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Ondanks Gezondheidsproblemen
door Shlomo Hizak
allemaal verspreid.

Maart 2017
Geliefde vrienden,
Shalom en zegen worden u toegewenst uit Jeruzalem! Ik begroet u met deze woorden uit Exodus
13:21-22.
De Here ging voor hen uit, des daags in een wolkkolom om hen te leiden op de weg, en des nachts in
een vuurkolom om hun voor te lichten, zodat zij dag
en nacht konden voortgaan. Zonder ophouden bleef
de wolkkolom des daags en de vuurkolom des nachts
aan de spits van het volk.
Sinds 1962 heb ik deze visie voor het werk van het
AMI-Centrum gehad en ik heb het werk van Gods
beschermengelen ervaren en de leiding van de Heer
bij dag en bij nacht. Zijn Woord en beloften zijn eeuwig; ondanks onze strijd voelen we de wolk van Zijn
glorie. Ik ben zo dankbaar dat we dit werk samen
kunnen volbrengen. Het is een droom die werkelijkheid werd.

Thuis voor alle mensen
Het AMI-Centrum is een thuis voor alle mensen
in het land en voor alle landen en volken. Vandaag
hadden we 40 christelijke leiders uit China, die het
Land wilden zien en Zijn Woord twee weken wilden
bestuderen. We zijn samen door het Land gereisd,
we hebben de Bijbelse voetstappen gevolgd. We hebben het Woord gelezen, we hebben het Volk van het
Land ontmoet en Sion vertroost.

Van de vier hoeken der aarde
Dit is een openbaring voor me. Dit is wat David
Ben-Gurion wenste en voorspelde, dat ze uit Rood
China zouden komen en van de vier hoeken der
aarde. Ik ben zo dankbaar dat ons Centrum een
Broodhuis is. In al deze jaren hebben we bij elkaar
vier miljoen Bijbels in veertig talen gedrukt en
verspreid. De laatste uitgave was 10.000 Bijbels in
de taal Tigrinya voor Eritrese vluchtelingen. Ze zijn

We staan aan
het begin van
het jaar en
we ontvingen
studiegroepen
uit Zuid-Afrika,
China, Brazilië,
USA, Engeland,
Zwitserland,
Duitsland en
Afrika. We tellen Zijn zegeningen en noemen ze één voor één – Hij maakte het
mogelijk.

Ondanks gezondheidsproblemen
We zijn blij dat de Staat Israël ons financieel beleid
heeft goedgekeurd. Dit werk is mogelijk door het
vertrouwen op Zijn gezegende Naam en uw steun en
gebeden. Ik ga elke dag door, ondanks gezondheidsproblemen, maar ik ben sterk en wil mijn roeping en
visie volgen. Ik vertrouw erop dat we elkaar kunnen
ontmoeten op onze conferenties in uw eigen land of
in Israël. Ik hoop en bid dat u onze volgende Study
Tour van 29 oktober tot 10 november 2017 zult
volgen.

Tour door Polen
Tijdens onze tour in Polen willen we zien wat niet
meer te zien zal zijn. We zullen trachten de stemmen
te horen die niet meer gehoord zullen kunnen worden: proberen te begrijpen wat nooit te begrijpen is.
We zullen deze Tour weer maken van 5-11 juni 2017.
Dit bezoek aan Polen zal voor u als vriend van Israël
zeer leerzaam zijn. We zien er altijd naar uit om iets
van u te horen.
Om Sions wil,
Shlomo
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Uit het Ziekenhuis
door Shlomo Hizak, Jeruzalem
Jeruzalem, mei 2017
Geliefde vrienden,

In het ziekenhuis
Shalom en zegen worden u toegewenst uit Jeruzalem. Ik lig hier in het Hadassah Ziekenhuis, één van
de grootste ziekenhuizen in Israël. Ik moest naar het
ziekenhuis voor een zeer ernstige operatie, maar ik
vertrouwde op de Heer.
Enige weken later...

