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Geliefde vrienden,
Shalom en zegen worden u toegewenst uit Jeruzalem!
Zoals u misschien weet, hebben we een conferentie in
Duitsland in Zavelstein gehad. Het was zo bijzonder
om al onze vrienden te ontmoeten, die uit verschillende
landen waren gekomen. Als één familie samen hebben
we het Woord en de geschiedenis van Israël bestudeerd.
Aan het eind was het moeilijk om afscheid van elkaar te
nemen.
Onze volgende Internationale Conferentie in Duitsland,
Zavelstein, is van 11-14 februari 2016. Dat kunt u al in
uw agenda zetten.
Bij onze terugkomst in Israël ontmoetten we de deelnemers uit twaalf landen aan ons februari tour programma. Ik was geroerd toen ik de deelnemers uit Moldavië
en Oekraïne ontmoette. Ze zeiden me dat ze “thuiskwamen in het AMI-Centrum” in Jeruzalem. Ik heb de
Moldaviërs voor het eerst ontmoet toen ik hun land nog
vóór de ineenstorting van het communisme bezocht. Het
AMI-Centrum had meer dan vijf ton voedsel, kleding,
Bijbels en apparatuur gebracht om hen te helpen. Zij
houden van God, Zijn Woord en ze hebben bijzondere
liefde voor Israël. Zij herinneren zich de tijd dat ik hen
onderwees in de geschiedenis van het Joodse Volk.
We waren allemaal onder de indruk van hen. We hebben
in Israël rondgereisd, terwijl zij Hebreeuwse liederen
zongen voor het volk – wat een gezegend getuigenis was
dat. Ze waren tot tranen toe bewogen door hun bezoek
aan het Holocaust museum Yad Vashem. Dat was een
leerzame ervaring en het hielp hen om de geschiedenis
van ons Joodse Volk te begrijpen. Het was het hoogtepunt van hun bezoek.

De geschiedenis van ons werk in Polen
Tijdens het communisme heb ik Polen meerdere malen
bezocht. De eerste keer was in 1986. We onze vriend ds.
Jan Muranty vele jaren geholpen met Bijbels en zangboeken in het Pools. We gaven Bijbels in de Russische taal
aan militairen van het Rode Leger. Ik ben blij dat we dit
land konden helpen.
Op 27 januari 2005 werd ik officieel uitgenodigd voor
een bezoek aan Auschwitz, voor de herdenking van het

zestigste bevrijdingsjaar
van Auschwitz-Birkenau. Ik
herinner me hoe ik helemaal van Warschau naar
Auschwitz reed. De weg was
bijna onbegaanbaar vanwege
een sneeuwstorm, maar ik
gaf niet op, ik ging door in
vertrouwen op de Almachtige. Onderweg zag ik veel
ongelukken en het leek erop
Shlomo Hizak
dat het onmogelijk voor me
was om mijn bestemming te bereiken. Toen ik Auschwitz bijna bereikt had, waren de wegen afgezet omdat
de officiële delegatie was aangekomen. President Poetin
was daar ook bij. Ik volgde hen met mijn huurauto en ik
haalde het. Ik kon mijn tranen drogen. Eindelijk zat ik
op een plaats die nog open was gebleven, naast opperrabbijn van Israël. Een paar minuten later kwam de
opperrabbijn van Polen aan de andere kant naast mij
zitten. De ceremonie was helemaal in de open lucht en
het vroor. We hoorden de verhalen die de slachtoffers
vertelden; oude mannen en vrouwen uit verschillende
landen. Ik moest aan de volgende woorden van de profeet Ezechiël denken:
Zie, Ik open uw graven en zal u uit uw graven doen
opkomen, o mijn volk, en u brengen naar het land Israels. (Ezechiël 37:12)
Ik ben zo blij dat we een eigen land hebben. Dit is het
land dat ik liefheb en het land waar in geboren ben.
Ik werd ook uitgenodigd ter gelegenheid van de herleving van de Zamosc Renaissance Synagoge. Er waren
officiële afgevaardigden uit Polen en andere landen. Tegenwoordig hebben Polen en Israël nauwe diplomatieke
betrekkingen. Vóór de Tweede Wereldoorlog woonden
er drieëneenhalf miljoen Joden in Polen. Jarenlang was
het een centrum voor ons Joodse volk in Europa, maar
het noodlot sloeg toe in de Tweede Wereldoorlog, toen
we bij elkaar zes miljoen Joden verloren.
Polen was één van de landen in Oost-Europa met de
grootste Joodse populatie. Ze droegen veel bij aan de
Poolse en andere Europese culturen op het gebied van
kunst, handel, taal en fi losofie. Ze vestigden diepe
wortels in Polen, brachten hun gezin groot en bouwden
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veel prachtige en sierlijke synagogen. De Nazi’s vielen in
september 1939 Polen binnen, waar het antisemitisme al
langere tijd broeide. In 1935 vond in veel delen van Polen
zoiets plaats als de latere Kristallnacht in Duitsland en
Oostenrijk; woonhuizen, winkels en synagogen werden
vernietigd. Het Nazi-regime had een lage dunk van Polen
en zijn inwoners. Tijdens de Nazi-bezetting vielen alle
bewoners ten prooi aan vreselijke behandelingen, maar
natuurlijk in het bijzonder de Joden.

