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Br ief u it Jer u z a lem
va n Sh lomo H
Hii z a k

november 2014
Geliefde vrienden,
Shalom en zegen worden u toegewenst uit Jeruzalem!
We zijn zo dankbaar voor de kansen en open deuren
bij onze ontmoetingen en conferenties in Israël en veel
andere landen.
Het Joodse Hebreeuwse Nieuwjaar is aangebroken en ik
wilde al de verschillende gemeenschappen bezoeken, die
onder vuur hebben gelegen door de raketten van Hamas
uit Gaza. Het was zo bedroevend om de vernietigde huizen en de gebroken harten van de gezinnen te zien. Het
beste wat ik kon doen, was hen begroeten met honing en
enige financiële steun, met een gedeelte uit de Schriften
en met de wens voor een gezegend Nieuwjaar in vrede en
een einde aan oorlog en bloedvergieten. Wat is het een
zegen om samen in Zijn grote wijngaard te werken en als
wachters voor Israël te zijn.
Vanuit Sion verspreiden we het Woord in Oekraïne
In juni waren we op een conferentie in Oekraïne, waar
we interim-president Alexander Turchinov en zijn vrouw
ontmoetten. Hij is een toegewijd man, die het Woord en
Zijn volk liefheeft. Ik was dankbaar dat ik in Kiev op de
speciale conferentie voor voorgangers kon spreken over
Israël en het Joodse Volk. Ze kwamen uit het hele land
en ze vertelden over verlies van mensenlevens, vernielde
huizen in het zuidoostelijke deel van Oekraïne en hoe
uiteindelijk de Krim werd ingenomen door de Russen.
Het was een groot verlies, maar ze hadden hoop en vrede
in hun hart.
Dominee dr. Gregori Komendant is een bijzondere
vriend van Israël en van mij persoonlijk. Hij houdt van
het werk van het AMI-Centrum en in de tijd dat hij de
leider van alle Evangelische Kerken in de Sovjet Unie
was, woonde hij in Moskou. Hij is wereldwijd bekend en
invloedrijk, hij staat achter de Staat Israël en het Joodse
Volk. We hebben jarenlang samengewerkt, we hebben
zijn land geholpen, en duizenden Russische en Oekraiense Bijbels gedrukt. Hij heeft zich erg ingespannen om

de Joodse gezinnen
te helpen, die uit
het zuidoostelijk
deel van Oekraïne
waren ontsnapt. Zij
kwamen naar Kiev,
waar dr. Komendant
en zijn gemeente
hen heeft geholpen
aan huisvesting
en ruimte om zich
voor te bereide op
hun emigratie naar
Israël.

Shlomo Hizak

... toch gaat hun prediking uit over de ganse aarde
en hun taal tot aan het einde der wereld. –
Hij heeft daarin een tent opgeslagen voor de zon,
Psalm 19:4
We zijn u dankbaar, dat u dit mogelijk hebt gemaakt.
We hebben al het geld dat we beschikbaar hadden voor
Bijbels opgestuurd: $ 10.000 voor het drukken van kinderbijbels. We helpen hen al jaren met beurzen voor de
leiders en voor hen die tijdens het Sovjetregime gevangen hebben gezeten. Zij waren ontzettend dankbaar. We
hebben hun ervaringen en hun getuigenissen gehoord,
tijdens onze Study Tour, zelfs nog tijdens de laatste Study
Tour in Israël. Ik hoop dat we in staat gesteld zullen worden andere gebieden te helpen, die in nood verkeren.
We werken samen in de grote wijngaard. Dank God, als
ik nu door Jeruzalem loop, zie ik nieuwe immigranten
uit Frankrijk, Oekraïne en veel andere landen. Zij keren
terug naar huis in Sion, als een bevestiging van Zijn
Woord.
Onze wereld heeft in deze tijd gebed nodig. De islamisering in veel landen, de oorlog door de Islamitische
Staat, het bloedvergieten, onthoofdingen, het nieuws is
moeilijk aan te zien. We hebben tijd voor gebed nodig
om de wereld te veranderen. De wereldleiders moeten
het terrorisme een halt toeroepen. Moge God ons helpen.
Ons gebed is dat de wereld mag veranderen en moge Zijn
verlossing spoedig komen – de Verlosser van Sion. >>
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>> Ik deel een brief van dr. Komendant met u:

