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‘Wekelijkse informatie verzameld

 אShalom beste lezers,
Het is alweer de laatste shabat voordat
de scholen in Israel starten. Van de zotte
eigenlijk dat we nog steeds niet weten
hoeveel dagen de kinderen naar school
zullen gaan en hoeveel ze vanuit huis
werken. Iedere stad heeft weer een eigen
regeling.
Er mogen maximaal 18 kinderen in een
klas zijn, tafels flink uit elkaar en
uiteraard die mondkapjes voor…
In ieder geval zullen onze kids (en wij
) niet iedere dag rond 06.00u op
hoeven staan.
Tegen 07:00 uur vertrekt de bus vanuit
Na’aleh naar Modieen.
Het eerste ‘semester’ is kort, slechts een
paar weken, tot de Hoge Feestdagen.
Na Loofhuttenfeest is het dan een lange
ruk tot de voorjaarsvakantie rond Pesach
met uitzondering van een paar vrije
dagen met Chanukah en Puriem.
We bidden een zegen voor al diegenen
die weer naar school of de universiteit
gaan; dat zij beschermd blijven en
inzicht, kennis en verstand mogen
krijgen van God Zelf, ten goede voor
ons allen en de wereld.

dat wij een ‘gekleurde en

Gebed voor kennis uit het Joodse
gebedenboek: ‘Gij Here, begunstigt de
mens met kennis en leert de mens
verstand. Begunstig ons van U uit met
kennis inzicht en verstand. Geprezen
bent U Adonai Die de kennis geeft!’

door Studiehuis Reshiet, Na’álehIsrael. Wij beseffen wel degelijk
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

Het kan best eentonig overkomen maar we
blijven erge last houden van bom-ballonnen
die per dozijnen per dag naar Israel waaien
en opnieuw honderden hectare vruchtbare
grond verwoest hebben de afgelopen weken.
Het maakt de leiding van Islamitische Yihad
en Hamas blijkbaar niet uit dat Israel steeds
terugslaat met bombardementen op Hamasstellingen. Vooral degenen die in het zuiden
wonen, vragen zich af wanneer er nu eens
een definitief einde gemaakt kan worden aan
deze terreur. In de media staat dat Israel
weer ondergrondse tunnels heeft
verwoest…maar hoeveel kunnen dat er dan
zijn en waarom zijn die in het verleden dan
al niet verwoest? Het klinkt allemaal niet
overtuigend genoeg voor vele Israëliërs.
Anderzijds…de vijand leest ook de media en
niet alles wat gebeurt wordt, om strategische
redenen, vermeld. Vannacht werden er zes
raketten vanuit Gaza op het zuiden
afgeschoten. Het kan maar zo escaleren.
Ook deze week was er een tragisch
aflopende steekpartij. Een Arabier stak in
Petach Tiqwa meerdere malen met een
slagermes op rabbijn Shay Ohayon in. Shay
(39), vader van 4 stierf kort daarop in het
ziekenhuis. De terrorist, die illegaal in Israel
verbleef en uit de omgeving van Nablus
kwam, is aangehouden.
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Het is meer dan een jaar geleden dat
Israelische burgers vermoord zijn door
een terroristische aanslag. We hopen
dat er niet opnieuw een golf van geweld
zal ontstaan nu Israel relaties onderhoudt met de Verenigde Arabische
Emiraten en er ook gesprekken zijn met
o.a. Bahrein.
Corona
Tot voor kort waren er zo goed als geen
besmettingen gemeld in Gaza, maar
sinds deze week zijn het er meer dan
honderd en vielen er drie doden.
Tot a.s. zondag zal er in Gaza
grotendeels een lockdown zijn. Het
gebied zelf is eigenlijk al jaren een
lockdowngebied vanwege de agressieve
opstelling van Hamas. Zowel Egypte
als Israel zijn erg voorzichtig met het in
en uit laten gaan van Gazaanse burgers.
Op voorhand beschuldigen Hamas en
Fatach Israel al voor de eventuele
doden die in Gaza kunnen vallen, indien
Israel niet zorgt voor medische
apparatuur en de blokkade volledig
opheft. Wat als Hamas eerst eens de
wapens neerlegt en stopt met
gewapende balonnen en raketten af te
schieten op Israel? Het Joodse volk is al
eeuwenlang gewend de zondebok te
zijn van alle narigheid wat niet-Joden
overkomt… dit kan er nog wel bij. Er
zijn in Israel nu al bijna 900 doden te
betreuren, die officieel aan Covid 19
zijn overleden. Dagelijks komen er rond
de 1800 nieuwe besmettingen bij.
Gebed bij wakker worden:
U dank ik, Levende en Bestaande Koning en
Bevrijder, dat U opnieuw mijn ziel in mijn
lichaam bewaard heeft. Dank voor Jeshuah.

