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joden die de holocaust niet overleefd hebben. Ik voel een
grote verantwoordelijkheid om een bruggenbouwer te
zijn en te troosten. Ik ben zo dankbaar dat wij dit samen
kunnen doen in deze bijzondere tijd van het jaar, het
voorjaar.

Geliefde Vrienden,
Shalom en zegen worden u toegewenst uit Jeruzalem!
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. (Hooglied 2:11,12)

Het feest der ongezuurde broden zult gij onderhouden;
zeven dagen zult gij ongezuurde broden eten, zoals Ik u
geboden heb, op de bepaalde tijd van de maand Abib, want
daarin zijt gij uit Egypte getrokken; maar men zal niet met
ledige handen voor mijn aangezicht verschijnen. (Exodus
23:15)
Wij herinneren onze bevrijding uit Egypte, vanuit de
duisternis in het licht. Elke morgen zingen de joden bij
hun aanbidding het Lied van Mozes, de dienstknecht
van God, 365 dagen per jaar. We zijn Hem dankbaar, de
Almachtige, de Rots van onze redding, de Heilige Israëls,
de Koning van de wereld.
Toen zong Mozes met de Israëlieten de HERE dit lied en
zij zeiden:
Ik wil de HERE zingen, want Hij is hoog verheven,
het paard en zijn ruiter stortte Hij in de zee.
De HERE is mijn kracht en mijn psalm,
Hij is mij tot heil geweest.
Hij is mijn God, Hem verheerlijk ik,
de God mijns vaders, Hem prijs ik.
(Exodus 15:1,2)

Shlomo in China

Naast alle normale dagelijkse activiteiten in ons Centrum
in Jeruzalem heb ik weer een uitnodiging ontvangen om
een paar dagen in China te komen. Na dit bezoek keerde
ik terug met alle zegeningen die we in China ervaren
hebben. Dit was opnieuw als een openbaring. Het is een
vervulling van Zijn zegeningen vanuit Sion.
Ik heb een reis naar Europa gemaakt, om enige tijd door
te brengen bij wat er over is gebleven van de joodse gemeenschappen. Ik wilde hen helpen. Sommigen hebben
de holocaust overleefd, anderen zijn nakomelingen van

Ik ben zo dankbaar dat we kunnen samenwerken, als één
gezin, dat een zegen kan zijn en het “Brood” kan delen
met de mensen. Wij steunen het volk Israël en verscheidene gemeenschappen en ook enkelingen in het noorden en
zuiden van ons land. Zij hebben met hun gezin dagen en
nachten in schuilkelders doorgebracht vanwege de raketbeschieting vanuit Gaza. Hun huizen werden verwoest,
sommigen hebben het leven verloren, anderen werden
gewond door terroristische aanslagen op veel plaatsen in
ons land. Ons gebed is dat er een eind zal komen aan het
bloedvergieten en het verlies van mensenlevens.
De Moslim-bewegingen in ons gebied en de islamisatie
van Europa en veel andere landen, is beslist een geestelijke oorlog. Het is de strijd van het duister tegen het licht.
Moge Zijn koninkrijk komen en moge Zijn vrede in het
hart van alle volken zijn.
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Het Joodse volk viert het Paasfeest als een herinnering
aan zijn bevrijding door God uit de slavernij in Egypte en
hun vrijheid als een volk onder leiding van Mozes. Ik herdenk de geschiedenis van de Exodus zoals die in de Bijbel
beschreven is, en waarin de Israëlieten werden bevrijd uit
Egyptische slavernij. Het Paasfeest is een lentefeest. Het is
verbonden met het aanbieden van de eerstelingen van de
opbrengst van het land Israël. Het Paasfeest begint op de
15de van de Hebreeuwse maand Nisan en duurt in Israël
zeven dagen.
De Bijbel leert dat God de kinderen Israëls heeft geholpen om te ontsnappen aan de greep van Farao. De oude
Egyptenaren werden tien plagen opgelegd vóórdat Farao
zijn Hebreeuwse slaven vrij wilde laten. De tiende plaag,
de ergste van alle plagen, was de dood van de Egyptische
eerstgeborenen. De Israëlieten hadden opdracht gekregen
om het bloed van het geslachte lam aan de deurposten
van hun huizen te strijken, zodat de Heer de eerstgeborenen in deze huizen voorbij ging.
Ik zou veel kunnen vertellen over Zijn trouw, hoe Hij
vanaf het begin met ons was, hoe we bevrijd werden uit
Egypte met tekenen en wonderen, hoe we door de Rode
Zee gingen en door de woestijn en hoe Hij ons in het
Beloofde Land bracht.
In onze generatie hebben de wonderen niet afgedaan –
Israël is opnieuw geboren – het volk is bijeengebracht.
Wij hebben de wonderen meegemaakt van het herstel van
een volk, een bevestiging van Zijn trouw, de beloften van
Zijn Woord komen uit. Hij is dezelfde gisteren, vandaag
en voor eeuwig – Amen!
Ik wil onze moeilijkheden en de zegeningen van de
visie in mijn hart met u delen. Het werk van het AMICentrum is in 1962 begonnen. Dit is mijn leven en mijn
roeping als een jood die in het land Israël werd geboren
in een pioniersfamilie. Deze pioniersfamilie was bijna
honderdvijftig jaar eerder gekomen om Sion te herbouwen. Zij hebben al hun bezittingen achtergelaten om hun
droom van de terugkeer te laten uitkomen.