bij elkaar kunnen zijn. Veel van onze vrienden hebben al
belangstelling getoond. Laat ons alstublieft weten of u bij
ons in Polen wilt zijn.
Het volledige programma kunt u downloaden op
http://www.bijbelcentrum.org/polen.pdf

Bezoek aan Oekraïne
Nadat ze Polen waren binnengevallen, lanceerden ze
direct hun AB-Aktion, een buitengewone vredesoperatie. Ze waren van plan de Poolse leiders uit te zetten om
elke vorm van verzet in de wieg te smoren. Ze voerden
duizenden intellectuelen, priesters, leraren in ballingschap weg, Joden zowel als niet-Joden. Ze stuurden Polen
bij duizenden tegelijk naar gevangenissen en concentratiekampen in Polen, zoals Auschwitz-Birkenau, waar
de gaskamers en crematoria 24 uur per dag werkten. De
Duitsers bouwden andere kampen op het Poolse land,
zoals Stutthof, Warschau en Sachsenhausen, om de
Joden en andere minderheden systematisch te kunnen
uitmoorden. Tegen de tijd dat de Sovjetlegers van Stalin
Polen in 1945 bevrijdden, hadden de Nazi’s naar schatting 3 miljoen Poolse Joden vermoord en bijna 2 miljoen
niet-Joodse Polen. De eens zo levendige Joodse aanwezigheid in Polen bestond praktisch niet meer…

Onze reis door Polen van 2-8 augustus 2015
Deze reis start op 2 augustus 2015 in Warschau. We
bezoeken de historische plaatsen in Auschwitz-Birkenau,
Krakow en Maydanek.

Ik ben zo dankbaar voor de bijzondere contacten die we
al jarenlang hebben met Ds. Dr. Gregorii Komendant, de
leider van alle Evangelische Christenen in de voormalige
Sovjet Unie. Wij hebben jarenlang nauw samengewerkt.
Het AMI-Centrum heeft meer dan duizend voorgangers
uit de hele voormalige Sovjet Unie geholpen om het Land
van de Bijbel te bezoeken, om meer over de Schrift en het
Joodse Volk te leren.
Tegenwoordig is Dr. Komendant een welbekend leider in
Oekraïne. Hij is de president van het Oekraïens Bijbelgenootschap. Hij heeft zijn hoofdkantoor in Kiev, vanwaar
hij grote activiteiten ontplooit. Ik ben zo dankbaar voor
de prachtige samenwerking die we met hem hebben. Hij
is een trouwe vriend van Israël en het Joodse Volk.
Ons Centrum heeft zojuist nog eens $ 10.000 overgemaakt voor het drukken van Zijn Woord. Ik ben dankbaar dat dit mogelijk is, want de nood is groot. Moge een
ieder die Oekraïne in deze tijd heeft geholpen gezegend
worden. Van 19-21 maart ben ik uitgenodigd voor een
conferentie in Kiev, Oekraïne.

Onze November Study Tour
Ik wil u ook vertellen dat we van 1-13 november 2015 ons
volgende Study Tour Program in Israël zullen houden.
We verblijven in het Prima Kings Hotel in Jeruzalem en
in het Plaza Hotel in Galilea. Er zijn al 18 aanmeldingen
uit de VS en een paar uit verschillende landen. De kosten
bedragen $ 1.700 p.p. op basis van halfpension.
Kom en demonstreer uw liefde en steun voor Israël. Laat
ons weten of u bij ons zult zijn. Wees Israël nu ten zegen!
Houd a.u.b. contact met ons en laten ons best doen voor
Zijn Glorie, voor Israël en de Volken.

Op zaterdag 8 augustus bezoeken we de enig overgebleven synagoge in Warschau, die door de Nazi’s als
paardenstal werd gebruikt.
De kosten bedragen $800 p.p. inclusief hotels en twee
maaltijden per dag (ca. € 750). Ik zou willen dat u zou
kunnen deelnemen. Het zou mooi zijn als we als groep
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Nogmaals mijn dank voor uw gebeden en uw steun voor
Israël en voor het internationale werk van het AMICentrum.
Ik wens u een rijke zegen vanuit Sion.
De Uwe om Sions wil,
Shlomo Hizak

