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Shalom,

שלום

Koninklijk bezoek! Het is niet eerder
voorgekomen sinds 1948 dat er een
officieel lid van het Engelse koninghuis
in Israel op bezoek was. Deze week
bezocht prins William ons land.
Engeland speelde een zeer dubieuze rol
tijdens de periode dat zij het mandaat
over het voormalig Palestina hadden
van 1917-1948. Steeds veranderden zij
ten ongunste van het Joodse volk de
grenzen van de toekomstige Joodse
staat en lieten zij amper tot geen Joodse
vluchtelingen toe vóór 1940, zodat
honderdduizenden van hen omkwamen
in de concentratiekampen. Ook na de
oorlog werkten de Engelsen tegen en
mochten slechts enkele ontheemde en
ontredderde Joden Palestina in. Boten
werden teruggestuurd, soms beschoten
zodat zij zonken… Maar hoe dan ook:
doordat de Engelsen kwamen, brak er
een nieuwe tijd aan en werd ook de weg
geopend voor een Nationaal tehuis voor
het Joodse volk. Eindelijk na zovele
eeuwen van rondzwerven en verdrukkingen weer thuis. Maar het ‘thuis’ zag
er chaotisch uit. De ‘tuin’ was niet
onderhouden en er woonden vele
onbekenden die zich als ‘krakers’
gedroegen en het land hadden verwaarloosd en voor zichzelf opeisten. Toch,
na 70 jaar kunnen we zeggen dat er veel
ten goede is gekomen. Betere relaties
met de buren en een mooie tuin.
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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’
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

Nog steeds vuurvliegers
De vliegende bommen kwamen ook deze
week vanuit Gaza in Israel aan en zorgden
voor vele branden in het zuiden. Israel
beschoot als reactie hierop een auto van een
leider van Hamas. De auto was leeg maar
vanwege die aanval schoot Hamas
dinsdagnacht 12 raketten op Israel af
waarvan er 3 door de Iron Dome werden
onderschept. Hamas lijkt een beetje Israel’s
strategie te willen kopieren: ‘wanneer Israel
iets ‘uithaalt’ dan reageren wij met raketten.’
We zullen zien hoelang zij dit vol kunnen
houden. Hamas heeft momenteel geen sterke
positie in de Gazastrook omdat de zgn.
‘mars van return’ die 3 maanden lang Israel
teisterde aan de grens weinig heeft
uitgehaald en de Gazanen zijn geen stap
verder behalve dan dat zij voor grote
ergernis zorgen door de vele branden die zij
veroorzaken. Ook hier zal een einde aan
komen want Israel heeft een systeem
ontwikkeld waarbij zij kunnen bepalen waar
een ballon landt en dan kan men snel
ingrijpen. Ook worden kleine drones ingezet
om de vuurvliegers naar beneden te halen.
De Palestijnse Autoriteit van Abbas blijft de
Gazastrook boycotten en hoopt zo dat
Hamas de macht aan hem overdraagt.

Vanuit de Shomron
Ook dit jaar hopen we weer enige tijd in
Nederland te zijn. We wonen alweer een jaar
in ons nieuwe huis en het bevalt prima. Het
contract loopt nog drie jaar. Ondanks dat het
vakantie
is willen we hier en daar een
Israel heeft een tekort aan water en daarom d
spreekbeurt verzorgen. We spreken o.a in
Buitenpost, Veenendaal, Nieuw Lekkerland en
Bolsward.
Wie weet lehitraot en wilt u weten wanneer en
waar dan graag even mailen naar ons.
Gewaren er aanbiedingen!. InIn

O ja… wilt u de werkzaamheden van Studiehuis Reshiet in Israel
steunen?
Dat kan via NL29ABNA0547807635, fam. Strijker of
via de ANBI stichting Ammeech Ammi, tbv Studiehuis Reshiet:
NL86INGB0004358913
Dank!!! Yair en Karen Strijker Na’aleh Israel tel: 00972 54
8858281.

