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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 

 

De parasha van deze week heet lech lecha: ga, 

trek uit jij! Destijds riep Adonai dat tegen 

Abram en hij ging. Door de eeuwen heen zijn 

er velen geweest, niet alleen Joden, die deze 

oproep ook op zichzelf betrokken. Vandaag, 

vrijdag, is het is in Israel Aliyahdag; om te 

gedenken hoevelen er al kwamen. Er zullen er 

nog veel meer komen!  

Op weg gaan naar het Beloofde Land is geen 

gemakkelijke weg en het is geen gemakkelijk 

of goedkoop land, maar wel een goed land en 

bovenal.. het is Zijn land. 

 

Het lied ‘door de wereld gaat een woord’ zegt 

het zo duidelijk: ‘neem uw tent op, ga op reis 

naar het Land dat Ik u wijs. Here God wij zijn 

vervreemden door te luisteren naar Uw Stem. 

Breng ons saam met Uw ontheemden naar het 

vernieuwd Jeruzalem.’  

 

Vervreemd zijn van je eigen land… dat kan 

maar zo. Deze week werden we enigszins 

beroerd toen we beseften dat de post van nota 

bene ‘Buitenlandse zaken ‘in Nederland 

gedeeld wordt met minister Kaag. Deze 

vrouw, die graag met haar gezin poseerde met 

Arafat en wiens man PLO minister was onder 

terrorist en jodenhater Arafat, past beter in de 

anti-Israel regering van Abbas dan in die van 

Rutte. De tentakels van de Fatach-Hamas-

beweging zijn nu openlijk geinfiltreerd tot in 

het Nederlandse kabinet. Moge het weer goed 

komen met Nederland! Here God, wij zijn 

vervreemden... Wie Israel zegent zal 

gezegend zijn, maar wanneer volks- 

vertegenwoordigers van een land, Israel gaan 

vloeken… dan rust daar geen zegen op! 

Iran gaf deze week de doodstraf aan Iranier 

A. Djalali na een, volgens Amnesty 

International, oneerlijk proces. Hij zou Israel 

hebben geholpen met het verstrekken van 

informatie zodat de Mossad enige jaren 

geleden minstens vier nucleaire 

wetenschappers kon liquideren waardoor het 

Iraaanse kernprogramma vertraging opliep. 

 
Voorbeeld van Mishkan/Tabernakel zoals we deze kunnen 

bewonderen in de hoofdstad van Shomron, in Ariel. Een 

bezoek waard! Wilt u dat wij u daarheen begeleiden en verder 

nog één en ander laten zien van de Shomron? 
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Het hoofd van de Palestijnse regering (Rami 

Hamdallah) zette deze week in Ramallah de Duitse 

socialistische partij enorm onder druk om Israel ‘aan te 

pakken’ vanwege de zgn. ‘bezetting’. Het bekende 

verhaal is dat zij vrijheid wensen met zelfbeschikking 

en een onafhankelijke Palestijnse staat met Jeruzalem 

als hoofdstad. Wat ons betreft: wat jammer dat 

Arabieren alle gegeven kansen niet eerder aangenomen 

hebben (al voor 1948) en bovendien hebben zij al 

eeuwen lang de tijd en gelegenheid  gehad in het 

‘omstreden gebied’ een eigen staat te stichten. In 2000 

bood de Isr. Premier Barak aan dat oost Jeruzalem deel 

van Palestina zou worden en zelfs dat weigerde Arafat 

op het laatste moment. Zij willen de ‘hele koek’ zonder 

Joden en helaas voor hen schieten zij steeds hun doel 

voorbij en weigeren deals te sluiten met Israel en 

kiezen voor de verkeerde methode: geweld tegen Joden 

en de oproep tot vernietiging van Israel. Hamas weigert 

te ontwapenen en Israel te erkennen. Nu Abbas en 

Hamas officieel samengaan, valt er volgens Israel 

weinig te praten. Gaat Europa wel met een regering van 

Hamas-Fatach spreken? Wat beslist minister Zijlstra en 

wat voor druk kan zijn antiIsrael gestemde collega mw. 

Kaag op het kabinet uitoefenen? 

 

Wij schreven wel vaker over de vele smokkelpogingen, 

vanuit Egypte en Israel richting de Gazastrook. Van 

alles en nog wat komt illegaal de grens over. Dat 

gebeurt o.a. via tunnels, maar vooral ook via 

vrachtwagens. Dagelijks gaan tientallen wagens de 

grens over en je kunt niet alles optimaal controleren. 