Shlomo is zijn werk in 1962 begonnen

Tot slot wil ik ons programma voor 2016 met u delen:
18-22 mei hebben we een conferentie van het
AMI-Jerusalem Centrum in Londen
Onze Dutch Jewish Heritage Tour is van 28
augustus tot 3 september. We verwachten deelnemers uit verschillende landen
Op 3 september is onze eendaagse conferentie in
Nederland met Europese bestuurders en andere
sprekers
Op 4-5 september woont Shlomo een conferentie
in Wenen bij
4-6 november conferentie in China
6-18 november AMI-Jerusalem Center Study
Tour Program in Israël
11-19 december tweede Study Tour Program in
Israël
Ik hoop dat u kunt deelnemen aan dit programma om de
zegen van Sion uit te dragen.
Nogmaals hartelijk dank voor uw steun voor Israël en de
volken.
De uwe om Sions wil,
Shlomo

De Bijbels in de Tigrinya-taal zijn inmiddels gedrukt.
Hartelijk dank voor al uw hulp en samenwerking.
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Gevaar van ISIS voor Europa

N

u de Israëliërs zich opmaken om het Paasfeest te vieren en te gedenken hoe de Joden
uit de Egyptische slavernij werden bevrijd,
verblijden zij zich in de vrijheid in het land Israël.
Bedenk echter, dat ze nog steeds geen rust, vrede en
veiligheid hebben in het land van hun voorouders,
waaronder Mozes, die hen uit Egypte leidde.
We hebben nog een reden om tevreden te zijn – in
de voorbije weken is het aantal terroristische aanslagen op Israëlische burgers, militairen en politie, die al vanaf september 2015 aan de gang zijn,
aanzienlijk afgenomen. Deze zo genoemde Derde
Intifada heeft 35 Israëliërs het leven gekost. De
vermindering van de golf van messteken, beschietingen en stenen gooien heeft een aantal oorzaken:
verbeterde inlichtingendiensten, tijdige waarschuwingen, constante hoede en hulp van de politie van
de Palestijnse Autoriteit.

Eiland van stabiliteit in het Midden-Oosten
Toch is Israël vergeleken met het hele Midden-Oosten een eiland van stabiliteit. Als je ziet wat er in
de buurlanden gebeurt, zie je falende staten: Libië,
Syrië, Irak, Yemen en misschien zelfs Libanon, een
voortdurende burgeroorlog aangejaagd door Iran in
Yemen en Syrië, een strijd door de Egyptische overheid tegen Jihadisten en groeiende internationale
problemen in Saoedi-Arabië. Het was al tijdens het
hoogtepunt van de Palestijnse opstand duidelijk dat
dit niet Israëls grootste probleem was.

