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Shalom,
שלום
Nummer 150, meáh chamishiem! We
zijn blij en dankbaar dat we nog steeds
bijna wekelijks de ‘Vanuit Shomrons’
mogen schrijven. In deze Chanukahweek mochten we beleven dat we 16
jaar geleden onder de choepah elkaar
het ja-woord gaven. Het was tijdens het
5e kaarsje van Chanukah.
We hadden ook weer een fijne studiegroep waar wij mee mochten optrekken
en de kinderen hebben chanukahvakantie. De studiegroep ging gisteren
juist op tijd terug naar Nederland voordat het weer ging spoken. In Rechovot
moesten 29 kinderen van een kleuterschool gered worden omdat daar alles
dreigde onder water te lopen.
Chanukah verhaalt, schreven we al
eerder, over de wonderlijke bevrijding
van de tiranieke overheersing van
Israels vijanden destijds, zo’n slordige
2200 jaar geleden.
Maar ook deze week zien vele Israeliers
het als een soort Chanukahwondertje
dat een terreurtunnel, die vanuit het zuiden van Libanon tot wel 40 meter onder
Israelisch gebied was uitgegraven, aan
het licht gebracht werd. Baruch haShem, prijst Adonai! Het hezbollahplan
was om via deze tunnel de meest
noordelijke stad van Israel, Metulah, te
isoleren en burgers te doden en/of
gevangen te nemen.
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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

Volgens de IDF hebben de terroristen
minstens 2 jaar aan de tunnel gewerkt. Het
startpunt was een cementfabriek, 150 meter
verwijderd van de grens en de tunnel liep
slechts een paar meter onder de grond langs
een UNIFIL controle post. Dus onder het oog
van deze wachters kon dit allemaal gebeuren.
Gisteren werd een tweede tunnel ontdekt.
Israel gaat door met zoeken.
Het leger plaatste een kleine camera aan
‘onze’ kant van de tunnel met een bommetje
eraan wat zich vanzelf kon opblazen. Op een
gegeven moment zie je 2 mannen in de
tunnel lopen en de eerste ziet dan dat
cameraatje en kijkt er nieuwsgierig naar en
schiet, wanneer hij de bedrading ziet, van
schrik snel achteruit en gaat er als een haas
vandoor. Heel snel daarna ontploft het
cameraatje 😊. Hezbollah is opeens heel stil
en weet niet goed raad met de situatie. De
IDF wist, naar nu blijkt, al geruime tijd van
deze ‘molsgangen’ maar kon daar natuurlijk
niet over schrijven. Wij beseffen opnieuw
maar al te goed dat onze beide ‘bovenburen’
en de Gazanen niet zomaar gezellig op de
koffie komen om met Israel de traditionele
soefganiot/chanukah oliebollen te eten….
Chak sameach, happy Chanukah!
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Schandalige rotstreek
Dat sommige Turken misschien nog steeds
denken dat het huidige Israel al 101 jaar
‘ontsnapt gebied’ is uit hun voormalige
Ottomaanse
rijk, is tot daar aan toe. Maar om
Israel heeft een tekort aan water en daarom d
op de hoteldeur in Istanboel, waar Israelische
basketballers zouden overnachten, een bord op
te hangen met ‘Arbeit macht frei’ is
buitengewoon verontrustend. Die jongens
komen naar Turkije om een sportief spel te
Gewaren er aanbiedingen!. InIn
spelen en dan worden ze geconfronteerd met
de tekst die boven de entree van het moordzuchtige vernietigingskamp Auschwitz hing.