Deze week werd een grote partij hoog kwalitatieve 

legerhandschoenen onderschept. Drie x raden waar die 

voor bedoeld zijn…. 

 
Illegalen  

Israel kampt met dezelfde problemen als vele andere 

landen als het gaat om illegalen. Jarenlang werd dit 

probleem niet goed opgelost met als gevolg dat hele 

wijken van zuid Tel Aviv no-go gebied zijn geworden 

vanwege de vele junkies, de prositutie en misdaad. 

Vele illegalen met hun inmiddels meerdere, in Israel 

geboren kinderen, werden alsnog opgenomen maar er 

zijn nu betere afspraken gemaakt tussen Netanyhu en 

Afrikaanse landen om de illegalen terug te brengen. Zij 

krijgen ook evt. een geldzakje mee van  ongeveer 

€3000 wanneer zij vrijwillig vertrekken. Degenen die 

niet willen vertrekken kunnen opgesloten worden en 

gedwongen te vertrekken. Israel helpt absoluut 

vluchtelingen die vanwege vervolging op de vlucht 

sloegen, zoals bv vluchtingen uit Sudan. De meerder-

heid van de illegalen komt echter naar Israel om 

economische redenen… 

(bron deels uit Israel Today) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Gewaren er aanbiedingen!. In

Bah. Van de week raakte een 12 jarige Joodse jongen 

uit Hebron bewusteloos nadat hij door een Arabier een 

steen op zijn hoofd had gekregen, terwijl hij een soort 

put onderzocht. Via bewakingscamera’s was te zien 

hoe de man snel wegliep, de lafaard! 

 

 
Twee weken geleden was er een regenbuitje en hineh 

(hier, hier zo) ...deze ‘zes-sterretjes’ bij de settelment 

Peduel durfden het aan bovengronds te komen. We 

hopen dat er snel meer water/mayim valt. Land van 

‘melk en honing’ maar van weinig water…. 

 
Leuk voor Shmuel dat er meerdere mensen 

geinteresseerd waren in zijn olijvenzuurdeserecept van 

vorige week. Ook zuurdesembrood zelf maken? Pas 

sinds de 19e eeuw kennen wij (dankzij Louis Pasteur) 

gistbroden. Voorheen, en zeker ook in Jehoshua’s tijd, 

at men enkel het lekkere zuurdesem. Men zegt 

bovendien dat het veel gezonder is dan gistbrood…. 

Be’te avon, eet smakelijk. 

 

Zeven Woorden van de Week,  

Ivrit modern Hebreeuws  עברית 

 

Géshem* regen  גשם 

Shémesh zon  שמש 

Ananiém wolken עננים 

Barák  bliksem ברק 

Barád  hagel  ברד 

Rúach  wind  רוח 

Shéleg* sneeuw שלג 

  😊 

*De ‘g’ spreken we uit zoals in het engelse good. 

Waar het accentteken boven staat valt de klemtoon! 

Indien we voldoende van u, de lezers, horen dat u dit 

mini rubriekje waardeert dan gaan we verder en 

breiden we uit naar simpele zinnetjes e.d.  

 

Wilt u de betekenisvolle letters ook leren, kijk dan 

eens naar www.studiehuisreshiet.nl  

 

Raadsel: als je het nodig hebt ‘gooi je het weg’ en als 

je het niet nodig hebt haal je het binnen…. 
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Ons werk steunen? Heel graag: Stichting 

Ammeech Ammi (Uw volk is mijn volk) ANBI 

erkend. (fiscaal aftrekbaar) 

Ter ondersteuning Studiehuis Reshiet/ Vanuit 

Shomron.       NL86 INGB 000 43 58 913 

 

Of rechtstreeks naar Studiehuis Reshiet  

 NL 29 ABNA 054 78 07 635 

------------------------------------------------------------ 

                     Zin In Israel?  

Kort maar krachtig, prachtig en 

inhoudelijk! Speciale ‘Vanuit Shomron’ 

reizen naar Israel. Voor onderstaande 

drie reizen geldt een max. 8 personen 

per reis. 

 

Voor december, januari en februari 

2018 hebben we nieuwe reizen gepland. 

Volledige verzorgde reis: direkte 

vluchten in de ochtend en middag, 

overnachten in ons Gastenhuis in het 

mooi gelegen Na’aleh, op de bergen van 

het vroegere Efraim/Benjamin. Goed 

eten en drinken! Boeiende studies 

(indien gewenst) vanuit het Hebreeuwse 

denken en unieke bezoekplaatsen!  

Voor hen die vaker komen kunnen we 

een speciaal nieuw programma bieden! 

