
 
 
* 
  

             WekelijkseWeWe vanuit SWeWekelijkskamarWeia/Shomron  

Israel 

Studiehuis Reshiet Israel   info@studiehuisreshiet.nl 

Tel: 00972 54 8858281   www.studiehuisreshiet.nl 

www.resetisraeltours.com  

Hebreeuws In Zes Dagen, Guesthouse en groepsreizen 

 

VANUIT SHOMRON 
    W E K E L I J K S  M A G A Z I N E  V A N U I T  H E T  H A R T E L A N D  

            

 
‘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 

  

 

     

 

 

 

Shalom,       שלום 
In de zomertijd valt de periode waarin Israel de 

verwoestingen herdenkt van haar twee 

Tempels. Israel heeft een drie weken rouwtijd-

vastentijd dit jaar tussen 11 juli en 1 augustus 

(tishá be’abh/9e  Abh). Nooit maar dan ook 

nooit zal het volk vergeten dat Jeruzalem hun 

hoofdstad is en dat er ooit weer een Tempel zal 

komen te staan op de aloude dorsvloer van 

Arauna. Voor 50 zilverstukken kocht de 

Judeeër David deze plek om er een altaar te 

bouwen voor Adonai (2 Sam. 24:25). Op deze 

vlakte stak destijds een stukje puntige rots van 

enkele meters hoogte uit. Op de top van die 

rots bouwde David, de voorvader van de 

Joodse Jehoshua/Jezus een altaar en later werd 

er een heiligdom omheen gebouwd en die top 

werd het uiteindelijk het centrum van het 

‘Heilige der Heilige.’  

De plek is in eerste instantie van de God van 

Israel Zelf, maar Hij heeft het aan het Joodse 

volk in beheer gegeven. Het is de bedoeling dat 

alle volkeren ter wereld er mogen komen om 

over de wegen van de Koning te leren en Hem 

daar te dienen. Onder o.a. Palestijns en Islam- 

bestuur is dat niet mogelijk gebleken. De Islam 

geeft niet op en bouwt een steeds grotere lobby 

op tegen Israel. We hopen en bidden dat er van 

Hogerhand binnenkort zal worden ingegrepen 

zodat het voor ons allemaal goedkomt en de 

leugens over Israel worden ontmaskerd. 

Vanochtend was er een schietpartij op de 

Tempelberg waarbij 4 Israelische 

politieagenten werden beschoten. Twee van 

hen lieten daarbij het leven en 2 raakten 

gewond. De overleden jongemannen en de 

gewonden waren Druzen. Eén van hen, Kaamil, 

was een zoon van voormalig Knessetlid 

Shanan. Hij was net 3 weken vader…            

De Palestijnse Autoriteit sprak er natuurlijk 

schande van dat de Berg na de moorden werd 

afgesloten voor gebed. ‘Die Autoriteit doet óf zielig, 

óf ze zijn boos,’ zei iemand onlangs. Is het dan niets 

dat op die plaats mensen zijn gedood en dan is het 

logisch dat er onderzoek moet worden gedaan! 

Fatach riep haar volgers meteen op naar de 

Tempelberg te gaan en er te blijven.  

 

Links Israel 

Deze week werd in een verkiezing van ‘links’ de 

huidige opositieleider Herzog weggestemd en werd 

Avi Gabbai verrassend tot nieuwe leider gekozen.  

De man is vrij onbekend, maar uit eerdere interviews 

kunnen we opmaken dat hij een links radicale is.  

Hij wil grote delen van Judea en Samaria overdragen 

aan de Arabieren en ook Oost Jeruzalem. Dat laatste 

houdt in dat Jeruzalem weer een verdeelde stad zou 

worden… Het is maar zeer de vraag of hij met dit 

gedachtegoed kans maakt bij het grote publiek om 

Bibi Netanyahu of Yair Lapid te verslaan in een 

volgende verkiezingsronde. 

 

Wijn uit de ‘betwistte gebieden’ 

Bij ons in de tuin zijn de druiven zo goed als rijp en 

snoepen we van deze heerlijke vrucht.  

Canada heeft deze week besloten om geen wijn uit 

Israel te verkopen die achter de ‘Groene Lijn’ 

vandaan komt (Golan Hoogte, Judea/Samaria en 

Oost Jeruzalem, gebieden die Israel ten deel vielen 

na de Zes Daagse oorlog van ’67).  

