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‘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’

‘Jom hashishi’, de zesde dag. Met die
uitdrukking van Bereshiet/Genesis 1:31 en
daarvan het laatste woord, beginnen we op
vrijdagavond de shabatmaaltijd. We heffen de
beker (der verlossing) op en maken o.a.
kidoesh: de heiliging over een glas wijn.
Gisteren bezochten we met een studiegroep
de winery Tura, vlakbij Ariel en niet ver van
Nablus. Vered, met haar man Erez, zijn de
eigenaars en Vered is van Nederlandse
afkomst. Het zijn echte pioniers die een mooi
bedrijf hebben opgericht en de kale bergen
van Samaria met wijnstokken hebben beplant.
Je werd al bijna dronken wanneer je het
terrein opkwam, de gistlucht van o.a. Merlotdruiven hing daar over de bergen van de
Shomron. Ezechiel profeteerde dat de
Shomron bergen weer zullen druipen van de
wijn. (hfdst. 36).
Helaas wordt wijn uit de Samaria geboycot
door vele Europese landen. De BDS
beweging zorgt ervoor dat Tura wijn niet in
Europa komt. Vered had een mooie variant
voor BDS (staat officieel voor Boycot
Disinvestering en Sancties tegen Israel). Zij
zei BDS staat voor: Buy Dafka Shomron:
Koop juist uit de shomron .
We kregen van de studiegroep een hele
bijzondere zware zoete kidushwijn om
vanavond open te maken. Wel…. Ook voor
jullie… lechajim!

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

Naáleh, waar wij wonen, is in 1988 gesticht. Het
betekent ‘laten we optrekken,’ aliyah maken. EL AL
piloten waren de eerste bewoners op de toen
onbewoonde kale berg vlakbij het stadje Modi’ien.
Er wonen nu ongeveer 1700 mensen, waaronder 10
Hollanders 😊. Er zijn bij ons al vele honderden
gasten geweest in de afgelopen 3 jaar en zij weten
dat het er nu héél anders uitziet dan op het plaatje
hieronder. Op de linker zandheuvelweg staat nu ons
Gastenhuis en geloof ons… het is er allemaal heel
groen geworden. De woestijn, maar ook de kale
bergen, kan weer ‘tot leven’ komen.

Deze week was president Rivlin in Munchen om te
herdenken dat daar op 5 september 1972 elf
Israelische atleten door Arabische terroristen in
koele bloede gemarteld en vermoord werden. De
details zijn te afschuwelijk om hier te vermelden
maar ook is het triest te herinneren dat de ‘spelen’
Over 2 weken vieren we het begin van de
gewoon doorgingen na het drama en dat het decennia
zevende maand, de shabatmaand van het jaar. moest duren voordat de Olympische spelen een
We hopen en bidden voor een goed, gezond minuut stilte in acht namen voor de omgekomenen
en veilig jaar voor Israel en heel de wereld.
en dat nu, na 45 jaar, er in Munchen een
Dat het geweld zal stoppen en Meshiach
herdenkingsmonument is opgericht. Maar.. beter te
verschijne!
laat dan nooit!

