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vaderen? Vertelt daarvan aan
uw kinderen; laten uw kinderen
het aan hun kinderen vertellen
en hun kinderen weer aan het
volgende geslacht. (Joel 1:2-3)

Geliefde Vrienden,
Shalom en zegen worden u toegewenst uit Jeruzalem!
Deze maand zal u het begin der maanden zijn; zij zal u de
eerste der maanden van het jaar zijn. (Exodus 12:2)

“Dit mag nooit meer gebeuren”
hebben u en ik gezegd, maar
antisemitisme, terrorisme en
islamisering komt sterk opzetten. De leider van Iran roept
om de “final solution” van
Israël, hij wil de Joodse Staat
vernietigen. Voedingsmiddelen
uit Israël worden gebruikt als excuus dat ze zijn gefabriceerd in “Palestijns” gebied. In Zweden, Engeland en
andere landen is officieel stelling genomen tegen de staat
Israël. Hoe kunnen we de Here een offer brengen vóór we
ons met het Joodse volk verzoenen? Dat is niet alleen een
excuusje. U, vriend van Israël, hebt steun en liefde voor
Israël getoond. U hebt het Woord bestudeerd, uw toewijding en roep tot Hem en het volk Israël was op zich al een
daad van verzoening.

We hebben het paasfeest in het land Israël gevierd. In de
Joodse wereld geloven de Joden dat dit het feest van de
Bevrijding is – dat was het al toen de kinderen Israëls uit
de Egyptische slavernij werden bevrijd.
In de Bijbel wordt het een aantal malen genoemd en zoals
wij allen geloven, was het Gods hand die ons bevrijdde uit
Egypte: uit duisternis, uit slavernij met tekenen en wonderen, dwars door de zee. Volken hebben het machtige werk
van de Almachtige gezien en wij geloven dat – zoals we in
deze maand uit Egypte werden bevrijd – we in dezelfde
tijd de volledige verlossing zullen zien.
Elke dag, 365 dagen per jaar, zingen Joden in het ochtendgebed het lied van Mozes de Dienstknecht de HEREN. Wij
verspreiden hoop en troost uit dank aan de Rots van onze
Verlossing, die het u mogelijk maakte om een vriend van
Israël te zijn. In deze tijd is de regen voorbij, het is voorjaar.

Ik roep u op: laat Israël niet alleen staan! Er is maar één
Weg, de Waarheid en het Leven. IK wil u bedanken voor
vaak jarenlange steun aan mijn volk. Mijn hoop en gebed
is dat we het goede nieuws zullen blijven verspreiden.
Zojuist hebben we 10.000 Bijbels in Tigrinya gedrukt,
een taal die Ethiopiërs spreken en we zijn ook betrokken
bij hulp aan overlevenden van de Holocaust. We hebben
190.000 overlevenden van de Holocaust, ze zijn oud en
hebben ons gebed nodig.

De bloemen vertonen zich op het veld, de zangtijd is aangebroken, en ‘t gekir van de tortel wordt gehoord in ons
land. De vijgenboom laat zijn vroege vrucht zwellen, en de
wijnstokken in bloei geven geur. Sta op, kom, mijn liefste,
mijn schone, kom! (Hooglied 2:12-13)

Ik schrijf dit in de hoop dat we deze nieuwsbrieven kunnen blijven sturen. Als de financiële situatie dat niet langer
toestaat, zullen we deze brieven sturen aan vrienden van
wie we een e-mailadres hebben. We hebben er vertrouwen
in dat Hij getrouw is om te voorzien.

Deze woorden zijn in mijn gedachten:
Mijn duif in de rotskloof, in de schuilhoek van de bergwand,
laat mij uw gedaante zien, laat mij uw stem horen, want
zoet is uw stem en uw gedaante is bekoorlijk. (Hooglied
2:14)

Mijn hartelijke dank. We wensen u zegen toe vanuit Sion.

Kort na Pasen herdenken wij de Holocaust. Het is droevig,
pijnlijk en hartverscheurend om te bedenken wat er in die
tijd is gebeurd.