va n Sh lomo H
Hii z a k
Geliefde vrienden,
Sjalom en zegen worden u toegewenst uit Jeruzalem!
Want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit
Jeruzalem. Jesaja 2:3
Ik ben net terug van een bezoek aan de Verenigde Staten,
waar ik was uitgenodigd om op een conferentie en samenkomsten in de staat Californië te spreken.
Nu ben ik terug in Israël om de laatste hand te slaan aan
de voorbereiding van onze conferentie in Duitsland en
de tour in Israël. We verwachten vrienden uit de VS,
Engeland, Afrika en een groep van dertien christelijke
leiders uit Moldavië, dat vroeger onder de Sovjet Unie
viel. Ik had het voorrecht dit land verscheidene malen te
bezoeken. Ik heb daar het Joods Centrum in Kishinev
bezocht en verschillende christelijke gemeenten.
Het AMI-Centrum heeft dit land in het verleden geholpen. Dat was kort nadat het communisme ineengestort
was, we brachten tonnen voedsel, kleren en kantooruitrusting. Verscheidene gemeenschappen in Zweden en
Israël hebben meegewerkt en bijgedragen. We hebben
ook de Schrift gegeven, we hebben Bijbels in het Russisch
gedrukt voor Moldavië en alle landen van de vroegere
Sovjet Unie.
Ik ben dankbaar dat onze vrienden dit mogelijk hebben
gemaakt. We hebben studiebeurzen verstrekt aan honderd voorgangers uit Moldavië om het mogelijk te maken
dat ze onze studiereis meemaakten. De belangstelling
groeide, toen ze vrijheid kregen. Ze wilden meer weten
over het Joodse Volk en het Land Israël, maar ze hadden
weinig geld. Het was een bijzondere belevenis waardoor
ze inzicht kregen in het Land Israël, het Joodse Volk en
Zijn zegenrijke Woord.
We helpen dertien christelijke leiders uit Moldavië, die
ons Study Tour Program van 23 februari tot 2 maart
2015 zullen volgen. We vertrouwen dat de Almachtige dit
mogelijk zal maken. Het is een open deur voor hen om
meer van de Schrift, Israël en de Volken te leren. Dit is
de visie van mijn hart. Er zullen anderen deelnemen uit
dertien verschillende landen.
Des Heren is de aarde en haar volheid, de wereld en die
daarop wonen. (Psalm 24:1)
We zijn dankbaar dat Israël en China een bijzondere
relatie hebben, want er zijn veel christelijke groepen
uit China, die Israël bezoeken. Niemand heeft kunnen

dromen dat dit ooit zou gebeuren. Ons Centrum heeft een
bijzondere relatie opgebouwd
met verschillende christelijke
gemeenten in dat land. Er
bestaat geen officieel verslag
Shlomo Hizak
van het aantal Evangelische
Christenen in China, maar de
schatting is dat er meer dan 70 miljoen christenen zijn.
Ze voelen zich zeer verbonden met het Woord en Israël.
Groepen Chinese pelgrims hebben ons Centrum bezocht. We hebben samen met hen het Woord bestudeerd
en ze willen een vaste band met ons onderhouden. Ze
steunen Israël en ze hebben grote liefde voor het Joodse
Volk. We houden een speciale samenkomst voor Chinese
christelijke groepen die ons met Pasen zullen bezoeken
voor onze Study Tour.
Ik ben dankbaar dat we deze nieuwe open deur hebben,
een kans om de zegen van Zijn Woord te delen vanuit
Sion. Ik wil alle medewerkers in Zijn wijngaard bedanken; u maakt dit mogelijk. We werken samen voor Zijn
glorie, Israël en de Volken.

Moge onze Messias spoedig komen
Want zie, de winter is voorbij, de regen is over, verdwenen. De bloemen vertonen zich op het veld, de zangtijd
is aangebroken, en ’t gekir van de tortel wordt gehoord in
ons land. De vijgeboom laat zijn vroege vrucht zwellen,
en de wijnstokken in bloei geven geur. Sta op, kom, mijn
liefste, mijn schone, kom! (Hooglied 2:11-13)
Het is ons Joodse gebruik om het hele boek wekelijks
te lezen. En als ik de woorden van die boek Hooglied
lees, geeft het mij hoop en die hoop is eeuwig. Dit boek
geeft uitdrukking aan onze liefdesverhouding met onze
Geliefde, de Rots van ons Behoud. Moge Zijn Naam voor
altijd gezegend zijn.
Met al onze dagelijkse ervaringen in het dienen van
Hem, ons Volk en de Volken, zijn we gezegend. We zullen de visie en de roeping niet opgeven, die op ons hart
ligt, we zullen die met anderen delen en een zegen zijn
in deze grote profetische tijd. We moeten zo dankbaar
zijn dat we in deze tijd leven en deel uitmaken van deze
generatie; we zien met eigen ogen de vervulling van Zijn
beloften en de bevestiging van Zijn trouw.
Ik woon in Zijn Land, het land waar ik ben geboren en
getogen, met het Volk van het Boek, met onze lange reis
die begon toen Hij ons riep om Zijn Volk te zijn. Elke
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dag ervaar ik Zijn goedheid. Ik kan de wonderen van
Zijn liefde zien, het bijeenbrengen van een volk en de
wederopbouw van Sion. In de straten van Jeruzalem en
in de steden van Israël hoor ik deze woorden dagelijks:
"Moge onze Messias spoedig komen." Vandaag moeten
we meer dan ooit de boodschap van liefde en verzoening
delen en ons verenigen met het Volk Israël. Dit is onze
roeping, dit is de visie van ons hart, laten we een brug
zijn. U maakt dit mogelijk en ik ben zo dankbaar voor al
uw hulp. U bent medewerkers om Sions wil.

