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Drie brieven van Shlomo
Hizak uit Jeruzalem
Namens de vrienden van
het AMI-Jerusalem Centrum heb ik € 5500 overgeemaakt om een gemeenschap in het gebied vlak
bij Gaza te steunen en
uitdrukking te geven aan
onze gebeden voor hen.

Jeruzalem, 19 november 2012
Geliefde vrienden,
Shalom en zegenwensen voor u vanuit Jeruzalem!
Nee, hij sluimert niet, hij slaapt niet, de wachter van Israël.
Psalm 121:4
Ik stuur deze brief naar u en naar al mijn vrienden. We
zitten midden in de ellende.
In het Centrum zijn we niet ongerust, want we vertrouwen op de Heer en we vertrouwen erop dat we deze moeilijke situatie te boven zullen komen. We hebben zojuist
ons Seminar beëindigd, dat van 4-18 november 2012 werd
gehouden. De deelnemers kwamen van de vijf continenten en ze hebben de opschudding meegemaakt, maar we
hadden allemaal vrede in ons hart. We waren dagelijks
één met elkaar. We reisden door het Land, luisterden naar
het Woord, ontmoetten rabbijnen en mensen uit het land
en we verheerlijkten Zijn wonderbare naam, de naam van
de Heilige Israëls. Ik wenste dat u erbij had kunnen zijn,
maar zelfs als u er niet bij was, voelden wij de aanwezigheid van uw gebeden.
Ja, er zijn raketaanvallen in het hele land, zelfs in Jeruzalem en een paar in Tel Aviv. Er is verlies van mensenlevens, sommigen raakten gewond en er zijn huizen
vernield. Bij elkaar zijn in korte tijd meer dan 1200
projectielen vanuit Gaza op ons afgevuurd. Israël is zeer
bezorgd om de mensen in Gaza. Er worden dagelijks
medicijnen en voedingsmiddelen van Israël naar Gaza
getransporteerd.

De drie brieven van Shlomo Hizak werden in een spannende tijd geschreven. Ze zijn snel vertaald en per email verstuurd naar ca. 300 geadresseerden van wie het
e-mail adres bij ons bekend is. Wilt u ook af en toe het
nieuws snel per e-mail ontvangen? Geef dan uw e-mail
adres door aan info@bijbelcentrm.org
Wij gebruiken uw e-mailadres met gepaste zorgvuldigheid.

Ik zou willen dat we
meer konden doen, er is
veel hulp nodig, maar
vooral uw gebeden worden erg gewaardeerd.
Shlomo Hizak
Ik ben dankbaar dat de
regering van de USA Israël
in deze tijd wil steunen. We zijn vooral dankbaar dat de
president van de USA deze keer besloten heeft om achter
Israël te staan en ons recht op zelfverdediging te steunen.
We hebben in deze tijd alle vrienden nodig, die we kunnen krijgen. Ik hoop dat Europa ons land ook enigszins
wil steunen. Ik weet dat Israël niet alleen staat. We
hebben al onze christenvrienden nodig, die God heeft
geroepen om als wachters voor Israël te zijn en die Hij
heeft gezegend met de kennis van Zijn Woord en inzicht
in Israëls bestaan.
Wij hebben maar één land dat ons is beloofd en met Gods
hulp zullen we het niet door onze vijanden laten innemen.
Hartelijke groeten,
Shlomo Hizak

De voorzitter van de Nederlandse stichting Centrum
voor Bijbelstudie en Onderzoek te Jerusalem, Ruud
Koekkoek, spreekt woensdag 16 januari 2013 voor een
cgk 50+ groep.
Aders: Zuidhovenlaantje 4 in Dordrecht.
Aanvang: 14.30u.
U bent van harte welkom.
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Tweede brief van Shlomo Hizak
Jerusalem, 21 november 2012
Geliefde vrienden van Israël,
Ik schrijf u in deze bijzonder moeilijke tijd die ons land
doormaakt. Ons conflict is niet alleen met Gaza, maar met
al onze buurlanden, inclusief de Moslimwereld en zelfs
met mensen in Europa en veel landen ter wereld. Het is
niet alleen in de gedachten van de mensen, maar het is ook
op officieel niveau. Het is erg pijnlijk dat de traditionele
kerken en sommigen in de evangelische wereld de liberale
theologie hebben geadopteerd, die het bestaan van Joden en
het Land Israël ontkent. Dit is vervangingstheologie in een
nieuw jasje en in veel landen zijn bewegingen van Christenen die de zogenaamde Palestijnen steunen. Ik vraag me af,
komt er weer een Holocaust? Ik verwijs naar Zacharia 2:8b:
Wie aan mijn volk komt, komt aan mijn oogappel!
Is het de geest van antisemitisme die ons volk wil vernietigen en Israël wil wegvagen? Dit is onze geschiedenis
vanaf het begin van onze reis geweest.
Niet lang geleden klonk de roep om de “Endlösung” van de
“Judenfrage” in de wereld. Maar op 14 mei 1948 werd Israël
een staat. De indrukken uit deze tijd staan mij altijd voor
ogen. Ik was nog jong toen ik de Arabieren in Jeruzalem
hoorde zeggen: “Slacht de Joden af.” Ik herinner me het
geweervuur, de oorlog, het bloedvergieten en de Moslimwereld die het Beloofde Land als hun eigen land opeiste.
Er is maar één Joods land: Israël. Er zijn 22 Arabische landen en 56 leden van de Organisatie van Islamitische Staten.
Ze praten erover om nog een Arabisch land op te richten,
Palestina genaamd. In de geschiedenis heeft zo’n land nooit
bestaan. De Arabieren en Bedoeïenen in Israël kwamen als
pelgrims uit de buurlanden en vestigden zich hier. Ze kwamen zelfs helemaal uit Soedan. Dit is de geschiedenis van
alle verschillende Arabische gemeenschappen in ons land.
Er is altijd een overblijfsel van Joodse aanwezigheid in het
land geweest. Zij werden onderworpen aan onderdrukking
door alle anderen die het land Israël hebben overheerst in
de verschillende perioden van onze geschiedenis.
Na 2000 jaar zijn we uit meer dan honderd landen naar ons
land teruggekeerd. Israël is een bevestiging van Gods beloften. Het land was na al deze jaren een woestenij geworden,
het was verwaarloosd en er was niemand die ervoor zorgde.
Wij zijn teruggekeerd en hebben het land opgebouwd.
Ik bid dat u vooral in deze tijd achter ons wilt blijven staan.
We hebben € 5500 overgemaakt om honderden gezinnen te
helpen. Hun huizen werden vernield en ze zijn al dagenlang zonder werk. We werken samen om Sion te troosten.
2

