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Vrijdagmiddag veertien mei 1948
werd de staat Israel in Tel Aviv
door Ben Gurion uitgeroepen. Hij
zei o.m. met zijn karakteristieke
stem: ‘Ani machriez bazot al
hakamat medina Jehudit be’érets
Yisrael, hie medinat Yisrael.’
Hierbij roep ik de Joodse staat in
het land Israel uit, zij heet Israel.
Een dag later vielen 7 legers de
jonge staat, aan maar wonderlijk
genoeg bleef zij ‘geworteld’ en is
zij na 71 jaar inmiddels een sterke
‘boom.’ De Palestijnse Arabieren
noemen 15 mei Naqbadag. Voor
hen is de stichting van Israel
temidden van Arabische moslimlanden een ramp en een schandvlek. Het is voor hen ontoelaatbaar
dat de Joden een onafhankelijke
staat hebben in hun midden. Joden
mogen wel leven, maar in een
‘dhimmi-ondergeschikte status.’
Hamas wist meer dan elfduizend
Gazanen te mobiliseren bij het
grenshek om te demonstreren en
vernielingen aan te brengen. Ook
werden er weer vuurvliegers naar
Israel gestuurd, die meerdere
branden op akkers veroorzaakten.

‘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

Er vielen één dode en meerdere gewonden. In Israel bleef het rustig. Ik moest
die dag de auto voor apk laten keuren en
werd geholpen door een enorm vriendelijke Arabier. Ik zag dat hij ook goed en
vertrouwelijk omging met o.a. ultra
orthodoxe klanten. Hij vertelde me dat
hij wegens de ramadan vast en het
helaas erg warm weer was, maar hij had
het verder prima naar zijn zin in Israel.
Wel wilde hij graag eens naar Holland
komen. Ik kreeg wat extra service van
hem 😊, salaam aleikum.
Deal of the century
Er is al veel over gespeculeerd en deze
week lazen we dat na het Wekenfeest,
Shavuoth, de VS bekend maakt wat het
voorstel is voor vrede tussen Israel en
o.a. de Fatachpartij. Fatach heeft op
voorhand de deal al verworpen dus dat
begint goed. Vrede hier? Misschien een
tijdelijke gekunstelde, maar een echte
wanneer Meshiach hier fysiek op aarde
regeert, niet eerder. Dat Jehoshua kome.

Vanuit de Shomron

In het Gamla natuurpark vlogen
voorkort nog zo’n twintig vale
gieren. Dit jaar hebben we deze
aaseters nog in de verte zien
vliegen. Twintig jaar geleden waren
dat er rond de honderddertig en deze
week troffen parkwachters elf dode
gieren aan waardoor de populatie zo
goed als gedoemd is uit te sterven.
Ze zijn vergiftigd. De verantwoordelijken zijn helaas nog niet
gevonden. In 2016 hebben UN
medewerkers geholpen een vale
gier, die gevangen was in Libanon,
terug te brengen naar Israel.
Libanon beweerde dat de gier
spioneerde voor Israel.
Eurosongfestival, opgang-afgang
Tja, vroeger vonden we het in de jaren
’70 als jongelingen erg leuk om naar het
songfestival te kijken. Herinner me nog
dat we mochten opblijven terwijl de
ouders al naar bed waren en dat we ze
tegen middernacht wakker maakten
omdat Israel weer had gewonnen, toen
met het lied Halleluyah (n.a.v. psalm
148) in 1979. Nu, 40 jaar later, zou een
‘prijs de Heer’ lied het niet meer zo goed
doen. Israel hoopt door het festival
positief en ‘progressief’ over te komen
op de wereld. Tel Aviv is nu potdicht
vanwege tienduizenden bezoekers uit 41
landen die, niet zoals de profeten het
voorspelden, opgaan naar Jeruzalem om
de Feesten van Adonai te vieren maar
afdalen naar Tel Aviv om een werelds
feestje vieren…
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In Lod, vlakbij Ben Gurion werd
op naqbadag, 15 mei, het interieur
van een synagoge vernield.
Gelukkig konden zij de Aron
haQodesh, de kast waarin de
boekrollen bewaard werden, niet
openen. Helaas is er veel schade en
zijn er attributen gestolen en een
shofar kapot getrapt.
Aardbevingen zijn in de
omgeving van Israel geen
zeldzaamheid. In januari was er
een beving van tegen de 4 op de
schaal van Richter en woensdagavond tegen 20:00 uur was er een
beving van 4.6. In Na’aleh voelden
we niets maar we zagen filmpjes
waarbij plafondlampen licht heen
en weer bewogen bij sommige
steden aan de kust.
Het is jaren geleden dat we het
water van het meer van Tiberias zo
hoog zagen komen. Hier en daar
staan zelfs redelijk grote bomen in
het water. Hopelijk krijgen we
weer veel regen komende winter.
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Van de week waren we in
Bethel, bij de ruïnes van koning
Jerobeam en een orthodoxe
man sprak mij aan en zei: ‘kom
even kijken en vertel het je
vrienden want ik heb iets
bijzonders zojuist gezien’.
Tussen het gras, bij een oudere
eik, lag wat op het plaatje
hierboven staat: duda’im oftewel liefdesappelen. Deze zijn
nog niet rijp want ze moeten
nog knalpaars worden.
Ruben, de zoon van Lea vond
Duda’im in het veld tijdens de
tarweoogst, staat er in Genesis
30:14. Rachel wilde ze graag
hebben en ruilde met Lea ‘een
nachtje slapen met Jaakov’
voor deze appeltjes. Issaschar
werd uit die ‘koop’ verwekt;
Lea noemde haar vijfde zoon zo
omdat zij uitriep: ‘God heeft
mij loon gegeven.’
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TijdStip is verstuurd.
Wilt u een gratis proefnummer?
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Misschien overweegt u een gift te geven of
de werkzaamheden van Studiehuis Reshiet
regelmatiger te steunen?
NL03 INGB 000 8725116 tnv Studiehuis
Reshiet of
via de ANBI stichting Ammeech Ammi,
NL86 INGB 000 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/2018/09/1
3/tilly/

