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Eerste brief uit Jeruzalem
Geliefde vrienden van Israël,
Shalom en zegen worden u toegewenst uit Jeruzalem!
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. Jesaja 62:1
We hebben een gezegende Study Tour beleefd met onze vrienden uit de Verenigde Staten, Europa en Afrika. Het was heel
bijzonder. Ze waren allen één met een open hart om meer van
de Schrift te leren, van de geschiedenis van het Joodse volk en
van het land Israël. Ze waren één in gebed.
Op de tweede dag van onze reis werd ik ’s avonds naar de spoedeisende hulp gebracht en ik ben zeven dagen in het ziekenhuis
behandeld. Vóór de groep naar Galilea in het noorden vertrok,
werd ik ontslagen met het verzoek om na enige weken terug te
komen voor een operatie.
Op het allerlaatste moment kon ik me in Galilea bij de groep
voegen. Ik dank God dat mijn leven gespaard bleef. Ik genoot
van het vernieuwde samenzijn. Iedereen was zo bijzonder
tijdens deze reis. Mijn dochter Naomi en haar man Shabtay
Mizan waren mij tot grote steun. Ik ben dankbaar voor de steun
die mijn hele gezin voor het Centrum betekent. Dit is de visie
van mijn leven. Ik voel me goed en sterk en ik zou willen dat ik
meer tijd had voor het werk dat op me wacht.

Het Jeruzalem Centrum
Al jarenlang is ons Centrum in Jeruzalem een open huis voor
alle mensen uit Israël en veel andere landen. We hebben samenkomsten en ontmoetingen gehad met Chinese zakenlieden.
We hebben officiële bezoeken ontvangen uit Israël en andere
landen, een groep uit de USA en Brazilië. Wat is het een prachtige gelegenheid om deze mensen welkom te heten, onze liefde
met hen te delen en de visie van mijn hart te verwezenlijken: het
delen van de Schrift met mensen uit het Land en andere landen.
Aan het eind van dit jaar hebben we nog twee conferenties in
China. Aan het begin van 2016 hebben we een conferentie in
Londen en in Zavelstein (Zuid-Duitsland) van 11-14 februari
2016. Ik wil u uitnodigen om deel te nemen aan deze conferentie. Het wordt een internationale samenkomst en een geestelijke
vernieuwing. We zullen samen één zijn om het land Israël,
Europa en alle landen te zegenen.
De relatie tussen Israël en China is als een droom die werkelijk-

heid wordt. Na vele jaren komen
de Chinezen naar Israël om het
land te bezoeken. Je komt ze in alle
steden tegen. Ze hebben de Schrift
lief en ze tonen hun liefde voor
het volk Israël. Ik ben dankbaar
voor de geestelijke beweging van
miljoenen christenen in China, die
een levend geloof hebben.

Joden en Arabieren
samen in Israël
Ik ben dankbaar dat we een thuisland hebben – Israël. Wij hebben geen ander land. Heel veel
mensen keren zich tegen Israël en regeringsleiders beschuldigen
Israël. De Arabieren (Palestijnen) lijden in Israël (bijna 20% van
onze bevolking in Israël is Arabisch), maar ze hebben gelijke
rechten. Veel Arabieren dienen in het Israëlische leger en zijn
belangrijke artsen en professoren op universiteiten – we werken
samen als één natie. Sommige van onze grote rechters in Israël,
zijn Arabieren. Israël is het enige land in het Midden-Oosten
met een democratische regering en daarom hebben we nauwe
betrekkingen en samenwerking met veel landen.
In geestelijk opzicht zie ik Israël als een VERVULLING van de
profetie, een bevestiging van de Schrift. Zijn Woord is eeuwig. Geen enkele macht zal een einde aan Israël maken – het
Beloofde Land – ondanks de vele vijanden. De Iraanse leiders
hebben opgeroepen tot de vernietiging van de Joden, maar er
komen nog steeds Joden terug uit de verstrooiing in vele landen.
Ze komen als vluchtelingen uit Arabische landen en andere
landen van de wereld.