Verenigd in de strijd tegen ISIS
Samen met een groeiend aantal landen in Europa
en de Verenigde Staten, staat Israël in de voorste gelederen van een nieuwe dreiging – die van ISIS. De
strijd tegen ISIS duikt nu op als centrale internationale uitdaging. Deze strijd heeft de USA, Rusland
en een aantal EU-staten samengebracht, maar ook
Egypte, Saoedi-Arabië, Turkije en andere landen
in het Midden-Oosten. Ze hebben zich verenigd
in hun strijd tegen ISIS, die nog grote delen van
Syrië en Irak bezet. ISIS slaagt erin om wapens en
financiën te bemachtigen uit verschillende bronnen, om hun strijd tegen de “westerse heidenen” te
bekostigen.

ISIS niet de eerste
Dit is niet de eerste keer dat Islamitische fundamentalisten het westen tarten. In de eerste jaren
van de herrijzenis van de Islam deden ze dit ook,
met guerrillastrijd tegen gevestigde legers. Maar
het westen werd sterker, baseerde de beschaving op
wetenschap en technologie – de Moslims werden
uit Europa verdreven.
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Tijdens de Eerste Wereldoorlog stortte het Ottomaanse rijk in, het laatste bastion van de Islam. Dit
leidde tot de kolonisatie van het Midden-Oosten
en Noord-Afrika door Europese machten en na de
Tweede Wereldoorlog de opkomst van de moderne
Arabische landen en Israël. Veel Moslims vonden
dat er “iets verkeerd was gegaan” om het met de
Britse historicus Bernard Lewis te zeggen en ze
besloten de fouten uit het verleden te herstellen en
de Gouden Eeuw van het Moslimrijk te herstellen, toen zij grote gebieden van Marokko tot India
bestuurden.

Tegen het westen en “afvalligen”
De fundamentalisten proberen niet alleen de
westerse cultuur en beschaving te elimineren in de
landen die zij als hun erfgoed beschouwen, maar
de Islam op te leggen aan de rest van de wereld. Ze
schijnen vastbesloten te zijn om tegen de moderne,
liberale, democratische, vrije en open westerse
wereld te strijden. Daarnaast richt hun strijd zich
ook tegen gematigde Moslimlanden, waarvan zij de
regering als afvalligen beschouwen.

Aandacht verschoven naar Europa
Voor hen is Israël het toppunt van westerse aanwezigheid in het Midden-Oosten, een uiterst succesvolle, industriële natie, die talrijke aanvallen wist te
overleven en steeds sterker uit de strijd tevoorschijn
kwam, terwijl de meeste Arabische staten ver achterbleven. Hoewel de jihadisten hun aandacht op
Israël richten, beseffen ze dat Israël een sterke natie
is, die zichzelf kan verdedigen. Daarom verschoven
ze de strijd naar Europa.
De recente aanslagen in Parijs en Brussel – na
eerdere aanslagen in Madrid en Londen – zijn een
signaal dat ze niet in staat waren om met Israël af te
rekenen en daarom hun pijlen richten op de landen
die ze als een grote bedreiging beschouwen: de Verenigde Staten en de landen van de EU.

Zwakke punten van het westen
ISIS heeft langzaamaan de zwakke punten van de
westerse landen ontdekt, namelijk hun vertrouwen
op grote reorganiseerde nationale legers en het
onvermogen om het juiste antwoord te vinden op
de guerrillaoorlog in de grote steden. Zij zagen hoe
het westen zich terugtrok uit Algerije, Vietnam,
Irak en Afghanistan, en de opkomst van de Taliban en ISIS zelf. Zij hebben het gevoel dat ze na de
verdrijving van machtige legers van de Sovjet Unie
uit Afghanistan en de Verenigde Staten uit Irak,
nu in Europa kunnen aanvallen, in het hart van de
westerse beschaving.
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Moslim Kalifaat
Eén van de directe gevolgen van de gestage terugtrekking van het westen uit het Midden-Oosten was
de creatie van de Islamitische Staat in 2002, met
het doel een Moslim Kalifaat te vestigen, eerst in
Syrië en Irak en daarna in de rest van het MiddenOosten, later gevolgd door Europa en misschien
zelfs in Noord-Amerika. Dit zou een religieus rijk
worden, dat alle tekenen en overblijfselen van het
vrije westen en democratie zou uitwissen.

