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‘Wekelijkse informatie verzameld
door Studiehuis Reshiet, Na’álehIsrael. Wij beseffen wel degelijk
dat wij een ‘gekleurde en

 אShalom beste lezers,
Het is niet zo bekend maar vele
religieus Joodse jongeren kennen en
vierden deze week een soort ‘koshere
Valentijnsdag: Toe be’Av’ (de 15e Av).
Voor ieder die het nog niet wist: het
wereldse Valentijnsdag is een happening
met een zeer discutabele achtergrond die
we verre van Bijbels kunnen noemen.
Meningen zijn er verdeeld over maar de
Romeinen vierden op de 14e feb. lang
voordat de Roomse Kerk de christelijke
priester Valentijn in het jaar 496 heilig
verklaarde, het zgn. Lupercaliafeest
(Faunus), een vruchtbaarheidsfeest.
Daarbij heeft ‘het zogenaamde liefdes
rood’ zijn oorsprong in het bloed van de
Romeinse priesters, verkleed als
wolven, die zichzelf tot bloedens toe
ritueel met messen inkerfden- en met
het uitzoeken van maagden die hun
maagdelijkheid die dag verloren in een
soort seksuele roulette…
Israel’s Toe be’Av dan?
Ook dat heeft herinneringen aan een
bloedige geschiedenis! Lees erover op
bladzijde 2!
Demonstraties in Israel lijken enigszins
af te nemen en vinden vooral plaats op
de zaterdagavonden (motsei shabat).
Wat niet afneemt: de haat tegen
Netanyahu en zijn familie door politiek
links Israel.

beperkte bril’ op hebben. Op
pagina 4 is er enig ‘geestelijk
manna’ te proeven. Kom eens op
bezoek en geef het door ☺.
Yair en Karen Strijker

Zoals waarschijnlijk overal ter wereld zijn
ook Israëliërs begaan met het vreselijke
gebeuren in Beiroet.
We zijn weliswaar al decennia in oorlog met
Libanon en aan beide kanten zijn velen
gesneuveld in de meerdere oorlogen die er
geweest zijn (o.a. in 1978, 1982 en 2006).
Hezbollah (gefinancierd door Iran), die het
land min of meer stevig in de greep heeft,
wil Israel van de kaart vegen en dreigt dood
en verderf voor het Joodse volk. In 2016 en
2017 dreigde Nasrallah (opperhoofd van
Hezbollah) de havenstad Haifa te vernietigen omdat hij weet dat daar veel ammoniumnitraat en gas opgeslagen ligt.
Wat hij ons toewenste is nu in Beiroet
gebeurd. We mogen hopen dat het Haifa niet
zal overkomen en dat dit een ‘wake up call’
is om binnen afzienbare tijd de gevaarlijke
stoffen te verwijderen uit de haven van
Haifa. Die plannen zijn er al lang maar
worden niet snel genoeg uitgevoerd.
Hezbollah heeft nog vele depots verspreid
over Libanon. Het grootste gevaar voor onze
noorderburen is de aanwezigheid van deze
terroristische organisatie die het land naar de
afgrond sleept.
Wat zou het geweldig zijn wanneer er vrede
mag komen tussen beide landen. Be ezrat
haShem, met Zijn hulp!
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Spanningen aan de noordergrens blijven.
Hezbollah zei na de ramp dat Israel niet
moest denken dat de dood van één van hun
zgn. ‘strijders,’ die vorige week omkwam bij
een Israelisch bombardement op een Iraanse
munitieopslagplaats bij Damascus, ongestraft
zal blijven. Israel mag hel en verdoemenis
verwachten. Zij speculeren op een oorlog
maar mogelijk pas na de Amerikaanse
verkiezingen. Zij gaan ervan uit dat Trump
verliest, wij hopen het tegenovergestelde….
Ron Chuldai, de burgemeester van Tel Aviv,
heeft donderdagochtend de City Hall getooid
in de vlag van Libanon als teken van
solidariteit, ‘human to human.’ Je zou denken
dat het op sympathie zou rekenen, maar het
tegenovergestelde gebeurde. Tienduizenden
reacties op sociale media vervloekten Israel
en sommige dreigden met: ‘Wacht maar,
onze raketten zullen jullie vernietigen.’ Israel
bood ook medische hulp aan, maar kreeg
geen respons. Ondanks de ellende waarin zij
zich bevinden, laat ook Hezbollah het volk
liever sterven dan ook maar iets van Israel
aan te nemen. Triest en erg pijnlijk.

