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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’

Tegen alle verwachtingen in heeft
Netanyahu het voor elkaar gekregen dat
de wankele coalitie niet uit elkaar is
gevallen. Wat een mediator is hij!!
Nadat vorige week de minister van
defensie Liberman met zijn partij de
coalitie verliet, leek het erop dat ook
andere coaltiepartijen zoals Kulanu, van
minister van economie Kachlon, en Bet
HaJuhudi van Bennet de regering
zouden verlaten en er dus versneld
verkiezingen zouden komen. Dit tot
groot plezier van de linkse oppositie.
Ook Hamas zag het als een overwinning dat de politieke spanningen tot
nieuwe verkiezingen zouden leiden.
Maar… het is ‘not yet’.
Het eerste jaar van deze regering (2016)
wist Netanyahu met slechts 1 zetel meer
dan de oppositie, de regering in het
zadel te houden en nu we in het vierde
jaar zijn beland is die situatie terug. Dit
is iet erg rooskleurig te noemen.
Netanyahu gaf aan dat het
onverantwoordelijk is om in deze
periode van veiligheidsproblemen
nieuwe verkiezingen uit te schrijven. In
een emotionele toespraak benadrukte
hij afgelopen zondagavond dat er
ingrijpende zaken spelen die nu
eenmaal niet in de openbaarheid
kunnen komen vanwege de veiligheid

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

van Israel. Netanyahu neemt tijdelijk de
touwtjes in handen wb defensie. Omdat hij
naast premier ook minister van buitenlandse
zaken is, zoekt hij een geschikte vervanger
voor die laatste post.
We bidden voor deze coalitie; dat er juiste
beslissingen zullen worden genomen en dat
alle inwoners veilig zullen wonen en niet
opgeschrikt worden, maar ook… dat de
vijanden die Israel van de kaart willen vegen
in lijn van psalm 83, die kans niet krijgen en
gestopt worden.
EL AL en shabbes
De hele week lazen we verslagen van met
name boze EL AL reizigers die vorige week
vrijdag vertraagd vanuit NY naar Tel Aviv
zouden vliegen maar vanwege vertragingen
niet op tijd vóór shabat in Israel zouden
aankomen. Eén vliegtuig week uit naar
Athene. Niet religieuze passagiers schreven
over onbetamelijk gedrag van orthodoxen
omdat deze groep erg boos en geschokt was
dat zij niet op tijd in Israel konden landen.
Religieuzen schreven over de verkeerde
informatie die de vliegleiding gaf en dat de
crew te laat bij de gate kwam waardoor de
vertraging ontstond. Het was een vlucht met
een hoop geschreeuw en gedreig.

Vanuit de Shomron
Na 5 jaar
Deze week (21 nov.) was het precies vijf jaar
geleden dan wij bepakt en bezakt met kinders
en onze
naaraan
Israel
We
Israelmoeder
heeft een tekort
watervertrokken.
en daarom d
hadden nog geen vaste verblijfsvergunning en
kwamen binnen op een toeristenvisum. In
Nederland hadden we her en der bij vrienden
dozen met spullen staan (iemand noemde ons
Gewaren er aanbiedingen!. InIn
net eekhoorntjes 😊). Na een jaar waren ook
al die ‘nootjes’ verzameld en in een container
naar Israel gestuurd. De landing in Israel was
zeker in het begin een beetje hobbelig omdat
we toen geen zekerheid hadden over een vaste
verblijfsvergunning; de kinderen nog niet naar
een Israelische school konden; we in een heel
klein, maar vriendelijk houten huisje woonden
op het terrein van familie (de eerste weken
hadden we er nog geen elektra, water, keuken
of badkamer…). We hoorden dagelijks
inslagen van bommen vanuit Gaza en maakten
ook grotendeels de Gaza-zomeroorlog van
2014 lijfelijk mee. Na een jaar konden we een
eigen woning huren in Samaria/Shomron en
daar wonen we nog met plezier. Sindsdien
hebben we honderden gasten mogen
ontvangen, verzorgen, onderwijzen en
rondrijden door het prachtige Israel en de
betwistte gebieden. De kinderen spreken beter
Hebreeuws dan wij, doen het zeer goed op
school; ze schoten al snel wortel in het
Beloofde Land. Baruch haShem, prijs onze
God, dat het zo gegaan is. Wijs ons, Heer, de
weg die wij verder mogen gaan (ps. 32:8). Dat
was ook onze trouwtekst!
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!
https://elskevahl.com/2018/09/13/tilly/
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AirBNB
Wanneer er bommen en granaten in Israel vallen, hoor
je de NL media er niet zo over, althans via de NOS app.
Wel natuurlijk als Israel terugslaat. Over BDS (BoycotDisinvestment-Sancties) schrijft de NOS wel graag, nu
i.v.m. Airbnb (verhuur van appartementen van particulieren aan met name particulieren).
Zo heeft Airbnb besloten om alle verhuurwoningen in
Judea en Samaria te schrappen uit hun lijst. Zij zijn
onder druk gezet door de Palestijnse lobby en hebben
eraan toegegeven. Overal ter wereld zijn wel politieke
geschillen over stukjes grond. Zeker de betwistte
gebieden in Israel kun je niet zomaar éénzijdig
veroordelen. Het is Israeliers, Joden, buitensluiten; een
vorm van antisemitisme. In Ramallah opereert Airbnb
wel, schandalig! Boycot Airbnb om politieke redenen
soms ook de Westelijke Sahara, Cyprus, de Krim, Tibet
ed? Nee, natuurlijk niet! We hopen dat Israel AirBNB
een passende reactie geeft en het besluit kan laten
terugdraaien. Ook Booking.com wordt onder druk
gezet teneinde hetzelfde te doen als Airbnb.
Minister Erdan van Binnenlandse veiligheid zei als
reactie: ‘BDS en terreur zijn twee kanten van dezelfde
munt. Beide rechtvaardigen geweld tegen Israel.. Hun
doel is hetzelfde alleen de middelen zijn anders.’
Ons Gastenhuis (Nof Shomron, zicht op Samaria) ligt
in hun ogen ook in ‘verkeerd’ gebied maar wij maken
geen gebruik van Booking of Airbnb omdat je maar
nooit goed weet wie je binnenkrijgt en via via is dat
toch vertrouwder menen wij…. heeft u tips voor ons?
😊
Zin om een paar dagen in ons prachtige vrijstaande
appartement in Samaria te bivakkeren? Eigen opgang,
tuin, keuken, badkamer en slaapkamer. Heerlijk voor
twee, maar ook geschikt voor 4 personen.