Jammer voor hen want Israelwijn is goede wijn! 

Shabat shalom en lechayim! 
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Hebron,  חברון stad van verbroedering? 
Vele Israëliërs zijn stomverbaasd en laaiend dat de 
UNESCO vorige week vrijdag de oude stad van Hebron 
met de Machpela (graven der Hebreeuwse voorvaders) 
op een lijst plaatste van bedreigde buurten en unaniem 
besloot dat Hebron Palestijns erfrecht is…! Wat een 
chotspeh (brutaliteit)! De stad Chebhron (afgeleid van het 
woord samenbinden/verbroederen) wordt voor het eerst 
genoemd in Bereshiet/ בראשית   Genesis 13. Abhram besluit 
om te gaan wonen bij de eiken van Mamre, in de buurt 
van Hebron (18). Hij bouwt daar een altaar om Adonai te 
eren.  
In Bereshiet/Gen. 23 komt Hebron weer ter sprake. 
Abhram koopt een akker met grot om Sarah te begraven. 
De grot heet Machpela מכפלה (afgeleid van het woord 
‘dubbel’. Het betreft hier een grot met twee verdiepingen. 
Volgens de overlevering liggen Adam en Chava daar ook 
begraven. David דויד   vraagt eeuwen later aan Adonai of 
hij zich moest vestigen in één van de steden van Juda. Ja, 
zei Adonai, ga naar Chebhron (2 Samuel 2:1). Daar werd 
hij tot koning gezalfd.  
Chebhron is de tweede heilige stad voor Israel. Niet voor 
UNESCO.. alle banden die de Joden of Christenen hebben 
met deze plaats worden door deze antisemitische 
organisatie glashard ontkend.  Maar: ligt de aartsmoeder 
van de Arabieren, Hagar, daar begraven? Nee. Waren de 
nakomelingen van Abhraham via Sarah die daar 
begraven liggen Hebreeërs?  Ja. Was koning David een 

Judeeër? Ja. Was het niet koning Herodes, die rond het 
begin van de Christelijke jaartelling in het door Rome 
bezette Joodse Judea een imposant gebouw liet zetten 
over de grot heen? Niet alleen de plaats maar ook het 
gebouw van Herodes is Joods eigendom tot op de dag 
van vandaag en wordt het niet eens tijd dat de wereld dat 
gaat erkennen en recht doet aan degenen die de ware 
erfgenamen en beschermers zijn?  
Zevenhonderd jaar lang, tijdens de Mammelukse en 
Ottomaanse regeringen mochten Joden maar een trapje 
van 7 treden op om te bidden bij de Machpela. Wat een 
vernedering al die eeuwenlang. Vergelijkbaar was het bij  
de ‘Westelijke Muur’ in Jeruzalem: af en toe mochten 
Joden door een traliewerk de muur zien, vooral op de 
dagen van de herinnering aan de verwoesting van de 
Tempel.  
Verbroedering, het lijkt nog ver weg, zeker sinds Abu 
Sneieneh onlangs gekozen is tot burgervader van Hebron. 
Sneieneh is een voormalig terrorist die in 1980 bij een 
aanslag Joden vermoordde en daar nog altijd met trots 
over vertelt. Toch mogen we uitzien naar de tijd dat de 
zonen van Izaäk en Ismael zullen verbroederen en samen 
hun voorvader Abhraham eren en de enige ware God van 
Israel, de schepper van hemel en aarde, zullen dienen 
rondom Hebron maar vooral in Jeruzalem, de stad van de 
vrede.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ben Gurion 8ste  

Travel en Leisure 2017 noemt Jeruzalem de 2e 

beste stad om te bezoeken in Afrika/MO en de 

luchthaven Ben Gurion scoort nr 8 van beste 

ter wereld!  

(bron Israel Hayom) 

 

Wapenstilstand in Syrie 

Deze week was het redelijk rustig bij onze 

‘bovenburen’. Netanyahu benadrukte bij de 

onderhandelaars (o.a. US en Rusland) dat 

Israel geen militaire inmenging accepteert van 

Iran en zal reageren wanneer Iraanse troepen 

zouden verschijnen bij de Golanhoogte.  

