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Het is de eerste keer in de geschiedenis
van de staat Israel, dat het niet gelukt is
om binnen de afgesproken tijd na de
verkiezingen afgelopen mei, een
coalitie samen te stellen. Het gevolg is
dat Israel op 17 september opnieuw
naar de stembus gaat. Rechts heeft een
meerderheid, maar onderwerpen zoals
o.a. dienstplicht voor orthodoxen zijn
een breekpunt geworden. Avigdor
Liberman van Yisrael Beitenu (Israel
ons huis), wordt door de meeste
Israëliërs beschouwd als degene die
onwrikbaar was en niet bereid tot
compromissen. Het punt van dienstplicht voor de orthodoxen is er al sinds
de stichting van de staat in 1948,
waarom zo hard spelen zodat de staat
Israel nu miljoenen shekels kwijt is
door nieuwe verkiezingen.. Een vrije
dag op 17 september kost ook miljarden, schrijven ze hier in de kranten….
Het is bovendien de vraag of bij de
nieuwe verkiezingen de verdeling van
de mandaten heel anders zal zijn.
Eerlijk gezegd hopen we dat Liberman
de kiesdrempel van 3.5 mandaten niet
zal halen en Likud sterker zal worden.
Of de ‘Deal of the century’ nog bekend
wordt gemaakt is nu ook gissen. Het
kan wel november worden voor er een
nieuw Israelisch kabinet is en heeft de
VS dan aandacht voor Israelpolitiek?
Ze zijn dan in de VS volop bezig met
hun eigen verkiezingen voor 2020.

‘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

Wat gaat het worden, kopt de krant Yediot
Achronot, verkiezingen of een regering?
Afgebeeld staan Netanyahu en Liberman. We
weten het inmiddels. De uit Rusland afkomstige Liberman zou volgens de orthodoxe
partijen sowieso geen zin hebben om met
Netanyahu in een coalitie te zitten en de
dienstplichteis als smoes gebruiken. Of te
wel… het modder gooien is al begonnen. Het
gaat op meerdere punten waarschijnlijk een
hete en verhitte zomer worden…

Over hitte gesproken… afgelopen week
waren er bijna 1000 branden in Israel. Vele
daarvan waren aangestoken. Erg veel schade
is er dan ook aan de landbouw. Op weg met
een studiegroep naar het noorden, zagen we
in de Jordaanvallei bergen helemaal zwart
geblakerd. Dit weekend wordt weer erg
warm, de tweede hittegolf in korte tijd.
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Veel academici verlaten Israel na hun
studies en vestigen zich in het buitenland
omdat Israel hen niet genoeg te bieden
heeft, denken zij. Als je naar een beter
inkomen zoekt dan is dat wel te begrijpen
omdat Israel een erg duur land is op zo
goed als alle gebied en de belastingen
hoog zijn voor hoog opgeleiden. Tel Aviv
en Jeruzalem staan in de top 5 van duurste
plaatsen in de OECD (organisatie voor
economische samenwerking en ontwikkeling waarbij 36 landen zijn aangesloten). We spraken onlangs in het vliegtuig
een Israelisch tandarts die 2 x per week
naar Nederland vliegt voor zijn werk en
daar tevreden mee is. Het is een slechte
ontwikkeling dat ‘hersenen’ Israel
verlaten. Van de vier artsen die Israel
verlaten komt er slechts één terug, volgens
het Shoresh Instituut Israel.
Vanochtend was er in de Oude Stad
helaas weer een terreuraanslag. Een 19
jarige Arabier, zonder Israelische
identiteitskaart, stak 2 Israëliërs neer,
waarvan een jongen van 16 op de fiets.
Een oudere man is ernstig gewond en de
jongen gemiddeld gewond. De terrorist is
in een vuurgevecht met de IDF om het
leven gekomen.
Het leek deze Ramadanperiode juist wat
rustiger dan andere jaren, maar nee dus.
Ook bij het Gazahek waren er vandaag, op
de laatste vrijdag van de ramadan, weer
duizenden demonstranten. Ondanks de
aanslag in Jeruzalem liet Israel moslims
toe op het Al Aqsaplein te bidden. Het
waren er maar liefst 260.000. Alles is
gelukkig zonder verdere incidenten
verlopen.
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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 (en beter):
via de ANBI stichting Ammeech
Ammi,
NL86 INGB 000 4358913 tbv
Studiehuis Reshiet. Belastingaftrekbaar
😊.
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