(vertaling)

Dear Dr. Shlomo!
Namens alle leden van het Oekraïens Bijbelgenootschap en mijzelf, wil ik woorden van
oprechte dank uitspreken voor de aanzienlijke fi nanciële bijdrage voor het liefdadigheidsproject “Hoop voor vluchtelingenkinderen”, wat u hebt gedaan voor ons land. Uw bijdrage zal
gebruikt worden voor het drukken en verspreiden van 30.000 speciale tweetalige OekraïensRussische kinderbijbels.
Vandaag heeft ons land meer dan ooit tevoren in al de jaren van zijn onafhankelijke geschiedenis, vooral behoefte aan de Heilige Schrift die ons kan troosten, onderwijzen en de boodschap
van redding kan brengen. De tragische gebeurtenissen in ons land hebben veel leed veroorzaakt
bij kinderen en volwassenen. De opvang van weeskinderen en de tijdelijke vluchtelingenkampen
zijn de problemen waar Oekraïne nu mee te kampen heeft. Het Oekraïens Bijbelgenootschap zal
met groot enthousiasme werken aan de verspreiding van vrede, vreugde, troost en vertrouwen
in de toekomst door middel van de Heilige Schrift. Daarom waarderen en bedanken we alle
gulle gevers die hieraan actief hebben bijgedragen.
Nogmaals willen alle medewerkers van het Oekraïens Bijbelgenootschap u danken voor de
actieve steun voor onze activiteiten. Dankzij uw steun kan de boodschap van de bijzondere zorg
van de Almachtige en Zijn grote liefde voor elk kind verspreid worden onder gewonde kinderen
en vluchtelingenkinderen.
Als deze editie gedrukt en verspreid is, sturen we u en alle anderen die ons gesteund hebben,
foto’s over de uitvoering van dit project.
We verblijden ons met u in de uitvoering van dit grote werk – de hulp aan hen die deze hulp het
meest nodig hebben. We hopen oprecht op onze verdere vruchtbare samenwerking met u.
Moge de zegen van de Allerhoogste met u zijn.
Oprecht warme groet,
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Mik azuki Praye r Mountain
The Prophetic Prayer Fellowship Japan
In augustus werd ik weer uitgenodigd om naar Japan te
komen voor een speciale gebedsconferentie op Mikazuki
Mountain. Een gebed voor de situatie in de wereld was
de visie van Shigeyoshi Nishiumi Sensei en zijn vrouw
Mama Yoko Sensei, een toegewijd gezin dat niet alleen
in heel Japan bekendheid geniet, maar ook daarbuiten.
Zij zijn verbonden met het werk van het AMI-Centrum
in Jeruzalem. Veel vrienden van AMI over de hele wereld
kennen hun dochter Kaoru, die 15 jaar als vrijwilligster
op ons Centrum in Israël heeft gewerkt, en die nog steeds
van tijd tot tijd langs komt om ons te helpen.
Het gebedshuis is bewust op de top van de berg in het
westen van Japan gebouwd. Het was in deze tijd een
bijzonder warme periode, maar de band met de vrienden
was aangenaam en hartverwarmend. We vormden één
gezin met alle vertegenwoordigers uit 23 landen, samen
zongen we de liederen van Sion, we lazen het Woord en
eerden Hem. Ik was de hoofdspreker. Er waren goede
vrienden bij me: Daniel Gwertzman, die al jarenlang met
mij samenwerkt in het Centrum, en Audrey LeBoutillier,
die als vrijwilligster heeft gewerkt.

Internationale
Europese
Conferentie
in Zavelstein,
Duitsland
De internationale
Europese conferentie
in Zavelstein, Duitsland is van 19-22
februari 2015.
We hopen dat u
deze kans zult
aangrijpen. Het zal
Shlomo Hizak
een zegen zijn om de
broederschap met
onze Duitssprekende vrienden te beleven.
Meer informatie kunt u vinden op:

www.bijbelcentrum.org
Reserveer uiterlijk 24 januari 2015 via:

Het was fantastisch dat ook Dan Mariano en zijn vrouw
er waren. Dan is nu bij de Heer, wat voor ons een groot
verlies betekent. Hij was een bijzondere vriend, hij verspreidde een boodschap van liefde en troost. Zijn vrouw
Patti zal met een aantal vrienden op ons Seminar zijn.
Er waren anderen uit de U.S.A. Ryckie Steyn uit Zuid
Afrika is al jarenlang een vriend van me. Hij is een bekende leider en hij en zijn gezin zijn bijzondere vrienden
van Israël. Met Samuel Choi uit Korea ben ik al een halve
eeuw bevriend.
De Russische vrienden kwamen samen met dominee
Stanislav Pavlov. Samen met de Oekraïners zongen ze
het Hatikva in het Russisch en het Hebreeuws. De Chinezen en alle anderen uit verschillende landen waren een
zegen voor ons. We waren graag langer op de Mikazuki
Mountain gebleven, want er is zoveel te zien in dit prachtige land.

jerusalem@amijerusalemcenter.org
We zijn druk bezig met de voorbereidingen voor ons
Study Tour Program in Israël, maar ik vond het belangrijk om u deze brief te schrijven.
Ik wens u zegen vanuit Jeruzalem toe.
De Uwe om Sions wil,
Shlomo Hizak

Onze volgende Japan Mikazuki Mountain Conference
zal gehouden worden van 28 april tot5 mei 2015. Ik hoop
dat velen samen met mij deze ervaring zullen delen in
het bijzondere land.
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Des Heren is de aarde en haar volheid,
de wereld en die daarop wonen.
(Psalm 24:1)

Geliefde vrienden,

oorlog hebben overleefd. Ze kwamen als pioniers naar
Israël om Sion op te bouwen.

We hebben zojuist ons Study Tour Seminar beëindigd.
Er waren deelnemers uit 18 verschillende landen, van de
vier windstreken der aarde, vrienden van Israël, die Sion
steunden. Velen van hen heb ik al jaren geleden in hun
eigen land ontmoet. Sommigen hebben ons Study Tour
programma al verscheidene malen gevolgd, daarom leek
het op een familiereünie, waarbij we allen één waren.
Het was onze visie om het Volk van het Land te zien en
te zegenen.
Toen de laatste dag was aangebroken, viel het zwaar om
afscheid te moeten nemen van elkaar en van Jeruzalem.
We hebben veel tijd doorgebracht met het luisteren naar
de lessen van Bijbelgeleerden, rabbijnen en politici. We
hebben verscheidene gemeenschappen bezocht en we
werden bijzonder warm verwelkomd in de synagoge van
de Ethiopische Joden.
We werden ook zeer hartelijk ontvangen door de burgemeester en de inwoners van de stad Petach Tikva, één
van de grootste steden van Israël. Zij waren de nieuwe
immigranten uit Oost-Europa en de overlevenden van de
Holocaust. We hebben samen gezongen.
Er waren andere groepen christenen uit verschillende
landen in het hotel. Zij vroegen of ze ons programma
mochten volgen en we waren blij dat we hen konden
ontmoeten, vooral de groep uit Singapore. Zij hebben enige tijd met ons
doorgebracht en ze
luisterden naar de lessen en bezochten de synagoge. We hebben echt genoten
dat we erev Shabbat samen met hen konden vierden. We
voelden ons echt één gezin.

We hebben een prachtig land en het is prachtig om Zijn
Land te zien. Wij hebben geen ander land. Het is voor
ons steeds weer een droom die werkelijkheid is geworden. Nadat we twee
weken met elkaar
hadden doorgebracht
en fantastisch mooie
ervaringen hadden opgedaan, was
het erg moeilijk om
afscheid te nemen
van het Land en van
elkaar.
Op de laatste dag
kwam het schokkende nieuws dat twee
Arabische Moslims
Shlomo Hizak
tijdens het gebed
een synagoge waren
binnengedrongen, met messen en dolken en één van
hen had een pistool. Hij schoot om zich heen en slachtte
mensen af. Vier gelovigen werden meteen gedood en negen anderen waren zwaargewond. Overal in de synagoge
lag bloed.
Toen ik dit nieuws hoorde, dacht ik aan alles wat in de
geschiedenis is gebeurd,
toen wij Joden de
pogroms meemaakten.
Velen van ons volk die het hebben overleefd en die hebben kunnen ontsnappen, kwamen naar het “Beloofde
Land” en voegden zich bij hen die al in het land waren,
maar onderweg werden ze tegengehouden en ze konden
geen kant op. De Britse autoriteiten stopten hen in een
concentratiekamp op Cyprus. Zij die wisten te ontsnappen, moesten hele einden zwemmen. Maar de grote dag
brak aan dat de Staat Israël werd geboren. >> Dat was op
14 mei 1948. We baden dat er een eind zou komen aan
het bloedvergieten en het verlies van mensenlevens.

