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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
‘gekleurde en beperkte bril’

Rosh Chodesh, nieuwe maand, dat is het
vandaag! De derde Bijbelse maand is
aangetreden en drie in het Hebreeuws is de
letter Gimel, de letter van de ‘beweging.’
Op de derde dag kwam er beweging in de
aarde, er ontsproot van alles en nog wat uit
die prachtige ‘bol’ en ten ‘derde dage’ was
er een bruiloft te Kana waar Hij voor het
eerst zichtbaar voor Zijn omgeving in
‘beweging’ kwam. We zien uit naar een
grote Beweging van Zijn kant, dat het
Koninkrijk zichtbaar doorbreekt, spoedig
in onze dagen. Een ‘Trump-oplossing’
(waarover meer in dit nr.) voor het
Israelische-Arabische vraagstuk lijkt heel
wat, maar voor een echte oplossing kan
o.i. alleen Adonai Zelf zorgen. Dat
Meshiach spoedig kome!
Voor ons persoonlijk zal er ook
‘beweging’komen deze maand want we
gaan in Na’aleh verhuizen naar ‘hiernaast’
en aangezien het appartement, wat daar in
de achtertuin staat, sinds gisteren eindelijk
leeg is gekomen, verwachten wij a.s.
donderdag al met verhuizen te kunnen
beginnen. Halleluyah, want daar hebben
we echt om gebeden.
Toegezegd was aanvankelijk dat we al in
april gebruik konden maken van dat
appartement maar de bewoners gingen er
maar niet uit….

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

Jeruzalemdag
Het was woensdag een zeer feestelijk
gebeuren in en rondom de Oude Stad van
Jeruzalem. De vijftigjarige viering van de
hereniging hebben wij met een reisgezelschap
van dichtbij mogen meemaken. Terwijl de
hoofdstraten en pleintjes vol feestgangers
waren, was het in de achterafsteegjes’ in het
oude Joodse gedeelte van de stad ook heerlijk
toeven. De herinnering aan de verwoestingen,
die de Jordaniers daar hebben aangericht
tussen 1948-1967, was op meerdere plekken
met monumenten aangegeven. De stadswijk is
prachtig herbouwd en de band met ‘vroeger’
hersteld.
Netanyahu benadrukte woensdag dat
Jeruzalem Israels hoofdstad is en dat de
Westelijke muur onder Israelisch gezag zal
blijven. Hij zei dat we niet mogen toelaten dat
het Joodse volk (en ook andere niet- moslims)
opnieuw achter tralies, dan weer wel en dan
niet naar de muur mogen kijken en geen
toegang krijgen tot de Tempelberg. Sinds
Israel Jeruzalem bevrijd heeft, mag ieder
komen op het plein voor de Westelijke Muur
en er bidden, dansen of gewoon staan kijken.
Ooit zal de Berg door de volkeren beklommen
mogen worden om Hem te aanbidden….

Vanuit de Shomron

Foto’s hieronder:
Ingemetselde Chanukia in het Joodse gedeelte
van de Oude Stad van Jeruzalem en Trump bij
de Westelijke Muur.
Het is overigens passender om van Westelijke
Muur, Kotel Ha’maáravi, te spreken dan van
‘Klaagmuur.’ Die benaming hebben nietJoden aan de muur gegeven omdat zij Joden
dikwijls zagen huilen wanneer zij het restant
van de omheining van het Tempelplein zagen
en weeklaagden over het verlies van de
Tempel.
Het is echter meer een dankmuur dan een
jankmuur! Baruch haShem (Prijst Hem) is
Israel na pakweg 2000 jaar weer terug in het
Land en is Jeruzalem na 3000 jaar hoofdstad
van het volk Israel in onze tijd weer herenigd.
De situatie is nog niet ideaal en een oplossing
lijkt ver maar het komt uiteindelijk goed! Niet
janken maar danken!