 

Vakantie 

Volgende week vrijdag zijn we be’ezrat 

haShem (DV) in Nederland. Of wij 

gelegenheid hebben om de komende weken 

Vanuit Shomron’s te schrijven kunnen we niet 

beloven (wie weet vervelen we ons.. 😊) maar 

we houden het nieuws rond Israel in de 

gaten… Halverwege augustus zijn we weer op 

onze plek. 

 
Onderstaande ietwat Afrikaans aandoende gastenkamer hebben we ook 

afgekregen deze week. Ruime kamer met balkon en badkamer. Per slot van 

rekening hoort Israel ook deels bij Afrika….Welkom! 
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Heeft u deze zomer nog plannen om naar 

Israel te gaan? DutchFarm Israel van Tamar  

en Uzi Manor (familie van ons) ligt in 

moshav Sde Zvi. U kunt daar heerlijk 

logeren in een landelijke  omgeving en 

sinds kort is er ook een zwembad. Sde Zvi 

ligt een uur rijden van de Zoutzee, vlakbij 

Beer Sheva en niet ver van de badplaats 

Asqelon. Dutchfarm.manager@gmail.com 

=============================== 

Studiehuis Reshiet organiseert een 

speciale 8-daagse reis naar Israel  

van 29 nov. t/m 6 dec. ’17.  

Verblijf in Gastenhuis Na’aleh 

Seminars:  

1. Hebreeuwse Bijbelwoordstudies over 

levensstijl, welzijn en gezondheid 

2. Kosher koken sessies voor shabat en 

Feestdagen. 

3. Chanukiah’s op glas maken, creatief 

met fimo en verf 

Iedere dag zijn er ook uitjes, in overleg o.a. 

naar Gan Hashlosha bij Bet Shean, Ariel 

Bijbeltuin, Stalachtiet-Druipgroten bij Bet 

Shemesh, Neot Kedumiem nationalpark, 

Arad, winery in Samaria, ontmoetingen met 

religieuse setlers, bezoek DutchFarm, 

Jeruzalem (nog in te vullen). 

Prijsindicatie: € 845, pp all-in! 

U wordt goed verzorgd en uitgebreid 

geinformeerd. Kleine groepen. 

Mail voor meer meer informatie 

info@studiehuisreshiet.nl 

  

Vanaf augustus is ons prachtige  

appartement, Nof Shomron (uitzicht van 

Samaria) te huur (voor 2 tot 4 personen). 

Eigen ingang, een ruime tweepersoons 

slaapkamer, badkamer, woonkamer met 

slaapbank, keuken met o.a. wasmachine, 

grote koelkast, oventje, magnetron en 

fornuis. Een eigen tuintje, privacy en een 

zwembad. De huur per dag schommelt dit 

seizoen rond de €120 all-in per nacht met 

basisontbijt, minimale huur drie nachten. 

Voor langer dan een week huur gelden 

kortingen. 
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Parasha Pinchas, we lezen Numeri 25:10; uit de Haftara lezen we 1 Kon. 18:46-19:21 en we lezen Joh. 2:13-25.  

Pinchas, de kleinzoon van Aharon, heeft goed gehandeld door een Israëliet en zijn Midianitische liefje te doorsteken 

waardoor de plaag van God stopt. Pinchas krijgt van God het verbond des vredes en zijn geslacht het eeuwige 

priesterschap, een enorme eer.    

Opnieuw wordt iedereen van twintig jaar en ouder geteld, waarbij opvalt dat de kinderen van Korach niet zijn 

gedood met hun vader tijdens zijn opstand tegen Moshe en God (Num. 16:2). Aan de stammen zal land uitgedeeld 

worden, daarom is de telling nodig want een grote stam krijgt meer land zodat er genoeg is voor iedereen. Het lot, 

goral גורל, echter, bepaalt waar de stammen zich zullen vestigen, hier doet God geen uitspraak over. Bij de telling 

blijkt dat niemand van de oudere generatie die eerder was geteld, is overgebleven behalve Kalebh en Jehoshua 

(26:65). De dochters van Zelafad krijgen ook erfrecht van God; zij hadden geen broers en zo zal het zijn voor elke 

dochter die geen broers heeft (27:8) en God stelt nog meer beschermende wetten in deze tekst. Daarna stelt God 

Jehoshua aan als de opvolger van Moshe en dat is niet toevallig. Jehoshua heette eerst Hosea, maar zoals we al 

eerder lazen, noemde Moshe hem Jeshoshua toen hij hem aanstelde als verspieder in het land Kanaän.  Jehoshua is 

de zoon van Nun en nun is een oud woord voor vis en dit staat voor bevrijding. Jehoshua is de zoon van de 

bevrijding en de latere Jehoshua, Die Jezus of Jeshua wordt genoemd is ook de Zoon van de Bevrijder, Die Zijn 

volk in het Beloofde Land leidt.  