Ons bezoek aan Oekraïne
We zijn teruggekeerd uit Oekraïne en ik ben daar zo
gezegend en bemoedigd door de ontmoeting met mijn
vriend Dr. Gregorii Komendant. Hij heeft zoveel liefde
voor het Woord, Israël en het Joodse Volk. Ik heb kinderen ontmoet, die gevlucht zijn uit Oost-Oekraïne. Het
Centrum, dat bij de stad Kiev ligt, is een prachtige plek,
een open huis en een schuilplaats voor deze kinderen die
hun ouders en hun huis kwijt zijn. Ik ben zo blij dat ons
Centrum hen weer kon helpen. We hebben een donatie
van € 10.000 gedaan. Ik wenste dat ik meer had kunnen

geven. We hebben een geweldige verantwoordelijkheid
nu er een open deur is voor ons uit Sion; we moeten de
vier hoeken van de aarde bereiken.

Het AMI-Centrum in Jeruzalem
Ziet, hoe goed en hoe liefelijk is het, als broeders ook tezamen wonen. (Psalm 133:1)
Ons Centrum is een thuis voor mensen uit heel Israël.
Het ligt in het hart van de stad Jeruzalem. Vrienden
van het AMI-Centrum in Jeruzalem komen van de vier
windstreken. Zij komen bij ons om het Feest te vieren.
Hij heeft het mogelijk gemaakt om het Volk in het Land
en in veel andere landen te helpen. Kunt u tijd vrij maken om bij ons te zijn in:
• Polen (2-9 augustus 2015)
• Israël (1-13 november 2015) of
• Zavelstein-Duitsland (11-14 februari 2016)
Want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit
Jeruzalem. (Jesaja 2:3)

20 maart 2015

Belangrijke wijziging

Namens het Oekraïens Bijbelgenootschap
wil ik u hartelijk danken voor uw financiële
steun ten bate van het drukken en verspreiden van Bijbels in het Oekraïens. Het volk
van Oekraïne heeft het Woord van God hard
nodig, vooral in deze moeilijke tijden waarin
velen uit Oost-Oekraïne (Donetsk en de omgeving van Lugank) vluchtelingen werden. We
zijn dankbaar voor uw donatie van € 10.000
(tienduizend euro). Dit bedrag zal aangewend
worden voor het drukken van kinderbijbels en
speciale watervaste Bijbels voor militairen.

Het doel van onze Nederlandse stichting is het ondersteunen van het internationale werk van Shlomo
Hizak en zijn medewerkers.

Met grote dank,
Grigoriy Komendant
President van UBS

Met dat doel voor ogen, kunnen we niet langer alle
informatie die we uit Jeruzalem ontvangen laten
drukken en per post naar u versturen. Het belangrijkste zal nog op de oude manier op papier verschijnen, maar voor meer informatie zult u onze
website moeten raadplegen.
Meer informatie over de hierboven genoemde
conferenties/tours in Polen, Israël en Duitsland,
zullen we op de website publiceren onder het kopje
Seminar.
Ruud Koekkoek

Kinderen, vluchtelingen uit Oost-Oekraïne met de Bijbels
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Hier eindigt de gedrukte uitgave.

Israël,
Isr
aël, G od s u it verkoren vol k
Deze toespraak werd op de conferentie in Duitsland in
Zavelstein gehouden door ds. Maxey, een christenvriend
van Israël uit de VS.
… zij zijn Israëlieten, hunner is de aanneming tot zonen
en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de
eredienst en de beloften: hunner zijn de vaderen en uit
hen is, wat het vlees betreft, de Christus, die is boven alles,
God, te prijzen tot in eeuwigheid! Amen. (Romeinen 9:4,5)
Indien nu enkele van de takken weggebroken zijn en gij
als wilde loot daartussen geënt zijt en aan de saprijke
wortel van de olijf deel hebt gekregen, beroem u dan niet
tegen de takken! Indien gij u ertegen beroemt – niet gíj
draagt de wortel, maar de wortel ú.
… en aldus zal gans Israël behouden worden, gelijk
geschreven staat: De Verlosser zal uit Sion komen, Hij zal
goddeloosheden van Jakob afwenden.
Want de genadegaven en de roeping Gods zijn onberouwelijk. (Romeinen 11:17,18,26,29)
Vandaag wil ik drie onderwerpen met u bespreken:
1. het verkeerd begrijpen van de Schrift
2. de dienst aan God
3. de beloften van God
Als u het Woord van God bestudeert, zult u merken dat
de apostel Paulus hier in hoofdstuk 9 een abrupte en
frappante verandering maakt. Toen hij deze brief aan de
Romeinen schreef, probeerde hij verschillende dingen
over het Volk van God te tonen. Het is prachtig om over
je verlossing te horen. Het is prachtig om in te zien wat
het bloed van Christus voor ons heeft gedaan. Maar hier,
precies in het midden van deze brief breekt Paulus zijn
betoog plotseling af en gaat hij over Israël schrijven. Ik
bedoel specifiek het volk Israël, het volk van God. De
hoofdstukken 9, 10 en 11 hebben te maken met de plaats
van de Joden in de wereldgeschiedenis.
De kerk heeft altijd een verbazingwekkend probleem
ondervonden en velen in de kerk hebben geweigerde de
waarheid te erkennen. Ze hebben geweigerd te erkennen
dat de Joden niet alleen Gods volk waren, maar dat ze
ook nu Gods uitverkoren volk zijn. Omdat ze het Woord
van God niet begrijpen, zeggen ze: Dat was toen, dat was
een andere tijd, God heeft dat programma afgesloten.
Maar we hebben net in het Woord van God gelezen, dat
Paulus tegen de Romeinen zei: De genadegaven en de
roeping Gods zijn onberouwelijk. Wie van u is blij dat God
niet van gedachte verandert? Er zijn veel verwarde mensen
in de wereld. Ik heb predikers gekend, die hun preken
aangepast hebben. Ze vertellen iedere keer iets anders. Als