Vanaf half juli tm eerste week augustus
verblijven wij in Nederland. We
hebben een spreekbeurten gepland in
Amsterdam op 20 juli en op 3 augustus
in Veenendaal. Wie weet ontmoeten we
elkaar. Nadere gegevens omtrent
locatie volgen.
Zondag is het Yom Jerushalayim,
Jeruzalemdag. We gedenken dan dat in
juni 1967 Jerusalem werd herenigd.
Jacaranda’s bloeien weer volop
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In Israel zijn wij op het moment één week voor met de Parasha.
Parasha B’midbar במדבר, in de woestijn. We lezen Numeri 1:1-4:20; uit de Haftara lezen we
Hosea 1:10-2:20 en we lezen Romeinen 9:22-33.
De Levieten komen in de plaats van de eerstgeborenen (2:11-13). Ieder die onbevoegd is, mag
niet in de buurt van de tabernakel komen, noch de priestertaak uitoefenen op straffe van de
dood. Meermaals wordt dit door God benadrukt; het is menens, zeker na het debacle van Nadab
en Abihu, de zonen van Aharon, die vreemd vuur brachten voor het aangezicht van de Heere.
Overigens zou het heel goed kunnen dat deze twee dronken waren op het moment dat zij dit
deden want, heel opvallend, vaardigt God direct daarna een wet uit op het gebruik op alcohol in
Lev.10:9 “Wijn en sterke drank zult gij niet drinken, gij noch uw zonen met u, als gij gaan zult
in de tent der samenkomst, opdat gij niet sterft; het zij een eeuwige inzetting onder uw
geslachten.”
Om de Levieten in de plaats te laten komen van alle eerstgeborenen van het volk Israël, moeten
alle mannen van de elf stammen van boven de twintig geteld worden, deze mannen zullen in het
leger dienst doen. De Levieten zijn van de legerdienst vrijgesteld en doen dienst in en om de
tabernakel. Bij het tellen blijkt dat 273 eerstgeborenen uit de elf stammen overblijven en zij
worden gelost voor vijf sikkelen per hoofd (3:45-48) en dit geld wordt aan Aharon gegeven ten
behoeve van de tempeldienst. Zo komt er een Leviet in de plaats voor elke eerstgeborene uit het
volk Israël, hoofd voor hoofd, zonder ook maar iets aan het toeval over te laten.
Het is mooi om te lezen hoe het volk mag opbreken: stam voor stam, van oost naar noord met
precies in het midden de tabernakel; deze wordt opgebroken zodra oost en zuid zijn opgebroken.
Zodoende is de tabernakel veilig tussen het volk in bij het moment van verder trekken. Alles
loopt zodoende precies in de pas, niemand loopt een ander in de weg en de tabernakel staat
alweer op de nieuwe plek wanneer de laatste twee stammen, west en noord, zich nog vestigen.

In Hosea 1:10-2:20 zien we de ontroerende tegenstelling in Gods karakter aangaande Zijn
ontrouwe volk; Zijn enorme woede en Zijn belofte om het volk geheel te vergeten: “Niet Mijn
volk (Lo ammi); geen medelijden (Lo ruchamah)!” En dan meteen daarop weer Zijn
voornemen: “Ik zal haar lokken in de woestijn en spreken tot haar hart.” Wat een God, wat een
Vader, wat een Man! Heeft het volk Israël afgedaan? NEE! Waarom niet? Om de
doodeenvoudige reden dat God Zelf hen toch weer niet vergeet. Wie werkelijk nog meent te
denken dat het volk Israël heeft afgedaan, die heeft geen rekening gehouden met God Zelf, wat
toch een regelrechte belediging aan Zijn adres is, laat ons toch vooral niet te klein van Hem
denken! Neem deze teksten goed in u op want ze spreken van een onnavolgbaar goede God, Die
vol van genade is!

Wij sturen het Shomron Nieuws naar familie, vrienden en bekenden. Wilt u het niet meer
ontvangen? Reply ons dan.

