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Shalom,
שלום
Deze vrijdagnacht, van 9 op 10 november, herdenken we de Kristalnacht van
80 jaar geleden. Opgehitst door
haatprediking liet de politie Duitse
burgers die nacht in 1938 hun gang
gaan toen zij synagoges in brand
staken, Joden uit hun huizen sleurden,
doodden en vooral erg veel winkels aan
gruzelementen sloegen. Afgelopen
weekend gaf ik Hebreeuwse les in
Beieren, in de stad Memmingen. Van
het Joodse leven daar was niets meer te
herkennen behalve dan de omlijning
van de Synagoge van toen en een
gedenkplaat met de namen van de
weggevoerde, vermoorde Joden uit
Memmingen. Bijzonder om daar nu les
te geven over de diepgang en rijkdom
van de wonderlijke Hebreeuwse Taal.
De Taal van Adonai Die Zelf immers
Taal en Woord is; de taal van de
profeten van Israel en Jehoshua van
Nazaret; de Taal die het Joodse volk
zorgvuldig mocht bewaren voor ons
allemaal, door alle verdrukkingen en
vervolgingen heen. Baruch haShem,
geprezen zij de Naam, dat het volk er
nog is en dat wij als Studiehuis ook in
Duitsland uitleg mogen geven over wat
er in de grondtekst geschreven staat.
Het was wederom ‘sehr gut!’ Volgend
jaar staan er daar opnieuw enige nieuwe
cursussen en seminars gepland.
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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

Israel gaf de Palestijnse Autoriteit na de
Oslo akkoorden van 1993 het bestuur over
het graf van Jozef.
Maar ongeveer éénmaal per maand mogen
Joden van Arabieren en in overleg met de
IDF het door vader Jakob gekochte graf voor
zijn zoon in Sichem/Nablus bezoeken.
Alleen onder beveiliging van de IDF kan dat,
want Nablus is zeer vijandig naar Joden.
De bezoeken vinden vrnl. in de avond plaats.
Afgelopen dinsdag schoten terroristen op de
IDF, die de bezoekers moesten beschermen
en smeten met handgranaten. Ook in het
complex waren handgranaten gevonden.
Het is vandaag weer Rosh Chodesh, nieuwe
maand. We tellen de negende maand. Over
25 dagen vieren we chanukah, het Tempelvernieuwingsfeest zoals dat in Johannes 10:
22 genoemd wordt.
Zoekt u een leerzaam cadeau: schenk iemand
de Alephcursus Hebreeuws in Zes Dagen 😊
De Bijbeltaal bestuderen op een begrijpelijke
wijze!
Hebreeuws is meer dan een taal, het is Gods
Taal.
www.studiehuisreshiet.nl
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Israel heeft een tekort aan water en daarom d

Gewaren er aanbiedingen!. InIn
Prachtige regenboog afgelopen maandag vlakbij ons huis in
Na’aleh

Alephcursussen ‘Hebreeuws in Zes Dagen’
worden gegeven in… Oud Alblas,
Kockengen, Almere, Houten, Rozenburg,
Kampen en Katwijk, zie op onze website
voor exacte data en tijden!
Ook de vervolgcursus is meer dan de moeite
waard: onze Gimelcursus en niet te vergeten
de DVD-film van de Alephcursus.
Onze docente Elske Vahl-Leusink geeft een
wekelijkse vlog over een Hebreeuws woord,
absoluut warm aanbevolen!
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Israel kent inmiddels een redelijk grote
Ethiopische gemeenschap. Sinds de jaren
negentig van de vorige eeuw heeft die
gemeenschap het niet gemakkelijk gehad
omdat zij deels werden gediscrimineerd
en ook omdat de meesten totaal niet
gewend waren aan een moderne westerse
samenleving. De eerste jaren vielen er
onder hen vele verkeersslachtoffers
omdat ze zomaar pardoes een weg
overstaken. De tweede generatie doet het
beter en we zien velen van hen met
hogere rangen in het leger. ‘Le’at le’at,’
zeggen ze hier: ‘langzaam maar zeker’
zullen zij helemaal integreren. Gisteren
vierde de Ehtiopische gemeenschap het al
eeuwenoude Sigdfeest in Jeruzalem. Het
is een vastendag en de kern van het feest
gaat over het verlangen van de gemeenschap om terug te keren naar Israel.
Shalom aleichem!