Vraag ernaar. Prijzen p.p. op basis van 

2 persoonskamer.  

Beslis snel als het kan want ticketprijzen 

kunnen iets omhooggaan. 
(u zorgt zelf voor een reis/annuleringsverzekering) 
 

1. Van 20 t/m 27 dec. ’17    €835, 

2. Van 12 t/m 18 jan. ’18    €735, 

3. Van 1 feb. t/m 7 feb.       €695, (nog 

vier plekken beschikbaar) 

info@studiehuisreshiet.nl 

Yair en Karen Strijker 

00972 54 8858281 

Gastenkamer in Na’aleh 
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Luxe reis naar Asqelon, Eilat en Jeruzalem. 
Van 25 juni t/m 2 juli plannen we een exclusieve 
verdiepingsreis naar Israel.  
 
Zoals gewoonlijk tijdens onze ontdekkingstours 
geven we graag dagelijks Bijbelstudies bezien vanuit 
de rijke en boeiende Hebreeuwse taal, maar 
‘verdiepingsreis’ heeft dit keer ook te maken met 
het plezier en de wonderlijke ervaring om onder 
begeleiding in Eilat, in de Rode zee, met dolfijnen 
te zwemmen en te snorkelen tussen het koraalrif 

aldaar. Letterlijk de diepte in dus 😊 

We starten onze reis aan de Middellandse zee in het 
Leonardo Plaza hotel in Asqelon, daarna 3 dagen in 
het Queen of Sheba hotel in Eilat en de laatste 
dagen, waaronder ook een feestelijke shabat, in het 
Montifiori hotel, zeer dicht bij het centrum van 
Jeruzalem. Op internet kunt u deze prachtige 
locaties bekijken.  
 
Op de planning in Eilat staat ook o.a. een heerlijke 
boottocht, op de Paradise, naar het zuidelijkste 
puntje van Israel. Warme maaltijd op de boot, 
ervan af springen en lekker zwemmen in het blauwe 
water. We rijden door de Negevwoestijn via de 
Dode Zee (even drijven) richting het noorden. 
 
In Jeruzalem stellen wij een keuzemenu samen 
waaruit u een aantal bezienswaardigheden kunt 
kiezen om heen te gaan. Dit omdat sommigen al 
eerder in Israel geweest zijn en misschien eigen 
wensen hebben. Mogelijkheden zijn onder meer bv: 
-bezoek aan Stad van David met wandeling door de 
watertunnel;  
-archeologische opgravingen naast de Westelijke 
muur;  
-wandeling onder begeleiding onder de Oude Stad; -
-Israel museum;  Gush Katif museum;  
-Burnt House (huis van de Hoge priester in het jaar ‘ 
70; Davids Tower, Rockefeller museum, wandeling 
over de stadmuren, bezoek Chagallramen etc. 
Misschien heeft u zelf ook een idee.  
  
Onze reizen zijn altijd all inclusive: directe vlucht, 
hotels, uitjes, lekker eten en drinken en uiteraard 
indien gewenst studies.  
  
Mail of bel ons voor informatie en/of verdere 
invulling van deze reis. Prijs: €1775, p.p. op basis 
van een tweepersoonskamer 
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Parasha Lekh lekha, Ga, gij. Genesis 12:1-17:27. Uit de Haftara lezen we Jesaja 40:27-41:16 en we 
lezen Romeinen 4:1-25. 
We zijn aangeland bij de geschiedenis van Abraham, tegen wie God sprak: ‘Ga, gij, uit uw land en uit 

uw maagschap en ga naar het land dat Ik u wijzen zal.’ Er zijn buiten-Bijbelse verhalen over de 

geboorte van Abraham ten tijde van de grote koning Nimrod, die als astroloog al had voorzien dat er 

iemand na zijn generaties zou opstaan die de Levende God zou dienen. Omdat Nimrod zich bedreigd 

zou hebben gevoeld, zou hij alle zwangere vrouwen in die tijd in zijn paleis hebben laten opsluiten en 

als bleek dat ze een jongetje baarden, dan zou dat kleintje omgebracht worden. Hetzelfde verhaal als 

bij Moshe en bij Jehoshua. Wat wel in de Bijbel staat is dat zowel Abraham, Moshe en Jehoshua in 

Egypte verbleven; de laatsten als baby en Abraham als man.  

