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‘Vanuit Shomron’ geeft u in
een paar minuten …  enkele
‘high lights’ die deze week
in- en rondom Israel
gebeurden. Wij beseffen wel
degelijk dat wij een

Het was een rommelige week in Jeruzalem. Het
stadsbestuur, onder leiding van burgemeester Nir
Barkat, besloot 3 dagen te gaan staken en riep het
personeel op om thuis te blijven. Het ging om een
zakelijk conflict tussen het ministerie van Financiën
en het stadsbestuur van Barkat. Kleuterscholen
gingen ook even dicht en puin werd niet geruimd.
Nederlandse vrienden die op bezoek kwamen
wisten te vertellen van hopen vuilnis die op straat
lagen en we zagen op tv filmpjes van de enorme
afvalberg wat bij de beroemde Maganeh Yehudah
markt in de Jaffastreet, overal en nergens lag vuil.
Israëliërs en toeristen maakten vrolijk selfies en
mensen sleepten ook rotzooi de trambaan op zodat
die niet verder kon rijden. Sommige toeristen, o.a.
uit China, dachten dat het altijd zo rommelig was
op die markt en waren zich van geen rommel of
staking bewust… Echt leuk was dit allemaal
natuurlijk niet en het kostte de gemeenschap een
hoop frustratie en geld.

‘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

Shabat drama
Het lijkt een nieuw fenomeen in Israel: je gezin ombrengen.
Tot voor kort kwam zoiets hier zelden voor, maar onlangs
gebeurde het in Jeruzalem en van de week was er opnieuw
een vreselijk familiedrama. Een orthodox Joodse man uit
Migdal (vlakbij Tiberias) nodigde zijn 2 buurjongens van 10
en 11 uit voor de shabatmaaltijd. Hij vermoordde eerst zijn
eigen vrouw en 2 kinderen (van 8 maanden en bijna 2 jaar) en
toen stak hij in op de buurjongens. Eén van de buurjongens
hield zich dood en heeft het daardoor overleefd. De vader is
opgepakt. Niemand uit de kleine gemeenschap heeft dit
drama aan zien komen.

Poffertjes
In de maand februari is het braderie op vrijdag in de
Tweets effecten
DutchFarm (noordelijke Negev en vlakbij Gaza). Traditioneel
Van de week had Netanyahu, in een spontane
doet het Studiehuis daar als het kan aan mee. Dit jaar gaan we
reactie op het besluit van Trump om de grens tussen
weer poffertjes bakken. Een andere Israelisch- Hollandse
de VS en Mexico verder af te bouwen, een tweet de
familie helpt ons op de dagen wanneer wij niet kunnen.
wereld in gestuurd dat hij die bouw een goed idee
Vorige week vrijdag gingen we even ‘warmlopen’… maar het
vond. Hij tweette dat Israel baat heeft bij de
regende pijpenstelen en de wind bleef ook niet thuis. Vandaag
‘smarthekken’ bij o.a. de zuidergrens. Het was
belooft het beter weer te worden en we hopen dat er veel
indirect ook een advies: schakel Israel in want wij
bezoekers komen.
hebben de ‘know how’. Feit is dat daardoor
illegalen uit Afrika, maar vooral terroristen, Hamas De poffertjeskraam in Sde Zvi. Drie jaar geleden was dit een onderdeel van
en ISIS buiten de deur worden gehouden. Mexico
ons huisje waar we een jaar in gewoond hebben. Het linker gedeelte was de
slaapkamer van Ruth en Smuel, in het midden was de keuken en het
reageerde heel verbaasd en boos op deze tweet en
rehterdeel de badkamer. De woonkamer en de andere kamers zijn vorig jaar
ging zover dat de Mexicaanse regering een excuus
afgebroken. Een deel van het huisje is nu het secretariaat van de synagoge
eiste van Netanyahu. Netanyahu verweet de media tegenover de Dutch Farm
dat zijn reactie zo enorm is opgeblazen. De
president van Israel, Rivlin, heeft dinsdag zijn
excuus aangeboden en daarmee is de kous af.
Netanyahu had kunnen weten dat alles wat je zegt
op een gouden weegschaaltje wordt gelegd en dat
politieke tegenstanders niets liever willen dan hem
zwart maken.

