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Dinsdag overdag (Karen’s verjaardag
😊) werd aangekondigd dat Netanyahu
een zeer bijzondere mededeling zou
doen voor het volk Israel, stipt om vijf
uur. Wij allemaal voor de TV, wat zal
het zijn, b.v. iets politieks of iets prive?
Het was pas na zes uur dat de premier
ten tonele verscheen. Israëliërs en op
tijd komen is niet bepaald één en één is
twee… De mededeling was dat
wanneer het volk hem verkiest, de
regering de Jordaanvallei zal annexeren
en daarna de annexatie van nederzettingen in wat de wereld sinds 1967
de ‘Westbank’ noemt. Hij waarschuwde
het volk dat dit om een zeer serieuze
zaak gaat en dat alles in overeenstemming zal gaan met de VS. Het is ‘een
geweldige kans’ zei hij, want als
‘rechts’ niet wint van b.v. zijn meer
links georiënteerde tegenstander Benny
Ganz, wat zal er dan van de, voor Israel
zo belangrijke, strategische plekken
terecht komen?
Even later sprak Netanyahu voor
Likud-aanhangers in de havenstad
Ashdod. De speech werd onderbroken
en de premier snel in veiligheid
gebracht, omdat vanuit Gaza twee
raketten werden afgevuurd op Ashdod.
De Iron Dome onderschepte de
projectielen. Een klein half uurtje later
vervolgde Bibi zijn speech, maar het is
toch van de zotte dat de bewoners in het

‘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 3 of 4 is er enig ‘geestelijk
manna’ te proeven. Goede
leestijd gewenst, kom eens op
bezoek en geef het door ☺.
Yair en Karen Strijker- Israel

zuiden steeds opgeschrikt worden. Israel
vernietigde later Hamasdoelen, maar dat is
duidelijk geen blijvende oplossing en
wanneer er geen hardere aanpak komt om de
terroristen in Gaza aan te pakken (waaronder
ook gevaarlijke salafistishe groeperingen) dan
blijft het ‘pappen en nathouden’ en loopt
Israel groot gevaar.
Abbas had uiteraard geen goed woord over
voor de speech van Netanyahu en wil alle
afspraken met Israel cancellen. Dat is geen
prettig idee omdat dit de verhoudingen in de
‘Gebieden’ en in Israel verder op scherp kan
zetten. Bidt voor veiligheid voor de bewoners
in Judea en Samaria, waaronder ook wij….
Het blijkt dat Gaza steeds meer, via smokkel,
wapentuig vanuit Iran ontvangt. Israel heeft
weliswaar gedreigd om de Hamas-top te
elimineren wanneer er bommen e.d. blijven
vallen, maar het blijft vooralsnog bij
woorden. Vorige week viel een Gaza-drone
met bom neer op een militaire plek. Een
militair IDF voertuig raakte beschadigd. Eerst
waren het onschuldig uitziende ballonnetjes
en nu zijn het hoog ontwikkelde technologische moordwapens die landbouwgronden,
Israelische stadjes en burgers bedreigen. Dat
de tijd spoedig kome dat ieder onder Zijn
wijnstok en vijgenboom mag zitten!
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Onlangs vond Batya Howen, een archeologische
vrijwilligster, bij het zeven van zand, wat jaren geleden
vlak bij de Kotel (Westelijke Muur) in Jeruzalem was
opgegraven, een heel klein zwart muntje. Het bleek een
zegel te zijn van circa 2600 jaar oud. Er stond op
‘Adenyahu Asher Al HaBayit’: Adenyahu die (a.h.w.)
over het Huis (de Tempel) gaat. Documenten werden
ermee verzegeld. Eli Sukron, archeoloog, zei dat dit de
eerste keer is dat zo’n zegel is gevonden van een
persoon in een functie direkt onder de koning.
Een Arabische tandarts uit de ‘Gebieden’ voorkwam
erger door een Arabier van 15 jaar, die met een mes
instak op een Israelische vader en zoon, tegen de grond
te duwen. De zoon van 17 is zwaar gewond geraakt,
maar nu buiten levensgevaar. Was het dan wel slim om
op shabat naar een tandarts in een Arabisch dorp te
gaan? Tja, ze kwamen er al 1.5 jaar en de prijzen zijn
minstens een derde goedkoper. De dader vroeg hen
eerst: zijn jullie Joden of Arabieren en toen zij zeiden:
‘Joden,’ begon de steekpartij.