In Israel zijn wij één week vóór met de Parasha.

De parasha deze week is Bahar  בהר, op de berg. We lezen Leviticus 25:1-26:2. Uit
de Haftara lezen we Jeremia 32:6-27 en uit Lukas lezen we 4:16-21.
De Parasha gaat onder meer over het jubeljaar en over de losser, die voor zijn familie
instaat in het geval van slavernij of van de verkoop van een stuk land. Wie geen losser
had, die wachtte tot het jubeljaar aanbrak om vrijgesproken te zijn van slavernij of
schuld. In Lukas spreekt Jehoshua hierover. Hij zegt dat Hij het aangename jaar
verkondigt, het jubeljaar dus. Hij is de Losser, Die vrijkoopt van slavernij. Kijk maar
naar het woord Golgotha, in het Hebreeuws galgalta,  גלגלתאen naar het woord go’el
 גאל, losser en we zien dat deze twee woorden verband hebben met elkaar door de
gimel  ג, de Aleph  אen de lamed  לin beide woorden (men kan zelfs het gehele woord
go’el uit het woord galgalta halen), afgeleid van de werkwoordstam ga’al  גאל,
verlossen, vrijkopen, de losplicht vervullen. Dat is wat Hij deed op Golgotha: Hij kocht
Zijn familie vrij, Hij deed dat, de grote Broer van Zijn volk en van ieder die in Hem
gelooft en Hem aanroept. Hij kocht Zijn familie vrij, betaalde de losprijs. Golgotha
betekent schedelplaats, naar het woord voor schedel: gulgaleth,  גלגלת. Het woord voor
wentelen is het woord galgal,  ; גלגלde schuld is afgewenteld door Zijn verlossend
handelen op de schedelplaats..
God sprak uit aan Jeremia: “Ik ben de Aanwezige, de God van alle vlees, zou Mij enig
ding te wonderlijk zijn?” Dat ging in dit geval over het kopen van een veld bij
Anatoth, vlakbij Jeruzalem, in de tijd dat de Chaldeeën de stad belegerden. Jeremia
trad hierbij op als losser voor zijn neef, die zodoende niet op het jubeljaar hoefde te
wachten om de koopsom af te lossen. De koop van dit veld was Gods manier om te
zeggen dat, hoewel het land onder grote druk van de vijand stond, ‘er toch nog huizen
en velden en wijngaarden in dit land gekocht worden’ (vers 15). Opnieuw kunnen we
verwachtend uitzien naar de velden en wel in hetzelfde gebied van Benjamin en het
aangrenzende Ephraim, want God spreekt de wijnranken aan om te reiken van oost
naar west omdat Zijn volk nadert te komen, wij denken daarbij aan de aliahgangers uit
Frankrijk, met hun expertise voor wijnbouw, kom maar op en bewerk de velden hier!
Overigens is het zeventigste jubeljaar al voorbij, zeventig is een getal van volheid;
denk maar aan de zeventig zielen die naar Egypte trokken met Ja’aqobh; aan de
zeventig palmbomen bij Elim en aan de zeventig volkeren, enzovoort.
Het jubeljaar wordt tegenwoordig geteld, maar niet gevierd. Het zal pas weer gevierd
gaan worden wanneer alle verloren geraakte stammen weer in Israel zijn aangekomen.
Wanneer het volk thuis is gekomen, dan komt Vader thuis, zou voor Hem iets te
wonderlijk zijn?
Wij sturen het Shomron Nieuws naar familie, vrienden en bekenden. Wilt u het niet meer
ontvangen? Reply ons dan.