Israël heeft gewaarschuwd
Israël heeft het westen al lang gewaarschuwd voor
deze groeiende dreiging, die alleen verslagen kan
worden als het westen de strategie van Israël overneemt, door hun leiders te elimineren (President
Obama noemde dit “taking them out”), hun bronnen van inkomsten te blokkeren en te zoeken naar
ophitsing op scholen en in moskeeën.

Daarom is de boodschap uit Jeruzalem op de vooravond van Pasen, dat deze oorlog gewonnen kan en
moet worden, anders zal de westerse beschaving zoals wij die kennen instorten en vervangen worden
door een fanatieke tak van de Islamitische Staat, die
zijn oorlog voert door gevangenen te onthoofden,
hele bevolkingsgroepen uit te roeien, jonge meisjes
te kidnappen en sommige plaatsen met grote cultuurhistorische betekenis te vernietigen.
In het voorjaar van 2016, met de aanslagen in Parijs
en Brussel vers op het netvlies, schijnen de westerse
leiders besef te krijgen van de omvang van deze
totaal nieuwe dreiging, die hun voortbestaan wil
vernietigen. De volgende stap is alles op alles te
zetten om dit gevaar af te wenden. Het bestaan van
een sterk en betrekkelijk welvarend Israël is een
voorbeeld hoe een vastbesloten volk deze nieuwe
dreiging kan bestrijden en deze strijd kan winnen.
Professor Meron Medzini

Boycot, Desinvestering en Sancties

V

eel van Israëls trouwste vrienden, waaronder ik u als lezer zeker reken, zien met
verbazing de verspreiding van de BDS-beweging. BDS (Boycot, Desinvestering en Sancties)
verspreidt zich over campussen in Noord Amerika
en West Europa. Er zijn ook kerken die de belangrijkste simplistische vooronderstelling van deze
beweging hebben geaccepteerd, die inhoudt dat
de Israëlisch-Palestijnse patstelling onmiddellijk
moet worden doorbroken en een manier om dat te
bereiken is economische sancties tegen Israël en het
beëindigen van de bezetting van Palestijns gebied.

Apartheid
De BDS-beweging noemt als voorbeeld hoe ca. 30
jaar geleden economische sancties het apartheidsregime in Zuid Afrika uiteindelijk op de knieën
hebben gekregen. De leiders van de BDS-beweging
verspreiden veel onjuiste en valse argumenten. Ik
noem u enkele schandelijke argumenten, om onze
vrienden stof te geven om deze wereldwijde Israël
hatende beweging te bestrijden.
BDS is maar een onderdeel van de strijd die door
anti-Israël regeringen, organisaties en personen
gevoerd wordt om de Staat Israël onwettig te verklaren. Israëls vijanden hebben op het slagveld niet
kunnen winnen, en om de wonderbaarlijke economische, wetenschappelijke, industriële en culturele
prestaties te hinderen, zijn Israëls vijanden nu bezig
om wetenschappers, journalisten, artiesten, schrijvers, vakbonden, kerken en voormalige diplomaten
te mobiliseren. Er staan zelfs Joodse groeperingen
achter de plannen om Israël schade te berokkenen.
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Geen Joods Nationaal Tehuis
Het komt er in het kort op neer dat de Staat Israël
als nationaal tehuis voor het Joodse volk moet ophouden te bestaan. Sommigen zijn van mening dat
dit bereikt kan worden als Israëls slagkracht verminderd wordt en als Israël minder wapens krijgt.
Anderen zijn van mening dat een verzwakt Israël
sneller bereid zal zijn om onder internationale druk
de bezetting te beëindigen en een Palestijnse staat
te creëren.

Israël verantwoordelijk voor opkomst ISIS
Veel intellectuelen beweren dat ze gedreven worden
door een gevoel van rechtvaardigheid en de mensenrechten van de Palestijnen. Hun belangrijkste
argument is dat Israël als product van Europese
kolonisatie de enige schuldige is voor de benarde
toestand van de Palestijnen. Zij beweren dat het
Israëlisch-Palestijnse conflict de enige oorzaak is
van de radicale Islam in het Midden Oosten en
tegenwoordig ook wereldwijd. Israël wordt zelfs
verantwoordelijk gehouden voor de opkomst van
ISIS. Al deze groeperingen zijn dus druk bezig met
een poging om Israël te demoniseren als onderdeel
van een plan om de Staat Israël te kunnen ontmantelen.