Wij zoeken iemand die vanaf 1 tot 17 augustus op
ons huis en onze dieren wil passen. We hebben
kippen, vissen, zebravinkje, parkietje en een kat.
En een heleboel bloemen die water moeten…😊.
Ook hebben we een zwembad, een lekker huis met
airco en onze auto tot uw beschikking. Wie het
eerst komt die het eerst maalt.
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Tjechie
Als eerste land, na Israel, heeft Tjechie
voorgesteld om de jaarlijkse toelage aan
UNESCO te stoppen vanwege de continue antiIsrael politiek van dat VN orgaan. UNESCO
beweert immers dat de Joden geen band hebben
met Jeruzalem. Zij (er)kennen mogelijk ook de
Bijbel niet want daarin staat Jeruzalem honderden
keren vermeld en in de Koran niet één maal….!
Kol hakavod, alle eer, Tjechen!
Trump
Het was ook een grote eer voor het kleine Israel
dat een Amerikaanse president in zijn eerste
buitenlandse reis Israel bezocht. In Saudi Arabie
sloot hij de grootste wapendeal ooit voor de VS
($ 110 miljard…). Deze deal zorgt wel voor wat
kopzorgen en minister van Defensie Liberman zei
dat de regio vol wapens stroomt. De VS en de
Sunnistaten hebben samen met Israel een
gemeenschappelijke vijand: Iran. Obama, als
koploper, heeft een zeer gevaarlijke deal met dit
antisemitische land gesloten waardoor Iran deze
week triomfontelijk verkondigde dat zij een derde
ondergrondse faciliteit hebben gebouwd voor het
produceren van ballistische wapens. Deze lange
afstandraketten kunnen met gemak Europa ook
bereiken…. Of Trump ook zakelijke top deals
heeft gesloten met Israel is niet zo algemeen
bekend gemaakt. Trump probeert een vredevorst
te zijn… Hij zou voorstander zijn van een uit
2002 voorgesteld Saudisch vredesplan met Israel,
maar dan aangepast: De Arabische Sunnilanden
zouden betrekkingen met Israel aangaan, het
landje erkennen, zonder uitwisseling van
ambassades en daarná zou gekeken worden hoe
het Israelische-Palestijnse vraagstuk kan worden
opgelost en vormgegeven.
In 2002 wilden de Saudiers alleen met Israel
praten als er eerst een ‘Palestijnse’ staat zou
komen, Israel zich terugtrekt achter de 1967 grens
en er een oplossing komt voor het zgn. Palestijnse
vluchtelingen probleem….
Nu zouden zij zonder die condities vooraf al
willen praten. Abbas en zijn terrorisme steunende
onderdanen willen er niets van weten……

Vanuit de Shomron
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Voor 2018 komen er binnenkort weer nieuwe
aanbiedingen.
Voor dit jaar zijn alle reizen al volgeboekt
maar er is nog een enkele plaats vrij in de
Zes Daagse Israel ontdekkings-studiereis
van 22-27 december
U verblijft in ons nieuwe huis, of in het
vrijstaande appartement in de prachtige
Shomron van waaruit we u rondleiden naar
bijv. Shilo, Bethel, Jeruzalem, Jaffo, Hebron en
Peduel. In de ochtenden zijn er boeiende
studies vanuit het Hebreeuws over onder meer
de plaatsen die we gaan bezoeken.

‘Antiek’ in de Antieke Stad….
Ons cursusboek

Vijf overnachtingen in het nieuwe
Gastenhuis in Na’aleh-Samaria.

€795, p.p. op basis van een
tweepersoonskamer, geheel inclusief.

€ 29.50 : www.studiehuisreshiet.nl

We kunnen voor 2018 een programma op maat
voor u- uw groep samenstellen of bent u
geïnteresseerd in ons basisprogramma?
Mail of bel
info@studiehuisreshiet.nl
00972 54 8858281
----------------------------------------------------------Wilt u studiehuis Reshiet en onze
werkzaamheden steunen?
Dat kan door bv eens een studieontdekkingsreis 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 00043 58 913
lehitraot en todah!

