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Afgelopen zondag was het in de
wereld Shoa/Holocaust herinneringsdag, maar in Israel herinnert
men de verschrikkelijke gebeurtenissen van de Shoa dit jaar op
donderdag 2 mei, oftewel de 27ste
van de Bijbelse maand. Er zijn nog
ongeveer 200.000 Shoaoverlevenden in Israel, maar er sterven er
inmiddels enkele honderden per
jaar. Niet iedereen wordt immers
85 plus. Nog even en er is geen
overlevende meer die over WO2
kan vertellen en nu al geloven
zoveel mensen dat de Shoa niet
eens heeft plaatsgevonden of dat
het aantal vermoorde Joden enorm
overdreven is.

‘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

Triest is ook het gesprek dat we deze
week zo spontaan in een supermarkt met
een wat oudere Israeli hadden. Zijn
ouders kwamen ooit uit Iran en hij had
26 jaar dienst gegaan in het leger. Op
alle fronten na, behalve het aangename
weer en het lekkere eten, was hij
ontevreden over zijn land Israel. Te veel
corrupte, stelende en leugenachtige
politici en o.a. een verharde
samenleving. Hij besloot dit jaar niet te
stemmen. Hij snapte niet waarom wij
aliyah gemaakt hebben vanuit dat
beschermde Nederland en dat we nog
Triest hoe de leugen rondwaart. Zo wel zullen gaan begrijpen wat hij
ook de leugens die over het huidige bedoelt. We weten best wat hij bedoelt
Israel verteld worden. Maar laten
en we kennen de problematiek hier,
we eerlijk zijn: niet alles wat hier
maar juist mensen zoals hij moeten
in ons kleine landje gebeurt, kan
blijven en volharden. We zeiden hem
door de beugel en vele mensen
dat het zeer zeker goed zal komen met
doen maar wat en zijn niet altijd
Israel, maar hij liep toch wat ontmoeeven eerlijk naar elkaar. Dat
digd van ons weg. Bidt voor het volk,
gebeurt overal maar zeker ook hier voor de Heilige Geest die aller harten
en het beschadigt het Joodse volk
mag inblazen. Voor de spoedige
omdat men dan snel weer met de
verlossing, Yeshuah, van heel de wereld
vinger wijst, zie je wel, die Joden!
vanuit Tsion.

Vanuit de Shomron

Dank voor de ruime opkomst in Den
Haag
waar Karen vorige week sprak!
dat
OverIsrael
ietsheeft
meer
dan 2 maanden zijn er in
een tekort aan water en daarom d
Israel verkiezingen. De kranten en de
media staan er vol van. Nieuwkomer in
de politieke arena is de voormalige
topman
van de IDF Benny Gantz.
Gewaren er aanbiedingen!. InIn
Volgens de media is hij de enige die een
ware bedreiging kan worden voor
Netanyahu. De man is welbespraakt en
komt wel goed over, maar het komt
natuurlijk aan op daden. We gaan er
maar niet al te veel op in, maar af en toe
zullen we wel wat laten doorschemeren
over de opiniepeilingen. Rechts Israel is
allergisch voor links en links heeft niet
veel op met rechts. Gantz doet het
voorkomen alsof hij centrum georiënteerd is en wil rechts en links paaien,
maar wanneer men zijn uitspraken goed
analyseert is hij vooral links minded.
Ondanks alle Gazaanse ‘vuurbalonnen’ is het zuiden bij de
Gazastrook toch behoorlijk rood gekleurd door de
duizenden rode anemonen. De bolletjes zaten diep in de
grond zodat velen de verwoestingen van de branden, die
Hamas zuid Israel heeft toegebracht, hebben overleefd.
Verdrietig is wel de aanblik van de duizenden geblakerde
bomen en nog eens duizenden verwoeste hectaren
bouwgrond.
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TIPH eruit
‘Temporary International Presence in Hebron’
is een organisatie van een vijftal Europese
landen met Turkije die rond 1994 een soort
toezichtfunctie uitoefenden in Hebron. TIPH is
opgericht om Arabieren te beschermen tegen
eventuele agressie van Joden. In 1994 gebeurde
er een vreselijk drama waarin een Joodse arts
zijn geweer leegschoot op biddende moslims in
de grot van de aartsvaders. Baruch Goldstein
had in zijn praktijk de veschrikkelijkste
verminkingen meegemaakt die Arabieren de
kleine Joodse bevolking van Hebron steeds
aandeden en na het zoveelste slachtoffer is er
iets in hem ‘geknapt’ en beging hij die
afschuwelijke daad.
TIPH is echter in de loop der jaren uitgegroeid
tot een organisatie die zeer anti joods werd.
Deze week zag men op beelden hoe een TIPH
man de banden van een Israelische auto
leegstak. De maat is nu vol na meerdere nare
incidenten en Netanyahu heeft hen geboden het
land te verlaten.
Ondanks zware proteten van hun achterban
zullen er de komende jaren toch steeds meer
ultra orthodoxen (Charediem) het leger in gaan.
Dit vereist aanpassingen op velerlei gebied,
maar zal het leger alleen maar beter maken,
denken wij!
Zin om een paar dagen in ons vrijstaand appartement te bivakkeren?
Eigen opgang, tuin, keuken, badkamer en slaapkamer. Heerlijk voor twee
maar ook geschikt voor 4 personen.