het voortbestaan van Israël als Joodse Staat
Vrienden van Israël mogen de woorden van Omar
Barghouti – een van de oprichters van de BDSbeweging – nooit vergeten. Hij schreef herhaaldelijk
wat hun belangrijkste doel is: “niet de bezetting,
maar het pure bestaan van Israël als Joodse Staat.”
Barghouti en zijn volgers willen een Palestijnse
staat – niet naast Israël, maar in plaats van Israël.
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Twee nationale bevrijdingsbewegingen
U moet ook bedenken dat elke poging om Israëls
politiek te vergelijken met het apartheidsbewind
in Zuid-Afrika, historisch gezien verkeerd is. Het
apartheidsbewind was gebaseerd op ras, terwijl het
Israëlisch-Palestijnse conflict gaat om twee nationale bevrijdingsbewegingen die wedijveren om
het zelfde territorium. Het Israëlisch-Palestijnse
conflict heeft veel gezichten en elementen als territorium, geschiedenis, nationalisme, gemeenschap,
economie, veiligheid en bovenal godsdienst.
Apartheid werd verslagen toen buitenlandse mogendheden economische sancties als beleid gingen
voeren. In het geval van Israël hebben buitenlandse
mogendheden de gedachte aan boycot als volledig
onacceptabel van de hand gewezen. Slechts een aantal heeft de BDS-beweging geadopteerd. De laatste
die hiertoe overging was de staat Virginia. De EU
heeft recentelijk aangekondigd dat zij in principe
tegen boycot van in Israël vervaardigde goederen
is. Er wordt nog steeds nagedacht over gebieden die
Israël sinds 1967 bezet houdt, omdat veel internationale rechtsgeleerden dit omstreden gebied vinden.

Geen eenvoudige beëindiging van het conflict
Men hoeft het niet met alle binnen- en buitenlandse
politiek van Israël eens te zijn, maar het is eerlijk en
oprecht om de argumenten van Israël aan te horen
en de complexe situatie te begrijpen.
Men moet de context van het conflict begrijpen en
bovenal moet men bereid zijn de simpele vooronderstelling te verwerpen, dat door het beëindigen
van de bezetting en recht doen aan de Palestijnen
(wat dat ook mag inhouden) dit conflict voor altijd
beëindigd wordt.

Wie Israël wil helpen, wordt opgeroepen erop te
wijzen dat de politiek en de acties van de BDS het
doel hebben om tegenstanders het zwijgen op te
leggen. Het is een poging om een eerlijk debat het
zwijgen op te leggen door de academici aan te vallen, die niet vastzitten aan doctrines, maar vasthouden aan het vrije woord. Zij zouden erop moeten wijzen dat BDS en aanhangers op geen enkele
wijze bijdragen aan de oplossing van het conflict.
Zij laten zich gebruiken om het conflict te verergeren; door hun propaganda houden ze het conflict
in stand. Ze verzwakken de gematigden en bemoedigen radicalen die elke politieke oplossing van de
hand wijzen. De enige oplossing die zij accepteren
is de eliminatie van de staat Israël als een afgescheiden, onafhankelijke, soevereine politieke staat in
het Midden-Oosten.
Er zijn tekenen die erop wijzen dat de BDS-beweging over zijn hoogtepunt heen is, omdat steeds
meer mensen zich realiseren wat hun werkelijke
motieven zijn. Deze mensen moeten aangemoedigd
worden in hun afwijzing van deze beweging, die Israël schade heeft berokkend, vooral het imago van
Israël, maar ondanks hun tegenwerking hebben ze
niet kunnen voorkomen dat Israël de 37ste economische macht ter wereld is, waarmee ze veel verder
zijn dan hun vijanden. Israël heeft blootgestaan aan
vele stormen en aanvallen, en ze zullen de BDS ook
wel kunnen weerstaan. Maar dit is een nieuw type
oorlogvoering, die de hulp van alle vrienden nodig
heeft.
Meron Medzini
The Hebrew University of Jerusalem

Voor veel Israëliërs smaakt de poging om Israël
onwettig te verklaren naar antisemitisme:
•

Er is nooit geprobeerd Turkije onwettig te
verklaren vanwege de bezetting van NoordCyprus in 1974.