Vele Israëliërs, waaronder ook onze buren, kopen
groenten e.d. in Arabische dorpjes om ons heen. De
reden is de prijs van de goederen; allemaal stukken
goedkoper. Maar is het er veiliger? De Palestijnse
tandarts heeft zelf doodsbedreigingen gekregen van zijn
eigen volk omdat hij de vader en de zoon had
beschermd. Dat geeft al aan hoe vervelend het kan zijn.
Toch weerhoudt het Joden niet bij Arabieren te kopen en
de laatsten varen er wel bij; als Israëliërs kopen, dan
kopen ze veel; de winkelwagentjes zijn ook wel twee
keer zo groot als de doorsnee winkelwagentjes in
Nederland en de klanten laden ze helemaal vol met als
gevolg: erg lange wachtrijen bij de kassa in de
supermarkten…. op donderdag en vrijdag is het ’t ergst.
En doen wij liever geen boodschappen.
-------------------------------------------------------------------De Alephcursussen beginnen weer in het najaar seizoen.
Wilt u ook zo’n cursus volgen? Neem dan even contact
op. Tijden zijn te zien op onze site
www.studiehuisreshiet.nl
-------------------------------------------------------------------Lieve mensen, blijf bidden voor de vrede van
Jeruzalem en van het land Israel. Het is de directe
opdracht van Jehoshua, vergeet het niet, wees alstublieft
gehoorzaam aan Zijn opdracht, wij hebben uw gebeden
echt hard nodig, versterk het cordon zodat er geen
aanslagen meer doorheen komen!
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Enkele Arabieren die deze week op
bezoek waren in de Ofer gevangenis
vlakbij Ramallah, bleken 12 telefoons
te hebben ingeslikt om deze later af te
geven aan gevangen terroristen zodat
zij vanuit de bajes verder ‘zaken’
kunnen doen. Hoe krijg je het voor
elkaar, zou je zeggen, die dingen door
te slikken….? Heel veel vette olijfolie
erbij gebruikt?
Onbegrijpelijk dat de NOS app niets
maar dan ook niets verhaalde over de
vele raketten die deze week vanuit
Gaza op het democratische Israel
werden afgevuurd en dat de premier
onverhoopt zijn verkiezingsspeech
moest afbreken. Het verhaal over de
aangespoelde walvis op Ter Heijde was
belangrijker…
Dinsdag zijn de verkiezingen. Een
extra vrije dag voor Israëliërs en leuk
voor onze Ruth… ze wordt dan 16 😊.

Misschien overweegt u een gift te geven of
de werkzaamheden van Studiehuis Reshiet
regelmatiger te steunen?
NL03 INGB 000 8725116 tnv Studiehuis
Reshiet of
via de ANBI stichting Ammeech Ammi,
NL86 INGB 000 4358913 tbv Studiehuis
Reshiet. Belastingaftrekbaar 😊.
Dank/todah !! Yair en Karen Strijker,
Na’aleh, Israel.
‘Onze’ docente Elske Vahl-Leusink geeft een
wekelijkse vlog over een Hebreeuws woord,
absoluut warm aanbevolen!
https://elskevahl.com/2018/09/13/tilly
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Parasha Ki Tetze (want gij zult uitgaan). We lezen Deuteronomium 21:10-25:19, uit de Haftara lezen we Jesaja
54:1-10 en we lezen 1 Korinthe 5:1-5.
In Deuteronomium gaat God verder met Zijn regelgeving voor het volk, zoals bij het overwinnen van een
vijandig volk; indien een man uit het volk van God een vrouw daarvan ziet die hij voor zichzelf zou willen
hebben, dan mag zij in het huis van die man komen, haar ouders een maand bewenen, haar nagels en haren
knippen en dan tot vrouw worden van die man. Zij mag niet verkocht worden want ze is al vernederd en mag
niet als slavin behandeld worden verder. In 21:15 spreekt God over een beminde en een gehate vrouw. Het
woord haten is hier niet bedoeld als haat, maar als achtergesteld, sana’ שנא.