januari 2013

Ik voelde me door de Heer geleid om van 2013 een bijzonder zegenrijk jaar te maken en we hebben besloten dat we
een bijzonder internationaal Study Tour-Seminar zullen
houden van 3-17 november 2013. Ik bid en hoop dat u bij
ons kunt zijn, om Zijn Land te bezoeken en het Volk Israël
ten zegen te zijn. Ik zie er altijd naar uit om iets van u te
horen. Deze woorden klinken elke dag in mijn hart:
Nee, hij sluimert niet, hij slaapt niet, de wachter van
Israël. Psalm 121:4
We zullen overwinnen; zoals de Heer ons in het verleden
heeft geholpen, zal Hij ons ook nu helpen. Israël zal niet
vernietigd worden, Israël moet leven! We staan naast al
onze Christenvrienden in veel landen. Met uw gebeden
en steun kunnen we bergen verzetten.
In onze synagogen in Israël worden in deze tijd speciale
gebeden opgezonden. Het is mijn gebed dat er vrede in het
Land zal komen. Turkije stond klaar om Syrië de oorlog
te verklaren vanwege een paar raketten. Wat moeten wij
daarvan zeggen, als in ruim elf jaar tijd duizenden raketten zijn gelanceerd naar het zuidelijk deel van ons land en
meer dan anderhalf miljoen mensen naar de schuilkelders
moesten vluchten? Laten we niet zwijgen. In het land
Israël wonen en werken wij, Joden en Arabieren samen.
Moge de gezegende hoop waarheid worden in Zijn Land,
voor het Zaad van Abraham.
Ik waardeer u zeer en ik dank u hartelijk voor uw hulp.
Moge Zijn zegen op u zijn.
De uwe om Sions wil,
Shlomo Hizak
PS. Tijdens het schrijven van deze brief was er een terroristische aanslag in Tel Aviv, met 21 gewonden als gevolg.

Derde brief van Shlomo Hizak
Jeruzalem, 3 december 2012
Geliefde vrienden,
Jeruzalem, als een stad gebouwd, hecht en dicht opeen.
(Psalm 122:3)
Het is tweeduizend jaar lang ons gebed, onze droom en onze
hoop geweest, om terug te keren naar de stad Jeruzalem.
Jeruzalem is onder het bestuur van veel landen geweest en
is door veel landen vertrapt. Vanaf de tijd dat we uit ons
land verbannen werden en gescheiden werden van ons
land, hebben we altijd gewenst en gehoopt dat we “volgend jaar in Jeruzalem” zouden zijn. Bij elke gelegenheid,
tijdens de feestdagen of als we elkaar begroetten, spraken
we deze woorden: “Volgend jaar in Jeruzalem.” Dit was
een uitdrukking van ons verlangen, niet alleen naar Jeruzalem, maar naar ons oude thuisland.
Indien ik u vergete, o Jeruzalem, zo vergete (mij) mijn rechterhand; (Psalm 137:5)
Deze woorden zijn op mijn hart en op mijn lippen. We
hebben ze vaak onder tranen herhaald.
Mijn familie begon de reis naar het Beloofde Land in
1860. Ze voegden zich bij de Joodse gemeenschap die al
in Jeruzalem woonde. Wij waren een kleine minderheid,
we werden vernederd en onze rechten als Jood werden ons
ontzegd. We waren in die tijd niet met velen, maar honderden jaren lang waren er Joden die naar Jeruzalem trokken
om Sion op te bouwen. Dit was van generatie op generatie onze hoop. Ik heb de moeilijke tijden meegemaakt,
voordat de nieuwe staat Israël geboren werd; ik groeide
op in mijn eigen land, maar ik werd als een vreemdeling
behandeld door buitenlanders die ons land bestuurden.
Zelfs in onze dagen verkopen Moslims en Christenen –
Katholieke, Orthodoxe kerken en anderen – geen onroerend goed aan Joden. Het is zo, dat we het land slechts
voor een periode van 49 jaar of meer kunnen pachten.
Enkele van onze officiële gebouwen en gebedshuizen
staan op dergelijke grond. Elk jaar worden miljoenen
dollars uitgegeven aan huur aan de Katholieke kerken en
verschillende Orthodoxe kerken.
Tijdens de Zesdaagse Oorlog in 1967 verklaarden alle
Arabische landen, met instemming van de hele Islamitische wereld, de oorlog aan Israël en Jeruzalem. Ik herinner me die dagen. De mensen waren angstig; de wereld
had voorspeld dat dit het einde van Israël betekende, het
einde van de Joodse Staat en dat het Joodse volk uitge-

roeid zou worden. Maar het liep anders dan de wereld
verwacht had. Tot ieders verbazing verdedigde ons volk
Sion en Jeruzalem. Vanaf die dag was Jeruzalem niet langer verdeeld, maar als een stad… hecht en dicht opeen. Dit
was de vervulling van Zijn gezegende Woord.
We kennen veel tragedies en rampen in onze geschiedenis. We zijn vervolgd en uit het ene na het andere land
verdreven. Miljoenen van ons volk verloren het leven in
de verschillende perioden in onze geschiedenis, zoals de
inquisitie, de pogroms in Oost Europa, de Holocaust en
andere tijden. We hebben slechts één wens: in vrede leven.
Onze generatie is de gebeurtenissen tijdens de Holocaust
nog niet te boven gekomen. We hebben niet als individuen geleden, maar als volk zonder thuisland. We hebben
maar één land: Israël. Er zijn wel 23 Arabische landen
in de wereld. Op 29 november 2012 heeft de wereld “ja”
gezegd tegen een Palestijnse staat.
Het is de wens van de Arabieren om een Palestijnse staat
te hebben met Jeruzalem als hun hoofdstad. Ze zullen de
Joodse Staat niet erkennen en ze zeggen dat het niet lang zal
duren voor de Arabieren over het land Israël zullen regeren.
Ik geloof in Zijn Woord en Zijn beloften. Geen macht kan
van ons afnemen, wat Hij ons beloofd heeft:
Volk van Jeruzalem, dat op de Sion woont, je hoeft geen
tranen meer te storten. Want hij zal zich over je ontfermen
als je weeklaagt, hij zal antwoorden zodra hij je hoort.
(Jesaja 30:19)
Ik schrijf deze brief aan u, als vriend van Israël en vriend
van het Joodse volk. U bent uitverkoren uit de volken om
Sion ten zegen en tot troost te zijn, om de kinderen te helpen, ons Child Care Center en de gezinnen die hulp nodig
hebben, die hebben geleden in het zuiden van ons land.
We verspreiden het Woord van vrede, hoop en troost.
Ik wil u danken voor uw hulp en uw troost. We werken
samen aan de zegen voor Israël. Hartelijk dank aan degenen
die een zeer gewaardeerde gift overgemaakt hebben. Ik besluit deze brief met de woorden die God tot Abraham sprak:
Ik zal zegenen wie jou zegenen, wie jou bespot, zal ik
vervloeken. Alle volken op aarde zullen wensen gezegend te
worden als jij. (Genesis 12:3)
De uwe om Sions wil,
Shlomo Hizak
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Wie is David?
Wie is de zoon van Jesse?
door Daniel Gwertzman
Dan keer ik terug op mijn schreden. Ik zal het vervallen
huis van David herbouwen, uit het puin zal ik het weer
opbouwen. Ik zal dit huis doen herrijzen… (Handelingen 15:16)

In deze rouwperiode na de
dood van Samuël ging Nabal zijn schapen scheren.