Shabat shalom

Vanuit de Shomron
Netflix en Jordaniers. Meerdere Jordaniërs
zijn woedend op Netflix (filmaanbieder)
omdat er in Jordanië op verschillende locaties
opnames zijn gemaakt die streken uit Israel
moeten voorstellen. Amman zou in dit geval
Tel Aviv zijn. Er werden zelfs Israelische
nummerborden op Jordaanse auto’s geplaatst
en er verschenen Israelische straatborden ed.
Ook speelden acteurs hun rol met IDF
kleding. De reden van Netflix? Het is
goedkoper om in Jordanië te filmen dan in
Israel. De boze Jordaniërs wensten geen
surrogaat Israel te zijn. Om welke film het
gaat weten we nog niet.
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De nieuwe Tijdstip ligt bij de drukker. Heeft u
nog geen abonnement op ons 2.5 maandelijks
magazine over o.a. levensstijl en Hebreeuwse
woordstudies? Vraag een proefnummer aan.
Tijdstip verschijnt sinds 2010 vijf maal per jaar
(abonnement kost €28.95).
Vraag een proefnummer of neem direkt een
abonnement NL03INGB0008725116 ovm
TijdStip. Vermeld ook uw adresgegevens!

De Studie-Ontdekkingsreis in de
Loofhutten/ Sukkotweek is
volgeboekt. We hebben nog wel
beperkt plaats voor een boeiende en
leerzame zesdaagse reis van 17 mei tot
en met 22 mei 2019 met de
mogelijkheid tot verlenging (€ 995 allin).
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.’
Plaats: Sukkat Yeshua, Baljuwplein 10
Katwijk.
Kijk bij agenda voor verdere informatie
op www.succatyeshua.nl

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 het cursusboek ‘Hebreeuws in Zes
Dagen’ van Studiehuis Reshiet.