De Uwe om Sions wil,

Hoort dit, gij oudsten, en neemt ter ore, alle inwoners des
lands. Is zo iets geschied in uw dagen of in de dagen van uw
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Heiligt U voor de HERE
n de Here zeide tot Mozes: Ga tot het volk; heilig
hen heden en morgen, en laten zij hun klederen
wassen. En tegen de derde dag zullen zij gereed
zijn, want op de derde dag zal de Here nederdalen voor
de ogen van het gehele volk op de berg Sinai. (Exodus
19:10-11)

E

horen. Door het aanvaarden van het verbond tussen
hen en God, boden de Israëlieten hun kinderen als
garantie dat komende generaties de Thora zouden
gehoorzamen en eerbiedigen. Volgens de traditie herbevestigen de Joden hun toewijding aan het Mozaïsch
verbond en de Joodse gebruiken.

Op de morgen van de derde dag waren er donderslagen en bliksemflitsen en een zware wolk op de berg
Sinai. De luide klank van de sjofar werd gehoord en
iedereen in het kamp beefde toen Mozes het volk
opstelde aan de voet van de berg, 600.000 mannen. En
daar zouden ze God ontmoeten.

De synagoge kan versierd worden met groen en sterk
geurende bloemen of aromatische kruiden. Thuis ontsteken vrouwen en meisjes kandelaars vóór het feest
en ze kunnen bloemen of kransen in hun haar dragen
omdat ze zich op hun paasbest kleden als ze de dienst
in de synagoge bezoeken.

De berg schudde, het sjofargeschal werd luider. Mozes
sprak en God antwoordde. Het volk zag donder en
bliksem, en de rokende berg. Bedenk goed, dat dit de
enige maal in de geschiedenis is, dat de aanwezigheid
van God gehoord en gezien werd door een heel volk!
Maar het volk was bang en zei tegen Mozes:

Shavuot is een ver reikende geestelijke gebeurtenis
voor het Joodse volk. Het heeft hun ziel aangeraakt.
Het herinnert aan God, die Zich volledig aan het
Joodse volk heeft toegewijd en het Joodse volk dat
Hem volledig trouw is.
Als een schrijver het verwoordde, “Shavuot in Jeruzalem is werkelijk magisch.” Het is een tijd waarin
joden de oude tijden herdenken, als de eersteling naar
de tempel in Jeruzalem werden gebracht, als een offer aan God. Het is ook de glorieuze viering van het
geven van de Thora door God op de Sinai.

Spreek gij met ons, dan zullen wij horen; maar God
spreke niet met ons, opdat wij niet sterven. (Exodus
20:19)
Het volk stond van verre te kijken toen God Mozes
opdracht gaf om de berg te beklimmen, waar hij de
tien geboden zou ontvangen en waar Gods verbond
met Israël zou beginnen… meer dan 3.300 jaar geleden.

Om dit geweldig feest in Jeruzalem te vieren, is onvergelijkelijk! De straten zijn vol met mensen die naar de
synagoge gaan; zang vult de lucht; kinderen blijven
laat op om deel te nemen aan de festiviteiten en eten
van de heerlijke traktaties; velen gaan ‘s nachts naar
de Klaagmuur om te bidden en danken; iedereen wil
wel een beetje dichter bij de aanwezigheid van God
komen.

Shavuot
Deze historische gebeurtenis wordt nog steeds door
alle Joden gevierd in het feest dat Shavuot genoemd
wordt, het derde van de drie Joodse Hoge Feesten. Het
is de herinnering van het geven van de tien geboden,
de woorden van het verbond, en niet van het ontvangen, omdat de Joden tijdens het lezen van de Torah
steeds weer ontvangen. Deze feestdag werd in juni
2016 gevierd.

Er hangt een sfeer van eenheid en dankbaarheid. Net
als in Bijbelse tijden, kent Israël veel moeilijkheden,
maar zij zullen overleven omdat zij op God vertrouwen.
Ik bedank allen die Zijn volk hebben geholpen via het
werk van het AMI Centrum. Ik kan oprecht zeggen
dat dankzij uw gebeden en ondersteuning, Zijn zegen
over Zijn volk is, meer dan ooit tevoren.