Hebreeuws leren op begrijpelijke wijze?
Hebreeuws is meer dan een taal, het is Gods Taal.
Cursusboek Hebreeuws in Zes Dagen : €29.50 A4 200
pagina’s. Uniek geillustreerd en evt is er een CD
beschikbaar www.studiehuisreshiet.nl

Vanuit de Shomron
Op de valreep nog een paar dagen naar
Israel en Israel Onafhankelijkheidsdag
meevieren met het volk?
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Heeft u interesse om met uw vriendenkring,
gemeente e.d. ook een weekendseminar te
Israel is als een rijsje uit een stronk die organiseren? Karen of Yair Strijker komen
weer opgeschoten is en snel tot wasdom graag vanuit Israel naar u toe! 😊. De
aan het komen is.
onderwerpen kunnen uiteenlopend zijn:
Israel telt mee onder de naties en er valt -een Psalmenweekend, bezien vanuit de
Hebreeuwse grondtaal;
niet met deze kleine maar
-een basisseminar Bijbels denken vanuit de
jongvolwassen ‘leeuw’ van de JudaHebreeuwse taal;
staat te spotten. Van meerdere kanten
-of wat te doen met of op de Bijbelse
dikwijls bedreigd en soms ook van
Feesten van Israel, zien we Jehoshua daarin
binnenuit, zelfs door leden van eigen
terug;
volk… Mogen we het meemaken dat de -Joodse-Israelische geschiedenis in
Messias Jehoshua er Zelf snel
vogelvlucht e.d.
verschijnt.
Wilt u het ook meemaken om een paar Hebreeuws is Gods Taal! Meer leren over
Zijn Taal? Zie ‘Hebreeuws in Zes Dagen’
dagen in Israel te zijn en Yom
van Studiehuis Reshiet.
ha’atsmaoet (Onafhankelijkheidsdag)
met het volk van Israel te vieren?
‘Onze’ docente Elske Vahl-Leusink geeft
We organiseren een volledig
een wekelijkse vlog over een Hebreeuws
verzorgde reis van 8 t/m 13 mei.
woord, absoluut warm aanbevolen!
Inclusief directe vlucht,
https://elskevahl.com/2018/09/13/till
overnachtingen, goede en smakelijke
y/
verzorging, entrees e.d. en voor wie wil
zijn er iedere ochtend toegankelijke
www.studyhousereshiet.com
verrijkende studies (circa 1 uur per dag)
O ja… wilt u de werkzaamheden van
vanuit de Hebreeuwse taal.
Toegankelijk voor iedereen. In mei zijn Studiehuis Reshiet in Israel steunen?
Dat kan via NL29ABNA0547807635, fam.
de temperaturen gemiddeld zo rond de
Strijker of
25-29 graden.
via de ANBI stichting Ammeech Ammi,
NL86INGB0004358913 tbv Studiehuis
Kosten all-in: €875, p.p. op basis van
Reshiet.
tweepersoonskamer. U regelt wel zelf
Dank!!! Yair en Karen Strijker Na’aleh
uw verzekeringen. Wilt u langer
Israel.
blijven, dan kan dat ook.
Mail ons! info@studiehuisreshiet.nl