•

Er is nooit geprobeerd China onwettig te verklaren vanwege de bezetting van Tibet sinds
1950.

•

Er is nooit geprobeerd Rusland onwettig te
verklaren vanwege de bezetting van De Krim in
2014.

•

Israël is het enige land ter wereld, dat het doel
is van internationale schandalen vanwege vermeende misdaden.

De recente ineenstorting van Arabische staten,
waaronder Libië, Syrië, Irak en Yemen, die gepaard
gaat met slachtingen en massamoorden, heeft de interesse voor BDS vooral verhoogd omdat de vluchtelingen nu aan de poorten van Europa staan.
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AMI Dutch Jewish Heritage Tour

I

n navolging van de studiereis die het AMI-centrum vorig
jaar augustus naar Polen heeft gemaakt, organiseert het
AMI-centrum in samenwerking met haar Nederlandse
afdeling, het Jeruzalem Centrum te Nijkerk, opnieuw een reis
langs Joods erfgoed, dit keer in Nederland.
De reis wordt georganiseerd van 28 augustus tot en met 4
september 2016 en is bestemd voor zowel onze Nederlandse als buitenlandse vrienden. We gaan gedurende een week
langs allerlei historische plaatsen en sluiten onze toer af op
zaterdag 3 september a.s. met een eendaagse conferentie in
het Brandpunt in Doorn.
De toer voert ons langs bekende plekken in Amsterdam, zoals het Joods Cultureel Kwartier met de Portugese synagoge,
het Joods historisch museum en de Hollandsche Schouwburg. Onder leiding van ervaren gidsen zullen wij wandelen
door wat vroeger Joods Amsterdam was. Daarnaast bezoeken wij plekken als Elburg, Zwolle en Enschede en staan wij
stil bij de Tweede Wereldoorlog in Kamp Westerbork, Kamp
Vught, het Anne Frankhuis en het Corrie ten Boom museum. Meer informatie over het programma van de reis vindt
u in de brochure op www.bijbelcentrum.org.
Tijdens de toer verblijven we de hele week in Het Brandpunt
in Doorn. De kosten bedragen €800 euro per persoon voor
een 2-persoonskamer en €850 voor een 1-persoonskamer op
basis van half pension, inclusief toegang tot alle bezienswaardigheden en vervoer per luxe touringcar. De voertaal is Engels.

Conferentie 3 september
Op zaterdag 3 september 2016 zal van 10.00 uur tot 15.00
uur onder leiding van Shlomo Hizak een conferentie worden gehouden in de kapel van Het Brandpunt. Op deze dag
zullen naast Shlomo Hizak ook andere gastsprekers spreken
over het thema Joods-christelijke betrekkingen. Op een later tijdstip zullen wij u ook de andere gastsprekers bekend
maken. Deze conferentie is ook toegankelijk voor daggasten.
De toegang is gratis, waarbij een vrijwillige bijdrage op prijs
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zal worden gesteld. U kunt uw eigen lunch meenemen of een
lunch bestellen a €13,75 per persoon.
Het belooft een unieke reis te worden met deelnemers uit
verschillende landen zoals Polen, de USA, Israël, Luxemburg, Zwitserland, Duitsland en uiteraard Nederland. U
kunt zich nog opgeven, maar wees snel, want het aantal
deelnemers is beperkt tot 50 personen.
Voor meer informatie over de toer en de eendaagse conferentie kunt u per e-mail contact opnemen met Betty Jansen.
U kunt schrijven naar: amitour@ziggo.nl
U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze
indrukwekkende toer en de conferentie met Shlomo Hizak
op zaterdag 3 september a.s.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

28 augustus t/m 4 september 2016
verblijf in Het Brandpunt, Doorn
Portugese synagoge
Hollandse Schouwburg
Joods Historisch Museum
Anne Frankhuis
Corrie ten Boomhuis
Elburg
Kamp Westerbork
Kamp Vught
Synagoge Zwolle
Synagoge Enschede
deelname 800 euro HP, 2pk
toeslag 50 euro voor 1pk
info: amitour@ziggo.nl
wijzigingen voorbehouden
brochure: www.bijbelcentrum.org
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