Netanyahu
Links Israel kan het maar niet hebben dat
Netanyahu in het zadel blijft zitten. Drie jaar
geleden keken ze allemaal erg op hun linkse
neus toen bleek dat de opiniepeilingen er
volledig naast zaten en de rechtse partijen niet
zouden verliezen maar juist enorm wonnen.
Rechts Israel wil, net zoals links Israel, vrede in
het land maar niet tegen elke prijs en vooral
niet door het weggeven van origineel Bijbels
land. Links doet er alles aan om Netanyahu en
zijn vrouw Sarah persoonlijk te besmeuren en
deze week kwam naar buiten dat er zgn.
‘gegronde’ redenen voor een aanklacht zijn
Israel heeft deze week de UN, Egypte en
tegen de premier en zijn vrouw. Netanyahu
Qatar bedankt voor hun bemoeienis in verband zegt steeds : “Er is niets, (in het Hebreeuws:
met het bereiken van een bestand met Hamas. ‘één klum,) dus,” vervolgt hij: “er zal niets
Hoelang dat bestand het zal houden…?
gevonden worden: loh jehiyeh klum.” Enfin:
Wanneer Hamas het vele binnenkomende geld we vertrouwen op zijn woorden en hopen dat
vanuit heel de wereld besteedt aan behuizing
hij inderdaad de waarheid spreekt. We weten
van de Gazanen, herstel van waterleidingen en en zien dat deze man dag en nacht klaar staat
bevoorrading van de winkels in plaats van
voor zijn land. Hij werkt 20 uur elke dag. Wie
terreurtunnels te bouwen dan krijgen de
zou er met hem willen of kunnen ruilen? Hij is
Gazanen een betere toekomst. Maar laten we
de langst zittende premier. Maar.. het zal ons
ons niet voor de gek houden: zij willen koste
niet verbazen wanneer bij de geplande verkiewat kost Israel van de kaart vegen en de
zingen eind volgend jaar toch een ander gezicht
treurige situatie van de bevolking interesseert van rechts Israel gaat vertegenwoordigen.
hen amper. Hun deels verdrietige
leefomstandigheden is wel een uitstekende en Zin om een paar dagen in ons vrijstaand appartement te bivakkeren?
Eigen opgang, tuin, keuken, badkamer en slaapkamer. Heerlijk voor twee
werkzame PR: “Ach die zielige Gazanen,”
maar ook geschikt voor 4 personen.
denkt de wereld. Zo is het ook, maar vergeet
niet waarom dat zo is ontstaan en is Israel daar
dan de schuld van?? “Joden waren toch altijd
al zondebokken,” redeneert men al te
gemakkelijk…
Waarom kijkt de camera zo weinig naar de
mensonterende situatie van bv. miljoenen
Jemenitische kinderen? Gazanen sterven echt
niet van de honger! Er komen dagelijks tonnen
aan voedsel binnen en er zijn zeer luxe
shoppingmalls. Zonder ingrijpen van onze
Zoekt u een leerzaam cadeau: schenk iemand de Alephcursus
Meshiach komt er nooit een goede oplossing
Hebreeuws in Zes Dagen 😊
www.gofundme.com/help-the-cats-of-the-holy-land
www.facebook.com/mosesdol Heeft u het op uw hart om de ‘Cats
of the Holy Land’ organisatie te helpen dan kan dat via:
www.holylandcats.wordpress.com of

De Bijbeltaal bestuderen op een begrijpelijke wijze!
Hebreeuws is meer dan een taal, het is Gods Taal.
www.studiehuisreshiet.nl

Shabat shalom

Vanuit de Shomron

De VN heeft een aanklacht tegen
Hamas niet verworpen omdat er
gisteren geen 2/3 meerderheid was: 87
landen veroordeelden Hamas voor het
onlangs schieten van 500 raketten op
Israel, maar 57 landen vonden het een
rechtvaardige keuze van de organisatie
die Israel wil vernietigen. Treurig maar
ach, gelukkig waren er toch nog meer
landen vóór Israel dan tegen….

We waren deze week in de Stalactiet-druipgrot bij Bet
Shemesh. Wat een pracht! De grot is per toeval ontdekt in 1968.
Zeer de moeite waard van het bezoeken.

Volgende shabat spreekt Yair Strijker
in Katwijk 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
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Neot Kedumiem, niet ver bij ons en het
vroegere Modieen verwijderd, is een soort
Bijbelse tuin. Prachtige natuur waar je uren
kunt rondwandelen en men toont er ambachten van vroeger.
Hieronder een graanmolen zoals men
vroeger gebruikte. In het park kweekt men
ook originele oertarwe en gerst.

