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Shalom,
שלום
Wie denkt dat er in Gaza alleen maar kapotte
huizen staan heeft het goed mis. Enorme
villawijken en shopping malls zijn er, vol
voedsel en kleding. Een enorme hoeveelheid
belastinggeld van miljoenen wereldburgers
stroomt naar dat gebiedje aan de kust. Komt
dat geld op de juiste plaats? Dikwijls niet en
een groot aantal Gazanen leeft in vreselijke
armoede. Dertien jaar geleden had Gaza een
welvarend land kunnen worden. Israel
vertrok uit Gush Katif in de hoop dat er vrede
tussen Gaza en Israel zou komen en liet de
winstgevende greenery’s achter waarmee
veel geld kon worden verdiend. Wat deden de
Gaza arabieren: alles kapot maken en wat
ooit een paradijsachtig gebied was, is nu weer
kaal, vol zandhopen. Vervolgens kozen zij
voor de terroristische dictatuur van Hamas en
nu gaat het geld wat binnenstroomt vrnl. naar
wapens en terreur-tunnelbouw. De meeste
media schrijven een halve waarheid, dus een
hele leugen over de situatie rondom Gaza.
Hamas is verantwoordelijk voor alle ellende
aldaar maar zij zijn goed in liegen, bedriegen
en zielig doen. Als het om joden gaat dan
hebben zij snel vriendjes met o.a. Europa en
de verenige naties.
Deze week weigerde de VN Hamas te
veroordelen voor de bijna 200 raketaanvallen
op willekeurige doelen in Israel. Wel was er
hier en daar bij lidstaten begrip voor Israel.
De VN is, al zien we enige verbetering, nog
steeds een hypocriete antisemtische instantie.
En de NOS??? De hele dinsdag werd er op de
NOS app niets gemeld over de agressieve
aanvallen op Israel. En woensdag ‘gekleurd’
nieuws. Het is duidelijk aan welke kant zij
staan.
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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

Vuurvliegers
Geruime tijd teisterde Hamas Israel met
honderden brandende vliegers. Prachtige
natuurgebieden en akkers vol rijpe tarwe
gingen verloren. Duizenden dieren vonden
de dood. Al rond de 300 hectare is volledig
verwoest. Het is een enorm trieste aanblik
om het mooie landschap zo verkoold te zien
door dit nodeloos vernietigen van voedsel en
het kost de staat Israel bovendien miljoenen
om de boeren de onkosten te vergoeden. De
boeren willen dat Israel de kopstukken van
Hamas, die oproepen tot geweld tegen Israel,
elimineert. Deze lui zitten doorgaans
diepverscholen in bunkers onder de grond,
net zoals Nasrallah van Hezbollah in
Libanon, bange wezels met een grote brutale
mond vol haat als het over Israel gaat.
Deze week werd er ook een zeer hoog
ontwikkelde drone met
ontstekingsmechanisme aangetroffen in
Israel. De bedoeling was dat het ding in een
woonwijk van Israel grote schade zou
aanbrengen, maar de drone was om
onduidelijke redenen neergestort. Israel
krabt zich wel beetje achter onder de kin nu
Hamas zulke geavanceerde middelen inzet.
Duidelijk is dat Iran hen de know-how en
materialen levert.

Vanuit de Shomron

Een terrorist uit Ramallah gooide vorige week
een blok marmer uit het raam naar beneden
om Israelische soldaten te treffen, die op zoek
waren naar terroristen. Ronen Lubarsky, één
van deIsrael
soldaten,
slechts
20aan
jaar
oud,enstierf
heeft een
tekort
water
daarom d
deze week aan zijn verwondingen.