Antisemitisme
De machten der duisternis die de wereld willen overnemen,
hebben op 13 november toegeslagen, toen we het vreselijke
nieuws hoorden van zo velen die het leven verloren of gewond
raakten in Parijs. In Frankrijk wonen bijna een half miljoen Joden. Als je door de straten van Europa loopt, kom je op muren
de woorden tegen: “Smerige Joden”, “Dood aan de Joden”, “Alle
Joden aan het gas”. Laat dit niet weer gebeuren! Israël is één met
alle vrienden die de Bijbel liefhebben en die het geloof hebben
dat Hij ons zal helpen. We moeten samen de hoop en het geloof
delen in deze wereld. Er is maar één weg.
De herrijzenis van het antisemitisme in Europa is geen verrassing, of het zou in ieder geval geen verrassing moeten zijn. Eén
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van de minst verrassende verschijnselen in de geschiedenis, is
de onuitroeibaarheid van het antisemitisme in Europa. De Kerk
bood zelf een basis voor het antisemitisme, vanaf de afscheiding
van de moederkerk tot het midden van de twintigste eeuw.
Jonathan Sacks, de voormalige opperrabbijn van Groot-Brittannië, heeft geconstateerd dat in Europa een aantal internationale
uitdrukkingen zijn ontstaan, zoals Inquisitie, bloedschande, autodafe (ketterverbranding), getto, pogrom en Holocaust. Europa
heeft de Joden beschuldigd van een encyclopedie aan zonden.
De Kerk heeft de Joden beschuldigd van het doden van Jezus;
Voltaire gaf de Joden de schuld van de uitvinding van het christendom. In de gedachten van de antisemieten, waren de Joden
de woekeraars en vergiftigers van waterbronnen en verspreiders
van ziekten. Joden waren de scheppers van het communisme
en het kapitalisme; ze vormden een kliek maar ze waren ook
wereldburgers; laf en aanstichters van oorlogen; zelfingenomen
moralisten en cultuurschenders. Maar ondanks dit alles hebben
de Joden het overleefd.

Israël: Ons Thuisland
Hef uw ogen op en zie rondom: zij allen verzamelen zich, komen
tot u; uw zonen komen van verre en uw dochters worden op de
heup aangedragen. Jesaja 60:4
Als ik door de straten van Jeruzalem loop, hef ik mijn ogen op
en zie de ontplooiing van het land. Ethiopische Joden, Russische
Joden en Joden uit Iran komen op wonderbaarlijke profetische

wijze thuis in hun land vanuit
het noorden, zuiden, oosten
en westen. We zien uit naar de
dag dat met de aankomst van
één Jood op het vliegveld van
Ben Gurion de meerderheid
van alle Joden in de wereld in
Israël zal wonen. We zien uit
naar de dag – niet lang hierna
– dat Joden en christenen
hand in hand gaan om de
eeuwige boodschap van de
Ene Ware God te begrijpen.
Ik schrijf u deze brief, geliefde vriend en deelgenoot,
Rabbi Lord Jonathan Sacks
vanuit mijn hart dat de last
(foto: rabbisacks.org)
draagt, de roeping en de visie
om anderen tot zegen te zijn. Samen zijn wij bouwstenen van
begrip en vertrouwen. We zijn hier om te leren, niet om te veroordelen. We zien Israël als een raam naar de werkelijke wereld
van de Bijbel en de Joodse wereld.
Ik wens u alle zegen vanuit Jeruzalem.
De uwe om Sions wil,
Shlomo Hizak

Tweede brief uit Jeruzalem
Geliefde vrienden,

niet verteld dat ze een Jodin was.

Shalom en zegen worden u toegewenst uit Jeruzalem!

Mensen zijn bevooroordeeld als het om Joden gaat. Niet alle christenen hebben de juiste Bijbelkennis over het uitverkoren volk Israël.