Vanuit de Shomron

Strijkernieuws
OPROEP
Onze moeder is 90 en woont in een verzorgingshuis in Wekerom (ligt iets
boven Ede). Lopen gaat alleen met een rollator en helaas is zij op een
afdeling geplaatst met vooral demente mensen. Zelf is zij gelukkig
helemaal niet dement. Een broer van ons woont dichtbij en kan haar 2
tot 3 x per week even bezoeken en een zus is er een halve dag per week.
De andere twee kinderen…… wonen ver weg in Israel. Onlangs is een
goede vriendin die wekelijks op bezoek kwam verhuisd naar ver weg en
we hopen dat u misschien iemand kent die met bepaalde regelmaat een
uurtje per week of om de week op bezoek kan komen om met haar te
praten of te wandelen met de rolstoel. We willen u dan ook een
reisvergoeding aanbieden. Niet geschoten is altijd mis en wie weet is deze
mitswah (goede daad, het bezoeken van behoeftigen) iets voor u? 

Shmuel is 12 geworden…we hebben het
geweten…want zo’n beetje zijn hele klas kwam
in de middag bij ons patat en poffertjes eten. Nu
is het zo, dat doorgaans Israeliers niet rustig met
elkaar praten maar dikwijls door elkaar heen en
met stemverheffing spreken… De kleintjes leren
dat al van jongs af aan en omdat de ene net iets
harder spreekt dan de andere gaat weer een
andere er boven uit schreeuwen of gillen. Ja.. dat
weten we nu onderhand wel, maar het was weer
een hele belevenis om dat levendige jonge grut zo
bij elkaar te hebben. Poffertjes en patat maakten
hen enigszins stil maar onze oren bleven toch
nog lang na tuiten. Shmuel vond het de leukste
verjaardag ooit 