Schaapscheerdersfeest en tegenspoed
De titel van dit artikel komt uit 1 Samuël 25:10. Het
was het antwoord van de Karmeliet Nabal aan de
boodschappers van David. Nabal uit het stadje Maon
bezat een rijke kudde van drieduizend schapen en
duizend geiten. Bij de naburige stad Karmel, ten zuidoosten van Hebron aan de rand van de woestijn van
Judea, werden zijn schapen geschoren. Er wordt ons
meegedeeld dat hij hard en gewetenloos was en dat hij
een afstammeling van Kaleb was.
Is dit slechts een eenvoudig verhaal over een man die
ongemanierd is en nooit van David heeft gehoord, of
staat dit hier om ons meer te vertellen over de gezalfde
van de Heer? Aan de andere kant schijnt het een onverbloemd verhaal.
David en zijn mannen hadden de kudden van Nabal
beschermd, toen hij met zijn mannen in de woestijn
van Judea verbleef. Ten tijde van het schaapscheren beledigde Nabal David en hij weigerde hem een geschenk
van zijn opbrengst te geven. Abigaïl, de vrouw van
Nabal, kalmeerde David en haalde hem over om geen
wraak te nemen. Nabal wordt daarop door zijn vrouw
ingelicht over het gulle geschenk aan voedsel dat zij
aan David en zijn mannen heeft gegeven en dan krijgt
hij een hartaanval en overlijdt tien dagen later. Hierna
trouwt Abigaïl met David.

Rouw om overleden Samuël
Om te beginnen opent dit hoofdstuk in de Bijbel met
het feit dat de profeet Samuël gestorven is en de Israëlieten bij elkaar kwamen om hem te betreuren. Samuël
was zeer geliefd onder het volk, omdat hij gewoon was
door het land te trekken om recht te spreken en vrede
te stichten.
Hij maakte jaarlijks een rondreis langs Betel, Gilgal
en Mispa en gaf daar zijn richtlijnen aan het volk. (I
Samuël 7:16)
Daarom kwam het volk van alle uithoeken van het land
om hun rechter en profeet de laatste eer te bewijzen.

4
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Volgens de rabbijnse literatuur wordt schaapscheren in
de Bijbel geassocieerd met tegenspoed. Dat was ook het
geval in Genesis:
Laban was van huis gegaan om zijn schapen te scheren.
Rachel nam de kans waar om de godenbeeldjes van haar
vader te stelen. (Genesis 31:19)
De ongelukkige geschiedenis van de ontmoeting van
Juda en Tamar vond ook plaats tijdens het schaapscheren (Genesis 38:13-26). En het was ook tijdens
schaapscheren dat Absalom zijn broer Amnon doodde
uit wraak voor de verkrachting van zijn zuster Tamar
(II Samuël 13:23-36).
Waarom vinden de kwade gebeurtenissen juist in die
tijd plaats? Het antwoord is dat het schaapscheren
gepaard gaat met het schaapscheerdersfeest, dat gericht
is op materieel succes. De geest van Satan wordt uitgedaagd om de feestgangers tot zonde te verleiden en
hen naderhand aan te klagen. In die tijd kunnen eigen
familieleden en verwanten als vijand optreden.
De zoon veracht zijn vader, de dochter verzet zich tegen
haar moeder, de schoondochter tegen haar schoonmoeder, en huisgenoten blijken vijanden. (Micha 7:6)
Dezelfde gedachte komt voor in het Nieuwe Testament,
in het evangelie van Mattheüs 10:36. Zelfs in een zeer
uitgelezen groep kan een slecht mens opstaan.
Jezus zei: ‘Ikzelf heb jullie alle twaalf uitgekozen, en
toch is een van jullie een duivel.’ (Johannes 6:70)

Jaloezie
In het geval van Nabal is zijn uitspraak over David
één van de zeven meest dodelijke zonden, namelijk
jaloezie. David was een beroemd generaal, hij versloeg
Goliath en trouwde met de dochter van de Koning.
Maar voor Nabal was het belangrijkste dat David van
de stam Juda was en een rechtmatige kandidaat om
koning te worden.

In Juda’s handen zal de scepter blijven, tussen zijn voeten de heersersstaf, totdat hij komt die er recht op heeft,
die alle volken zullen dienen. (Genesis 49:10)

hij er is…’ En de HEER zei: ‘Hem moet je zalven. Hij is
het.’ (I Samuël 16:11,12)

Eeuwigdurend koningschap
Heidense vrouwen
Juda’s kleinzoon Hezron had drie zonen: Jerachmeël,
Ram en Kelubai (een andere naam voor Kaleb). Nabal,
een rechtstreekse afstammeling van Kaleb, beschouwde
zichzelf als afkomstig uit een smetteloos geslacht. Maar
Jerachmeël was volgens de Thora (I Kronieken 2:26)
met een heidense vrouw getrouwd, en dus waren hij en
zijn nakomelingen ongeschikt voor het koningschap.
David was een nakomeling van Ram en was dus ongeschikt voor het koningschap omdat zijn overgrootmoeder Ruth een Moabitische was.
Hetzelfde geldt voor Ammonieten en Moabieten: nooit
ofte nimmer zullen ze tot de dienst van de HEER worden
toegelaten. (Deuteronomium 23:3)
Van alle mannen van de stam Juda beschouwde Nabal
zich daarom als de man met de zuiverste afstamming
en daarom zou hij het waard zijn om koning te worden.

Harde en gewetenloos
De naam Nabal betekent laag of laag-bij-de-gronds. De
profeet Samuël beschrijft hem als “hard en gewetenloos”
(I Samuël 25:3). Het is daarom geen verrassing dat
hij feest vierde terwijl het land om de profeet Samuël
treurde. Het verbaast ons ook niet dat hij onwetend
was van het feit dat Deuteronomium 23:3 wijst op een
Moabitische man en niet op een vrouw.
De houding van Nabal ten opzichte van David is niet
verrassend voor de rabbijnen, die David beschouwen
als de hoeksteen die door de bouwvakkers afgekeurd
was.
De steen die de bouwers afkeurden is een hoeksteen
geworden. (Psalm 118:22)
In het Nieuwe Testament vinden we dezelfde gedachte
met betrekking tot Jezus (Mattheüs 21:42). Goed
beschouwd wordt Jezus in het Nieuwe Testament vaak
de “Zoon van David” of het “nageslacht van David”
genoemd.

Zijn dit alle zonen die u hebt?
David is de jongste in zijn familie en zelfs zijn eigen
vader Isaï denkt niet aan hem als de profeet Samuël bij
hem komt om één van zijn zonen te zalven.

Deze laatste zin luidt een nieuw tijdperk in de Joodse
geschiedenis in, het begin van het koningschap van
David, dat een eeuwigdurend koningschap zou worden.
Hij werd ook op een andere manier gezalfd dan Saul,
die ook door Samuël was gezalfd. Saul werd uit een
kruik gezalfd, maar David uit een hoorn (I Samuël 10:1
en 16:13).
U geeft mij de kracht van een wilde stier, met pure olie
ben ik overgoten. (Psalm 92:11)
Deze zalfolie werd in een hoorn bewaard en was lang
houdbaar, als symbool van het koningschap van David,
dat zou overgaan op zijn nakomelingen. Deze olie was
samengesteld volgens voorschrift uit de tijd van Mozes
en werd gebruikt om priesters, het vaatwerk in de
tabernakel en de Davidische koningen voor hun dienst
in te zegenen (Exodus 30:22-34).
De hoorn en het vaatwerk met olie waren opgeslagen in
het binnenste heiligdom van de tabernakel en later van
de tempel.