Wij hebben geen ander land!

We zijn in het noorden van ons land geweest, dicht bij
de Libanese grens. We hebben ook het zuiden bezocht,
de stad Ashkelon en kibboets Yad Mordechai, die vlakbij
Gaza liggen. Van de leden van de kibboets hoorden
we de huidige situatie, we hebben rondgekeken in de
kibboets en we hebben prachtige ontwikkelingen in de
landbouw kunnen zien. Ook hebben we het plaatselijke
museum “van Vernietiging tot Vernieuwing” gezien. Dit
was ontroerend.
Veel van de leden van de kibboets zijn afkomstig uit
Polen, waar ze de Holocaust tijdens de Tweede Wereld-
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Israël is ons thuis, onze nieuwe hoop, zoals ons was
beloofd. Ik opende mijn Bijbel en las een woord van de
profeet Ezechiël:
“Ik zeide tot u, in uw bloed: leef; ja, Ik zeide tot u, in uw
bloed: leef.” (Ezechiël 16:6 NBG)

januari/februari 2015

Elk Joods jongetje dat geboren wordt, wordt op de achtste dag besneden. Tijdens de ceremonie wordt naar bovenstaande tekst verwezen en we zeggen samen: “in uw
bloed: leef.” Het is een zegen om uitverkoren en anders te
zijn, maar je moet er een prijs voor betalen. Dit is vanaf
het eerste begin een onderdeel van onze geschiedenis
geweest, maar Hij heeft ons geholpen en we hebben het
overleefd.
Joden zijn het doelwit, maar we zetten onze reis voort,
ondanks het wereldwijde antisemitisme. We hebben één
hoop en één verwachting, dat onze Heer over de aarde
zal regeren, zoals wij Joden onze gebeden driemaal daags
afsluiten met deze woorden, die door de profeet Zacharia
werden voorzegd:
En de Here zal koning worden over de gehele aarde; te
dien dage zal de Here de enige zijn, en zijn naam de enige.
(Zacharia 14:9)
Dit is eeuwenlang ons gebed geweest en het grote uur
voor de volledige verlossing is aangebroken. Israël is het
teken, de bevestiging van Zijn Woord, Zijn beloften en
Zijn trouw. Gezegend is Zijn Naam voor eeuwig.
Laten we ons verenigen bij onze pogingen om Sion te
troosten. Israël staat niet alleen. Geen macht ter aarde
kan ons weg krijgen uit het land dat de Almachtige ons
beloofd heeft. Wij zullen Israël helpen en zegenen. Zij
zijn vervolgd en van het ene naar het andere land verdreven, het uur is gekomen.
Ik ben dankbaar voor allen die Hij uit de volken heeft
gekozen om achter Israël te staan, om ons Centrum te
helpen het Woord te verspreiden, om het Volk van het
Land te helpen, om hen te ondersteunen die de Holocaust en andere verschrikkingen hebben overleefd. U
bent onze partner bij de wederopbouw van Sion.

