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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 

 

Deze week stond Israel op 19 november 

stil bij de herdenking van het bezoek 

van Anwar Sadat, precies 40 jaar 

geleden. Israel maakte van de 

gelegenheid gebruik om meerdere 

Arabische leiders op te roepen om 

Sadat’s voorbeeld te volgen. Tot nog toe 

staat men niet te dringen en we weten 

ook dat Sadat het bezoek uiteindelijk 

met zijn dood heeft moeten bekopen 

omdat de ‘moslimbroeders’ hem op 6 

oktober 1981 doodschoten.Toch gonst 

het in de Israelische wandelgangen dat 

er overeenkomsten op komst zijn tussen 

Israel en Saudie Arabie. Beide hebben 

een gemeenschappelijke vijand: de 

regering (niet het volk) van Iran. 

 

Deze week, op 21 november, was het 

alweer vier jaar geleden dat wij, beladen 

met ieder een koffer van zo’n 22 kilo, 

naar Israel vlogen om aliyah te maken.  

We gingen min of meer op de bonnefooi 

want we hadden toen nog geen officiele 

immigratiepapieren en wisten niet waar  

we uiteindelijk zouden settelen of wat 

ons werk zou worden. U weet het… het 

is allemaal gelukt, Baruch haShem en 

we hebben er geen spijt van. Onze 

kinderen zijn echte Israeliers aan het 

worden en we genieten daar ook van. 

Dat we allen gezond oud mogen 

worden. 

 
Kop van de krant Israel hayom, Israel today, van 22 november ‘17 

 

60% van de Israelische Arabieren is trots op 

het feit dat zij in de Joodse Staat leven. Gelijk 

hebben zij want Israel is een democratie en er 

is persvrijheid en vrijheid van godsdienst, ook 

is dit een welvarend land. De minpuntjes laten 

we even achterwege want dit is toch goed 

nieuws!! 😊 

 

Na een bomaanslag herdenkt men de 

gedoden, maar men vergeet dikwijls vrij snel 

de gewonden. Jaren of een heel leven lang 

ondervinden zij dikwijs nog hinder van 

ernstige verwondingen of trauma’s. Deze 

week stierf een jonge vrouw alsnog aan de 

verwondingen die zij opliep tijdens de 

bomaanslag bij een bushalte in Jeruzalem op 

23 maart 2011. Ze was toen pas 14 en woonde 

in hetzelfde dorpje waar onze neef Avinoam 

vandaan komt. 
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Neveh Tsuf/ Chalamisch 

Het is vandaag precies een jaar geleden dat 

Israel geteisterd werd door honderden 

brandstichtingen door Arabieren. Na maanden 

van droogte en een week lang harde warme 

winden maakte eco-terroristen van de situatie 

gebruik om Israeliers op te schrikken. Een 

religieus dorp bij ons in de buurt, Neveh Tsuf, 

moest het ontgelden en 20 prachtige grote 

chalets gingen in vlammen op. Afgelopen jaar 

hebben we meestal een uitstapje gemaakt met 

reisgroepen naar dit (archeologische) dorpje en 

gelukkig kunnen we nu zeggen dat na een jaar 

met de opbouw van enkele huizen begonnen is. 

Helaas zijn de meeste plekken waar huizen 

stonden echter nog leeg en ziet het er 

troosteloos uit. De oorspronkelijke bewoners 

wonen nog steeds in stacaravans aan het begin 

van het dorpje. 

 

Beestenboel 

Bij Arad en de Dode zee komen steeds meer 

wolven en wilde zwijnen worden daarbij ook 

meer en meer gezien in de buitenwijken van de 

steden. Mensen ruimen hun rommel niet 

genoeg op en de afvakbakken zijn doorgaans 

open zodat katten erin en eromheen leven. De 

poezen worden doorgaans het slachtoffer van 

de wolven en zwijnen. Onlangs waren we met 

een groep gasten in Bethel, waar het in de 

uitleg op het Torah gedeelte van deze week op 

pag. 4 ook o.a. over gaat. Waar misschien ooit 

Ja’aqobh lag te slapen hadden varkens een heel 

stuk grasveld omgeploegd, veel meer dan u op 

de foto kunt zien. Heel prettig loop je daar dan 

niet meer…., de beren zijn reuze groot, we 

hebben ze wel eens gezien en die wil je liever 

niet tegenkomen. Gelukkig zijn ze schuw! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gewaren er aanbiedingen!. In