Saul en Jehu
Saul en Jehu de zoon van Josafat, de zoon van Nimsi
werden beiden gezalfd uit een aarden kruik met balsemolie (II Koningen 9:1-3). Ze werden niet gezalfd met
olie uit het heiligdom. Een aarden kruik kan gemakkelijk breken en als hij eenmaal stuk is, kan hij niet hersteld worden. Hiermee wordt gesymboliseerd dat hun
koningschap niet op hun nakomelingen zou overgaan.
De olie symboliseert nederigheid, een trek die een
rechtvaardige koning moet bezitten. Het is een uitdrukking van het gebed dat zijn leiderschap tot grote
hoogte zal rijzen, zoals olie zich niet vermengt met
andere vloeistoffen, maar daarop blijft drijven.
In David vond ik een dienaar, ik zalfde hem met heilige
olie. (Psalm 89:21)
Een koning moest gezalfd worden door een profeet. De
olie werd in de vorm van een kroon tussen zijn wenkbrauwen uitgesmeerd en de rest werd over zijn hoofd
uitgegoten. De hoeveelheid olie die gebruikt werd, was
de hoeveelheid die de hoorn kon bevatten.

Saul anders dan David gekozen
‘Zijn dit alle zonen die u hebt?’ vroeg hij. ‘Nee,’ antwoordde Isaï, ‘de jongste is er niet bij, die hoedt de schapen en de geiten.’ Toen zei Samuel tegen Isaï: ‘Laat hem
hier komen. We beginnen niet aan de maaltijd voordat

Saul werd gekozen om het volk tevreden te stellen.
In zijn geval zond de Heer geen profeet erop uit om
een koning als Zijn dienaar te zalven, maar Hij zond
de toekomstige koning naar de profeet. In het geval
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van David koos de Heer hem uit om Zijn koninkrijk
te vertegenwoordigen, zonder het volk te raadplegen.
Daarom zond Hij de profeet naar de toekomstige
koning.
De HEER vroeg aan Samuël: ‘Hoe lang blijf je nog
treuren om Saul, die ik als koning van Israël verworpen
heb? Kom, vul je hoorn met olie en ga voor mij naar Isaï
in Betlehem, want een van zijn zonen heb ik als koning
uitgekozen.’ (I Samuël 16:1)

huis te gaan om de schapen van zijn vader te hoeden,
zoals hij gewend was. (I Samuël 17:15)
We hebben gehoord dat David aan het hoofd van zijn
troepen veldtochten ondernam en hij bracht ze alle tot
een goed einde omdat de HEER hem bijstond en dat
Saul nog banger voor hem werd (I Samuël 18:14-15).
Zelfs hoewel hij bij het volk geliefd was, weigerde hij de
dochter van Saul te trouwen toen hem dit aangeboden
werd, omdat hij zich onwaardig voelde voor deze grote
eer.

Nederige Koning
Een Joodse koning had de rol om als vertegenwoordiger van de Heer te handelen en het volk te leiden
volgens Zijn wegen. Al de eer die een koning ontvangt,
is op de Heer gericht. Daarom moest een koning zich
voor de Heer van zijn Koninkrijk vernederen, als hij
het koningschap wilde bestendigen. In het geval van
David zien we dit als hij zijn overwinning over Goliath
toeschrijft aan de Heer.
Dan zal iedereen hier beseffen dat de HEER geen
zwaard of lans nodig heeft om te overwinnen, want hij
is degene die de uitslag van de strijd bepaalt en hij zal
jullie aan ons uitleveren. (I Samuël 17:47)

David antwoordde: ‘Wie ben ik en wat heeft mijn familie, de verwanten van mijn vader, in Israël te betekenen,
dat ik een schoonzoon van de koning mag worden?’ (I
Samuël 18:18)
Nederigheid wordt in het jodendom erkend als een
buitengewone persoonlijke deugd en het is een vereiste
eigenschap van mensen die een leidende positie bekleden. Het gaat om achtenswaardigheid van gedachten,
woorden en daden. In rabbijnse literatuur wordt het
aan God zelf toegeschreven, met de achterliggende gedachte dat de mens God in dit opzicht moet navolgen.

Abraham en Mozes
Zo verootmoedigde David zich voor de Ark des
Verbonds, die hij naar Jeruzalem bracht. (II Samuël
6:13-23)
De laatste woorden van David, de zoon van Jesse, de
gezalfde des Heren, en de geliefde psalmist van Israël,
riepen de regeerder op om het Woord van God te eren.
De geest van de HEER sprak in mij, zijn woorden zijn
op mijn tong. 3 De God van Israël heeft gesproken, de
rots van Israël heeft over mij gezegd: “Wie rechtvaardig
heerst over de mensen, heerst in diep ontzag voor God.
(II Samuël 23:2-3)
De belangrijkste deugd van David, was zijn nederigheid. Een nederig persoon dreigt niet, en betwist
de rechten van de medemens niet. Ook eist hij voor
zichzelf niet meer dan hem in het leven toekomt. We
zien dit al in Davids beschrijving van zichzelf na zijn
overwinning op Goliath.
‘Van wie ben jij een zoon, jongen?’ vroeg Saul, en David
antwoordde: ‘Ik ben de zoon van uw dienaar Isaï uit
Betlehem.’ (I Samuël 17:58)
Dit antwoord impliceert dat – omdat zijn vader Sauls
dienaar was – hij ook Sauls dienaar was. Daarom
moest de eer voor zijn overwinning op Goliath naar de
koning gaan. Sauls erkenning van Davids unieke heldendom hield in dat hij David niet toestond om naar
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Zowel Abraham als Mozes handelde volgens dit principe.
Hierop zei Abraham: Nu ik eenmaal zo vrij ben geweest
de Heer aan te spreken, hoewel ik niets dan stof ben…
(Genesis 18:27)
Nu was Mozes een zeer bescheiden man – niemand op
de hele wereld was zo bescheiden als hij. (Numeri 12:3)
Mozes wilde eigenlijk de taak om de kinderen Israels uit hun slavernij te bevrijden niet op zich nemen,
omdat hij zijn capaciteiten om deze taak uit te voeren
niet vertrouwde. Hij bracht God hiervan op de hoogte
in een taal die lijkt op die van Davids antwoord aan
koning Saul.
Mozes zei: ‘Maar wie ben ik dat ik naar de farao zou
gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden?’ (Exodus
3:11)
Misschien geeft koning Salomo in het boek Spreuken
de beste samenvatting van dit principe.
Wie ontzag heeft voor de HEER wint aan wijsheid,
bescheidenheid gaat aan eerbetoon vooraf. (Spreuken
15:33)

Olie symbool van nederigheid
Door het zalven van de koning is de olie het symbool
van nederigheid, waarbij de mens een nieuwe persoonlijkheid werd, die letterlijk wedergeboren werd
met een nieuwe geest, die hem kracht, zelfvertrouwen,
vroomheid en een profetische geest gaf. In het Nieuwe
Testament zien we iets vergelijkbaars in de woorden
van Johannes de Doper over Jezus.
Hij verkondigde: ‘Na mij komt iemand die meer vermag
dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om me voor hem te
bukken en de riemen van zijn sandalen los te maken. 8
Ik heb jullie gedoopt met water, maar hij zal jullie dopen
met de heilige Geest.’ (Marcus 1:7-8)
Verder had de nederigheid ten doel om de ervaringen
in de woestijn te herinneren, toen de Heer de kinderen
Israëls op de proef stelde om te ontdekken wat er in
hun hart leefde. (Deuteronomium 8:2) Dit is overgedragen op de christenen.

