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‘Wekelijkse informatie verzameld

 אShalom beste lezers,
Welke woorden gebruik je wanneer
bepaalde gebieden bij jouw grondgebied
worden getrokken? Zeg je annexatie of
maak je een ‘gebied soeverein’ of praat
je over bezetting?
Er wordt behoorlijk over gesteggeld in
de media. Annexatie, een woord wat
sinds circa 1859 in omloop is heeft een
wat negatieve lading gekregen: het
afpakken van andermans land.
Annexatie betekent letterlijk toevoegen,
aanhangen.
De huidige regering en politiek
rechts/religieus Israel is van mening dat
het weer laten ‘aanhangen’ van stukjes
grond die origineel eigendom waren van
het volk Israel een rechtvaardige keuze
is. Waarom zou de wereld moeten
bepalen of Judea en Samaria het
originele eigendom is van Israel?
Afgezien van het feit dat op Bijbelse
gronden op schrift staat dat het Land
Israel aan de nakomelingen van
Abraham,Yitschak en Jaaqov toebehoort
is historisch aan te tonen dat de
Romeinen illegaal het Joodse volk uit
Judea verdreven, het land afpakten en
naar de ‘Filistijnen geholpen hebben’...
Het mooie Bijbelse land werd daarna
volledig verwoest en kaalgeplukt totdat
het Joodse volk zo’n 150 jaar geleden
langzaamaan terugkeerde.
Afgezien daarvan kun je je afvragen van
wie is anno 2020 een klein stukje aarde
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waar, door de eeuwen heen, meerdere
volkeren bezit van hebben genomen en er
hebben gewoond. De algemene ‘wereldpers’
bezigt sinds 1967 de term ‘bezette
westbank’ als politiek wapen om aan te
duiden dat Israel ten onrechte een stuk grond
claimt wat niet van hen is.
Het gebied ten westen van de Jordaan heet
echter sinds heugenis Shomron/Samaria en
is geen bezet gebied, (ook al is de IDF de
controleur wb de veiligheid) maar politiek
gezien, volgens officieel juridische
bestempeling een betwist gebied.
Er is een groot meningsverschil over wie de
rechtmatige eigenaar is.
Uitgangspunt van ons is dat we echt uitzien
naar een wereldvrede onder het bestuur van
de God van Israel en Zijn Gezalfde en dat er
geen plaats is in het Harteland van het
aloude Bijbelse Kanaan voor een andere, in
dit geval naar ons toe vijandige religie, die
bovendien erop uit is om de lievelingen van
Adonai te doden en te verdrijven.
Wat vooral de ‘Palestijnse Arabieren’ willen
is: steeds niet willen. In dat kader past de
beroemde quote van Abba Eban (19152002) Israelisch diplomaat en politicus:
‘De Arabische landen missen nooit een kans
om een kans te missen’.
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De eerste juli ging geruisloos aan ons
voorbij. De meeste buitenlandse media
schreven over de mogelijke
annexatie/soevereinbepalingen van Israel
over 30% van de huidige betwistte gebieden
(Judea en Samaria.) Maar nee…er vielen
geen beslissingen. Putin, Khamenei en
Erdogan waren die dag waarschijnlijk niet
toevallig tezamen om één en ander te
bespreken om waarschijnlijk luidkeels Israel
te veroordelen maar ze konden niets zeggen
want er gebeurde niets opzienbarends. Hun
officiele gesprek beperkte zich tot hoe en wat
verder met de situatie in Syrie.
Israelische media berichten dat er volgende
week wel beslissingen zullen vallen wat
betreft die ’30 %’ en dat Israel met de VS in
gesprek is hoe men verder invulling kan
geven aan het Trump-Peace Plan.
Volgens dat plan zou Israel slechts 30% van
de betwistte gebieden zich mogen toeeigenen en op de overige 70% zou dan onder
voorbehoud een Palestijnse staat verrijzen.
Juist op die overige 70% van het oude Israel
liggen veel archeologische bewijzen van de
Israelische en Joodse geschiedenis.
Kon niet laten: bij het opzoeken naar de
quote van Abba Eban op pagina 1 kwam ik
ook de volgende quote van hem tegen:
‘Als Algerije een resolutie bij de Verenigde
Naties indient dat de aarde plat is en dat
Israel onze aarde plat gemaakt heeft, dat de
resolutie zou worden aangenomen met 164
voor, 13 tegen en 26 onthoudingen’…
Eigenlijk niet grappig want nog steeds, tot op
de dag van vandaag meet men met dubbele
maten bij stemmingen van de UN als het
Israel betreft.
Verontrustend: in o.a Nederland laat men
behoorlijk de teugels vieren wat betreft de
beperkingen rondom corona en meldt men
weinig besmettingen maar bij ons in Israel
waren er gisteren 1107 nieuwe besmettingen.
Opnieuw worden hele wijken in het land
afgesloten en mogen er maar een beperkt
aantal mensen tegelijk in een ruimte zijn.