Voor wie nog geen Hebreeuws studeert…  misschien toch het overwegen 

waard want zou het niet kunnen zijn dat ooit de wereldtaal Hebreeuws zal 

zijn, Zijn Taal? Wat u al geleerd heeft, is geleerd en buiten dat… het is een 

fascinerende taal, de taal die Hij sprak toen Hij de de wereld schiep en 

uiteraard de Taal van Jehoshua/Jezus die steeds verwees naar ‘datgene wat 

geschreven staat,’  in het Hebreeuws! Een vertaling is een verschraling; het 

is als het kussen van je bruid door de sluier heen.  

 

Zeven Woorden (plus 1) van de Week (ה) 

Ivrit modern Hebreeuws  עברית 

 

ik heb geluk  yeesh li mazál  יש לי מזל   

ik ben Hollands    aní holándi(iét, vr) )אני הולנדי )ת 

ik heb angst  yeesh li páchad  יש לי פחד 

ik heb geen angst  één li páchad  אין לי פחד  

ik geloof   ani ma’amién(ah, vr)  ה(נ)אני מאמין  

wij zijn leerlingen anáchnu talmidiém אנחנו תלמידים 

nu is het shabat  achsháv shabát   עכשיו שבת 

er is rust  yeesh menucha  יש מנוחה 

😊 
Waar het accentteken boven staat valt de klemtoon! 

Probeer kleine zinnetjes te maken met ‘ik heb’ en ‘ik ben en ‘er 

is’ met de eerder geleerde woorden. 

Wilt u de betekenisvolle letters ook leren, kijk dan eens naar 

www.studiehuisreshiet.nl voor onze Alephcursus. 

 

Hetze tegen Rivlin 

Omdat president Rivlin geen gratie wilde verlenen aan Elor 

Azaria, degene die een uitgeschakelde terrorist alsnog dood 

schoot in maart 2016, kwamen er via de sociale media allerlei 

kwetsende berichten en plaatjes over Rivlin binnen. Hij werd o.a. 

vervloekt en afgebeeld als een Arabier met een keffiyeh 

(Arabische zwart-witte hoofddoek). Netanyahu was het niet eens 

met Rivlin’s beslissing, maar zei dat het verkeerd is om kritiek 

op deze manier te uiten naar de president. Dit jaar werd 

Netanyahu zelf slachtoffer van kritiek: men toonde hem met een 

strop voor zijn gezicht… 

 

Afgelopen weken was er in de supermarktketen Supersal een 

Hollands feest, chagigah holandit. Leuk om bv koshere 

kaneelkoekjes te kopen voor iets meer dan een euro of Remia 

mayonaise en Hak artikelen te zien in het schap. Maar ja..’ons 

bent zunig’, want de meeste aangeleverde produkten zijn altijd 

nog een stuk duurder dan de Israelische varianten en die zijn al 

prijzig genoeg.  
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Zin In Israel?  

Kort maar krachtig, prachtig en inhoudelijk! 

Studiehuis Reshiet organiseert sinds 2006 speciale 

en studie-ontdekkingsreizen naar Israel voor jong 

en ouder. 

Sinds 2015 zijn er de ‘Vanuit Shomron’ reizen 

naar Israel.  

Jude en Samaria zijn prachtige en 

Bijbelshistorisch gebieden  om te vertoeven en u 

bent welkom in ons Gastenhuis.. 

U kunt ook met een eigen gezelschap bij ons 

logeren en wij stellen indien gewenst voor u een 

speciaal programma samen. 

 

Verschillende volledige verzorgde reizen: direkte 

vluchten in de ochtend en middag, overnachten in 

ons Gastenhuis in het mooie gelegen Na’aleh, 

maar ook bv in het noorden en/ zuiden van Israel. 

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. U zorgt 

zelf voor een reis/annuleringsverzekering.Kijk op: 

 

 www.resetisraeltours.com 
 

Er is nog plek op een reis van 6 t/m 

13 juni 

 

Ons heerlijk vrijstaand appartement 

staat voor u klaar!! Centraal gelegen, 

dicht bij Ben Gurion en Jeruzalem. 

