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Deze week is het alweer drie jaar geleden
dat de zomeroorlog met Hamas uitbrak.
Wij hebben er als nieuwe immigranten
toen veel van meegemaakt en heel wat
inslagen gehoord en gezien. De situatie
aan de grens lijkt, op een enkele inslag
na, vrij rustig maar men is er hier nooit
echt gerust op. Ondanks het gedreig van
Hamas heeft het zuiden zich de laatste
jaren enorm ontwikkeld. Huizen zijn in de
Gazaomgeving niet bepaald goedkoper
geworden. Aan de noordergrens zijn er
deze week 5 incidenten van ‘wildvuur’
geweest. De troepen van Assad en
rebellengroepen schieten soms een
projectiel op elkaar af wat in Israel
terecht komt. Israel liet er geen gras over
groeien en schoot direkt terug.
Deze week was het extreem warm. Er
waren plekken in Israel waar het kwik tot
47 graden opliep en bij ons schommelde
dat rond de 39 graden. Geen weer om
buiten te klussen en gelukkig hebben we
het buitenwerk i.v.m. de verhuizing de
afgelopen weken kunnen doen toen het
nog redelijk koel was.
De Israelische kinderen hebben van 1 juli1 september allemaal vakantie. Israëliërs
trekken erop uit, naar het verre oosten of
Europa. We hopen dat zij weer allemaal
veilig terug mogen keren en dat er nergens aanslagen zullen zijn. Wij zelf gaan
over ongeveer 2 weken naar Nederland
voor vrnl. familiebezoek. We hopen
daarnaast ontspanning te hebben met het
gezin. Afgelopen half jaar zijn er veel
gasten en groepsreizen geweest en nu
krijgen de kids en.. wij zelf hopelijk wat
meer aandacht :)
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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’
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

Indiase premier Modi
Voor het eerst is een Indiase premier op
staatsbezoek in Israel. Dat is bijzonder en
verheugend. Onderwerp van gesprek was o.a.
het terrorisme en de bestrijding daarvan. Ook
bezocht hij landbouwplaatsen. India is
geïnteresseerd in de innovatieve technologie
van Israel. Verder stond een bezoek aan de 10jarige Moshe op de planning.( Deze jongen
overleefde, dankzij de Indiase verzorgster
Sandra, het vreselijke bloedbad in Mumbai in
nov. 2008. Zijn beide ouders, waaronder zijn
zwangere moeder, werden destijds in het
Chabadhuis op gruwelijke wijze vermoord).
We hopen dat de samenwerking van India en
Israel ten goede van beide landen zal komen.
Ditmaal foto’s in ‘Vanuit Shomron’ van het extra appartement in
Naáleh. Welkom! 😊