De nieuwe president van Brazilie, Jair
(Spaanse uitspraak = dja’ier) Bolsonaro is
steevast van plan, ondanks Arabische
Weet u nog… ongeveer een jaar geleden
vingen wij een jong gewond zwerfkatje uit ons tegendruk, om de Braziliaanse ambassade te
dorp Na’aleh op. Na enige, toch wel kostbare verplaatsen van Tel Aviv naar Jeruzalem! Jofi,
geweldig. Dat er zegen op zijn land moge
operaties is Bibi, of poesje, zoals onze
rusten!
kinderen haar noemen, een prachtige
volwassen poezebeest geworden en ze houdt
Zin om een paar dagen in ons vrijstaand
ook ongedierte bij ons vandaan. Mede door
donaties van buitenaf konden we o.a. de heup- appartement te bivakkeren? Eigen opgang, tuin,
keuken, badkamer en slaapkamer. Heerlijk voor
en bekkenoperatie betalen. De organisatie
Moses Dol hielp ook mee. Van hen kregen we twee maar ook geschikt voor 4 personen.
te horen dat de oprichtster van opvang en
verzorging van vooral Jeruzalemse
zwerfkatten, Tova Saul, het nu financieel erg
moeilijk heeft en er teveel nog niet betaalde
dierenartsrekeningen zijn. Heeft u het op uw
hart om de ‘Cats of the Holy Land’ organisatie
te helpen dan kan dat via:
https://elskevahl.com/2018/09/13/tilly/

www.holylandcats.wordpress.com of
www.gofundme.com/help-the-cats-of-the-holy-land

www.facebook.com/mosesdol
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In 2019 organiseren wij een StudieOntdekkingsreis in de Loofhutten/
Sukkotweek.
Het is profetisch om tijdens het
Loofhuttenfeest in Jerusalem te zijn
(Zach. 14:16).
De beroemde en unieke Jeruzalemmars
van de volkeren zal naar verwachting
plaatsvinden op 17 oktober 2019.
Onze reis zal zijn van woensdag 16
oktober tot en met donderdag 24
oktober (verlenging mogelijk).
Overnachtingen voor zover bekend in
o.a. Jeruzalem en Ariel of het noorden
van Israel.
Prijsindicatie zo rond de €1200 all-in
voor vroegboekers.
Prijs op basis van tweepersoonskamer
en alleen handbagage.
In december komt Yair Strijker naar
Nederland en geeft een leerzaam,
boeiend en verrijkend shabatseminar op
14-15 december. Leerzame en
toegankelijke lessen over de Bijbeltaal
en diepzinnige Hebreeuwse
Bijbelwoordstudies o.a. vanuit de
Psalmen. We organiseren de lessen
rond de drie maaltijden op die
shabatdag. We zullen studeren, rusten
en maaltijd met elkaar houden.’ Nadere
informatie volgt. Plaats: Katwijk.

We informeren u spoedig over
onze zomer- en najaarsreizen,
al onze voorjaarsreizen zijn al
helemaal vol.
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President Macron van Frankrijk heeft
Philippe Petain, de destijds met de nazi’s
collaborerende Franse president van
Frankrijk geprezen. Hij noemde hem een
‘groot soldaat.’ Het moge duidelijk zijn dat
vooral Franse Joden hier enorm van
schrokken. Vele tientallen duizenden Franse
Joden zijn door Petains houding weggevoerd naar de vernietigingskampen. Hij was
ook verantwoordelijk voor de afschuwelijke
deportatie van duizenden Joden uit het
beruchte fietsstadion Vel d’Hiv in juli 1942.
Sinds Netanyahu in Oman is geweest horen
we van ‘wilde plannen.’ Deze week lazen
we over het idee om een spoorlijn aan te
leggen die vanuit Tel Aviv, via Jordanië,
Saudi Arabië richting Oman zou gaan.
Begin vorige eeuw kon men in Amsterdam
op de Oriënt Express stappen om in Jafo de
trein uit te gaan en wie weet komt er
binnenkort een ‘East Oriënt Express’😊.
Heeft u interesse om met uw vriendenkring,
gemeente e.d. ook een weekendseminar te
organiseren? Karen of Yair Strijker komen
graag vanuit Israel naar u toe! 😊. De
onderwerpen kunnen uiteenlopend zijn:
-een Psalmenweekend, bezien vanuit de
Hebreeuwse grondtaal;
-een basisseminar Bijbels denken vanuit de
Hebreeuwse taal;
-of wat te doen met of op de Bijbelse
Feesten van Israel, zien we Jehoshua daarin
terug;
-Joodse-Israelische geschiedenis in
vogelvlucht e.d.
Hebreeuws is Gods Taal! Meer leren over Zijn Taal? Zie ‘Hebreeuws
in Zes Dagen’ van Studiehuis Reshiet.