Parasha  וישלחWahishlach en hij zond..
We lezen Genesis 32-1:-36:43. Uit de Haftara lezen we Obadja en we lezen Hebr. 11:11-20.
Jacob is weer onderweg naar Kanaän en Ezau is met vierhonderd man sterk onderweg om hem te
ontmoeten. Jacob is bang. Hij bidt tot God dat Ezau niet vrouw en zonen zal slaan. Dat vraagt hij omdat in
die tijd alom bekend is dat de kracht van de man ligt in zijn zaad; in zijn vermogen om zich voort te
planten, zonen te krijgen. Zaad is in het Hebreeuws zer‘a זרע. Uit dit woord kunnen we een ander woord
nemen: het woord voor kracht: oz עז. Dit is niet toevallig.
In vers 21 zegt hij tot zijn knechten, die hij vooruit stuurt met vee, dat ze moeten zeggen tegen Ezau: “Zie,
uw knecht Jacob is achter ons.” Hoezo knecht? Had niet Izaäk juist Ezau de knecht van Jacob genoemd in
de zegen die deze meekreeg? “Ezau zal onder het juk van Jacob zijn,” had Izaäk gezegd, maar Jacob moet
nog wel in die bevoorrechte positie gaan staan, net zoals de staat Israël dat heden ten dage ook moet doen.
(Psalm 2:3 Laat ons hun juk  מוסרהmoserah van ons afwerpen, zeggen de volken). Moserah, juk, heeft
verband met moesar  מוסרtucht en daar gaat het precies om. Door het voorbeeldvolkje uit het zaad van
Abraham, Izaäk en Jacob wil God de wereld onder Zijn tucht brengen. Daarom heeft men in de wereld zo’n
hekel aan Israël, men wil zich verzetten tegen de tucht van God!
Het volgende in de geschiedenis van Jacob is van belang: zijn gevecht met de engel in Pni’el פניאל, wat
betekent: aangezicht van God, alwaar hij zijn nieuwe naam krijgt: Israël ישראל, wat betekent: Hij, God,
heerst ( שררsárar, meester zijn over). Het woord Israel wordt ook vertaald als; medestrijder Gods. ‘Hou op
met knecht te zijn van Ezau en sta op, Jacob, Israël!’ En aan de nazaten van Jacob is het: ‘Hou op met
knecht te zijn van Edom, de nazaten van Ezau en sta op, Israël! Gewond aan de heup, mank en hinkende
door vele slagen, maar strekt de knikkende knieën en heft op de slappe handen want uw Bevrijder,
Mashiach  משיחkomt!’ (Hebr.12:12).
We springen even over de nare geschiedenis omtrent Dina en Rachel heen en verhuizen naar Bethel, een
zoon rijker: Benjamin, wat vrij vertaald betekent: zoon van mijn rechterhand. Hij is de enige van de twaalf
die in het Beloofde land is geboren.
De gehele stam van Ezau wordt benoemd en dan springen wij verder naar Obadja, de dienaar van God:
עבדיה, Obhad Jah. Hij spreekt zeer, maar dan ook zeer streng tegen de nazaten van Ezau, Edom, en we zien
duidelijk dat het hier gedeeltelijk gaat over dingen die nog moeten gebeuren, maar o, o, wat herkennen we
Christelijk Europa hierin…. De islam bestond nog niet in de tijd dat Jeruzalem verwoest werd, maar Rome
zeer zeker wel! Sterker nog, het was Titus in opdracht van Rome, die Jeruzalem met de grond gelijk
maakte. En wat herkennen we de houding van Christelijk Europa in WO 2 in deze woedende tirade in de
verzen 11 tot 16.
Het heeft allemaal kunnen gebeuren omdat Europa zich stil hield in de tijd van de nazi’s. Vele onderduikers
zijn verraden en alsnog aangebracht en vergast (vs. 14). Velen zijn uitgejouwd en toen de oorlog eenmaal
voorbij was en over de Joden die nog over waren en uit hun schuilplaatsen tevoorschijn kwamen, werd
gezegd: “Die Joden zijn ook weer uit hun holen gekropen.” Maar dat was niet het enige: het Nederlandse
rode kruis heeft niemand opgehaald uit de kampen: ‘jullie kunnen dat eind vanuit Polen naar Nederland
best lopen’ en andere Europese landen hebben dit kleine Godsvolk letterlijk laten verzuipen op de gammele
bootjes richting Israël, ze werden zelfs vanuit Cyprus doodleuk teruggestuurd door de Engelsen, richting
Duitsland, terug de kampen in. Wat een schuld, wat een schuld!
In Obadja zien we dat God het niet vergeten is: “Gelijk als gij gedaan hebt, zal u gedaan worden!” (vs. 15).
Dit staat nog te gebeuren, de Dag des Heeren is nabij, wacht maar, Edom!
In vers 7 zegt Hij tegen Edom: “Al uw bondgenoten hebben u tot aan de landpale uitgeleid, uw
vredegenoten hebben u bedrogen, zij hebben u overmocht, die uw brood eten, zullen een gezwel onder u
zetten; er is geen verstand in hen.”
De Hebreeenschrijver biedt troost en stelt ons de wolk van getuigen voor. Wie werkelijk gelooft dat God
Degene is Die we werkelijk kunnen vertrouwen in alle dingen en wie Zijn naam aanroept, die zal verlost
worden, laat ons ernst maken met deze ernstige boodschap van de Parasha van deze week en onszelf
onderzoeken, want God is heel ernstig! In Sion zal ontkoming zijn, spreekt Obadja in vers 17, ontkoming
voor het Godsvolk. Willen we, zoals Paulus in Galaten 3:16 schrijft, zaad van Abraham zijn of niet?
Willen we bij het Godsvolk horen of niet? Het antwoord is aan ons.
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?