Historisch is het dat er deze week voor
het eerst sinds de stichting van de Staat
Israel een vliegtuig rechtstreeks vanuit
Tel Aviv naar Sudan vloog. De
Amerikaanse minister van buitenlandse
zaken Pompeo was in Israel en vloog
daarna naar Sudan, Bahrein, UAE en
Oman. Binnenkort vertrekken er ook
vliegtuigen rechtstreeks naar Dubai.
Turkije is één van de Islamitische landen
die zich zeer negatief hebben geuit over
de opkomende vriendschap tussen Israel
en de Verenigde Arabische Emiraten.
Erdogan wil eigenlijk het liefst alle
relaties met Israel verbreken. Hamas is
erg welkom in Turkije en zelfs door Israel
gezochte terroristen worden door Erdogan
hartelijk en warm ontvangen. Bovendien
ontvangen deze leden ook een paspoort en
kunnen zij zich overal vrij bewegen.
Volgens tussentijdse verkiezingspeilingen
zou de Likud van Netanyahu nu maar 28
zetels krijgen i.p.v. de 36 die de partij in
maart verwierf. Het rechtse blok zou net
geen meerderheid hebben. De (linkse)
demonstraties tegen Bibi en de regering
houden onverminderd aan. In wel 18
steden wereldwijd zijn anti Bibi protesten.
Heh toch… dachten we dat vanaf
september ook langzaamaan de
temperaturen naar beneden zouden gaan,
nee hoor. Er komt een hittegolf aan.
Zondag gaat het rond de 38 graden
worden in Na’aleh. Dat betekent dat het
kwik elders in het land tot 40 plus gaat
oplopen. Het zal de hele week erg warm
blijven. Buiten zijn met mondkapjes op is
dan nog minder prettig.
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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
Ouddorp 1, 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

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

Zeven is een typisch Bijbels getal. Heel de
wereld volgt nu de zevendaagse week die
God aan de mensheid heeft gegeven als
keerpunt in de tijd.
Shabat is niet specifiek voor de Joden; ook
de eerste mensen mochten er al van
genieten. Na zeven dagen keert de tijd, een
week heet dan ook shavuah שבוע, van het
telwoord zeven en van het werkwoord
shoebh  שובomkeren.
===============================
Op 20 september, in de eerste week van de
zevende maand (ook wel de Shabatmaand
genoemd) is er weer een gratis webinar
a.d.v. een overzichtelijke PowerPoint
presentatie met Hebreeuwse woordstudies
We behandelen de ‘Ontzagwekkende Tien
Dagen.’ Hiermee bedoelt het Joodse volk de
voorafgaande dagen van Grote Verzoendag,
de meest gewichtige Dag binnen Israel.
Alleen voor Joden zinvol, maar niet voor
de gelovigen die geënt zijn? Het is niet
‘wettisch’ om met Israel mee te (be)leven.
Wettisch is als je er iets voor terug verwacht.
God wil ons hart, van Jood en niet-Jood.
Geef u op via info@studiehuisreshiet.nl
===============================