AMI Conferentie - Jeruzalem
U bent uitgenodigd voor ons speciale Study Tour Program om Israël te bezoeken en samen te komen met
vrienden van het AMI Jerusalem Center van 23 februari
tot 2 maart 2015. Het zal een kans zijn om naar Israël te
komen en het Volk en het Land te troosten. Als u Zijn
Land ziet, zal vreugde en bevestiging van Zijn Woord uw
deel zijn. We hebben een prachtig aanbod voor u, slechts
$ 930 USD1 volledig verzorgd2, inclusief bezoek aan
historisch-bijbelse plaatsen. We zullen kennismaken met
rabbijnen, Bijbelgeleerden en bekende personen.
Om Sions wil zal ik niet zwijgen en om Jeruzalems wil zal
ik niet rusten, totdat zijn heil opgaat als een lichtglans en
zijn verlossing als een brandende fakkel. Volken zullen
uw heil zien, alle koningen uw heerlijkheid en men zal u
noemen met een nieuwe naam, die de mond des Heren zal
bepalen. (Jesaja 62:1-2)
Ik wil iedereen bedanken die ooit een Study Tour heeft
meegemaakt. U heb tijdens die reizen de bevestiging en
vervulling van de profetie gezien. U bent een zegen voor
het land geweest en u hebt Sion getroost.
Ik wil iedereen bedanken die het AMI Jerusalem Center
in de afgelopen jaren heeft geholpen, dank u voor uw
trouw, uw steun en uw gebeden. Ik vind het zo fijn om u
op onze conferenties in Sion te ontmoeten. Doe alstublieft uw uiterste best om weer te komen en Israël te
bezoeken. U zult een zegen zijn en een troost voor het
volk van het Land.
Ik schrijf u deze brief vóór mijn vertrek naar Shanghai,
China, waar ik officieel ben uitgenodigd voor een aantal
spreekbeurten. China werd in 1163 een thuisland voor
Joden. De 5000 Joden van Kaifeng bouwden er hun
synagoge. Vanaf 1832 kwamen er Joden uit Irak, India en
oost-Europa en Spanje in Shanghai. Er is nu meer vrijheid voor deze Joden in dit land.

AMI Conferentie - Duitsland
Ik wil u uitnodigen voor de conferentie in Duitsland, van
19-22 februari 2015, waar we een gezegende tijd zullen
beleven. We zullen met onze geliefde Duitssprekende
vrienden samenkomen en in verschillende talen zingen.
Mensen van de vier hoeken der aarde hebben zich al
ingeschreven. Samen zullen we Zijn Woord bestuderen
en bidden voor de vrede van Jeruzalem, voor de wederopbouw van het land, voor Europa en voor alle vertegenwoordigers die uit veel verschillende landen zijn gekomen. De wereld heeft een geestelijk ontwaken nodig.
We zullen naar bekende sprekers uit verschillende
delen van de wereld luisteren. Wij zullen zingen in het
Chinees, Portugees, Japans en andere talen, maar wel
allemaal verenigd.

Ik hoop hier contact te leggen met het grootste bedrijf
dat Bijbels kan drukken voor het AMI centrum. Ik heb
al Bijbels van hen gezien, die zijn van prima kwaliteit.
We moeten dringend 30.000 Eritreese Bijbels drukken
voor de verstrooide vluchtelingen. Ik vertrouw bij al het
werk dat wij doen op de Almachtige. Mijn gebed is dat de
zegen van Zijn Licht altijd met ons zal zijn.
Shlomo

1 Op 25 november 2014 kwam de conferentieprijs overeen
met 750 euro. De vliegreis kost ca. 300 euro met El Al. Andere
maatschappijen bieden al tickets aan vanaf ca. 180 euro.
2 Volledig verzorgd: incl. alle maaltijden, koffie, thee.
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Impre ssie van de
conferentie in Osak a
van 20-26 augustus 2014 - door Daan van Ee
Op de jaarlijkse conferentie van het Jeruzalem Bijbel
Centrum in het Duitse Zavelstein (6-9 maart 2014)
kondigde de Japanse Kaoru Misangushi uit Osaka aan in
augustus 2014 een Prayer Mountain te organiseren in de
omgeving van Osaka.
Het houden van deze conferentie is de uitkomst van
een lang gekoesterde wens van de kerk van Osaka – en
met name van de
familie Misangushi – om een
Prayer mountain
daar op te zetten in
navolging van de
Prayer mountain
in Zuid Korea (zie
www.prayermountain). De vader
en moeder van
Kaoru – respectievelijk voorganger
en manager van
deze kerk – hadden
tien jaar geleden
een visie hiervoor
gehad. Een berg
werd gekocht. In
ongeveer 9 jaar werd er een kerkgebouw met bijbehorende slaapbarakken gebouwd. In 2013 waren beide
gebouwen gereed.
De conferentie werd gehouden tussen de 20ste en de
26ste augustus. Het thema was Profetische gebedsgemeenschap. Het was dus de eerste keer dat deze conferentie hier gehouden werd. Het hoogtepunt werd gevormd door het samenzijn in Prayer Mountain. Dat was
op enkele kilometers afstand van een dorpje Misanzuki
op enkele uren rijden van Osaka. Voor de aanvang van
de bijeenkomst op de Prayer mountain hebben wij nog
wat van de omgeving van Osaka gezien. Bij de Prayer
mountain waren wij met ongeveer 80 mensen uit 15 landen. Het was mooi om samen te zingen, bidden en eten.
Vanuit alle continenten werd voor de landen – waaronder natuurlijk ook Israël – gebeden.