Vanuit de Shomron

Verhuizen… we willen het woord
voorlopig niet meer horen. De eerste
weken van juni waren we bezig om het
appartement achter in de tuin klaar te
krijgen en halverwege juni kregen we
gemiddeld een week lang hulp van een
Hollands team ‘technici, sjouwers,
tuindeskundigen, schoonmakers en
ververs.’ Zes prachtmensen die ons
enorm geholpen hebben het oude huis
leeg te halen en netjes achter te laten en
het niewe huis bewoonwaar te maken.
Na die week hulp was het enorm
opgeschoten, maar nog lang niet op orde
en nog dagelijks zijn we bezig dingen op
zijn juiste plek te krijgen en de kamers
in huis zijn nog niet af. Maar er is al
zoveel klaar, de kinderen kunnen in het
zwembad en de tuin is ook heel mooi
geworden. Verhuizen van 62 a naar 62 b
leek gemakkelijk, maar het is de
inspannenste verhuizing die we ooit
hebben meegemaakt. Op aliyah gaan,
zoals 3.5 jaar geleden, was een stuk
gemakkelijker omdat je dan bewust
dingen achterlaat en nu…. neem je toch
weer ‘meuk’ van de ene plek mee naar
de andere, plus de inrichting van een
gastenhuis. Enfin…we zitten minstens,
be ezrat HaShem en als het mag, vier
jaar in het niewe huis in Na’aleh en we
hopen dat we hier veilig mogen blijven
zitten in Zijn harteland.
Uitzicht vanuit de nwe tuin
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Mw. Aida Touma-Sliman (van de Joint
Arab List partij) vond het nodig om tijdens
een conferentie ivm ‘50 jaar bezetting’ in
de UN te stellen dat Israel duidelijke
kenmerken van een apartheidsstaat
vertoont. In plaats van de genoicide te
veroordelen in Syrie, of dankbaar te zijn dat
in Israel en de gebieden vrouwen, als
enigen in heel het Midden Oosten, dezelfde
rechten hebben als mannen, slaat zij de
hand die haar voedt….. ‘Wanneer Israel
een apartheidsstaat zou zijn, dan zou zij
allang opgesloten zijn,’ merkte Likud lid
Oren Hazan op. Haar mond zou allang
gesnoerd zijn!
Het is schandalig dat een lid van de Knesset
haar positie misbruikt en zich zo uitspreekt
tegen haar eigen land Israel.
3 juli-9e vierde maand (Tamuz)
Deze week herinnerden we dat koning
Nebukadnezar op de 9e van de vierde
Bijbelse maand in het jaar 587 v.Chr. de
muren van Jeruzalem verwoestte. Tot het
jaar 69 was die dag een rouw-vastendag.
Een jaar later werd er een bres geslagen op
de 17e van de vierde maand, wat een aantal
weken later leidde tot de verwoesting van
de tweede Tempel. Sindsdien is de 17e een
vastendag en uiteraard de 9e van de 5e
maand (Tisha be’Abh) waarbij in het jaar
70 de Tempel in brand werd gestoken door
de Romeinen.
UNESCO
Opnieuw werd deze week unaniem besloten
in een unesco resolutie dat Israel geen
zeggenschap heeft over de Oude stad van
Jeruzalem en dat Israel ‘bezetter’ is. De
partij Fatach van Abbas was in zijn nopjes..