Een half jaar geleden kochten wij voordelig de
vliegtickets om deze week als gezin naar
Nederland te reizen. Dat het allemaal zo heel
anders zou verlopen hadden wij en overigens wie
wel… geensinds kunnen bedenken. Het zit
misschien ook niet zo in de aard van de meeste
mensen om in onmogelijke situaties te denken?
Doorgaans denken we positief, het zal wel goed
gaan. Dat het allemaal nog veel minder leuk kon
gaan hebben we deze week van dichtbij
meegemaakt bij een kennis die al 5 maanden
vastzat in Israel en wiens ticket tot 3 x toe werd
geannuleerd.
Rechtstreekse vluchten zijn er al geruime tijd
niet tussen Tel Aviv en Amsterdam en de kennis
wilde aanvankelijk niet alleen reizen om
verschillende redenen. We boden aan bij ons te
komen logeren en dat waren goede dagen. Maar
ondanks dat we vorige week ook al een ticket
voor eind juli voor haar hadden gekocht zodat ze
mogelijk met andere Nederlanders terug kon
vliegen, wilde ze niets liever dan direkt naar
Nederland. Enfin, weer neuzen en jawel...we
vonden één van de weinige vluchten die er nog
zijn voor gisterochtend 05.10 uur via Athene
naar Amsterdam. Bij de ingang van
airport werd ik tegengehouden en ik mocht haar
niet begeleiden in de vertrekhal van Ben Gurion.
De kennis was zo onzeker en zeer gespannen of
alles wel goed zou gaan met overstappen ed.
Karen bad ter plekke nog voor haar, voor een
voorspoedige reis, we zegenden haar en
waarrempel….hoe is het mogelijk, echt
halleluyah! Ik blijf haar even nakijken, zie nog in
de verte dat haar temperatuur gemeten wordt
terwijl Karen in de auto wacht en dan stopt er pal
voor ons een taxi. Een Israelisch echtpaar stapt
uit met een…AH tas 😊. Wij meteen van: gaat u
ook naar Nederland? Uitgelegd hoe en wat en of
zij onze kennis onder hun hoede wilden nemen
in de hal en zeker vanaf het airport in Athene
naar de transfer? Geen probleem zeiden zij,
vroegen haar naam en weg waren ze! Ik zei nog
snel: jullie komen uit de shamayim/hemel 😊.
Wat een bijzondere ervaring, kleine knipoogjes
van Adonai, Hij is echt de ErbijZijnde,
Immanuel! De kennis is veilig thuisgekomen
hoorden we gistermiddag!
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We zijn inmiddels gestart met een herhaling van het live
webinar ‘Hebreeuws in Zes Dagen,’ een basiscursus
‘Bijbels denken vanuit de Hebreeuwse taal:’ boeiend,
verdiepend en verrijkend.
In september start er weer een cursus. Interesse? De data
zijn: dinsdagavonden 15 en 29 september; 13 en 27 oktober
en 10 en 24 november van 19.30 tot 21.30 Nederlandse tijd.
Tegelijkertijd zal dan op de middagen van 16:30 tot 17.15 er
een nieuw jeugdwebinar starten: ‘Hebreeuwse letters leren.’
Het jeugdwebinar is voor iedereen gratis toegankelijk, leuk
en voor iedereen te volgen. We kregen zeer positieve reacties
op de eerste aftrap!
Ouderen kunnen dit webinar ook volgen (het bleek dat er bij
het laatste webinar er meer ouderen meededen dan jongeren
, ze zijn dan niet in beeld).
Geef het door, zo belangrijk dat de jeugd over de taal van
God leert en ook de band met het volk Israel hiermee kan
versterken. Is het leren van de GodsTaal misschien ook een
manier om hen, het Joodse volk ‘jaloers te maken”..?
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Webinar over de Tishá be’Av, (de negende Av),
de dag van de verwoesting van o.a de twee Tempels
in Jeruzalem. Er hebben zich echter in de Joodse
geschiedenis meer schokkende gebeurtenissen
afgespeeld op de negende Av. Er klinken in de
traditie ook geluiden door dat het ooit een dag van
vreugde zou kunnen worden….? Een dag met een
Messiaans perspectief…?
Dit jaar herdenkt Israel en de Joodse wereld die dag
op donderdag 30 juli, beginnend op de avond
ervoor.
U bent welkom om het korte en toegankelijke
webinar over Tisha be’Av te volgen a.d.h.v een
Power Point presentatie, live vanuit Israel/Na’aleh
op dinsdagavond 28 juli van 19.30-20.30
Nederlandse tijd. Na afloop sturen wij u bovendien
een klein overzicht van de behandelde, leerzame
informatie
.
Opgeven via info@studiehuisreshiet.nl
Voorafgaand aan het webinar sturen wij u dan de
link om rechtstreeks in het webinar te komen.
Geef het door!!
Vreugde voor Israel is onze vreugde? Wat dan
met verdriet en verlies?
I love Shomron staat niet ver weg van de Tapuach
(appel) checkpoint/overgang. Helaas zijn daar
gemiddeld meer aanslagen op Israelische soldaten
dan elders in het land. We komen erlangs wanneer
we bv. naar de bergen van de ‘zegen en vloek’
rijden, de vallei bewonderen waar Abraham
doorheen trok en Jakob langere tijd vertoefde, waar
het graf van Jozef ligt en daar werd Dina, de
dochter van Lea, geweld aan gedaan door de prins
van Shem (het huidige Nablus).
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• www.studiehuisreshiet.nl

Shabat shalom en lehitraoth!!
Blijf gezond en zeg nooit: ik ben ziek, maar zeg
dan: ik heb een ziekte, dat maakt verschil en we
mogen bidden dat die ziekte gaat wijken!
Groeten van ons vanuit het kleine mooie, maar nu wel zo goed als
afgesloten landje op aarde 😊.

Dank U voor uw goede gaven indien u de
werkzaamheden van Studiehuis Reshiet steunt. Dat
bemoedigt ons enorm!
NL03 INGB 000 8725116 of viade ANBI stichting
Ammeech Ammi (uw volk is mijn volk),
NL86 INGB 000 4358913

t.b.v. Studiehuis Reshiet.
Yair en Karen Strijker.
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