ze horen dat iemand
iets preekt wat veel geld
binnenbrengt, gaan ze
hetzelfde te prediken.
Ik wil de waarheid prediken, zelfs als het niet
veel geld oplevert, zelfs
als mensen zich eraan
ergeren, zelfs als ik erg
impopulair word. Ik zal
de waarheid verkondigen. En ik geloof dat
God een programma
heeft voor de hele
planeet Aarde, voor de
gehele mensheid.
Dan kunnen we niet onder tafel vegen wat Hij vandaag
de dag in Israël doet en wat Hij met het Joodse volk doet.
Zij zijn een uitverkoren volk met een zeer unieke en speciale plaats in Gods handelen. Sommigen zullen zeggen
dat God Zijn Zoon naar de wereld heeft gezonden en zij
hebben Zijn Zoon afgewezen. Ja, ik heb prachtige preken
gehoord over de Joden die dit hebben gedaan, literaire
meesterwerken, hoewel ze de plank volledig mis sloegen.
Ik heb een vraag voor u: Als de Joden God verworpen
hadden, hoe is het dan mogelijk dat het hele Woord van
God is geschreven door… Joden? Gelooft u dat de discipelen Joden waren? Gelooft u dat de apostel Paulus een Jood
was? En de kerk gebruikt dezelfde woorden van dezelfde
Joodse man Paulus, om te beweren dat het niet zo bedoeld
is. Zo willen ze de waarheid weg-verklaren. Jezus’ eerste
volgelingen waren in werkelijkheid Thoragetrouw Joden,
die zich als onderdeel van het Joodse volk beschouwden.
Toen ik nog een kleine jongen was, werd mij verteld dat de
Joden Christus hebben gekruisigd. Maar de realiteit is, dat
de Romeinen Christus hebben gekruisigd. Het waren de
Romeinen die de nagels in Zijn handen en voeten dreven..
of heb ik ongelijk? Pas nadat ik me bewust werd van mijn
eigen zonden, besefte ik dat mijn zonden Jezus aan het
kruis genageld hebben. Men wil het Joodse volk de schuld
geven, omdat velen de waarheid niet willen accepteren.
Vóór ik verder ga, wil ik duidelijk maken dat ik als
Christen voor u sta. En ik sta voor u als heiden: eens een
zondaar, maar gered door Gods genade. Ik ben ook Amerikaan. Net als de Duitsers (dit werd gezegd op de conferentie in Duitsland), hebben de Amerikanen een eigen
mening. Het is merkwaardig; overal waar ik kom, hebben
mensen een eigen mening over van alles en nog wat.
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We hebben geen recht op een eigen mening. De Pinkstermensen hadden zich nu moeten laten horen: wij hebben
recht op een eigen mening. Ik ben het niet eens met
deze bladzijde uit de Bijbel, dus ik scheur hem eruit. En
dat past niet in mijn denkpatroon, dus ik ga het anders
uitdrukken. Als het over het Joodse volk gaat, over Israël,
kunt u Gods gedachten niet veranderen.
Ik zal het met een voorbeeld verduidelijken. Toen u ontdekte dat u een zondaar bent, omdat de Heilige Geest u
overtuigde van zonde, kon u God niet ompraten – u was
overtuigd van uw zonde. U kon met God redetwisten zo
lang u wilde, maar u was en bleef een zondaar. Gelooft u
dat Gods plannen vaststaan? We zijn zondaars verklaard
voordat we er met God over konden debatteren. En als u
Gods mening hierover niet kunt wijzigen, waarom denkt
u dan dat we Gods mening over het Joodse volk, Israël,
kunnen wijzigen?
Wie werkelijk wedergeboren is, kan met God spreken.
De weg naar God ligt open en wij hebben het voorrecht
om God te mogen zoeken en het Woord te verspreiden
en God heeft de waarheid aan ons geopenbaard. Maar
als de waarheid aan ons geopenbaard is, moeten we die
ook kunnen ontvangen! We moeten in ons hart geloof
hechten aan Gods waarheid.
Ik kom tot u als Christen, als Amerikaan, opggroeid in
een Pinkstergemeente en al deze omstandigheden hebben mijn kijk op het Woord gevormd. Ik ben blij dat ik
de Heer toesta om tot mij te spreken en dat ik open sta
voor Gods openbaring voor mij.
Nu ben ik verschillende dingen door het geloof te weten
gekomen. Door ervaring heb ik geleerd sommige dingen te
accepteren. En ik ben dingen gaan begrijpen door studie en