Parasha: Mishpatiem (rechters) Shmot (Exodus) 21 t/m 25 Haftarah: Jeremia 33: 25-26, 34:8-22
Briet Chadashah: Mattheus 17:1-11
De parasha begint met de rechten en plichten van de slaven en tegelijk het instellen van de
shabatsjaren, om de zeven jaar. Dan moet men de slaven vrijlaten en het land laten rusten. We zien in
Jeremia dat dit helemaal fout is gegaan en daar is God erg boos over. Straf volgt…

De instelling: ‘Oog om oog, tand om tand’ in Ex. 21 is een humane regel, die de dader van een
overtreding beschermt tegen een te grote straf: men mag geen leven eisen voor het verlies van een
oog of een tand. In Exodus 22:9 volgt de reden waarom dit hoofdstuk mishpatim, regelgevingen
heet: elke zaak over iets dat gestolen zou zijn, moet voor de rechters gebracht worden. Het woord dat
hiervoor gebruikt wordt in het Hebreeuws is echter niet shophtim, maar Elohim, wat men ook kan
vertalen met goden. Deze rechters bepalen wat juist is in elke zaak..

Wat zeer belangrijk is in deze parasha, is de instelling van de pelgrimsfeesten Pesach, Shavuoth en
Sukoth (Ex. 23), waarbij God gebied dat men opgaat naar Jeruzalem om Hem te eren met de
opbrengsten van de oogsten en met het gedenken van de uittocht (Pesach); de doortocht (Shavuoth)
en de intocht (Loofhuttenfeest). Deze drie pelgrimsfeesten zijn in feite één groot festival van
bevrijding.

Zowel in Exodus als in Mattheus wordt gesproken over een wolk,  ענןánán. In zowel Exodus als in
Mattheus wordt de wolk door God gebruikt als omhulling, als een soort kleding, Hij is erin aan het
oog onttrokken en ook weer niet: de oudsten van het volk Israel zagen Hem en zij aten en zij dronken
(Ex. 24:11). Ook de discipelen konden Hem in heerlijkheid herkennen, samen met Mozes en Elia.
Het zou best kunnen zijn dat de wolk het ergste licht van de verschijning van God temperde zodat de
toeschouwers in leven bleven. Bedenk dat Mozes later de berg afkwam en zijn gelaat zo fel verlicht
was dat men hem niet aan kon kijken en hij een doek voor moest doen. Hoeveel temeer schittert God
zelf!

Anán heeft woordverband met het Hebreeuwse woord anáváh ,  ענוהnederigheid, zachtmoedigheid.
Mozes, die als enige in de wolk mocht zijn met God, was de meest nederige man die in het
Israëlische kamp te vinden was. Dit wordt meestal vertaald met dat hij de meest zachtmoedige man
zou zijn geweest, echter, hij was helemaal niet zo zachtmoedig als we zijn leven beschouwen; hij had
een behoorlijk kort lontje. In Psalm 18:36 wordt dit woord anáváh , ענוהin verband gebracht met God
Zelf: ‘Uw zachtmoedigheid heeft mij groot gemaakt.’ Ook heeft ánán  ענןwoordverband met het
Hebreeuwse woord ánad  ענד, omwikkelen, ombinden. God omwikkelde Zich met de ánán, de wolk.
Het woord voor ajin  עיןheeft ook verband met ánán. Dit woord betekent oog, maar ook aanblik. De
aanblik van God werd verzacht voor het oog door de ánán, de wolk. Een ander woordverband met
het woord ánán  ענןis het woord nasa  נסע, doorreizen, opbreken. We weten uit de geschiedenis van
het volk Israel dat men doorreisde op het moment dat de wolk zich verhief en verder trok. Niets staat
toevallig in de Bijbel en zo zien we maar weer dat ook deze woordverbanden niet toevallig zijn.
Bijbelstudie met gebruikmaking van Hebreeuwse woordverbanden is een bijzonder zegenende
manier van studie. We hopen dat we u er ook warm voor kunnen krijgen, zo dat nog niet zo was.

Wij sturen deze brief aan vrienden en bekenden. Wilt u deze niet ontvangen? Reply ons dan.