Ondanks de scherpe controle door Israel en Egypte
blijkt Hamas over een aanzienlijke voorraad wapens te
beschikken die zij ook regelmatig met trots laten zien.
Het zou natuurlijk kunnen, maar ze zien er niet uit als
van plastic….

Voor het eerst in de IDF-geschiedenis hebben vier jonge
vrouwen hun diploma gekregen als tankofficier. Dat is niet
bepaald een eenvoudige opleiding. De gevechtscommando’s zullen leiding geven in tanks waar alleen vrouwen
in zitten. Wanneer mannen en vrouwen in dezelfde kleine
ruimte zitten voor langere tijd kunnen er toch spanningen
ontstaan en dat is voor religieuze soldaten al helemaal niet
gewenst.
De huidige protesten in Iran tegen de huidige regering
worden geprezen door Netanyahu. Vele Iraniërs zijn het zat
dat hun land de gevolgen draagt van de verkeerde politieke
beslissingen van hun leiders. We mogen niet te vroeg
juichen maar wat zou het mooi zijn wanneer de relatie
tussen Iran en Israel zich weer herstelt en de huidige
aartsvijand weer vriend genoemd mag worden. We willen
daar best een cursus Bijbels Hebreeuws geven😊.
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De Muur en de prins
De hertog van Cambridge, prins William
bezocht ook de Westelijke Muur in Jeruzalem.
Het is echter schandalig dat de wereldmedia die
plek ‘de bezette Palestijnse gebieden’ noemt.
Het is bevrijd gebied! Wat voorheen, toen het
bezet was door de Arabieren, niet kon, kan nu
wel: alle mensen, van welk geloof dan ook,
mogen bij de Muur komen bidden!
Cyprus overgenomen door Israel?
Volgens de Palestijnse Autoriteit wel. Dit naar
aanleiding van het bezoek van Netanyahu aan
Cyprus en ideeën die in de media kwamen dat
Israel een haven op Cyprus zou bouwen waar
men dan goederen voor de Gazastrook kan
afleveren. Israel regelt vervolgens het vervoer
via Ashdod naar de Strook en beheerst de
controle van de inhoud. Want wapens mogen
het gebied uiteraard niet in zolang de Strook de
totale vernietiging van Israel wenst.

Deze week hebben de Amerikaanse Jared
Kushner en Jason Greenblatt in Israel
besprekingen gevoerd over een
vredesproces tussen Israel en de
Palestijnse Autoriteit (PA). Er is nog niet
veel over naar buiten gekomen.
Voorlopig laat de PA niet van zich horen
en zij voelen zich erg beledigd door de
VS. Israel vermoedt dat zij vergaande
concessies zal moeten doen… iets waar
we niet op zitten te wachten. Israel heeft
afgelopen 70 jaar veel concessies gedaan
en land weggeven en er geen vrede
ervoor teruggekregen. Bovendien: Fatach
en Hamas zijn twee handen op één buik
ook al lijkt dat niet zo. Israel wees
gewaarschuwd!
Dank voor alle mazal tov’s voor Ruth(je), 14,
die 97,84 punten uit 100 punten scoorde voor
haar hele rapport!

Vanuit de Shomron

Heerlijke 8 daagse Israelreis van
20-27 december
Met o.a. 2 dagen ontspanning,
verdieping en genieten in Eilat!
Varen op de Rode zee en
snorkelen tussen het koraal,
bezoek Timna park. Verder
boeiende trips in Israel en
Samaria/Judea. Vraag naar verdere
informatie. Iedere dag zijn er,
indien gewenst, toegankelijke
Bijbelwoordstudies vanuit het
Hebreeuws! Max. 8 personen.
€985,-Op basis van een 2
persoonskamer.
Excl. reis/annuleringsverzekering.
Op basis van handbagage,
onbeperkte kilo’s. Directe
vluchten.
Voor ruimbagage geldt een
meerprijs.