door het leren en door relaties met mensen op te bouwen.
Dus één van de dingen die ik door het geloof te weten ben
gekomen, is mijn redding. Door het geloof weet ik dat ik
wedergeboren ben door geloof! Ik heb sommige dingen
door ervaring leren accepteren, zoals dingen die niet altijd
lopen zoals ik zou willen. En ik ben dingen gaan begrijpen
door studie, door het leren en door relaties, zoals mijn
relatie met Shlomo. Er zijn zoveel mensen in de Christelijke
wereld die nog nooit geprobeerd hebben vriendschap te
sluiten met iemand uit de Joodse wereld. En ze hebben dit
onderwerp nooit bestudeerd. Ze hebben nooit een relatie
opgebouwd met iemand die hun iets zou kunnen leren.
Door het geloof heb ik geleerd dat ik wedergeboren ben en
door ervaring heb ik sommige dingen in mijn leven leren
accepteren. Maar door mijn relatie met broeder Shlomo is
het Woord van God nog veel duidelijker voor mij geworden.
Daardoor ben ik het Woord van God beter gaan begrijpen.
Toen ik voor de eerste keer in Israël was, kwam ik zoals
alle andere Pinkstermensen en Christenen kwamen. Ik
zal u uitleggen hoe ik naar Israël ging.
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Ik stapte uit het vliegtuig en daar stond ik – in Israël! Ik
dacht dat er wel iemand op mij af zou komen, die ik iets
uit Gods Woord zou kunnen leren. U moet weten dat ik
dacht dat ik naar Israël ging om deze mensen te vertellen hoe het in elkaar zit. Wees eerlijk, broeder Paulo
(toehoorder), ik weet dat u hetzelfde dacht toen u voor de
eerste keer in Israël kwam. En als dominee Stanislav hier
zou zijn, zou hij hetzelfde zeggen. We zitten allemaal in
onze eigen kleine zeepbel in onze eigen kleine wereld. En
we denken dat we alles weten. We denken dat we de wereld in vuur en vlam kunnen zetten voor Jezus. Ik dacht
dat ik het Nieuwe Testament begreep.
Toen ik voor het eerst in Israël was, werd ik meegenomen
naar de Golan en daar bezochten we Caesarea Filippi, de
ruïnes van de oude stad. U weet waarschijnlijk dat Jezus
in die stad aan zijn discipelen vroeg:
“Wie zeggen de mensen, dat de Zoon des mensen is? En
zij zeiden: Sommigen: Johannes de Doper; anderen: Elia;
weer anderen: Jeremia, of één der profeten. Hij zeide
tot hen: Maar gij, wie zegt gij, dat Ik ben? Simon Petrus
antwoordde en zeide: Gij zijt de Christus, de Zoon van de
levende God!” (Mattheüs 16:13-16)
Ik had me zelfs niet gerealiseerd dat Caesarea Filippi in
Israël lag. In de King James vertaling staat namelijk dat
Jezus hen naar de kust bij Caesarea Filippi leidde. Soms
zag ik dit prachtige beeld waar Jezus met zijn discipelen
bij de kust over het strand wandelde. Maar ik keek om
mij heen en dacht: Waar is nu de zee? Ik sta hier hoog op
de Hoogvlakte van Golan.
Wat ik hiermee wil zeggen, is dat mijn begrip van de
situatie van Caesarea Filippi gebaseerd was op wat mij
geleerd werd door mensen die het Woord van God niet
goed begrepen. Als ik zoiets simpels als de situering van
Caesarea Filippi verkeerd kan begrijpen, kan ik natuurlijk de situatie van Gods uitverkoren volk ook verkeerd
begrijpen. De situatie van Caesarea Filippi kun je begrijpen door ter plaatse te gaan kijken, maar als het om het
Evangelie gaat, is het veel ingewikkelder.
Ik stond in Kapernaüm, de woonplaats van Jezus en het
begon te dagen toen ik de molensteen zag liggen… ik
herinnerde me de Schrift, waar het Woord van God ons
vertelt dat Jezus werd omringd door zijn discipelen en
Jezus zei dat het beter was met een molensteen om je nek
in de zee gegooid te worden, dan één van deze kleinen
tot zonde te verleiden (Mattheüs 18:6).
Ik sta daar en ik kijk naar deze molensteen, zo groot als
een auto. En in gedachte zie ik Jezus naar deze molensteen wijzen en naar het meer (de zee) wijzen. Als ik eerst
niet kon begrijpen wat Jezus toen tegen zijn discipelen
zei, hoe kan ik dan begrijpen wat de diepe waarheid van