In het zuiden bij Sderoth heeft de Iron Dome
deze week een raket uitgeschakeld die
bedoeld was om bovenop de stad te vallen.
Op het moment van de aanslag werd er in
Sderoth zojuist een drive-in bioscoop
feestelijk geopend. Er ontstond paniek en in
de omgeving gingen duizenden mensen
halsoverkop de schuilkelders in. Er is
gelukkig niemand gewond geraakt, wel zijn
meerdere auto’s beschadigd door neervallend
puin van de Irondome en de raket. Israel
vergold de aanslag met het bombarderen van
enige Hamasstellingen.

Toe be’Av טו באב
Het woordje ‘toe’ zijn de Hebreeuwse letters
Teth en Waw: טו.
Teth is negen en Waw is 6, opgeteld staat ‘toe’
voor het getal 15 en wanneer het de 15e van een
maand is dan is het altijd vollemaan, volgens de
Bijbelse zon-maan kalender. Men schrijft uit
eerbied voor de Schepper voor het getal 15 in
geschriften niet 10+5= Jod (י10), Heh (ה5), want
dat is de verkorte GodsNaam: Jah (God)  יהvan
hallelu-jah (= laten we God prijzen), maar we
zeggen 9+6=  טוtoe 😊.
Op de 15e van de vijfde maand vieren vele jonge
religieuze Joden een soort feest om elkaar te
ontmoeten met de bedoeling dat daar
verlovingen uit voort komen. De oorsprong
ervan is niet helemaal duidelijk maar mogelijk
heeft het te maken met de verlichting voor het
volk na de ‘Drie Weken Rouwperiode’ die dan
net is afgesloten (zie editie 216).
Toe be’Av wordt wel geassocieerd met de
vreselijke geschiedenis van het volk Israel,
beschreven in Richteren 19-21, waarbij middels
een groepsverkrachting door Benjaminieten in de
stad Gadea, de jonge vrouw van een priester
stierf. De priester sneed haar in stukken en zond
deze naar de andere stammen van Israel.
Gevolg: een oorlog tegen Benjamin en de belofte
om voortaan geen vrouwen uit te huwelijken aan
Benjaminieten. De stam werd zo goed als
volledig verslagen. Slechts een paar honderd
mannen overleefden, maar er waren geen
vrouwen voor hen.
Men besloot in Shilo, waar de Tabernakel stond,
de Benjaminieten uit te nodigen en zij mochten
zelf een vrouw ‘schaken.’
Wilden de dames niet mee gaan dan mochten ze
terug naar hun vaders huis.
Volgens de overlevering zou dit hebben plaats
gevonden op Toe be’Av en nog jaarlijks komen
jongeren bijeen op die dag in Shilo.
We mogen aannemen dat koning Saul, maar ook
de apostel Paulus/Shaoel, een Benjaminiet, door
deze gebeurtenis uiteindelijk ter wereld mochten
komen!!...
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In september start er weer een internetcursus Hebreeuws
in Zes Dagen, live vanuit Israel. 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. Karen
en Yair Strijker

Er worden in het najaar meerdere cursussen
‘Hebreeuws in Zes Dagen’ in Nederland gegeven
waaronder in
Lopik: 8 en 22 sept. / 6 en 20 okt. / 3 en 17 nov. / 1
en 15 december 2020 van: 19.30 uur-21.30 uur
Alblasserdam: 3 en 17 sept / 1, 15 en 29 okt / 12 en 26
november / 10 december 2020 Tijd: 19.30 uur-21.30
Ouddorp1, 15 en 29 sep., 13 en 27 okt., 10 en 24 nov.,
8 dec. 2020
Kijk voor nadere info: www.studiehuisreshiet.nl
docenten Mw A. Bom-de Jongh of Mw. C. De Ronde