 
Volop te koop nu in Israel, anti-oxidant bommetjes… niet 

deze, maar veel granaatappels hebben een ‘davidster’van 

binnen. 
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   Agenda 

In januari ’18 is er weer een Psalmenseminar met Karen 
Strijker.  
Net zoals begin van dit jaar (2017) nodigen wij u uit om naar 
Den Haag te komen voor deze speciale verrijkende en 
boeiende seminars. Noteert u ook in uw agenda de avonden 
van 18,19 en shabat 20 januari in de ochtend? Zeer 
waarschijnlijk zullen de seminars ook weer via lifestreaming te 
volgen zijn.  
 
De te behandelen psalmen zijn: psalm 3, 126 en 142!  
Vanuit het Hebreeuws uitgelegd gaan deze Psalmen nog meer 
schitteren en ontdekken we verassende betekenissen van de 
verschillende Psalmwoorden. Zeer aan te bevelen. 
 
Exacte tijden worden nog doorgegeven.  
We hopen vrijdagavond in combinatie met de les wederom 
met u een feestelijke shabatmaaltijd te vieren. 
Gratis parkeren op terrein van gemeente Shamar/ Pilar of 
Fire. 
 
U kunt zich al bij ons opgeven info@studiehuisreshiet.nl 
 
Half februari spreekt Yair Strijker op enige plaatsen in Nederland. Nadere 
informatie volgt. 
 
 
 
 
Onderstaande reis is geen Studiereis Reshietreis maar graag aandacht 
ervoor.  
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Parasha ויצה  wajitseh, en hij ging uit. We lezen Genesis 28:10-32:2; uit de Haftara Hosea 11:7-14:9                                                    
en we lezen Johannes 1:19-51.  

 
Ja’akobh de hielengrijper wordt uitgezegend door zijn vader Jitschaq om naar Paddan-Aram te gaan, op 
zoek naar Labhan, oftewel De Witte. Labhan was waarschijnlijk blank van huid, vandaar zijn naam. 
Ja’akobh gaat in Paddan-Aram op zoek naar een vrouw want zijn ouders hebben verdriet over de vrouwen 
die zijn broer Ezau heeft gekozen; dochters van een Hethiet. Ze willen dat Ja’akobh met een vrouw uit 
hun eigen familie thuiskomt. 

 
Wanneer Ja’akobh zich te slapen legt, met zijn hoofd op een steen, krijgt hij een visioen van een ladder 
die uit de hemel naar beneden komt. Engelen klimmen omhoog en waarschijnlijk andere engelen dalen 
vervolgens af. De taak van de engelen die Jacob hebben begeleid tot hier zit er op en de andere engelen 
komen om hem verder te begeleiden in het nieuwe land waarin hij zich waagt. Dan spreekt God Zelf onder 
meer de machtige woorden: “Ik ben de God van uw vader Abraham en de God van Jitschaq; dit land 
waarop gij ligt te slapen zal Ik u geven en uw zaad.” Wat een belofte! Daarop neemt Jacob de steen 
waarop hij met zijn hoofd lag; richt deze op tot een teken en giet olie over het hoofd, al rosha ראשה על  
ervan; de steen waar hijzelf zijn hoofd op had gelegd blijkt in de grondtekst zelf ook een hoofd te 
hebben. Wat zegt zoiets: Jacobs denken is hiermee gemoeid, hij richt een teken op met deze steen 
waardoor hij altijd aan God zal denken, Gods beloften in zijn hoofd zal hebben. “Deze steen, die ik 
opgericht heb, zal een huis Gods wezen, Beth-El בית אל en alles wat Gij mij geven zult, daarvan zal ik U 
voorzeker de tienden geven.” Zie de parallel hier met de ontmoeting van zijn opa Abraham met 
Malchitsedeq מלכיצדק (zijn naam betekent: mijn rechtvaardige koning) waarin Abraham hem ook de 
tienden geeft van al wat hij bezit. Malchitsedeq is overduidelijk een voorgestalte van de Messias, die ook 
brood en wijn deelt, die ook Koning en Priester tegelijk is. 