het Woord van God is? Pas door relaties en door naar
Israël te gaan kunnen we Gods plan gaan begrijpen.

volk. En zij willen het Joodse volk in de zee drijven en
Israël vernietigen. U kent allemaal de retoriek tegen Israël.

We hebben Romeinen 9 gelezen. In de eerste vijf verzen
leren we een paar heel eenvoudige, maar diepe waarheden
uit het Woord van God in het Nieuwe Testament. Het eerste
is – en ik wil het nogmaals benadrukken – dat de huidige
Joden vandaag en altijd Gods uitverkoren volk zullen zijn.

Het wordt tijd dat Gods volk opstaat om zich uit te spreken. Ik schrijf brieven en e-mails naar predikanten in
Amerika. Ik kan dat doen omdat ik zelf prediker ben. De
TV-predikanten praten en schrijven alleen over geld en
voorspoed. Ze praten over van alles en nog wat, behalve
waar ze het over zouden moeten hebben. Ik ben vastbesloten als ik iemand op TV hoor preken over geld en hoe
God je voorspoed zal geven als je Hem dient, dan loop
ik naar mijn computer, ik zoek hun e-mail adres en ik
begin te schrijven.

Maar… wat houdt dat in: Gods uitverkoren volk? Het
betekent dat zij een bijzondere opdracht hebben ontvangen. Pas toen ik naar Israël ging, zag ik de grote liefde die
zij voor het Woord van God hebben. En ik begon echt te
begrijpen waartoe God hen geroepen had. Paulus twijfelt hier nooit aan. Hij schreef de brief aan de Romeinen
met de boodschap: zo is het, God zal niet van gedachte
veranderen. Zij zijn, wij zijn Gods uitverkorenen. Let op
wat ik nu zeg. De Joden hebben een heel bijzondere plaats
in Gods plan voor de redding van de mensheid. Als er
geen Joods volk geweest was, was ik nu niet wedergeboren.
Zonder Johannes, die me in zijn schrijven over Jezus heeft
verteld, en zonder de apostel Paulus, de het plan van Gods
redding heeft uitgelegd en wat dit voor mij betekent, zou
ik niet begrepen hebben wie God is en wat Zijn wil is voor
mijn leven. Met andere woorden, als Gods plan met het
Joodse volk niet uitgevoerd zou zijn, had ik nooit Gods
doel met mijn eigen leven kunnen begrijpen.
Het tweede is, dat zij het ware uitverkoren volk van God
zijn, met andere woorden, er was maar één volk dat de
Heer liefhad en het Woord van God voor de mensheid
bewaarde en met ons deelde. Ik ben opgegroeid in de kerk
en ik hoorde allerlei boodschappen over hoe Israël God
had verworpen. Ik hoorde keer op keer dat Israël God
had verlaten, God had verworpen, afvallig was geworden
enz. enz. Maar de kerk heeft nooit de tijd genomen om te
beseffen dat er altijd een volk van God is geweest dat Zijn
Woord heeft bewaard en dat Hem liefhad. Sommigen zeggen misschien dat er altijd een overblijfsel is geweest, een
volk dat God liefhad; misschien niet het hele volk, maar
zelfs in het Woord van God lezen we als Israël God de rug
toekeert, dat er altijd wel een rechtvaardige is die opstaat
en zegt: Stop! Denk na: wat hebben wij geleerd?
Als het om misverstanden gaat, wil ik zeggen dat Romeinen 9 vers 4 en 5 uitleggen wie God werkelijk is. En in het
kort kunnen we zeggen dat het belang hiervan niet alleen
in het verleden gold, maar het geldt ook voor de toekomst.
Zelfs mensen die het Woord van God niet bestuderen,
kunnen het nieuws volgen en op de wereldgebeurtenissen
letten en zij zouden begrijpen dat God ook nu iets heel
bijzonders met Israël doet. Monika uit Polen, die gisteren
sprak, beschreef dat het Joodse volk slechts 0,2% van de
wereldbevolking uitmaakt. Dat is een heel klein deel van
de wereldbevolking. Denk aan alle moslimlanden, alle
Arabische landen en dan dit kleine plekje voor het Joodse