“Er is een volk, dat verstrooid en afgezonderd leeft onder de
volken in al de gewesten van uw koninkrijk, en zijn wetten verschillen van die van alle volken, maar de wetten van de koning
volbrengt het niet, zodat het de koning niet betaamt het met rust
te laten.” (Esther 3:8)
Dit was honderden jaren lang onze geschiedenis in de verstrooiing, verstrooid en vervolgd in veel landen. Het wordt ook
vermeld in de Bergrede: Zalig de vervolgden om der gerechtigheid
wil, want hunner is het Koninkrijk der hemelen.
De mensen die in de geschiedenis uitverkoren werden, hebben
daaronder geleden en zijn daarom vervolgd: je moet nu eenmaal
een prijs betalen als je anders bent dan andere volken.
“Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot…”
Ik reis al jarenlang van het ene land naar het andere om mensen
in verschillende landen te ontmoeten en daarbij wijs ik altijd op
de geschiedenis van Esther. Het is niet altijd gemakkelijk voor
mij geweest om te zeggen: “Ik ben een Jood, geboren in Israël.”
Mijn familie kwam bijna 150 jaar geleden naar het Land. Mijn
generatie heeft de wederoprichting van de Staat Israël meegemaakt. Dit gebeurde ook met Esther, toen ze naar het paleis
van de Koning werd gebracht. Ze was één van de uitgekozen
vrouwen in het paleis, maar in opdracht van Mordechai heeft ze
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Wat het volk door alle generaties gespaard heeft, is Zijn belofte,
Zijn eeuwige Woord.
Ik ben dankbaar dat we nu, na jaren van arbeid, een beweging
zien van christenvrienden van Israël, die ons Joodse volk steunen. Zij komen uit alle kerken. Het is als een openbaring voor
christenen in veel landen.
Ik heb de kloof tussen het Joodse volk en de christelijke wereld ervaren. De geschiedenis van 2.000 jaar heeft ons uiteen
gedreven en ik voelde het als mijn roeping om een brug te zijn.
Het leek een droom. Zou het mogelijk zijn om het verleden te
overwinnen? De vele jaren van smart, verlies van mensenlevens
van ons Joodse volk? Maar ik geloofde dat er een nieuw begin
moest komen. We moeten het verleden overwinnen, en dat begint met verzoening. We moeten elkaar niet veroordelen, maar
we moeten de handen ineenslaan. Er is mij verzekerd: “Shlomo,
dit is een droom, het is onmogelijk.” En toch ging ik door met
deze visie in mijn hart, terwijl ik de hele wereld afreisde. En nu
kan ik dankbaar zijn met de woorden van de Psalmist:
“Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien.” (Psalm
126:5)
Israël heeft de liefde en steun van christelijke vrienden van Israël
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Ik zal hier niet verder over uitweiden, maar christenen die de
Bijbel liefhebben, moeten achter het Joodse volk en het Land
Israël staan. Dit is de boodschap in een profetische tijd.

Bijbels voor vluchtelingen uit Eritrea
Het is de visie van het AMI-Centrum om de Schrift aan iedereen beschikbaar te stellen en de kennis van Zijn Woord te
verspreiden. We drukken 30.000 Bijbels voor vluchtelingen uit
Eritrea. (Dat ligt tussen Soedan en Ethiopië.) De Bijbels kosten
$6 per stuk (€ 5,50). We hebben al $23.000 voor dit project
ontvangen. Wilt u a.u.b. overwegen om hierin met ons samen
te werken om nieuwe hoop te bieden aan hen die bijna alles zijn
kwijtgeraakt. Elke gift voor “Bijbels” gaat direct naar dit project.
Hartelijk dank voor al uw gebeden voor mij. Ik herstel nu van
mijn operatie. Alles bij elkaar heb ik twee weken in het ziekenhuis doorgebracht.