David dankte God, dat Hij haar op zijn weg had
gebracht en dankte haar voor haar verstandig advies,
waarmee ze de wraak van David had voorkomen. (I
Samuël 25:32-34).

Genade
Eén van de belangrijkste eigenschappen van een Joodse
koning is genade. Het is het gevoel van medelijden
gecombineerd met liefde, die tot vergeving en verdraagzaamheid leidt. Dit maakt de koning bereid tot
liefdadigheid en goedheid. Dit is ook een belangrijke
eigenschappen van God.
De HEER ging voor hem langs en riep uit: ‘De HEER!
De HEER! Een God die liefdevol is en genadig, geduldig,
trouw en waarachtig…’ (Exodus 34:6)
Het feit dat deze eigenschappen de mens tot inkeer
brengen, wordt ook in het Nieuwe Testament gevonden.

Wie zichzelf verhoogt zal worden vernederd, en wie
zichzelf vernedert zal worden verhoogd. (Mattheüs
23:12)

Veracht u dan zijn onbegrensde goedheid, geduld en
verdraagzaamheid, en weet u niet dat zijn goedheid u
tot inkeer wil brengen? (Romeinen 2:4)

Nederigheid wordt in het Nieuwe Testament dus gezien
als een weg naar het Koninkrijk van God.

Zoals God genadig is, zo is het volk Israël volgens de
rabbijnen als “genadige zonen van genadige vaders”.
Daarom is de Jood gehouden aan genadevol handelen
ten opzichte van verdrukten, vreemdelingen, weduwen
en wezen en elk levend wezen.

Onderwerp u dus nederig aan Gods hoge gezag, dan zal
hij u op de bestemde tijd een eervolle plaats geven. (1
Petrus 5:6)

Recht op wraak
Als de gezalfde des Heren had David het recht om
wraak te nemen op Nabal en zijn huishouding, omdat
een ieder die schuldig is aan het beschamen van het
koningschap en ieder die dit gesteund heeft, opstand
tegen de troon heeft gepleegd. Ze verdienden daarom
de doodstraf. Hier schijnt het feit dat David tot koning
was gezalfd algemeen bekend te zijn geweest.
Abigaïl, de vrouw van Nabal, wordt in de Joodse
traditie als profetes beschouwd. Ze ontmoette David
en voorspelde dat de Heer David zou weerhouden om
wraak te nemen en bloed te vergieten en dat zijn vijanden hetzelfde lot als Nabal zouden ondergaan. (I Samuël 25:26). Ze vroeg hem om vergeving en voorspelde
dat hij een altoosdurend koningschap zou vestigen.
Vergeef me alstublieft dat ik heb gefaald. Ik weet zeker
dat de HEER uw huis zal laten voortbestaan, u trekt
immers voor de HEER ten strijde. Er mag bij u dus
uw leven lang geen spoor van kwaad te vinden zijn. (I
Samuël 25:28)

Ten overstaan van hem moet u dan feestvieren, samen
met uw zonen en dochters, uw slaven, uw slavinnen, de
Levieten die bij u in de stad wonen, en de vreemdelingen, de weduwen en de wezen. Doe dat op de plaats die
de HEER, uw God, zal kiezen om er zijn naam te laten
wonen. (Deuteronomium 16:11)
Dit is inderdaad waar de profeten toe opriepen.
Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Spreek eerlijk
recht, wees goed en zorgzaam voor elkaar; (Zacharia 7:9)
David heeft deze eigenschappen getoond, hij was genadig voor Saul die hem vervolgde en hem wilde doden.
Laat de HEER beslissen wie van ons beiden in zijn recht
staat en laat de HEER mij op u wreken; ik zal mijn hand
niet tegen u opheffen. (I Samuël 24:13)
Wat David bedoelde, was dat hij zich niet op koning
Saul wilde wreken, hoewel Saul hem probeerde te doden. Slechte mensen veroorzaken kwaad in de wereld
en dat zal uiteindelijk tot hun vernietiging leiden. We
vinden deze gedachte in het evangelie van Mattheüs
aangaande de twee wegen in het leven, waarvan de ene
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breed is en ten verderve leidt en de andere smal is en
ten leven leidt.
Zo kunnen jullie hen dus aan hun vruchten herkennen.
(Mattheüs 7:20)

Dag voor Rosh Hashanah
Het is van belang om in te zien in welke tijd van het
jaar David zijn verzoek deed en waarom hij zich zo
ergerde aan het antwoord. Volgens Rashi, de grote middeleeuwse Bijbelcommentator, deed David zijn verzoek
op de dag vóór Rosh Hashana (het Joodse Nieuwjaar).
David deed zijn verzoek aan Nabal als nauwe bloedverwant, zodat zijn mannen een feestmaal ter ere van
de feestdag konden aanrichten. Alleen omdat het op
Rosh Hashana verplicht is om te eten, deed David zijn
verzoek.
Vraag het uw knechten maar, zij zullen het u bevestigen. Ik hoop dat u op uw beurt mijn knechten goed zult
behandelen, ze komen immers op een feestdag bij u.
Daarom verzoek ik u beleefd om mijn knechten en mij,
David, te geven wat u missen kunt. (I Samuël 25:8)
Nabal toonde door zijn gedrag dat hij de weg van de
Heer niet volgde. Hij werd gedreven door afgunst en
het onbrak hem aan nederigheid en hij toonde geen
barmhartigheid aan anderen.
De mens zonder God prijst wat hij najaagt, en als hij
rijk is, vervloekt en veracht hij de HEER. Hij denkt in
zijn waan: Niemand vraagt mij rekenschap. Er is geen
God, maakt hij zich wijs. (Psalm 10:3-4)
Volgens de rabbijnse traditie wijst in de Bijbel de
woordvolgorde “… is zijn naam” in plaats van “zijn
naam is …” op een boosaardig mens. Dus wordt als
volgt naar Nabal verwezen: “Nabal,- dwaas is zijn
naam en dwaasheid is met hem.” (I Samuël 25:25 Naardense Bijbel)
Uiteindelijk zal de ziel van de zondaar niet gebonden
zijn in de bundel der levenden bij de HERE (I Samuël
25:29).
Wie aan mij voorbijgaat, doet zichzelf veel kwaad, wie
mij haat, bemint de dood. (Spreuken 8:36)
We vinden dezelfde gedachte in het evangelie van
Johannes.
… en ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven.
Geloof je dat? (Johannes 11:26)

David wenste de dood van Nabal niet, net zomin als
hij de dood van Saul wenste. Hij wenste alleen berouw,
want dat is Gods weg.
Zeg tegen hen: “Zo waar ik leef – spreekt God, de HEER
–, de dood van een slecht mens geeft me geen vreugde, ik
wil dat hij een andere weg inslaat en in leven blijft. Kom
toch terug van de heilloze weg die jullie zijn ingeslagen,
keer om, want waarom zouden jullie sterven, volk van
Israël?” (Ezechiël 33:11)
We vinden dezelfde gedachte in het boek Handelingen.
Wend u af van uw huidige leven en keer terug tot God
om vergeving te krijgen voor uw zonden. (Handelingen
3:19)
Het was Nabals gebrek aan liefdadigheid en zijn
onbegrip voor de goedheid die David en zijn mannen
hadden betoond door zijn herders en zijn schapen in de
woestijn te beschermen, waardoor hij de dood vond.
Als je telkens goed met kwaad vergeldt, verdwijnt het
kwaad nooit uit je huis. (Spreuken 17:13)

Nabal stierf na tien dagen
Toen Nabal het nieuws van zijn vrouw Abigaïl hoorde,
hoe ze David overhaalde om hem niet te doden en wat
ze allemaal aan David en zijn mannen had gegeven,
viel hij in coma. Het duurde tien dagen vanaf de tijd
dat de Heer hem sloeg, totdat hij stierf.