Dan schrijf ik: Ik ben ook een dienaar van het Evangelie.
Waarom hou je niet op over geld te praten en begin je niet
over het volk van God? Voor het geval je niet weet wie dat
zijn, het is het Joodse volk daarginds in Israël! En weet je
niet dat de hele wereld zich kwaad maakt over dat kleine
strookje grond? Waarom begin je de waarheid niet te prediken? Waarom begin je de kerk in Amerika niet te waarschuwen voor wat er staat te gebeuren? Iedereen maakt
zich zorgen over zijn geld, zijn portefeuille, zijn huis en
zijn auto. God roept de kerk op om voor Israël te zorgen.
Kom op voor rechtvaardigheid, predik de waarheid. Houd
op met het verspreiden van ongepaste dwalingen.
De Holocaust is een feit, ja? Denk er dan eens over na dat
zelfs wereldleiders ontkennen dat dit ooit gebeurd is! Het
is verbijsterend wat zij zonder blozen durven te beweren.
Maar wij weten dat het werkelijk gebeurd is en wij weten
dat Adolf Hitler verantwoordelijk was voor de Holocaust. Maar er waren veel mensen die met hem meegingen. Hij kon dit allemaal niet alleen doen.
Luister: een prediker zou kunnen prediken dat het Joodse
volk voor God heeft afgedaan en dat wij nu de ware kerk
zijn. En als dit generatie op generatie gepredikt is, dan
denkt het volk dat God klaar is met zijn programma en zij
bedenken dan een eigen programma voor de mensheid.
Als de kerk werkelijk de wil van God had begrepen, dan
zou er nooit een Holocaust geweest zijn. Maar het is allemaal gebeurd omdat het Woord van God niet zuiver
gepredikt werd. Door het Woord van God ontdekken we
dat Hij een plan heeft voor Israël. We leren dat Hij niet
klaar is met het Joodse volk. Maar velen in de kerk geloven
dit niet. De Presbyteriaanse kerk van Noord Amerika is
één van de meest antisemitische Christelijke groeperingen
ter wereld. Ik sta hier niet om iemands kerkgenootschap af
te kraken. Vergeef me als u Presbyteriaans bent. Maar zij
prediken in Amerika dat God met Israël heeft afgedaan,
dat wij nu het ware Israël zijn. Dat zeggen ze.
Er is een grote beweging gaande in de wereld; zoveel
mensen denken en zeggen dat ze nu Joods zijn, dat zij
Israël zijn, dat zij Gods plan voor de wereld moeten uit-
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uit-een-doosje. Je drukt erop en hups, als een geest uit de
fles springt hij eruit en vraagt: Wat kan ik vandaag voor
je doen? Dat is niet de God die ik dien. Als ik ’s morgens
opsta, vraag ik: “Wat kan ik vandaag voor u doen, Heer?”

voeren. In Amerika heeft de Messianic Movement grote
problemen in de kerkelijke wereld veroorzaakt. Ik heb
feestdagen bestudeerd, de tabernakel, alles. Ik onderwijs
dit in mijn kerk. We leren de wortels van ons geloof,
waar wij vandaan komen.

Het gaat er niet om wat Hij voor ons kan doen. Het gaar
erom wat ik voor God kan doen. Mijn aanbidding maakt
Hem niet tot God. Ik dien Hem omdat Hij God is. Mijn
geloof in het Woord maakt het niet tot het Woord van
God. Ik geloof het omdat het Gods Woord is.
Kunnen we nu samenwerken? Kunnen we samen bidden?
Misschien kunt u samen met mij bidden.

We leren waarom het christendom er is, omdat er eerst
het jodendom was. Jezus was een Jood. Maar nog belangrijker: ik leg de mensen uit dat wij niet geroepen zijn
om het Joodse volk te vervangen. We zijn geroepen om
hen te steunen. We zijn geroepen om achter hen te staan.
We zijn geroepen om schouder aan schouder te staan en
hen te helpen. We zijn geroepen om het Woord van God
zuiver te verstaan. We hebben geen toestemming om
het Woord te laten zeggen wat wij willen horen. Als God
gesproken heeft, is dat de waarheid. Zo geloof ik het!

Hemelse Vader, onze Hemelse Vader. We komen tot u, o
Heer. We danken U voor Uw Woord. We danken U voor
Uw liefde. We danken U voor onze redding. We danken
U voor wat U voor ons hebt gedaan. Maar Heer, er moet
nu iets zijn wat we voor U kunnen doen. Help ons om
Uw plan duidelijker te zien. Help ons om Uw Woord
beter te begrijpen. Help ons om U beter te leren kennen
en te weten wie U bent, om Uw plan en Uw doel voor de
mensheid te kennen. Heer, help ons vandaag, o God, help
ons als Christenen om achter Israël te staan, om naast
het Joodse volk te staan, om niet onze eigen gedachten te
bepalen, maar Uw woord te verstaan en Uw Woord tot
ons hart te laten spreken, zodat we weten wat ons doel is
en waarvoor U ons geroepen hebt.
In Jezus’ naam,

Als u in Amerika geweest bent, herinnert u zich misschien
de bumperstickers op de auto’s met daarop de tekst: “God
heeft het gezegd. Ik geloof het. Daarmee staat het vast.”
Maar dat wil er bij mij niet in. God heeft het gezegd, ik geloof het, daarmee staat het vast. Er moet staan: God heeft
het gezegd. Daarmee staat de zaak vast, dus ik geloof het.
Het staat niet vast omdat ik het geloof, maar ik geloof het
omdat het vaststaat, want God heeft het gezegd. Gods
woord is Gods Woord, of u het gelooft of niet. Hij is niet
God omdat u hem dient. Uw dienen van God maakt
Hem niet tot God. U dient Hem omdat hij God is.
Sommige mensen beweren dat men God dient zodat Hij
moet zijn zoals zij zich voorstellen. Hij is net een duvel-

Amen
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