Veel gebeurt er in deze Parasha: de scheiding van Lot omdat hun have te groot was geworden en Lot 

neemt het beste deel. Was Abraham teleurgesteld? We weten het niet, maar vrijwel direct na de 

scheiding belooft God aan Abraham het gehele gebied, waar hij ook keek, dat zou zijn nageslacht 

toebehoren. Het is het gebied van wat nu Samaria (of politiek gezien de Westbank) heet en waar wij 

wonen. Wij wonen hier letterlijk in een belofte. Geen wonder dat er zoveel strijd om dit gebied is; de 

satan zal alles wat God beloofd heeft proberen kapot te maken, wetende dat hij nog maar weinig tijd 

heeft. Wanneer Lot in de problemen komt in het slechte Sodom en zelfs afgevoerd wordt, komt 

Abraham hem te hulp en daarna wordt hij gesterkt door Melchizedek, Malchitsedeq לכיצדקמ  de 

Koning-Priester en voorgestalte van Jehoshua, die hem brood en wijn geeft. Hij is de koning van 

Shalem, Jeruzalem. Shalem לםש  betekent onder meer: vol zijn, de maat is vol. (Toen Jehoshua de 

straf aan het kruis voor onze zonden had ondergaan, riep Hij: “Het is volbracht, nishlam לםשנ ,  de 

strafmaat is vol!”).  

Abram krijgt de belofte van een kind uit zijn eigen lijf (15:4) en ook al wordt Ismael uit de slavin Hagar 

geboren, God belooft opnieuw een zoon, ditmaal uit Sarai. En daarbij verandert God de naam van 

Abram naar Abhraham, wat dan betekent: vader/oorsprong van vele volken. Sarai krijgt ook een 

naamsverandering en daar staan we wat langer bij stil want dit is prachtig: de laatste letter in haar 

oorspronkelijke naam is een jod י. De jod kan in de Hebreeuwse grammatica dienstdoen als het 

persoonswoord hij en dus is de naam Sarai best mannelijk te noemen. De he ה in het Hebreeuws is als 

er een a-klank bijkomt een vrouwelijke uitgang, denk maar aan de vrouwennamen: Deborah, 

Rebekkah, Leah. Feit is dat Sarai שרי geen kinderen kan krijgen. Maar God grijpt in: haalt de 

mannelijke jod י weg en vervangt deze voor de vrouwelijke he ה. Haar  naam wordt Sarah  dit is , שרה

blijkbaar genoeg om haar wél vruchtbaar te maken en binnen het jaar baart ze Izaak, Jitschaq צחקי , 

wat overigens betekent: hij zal lachen/hij lacht. ‘Wie het laatst lacht, lacht het best,’ zal God gedacht 

hebben.                             

En dan Jesaja: wat een belofte! ‘Die de Aanwezige verwachten zullen alle kracht vernieuwen, net als 

Abraham, die menselijk gesproken veel te oud was om nog een kind te krijgen. En dan de volken: God 

roept hen op om wapens te maken tegen het volk Israel, het moet toch niet gekker worden?!Maar 

het is bedoeld om hen voor eens en voor altijd te onderwerpen. Door wie?: ‘Ik heb U (Israel) tot een 

scherpe, nieuwe dorsslede gesteld (vs. 15-16)..’ Samen met Israel zal Hij de volken wannen en 

wegstormen. Het volk want en Hij stormt, Hij werkt heel, heel vaak door het weer heen. 

Paulus haalt in Romeinen 4 het geloof van Abraham aan. Het is geen gemakkelijk hoofdstuk zo op het 

eerste gezicht, men moet echt meditatief lezen om eruit te halen wat hij hier werkelijk bedoelt. Zo op 

het eerste gezicht lijkt het dat de werken niet tellen, maar niets is minder waar. Denk maar aan 

Jacobus die in hoofdstuk 2:18 zegt: ‘Toon mij uw geloof uit uw werken en ik zal u uit mijn werken mijn 

geloof tonen.’ Het gaat dan ook niet om een vergelijking tussen werken en niet werken, maar het gaat 

om een opsomming van een volgorde: werken moeten uit geloof voortkomen en niet andersom! 

Geloof zonder werken is dood.  

Ook wat betreft de besnijdenis; die komt voort uit geloof alleen; daardoor heeft het alleen zin als het 

voortkomt uit het wandelen in de voetstappen van Abrahams geloof (vs. 12). Abrahams geloof werd 

hem tot rechtvaardiging tsedaqa צדקה gerekend; hij geloofde dat God uit het niets, iets kon creëren, 

zelfs een kind. Aan ons de taak om zoals Abraham, God onvoorwaardelijk te geloven. In Hem, Die zelfs 

Zijn eigen Zoon uit de dood heeft opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Shabat shalom!  


