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Pools staartje
Vorige week durfde Netanyahu
openlijk te zeggen dat ook veel
Polen schuldig waren aan de moord
op Joden in WO2. Waarom de
waarheid verzwijgen of mooier
voorstellen dan die is? Polen
bestraft mensen die zeggen dat de
moordkampen die daar stonden,
Poolse concentratiekampen waren.
De nazi’s hebben ze daar neergezet, stellen zij. Netanyahu kon
toch nog met zijn opmerking
‘wegkomen’ maar de zojuist
aangestelde minister van Buitenlandse zaken, Katz, maakte een
stellige opmerking tijdens een
interview hier in Israel. Hij citeerde
o.a. oud premier Shamir, die heel
persoonlijk te maken heeft gehad
met Polen. Shamir’s vader werd
door polen vermoord en hij placht
te zeggen: ‘de polen krijgen het
antisemitisme ingedronken via de
moedermelk’. Deze opmerking
zette de situatie nog veel meer op
scherp en Polen heeft een
belangrijke top, Visegrad, die in
Jerusalem zou plaatsvinden,
afgezegd. Het is weliswaar niet zo
handig, zeker niet van een zojuist,

‘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

aangetreden minister om
generaliserende opmerkingen van
anderen te citeren, want uiteraard waren
er ook vele goede Polen! Anderzijds is
het goed te begrijpen dat kinderen van
Holocaust overlevenden, zoals ook
minister Katz, het niet accepteren dat
een land waar meer dan 3 miljoen
Joden op vreselijke wijze zijn vermoord,
het Joodse volk gaat voorschrijven wat
zij wel of niet mogen zeggen over wat er
toen gebeurd is en wat hun gevoelens
daarover zijn. Israëliërs/Joden kunnen
en zullen niet vergeven en vergeten wat
de nazi’s ‘Am Israel’ hebben aangedaan,
zei Katz.

Vanuit de Shomron

Naar de maan
Vannacht
is de Israelische
dat
‘Bereshiet’ vanuit de VS, de lucht
ingeschoten.
betekent
Israel heeft eenBereshiet
tekort aan water
en daarom d
‘met de eersteling’ maar wordt
meestal vertaald als ‘in het begin,’
het eerste Bijbelwoord. Israel is het
eerste
landerwat
een maantocht
Gewaren
aanbiedingen!.
InIn
organiseert met privégelden. Het
doel van de reis is om meer
wetenschappelijke kennis op te
doen. Wetenschap staat erg hoog in
het vaandel van ons landje en dat
merken we ook o.a. aan de vakken
die onze kinderen leren op school.
Fysica, chemie, biologie en
mathematica worden op zéér hoog
niveau aangeboden op de middelbare scholen.
Als de onderneming slaagt, zal
Israel het vierde land ter wereld zijn
van waaruit een maanreis is georganiseerd.
De komende 7 weken zullen we
behalve de vele verkiezingsdebatten
vast ook genoeg over Bereshiet
horen. Netanyahu zei vannacht dat
de ‘olie’ van de maanlander de
Israelische ‘choetspa’ is.
Choetspa is brutaliteit maar ook een
vorm van durf en ondernemingskracht. In het Jiddisch zegt men
choetspeh. 😊
Wat nu ook op de maan gaat landen
is een Thorah, tekeningen van
kinderen en o.a een schrijven van
een Shoa overlevende.
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Verkiezingen
Gisteren is er op de valreep een
midden-links blok gevormd om de
rechtse partijen de wind uit de zeilen
te halen. De media staan aan de kant
van links in Israel, zoals in vele
landen het geval is….
Mochten zij winnen dan zou Bennie
Gantz de eerste twee jaar de nieuwe
aanvoerder kunnen worden en
daarna zou dan Yair Lapid twee jaar
het stokje overnemen. Het zou
allemaal ‘Gantz anders’ worden. Wij
zien daar niet naar uit….

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
Kersen
In de schappen van supermarkten zullen er dit
voorjaar minder kersen liggen. Ecoterroristen uit de omgeving van Hebron
hebben tientallen kersenbomen met vrucht
omgezaagd in Gush Etsion. Het is het
zoveelste incident. Op vele plekken in zowel
Judea als Samaria zagen terroristen van tijd
tot tijd in bloei staande vruchtenbomen om.
Van hen mag Gods Land niet bloeien, maar
ze zullen aan het kortste eind trekken. Zijn
Land zal weer bloeien en op kale heuvels zal
er van alles groeien. Dat is beloofd!
Studieweekend in Lomm
Vanaf donderdagavond 11 april t/m zondag
14 april na de lunch is er een studieweekend
in het mooie Limburg. Docent: Yair Strijker,
Studiehuis Reshiet, Israel.
We behandelen de ‘Alephcursus Hebreeuws
in Zes Dagen.’ Deze basiscursus stelt u in
staat om zelfstandig Bijbelwoordstudie te
beoefenen.
Toegankelijk voor iedereen en verrijkend:
Bijbels denken vanuit de Bijbeltaal!
Kama zeh/ hoeveel kost dat?
Drie overnachtingen in het rustige Lomm,
volledige verzorging, maaltijden en het
seminar: €250.
Op vrijdagavond vieren we de feestelijke
shabatmaaltijd.
Men kan ook b.v. als daggast alleen het
seminar bijwonen. Vraag naar de
mogelijkheden!