 
De geschiedenis van Lea met de tedere ogen (teder: rakh  ,en van Rachel, die mooi is van top tot teen  רך)
kennen we allemaal door en door. In veel van onze vertalingen staat dat Lea fletse ogen zou hebben, maar 
het woord teder springt in het Hebreeuws naar voren. Ogen zeggen iets over de ziel. Jehoshua zegt dit 
ook: in Mattheus 6:23 en Lukas 11:34: “Het oog is de lamp van het lichaam. Is uw oog helder, dan heeft 
het hele lichaam licht. Maar is uw oog slecht, dan is het lichaam ook donker.” Als er gezegd wordt in de 
Bijbel dat Leah tedere ogen heeft, dan zegt dat iets over haar zachte ziel; ze is mooi van binnen. Nergens 
lezen we dat ze neerziet op haar zusje Rachel omdat zij wel kinderen krijgt en Rachel in eerste instantie 
niet. Dat zegt iets over haar zachtheid. 

 
De namen van Leahs kinderen zijn de moeite van het vermelden waard. Wanneer de eerste zoon geboren 
wordt roept ze: “Kijk, een zoon!” En zo noemt ze hem dan ook: Ru’bhen (ראובן). Daarna baart ze nog een 
zoon en zegt: “De Aanwezige heeft gehoord,” en ze noemt hem dan ook Shim‘on ( מעוןש ). We springen 
even verder naar de geboorte van Levi לוי en naar wie hem zo noemt. Levi is de derde zoon van Leah en 
Leah is minder geliefd dan Rachel, dus hebben de namen van haar zonen te maken met haar verlangen 
naar de liefde van haar man. Levi betekent: zich hechten aan. “Nu zal mijn man zich aan mij hechten,” 
zegt Leah en vervolgens, in plaats van dat zij Levi zijn naam geeft, zoals ze bij haar oudste twee zonen 
deed, staat er in het Hebreeuws dat Hij dit doet! Maar wie is dan Hij? Jacob? Zou kunnen… Mooier is het 
om te bedenken dat Hij God Zelf is Die Levi zijn naam gaf want is het niet zo dat God Zijn volk aan Zich 
wil hechten en is niet  juist Levi de zoon waaruit het priestergeslacht is voortgekomen, degenen die het 
volk hierin voorgaan? Niets staat er voor niets in Gods Woord.  

 
In Hosea zien we het verdriet van God om dat afkerige volk dat zich maar niet wil hechten aan Hem en dat 
maar afgoden achterna loopt….. De mooiste tekst is toch wel 11:7-9 waarin God het uitroept dat het volk 
blijft hangen aan de afkerigheid van Hem en dan roept Hij vol passie uit: “Hoe zou Ik u overgeven, o 
Ephraim, u overleveren, o Israel? Hoe zou Ik u maken als adamah (stof, aarde אדמה) u stellen als Zeboim? 
( צבאים  één van de vijf steden die met Sodom en Gomorra ten onder ging) Mijn hart is in Mij omgekeerd, al 
Mijn berouw is tezamen ontstoken. Ik zal de hitte van Mijn toorn niet uitvoeren; Ik zal niet wederkeren 
om Ephraim te verderven want Ik ben God en geen mens, de Heilige in het midden van u en Ik zal in de 
stad niet komen.”  Wat een geweldige passievolle belofte van een Heilig God aan een onheilig volk!   

 
Dezelfde liefde vinden we terug in het handelen van Jehoshua aan de blinde man. Hij gebruikt stof, aarde, 
adamah אדמה om Zijn patiënt de ogen te openen. In Hosea zal Hij de mens niet meer tot stof, aarde doen 
wederkeren; in Johannes gebruikt Hij juist stof, aarde om de mens, Adam אדם te genezen. De mens is 
eigenlijk een aardmannetje, uit de aarde geformeerd (de Hebreeuwse letters van het woord mens, adam   אדם
zijn in het Hebreeuws geheel terug te vinden in het woord voor stof, aarde, adamah האדמ ); Adam komt uit 
de adamah. Het lijkt erop dat de blinde man wat aarde tekort kwam waardoor hij nog niet helemaal goed 
kon zien en aarde is wat Jehoshua tot genezing op zijn ogen smeert, eigenlijk zo simpel en eenvoudig….  



 