Ik zie als drie hoogtepunten:
1.

Van de 80 deelnemers kwamen er twee uit de
Oekraine: pastor Oleg Orodnik en zijn zoon David
uit Kiev. Pastor Stanislav Pavlov komt uit Iwanova
in Rusland en had een aantal leden van zijn kerk
meegenomen. Bijzonder was dat beide voorgangers
samen in het Russisch Psalm 24 konden lezen. Voor
Stanislav zijn de spanningen tussen Rusland
en Oekraine extra
spannend, omdat zijn
moeder Oekraiens en
zijn vader Russisch is.
Een foto is bijgevoegd.
2. Ook waren er christenen uit China en Taiwan op de conferentie
in Osaka aanwezig. Hun
presentatie was gezamenlijk. Zij hadden een
T-shirt aan met de tekst
“We are one family”.
Zij leerden ons nog een
dans met Halleluja in
het Chinees.

3.

Een Japanse voorganger bood zijn verontschuldigingen aan voor hetgeen Japan in de Tweede Wereldoorlog zijn buurlanden aangedaan had. Naderhand
heb ik in een kleinere groep nog kunnen uitleggen
dat ik dat als Nederlander bijzonder vond, omdat de
Japanse keizer nog steeds niet het leed dat de Japanners in het voormalige Nederlands Indië erkend
heeft. De aanwezigen, ook de Japanners, waren
hiervan niet op de hoogte.

Het samen bidden, zingen, eten en praten vormden de
rode draad van de conferentie, omdat dit ook de eerste
keer was dat dit zo georganiseerd was. Op de zondag
heeft Daniel Gwerzmann van het Jeruzalem Bijbel Centrum de preek gedaan tijdens de kerkdienst.
Na afloop van de conferentie ben ik nog twee dagen langer in Osaka gebleven en heb nog wat van de stad gezien.
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Apartheidsstaat is schaamteloze leugen
Minister Bennett, heeft voor Sky News gezegd: Ga niet in
Londen zitten vertellen dat wij een Apartheidsstaat zijn.
Donderdag 30 oktober 2014 noemde de minister van
economische zaken, tevens voorzitter van de partij Joods
Thuis, Naftali Bennett, de afschildering van Israël als
apartheidsstaat een schaamteloze leugen.
In een interview werd aan Bennett gevraagd of hij
bezorgd is dat de term apartheid door sommige Britse
parlementariërs wordt gebruikt voor Israël.
Bennett antwoordde:
“Dat is een schaamteloze leugen. Israël is het enige land
in deze regio dat zijn minderheid van 1,5 miljoen Moslim-Arabieren met volledig gelijke rechten behandelt.
Ze brengen hun stem uit voor het parlement, ze hebben
afgevaardigden in het parlement, ze betalen belasting, ze
werken, ze genieten volledig gelijke rechten.

staten die homo’s doden en stenigen. En ik weet dat Syrië
zijn eigen bevolking afslacht, dus uw suggestie dat Israël
een apartheidsstaat is, terwijl wij de enige staat in het
Midden-Oosten zijn die volledige gelijke rechten biedt
aan zijn burgers, is dat een schaamteloze leugen en ik
accepteer deze benadering niet!
Jullie zouden Israël moeten prijzen vanwege de penibele
situatie waarin wij verkeren. Wij vechten in een wereld
van Al-Qaeda en Hamas en nu ook ISIS. En als u dan
rustig in Londen zit en gaat vertellen dat wij een apartheidsstaat hebben, is dat onacceptabel."

"Wij vechten jullie oorlog uit, vergeet dat
niet. Als dit Islamitische regime hier komt en
Israël omverloopt, gaan ze ook naar Londen.
In werkelijkheid zijn ze daar al. Ze hebben een
militair in de straten van Londen gedood en
dat zullen ze weer doen" Aldus Bennett.