www.studyhousereshiet.com

Parasha Toledoth, generaties. We lezen Genesis 25:19-28:9. Uit de Haftara lezen we Maleachi 1:1-2:7 en
Romeinen 9:1-13.
De Parasha begint met de opsomming van de generaties, daarna vertelt het van Izaäk, die bidt voor zijn
vrouw Rebecca omdat zij onvruchtbaar blijkt te zijn. God heeft beloften gedaan aan Abraham, onder meer
dat zijn zaad zo talrijk zal zijn als het zand aan de zee en als de sterren aan de hemel. Zo’n belofte komt
niet zomaar even tot vervulling; zowel Sarah als Rebecca kampen met onvruchtbaarheid en de geboorten
van de zonen moeten goed bebeden worden. Echt een geloofstest wat wij in ons persoonlijke leven ter
harte mogen nemen.
Jacob en Ezau worden geboren, met veel gebonk en geduw want ze vertegenwoordigen twee volken. De
oudste zal de jongste dienen. Zo gaat het dan ook; de ruwe Ezau slurpt van de rode linzensoep van Jacob,
maar niet voordat Jacob hem laat zweren om zijn eerstgeboorterecht aan hem over te dragen. Het kan
Ezau niets schelen en na verzadigd te zijn staat hij op en gaat zijns weegs zonder te danken.. Rood is in het
Hebreeuws adom  אדוםen Ezau wordt dan ook Edom genoemd als verwijzing naar ‘dat rode daar’ in Genesis
25:29; hij gaat later wonen in de buurt in Jordanië/Saudi Arabië, niet ver van waar nu Eilat is, in de rode
bergen van Seir (vgl. ook Ez. 35:1).
Jacob doet zijn naam ‘bedrieger’ eer aan in de geschiedenis van de eerste zegen, waar zijn moeder hem
bekonkelt om zich voor te doen als Ezau. Hij liegt overigens net niet met zijn woorden tegen zijn vader
wanneer deze hem vraagt: ‘Wie zijt gij, mijn zoon?’ Hij antwoordt heel slim: ‘Ik ben het; Ezau is uw
eerstgeborene.’ Zijn woorden zijn nog net op het randje, maar zijn handelingen natuurlijk niet! Toch is dit
in Gods plan en de vervulling van de profetie: De oudste zal de jongste dienen. Gods wegen zijn soms
ondoorgrondelijk.
In Maleachi spreekt God: ‘Jacob heb Ik liefgehad en Ezau heb Ik gehaat.’ God haat Ezau om de keuzes die
hij heeft gemaakt; hij is een wildebras die zich niets aantrekt van God, noch van gebod. Zijn gebied noemt
God: ‘Landpale der goddeloosheid’ en opnieuw verwijzen we hier naar Ezechiël 35 om te lezen wat God
hiermee doet. Het is niet mis en we kunnen meteen zien dat dit gebeuren deels nog in de toekomst ligt.
Een heel belangrijk gegeven is hier de keuze die Ezau maakt om te huwen met Mahalath, een dochter van
Ismael, en haar zelfs tot hoofdvrouw te maken. Hij heeft meer vrouwen en hij maakt de keuze om deze
vrouw te trouwen blijkbaar omdat zijn ouders het ook al niet eens waren met de dochters van de Hethiet,
die hij al eerder trouwde. Hij denkt blijkbaar dat hij er goed aan doet door nu een dochter uit zijn eigen
familie te trouwen… tot in deze dagen is deze beslissing voelbaar in de wereld: Edom en Ismael zijn één en
dezelfde…
Opnieuw in Ezechiël 35 is God heel specifiek over wie Edom eigenlijk is: ‘Omdat gij zegt: die twee volken
en die twee landen (Judea en Samaria) zullen van mij zijn en wij zullen ze erven.’ Edom is tegenwoordig
diegene die claimt dat het land van God van hen is. Wie zijn dat? Overwegend Arabieren die claimen dat ze
nakomelingen van Ismael zijn. Het cirkeltje is rond.
Ze zijn niet de enigen die claimen dat Gods Land van hen is, ook het christendom doet een flinke duit in het
zakje en daarvan zullen wij ons (als we ons daaraan ook bezondigen) moeten bekeren; het Land Israel is van
God en Hij heeft het aan Zijn Joodse volk gegeven om er samen met Hem te wonen. Als wij ons netjes
gedragen en Zijn volk erkennen als de rechtmatige erven, dan mogen we ook deel uitmaken van deze
erfenis (Zie Galaten 3:16), maar dan wel op die voorwaarde dat wij ons netjes gedragen en niet arrogant
met het Joodse volk, Gods oogappel, omgaan.
God heeft Ezau gehaat.. Paulus gaat er in Romeinen verder op in: niet iedereen die uit het zaad van
Abraham is, is een kind van het geloof, alhoewel elke Israëliet zaad van Abraham is. Paulus claimt dat het
gaat om het zaad van Izaäk en stelt daarbij dat God Jacob liefhad en Ezau haatte. Niet gemakkelijk, hoor….
Het blijft een zaak van keuzes maken. De goddeloosheid van Ezau is een ernstige krenking aan God.
Goddeloosheid is niet iets van mensen die God niet kennen, maar is iets van mensen die God juist wel
kennen en toch maling hebben aan Zijn geboden, zoals Ezau. Laat het ons allemaal een les zijn..

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?

