieen Gastenhuis-werkzaamheden, dat
gericht schrijven over het hoe en
wat hier in Israel wel eens erbij in
dreigt te schieten. We zullen ons
best blijven doen en hopen dat het
ons blijft lukken u te schrijven.
We zien uit naar Shabath, onthaasten en gezellig met o.a. het gezin
de maaltijden vieren. Iets waar de
kinderen ook gelukkig naar uitzien.
Voordeel van het in Israel wonen
en de vrijdagavondmaaltijd met het
gezin willen doorbrengen is, dat de
meeste gezinnen hier datzelfde
doen en er vrijwel geen feestjes of
sportevenementen georganiseerd
worden op de vrijdagavond, waar
onze kinderen dan heen zouden
moeten. Shabath, letterlijk betekent
dit: staken, zitten, niet doen,
stoppen, is een geweldig geschenk
van Adonai, gegeven aan de gehele
mensheid vanaf Zijn schepping.
Todah rabah, dank U wel!

‘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

Polen
Netanyahu was deze week enkele dagen
in Polen, in verband met een door de VS
georganiseerd internationaal topoverleg
over de situatie in het Midden Oosten.
Netanyahu bezocht ook het museum bij
het Warschau getto. Hij zei daar luid en
duidelijk dat ook Poolse mensen samen
werkten met de nazi’s en daardoor
medeverantwoordelijk waren voor de
moord op Joden in WO2. In Warschau
woonde, op New York na, vóór WO2 de
meeste Joden en in geheel Polen leefden
er ongeveer 3 miljoen, vooral orthodoxe
Joden. Bijna allemaal zijn zij vermoord.
Nu leven er nog circa 10.000 in geheel
Polen. Onlangs is er een omstreden wet
in dit land aangenomen dat niet gezegd
mag worden dat Polen medeschuldig is
aan de nazipraktijken. Er staat gevangenisstraf op wanneer je dit toch zegt.
‘Maar het valt gewoon niet te ontkennen,’ zei
Netanyahu, ‘dat juist vele Polen vrijwillig
meewerkten aan de grootste aanslag ooit op
het joodse volk in de wereldgeschiedenis
onder de wolk en nevel van de een wereldoorlog.’

Vanuit de Shomron

Oman en Israel raken sterker
bevriend
en het lijkt erop dat de
dat
zgn. ‘Palestijnse kwestie’ voor veel
Israel heeftlanden
een tekortondergeschikt
aan water en daarom d
Arabische
lijkt te worden aan de dreiging die
in de regio uitgaat van Iran. De
vraag is natuurlijk voor hoe lang…
Gewaren er aanbiedingen!. InIn
Iran windt er geen doekjes om dat
zij Israel wil vernietigen.
Er schijnt in Teheran zelfs een
publieke grote klok te zijn die aftikt
tot het moment dat die woeste wens
van het huidige regime zou
uitkomen.

Israel is echter sterk en Netanyahu zegt
dikwijls dat vroeger, ‘toen wij als joden
door de wereld zwierven hadden wij
geen leger en konden wij ons niet
verdedigen maar nu wij een eigen land
hebben zijn we wel sterk.’
Stoere taal, taal die ook past in een
Arabische omgeving waarin we wonen
en Israel heeft ook zeker heel wat achter
de hand en in zijn mars, maar Israel’s
kracht zit niet in de wapens of het
kapitaal maar in het geloof en
vertrouwen op de God van Israel want
de strijd tegen het Joodse volk is vooral
een strijd tegen de God van Israel.
‘Uw vijanden roeren zich, tegen Uw
volk smeden zij een complot, ze spannen
tegen Uw lievelingen samen en zeggen:
kom, wij verdelgen dit volk, opdat
Israels naam zal niet meer worden
genoemd….’ Psalm 83!
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Bloemen uit de Jemenitisch-Joodse moshav
Maor (in de buurt van Hadera), bedoeld voor de
Nederlandse markt. Wie weet heeft u ze
binnenkort in de tuin staan of op de vaas.
Zin om een paar dagen in ons vrijstaand appartement te bivakkeren?
Eigen opgang, tuin, keuken, badkamer en slaapkamer. Heerlijk voor twee
maar ook geschikt voor 4 personen.

www.studiehuisreshiet.nl

Shabat shalom

De nieuwe uitgave van ons magazine TijdStip
is in de maak. Excuus dat u iets langer moet
wachten… maar het wordt weer een mooi
nummer!!! Wilt u een gratis proefnummer?