Shomron nieuws
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Parasha Ba’midbar  במדברin de woestijn. We lezen Numeri 1:1-4:20. Uit de Haftara lezen we Hosea 1:10-2:22. Uit het NT
lezen we Romeinen 9:22-33.
Midbar  מדברbetekent woestijn, ba’midbar  במדברis dan in de woestijn. Het woord heeft woordverband met dabhar  דבר,
woord en medaber  מדבר, spreken. Het is dan ook in de woestijn waar Adonai tot Zijn volk spreekt en hen vertelt aangaande
de wegen des Heren. Niet in Jeruzalem of in het gebied van één der stammen Israels in het land Kanaän spreekt Adonai de
Tien Woorden Gods, maar Hij kiest voor een algemene plaats, een desolate plek, waar het doodstil is zodat Zijn Stem gehoord
wordt.
Zo verging het ook Eliyahu  אליהו. Hij werd in 1 Koningen 19:12-13 naar de woestijn gestuurd en niet in een donder of
aardbeving hoorde hij de woorden van Adonai, maar in de stilte hoorde hij een zachte Stem, een qol demama  קול דממה. Deze
stem vertalen onze Nederlandse Bijbelvertalingen doorgaans foutief met ‘stilte/koelte.’
Numeri is het laatste Boek van de Torah waarin Adonai doorgeeft ‘hoe en wat.’ Het vijfde Boek is een samenvatting van de
eerdere vier. (Deels vergelijkbaar met de vier Evangeliën met het vijfde boek Handelingen als een soort Deuteronomium).
In de vorige Parasha stierf Mirjam in de eerste maand van het veertigste jaar! Daarvóór wordt in Numeri enkel over het tweede
jaar gesproken. Waar zijn die andere 38 jaar dan gebleven? De grote Joodse geleerde Rashi zei het zo: ‘Van de 42 maal dat
men de tenten opbrak en verder trok was dat 14 maal in het eerste jaar en 8 maal in het laatste jaar. Dat betekent dat het volk in
die 38 jaar slechts 20 maal opbrak en verder trok, dat is ongeveer eens in de twee jaar. Er waren geen oorlogen en er was geen
landbouw in die tijd dus wat deed men dan al die tijd? Nagenoeg continu studeerde men op Gods regels onder leiding van
Moshe; de woestijn was één grote jeshive waarin het voormalige slavenvolk langzaam maar zeker van gestalte veranderde en
een heilig priestervolk van ‘leerling-wijzen,’ talmiedé chachamim werd. (Hoewel er nog heel wat steken vielen, denk onder
meer aan de maak van het gouden kalf…) Wij noemen dat ook wel leerling-aren, oftewel ‘leerlingleraren;’ we blijven altijd
leerlingen, maar gaan zelf steeds meer vast voedsel eten in plaats van moedermelk en worden daardoor zelf leraren (1Kor.
3:2). Dit geldt voor iedereen! Laat ons kijken naar het volk Israel en hen tot voorbeeld nemen want God Zelf heeft hen tot
voorbeeld gegeven.
Opmerkelijk is de ruil van de zonen van het volk Israël voor de zonen van de Levieten, die afgezonderd werden om dienst te
doen bij de Tabernakel. Voor de zonen van de rest van het volk, die overbleven, moest geld worden betaald. De Levieten
namen wat betreft de Tempeldienst hun plaats in als priester. Levi  לויbetekent aanhechting, hij was de derde zoon van Lea, bij
zijn geboorte zei zij: ‘Nu zal mijn man zich ditmaal aan mij hechten.’ Moshe hechtte zich aan God bij de brandende
braamstruik; de Levieten hechtten zich aan God door hun Tempeldienst; Lea hoopte dat Jacob zich aan haar zou hechten door
haar derde zoon; God wil dat het volk zich aan Hem hecht door het bloed van Zijn Zoon. Jehoshua nam later in de
geschiedenis ook de plaats in van het volk wat betreft de hogepriesterlijke taak, maar niet voordat Hij hun plaats innam door
de straf voor hun zonden op Zich te nemen. Dat is Zijn onnavolgbare manier om de mens aan Zich te hechten.
Hosea legt de nadruk op Gods onnavolgbare barmhartigheid ook al is het volk ontrouw en ook al zegt Hij: jullie zijn niet meer
mijn volk, lo ammi לא עמי, toch trekt Hij hen weer bij Zich en zegt: ‘Jullie zijn Mijn volk en jullie zullen zeggen: O, mijn
God!’ Lyrische taal in liefde gesproken. God neemt hier duidelijk het initiatief met Zijn volk, zelfs wat betreft bekering. Ook
dat komt hier bij Hem vandaan, nergens lezen we in deze perikoop dat het volk zelf op Hem af komt: ‘Ik zal haar lokken en
voeren in de woestijn en daar zal Ik tot haar hart spreken.’ Ook Paulus spreekt over deze dingen: het is uiteindelijk God, Die
uitmaakt wat tot verderf en wat tot behoud is. Hij ziet het hart aan en weet precies wat zich erin bevindt… Wat een veiligheid
vinden we hierin, we mogen Hem alles zeggen, ook wat niet zo mooi is en wanneer we er eerlijk voor uitkomen en oprecht
onze spijt betuigen, dan maakt Hij het mooi want Hij is getrouw en vergevend, zowel naar het volk Israel als naar ieder mens
die Hem zoekt.

Magazine TIJDSTIP Ook abonnee worden?
Wilt u dan € 27.50 overmaken op rek. NL 03 INGB 000 87 25 116,tnv Studiehuis Reshiet ovv 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 gratis app Alephcursus. Te downloaden via uw playstore.
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