Vanuit de Shomron
Gedoe omtrent de Netanyahu’s
We gaan er nu niet dieper op in maar vooral
de ‘linkse’ media schrijven maar al te graag
over een eventuele aanstaande veroordeling
van Sara en Benjamin Netanyahu. Zij zouden
veel te dure cadeautjes hebben aangenomen,
zoals goede sigaren en champagnes en
sieraden. Politiek gezien kan links de langst
zittende premier niet vellen dus proberen ze
het op deze manier. Er is blijkbaar geen
belangrijker nieuws voor hen. Het kan
natuurlijk zijn dat Netanyahu door het stof
moet voor het één of ander en dat hij en zijn
vrouw iets niet goed gedaan hebben; dan zal
daarvoor geboet moeten worden. Maar laat de
man nu zijn werk kunnen doen i.p.v. te
worden beziggehouden met ondervragingen
die ook over 2 jaar gehouden kunnen worden
wanneer er nieuwe verkiezingen zijn. Waar
gaat dit allemaal over! Absurd en tot nog toe
is alles ongegrond!
De vijgen zijn overrijp. Deze staan op de
rotonde bij Bethel.
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Gisteren heeft Israel naar zeggen in Hama,
vlakbij Damascus, een militair complex beschoten
waar een opslag voor chemische wapens zou
liggen. Volgens Syrie zijn daarbij 2 Syrische
soldaten omgekomen. Israel bevestigde het
bericht niet. De Israelische straaljagers zouden via
Libanon Syrie binnengevlogen zijn. Het betreft
een opslag van goederen die Assad ook zou
hebben gebruikt in de burgeroorlog. Syrie
beklaagde zich direkt bij de UN en vindt dat tegen
Israel actie moet worden ondernomen. Wanneer
de ‘rebellen’die tegen Assad vechten en hun
Europese helpers Syrie bestoken, zijn de Syriers
niet zo actief om te klagen bij de UN. Zij beweren
dat Israel op deze manier ISIS terroristen
ondersteunt en deze groep juist beschermt. Laat
ze maar kletsen… de waarheid willen ze toch niet
horen. Dat Zijn Geest hun de ogen opene.
Maar deze tijd lijkt steeds vaker op Psalm 83
waarin staat dat Israels vijanden zo stug
gefocused zijn op de vernietiging van Israel dat
zelfs niet meer aan de naam van Israel gedacht
moge worden… Deze Psalm eindigt met het einde
van de vijand opdat zij zich zullen bekeren tot de
God van Israel, amen!
Voor wie eens hele goede wijnen wil proeven en
over de ontstaansgeschiedenis van Tura wil horen
(betekent berg in het Aramees), is het een
aanrader om deze winery eens te bezoeken. Wilt u
niet alleen door de ‘gebieden’ reizen.. dan kunnen
wij u vergezellen (hik😊).

Die Floortje toch… ze denkt dat ons huis van
haar is; springt nu ook al ongevraagd op
schoot en eet mee van de soep….

Vanuit de Shomron
===============================
Studiehuis Reshiet organiseert een
speciale 8-daagse reis naar Israel van
29 nov. t/m 6 dec. ’17.
Verblijf in Gastenhuis Na’aleh
Seminars:
1. Hebreeuwse Bijbelwoordstudies over
levensstijl, welzijn en gezondheid
2. Kosher koken sessies voor shabat en
Feestdagen.
3. Chanukiah’s op glas maken, creatief
met fimo en verf
Iedere dag zijn er ook uitjes, in overleg o.a.
naar Gan Hashlosha bij Bet Shean, Ariel
Bijbeltuin, Stalachtiet-Druipgroten bij Bet
Shemesh, Neot Kedumiem nationalpark,
Arad, winery in Samaria, ontmoetingen met
religieuze setlers, bezoek DutchFarm,
Jeruzalem (nog in te vullen).
Prijsindicatie: € 845, pp all-in!
U wordt goed verzorgd en uitgebreid
geinformeerd. Kleine groepen.
Mail naar info@studiehuisreshiet.nl
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Deze maand beginnen weer nieuwe Alephcursussen Bijbels Hebreeuws. In acht avonden
leggen onze ervaren docentes Elske Vahl,
Annemarie Bom, Ads van Oudheusden en Conny de
Ronde uit hoe het zit met de Hebreeuwse letters
aan de hand van een letterverhaal. Doel is om
zelfstandig Bijbelwoordstudie vanuit het Hebreeuws
te kunnen doen, iets wat opvallend snel geleerd kan
worden. Er is veel ruimte om te oefenen. De lessen
beginnen in Kamerik, Oud Alblas, Houten, Ouddorp,
Zwolle en ’s-Gravenzande. Kijk voor meer info op
onze website www.studiehuisreshiet.nl Aanbevolen!
_____________________________________________

Appartement te huur (voor 2 tot 4
personen). Eigen ingang, een ruime
tweepersoons 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

Appartement van ons gastenhuis Nof Shomron

Shomron nieuws
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Parasha: Ki Tabho, want wanneer je komt, Deut.26:1-29:8.
Nalezing profeten/Haftarah: Jesaja 60:1-22. Briet haChadasha/NT: Lukas 24:44-53