Tulpen sieren de entree van onze yishuv Na’aleh.
We voelen ons helemaal thuis 
Het was vreselijk koud en winderig in de nachten
afgelopen week. In het noorden tot -5 en bij ons net
iets boven nul. Vanaf vandaag wel heerlijk zonnig en
de temperaturen gaan stijgen.
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Amona
Zondag gaf de IDF de bewoners van Amona de opdracht
om het settelmentje binnen 48 uur te ontruimen. Officieel
zou de ontruiming 8 februari zijn en het legerbevel kwam
onverwacht. Honderden betogers verzamelden zich bij
Amona om de bewoners te bemoedigen. De regering is in
gebreke gebleven en de huidige bewoners hebben geen
goed alternatief gekregen. Huizen werden gebarricadeerd
en men verschanste zich ten slotte in het laatste bolwerk :
de synagoge. We reden gisteren nog langs Ofra en
Amona. Er was enorm veel leger en politie op de been en
we hadden last van wegblokkades. De Amonahuizen die
op de top van de berg stonden waren al niet meer te
zien….. de Arabieren vierden gisteren feest hierom….. 
Niet koshere rabbijn
De voormalige Asjkenazische opperrabbijn Jona Metzger
is deze week veroordeeld tot 3.5 jaar gevangenisstraf en
kreeg een boete van €1.2 miljoen omdat hij fraude pleegde
en steekpenningen heeft aangenomen. De man zag er
altijd zo voornaam en erg vriendelijk uit, maar was
blijkbaar erg zwak in ‘het vlees’ en op uiterlijkheden
moeten we niet afgaan…. God kijkt naar ons hart!
Neveh Tsuf-Halamish
Ongeveer 20 minuten van ons vandaan ligt de yishuv
(nederzetting) Neveh Tsuf. Op vrijdagavond 25 november
j.l. gooiden Arabieren uit een naburig dorp meerdere
molotovcocktails naar de bomen die beneden Neve Tsuf
stonden. Er was toen al meer dan een week een hele harde
warme oostenwind, de grond was kurkdroog en binnen
een paar minuten stonden meerdere huizen in brand. De
schade is enorm en 21 families moesten een nieuw
onderkomen zoeken. Deze week bezocht ik met vrienden
deze bijzondere plaats. Zij kwamen de mensen daar een
gift geven voor de wederopbouw. De verzekering dekt
maar een deel en de regering doet niet veel aan de
wederopbouw… Het was geweldig hoe we werden
ontvangen en behalve dat we de verwoesting zagen,
kregen we ook een rondleiding in het archeologische
gedeelte van het dorpje. Het is echt de moeite waard om er
eens op bezoek te gaan en indien u een gift wilt geven aan
deze plaats is dat zeer welkom. Zij verdelen het geld onder
de behoeftigen en zorgen ook dat er weer nieuwe bomen
geplant worden. Indien u ideeën heeft, wij kunnen u evt.
met hen in contact brengen.
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Netanyahu ontmoet Trump in Washington op 15
februari en volgende week maandag premier May
van de UK in Londen. We zijn benieuwd.
Netanyahu heeft rabbijnen in Israel gevraagd voor
Trump te bidden!
Deze week heeft Netanyahu vergunningen gegeven
voor 3000 woningen die in de bevrijdde gebieden
mogen worden gebouwd. In een week tijd is dat
een toezegging van maar liefst 6000 woningen.
Ook is er beloofd dat er na 26 jaar eindelijk weer
een nieuwe settlement zal worden gebouwd. De
laatste settlement die de regering officieel stichtte
was in de vorige eeuw: 1991! Europa, de UN en
vooral Frankrijk reageerden er fel tegen. Het Witte
Huis is ook ‘not amused’ met wat zij eenzijdige
handelingen noemen.

Volgende week vrijdag is het Toe Bishvat. Shvat is de 11e
maand. ‘Toe’ staat voor teth-waw טו, de negende en zesde letter
die samen het getal vijftien weergeven. Het gaat dus om de
volle maan dag in de elfde maand waarop officieel in Israel de
lente begint. Op die dag worden in Israel boompjes geplant en
bloeit op vele plaatsen de amandelboom. Door de kou van de
afgelopen periode en het weinige regenwater zien we nog maar
weinig amandelbomen in bloei staan maar we hebben nog een
week… 
Sara Netanyahu volgt nu ook wekelijks, net zoals haar man, de
wekelijkse Bijbelstudies die worden gegeven in de Knesset. Zij
vertelde dat de Bijbel het belangrijkste Boek voor haar gezin is!
Ook hun twee zonen volgen regelmatig de studies. Iets voor
Rutte?
Bidt u mee voor het vinden van een geschikte plek voor ons
Gastenhuis in of opnieuw Na’aleh of bv Modieen? We willen zo
graag de kinderen op dezelfde school laten en dat gunnen we
hen ook.

--------------------------------------------------------------------Wilt u studiehuis Reshiet en onze werkzaamheden
steunen?
Dat kan door bv eens een studie-ontdekkingsreis te
boeken, of… als gast komen, of.. .een dagje ons in te
huren voor een tour door bv. de ‘gebieden’, of … een
lekkere lunch of studie-ochtend/dag in ons Gastenhuis
te reserveren, of… één van de Alephcursussen in
Nederland te volgen, of… een online cursus
organiseren in uw huis of gemeente of … het 2.5
maandelijkse magazine TijdStip of het unieke lesboek
Hebreeuws in Zes Dagen te bestellen?
Giften zijn ook welkom op rek.
NL 03 INGB 00087 25 116 of
via de ANBI (fiscaal aftrekbaar) stichting Ammeech Ammi ovv St.
Reshiet NL 86 INGB 00045 58 913

lehitraot en todah!
€ 29.50 : www.studiehuisreshiet.nl
Ook een cursus in uw gemeente? Kan ook live vanuit Israel.
Neem contact op.
De Alephcursus ‘Hebreeuws in Zes Dagen’ wordt in acht seminars
gegeven te:

Ouddorp in 2017 op maandagavonden van 19.30-21.30
uur. Deze cursus is al gestart maar u kunt er nu nog bij.
Data 30 jan; 13 feb; 20 feb; 13 mrt;27 mrt; 10 april; 24 apr; 08 mei,
docente Mw. C. de Ronde.

Naaldwijk wordt ‘s-Gravenzande
Data: maandagavonden: 4 en 18 september; 2 en 23 oktober; 6 en
20 november en als laatste 4 en 18 december 2017. Van
Lennepstraat 39, inloop 19:30. Docente: Mw. C. de Ronde: 0186602489.
Zwolle
Data: 6 en 20 oktober, 3 en 17 november, 1 en 15 december, 5 en 19
januari. Voor meer informatie en opgave: alephzwolle@gmail.com.
Docente: Mw. E. Leusink.

Op verzoek live vanuit Israel via Skype.

Vanaf februari komen er nieuwe aanbiedingen voor de najaar
reizen naar Israel.
www.resetisraeltours.com

Parasha Bo,  באkom, Torahlezing: Shmot/Exodus 10:1-13:16
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Haftarah, Profetenlezing: Jeremia 46:13-28 Parasha. en we lezen Romeinen 9:14-29.
Keer op keer in deze Parasha is het duidelijk dat God Zelf het hart van de pharao verhardt. Waarom doet Hij dit?
Het antwoord vinden we meteen al in Exodus 10:2b: “Opdat gijlieden weet dat Ik de Aanwezige,  יהוהben.” Dit lijkt
de reden te zijn waarom God de pharao en het gehele Egypte zo hard straft. Natuurlijk is er meer: de moord op de
Joodse eerstgeborenen is iets wat gewroken moet worden; God straft een volk nooit zomaar en wacht lang tot Hij
Zijn straf uitvoert. De achtste plaag zijn de sprinkhanen die alles afeten wat er nog aan groen te vinden is. Niets
meer te eten dus, behalve…. sprinkhanen. Of de Egyptenaren dit begrepen staat er niet geschreven in de Bijbel,
maar in deze plaag lijkt een klein deurtje open te zijn, men hoeft niet van honger om te komen. De sprinkhanen
verdwijnen wel weer snel na vurig gebed van Moshe en op verzoek van de pharao. Wat opvalt is dat Moshe zich zo
nederig gedraagt ten opzichte van de pharao. Hij is de boodschapper tussen God en de pharao: profeteert
Godswoorden aan de pharao en bidt vurig tot God namens de pharao. Hoe zouden wij zelf dit gedaan hebben? Er is
in Numeri 12:3 van Moshe gezegd dat hij de meest bescheiden (anav  )עניוman op aarde was en dat zien we hier dan
ook; hij profileert alleen zijn God, niet zichzelf en dat terwijl hij de grootste wonderen in opdracht van God uitvoert
die men zich maar denken kan. Na de negende plaag - de teth is het getal negen in het Hebreeuwse alfabeth en
betekent dan ook duisternis, maar ook vruchtbaarheid - komt de finale, het ergste wat het Egyptische volk kan
overkomen: de dood van de eerstgeborenen. Nog in hun gevangenschap geeft God het volk Israel de opdracht om
elk jaar het Pesachfeest te vieren ter herinnering aan wat God heeft gedaan om Zijn volk uit te leiden. Wat een
belofte! Ze beginnen hier voor het eerst mee door ongezuurde broden te eten. Er is teveel haast om weg te komen
en tijd om het brood te laten rijzen is er niet. Heden ten dage eten we met Pesach nog steeds ongezuurde broden om
dit geweldige gebeuren van de uittocht te herdenken en ook om te herdenken dat Gods Zoon Jehoshua ons uitleidde