Uit het ziekenhuis
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
Ik ben zo dankbaar voor het nieuwe begin – met
deze twee woorden kan ik mijn ervaringen van de
laatste twee weken uitdrukken. Het was een moeilijke tijd, een ernstige ervaring in het Hadassah
Ziekenhuis in Jeruzalem, waar ik bijna drie weken
moest blijven na een erg moeilijke, acht uur durende
operatie die erg risicovol was.
Ik zal de nacht vóór de operatie in het ziekenhuis
nooit vergeten, met alle voorbereidingen, maar ik
was zeer dankbaar voor de vrede en het vertrouwen
in mijn hart. Toen ik ’s morgens vroeg werd opgeroepen naar de OK, zag ik er wel tegenop. Ik zag de
artsen en het team, maar ik moest glimlachen omdat ik de vreugde van de hoop in mijn hart voelde.
Ik kon de artsen vertellen dat zij de beste waren,
maar zij waren boodschappers van Hem, alleen van
Hem, Hij is de rots van ons behoud.
Ik ging liggen en verder weet ik niets meer van deze
uren. Mijn zoon Amit en mijn dochter Naomi waren
erg toegewijd. Ze lazen woorden uit de Psalmen en
anderen baden voor me. De artsen kwamen steeds
even vertellen over de voortgang van het proces. Ik
ben dankbaar dat het nu voorbij is. Mijn dochter,
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die al die tijd bij mij was, met anderen in de uitslaapkamer, hoorden mijn toewijding: “Ik wil alles
doen voor Uw glorie, om de visie van mijn leven te
vervullen.” Deze woorden kwamen urenlang over
mijn lippen, tot het moment dat ik naar huis kon. Ik
ben Hem zo dankbaar, dat Hij mij deze roeping in
mijn hart heeft gegeven. Ik wil verdergaan en ik zal
waarschijnlijk tijd nodig hebben om te herstellen.
Maar ik zwijg niet.
Dit is een historisch moment en Hij heeft het ons
mogelijk gemaakt om in deze tijd te leven en de gezegende hoop te zien, de vervulling van het Woord
– de wederopbouw van Sion en de terugkeer naar
het Land. Wat zijn we dankbaar dat Hij het mogelijk
heeft gemaakt, dat we in deze dagen kunnen leven
en dat we de bevestiging van Zijn Woord en Zijn
trouw kunnen meemaken. Hij is dezelfde, gisteren,
vandaag en voor eeuwig.
De avond voor ik naar het ziekenhuis ging, deed ik
alles wat ik kon in het AMI-Centrum in Jeruzalem.
We konden hulp regelen voor behoeftige gezinnen in
het land voor de komende feestdagen. Er zijn zoveel
mensen afhankelijk van hulp.
Ik ben zo dankbaar voor al onze trouwe vrienden,
partners in de grote wijngaard, die dit werk mogelijk
maken. Terwijl ik deze brief aan u schrijf, hebben we
een conferentie voor voorgangers en anderen. Zoals
altijd, hebben we ook nu mensen uit Israël en uit
de rest van de wereld, die naar ons toekomen. Deze
roeping is een visioen, een droom die werkelijkheid
werd. Ik heb uw gebeden en uw trouwe steun voor
Zijn Land – het Land Israël en het volk in het land –
hard nodig.
Dank u en moge Zijn zegen op u zijn. Speciaal in
deze tijd zal ik uw gebeden voor mij waarderen, nu
mijn gezondheid hersteld moet worden. Ik vertrouw
op Hem en ik dank u voor al uw gebeden en uw
trouw.
De Uwe om Sions wil,
Shlomo

2

AMI-Jerusalem Center

Een Tastbare Duisternis
door Daniel Gwertzman, Jeruzalem
Daarna zeide de Here tot Mozes: Strek uw hand uit
naar de hemel, opdat er duisternis zij over het land
Egypte, zodat men de duisternis kan tasten.
(Exodus 21:10)