Tabho  תבואkomt van het werkwoord ‘bo’ בוא: komen, intreden, binnengaan. Er zitten een Aleph  אen Beth  בin dit
werkwoord. Die letters samen vormen het woord voor vader,  אבabh. Mooi is dat de Vader ook degene is Die naar
ons toekomt, bij ons binnen wil komen. Onze God is Elohiem, Die van Boven naar beneden naar ons toekomt.
De parasha begint met ons te vertellen dat, vanaf het moment dat het volk het voor altijd Beloofde Land ingaat, dan
moeten zij de Vader de eerstelingen geven van de opbrengsten van het Land, de reshiet ( ראשיתDeut. 26:2).
Ze stopten het beste wat zij hadden in een mand en gaven dat de priesters. Reshiet  ראשיתis ook het eerste woord
van de Bijbel. Op die plek vertaalt men het woord éénzijdig met begin. ‘Met de Eersteling schiep Adonai de hemel
en de aarde’ geeft al een heel ander beeld van wat er staat geschreven….Wie was dan die Eersteling, Die ook aan
God teruggegeven moest worden?
Tsedakah, rechtvaardige giften geven, is een groot goed in de Bijbelse Godsdienst. Wat zou de mens méér zijn dan
een dier wanneer hij/zij niet kan geven aan God en aan anderen? Israel leerde dan ook, door de tienden van hun
opbrengsten te geven, om te zorgen voor de armen, de wezen, weduwen en de leraren/Levieten, die priesterdienst
deden. Levieten hadden geen extra tijd om geld te verdienen. God heeft het zo ingesteld dat de Levieten ook geen
spanning zouden hebben of zij nu wel of niet hun gezin konden onderhouden want de gehele gemeenschap zorgde
ook voor hen (de Levieten hebben nooit een Stammengebied beheerd).
In de parasha staat duidelijk dat Israel de regelgeving van Hem moet naleven met hart en ziel. Geen lippendienst
maar daadwerkelijk liefdebetoon. God noemt Israel Zijn kostbaar bezit en Zijn geheiligd volk. Deze woorden
hebben door de eeuwen heen altijd troost gegeven aan het verdrukte Joodse volk. Deut. 27:9: Hoor Israel, vandaag
bent u het volk van de Eeuwig Aanwezige geworden. Tegen welk ander volk zijn zulke beloften uitgesproken?
Zegen en vloek volgen elkaar op in deze parasha. Je wordt er soms stil van en alles wijst erop dat je maar beter kunt
gehoorzamen in plaats van niet te doen wat de Schepper van hemel en aarde beveelt. Veel van wat Adonai via
Moshe heeft gezegd, is uitgekomen voor het Joodse volk. Zij zijn verdreven uit hun Land, meerdere malen, maar de
beloften blijven ook overeind: Hij zal hen weer terug laten komen en zij zullen dan niet meer worden uitgeroeid. We
hadden het er laatst met een vriend over: zou er nog een ballingschap komen voor Israel? Nee, dat geloof wij niet en
dat is maar beter ook! God is in deze tijd Zijn Land en Volk aan het herstellen, Hij werkt niet tegen Zichzelf in!
Aan het begin van de profetenlezing zegt Jesaja het ook zo scherp: ‘duisternis bedekt de aarde en donkerte
de naties maar over jou, nakomelingen van Jaakov schijnt de Here God. Zijn luister is boven jou zichtbaar.
Volken laten zich leiden door jouw licht.’ Misschien zal Israel al spoedig de leidingpositie over de wereld
innemen. Grote rijken als de VS vallen langzaam uit elkaar.
Onze Adonai is een God van de Zelfovergave. Hij toont Zich in de symbolen van brood en wijn. Van de
graankorrel die moest lijden, sterven maar ook opstaan uit de aarde (Luk. 24:46). Daarom is het diepzinnig om altijd
bij het eten van brood te danken dat Hijzelf het Brood des Levens is en dat brood uit de aarde doet voortkomen. Het
is daarom ook niet toevallig, maar het valt ons toe dat Lukas schrijft (Luk. 24:30 e.v.) dat de Emmaüsgangers Hem
pas herkenden tijdens het breken van het brood! In Israel gooit men doorgaans brood niet zomaar weg, maar legt
men het netjes in afgesloten plastic neer bij de afvalcontainers voor mensen die het nodig hebben. Mooie gewoonte!
Shabat shalom!
Speciale onafhankelijkheidsreis: 70 jaar Israel! U komt dat toch ook meevieren?
Zie binnenkort op www.resetisraelreizen.com of mail ons: info@studiehuisreshiet.nl
Een 9 daagse reis, 8 nachten van 12-20 april. Te beginnen in Jeruzalem en daar eindigen we ook.
Tussendoor logeren we in Tsfat, ten noorden van het meer van Tiberias (3 nachten). Nieuw
programma: Golan, Banyas, raften in zijrivier van de Jordaan, Acco, Adamit, Spa bij Dode Zee etc.
Maar vooral de laatste dagen feest vieren met Israëliërs en vele anderen in Jeruzalem. Prijsindicatie
€1500,- p.p. all-inclusief.

שבת שלום