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.
In Den Haag komt een Alephcursus! Zie onze site!!
Onze docente Elske Vahl-Leusink geeft een wekelijkse vlog
over een Hebreeuws woord, absoluut warm aanbevolen!
https://elskevahl.com/2018/09/13/tilly/

www.studyhousereshiet.com
O ja… wilt u de werkzaamheden van Studiehuis Reshiet
in Israel steunen?
Dat kan via NL29ABNA0547807635, fam. Strijker of
via de ANBI stichting Ammeech Ammi, tbv Studiehuis
Reshiet: NL86INGB0004358913

Parasha Miqets ,  מקץna verloop van. We lezen Genesis 41:1-44:17; uit de Haftara
lezen we 1 Koningen 3:15-4:1 en we lezen Mattheus 27:15-46.
De dromen van Farao verontrusten hem zeer en geen tovenaar kan de uitleg geven.
Jozef wordt uit de bor בור, de kuil, kerker gehaald. Bor heeft woordverband met het
werkwoord barar ברר, wat betekent: ziften, reinigen, zuiveren, scherpen, slijpen. Het
karakter van Jozef werd in de kerker nog aangescherpt, nog fijner geslepen voor de taak
die hij later op zich zou nemen bij Farao. De uitlegging van de dromen geven hem een
nieuw leven, na dertien jaar in de gevangenis te hebben gezeten. Dat hij daar zonder
noemenswaardige vorm van bitterheid uit is gekomen is op zich al wonderbaarlijk. Bor
 בורheeft ook woordverband met Bara’  בראscheppen, herscheppen, zoals David zegt in
de Psalm: ‘Herschep in mij een rein hart.’ (Psalm 51:12). God heeft dat blijkbaar bij
Jozef in die gevangenistijd ook gedaan. Jozef heeft geen praatjes meer, maar weet wel
de dromen van Farao haarfijn uit te leggen. Farao herkent Gods Geest in Jozef (vs.38)
en stelt hem aan als onderkoning over Egypte.
Vanuit deze positie weet Jozef de hongersnood af te wenden van Egypte en Farao de
rijkste man op aarde te maken. Dan komen zijn broers naar Egypte om zich voor hem
neer te buigen en zijn eigen dromen komen daarbij uit…
Bij Jozef duurde het twee decennia voordat zijn dromen uitkomen. De droom van
Shlomo, echter, kwam meteen de volgende dag tot uiting bij de oplossing van het
probleem van de baby, die hij zogenaamd in tweeën wilde delen, waardoor de echte
moeder bekend werd. Het hele koninkrijk wist meteen dat dit een oplossing van God
zelf was, heel Israel herkende Gods Geest in hem, zoals de Farao Gods Geest in Jozef
had herkend (vs. 28).
Was Shlomo’s karakter al meer gerijpt voor zijn taak dan het karakter van Jozef? Het
zou wel eens heel goed kunnen. De droom van de vrouw van Pilates kwam ook uit,
alhoewel het niet te maken had met haar karakter, maar met de onbevlektheid van
karakter van Iemand anders. Zij leed om de Rechtvaardige en door de achteloosheid
van haar man en de nijd van het volk leed Hij.. ‘Zijn bloed kome over ons en onze
kinderen!’ (vs.25).
Hij riep Eli, Eli lama sabachtani  אלי אל י למה סבחתני, oftewel: Mijn God, Mijn God,
waarom heeft U Mij verlaten? Of riep Hij iets anders? Bovenstaand is Aramees, maar
waarom zou God Zelf, Die in het Hebreeuws alles tot leven schiep en Die Hebreeuws
sprak met Saulus (Handelingen 26:14) ineens in het Aramees met Zijn Vader spreken?
Zou het niet veeleer logisch zijn dat Hij (Zelf Woord Zijnde) in Zijn pijn deze woorden
in Zijn moeder (en Vader) taal, het Hebreeuws uitriep: Eli, Eli, lama zabachtani אלי אלי
למה זבחתני: Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij geofferd? Beide mogelijkheden
zijn er: de Vader verliet én offerde de Zoon om de zonde van de mensheid weg te
nemen, de Zoon werd tot zonde om de woede van de Vader te stillen en zo stilde God
de Vader zijn woede in Zichzelf, in Zijn Zoon om een ieder die in Hem gelooft met
Zichzelf te verzoenen.. Wie doet het na?...
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?