Steeds als ik Rusland bezoek, moet ik aan de negende plaag van Egypte denken. Dat was geen gewone
duisternis door gebrek aan licht. Als het donker is,
steek je een kaars aan en dan verdwijnt het duister.
Wat was de duisternis die men ‘kan tasten’? Wat is
duisternis die je kunt voelen?
Volgens de grote negentiende-eeuwse Joodse
commentator Rabbijn Samson Raphael Hirsch uit
Hamburg (1808-1888) betekent een duisternis die
men kan tasten, dat iedereen werd afgesneden van
elkaar en van zijn bezittingen. Dit was de werkelijk
totalitaire vrijheidsbeperking; drie dagen tastbare
duisternis over het land Egypte. En toch meldt de
Bijbel dat de kinderen Israëls licht hadden waar zij
woonden.
Deze duisternis heeft niets te maken met kaarsen of
elektrisch licht. De eerste keer dat licht in de Bijbel
vermeld wordt, is op de eerste dag van de schepping,
toen het al bestond vóór de schepping van de zon, de
maan en de sterren op de vierde scheppingsdag. Dit
was het geestelijk licht, dat God beschikbaar stelde
aan de Joden, zelfs in de donkere dagen van slavernij
in Egypte.
Want zie, duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de natiën, maar over u zal de Here opgaan en zijn
heerlijkheid zal over u gezien worden. Volken zullen
opgaan naar uw licht en koningen naar uw stralende
opgang.
(Jesaja 60:2,3)

Dit vinden we ook terug in het Nieuwe Testament:
Gij aanbidt, wat gij niet weet; wij aanbidden, wat wij
weten, want het heil is uit de Joden.
(Johannes 4:22)

Ik ben vele malen terug geweest sinds mijn eerste
bezoek in 1970. Iedere keer zie je grote veranderin-
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gen in de moeilijke overgang naar een consumptiemaatschappij. Het grootste verschil is dat Rusland
geen grijze gemeenschap meer is met minderwaardige spullen en gebrek aan luxe. Hoewel er ongelijkheden zijn in inkomen, is er net zo veel reclame als
in het Westen, en dat was in de tijd van de Sovjet
onmogelijk.
Zie, de dagen komen, luidt het woord van de Here
Here, dat Ik een honger in het land zal zenden. Geen
honger naar brood, en geen dorst naar water, maar
om de woorden des Heren te horen. Dan zullen zij
zwerven van zee tot zee, en van het noorden naar het
oosten zullen zij dolen, om te zoeken het woord des
Heren; maar vinden zullen zij het niet.
(Amos 8:11-12)

Het probleem geldt niet alleen voor Rusland, maar
de hele wereld weet het koninkrijk van God niet te
vinden. Waar is het?
ook zal men niet zeggen: zie, hier is het of daar!
Want zie, het Koninkrijk Gods is bij u.. (Lukas 17:21)
Om met die werkelijkheid contact te leggen, heeft
men een gids nodig. Het beste boek is de bestseller, het beste boek voor zelf-hulp, de Bijbel. Daarin
leren we hoe we God moeten dienen. Dat was ook de
reden voor de uittocht uit Egypte.
Want de Israëlieten zijn Mij tot knechten: mijn knechten zijn zij, die Ik uit het land Egypte heb geleid; Ik ben
de Here, uw God.
(Leviticus 25:55)

Voor hen die werkelijk de Bijbel willen begrijpen,
vormen de Joden een bron van zegen, geen vloek.
Zij zijn een bron van licht, niet van duisternis. Voor
hen die de Joden en de Bijbel afwijzen, bestaat alleen
duisternis die voelbaar is.
Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal Ik
vervloeken, en met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden.
(Genesis 12:3)

3

AMI-Jerusalem Center