Meerdere mensen mailden ons van de week hoe het toch met zieke
Bibi Netanmiauw, de door ons geadopteerde poes, is verlopen. Zij
Gewaren er aanbiedingen!. InIn
was gebeten door een hond en had inwendige ellende. Wel, zij is
gelukkig weer geheel hersteld. Het was wel enige dagen kantje
boord met haar, de dierarts dacht dat het einde oefening was. Zij
heeft 5 dagen in de dierenkliniek doorgebracht, medicijnen
toegediend gekregen en infuus e.d. Op een gegeven moment wisten
wij ook niet meer wat verder met haar als zij zo zwak en ziek is en
zij is inmiddels geen goedkoop straatkatje meer… Maar, wij en
velen met ons, hebben ook voor dit dier wat nu eenmaal op onze weg
kwam gebeden en blijkbaar is het ook haar tijd niet om te ‘gaan’.
Behalve dat zij nog van die kaal geschoren plekken heeft op de
flanken en voorpoot, is zij weer helemaal als vanouds en af en toe
vervelend dus… 😊
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Dinsdag was een ‘oorlogsdag’ in het zuiden
rond de Gazastrook. 180 inslagen kregen we te
verduren en iedereen, ook op vele km’s afstand
van de strook, kreeg te maken met alarm. Tot
diep in de nacht moesten oud en jong, ook onze
familie in Sde Zvi (DutchFarm) de schuilkamers in. Israel heeft hard en gericht terug
geslagen. De iron dome wist meerdere raketten
te vernietigen, maar een enkele viel toch in een
woonwijk, o.a. bij een schooltje. Vanuit Gaza
schieten zij lukraak op burgers in Israel.
Netanyahu heeft altijd gezegd: ‘stilte bij ons
betekent stilte in Gaza, lawaai bij ons betekent
enorme lawaai in Gaza!’ Hamas beweert dat
Israel gevraagd heeft om een staakt het vuren,
maar het is precies anders om. Hun voorraden
drones en wapens en onderwaterapparatuur zijn
grotendeels vernietigd en wat ze nog over
hebben willen zij graag bewaren voor de
volgende ronde aanslagen tegen Israel. Dat ze
allemaal in hun eigen terreurkuilen en tunnels
mogen vallen!
In Syrië is maandagnacht o.a. een
hooggeplaatste Hezbollahleider omgekomen
tijdens een bombardement. Men verdenkt Israel
van de aanslag op een Hezbollahfaciliteit
vlakbij de Syrisch-Libanese grens waar de
leider zich bevond. Israel reageert nooit op dit
soort berichten.

Zeldzame gast…
in de golf van Eilat werd deze week een blauwe vinvis gezien van
meer dan 20 meter lang, spectaculair.

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

Enorm zeehek. Israel bouwt vlakbij Zikiem,
niet ver van de Gazagrens als eerste ter wereld
een zeehek om potentiele
‘onderwaterterroristen’ tegen te houden. In de
zomeroorlog van 2014 kwamen in de nacht
vanuit zee gewapende terroristen bij Zikiem
(iets ten noorden van de Gazastrook) het strand
op met de bedoeling dood en verderf te zaaien.
Gelukkig werden die mannen tijdig ontdekt en
‘geneutraliseerd.’ De beelden die men destijds
op tv toonde van die dreigende mannen die uit
de zee kwamen, zullen wel nooit meer van ons
netvlies gaan. We hadden toen net aliyah
gemaakt en woonden ongeveer 20 km van daar
vandaan.

www.studyhousereshiet.com

Vanuit de Shomron
Peduel is een religieuze yishuv (settelment) iets ten noorden van
waar wij wonen. We gaan daar graag heen met onze gasten om
van het prachtige uitzicht te genieten. Er staat daar een grote
schommel waar men heerlijk op kan zitten en kan turen naar de
kustvlakte. Met mooi weer kun je enorm ver kijken en Peduel
noemt men ook wel het balkon van Israel, (mirpeset ha’medina).
Even daar beneden liggen de resten van een Byzantijns klooster.
Er is niet veel over bekend en omdat Peduel in ‘betwist’ (wij
zeggen bevrijd) gebied ligt komen er amper buitenlanders. Deze
week was Peduel even in het nieuws omdat Arabieren illegaal aan
het graven waren daar. Zij hoopten archeologische vondsten te
vergaren.
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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 het 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!

Welkom in het gastenhuis van Na’aleh
Ook deze komende zomer is het appartement voor u beschikbaar!
Mooie slaapkamer, woonkamer en keuken en uiteraard
douchegelegenheid en in de tuin een zwembad voor verkoeling.

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.

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 DVDfilm die we van de Alephcursus hebben laten opnemen. Zie hiervoor
op de webwinkel van www.studiehuisreshiet.nl

--------------------------------------------------------------

www.resetisraeltours.com
info@studiehuisreshiet.nl

Primeur! Eind juli geven we in de buurt van München tijdens een
verzorgd weekend, de Alephcurus in het Duits. Ben u dan ‘toevallig’
in die omgeving of kent u mensen die er in de buurt wonen en daar de
cursus zouden willen volgen, geef het dan door. welkom.