Vanuit de Shomron

In het Modi’ien-Ben Shemenbos, een paar
kilometers van ons vandaan, is het niet alleen
heerlijk wandelen of picknicken voor ons, zo
te zien op het plaatje. Je kunt er heerlijk
bivakeren tussen de ruïnes van het oude
Modi’ien van de Makkabeeën.
Vorige week is Ori, een Joods meisje van 19
op brute wijze vermoord, vlakbij de Bijbelse
dierentuin in Jeruzalem. De dader is een 29
jarige Arabier uit Hebron. De man verliet met
een mes op zak zijn huis om zomaar een
willekeurige moord op Joden uit te voeren.
Vreselijk.
In Israel roept men om de doodstraf. De
laatste en enige keer dat er in Israel een
doodstraf is uitgevoerd was in 1962, toen
werd de nazi crimineel Otto Adolf Eichmann
opgehangen.
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Schreven we vorige week vol vreugde
over de aankomende Engelse vertaling
van de cursus Hebreeuws in Zes Dagen,
deze week hebben we besloten om de
Duitse versie te laten opschonen en een
editor begint volgende week. Het kost wel
wat geld, maar omdat we ook aanvragen
krijgen om het boek online in Duitsland te
verkopen is het ook belangrijk dat we de
Duitse versie nogmaals op fouten na laten
kijken. De verwachting is dat rond Pesach
(eind april) er zowel een Engelse als
vernieuwde Duitse versie beschikbaar is en
dat daaruit op termijn voor ons ook deels
een inkomen mag uitkomen. Wat zou het
fijn zijn wanneer wij als Studiehuis Reshiet
meer vrij komen om cursussen te geven en
studies te ontwikkelen. Het zou beter en
gezonder voor ons beiden zijn dan dat wij
de best zware verantwoordelijkheden
blijven dragen en de werkzaamheden
uitvoeren om het Gastenhuis te runnen met
de vele studiereizen erbij. Wensen mogen
we allemaal 😊 en Hij weet ervan en we
gaan door zoals Hij het zal leiden. Het was
ook onze trouwtekst: psalm 32:8. ‘Ik
onderwijs u aangaande de weg die gij zult
gaan,’ prachtig en vertroostend!!
O ja… wilt u eens een gift geven of de werkzaamheden
van Studiehuis Reshiet regelmatiger steunen?
NL03 INGB000 8725116 of
via de ANBI stichting Ammeech Ammi,
NL86 INGB000 4358913 tbv Studiehuis Reshiet.

Dit weekend verwachten we weer veel regen
en dan valt er sneeuw op de Hermon. Tussen
de buien door zon en dan de regenboog!

Lehitraot!
info@studiehuisreshiet.nl

Studiehuis Reshiet-Gastenhuis Nof Shomron (zicht
op Samaria).

Dank/todah !! Yair en Karen Strijker. Na’aleh Israel.
‘Onze’ docente Elske Vahl-Leusink geeft een wekelijkse
vlog over een Hebreeuws woord, absoluut warm
aanbevolen!
https://elskevahl.com/2018/09/13/tilly/

Parasha tetsave  תצוהBeveel! We lezen Exodus 27:20-30:10. Uit de Haftara lezen we Ezechiël 43:10-27 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 met de twee rammen. Aharon en zijn zonen worden
gezalfd met shemen hamishchah, zalfolie  שמן המשחהen let hier op het woord mashach משח, wat zalven
betekent en waarvan komt het woord mashiach,  משיחGezalfde. Onze 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 maaltijd houden met God. 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, ieder die 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 מזבח
wordt ingewijd, nu met het offeren van een stier, een bok en een ram, zeven dagen lang als brandoffer en
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!

Wij sturen deze brief aan vrienden en bekenden. Wilt u deze niet ontvangen? Reply ons dan.