Vanuit de Shomron
Gaza en elektra
Het is een zeer trieste situatie in Gaza. Er is
b.v. amper beschikking over elektra en wie
krijgt daarvan de schuld? Israel. De ware
reden is de interne strijd tussen Hamas en
Fatach en het niet willen betalen van de
elektrarekeningen.
Het komt de partij van Abbas goed van pas
dat er een crisis is bij de meerderheid van de
Gazabevolking (vergeet niet dat er ook een
deel zeer rijk is en er ook veel luxe is).
Fatach hoopt dat Hamas hierdoor aan
populariteit verliest. Echter, de kans is juist
groot dat in het ‘na-Abbas-tijdperk’ er een
grote chaos zal ontstaan w.b. de opvolging
en dat Hamas daar garen bij zal spinnen. De
partij Fatach zal volgens kenners instorten
als een kaartenhuis omdat Abbas alle
touwtjes zelf in handen houdt.
20ste Maccabia geopend
De komende week zijn wel 10.000 joodse
sporters van ‘all over the world’ hier in de
weer om te laten zien wat zij kunnen.
Vergelijkbaar met de Olympische spelen.
Vanaf augustus is ons prachtige
appartement, Nof Shomron (uitzicht van
Samaria) te huur (voor 2 tot 4 personen).
Eigen ingang, een ruime slaapkamer,
badkamer, woonkamer met slaapbank,
keuken met o.a. wasmachine, grote
koelkast, oventje, magnetron en fornuis.
Een eigen tuintje, privacy en een zwembad.
De huur per dag schommelt dit seizoen rond
de €120 all-in per nacht met basisontbijt,
minimale huur drie nachten. Voor langer
dan een week huur gelden kortingen.
Het appartement achterin met eigen opgang
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Parasha Balaq, בלק, we lezen Numeri 22:2-25:9; uit de Haftara lezen we Micha 5:6-6:8 en we lezen Romeinen
11:25-32.
Bil’am is een waarzegger (22:7), een qasam  קסםen het blijkt dat hij nog een goede is ook, want Balaq, de koning
van Moabh, zegt van hem dat: wat hij zegent, gezegend is en dat wat hij vervloekt, vervloekt is (22:6). Geen kleine
jongen dus. Balaq is nogal erg bang voor de qahal קהל, die gemeente, die samenkomst van het volk Israël met hun
kudden. Hij gebruikt hier niet het woord volk of stam maar qahal, waarvan afgeleid het woord qehilah, wat letterlijk
betekent: vergadering, samenkomst, gemeente. Een qehila  קהלהis ook in het tegenwoordige Jodendom bedoeld als:
samen God loven en samen studeren uit Zijn Woord. Balaq had dat toen waarschijnlijk al begrepen en was zo te
zien bang voor veel meer dan dat alleen maar de kudden van die gemeente zijn velden zouden kaal eten. Die
gemeente, die samenzitting neemt haar God mee! ‘Waar blijft mijn macht dan,’ zal Balaq misschien wel gedacht
hebben. Tijd om in te grijpen! Hij haalt Bil’am erbij.
Ach, we kennen de geschiedenis zo goed: Bil’am die komt omdat God in de nacht bij hem komt om hem naar Balaq
te sturen, terwijl Hij eerder had gezegd dat hij niet mocht gaan. Wat een raar verhaal! Volgens verschillende
Bijbelgeleerden zoals Nachmanides en Sforno heeft God alleen gezegd dat hij mocht gaan als adviseur, maar nooit
om de gemeente Israëls te vervloeken. Dat pakt Bil’am in zijn gedachten blijkbaar niet goed op en dan wordt God
boos en zet een engel met een zwaard voor het trouwe ezeltje van Bil’am. Toch mag Bil’am na een stevig gesprek
met de engel verder op weg naar Balaq, maar opnieuw met de waarschuwing van God: ‘Alleen het woord dat Ik tot
u spreken zal, dat zult gij spreken!’ Bil’am profeteert: ‘Dit volk zal alleen wonen.’ En: ‘Zie, het volk zal opstaan als
een oude leeuw en het zal zich verheffen als een leeuw; het zal niet meer neerliggen totdat het de roof gegeten en
het bloed der verslagenen gedronken zal hebben.’ Oei, dat is niet wat Balaq wil horen! Nog twee prachtige
zegeningen volgen hierop en dan keert Bil’am terug naar huis, een boze en verbijsterde Balaq achterlatend, wat kan
die anders dan ook maar zijns weegs gaan? (24:25). Maar welk advies geeft Bil’am voor vertrek aan Balaq? Laat
hen samen gaan feesten en stuur je vrouwen op hen af en daardoor vallen er 24.000 mensen uit Israël in zonde
omdat ze inderdaad gaan hoereren met de vrouwen van Moabh, o, o, o, hebben ze dan niets geleerd?!…. God is
woedend en brengt hen om.. Later komt Bil’am om deze zonde ook zelf om (Jozua 13:22).
Micha herhaalt de profetieën van Bil’am en belooft dat Hij de steden van Israël zal uitroeien, afsnijden, nou ja! Wat
staat er in het Hebreeuws? Het woord hikhrati הכרתי, van het stamwerkwoord qarat  קרתwat inderdaad betekent
uitroeien, afsnijden, maar het betekent ook: een verbond sluiten, zoals Abraham zijn verbond sneed met God in
Genesis 15. Dat werpt wel een heel ander licht op de zaak. Maar we zouden het ook kunnen lezen als: God zal de
vestingen afsnijden omdat deze niet meer nodig zijn om het volk te beschermen, immers, Hij zal de Vredevorst zijn
Die hen voor altijd zal beschermen. Opnieuw gebruikt God in vers 12 dit woord wanneer Hij zegt dat Hij de
toverijen uit hun hand zal uitroeien.
Ook Paulus blijft er in zijn Romeinenbrief bij dat geheel Israël gered zal worden (vs.26) omdat de Verlosser de
goddeloosheden van hen zal afwenden, Hij en niemand anders neemt hun zonden weg, ze zijn en blijven de
uitverkorenen (vs.28) omdat de genadegiften en roeping Gods nu eenmaal onberouwelijk zijn (vs.29). God is de
Barmhartige en zal hen barmhartigheid bewijzen zoals hij aan de gelovigen uit de heidenen barmhartigheid heeft
bewezen (vs.31). Als we dit niet geloven dan beledigen we God regelrecht door veel te klein van Hem te denken;
Hij maakt Zijn beloften aan Zijn volk waar, daar zeggen we amen op: het is zo, wij be-amen het!
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.

שבת שלום