• Verschijnt vijf keer per jaar
• 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 Ki Tetze (want gij zult uitgaan). We lezen Deuteronomium 21:10-25:19, uit de Haftara
lezen we Jesaja 54:1-10 en we lezen 1 Korinthe 5:1-5.
In Deuteronomium gaat God verder met Zijn regelgeving voor het volk, zoals bij het overwinnen van
een vijandig volk; indien men een vrouw daarvan ziet die een man uit Gods volk voor zichzelf zou
willen hebben, dan mag zij in het huis van die man zijn, haar ouders een maand bewenen, haar nagels
en haren knippen en dan tot vrouw worden van die man. Zij mag niet verkocht worden want ze is al
vernederd en mag verder niet als slavin behandeld worden.
Er volgen veel voorbeelden van ongeoorloofde seksuele handelingen, zoals onder meer het slapen
met de vrouw van je vader. In 1 Kor. 5:1-5 komt Paulus daarop terug, daar iemand in de gemeente
deze zonde gedaan heeft. Hij moet worden overgegeven aan de satan, volgens Paulus. Maar wat is
dat eigenlijk: iemand aan de satan overgeven? Hij zegt erbij: ‘Tot verderf des vlezes, opdat de geest
behouden moge worden in de dag des Heeren..’ In 1 Timotheüs 1:20 gebruikt hij deze uitdrukking
opnieuw wanneer hij spreekt over twee afvalligen die hebben gelasterd en hij zegt erbij: ‘Opdat zij
zouden leren niet meer te lasteren.’
Kunnen we iets leren van de satan? Blijkbaar wel! Zelfs de rechtvaardige Job krijgt met de satan te
maken omdat God deze een zekere ruimte heeft gegeven (Job 2:6) om in Jobs leven de boel, op z’n
zachtst gezegd, flink overhoop te gooien. God zegent Job daarna bovenmate en Job heeft inmiddels
een diep doorleefde relatie met zijn God, nog veel dieper dan hij daarvoor had. Blijkbaar is het de
bedoeling voor degenen die Paulus aan de satan overlevert om dezelfde dingen mee te maken die Job
heeft meegemaakt, ‘tot verderve des vleses’ zodat ze als verloren zonen weer terug gaan verlangen
naar hun Vader.
In Psalm 83 komt dit gegeven ook voor, maar dan voor een heel volk, wanneer de Psalmist aan God
vraagt om ‘hen te maken als een wervel, als stoppelen voor de wind (vs.14) en hij vraagt God of Hij
hen wil laten omkomen (vs.18), nou nou! Maar vers 19 geeft weer hoop: ‘Opdat zij weten dat Gij
alleen zijt de Aanwezige (HEERE, JHWH), de allerhoogste over de ganse aarde.’ Als volk uit elkaar
geslagen worden zodat de individuen in dit volk gaan beseffen wie God werkelijk is en zodoende
voor Hem kunnen kiezen, toch heel mooi en diep!
En dan, stel je voor: je bent een man en je enige broer is getrouwd met een meisje die je totaal niet
mag, je zou er nog geen dag mee getrouwd willen zijn. En dan sterft je broer terwijl je zelf nog niet
getrouwd bent. Dan ben je verplicht om met dit schoonzusje te trouwen. Niet makkelijk!
Nu over naar prettiger gedachten, namelijk Gods beloften die door de grote profeet Jesaja worden
uitgesproken. Juist de vrouw die niet heeft gebaard wordt hier getroost, echter, het gaat hier om het
gehele volk Israël die hier wordt aangesproken, alsof zij kinderloos is en ook nog weduwe bovendien.
Maar haar Man en haar Maker brengt een keer in haar lot en zegt haar om haar tenten wijd uit te
spreiden omdat haar kinderen meer zijn dan de kinderen van de getrouwde vrouw, wat een prachtige
belofte! Hij Zelf vergadert het volk om het naar huis te leiden; Zijn dochter, Zijn bruid en wanneer zij
thuis is in het land Israël, dan komt Hij thuis: Vader, Maker en Man.
We zien in de wereld om ons heen het antisemitische weer sterk groeien. Laat het volk Israel snel
naar huis komen: ‘Eerst komen de vissers en daarna komen de jagers (Jeremia 16:16).’ God gebruikt
iets heel negatiefs om Zijn plan te volvoeren, namelijk het thuisbrengen van Zijn volk waar ze binnen
hun eigen grenzen veilig zullen zijn, dan komt Hij regeren, Kom spoedig, Heer, vervul Uw beloften
in onze dagen!!
Wij sturen deze brief aan familie, vrienden en bekenden. Wilt u deze niet ontvangen? Reply ons dan.