Tiende letter: Yod
Het getal tien is zowel in het jodendom als in het
christendom uitermate belangrijk. De tiende letter in
het Hebreeuwse alfabet is de letter Yod, de kleinste letter in het alfabet en het symbool van de schepping en
het Rijk van de Hemel. Volgens de Maharal van Praag,
een beroemd Joods mysticus uit de 16e eeuw, is de Yod
verstoken van ruimte, tijd of materie. Dit betekent dat
grootheid wordt verkregen door nederigheid. De vorm
van de letter is symbolisch voor een biddend mens.
Zijn ogen zijn nederig omlaag gericht terwijl hij voor
de Koning der koningen staat, zijn hart omhoog gericht
naar de hemel. Om het Woord van God te verwerven,
moet men eerst een nederig karakter verwerven om
open te staan voor de waarheid. De namen van God
en van Israël beginnen allebei met de Yod. Het Joodse
volk staat bekend onder vier namen, die allemaal met
de Yod beginnen: Yacob, Yisrael, Yehuda en Yeshurun.
Dit toont dat het de taak van dit volk is om de Naam
van God in de wereld te heiligen.
De goddelijke tegenwoordigheid is aanwezig waar
een minjan is, het vereiste aantal van tien aanwezige
mannen. Zij zijn verzekerd van Gods belofte: “Op elke
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plaats waar ik mijn naam wil laten noemen, zal ik naar
jullie toe komen en je zegenen.” (Exodus 20:24)

Tien generaties
Het duurde tien generaties van Adam tot Noach om de
morele ondergang van de samenleving te voltooien, die
resulteerde in de vernietiging van iedereen behalve Noach en zijn gezin. Vanaf Noach duurde het tien generaties tot de verschijning van aartsvader Abraham.

Tien beproevingen van Abraham
Abraham werd beproefd in tien beproevingen, waaronder de beproeving waarin hem gevraagd werd zijn
zoon Izaäk te offeren. Hij weerstond alle beproevingen.
Dit bewees zijn volledige toewijding aan de Heer. De
wereld is geschapen met tien uitspraken, want in Genesis 1 staat tien keer “God zei”. Het voortbestaan van de
wereld hangt af van het naleven van de Tien Geboden.

Tien plagen in Egypte
Er waren tien plagen in Egypte en de Israëlieten
beproefden God tien keer in de woestijn. Er zijn tien
bekeringsdagen tussen het Joodse Nieuwjaar (Rosh
Hashana) en de Grote Verzoendag, als het lot van de
hele mensheid voor het volgende jaar wordt bepaald.
Dit de tijd van berouw vanwege de zonden die men
tegen God en de medemens heeft begaan. Volgens
het commentaar van Rashi is dit de periode van tien
dagen, die Nabal kreeg om zich te bekeren, maar hij
weigerde.

werd gevraagd of hij de Koning der Joden was. De
Romeinen, hun aangestelde vazallen in de regering
en de Hogepriester, die afhankelijk waren van hun
toestemming, waren allemaal onderdanen van Caesar
en moesten de keizer geven wat de keizer toekomt. Ze
beschouwden Jezus als een bedreiging voor hun autoriteit. Ze erkenden de woorden van de profeet Zacharia
niet.
Toen zei hij: ‘Luister, dit zegt de HEER over Zerubbabel:
Niet door eigen kracht of macht zal hij slagen – zegt de
HEER van de hemelse machten – maar met de hulp van
mijn geest. (Zacharia 4:6)
God is de bron van al onze overwinningen, zowel
geestelijk en financieel als militair. Het Romeinse Rijk
mocht dan de levens van zijn onderdanen beheersen,
wegen bouwen, belasting heffen en vrede afdwingen,
maar het handelde volgens de principes van Nabal.
Het werd gekarakteriseerd door hebzucht, arrogantie, corruptie en zedeloosheid. Het was gebaseerd op
leugens en heidendom. Het kon alleen voor brood en
spelen zorgen voor zijn onderdanen, maar toonde geen
genade aan hen die het gezag van het Rijk bedreigden.
Het Koninkrijk waar Jezus over sprak, was niet van
deze wereld, want de koninkrijken van de wereld leiden
de mens bij God vandaan. Hij volgde de Joodse weg
die ook Koning David ging, door het volk naar God en
Zijn Woord te leiden. Dit was Gods plan.
In het begin was het Woord, het Woord was bij God en
het Woord was God. (Johannes 1:1)

Het kruis
In de Christelijke traditie slaat het Romeinse cijfer tien
(X) op het kruis, want het is de eerste letter van de
naam Christus (Χριστός) in het Grieks. De letter Jota
(I), die aan het begin van Jezus’ naam in het Grieks
staat, heeft ook de waarde tien. Er waren ook zeven
gaven van de Heilige Geest, die gecombineerd met de
drie-eenheid geloof, hoop en liefde tien vormt, een
personificatie van de tien kinderen van Job.
Een afstammeling van David, Jezus van Nazareth,
verscheen voor de Romeinse procurator van Judea,
Pontius Pilatus, om veroordeeld te worden en hem

Aan Shlomo en zijn medewerkers,
Dank u voor de uitnodiging voor het Seminar van het
Centrum voor Bijbelstudie en Onderzoek.
Shlomo, u hebt een prachtig, leerzaam en bovenal geestelijk programma, voor mensen uit verschillende landen en
met verschillende achtergronden. Ik stond versteld. Het
was betekenisvol en lonend, ik stond verbaasd en werd nederig. Velen waren zo toegewijd aan de Heer en ik mocht
onder hen verkeren. De Bijbelse geschiedenis kwam tot
leven en mijn liefde voor Jeruzalem kwam tot leven.