Overigens wordt sana’ ook door God gebruikt in de zin: ‘Jacob heb Ik liefgehad, doch Ezau heb ik gehaat en
daar bedoelt Hij wel degelijk haat in de volle betekenis van het woord. Dan in Deut. 22:13 komt het woord
sana’ opnieuw voor: in het geval dat een man een vrouw tot zich neemt en merkt dat ze geen maagd meer is, het
spreekt vanzelf dat hier niet de betekenis achterstellen bedoeld wordt. Mocht de vrouw werkelijk geen maagd
meer zijn, dan moet ze gestenigd worden tot ze dood is. ‘Zo zult gij het boze uit het midden van u wegdoen,’
zegt God.
Er volgen veel meer voorbeelden van ongeoorloofde seksuele handelingen, zoals onder meer het slapen met de
vrouw van je vader. In 1 Kor. 5:1-5 komt Paulus daarop terug, daar iemand in de gemeente deze zonde gedaan
heeft. Hij moet worden overgegeven aan de satan, volgens Paulus. Maar wat is dat eigenlijk: iemand aan de
satan overgeven? Hij zegt erbij: ‘Tot verderf des vlezes, opdat de geest behouden moge worden in de dag des
Heeren..’ In 1 Timotheüs 1:20 gebruikt hij deze uitdrukking opnieuw wanneer hij spreekt over twee afvalligen
die hebben gelasterd en hij zegt erbij: ‘Opdat zij zouden leren niet meer te lasteren.’
Kunnen we iets leren van de satan? Blijkbaar wel! De rechtvaardige Job krijgt met de satan te maken omdat God
deze een zekere ruimte heeft gegeven (Job 2:6) om in Jobs leven de boel, op z’n zachtst gezegd, flink overhoop
te gooien. God zegent Job daarna bovenmate en Job heeft inmiddels een diep doorleefde relatie met zijn God,
nog veel dieper dan hij daarvoor had. Blijkbaar is het de bedoeling voor degenen die Paulus aan de satan
overlevert om dezelfde dingen mee te maken die Job heeft meegemaakt, ‘tot verderve des vleses’ zodat ze als
verloren zonen weer terug gaan verlangen naar hun Vader. In Psalm 83 komt dit gegeven ook voor, maar dan
voor een heel volk, wanneer de Psalmist aan God vraagt om ‘hen te maken als een wervel, als stoppelen voor de
wind (vs.14) en hij vraagt God of Hij hen wil laten omkomen (vs.18), nou nou! Maar vers 19 geeft weer hoop:
‘Opdat zij weten dat Gij alleen zijt de Aanwezige (HEERE, JHWH), de allerhoogste over de ganse aarde. Als
volk uit elkaar geslagen worden zodat de individuen in dit volk gaan beseffen wie God werkelijk is en zodoende
voor Hem kunnen kiezen, toch heel mooi en diep!
En dan, stel je voor: je bent een man en je enige broer is getrouwd met een meisje die je totaal niet mag, je zou
er nog geen dag mee getrouwd willen zijn. En dan sterft je broer terwijl je zelf nog niet getrouwd bent. Dan ben
je verplicht om met dit schoonzusje te trouwen. Niet makkelijk!
Nu over naar prettiger gedachten, namelijk Gods beloften die door de grote profeet Jesaja worden uitgesproken.
Juist de vrouw die niet heeft gebaard wordt hier getroost, echter, het gaat hier om het gehele volk Israël en
vooral Jeruzalem die wordt aangesproken, alsof zij kinderloos is en ook nog weduwe bovendien. Maar haar Man
en Maker brengt een keer in haar lot en zegt haar om haar tenten wijd uit te spreiden omdat haar kinderen meer
zijn dan de kinderen van de getrouwde vrouw, wat een prachtige belofte! Hij Zelf vergadert het volk om het naar
huis te leiden; Zijn dochter, Zijn bruid en wanneer zij thuis is in het land Israël, dan komt Hij thuis: Vader,
Maker en Man. We zien in de wereld om ons heen het antisemitische weer sterk groeien. Dit lijkt nodig om het
volk Israël naar huis te halen, God gebruikt iets heel negatiefs om Zijn plan te volvoeren, namelijk het
thuisbrengen van Zijn volk waar ze binnen hun eigen grenzen veilig zullen zijn, dan komt Hij regeren, Kom
spoedig, Heer, vervul Uw beloften in onze dagen!!
Wij sturen het Shomron Nieuws naar familie, vrienden en bekenden. Wilt u het niet meer ontvangen? Reply ons dan.