We nodigen u uit om u in te schrijven
voor het webinar ‘de Joodse 40 dagen
periode.’
De eerste van de 6e maand tot en met 10e
van de zevende maand (Grote
Verzoendag) worden ook wel de ‘veertig
dagentijd’ genoemd.
Israel leeft dan toe naar de bijzondere
‘ontzagwekkende dag.’ Het is weer anders
dan de ‘veertig dagen periode’ voorafgaand aan Pasen/Pesach.
Het getal veertig komt regelmatig voor in
Gods Woord. We lichten één en ander
toe, overeenkomsten en verschillen.
Het webinar is ook een inleiding op de
webinars die in de maand september
volgen over de ‘Zevende maand, de
jaarlijkse Shabatmaand’ waarin de grote
najaarsfeesten worden gevierd.
U kunt zich opgeven via
info@studiehuisreshiet.nl

Te bestellen via www.studiehuisreshiet.nl

Wilt u ook een
abonnement op Tijdstip?
• Ons magazine over de Bijbelse
Hebreeuwse taal, boordevol studies
vanuit het Hebreeuws
• Vraag een proefnummer aan

• Verschijnt vijf keer per jaar

Deze week hebben wij voor de vijfde keer
op rij opnames gemaakt voor het programma
Frontline van Radio Israel. Be ezrat
haShem (met de hulp van de Naam/God)
kunt u onze wekelijkse reportage vrijwel
iedere vrijdagmiddag om 16 uur beluisteren.
https://radioisrael.nl/serie/frontline-israel/
Kijk voor de herhalingen op
www.radioisrael.nl

• Jaarabonnement 28,95, via
• 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
via de ANBI stichting Ammeech Ammi (uw
volk is mijn volk),
NL86 INGB 000 4358913
t.b.v. Studiehuis Reshiet.
Yair en Karen Strijker.