Ik herinner me niet dat vrouwen in Saoedi-Arabië auto
mogen rijden, en ik herinner me een paar Arabische

Bijtend zuur op auto van Imam gegooid
Onbekende vandalen hebben een bijtend zuur op de auto
van Sjeik Samir Assi gegooid, naar alle waarschijnlijkheid omdat hij de moed had om de aanval op de synagoge te veroordelen.

Volgens de burgemeester van Akko leven de Joodse en
Arabische burgers van Akko vreedzaam naast elkaar en
hebben ze begrip voor elkaar. Toch zijn er ook aanvallen
op Joodse huizen geweest.

Hij is de Imam van Akko, een gemengde Joodse en Arabische stad in de buurt van Haifa. Na de verschrikkelijke
aanval op een synagoge in Har Nof bij Jeruzalem op 18
november 2014, waarbij twee Arabische terroristen vier
Joden tijdens het gebed vermoordden plus een Druze
politieman voordat ze zelf doodgeschoten werden, riep
Assi op tot tolerantie tussen de twee geloven.
De Imam was één van de organisatoren van een interreligieuze ontmoeting van leiders met de Joden die in
de aangevallen synagoge bidden. De politie vermoedt
dat de aanval op de auto van Assi is uitgevoerd door
Moslim-extremisten, die tegen het gebaar van solidariteit zijn.

De rabbijn van Akko, Yosef Yashar en Sjeik Samir Assi
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Dr uzen ,
de stille Zioni sten
Men hoort over het algemeen weinig van de patriottische Druzen, een kleine minderheid in Israël. Ze wonen
meestal in hun eigen dorpen in het noorden en hun
Zionisme krijgt niet veel aandacht. Het is een unieke
monotheïstische gemeenschap, die geen bekeerlingen
accepteert. De 130.000 Druzen hebben in Israël een
erkende eigen religie met eigen gerechtshoven. Veel Druzen geloven dat ze afstammen van Jethro, de schoonvader van Mozes, die loyaal was aan de Joden en hen hielp,
zonder zelf over te gaan tot het jodendom.
Deze Arabischsprekende, loyale groepering heeft voortreffelijke officieren en leden van het Israëlische leger,
de politie en gevangenispersoneel geleverd. Kolonel
Rasan Alian van de Golani Brigade raakte bij de operatie
Protective Edge ernstig gewond, maar toch keerde hij zo
snel mogelijk terug naar zijn troepen. Dit oogstte grote
bewondering in Israël. Maar verder krijgen de Druzen
weinig aandacht.
De Oudsten van de Druzen houden de fi losofische en
theologische geloofspunten voor zichzelf en alleen de
Druzen die gedurende lange tijd een vroom leven leiden,
kunnen ingewijd en onderwezen worden. Deze mannen
dragen een witte fez en de vrouwen een witte sluier. De
vijfk leurige vlag van de Druzen weerspiegelt hun vijf
principes, die door vijf profeten zijn overgedragen. Hun

godsdienst is gebaseerd op trouw, gerechtigheid, goede
daden en zorg voor de naaste.
Soms zijn er wel bedenkingen bij de Druzen en voelen zij
zich achtergesteld. De omgeving van het dorp Daliya is
aangewezen als natuurgebied, hoewel het wettig eigendom is van de families die in het dorp wonen. Toen ze
beseften wat het inhield dat hun land natuurgebied werd,
was het al te laat.
In 1955 hebben de Oudsten – als enige minderheid – een
wet aangenomen waardoor de Druzen dienstplichtig
zijn. Zij vinden het onrechtvaardig dat de Israëlische
Arabieren geen dienstplicht hebben en dus bij hun
opleiding en hun werkervaring 3 jaar voorsprong hebben
op de Druzen. Ze zouden een vorm van compensatie
gerechtvaardigd vinden.
De Druzen hebben bij hun verdediging van de staat
Israël 397 levens verloren. Voormalig knessetlid Amal
Nasser el-Din, die zowel een zoon als een kleinzoon in
de oorlogen verloor, verklaart dat er nog nooit een Druze
voor de vijand heeft gespioneerd.
Hij vervolgt: “Ik geloof dat het land Israël aan het Joodse
Volk toebehoort en dat wij hier zijn om het Bijbelse pad
van Jethro te volgen en hen te steunen bij het behouden
van het land.”
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