Hebreeuws is Gods Taal! Meer leren over
Zijn Taal? Zie ‘Hebreeuws in Zes Dagen’
van Studiehuis Reshiet. Ook de
vervolgcursus is meer dan de moeite waard:
onze Gimelcursus en niet te vergeten de
DVD-film die we van de Alephcursus
hebben laten opnemen. Zie hiervoor op de
webwinkel van www.studiehuisreshiet.nl
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Nog maar paar plaatsen vrij!

Nieuw! Speciale aanbieding voor een
volledige verzorgde chanukahreis van
donderdag 29 nov. t/m 6 december!
Nu voor € 795, all-in
Chanukah is het vrolijke bevrijdingsfeest
wat ieder jaar herdacht wordt. 22 eeuwen
geleden werd Jeruzalem, met de Hulp van
onze God en Bevrijder, bevrijd van de
Grieks-Syrische overheersers en wijdde
men de Tempel, die verontreinigd was door
o.a. varkensoffers, opnieuw in. Ook
Jehoshua/Jezus vierde Chanukah (Joh.
10:22). Chanukahavond start dit jaar op
zondagavond 2 december en duurt 8 dagen.
Men geeft elkaar o.a. cadeautjes en het eten
is nog lekkerder dan anders… 😊. We gaan
er een hele gezellige avond van maken met
o.a. een speciaal oergezellig
chanukahspel… informatie volgt!!
Bezoeken: o.a. Caesarea nationaal park;
Neot Kedumiem, Stalachtietgrotten bij Bet
Shemesh, dagje Tiberias met bezoek Kfar
Nachum (Kapernaum) en Magdalah; varen
op het meer van Tiberias, bezoek winery in
de Shomron met uitleg, bezoek
Gariziemberg (onder voorbehoud), Israel
museum in Jeruzalem en veel meer
interessante plekken, ook evt. in overleg
met elkaar.
Iedere dag zijn er ook toegankelijke
Bijbelwoordstudies vanuit het Hebreeuws!
Max. 8 personen.
Op basis van een 2 persoonskamer.
Excl. reis/annuleringsverzekering.
Op basis van handbagage, onbeperkte kilo’s.
Directe vluchten.
Voor ruimbagage geldt een meerprijs.

Parasha Balak, 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. Moabh is nogal bang voor die qahal קהל, die gemeente,
die samenkomst van het volk Israël met hun kudden. Moabh gebruikt hier niet het woord volk of stam
maar kahal, waarvan het woord kehilah, wat letterlijk betekent: vergadering, samenkomst, gemeente.
Een kehila  קהלהis ook in het tegenwoordige Jodendom bedoeld als: samen God loven en samen
studeren uit Zijn Woord. Balaq, de koning van Moabh had dat toen waarschijnlijk al begrepen en was
zo te zien bang voor veel meer dan dat alleen maar de kudden 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. Toch mag Bil’am verder, 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 naar huis gaan? (24:25).
Bil’am adviseert Balaq de Israelieten te verleiden met de Moabitische vrouwenen dat heeft succes. Er
vallen vanwege de hoererij 24.000 mensen uit Israël. Hebben ze dan niets geleerd?!…. God is
woedend en brengt hen om..
Micha herhaalt de profetieën van Bil’am en belooft dat Hij de steden van Israël zal uitroeien, nou ja!
Wat staat er in het Hebreeuws? Het woord voor uitroeien is hier 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. Opnieuw gebruikt God in vers 12 dit woord wanneer Hij zegt dat Hij de
toverijen uit hun hand zal uitroeien. Hij roeit de afgoderij uit van Zijn volk opdat het volk Hem zal
gaan dienen met hun hele hart! Dat is Zijn doel.
Paulus blijft erbij in Romeinen 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 waar, amen!

Wij sturen het Shomron Nieuws aan familie, vrienden, bekenden. Wilt u het even laten weten
via reply als u de brief niet meer wenst te ontvangen?