Alle offers worden in deze Parasha behandeld en daarmee alle Bijbelse, door God gegeven Hoogtijdagen, welke tot 

in eeuwigheid gehouden moeten worden. Het is een herhaling van de opsomming die in Leviticus al gegeven is en 

we mogen weten dat wanneer God iets vaker dan één keer zegt, dat het Hem dan ook echt menens is. In Leviticus 

23:2 spreekt Hij: ‘De gezette Hoogtijden des Aanwezige (JHWH), welke gij uitroepen zult, zullen heilige (apart 

gezette) samenroepingen zijn; deze zijn Mijn gezette Hoogtijden.’ Van Hem en van niemand anders, Hij bepaalt 

wanneer men samenkomt; drie keer per jaar met Pesach, het Wekenfeest of Shabhuoth  en met de najaarsfeesten 

Rosh haShanah (de eerste van het nieuwe jaar), Jom Kipur (Grote Verzoendag) en het Loofhuttenfeest, Sukoth.  Dit 

is een eeuwige inzetting (vs. 14). 

Elia, intussen, rent voor zijn leven omdat Izebel hem dood wil. Hij vlucht naar de Negev woestijn en wie daar 

weleens geweest is weet wat een desolate woestenij dit is, het viel hem niet mee en gelukkig komt een engel hem 

versterken met water en brood. Daar moet hij veertig dagen op leven tijdens zijn tocht naar de berg Gods: Horeb, 

waar eerder het volk water uit de rots kreeg te drinken tijdens de uittocht. Daar, in het Sinai-schiereiland, helemaal 

in het zuiden, krijgt hij echter de opdracht om naar Damascus, Syrië, helemaal in het noorden te gaan om Hazael en 

Jehu te zalven tot koningen  over Syrie en Israël, daarna moet hij Elisa zalven tot opvolger na hemzelf. Kan men 

zich voorstellen wat dat geweest moet zijn: honderden kilometers legt hij af door de woestijn van Sinai; de Negev; 

de woestijn van Judea en langs het gebergte van Gilead naar Syrie, wat een enorme tocht! 

Jehoshua, onze Messias, is verbolgen over de wisselaars en de verkopers van offerdieren, slaat de kooplui met een 

gesel de Tempel uit en keert de tafels met geld ondersteboven.  Hij spreekt over Zijn eigen lichaam wanneer met 

hem vraagt om een teken en voorzegt Zijn kruisdood en opstanding. Ze kunnen het niet begrijpen, pas later valt het 

shekeltje bij velen wanneer Hij werkelijk is opgestaan uit de doden.. Elia gaat van noord naar zuid en terug, maar 

Jehoshua gaat van oost naar west en terug: ‘Zo ver als het oosten is van het westen, zo ver doet Hij onze 

overtredingen van ons (Psalm103)’ Baas boven baas!  

 

 

 

 

 

 

 

                                              

Magazine TIJDSTIP Ook abonnee worden? 
Wilt u dan € 27.50 overmaken op rek. NL 03 INGB 000 87 25 116,tnv Studiehuis Reshiet ovv TijdStip? 
TijdStip verschijnt 5 x per jaar. 
De basiscursus ‘Hebreeuws in Zes Dagen’ is ook verschenen op DVD. In tien lessen leggen we u het hele 
Aleph-Beth uit met tal van voorbeelden en mooie woordverbanden vanuit de unieke BronTaal.  
Hebreeuws is voor iedereen een toegankelijke taal, de taal die God sprak toen Hij alles opriep. Kijk op 
www.studiehuisreshiet.nl  of mail ons: info@studiehuisreshiet.nl 
Een voorproefje ziet u op de gratis app Alephcursus. Te downloaden via uw playstore.    
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