Parasha Eqebh עקב, áls. We lezen Deuteronomium 7:12-11:25. Uit de Haftarah lezen we Jesaja 49:14-51:3 en we lezen
Hebreeën 11:8-13.
Het Hebreeuwse woord eqebh  עקבbetekent in principe omdat, maar in dit geval betekent het áls: ‘Als jullie gehoorzamen,
dan….’ Het woord betekent ook nog beloning: ‘In het houden van Gods geboden ligt een beloning (Psalm 19:12) en dat
wordt hier in Deuteronomium dan ook bedoeld door God. Hij houdt het volk zegen en vloek voor. Zegen is het woord
bérékh ברך, wat betekent verdubbelen, vermeerderen en zo zegt God dan ook dat de opbrengst van het land- en ook dat
het vee- zal vermeerderen wanneer het volk doet wat Hij geboden heeft.
Het woordje alle is in die eerste verzen opvallend: ‘Gezegend zult u zijn boven alle volken; Ik zal alle krankheden van u
afweren; Ik zal ze leggen op allen die u haten.’ Geen uitzonderingen daargelaten! In dit eerste hoofdstuk van de Parasha
maant God het volk om niet angstig te zijn; Hij is immers met hen: ‘Ontzet u niet voor hun aangezicht want de Aanwezige
(JHWH) uw God is in het midden van u, een groot en vreselijk God (7:21).’
Wat in hoofdstuk 8 opvalt is dat God opsomt dat er, tijdens die veertig jaar lange woestijntocht, enerzijds honger geleden
is als dat er anderzijds het wonder was dat kleding en schoenen niet versleten, noch dat voeten opzwollen. Wat typisch is
dat: kon de God, Die zulke wonderen doet, dan niet de maag meteen vullen met eten? Nee, want het was een test voor het
volk. Men kan wonderlijk geleid worden en toch dingen ontberen omdat men moet gaan zien dat alles, ja werkelijk alles,
bij God vandaan komt. Dus gaf Hij pas het manna aan het volk toen men werkelijk honger had en de boodschap erbij was
dat men niet leeft van brood alleen, maar van alles wat uit de mond van de Aanwezige uitgaat.
God straft zoals een vader zijn zoon straft. Het woord voor straffen is hier het Hebreeuwse woord jasar  יסרen dat
betekent ook waarschuwen en vermanen. Dit werkwoord heeft verband met het werkwoord jasaf (waarvan ook afgeleid
de naam Joseef/Jozef) en dit betekent opnieuw doen, toevoegen, doorgaan. Waarschuwingen moeten heel vaak herhaald
worden, dat zien we bij onze eigen kinderen ook vaak en God herhaalt ook telkens weer dat het volk Hem niet mag
vergeten en niet van achter Hem mag afdwalen. Die vermaning blijft nodig. Joseeph (Jozef) kwam pas echt tot aanzien
toen hij eerst in een put was gegooid; als slaaf werd verhandeld en tot overmaat van ramp ook nog eens onschuldig in de
gevangenis terecht kwam. Eén en al straf in zijn leven maar daarmee werd hij een voorgestalte van de Messias, die brood
uitdeelde aan zijn broers.
Deuteronomium 8:10 is een opdracht die nu nog steeds geldt: ‘Als gij naar genoegen gegeten heeft, dank dán de
Aanwezige voor het goede land dat Hij u heeft gegeven.’ Veelal wordt gebeden vóór het eten en daarna staat men op
zonder te danken, maar God stelt hier duidelijk dat na het eten gedankt moet worden, het komt alles uit Zijn hand.
In hoofdstuk 9 blikt Moshe verder terug op de recente geschiedenis: de vervaardiging van de Stenen Tafelen en zijn
vasten, twee keer veertig dagen (!). De boosheid van God op Aaron om het gouden kalf en Moshe’s gebed en smeking
om het volk niet te vernietigen. Daarna heeft Moshe twee nieuwe Stenen Tafelen gemaakt en in de Ark van acaciahout
gelegd, wat een gebeurtenissen allemaal.
Jesaja spreekt over Jeruzalem, die zegt dat God haar is vergeten, echter, God legt uit waarom Hij haar verwierp, het is om
haar zonden. God riep en kreeg geen antwoord (50:2) en dat heeft Hem gekrenkt. Hij belooft echter dat Hij de zonen en
dochters van Jeruzalem terug laat brengen vanuit de verstrooiing. Prachtige verzen zijn dit! Het gaat om de terugkeer uit
de ballingschap in Babel maar het is niet moeilijk om te zien dat het ook gaat om de terugkeer vanuit de diaspora in onze
tijd. Vooral de verzen waar God spreekt dat de kinderen van Sion op de schouders van de heidenen zullen worden
teruggebracht (49:23). Denk aan de hulpprojecten aan Joden zoals bijvoorbeeld Stichting Ezra; Joden worden door de
Christelijke medewerkers van deze stichting naar Israel geholpen, een bijna letterlijke vervulling van deze profetie.
De Hebreeenschrijver haalt het geloof van Abhraham en Sarah aan. Door geloof komen ze in een land dat ze tevoren niet
kenden; door het geloof wonen ze in tenten terwijl ze de Stad met fundamenten verwachten. Door hun geloof worden hun
namen geschreven als Abhraham en Sarah en niet meer als Abram en Sarai; door hun geloof verandert God Abrams naam
in: Vader/oorsprong van vele volken en bij Sarai verruilt Hij de mannelijke Jod ( יJod kan immers hij betekenen) in de
vrouwelijke Hé  הen binnen het jaar baart ze jitschaq.. Een puur wonder is dat! Zij hebben het allereerste begin van de
uitkomst gezien in de geboorte van Jitschaq, na hun dood bevestigt God alles wat Hij beloofd heeft.
De lijdende Knecht in Jesaja 50 spreekt Zijn gehoorzaamheid aan God de Aanwezige Vader uit. Hij heeft de gehele
lijdensweg gelopen en dat is de reden waarom een ieder die in Hem gelooft ook gered is, wat een Godswonder! ‘Want de
Aanwezige )JHWH( zal Sion troosten (51:3), Hij zal troosten al haar woeste plaatsen en Hij zal haar woestijn maken als
Eden en haar wildernis als de hof van de Aanwezige; vreugde en blijdschap zal daarin gevonden worden, dankzegging en
de stem des gezangs.’ Dat willen we toch allemaal? Shabat shalom!
Wij sturen deze brief aan familie, vrienden en bekenden. Wilt u deze niet ontvangen? Reply ons dan.