De rabbijnen beschouwen Rome als Edom en ze voorzien een dag waarop het licht van de Heer zal zegevieren over de geestelijke duisternis, wanneer alle mensen
zullen geloven.
Dan zal ik het vervallen huis van David herbouwen,
ik zal de muren herstellen en opbouwen wat is neergehaald, ik zal het in zijn vroegere luister herstellen. Dan
zal Israël in bezit nemen wat er nog rest van Edom en
van alle volken die mij eens toebehoorden – spreekt de
HEER, die dit alles doen zal. (Amos 9:11-12)

Uw medewerkers waren zo vriendelijk en hartelijk
en deelden uw visie. De gidsen bij de excursies waren
experts, vriendelijk en enthousiast.
Shlomo, het was fantastisch deel te hebben aan uw toewijding aan de Heer, uw passie voor de verspreiding van het
Woord, de Bijbelse plaatsen te bezoeken, te luisteren naar
uw levensverhaal en naar gastsprekers, muziek en zang. De
samenkomsten in het centrum waren hartverwarmend.
Moge God u en uw medewerkers zegenen.
Don
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22 januari 2013:
Verkiezingen in Israël
Door professor Meron Medzini
The Hebrew University of Jerusalem
Op 22 januari 2013 gaan meer dan vier miljoen Israëli’s
naar de stembus om hun afgevaardigde voor de negentiende Knesset (het Israëlische parlement) te kiezen. Wie
Israël bezocht heeft, zal gemerkt hebben dat er onder de
bevolking weinig interesse is voor de verkiezingsstrijd,
omdat men veilig aan kan nemen dat Likud-Beitenu1
onder leiding van Benjamin Netanyahu weer de grootste
partij in de Knesset zal worden en dat Netanyahu de volgende president van Israël zal zijn. Dat is dus heel anders
dan in Nederland, waar de uitkomsten onzeker zijn en
waar het na de uitkomst van de verkiezing nog de vraag
is welke partijen gaan samenwerken in de regering en wie
de minister president mag leveren. Wat wel overeenkomt
met de situatie in Nederland, is de onzekerheid wie de
coalitiepartner van Netanyahu zal worden.

Israëlisch kiesstelsel
Het Israëlische kiesstelsel is gebaseerd op evenredige
vertegenwoordiging, net als in Nederland, en niet op
kiesdistricten zoals in Engeland en de Verenigde Staten.
De Israëli’s kunnen kiezen uit een kieslijst, die door de
partijen is opgesteld. Als de stemmen geteld zijn, wordt
bepaald hoeveel procent van de stemmen elke partij heeft
behaald en deze uitslag is beslissend voor de zetelverdeling in de Knesset.

Partijen
Naar verwachting zal Likud-Beitenu tussen 35 en 40
zetels krijgen, Labor (Arbeiderspartij) 18-20 zetels, de
gematigde Movement Partij ongeveer 9 zetels, een andere
kleine middenpartij met de naam Er is Toekomst zal
waarschijnlijk 8-10 zetels binnenhalen. De Orthodoxe
en Ultraorthodoxe partijen zullen 16-18 zetels krijgen,
1 Likud-Beitenu is de partijd van premier Benjamin Netanyahu. Het is een samenvoeging van de partij van de minister van
Buitenlandse Zaken Avigdor Lieberman, die voorheen Israel
Beitenu (Israël Ons Thuis) heette, met Likud (Unie).
De partij van de vorige minister van Buitenlandse Zaken Tsipora
Livneh heet Movement en heeft als doel het politieke systeem te
veranderen, zodat de invloed van kleine partijen verminderd
wordt en een vredesregeling tussen Israël en de Palestijnen bevorderd wordt.
Meretz (vitaliteit) is een linkse partij voor socialisme, mensenrechten en gelijke behandeling van Arabieren en Joden. Zahava
Gacon staat aan het hoofd van Meretz.
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de drie Arabische partijen 11 zetels en de linkse partij
Meretz (vitaliteit) 3-4 zetels.
Het centrumrechtse nationalistische blok zal naar verwachting een meerderheid met ten minste 65 van de 120
zetels in de Knesset hebben en de oppositie, het centrumrechtse liberale blok, zal 45-55 zetels krijgen. De stemmen
worden dus ingedeeld in vier grote blokken:
1. centrumrechts
2. centrumlinks
3. orthodox en ultraorthodox
4. Arabische stemmen

Russische immigranten
In voorgaande jaren stemden Russische immigranten uit
gewoonte op Russische partijen, maar dat is niet meer
vanzelfsprekend, nu de grootste Russische immigrantenpartij Israel Beitenu een electoraal blok met Likud heeft
gevormd. Alles bij elkaar staan ca. 31 partijen kandidaat
voor deze verkiezing. Daarvan hebben 11 partijen kans
om in de Knesset te komen als ze minstens 2,5% van de
stemmen krijgen.
De belangrijkste verkiezingspunten zijn sociale, economische, politieke en veiligheidsvraagstukken, maar bovenal
het toekomstig karakter van Israël. Wordt het een meer
traditioneel georiënteerde conservatief-nationalistisch
land, waarin de Orthodoxen veel invloed hebben omdat
Israël geen geschreven grondwet heeft en er ook geen
scheiding is tussen “kerk” en staat. Het alternatief is een
meer burgerlijke samenleving, pluralistisch, liberaal,
waar het individu in het middelpunt van de samenleving
staat, en niet de gemeenschap.

Likud-Beitenu
Likud-Beitenu heeft traditioneel de harde buitenlandse
en defensieve politiek gesteund en hoewel zij lippendienst
bewijzen aan de gedachte van een tweestatenoplossing
voor het Israëlisch-Palestijnse conflict, zijn er weinigen
die geloven dat dit haalbaar is, gegeven de negatieve
houding van de Palestijnse Autoriteit onder leiding van
Mahmud Abbas (Abu Mazen), en het feit dat er nu meer
dan 400.000 Israëli’s in zogenaamde nederzettingen
wonen, in gebieden op de Westelijke Jordaanoever (Judea
en Samaria) die vroeger door Jordanië bezet werden.
Daar komt nog bij, dat een kwart miljoen Israëli’s nu in

verschillende wijken van Oost Jeruzalem wonen, dat tot
1967 ook onder Jordaans bestuur was.
Likud-Beitenu steunt de kapitalistische vrije markteconomie en sociale politiek, ze zijn voor privatisering van
diensten die vroeger door de overheid werden geleverd,
waaronder gezondheidsdienst en een paar scholen.
Hoewel ze zich bewust zijn van een groeiende kloof
tussen rijk en arm, zijn ze niet voor hogere belastingen
voor de rijken, maar voor het versterken van de middenklasse door meer banen te creëren, om daarmee de 7%
werkeloosheid te bestrijden. Dit werkeloosheidscijfer is
hoog voor Israël, maar laag vergeleken met veel Europese
landen, zoals Spanje en Griekenland (26%). Deze partij
beroemt zich er terecht op dat ze Israël een vaste koers
hebben gegeven in een tijd waarin landen van de Europese Unie onder een ernstige recessie lijden en waar een
paar landen dicht bij de depressie verkeren.

Arabische partijen
De Arabische partijen proberen het belang van Israëlische
Arabieren te behartigen, die nu ongeveer 20% van de bevolking uitmaken. Het gaat hun hoofdzakelijk om gelijke
kansen op werk, huisvesting en opleiding.
Helaas heeft geen enkele partij een wondermiddel als het
gaat om het voeren van onderhandelingen met de Palestijnse Autoriteit, die niet wil onderhandelen en daarbij
een openlijk vijandige Hamas die constant oproept tot de
vernietiging van Israël. Zij kennen ook geen manier om
effectief met de Iraanse dreiging om te gaan, die elke dag
dringender wordt. Bovendien kan niemand in Israël en
daarbuiten voorspellen wat er in de komende dagen gaat
gebeuren in onze buurlanden, die al twee jaar lang de
Arabische Lente ondergaan. Niemand had deze revolutie kunnen voorspellen en de daaruit voortkomende
opschudding. En niemand kan nu voorspellen wat er in
de komende dagen en weken zal gebeuren.