Shavuot heeft geen vaste datum op de kalender. Het
valt 50 dagen na de tweede paasnacht. Het wordt ook
Wekenfeest genoemd, omdat het zeven weken naar
Pasen komt. Ons woord Pinksteren wijst daar ook
op. Voor het Joodse volk zijn heel wat gebruiken aan
dit feest gekoppeld. Veel religieuze Joden gedenken
Shavuot door de hele nacht in de synagoge en thuis de
Thora te lezen en Bijbelgedeelten als het boek Ruth.
Waarom Ruth? Omdat deze geschiedenis plaatsvindt
tijdens de oogsttijd.

Hoor, Israël: de Here is onze God; de Here is een! Gij
zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en
met geheel uw ziel en met geheel uw kracht. (Deuteronomium 6:4-5)
Shalom!

In de synagoge gaat iedereen staan als de Tien Geboden worden uitgesproken. Het is ook een prachtige
gelegenheid voor ouders om hun kinderen, zelfs de
kleinsten, mee te brengen om de Tien Geboden aan te
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Shlomo Hizak komt weer naar Nederland!

We zijn blij dat we weer een conferentie met Shlomo Hizak kunnen aankondigen!
Deze zal plaatsvinden op zaterdag 3 september van 10.00 tot 15.30 uur in het Brandpunt te Doorn.
Het thema van deze conferentie zal zijn: Joods – Christelijke relaties.
Het belooft een boeiende dag te worden met uiteenlopende inspirerende sprekers die dit thema
vanuit verschillende invalshoeken zullen benaderen!
Shlomo Hizak stichtte in 1962 het Jeruzalem Bijbel Centrum (AMI Center) in
Jeruzalem. Het doel was de verspreiding van de Bijbel en kennis van Gods
Woord in het Midden-Oosten en ook daarbuiten. Inmiddels heeft het Centrum
meer dan 3 miljoen bijbels verspreid in meer dan 40 talen.
Al vanaf zijn jeugd heeft Shlomo een passie om bruggen van wederzijds begrip
te bouwen, tussen zijn volk en Christenen uit de hele wereld die hij in Jeruzalem
en op zijn reizen in andere landen heeft ontmoet.
Hoewel hij onlangs 75 (!) jaar geworden zal hij nog steeds vanuit die zelfde
passie spreken over het thema, vooral vanuit joods oogpunt.
Bas Belder is lid van het Europees Parlement en lid van de SGP. Hij heeft een
bijzondere liefde voor het joodse volk en is vice -voorzitter van de delegatie van
het Europees Parlement die zich bezighoudt met de betrekkingen tussen Israël
en Europa. Hij zet zich vooral in voor een duidelijke stellingname tegen
antisemitisme en de bescherming van de kwetsbare joodse gemeenschap in
Europa. Hij zal het thema vooral belichten vanuit politiek oogpunt.
Pastor Harold Maxey is voorganger van een evangelische gemeente in St. Louis,
USA en is tevens een getalenteerd musicus. Hij is een veel geziene gast bij het
AMI Centrum en heeft de gave om de Joods-Christelijke relatie vanuit de Bijbel
op een bijzondere manier uit te leggen. Hij heeft zijn boodschap inmiddels al in
25 landen gebracht, zowel met woorden als met muziek. Zijn diepe verlangen is,
zoals hij zelf zegt: “een zegen te mogen zijn voor zowel jood als christen”.
Hij zal het thema vooral belichten vanuit christelijk oogpunt (vanuit Rom. 11)
De conferentie staat open voor alle belangstellenden. U hoeft niet van te voren te reserveren. Tussen
de middag wordt een eenvoudige lunch geserveerd (tegen betaling) of u kunt uw eigen lunch
meenemen. Info en opgave lunch via amitour@ziggo.nl.
Er zal tijdens de conferentie een collecte worden gehouden voor de onkosten van de conferentie en
het werk van Shlomo.
Verder is de conferentie weer een goede gelegenheid om elkaar beter te leren kennen en contacten
uit te wisselen. Ook is er gelegenheid om de sprekers vragen te stellen. Er zal vertaling zijn vanuit het
Engels in het Nederlands en er zullen voldoende koffiepauzes zijn.
Met het OV stapt u uit bij NS-station Driebergen/Zeist. Neem vanaf daar bus 50 richting Wageningen,
of bus 81 richting Veenendaal tot halte Zonnehuis. Vanaf de halte is het ongeveer 5 minuten lopen
(200 meter), over de Schoonoordselaan en de oprijlaan. U bent allen van harte welkom!