Israël, 1969, Billy Graham en Premier Golda Meir
foto: billygrahamlibrary.org
nodig. We hebben kennis en begrip nodig. De Joden zijn al
vanaf het begin het uitverkoren volk.
Vele jaren geleden is Billy Graham naar Israël gekomen en ik
herinner me dat hij in Jeruzalem zei dat de christelijke wereld
het Woord, de Schrift, van het Joodse volk heeft geërfd en dat
we dankbaar moeten zijn aan God en het volk Israël.
Niet zo lang geleden heeft de Katholieke kerk aangekondigd, dat
we de geschiedenis van 2.000 jaar achter ons moeten laten met
alle pijnlijke herinneringen. Joden en Christenen werden opgeroepen om samen te werken aan het verbeteren van de wereld,
bestrijding van armoede en menselijk lijden. Want de genadegaven en de roeping Gods zijn onberouwelijk.

Aan het eind van 2015 ben ik in China voor de conferentie van
het AMI-Centrum, en zo de Here wil, zal ik op 6 januari 2016
naar Jeruzalem terugkeren. We houden een conferentie in Londen van 27 januari tot 3 februari 2016.
U kunt nog inschrijven voor de conferentie in Zavelstein in
het zuiden van Duitsland van 11-14 februari 2016. Daar zullen
vrienden uit veel landen elkaar ontmoeten.
Daarna hebben we een speciale Study Tour in Israël, voor een
speciale prijs van $1.200 (€ 1.100 excl. vliegreis). Neem a.u.b.
contact met ons op voor meer informatie.
Shlomo

ISIS
In de afgelopen maanden hebben veel Israëliërs zich afgevraagd hoe het mogelijk is dat meer dan 50.000 ISIS strijders
in staat waren om grote gebieden in Syrië en Irak te bezetten,
zonder een geslaagde poging vanuit het buitenland om hun
opmars te stuiten. Voor we deze raadselachtige puzzel beantwoorden, moeten we onderzoeken wat de oorsprong is van
ISIS (Islamitische Staat in Irak en Syrië), evenals de oorsprong
van de Islam.
Van alle religies is de Islam het meest politiek gericht. Het
is niet het Koninkrijk des Heren in de hemel, zoals in het
christendom, noch is het de verwachting van de Messias in het
Judaïsme. De Islam roept op tot de vestiging van het Koninkrijk van God hier en nu, onder de regels van de sharia. Een
politieke structuur is erg belangrijk, omdat de sharia alleen
door een staat volledig afgedwongen kan worden in economie,
handel, bestuur, internationale betrekkingen en persoonlijke
relaties. De Islam beschouwt zich als een superieure religie, die
uiteindelijk de heidenen via een heilige oorlog – de Jihad – zal
verslaan.
Christendom gaat gepaard met lijden; het christendom werd
door het Romeinse rijk zwaar vervolgd, tot het een staatsgodsdienst werd. Het Judaïsme heeft in de geschiedenis zijn politieke betekenis meerdere keren verloren. De Islam had al vanaf
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het begin grote politieke successen en groeide snel uit tot een
machtig, schijnbaar onoverwinnelijk Moslimrijk.
De Islam verrees in de zevende eeuw op het Arabisch schiereiland en bleek in staat om grote delen van het Midden-Oosten
te veroveren. In het jaar 732 bereikten Moslimlegers zelfs het
hart van Frankrijk. Ook het hele huidige Noord-Afrika en
Spanje werden veroverd. Ook Iran, India en het huidige Indonesië werden onderworpen. Dit uitgestrekte Moslimrijk werd
de grootste verspreider van wetenschap, geografie, mathematica en geneeskunde van de oude Griekse en Romeinse beschavingen naar het Europa van de Middeleeuwen. In 1452 werd
het huidige Istanbul ingenomen en in 1689 stonden de legers
voor de poorten van Wenen. Er leek geen macht ter wereld
in staat te zijn om de triomferende Moslims tegen te houden.
Veel Moslims denken terug aan deze glorieuze dagen en de
centrale rol die ze op het wereldtoneel hebben gespeeld.
Maar op een gegeven moment kwam hier een einde aan. Het
liep verkeerd af, toen ze aan het eind van de achttiende eeuw
tegenover het moderne Europa kwamen te staan. Ze vielen ten
prooi aan de Europese geïndustrialiseerde militaire machten
en ze vragen zich nog steeds af wat hun gestage ondergang
veroorzaakte, maar meer nog vragen ze zich af hoe ze hun
glorierijke verleden van het Kalifaat kunnen herstellen. Som-
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mige Moslimgeleerden beweren dat deze terugval slechts
een schommeling van hun geschiedenis is, die tijdelijk is en
waarna ze weer overwinnaars zullen zijn.