uit het rijk van de zonden, God zij geprezen om Zijn genade! Als we een ongezuurde matze tegen het licht houden,
dan zien we er striemen en gaten in wat ons herinnert aan Zijn striemen en de gaten in Zijn handen en voeten,
allemaal tot onze redding.
In Jeremia wordt een bijnaam van de pharao gebruikt: de Egyptische koning van het gedruis, hamelekh mitsrajim
shaon מלך מצרים שעון. God doet bezoeking over iedereen in Egypte, zowel koning als afgoden (vs.25). Opnieuw
wordt hier het volk Israël door God apart gezet, zij hoeft niet te vrezen want zij zullen aliah maken, terugkeren naar
hun land, en niemand zal hen meer verschrikken. In dat proces zijn we heden ten dage. God houdt Zijn volk niet
onschuldig, maar kastijdt haar met mate, heel anders dan wat Hij uitspreekt over de heidenen, waarmee Hij een
voleinding zal maken (vs. 28).
Paulus legt in zijn Romeinenbrief uit hoe het zit met de pharao: “Want de Schrift zegt tot pharao: Tot ditzelve heb
ik u verwekt opdat Ik in u Mijn kracht bewijzen zou en opdat Mijn Naam verkondigt wordt op de ganse aarde.”
Geen gemakkelijke woorden en Paulus maakt het niet beter door te verzuchten: “ Maar toch, o mens, wie zijt gij die
tegen God antwoordt? Zal ook het maaksel tot degene die het gemaakt heeft zeggen: waarom heeft gij mij alzo
gemaakt?” Hij neemt in vers 25 de vrijheid om Hosea te citeren en dit toe te passen op de gelovigen uit de
heidenen, een tekst die Hosea juist voor het volk Israël bedoelde te zeggen. En dan gaat hij in vers 27 verder met te
citeren uit Jesaja en dat past hij wel degelijk toe op het volk Israël. Gods genade staat centraal en zo hoort dat ook
want dat is Hij: barmhartig en genadig.
Er is een vervelende opmerking is in de vorige Parasha geslopen en dat betreuren wij. Het ging over de opname en er
werd de term ‘een stelletje gelovigen’ gebruikt. Dit kwam denigrerend over en dat hebben wij niet bedoeld. Normaal
gesproken redigeren we elkaars werk, maar Yair was die vrijdag niet thuis en daardoor kon hij niet redigeren, dus
kwam de opmerking in de eindversie terecht.. wij willen onze spijt betuigen als we mensen hiermee hebben gekwetst..

TIJDSTIP nr. 30 ligt bij de drukker en ligt bij abonnees binnenkort bij u op tafel
TijdStip is het 2.5 maandelijkse magazine van Studiehuis Reshiet over Bijbelse levensstijl en met Hebreeuwse
woordstudies. Wilt u een proefnummer (gratis) of direct een abonnement?
Gaarne € 27.50 overmaken op rek. NL 03 INGB 000 87 25 116,TijdStip.TijdStip verschijnt 5 x per jaar.
De basiscursus ‘Hebreeuws in Zes Dagen’ is ook verschenen op DVD. In tien lessen leggen we u het hele Aleph-Beth uit met tal van
voorbeelden en mooie woordverbanden vanuit de unieke BronTaal. Hebreeuws is voor iedereen een toegankelijke taal, de taal die God
sprak toen Hij alles opriep. Kijk op www.studiehuisreshiet.nl of mail ons: info@studiehuisreshiet.nl
Een voorproefje ziet u op de app Aleph cursus.

SHABAT SHALOM EN DASH CHAM, WARME GROETEN
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