STEUN DIT BELANGRIJKE WERK VAN SHLOMO EN KOM NAAR DE CONFERENTIE OP 3 SEPT!
AMI-Nieuws juli 2016
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AMI Dutch Jewish Heritage Tour

I

n navolging van de studiereis die het AMI-centrum vorig
jaar augustus naar Polen heeft gemaakt, organiseert het
AMI-centrum in samenwerking met haar Nederlandse
afdeling, het Jeruzalem Centrum te Nijkerk, opnieuw een reis
langs Joods erfgoed, dit keer in Nederland.

zal worden gesteld. U kunt uw eigen lunch meenemen of een
lunch bestellen a €13,75 per persoon.
Het belooft een unieke reis te worden met deelnemers uit
verschillende landen zoals Polen, de USA, Israël, Luxemburg, Zwitserland, Duitsland en uiteraard Nederland. U
kunt zich nog opgeven, maar wees snel, want het aantal
deelnemers is beperkt tot 50 personen.

De reis wordt georganiseerd van 28 augustus tot en met 4
september 2016 en is bestemd voor zowel onze Nederlandse als buitenlandse vrienden. We gaan gedurende een week
langs allerlei historische plaatsen en sluiten onze toer af op
zaterdag 3 september a.s. met een eendaagse conferentie in
het Brandpunt in Doorn.

Voor meer informatie over de toer en de eendaagse conferentie kunt u per e-mail contact opnemen met Betty Jansen.
U kunt schrijven naar: amitour@ziggo.nl
U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze
indrukwekkende toer en de conferentie met Shlomo Hizak
op zaterdag 3 september a.s.

De toer voert ons langs bekende plekken in Amsterdam, zoals het Joods Cultureel Kwartier met de Portugese synagoge,
het Joods historisch museum en de Hollandsche Schouwburg. Onder leiding van ervaren gidsen zullen wij wandelen
door wat vroeger Joods Amsterdam was. Daarnaast bezoeken wij plekken als Elburg, Zwolle en Enschede en staan wij
stil bij de Tweede Wereldoorlog in Kamp Westerbork, Kamp
Vught, het Anne Frankhuis en het Corrie ten Boom museum. Meer informatie over het programma van de reis vindt
u in de brochure op www.bijbelcentrum.org.

•
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Tijdens de toer verblijven we de hele week in Het Brandpunt
in Doorn. De kosten bedragen €800 euro per persoon voor
een 2-persoonskamer en €850 voor een 1-persoonskamer op
basis van half pension, inclusief toegang tot alle bezienswaardigheden en vervoer per luxe touringcar. De voertaal is Engels.

Conferentie 3 september
Op zaterdag 3 september 2016 zal van 10.00 uur tot 15.00
uur onder leiding van Shlomo Hizak een conferentie worden gehouden in de kapel van Het Brandpunt. Op deze dag
zullen naast Shlomo Hizak ook andere gastsprekers spreken
over het thema Joods-christelijke betrekkingen. Op een later tijdstip zullen wij u ook de andere gastsprekers bekend
maken. Deze conferentie is ook toegankelijk voor daggasten.
De toegang is gratis, waarbij een vrijwillige bijdrage op prijs
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28 augustus t/m 4 september 2016
verblijf in Het Brandpunt, Doorn
Portugese synagoge
Hollandse Schouwburg
Joods Historisch Museum
Anne Frankhuis
Corrie ten Boomhuis
Elburg
Kamp Westerbork
Kamp Vught
Synagoge Zwolle
Synagoge Enschede
deelname 800 euro HP, 2pk
toeslag 50 euro voor 1pk
info: amitour@ziggo.nl
wijzigingen voorbehouden
brochure: www.bijbelcentrum.org
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