Centrumlinks
De centrumlinkse partijen willen meer overheidsbetrokkenheid in de economie, huisvesting, scholing,
gezondheidsdienst en minder privatisering van diensten
als havens en zelfs de nationale spoorwegen. Zij roepen
op tot meer gelijkheid en betere kansen voor de armen,
waarvan er meer dan anderhalf miljoen in Israël zijn,
in een bevolking van bijna acht miljoen. Ze beweren dat
een gematigde, op vrede gerichte politiek het land zal
bevrijden van een zwaar defensiebudget en het in staat zal
stellen zich te richten op sociale en economische problemen. Zij beschuldigen Likud-Beitenu ervan dat ze de
banden met de regering Obama onnodig onder spanning
zetten door het uitbreiden van de nederzettingen buiten
de oude grenzen van 1967. En ze beschuldigen Likud-Beitenu ervan dat ze verantwoordelijk zijn voor de groeiende
internationale isolatie van Israël, die blijkt uit een recente
stemming in de UN om Palestina als ‘staat die geen
lid is’ van de Algemene Vergadering toe te laten. Israël
werd gesteund door slechts zeven landen, de Palestijnen
werden gesteund door 138 landen. De meeste Europese
landen, waaronder Duitsland en Nederland, kozen ervoor
zich van stemming te onthouden. Ze willen ook minder
invloed van de Orthodoxe partijen en kleinere budgetten voor die sector in de samenleving, die weinig aan de
economie bijdragen.

Orthodox-Utraorthodox
De Orthodoxe-Ultraorthodoxe partijen proberen de
greep van religieuze regels in Israël te handhaven en uit
te breiden. Het gaat o.a. om de rabbinale gerechtshoven,
die de persoonlijke wetten aangaande huwelijk, echtscheiding, bekering en begrafenis vaststellen. Daarbij willen ze
hun budget verhogen en hun jonge mannen en vrouwen
uit militaire dienst houden en Israël langzaamaan een
Halachische status geven, geregeerd door Bijbelse wetten.

Geen nieuwe overeenkomst
Volgens recente opiniepeilingen is het volgens 80% van
de Israëli’s onmogelijk een nieuwe overeenkomst met de
Palestijnen, Syrië en Libanon te sluiten terwijl de hele
regio zo explosief en onvoorspelbaar is. Wie had kunnen
voorzien, dat in twee jaar de president van Tunesië heeft
moeten vluchten, de president van Egypte gevangen zit,
de Libische president Khaddafi vermoord is, Sallah van
Yemen verbannen is, Assad van Syrië moet vechten om
de macht en zelfs koning Abdullah van Jordanië nu onder
groeiende druk staat om hervormingen door te voeren.
Maar weinig Israëli’s zijn bereid om te proberen betekenisvolle territoriale concessies te doen, gezien de grote
opschudding rondom hen en de onzekerheid of leiders
die bereid zouden zijn om met Israël te onderhandelen
het wel zullen overleven. Zij herinneren zich wat er met
Anwar Sadat gebeurde, die in 1979 een vredesverdrag met
Begin tekende en drie jaar later vermoord werd. Velen
zijn zelfs niet zeker dat het vredesverdrag tussen Israël en
Egypte en Jordanië niet veranderd of zelfs eenzijdig opgeheven wordt door Egypte onder de Islamitische Broederschap of een in het nauw gedreven Jordaanse koning.

Israël het enige stabiele land in de regio
Maar de Israëli’s zijn zich bewust dat hun land het enige
stabiele land in de regio is en dat ze gezegend zijn met
een werkende democratie, die als grootste uitdaging de
komende verkiezingen heeft. Dit is iets wat we in januari
2013 allemaal zullen meemaken, in de wetenschap dat we
hierdoor een bijdrage leveren aan de toekomst van ons
land en misschien van het hele Midden-Oosten.
Professor Meron Medzini
The Hebrew University of Jerusalem
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Nieuwe Mogelijkheden
AMI-Nieuws

Vervolgstudie

We verspreiden elke twee maannden dit gratis blad AMI-Nieuws
ws
op de ‘oude’ manier: per post.
Dit blijft zo. Maar er is meer
mogelijk.

Als u de Bijbelstudie hebt gevolgd,
kunt u daarna de Vervolgstudie
bestellen. Deze gaat dieper op de
zaken in, dan de Bijbelstudie. De
Vervolgstudie is (nog) niet als
eBook beschikbaar, maar uitsluitend in gedrukte vorm. De prijs is
€ 44 inclusief verzending binnen
Nederland.

U kunt AMI-Nieuws ook als
PDF per e-mail ontvangen.
U ontvangt het dan ongeveer
twee weken eerder dan het
gedrukte exemplaar. Bovendien is de e-mail uitgave in kleur. U kunt zich hiervoor
opgeven via de website: www.bijbelcentrum.org
U kunt daar kiezen voor alleen het PDF-bestand, maar
als u het gedrukte exemplaar ook wilt blijven ontvangen,
is dat natuurlijk mogelijk. Alleen is er dan helaas geen
besparing. Dus als u kiest voor alleen PDF, is dat financieel het meest gunstig.

Het is ook mogelijk in één bestelling zowel de Bijbelstudie als de Vervolgstudie te bestellen. In dat geval is de
prijs € 79,- inclusief verzending binnen Nederland.
Samenvattend: Als gedrukte boeken zijn de Bijbelstudie
èn de Vervolgstudie leverbaar, maar als eBook is alleen de
Bijbelstudie leverbaar.

Voordelen van eBooks:
•
•
•
•
•

Bijbelstudie
We hebben een prachtige Bijbelstudie. Deze kost incl. verzending
binnen Nederland € 42,00. Deze
studie bevat 14 lessen. Elke les
wordt afgesloten met een vragenlijst, die u kunt invullen. Als u de
vragen van alle lessen hebt beantwoord en opgestuurd, krijgt u een
certificaat uit Jeruzalem.

goedkoop te produceren
gratis te verzenden
makkelijk te doorzoeken
lettergrootte aanpasbaar aan uw wensen
een eBook weegt niets

Bestellen
U kunt zowel de gedrukte versie als het eBook bestellen
via de website, of direct via een e-mail naar:
info@bijbelcentrum.org

Aanmelden
Deze Bijbelstudie is nu ook leverbaar als eBook. Een
eBook is ontworpen voor een eReader, maar u kunt het
ook lezen op een iPhone, Smartphone enz. Ook op uw
computer kunt u het lezen via het gratis programma
Adobe Digital Editions, dat u even moet downloaden en
installeren. De Bijbelstudie als eBook bevat dezelfde lessen, maar zonder vragenlijsten. De prijs is bijzonder laag
gehouden: slechts € 9,95.

Wilt u voortaan AMI-Nieuws als pdf ontvangen, dan
kunt u dat melden aan info@bijbelcentrum.org.
Als u eerst nog antwoorden op uw vragen wilt hebben,
aarzel dan niet, maar stuur een e-mail naar:
info@bijbelcentrum.org

st. Centrum voor Bijbelstudie en Onderzoek te Jerusalem
Postbus 386
3860 AJ NIJKERK
Tel. 033–2459528
info@bijbelcentrum.org
www.bijbelcentrum.org
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