B’midbar  במדברParasha Numeri 8:1-12:16. De Haftaralezing is Zacharia 3:1-4:7. Dan lezen

we Openbaring 11:1-19.
De Parasha begint met het aansteken van de lampen, nog voordat er iets anders gedaan
wordt en dat is dan toch ook weer diepzinnig. God begint in Genesis ook te scheppen
nadat Hij het licht aandoet en dat licht, dat is Hij Zelf! ‘Er geschiede licht, jehi ohr ( יהי
 ’)אורroept Hij uit en het woord geschiede is een vervoeging van Zijn eigen Naam יהוה: ‘Er
Gode licht!’ En in dat Licht schept Hij verder, met het licht van de zon, maan en sterren
pas op de vierde scheppingsdag, wonderlijk toch! God Zelf is het Licht der wereld.
Eerst moet er licht zijn en in dat licht gaat God de Levieten aan Zichzelf toe-eigenen, in
plaats van alle eerstgeborenen, zoals we in een vorige Parasha al aangekondigd zagen.
Duisternis heeft geen plaats in dit heilige gebeuren. Vuil ook niet: de kleren van de
Levieten worden gewassen en al het lichaamshaar wordt afgeschoren, er mag geen enkele
extra reden zijn om te transpireren, sowieso al lastig in het hete klimaat.. Daarna een
typisch gebeuren: de Levieten worden heen een weer bewogen voor het aangezicht van
Aaron (vs. 13), dat zal toch een raar gezicht geweest zijn, al die bewegende mensen.
Het is echter een heilig gebeuren, een beweegoffer voor God.
God stelt de viering van het Pesachfeest in, in de maand Aviv, de eerste maand, op de
veertiende dag tussen de twee avonden in. Degenen die per ongeluk met een dode in
aanraking zijn geweest, mogen het Pesachfeest in de tweede maand vieren. Het Feest is
voor iedereen, ook de vreemdeling mag meedoen (9:14).
Dan klaagt een deel van het volk zodat Gods toorn hen verteert als een vuurvlam.
Anderen willen vlees eten en het wordt Moshe teveel. Oudsten worden aangesteld om
hem te helpen de lasten van het volk te dragen. En daarna mag het volk vlees eten
totdat het de neus uitkomt (11:20). God slaat Mirjam met melaatsheid/lepra. Zeven
dagen moet ze buiten het kamp verblijven totdat ze weer genade vindt in Gods ogen.
Hoogmoed komt voor de val.
In Zacharia wordt Jozua de hogepriester genoemd, wiens kledij wordt gewassen, dan
wordt hem de Messias aangekondigd: de Nieuwe Jozua, de Spruit, netser נצר. Wanneer Hij
terugkomt, dan zal een ieder zitten onder z’n eigen wijnstok en vijgenboom, o heerlijk!
In Zacharia 4 komt opnieuw een lamp voor, een menorah, er staat niet bij of deze
aangestoken is of niet, wel staat er dat hij zeven armen heeft, het is de lamp waarvan we
weten dat hij in de derde tempel zal worden gebruikt.
Zerubbabel wordt aangehaald en wie Haggai goed leest die weet dat Zerubbabel een
beeld is van onze Messias, Die de eerste steen zal leggen voor de nieuwe tempel. Deze
dingen dienen goed bestudeerd te worden. De twee olijfbomen doen denken aan de olie
die ze leveren om de lampen brandend te houden. ‘Niet door kracht, noch door geweld,
maar door Mijn Geest zal het alles geschieden,’ zegt God. Inderdaad, door het groeien
van de vrucht van de olijfbomen krijgt de lamp licht uit de olie ervan. Eigenlijk heel
eenvoudig, God werkt veel simpeler dan we vaak denken.
Over de twee getuigen en de twee bomen is heel veel discussie in de christenwereld: zijn
het Moshe en Elia, zijn het Jehoshua en het volk Israël? We zullen hen herkennen wanneer
we hen zien, of hebben we hen al gezien? De tijd zal uitkomst geven, zoveel van wat in
de Bijbel staat hebben we al uit zien komen, dit zal ook duidelijk worden, een ding staat
als een paal boven water: God overwint! Shabat shalom!
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?