en de overwinnende positie van de Moslims herstellen. De
inferieure Westerse beschaving zou weer respect voor de Islam
tonen.

De Arabische Lente is mislukt, er kwamen geen grote sociale,
politieke en religieuze veranderingen in de Arabische wereld. Dit benadrukt hun zwakte en het versterkt de roep om
verandering en vernieuwing en het herstel van de vroegere
overheersende positie in dit deel van de wereld. ISIS is één van
de antwoorden op de benarde positie van de Moslimwereld,
maar er waren ook andere mogelijkheden. De moderne Arabieren probeerden met wisselend succes soevereine staten op
te richten, sociale en politieke instellingen op te richten, hun
wetenschappelijke, industriële en technologische capaciteiten
te ontwikkelen en extremistische Islamitische machten die
deze doelstellingen ondermijnen, te beteugelen. Maar bovenal
wilden ze onafhankelijk worden en zich losmaken van hun
vroegere afhankelijkheid van de Europese koloniale machten.

Als je de verwarring en de ontreddering in het MiddenOosten van de afgelopen vijf jaar in ogenschouw neemt, is het
geen wonder dat steeds meer mensen overtuigd werden dat
ISIS het ware allesomvattende antwoord op hun deplorabele
toestand was. Het was heel eenvoudig voor ISIS om volgelingen te werven, niet alleen in de Arabische wereld, maar
ook in het westerse Europa en zelfs in de Verenigde Staten.
Naar schatting werden ca. 5.000 ISIS-strijders gerekruteerd
in westerse landen, de meesten uit Moslim-minderheden die
in hun land nog niet volledig geïntegreerd waren. Maar hun
gewelddadigheid, hun wreedheid en de massaslachtingen
onder minderheden, de aanvallen op christenen, de schepping
van een kolossaal vluchtelingenprobleem – dit alles vormt nu
een probleem voor West-Europa, waar in 2015 meer dan een
miljoen vluchtelingen zijn aangekomen. Zowel Oost- als WestEuropa is gealarmeerd, evenals de Verenigde Staten. Voorlopig
blijft China buiten schot. Maar al deze machten zijn er tot nu
toe niet in geslaagd het tij te keren, hoewel er enige successen
zijn geweest in Irak en Syrië, waar ISIS is teruggedrongen.