Lehitraot!
info@studiehuisreshiet.nl
Studiehuis Reshiet-Gastenhuis Nof Shomron (zicht
op Samaria).
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De Palestijnse Authoriteit betaalt nog
altijd maandelijks veel geld aan de
familieleden van omgekomen Arabische
terroristen (shahids/martelaren noemen zij
hen…).
Dat is onder andere een doorn in het oog
van bijna alle Joodse Israëliërs. Honderden
Israëliërs zijn in de loop der jaren vermoord
door terroristen en dan te weten dat de
familieleden daarvoor nog altijd beloond
worden? Dat doet erg veel pijn.
Israel hoopte deze week Abbas onder druk
te kunnen zetten door geïnd belastinggeld
voor de Palestijnse Autoriteit gedeeltelijk in
te houden maar het werkt averechts. Hun
standpunt is nu eenmaal geheel anders en
zij blijven terrorisme steunen. Met deze
instelling kan er nooit vrede komen. Hun
enige doel is geheel Israel te bezetten. Zij
dreigen, doordat er geen voldoende gelden
binnenkomen, dat er juist meer aanslagen
kunnen volgen. Ook toen zij wel geld
hadden zeiden ze dat, het is nooit anders
geweest…
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.
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 van de week Ki Tisa: Exodus 30:11tot 34:35. De haftaralezing is 1 Koningen 18:1-39. Uit
het NT 1 Corinthiërs 3:1-18.
Opnieuw deze week een lezing waarin heel veel tegelijk wordt behandeld. Het begint met dat alle
mensen vanaf twintig jaar en ouder een hefoffer moeten brengen van een halve sikkel oftewel 5,7
gram keseph כסף, zilver, geld. Dit om boete te doen.
Een mooi woordverband is dat boetedoening het Hebreeuwse werkwoord kaphar  כפרis, wat verband
heeft met keseph  כסףdoor de gelijke phé  פen kaph  כin beide woorden (aan het eind van keseph staat
overigens een sluit-phé ף, die er iets anders uitziet, maar het is dezelfde letter als de ‘gewone’ phé )פ.
Er vindt herstelbetaling plaats.
Opvallend is dat de instelling van de Shabat door God geboden wordt tussen Zijn geboden omtrent de
bouw van de tabernakel. Volgens de beroemde rabbijn Abraham Moshe Heschel is de Shabat een
paleis, waar God op vastgestelde tijden de deuren van opent, bedoeld voor de mens om Hem te
ontmoeten. Wat een prachtige vergelijking: Gods bouwplannen zijn in deze parasha van bredere
strekking dan op het eerste gezicht lijkt.
Ook Paulus heeft het in 1 Corinthiërs over de bouw van een gebouw, een binjan  בניןin het
Hebreeuws. Hij stelt dat de bouwers niets zijn, de bouwers zijn hier de onderwijzers. Paulus is
verbolgen over het feit dat de Corinthiërs zeggen dat de één van Paulus is en de ander van Apollos.
De onderwijzer, moreh  מורהplant, de naprediker begiet, maar het is uiteindelijk God Die de wasdom
geeft, dat mag niet vergeten worden!
Paulus waarschuwt daarbij dat men zeer zorgvuldig moet zijn met wat men op de Hoeksteen bouwt,
want het zou licht scheef kunnen gaan. Let erop dat zowel moreh,  מורהonderwijzer en Torah תורה
Gods Onderwijzing, afgeleid zijn van het werkwoord jarah,  ירהrichting geven, werpen. Een leraar
staat niet boven zijn Meester en als hij onderwijst buiten wat God onderwezen heeft in de Torah, dan
bouwt hij scheef en dat is zeer ernstig.
Dan bouwt Eliah in de haftaralezing een altaar voor God, of beter gezegd: hij herstelt het aloude
altaar in de Naam des Heren. Zou hij, evenals Obadja, de vrome dienstknecht van de slechte koning
Achab, ook in de rats gezeten hebben of God het offer wel echt zou aansteken?
Zoals we kunnen lezen in deze haftara, durft Obadja eigenlijk niet naar koning Achab te gaan om te
zeggen dat Eliah zich heeft vertoond. Al jaren is Achab namelijk op zoek naar Eliah, maar God heeft
hem verstopt voor Izebel, de vrouw van Achab, die alle profeten laat ombrengen die ze maar vinden
kan. Obadja vreest de reactie van de koning, als hij hem komt zeggen dat Eliah hem laat roepen en
stel dat Eliah dan niet meer op de afgesproken plek zal staan wachten?
Gelukkig voor hem staat Eliah inderdaad wél te wachten op de afgesproken plek om de koning tot de
orde te roepen en een unieke ‘wedstrijd’ aan te gaan tussen God en de afgoderij waar het volk toch
weer voor is gezwicht.
Dat men nog zoveel water over het altaar kan gieten is al een wonder op zich: het heeft immers drie
jaar niet geregend! Op meesterlijke wijze betoont de God van Israel Zich met het verbranden van het
offer met water en al. Wat een geweldige manifestatie van de wonderlijke God van Israel! Shabat
shalom!

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