ISIS heeft beweerd dat hun achteruitgang niet het gevolg is
van de superioriteit van hun vijanden, maar van hun eigen
zwakte doordat de Moslims afdwalen van hun ware originele
fundamentele Islam. Hun doel is hun historische grootheid te
herstellen.
In het begin hebben ze enige overwinningen behaald. Nasser
bleek in staat om in Egypte goed functionerende vernieuwingen door te voeren, maar hij bleek een dictator te zijn, die de
democratie verstikte. Hij probeerde een seculiere Egyptische
staat op te bouwen en hij voerde een bitter gevecht tegen de
jihadistische Moslim Broederschap.
Gelijksoortige patronen vonden plaats in Syrië, Irak, Soedan,
Libië, Tunesië en Algerije, die geregeerd werden door een militair bewind of door één partij. De rest van de Arabische wereld
werd geregeerd door vorsten uit erfopvolging (Marokko,
Saoedi-Arabië, Jordanië, de Golfstaten, Jemen tot de jaren ’60
en Iran tot 1979). Maar de meeste van deze landen slaagden er
niet in om hun economie te ontwikkelen en uit te breiden; ze
bleven afhankelijk van olie, ze sloten vrouwen uit van scholing
en politiek, ze onderdrukten de vrijheid van meningsuiting en
verboden politieke organisaties die hun regering zouden kunnen ondermijnen. Toen in 2011 de beslissende confrontatie
kwam in de vorm van de Arabische Lente, stortten sommige
van deze regimes snel ineen en ten minste vier landen vielen
volledig uiteen: Libië, Syrië, Irak en Jemen.
Hun ideaal botste met de harde werkelijkheid en de Moslims
beseften dat ze er niet in geslaagd waren het systeem te veranderen en grote sociale en politieke hervormingen door te voeren. Ze kampten met enorme werkeloosheid en in sommige
gevallen met woestijnvorming en uitgedroogd land waardoor
hongersnood ontstond.
Ze kregen ook te maken met minderheden die zich niet gewonnen wilden geven, zoals de Koerden in Irak en Syrië. Ook
hierdoor verlangden veel mensen terug naar hun glorierijke
verleden en zochten ze troost bij de fundamentalistische leer
van de Islam. ISIS bood een antwoord door te beweren dat de
Moslims weer een leidinggevende beschaving als in het verleden kunnen worden en dat zij de antwoorden hadden op de
huidige sociale, economische en politieke verdorvenheid. Het
Kalifaat dat zij voor ogen zagen, kon het geloof, het aanzien

AMI-Nieuws januari 2016

4

Waar staat Israël?
En waar staat Israël in deze ontwikkelingen? Eerst wilde Israël
zich niet met ISIS bemoeien, omdat men vond dat het een
intern Arabisch-Moslimprobleem was, en later vond men dat
het probleem opgelost moest worden door de grootmachten. Maar met de tijd realiseerde Israël zich dat de Verenigde
Staten zich wilden terugtrekken uit het Midden-Oosten en het
ontstane vacuüm werd gevuld door de Russische Federatie, die
een steeds grotere rol ging spelen. Israël realiseerde zich dat
zelfs luchtaanvallen door Britse, Franse, Amerikaanse en ook
Russische vliegtuigen niet de verwachte resultaten opleverden.
Naarmate de tijd verstreek kon Israël er niet aan ontkomen
om bij de strijd betrokken te raken, heel simpel omdat ze op
de Golanhoogte een grens delen met Syrië en de ISIS-strijders
niet ver weg zijn.
Jarenlang is de crisis in het Midden-Oosten gelijkgesteld
aan het Arabisch-Israëlische conflict. Het is nu duidelijk dat
dit niet langer het grootste regionale probleem is. Door de
vorming van ISIS gaat men beseffen dat er geen vrede in het
Midden-Oosten komt als het Arabisch-Israëlische conflict
is opgelost. De grote uitdaging is nu hoe men met ISIS moet
handelen, hoe de militaire dreiging afgewend kan worden,
hoe uitbreiding van ISIS naar andere landen voorkomen kan
worden en hoe aanvallen op burgerdoelen in grote Europese
steden voorkomen kunnen worden – denk aan Parijs in november 2015.
Israël kan de helpende hand bieden aan elk land dat vastbesloten is om ISIS te bestrijden. Israël heeft de ervaring, de kennis,
de inlichtingendiensten en zelfs enige middelen die nodig zijn
om het tij van de radicale Jihad te keren. Als er niets gedaan
wordt, zal ISIS niet allen het Midden-Oosten overspoelen,
maar de hele westerse beschaving meeslepen in een storm van
ongekende afmetingen. Ons leven kan zo overhoop gehaald
worden, dat het generaties duurt om het weer op te bouwen.
Professor Meron Medzini
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