18 oktober 2018
Geliefde vrienden,
Na het versturen van onze november‐nieuwsbrief bereikte ons
vanuit Jeruzalem het droevige bericht dat Shlomo Hizak
dinsdagmiddag 16 oktober 2018 is overleden. Voor nu willen wij u
alleen op de hoogte stellen van dit droevige nieuws, in de
volgende nieuwsbrief zullen wij uitgebreid stilstaan bij het leven en
werk van Shlomo.
Shlomo was al geruime tijd ziek, maar zette ondanks dat zijn werk
vol overgave voort. Helaas verslechterde zijn gezondheid de
afgelopen maanden snel, waarna hij tijdens zijn verblijf in het
Hadassa ziekenhuis deze week in het bijzijn van zijn familie vredig
is ingeslapen. Shlomo is in vol vertrouwen op G’d heengegaan.
Het bestuur in Nijkerk is dankbaar dat zij Shlomo al die jaren heeft
mogen volgen op zijn pad naar verzoening tussen Joden en
christenen. Wij zijn verdrietig omdat een bijzonder mens is
heengegaan, maar weten ons gesterkt door de zekerheid van het
geloof. Wij vragen u Shlomo’s familie in uw gebeden te gedenken,
voor hen is zijn heengaan een groot gemis.
Indien u de familie Hizak wilt condoleren dan kunt u uw
deelneming sturen naar ons bestuurslid Betty Jansen, via het
volgende e‐mailadres: be.seder@ymail.com
De familie Hizak houdt op dit moment de 7 dagen van rouw (de
sjive) aan, maar Betty zal uw bericht doorgeleiden.
Moge de Heer u zegenen,
Namens het bestuur van de stichting Centrum voor Bijbelstudie en
Onderzoek te Jerusalem,
Betty Jansen
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Lieve vrienden,
Shalom en zegen worden u toegewenst.
Heel vaak komen de woorden “Ik
heb de glorie van de Heer gezien”
over mijn lippen. Ze zijn niet alleen op mijn lippen, maar ze zijn
ook in mijn gedachten en in mijn
hart. In het land Israël, waar ik
werd geboren, zag ik met eigen
ogen de opmerkelijke gebeurtenissen die plaatsvonden.

We zien het wonder met onze eigen ogen, van dag tot
dag, met de ontwikkeling van de woestijn die “tot bloei
komt als een roos”. Dit is een Messiaans teken. Het is een
bevestiging van zijn vervulling. Ik ben dankbaar dat Hij
ons heeft gekozen, Joden en mensen van alle naties, om
dit Messiaanse teken te zien, de vervulling van profetie.
Bedankt dat u Israël tot zegen wilt zijn. Samen helpen wij
Zion te herbouwen en het volk van Israël te zegenen met
de Gezegende Eeuwige Hoop.
De uwe om Zions wil,
Shlomo

Het is een Joodse gewoonte om
elke dag in onze gebeden de wonderen te gedenken, die plaatsvonden in het land Egypte.
Vele eeuwen lang woonden er bijna geen Joden in het
land Israël.
In 1840 woonden er 6000 Joden in het land. In 1917, in
de tijd van de Balfour-verklaring, woonden hier 60.000
Joden. Maar toen de staat in 1948 werd opgericht, waren
er 600.000 Joden. Tegenwoordig wonen er meer dan 6½
miljoen Joden in Israël en er komen nog meer uit Europa,
de VS en uit vele landen uit de vier hoeken van de wereld.
Er zijn van tijd tot tijd veel worstelingen in het land en
afschuwelijke spanning. Hamas heeft volgens hun eigen
video maar één doel: Israël vernietigen: “Joden hebben
geen recht om te leven”. En er zijn nog meer terroristische
organisaties die tegen Israël en het Joodse volk in de hele
wereld strijden. Ondanks alles houdt Israël stand. Meer
en meer Joden emigreren naar dit land.
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The 2019 STUDY TOUR

Seeing is Believing!

Take this opportunity to come to the
homeland of
your faith. See the Land, see the Peo
ple with your
own eyes, the fulfillment of prophecy,
a confirmation of His Word. He is the same yest
erday, today
and forever.
The Studie Tour will take place from
January 20-29,
2019.
Les us together see the Land, see the
People & sing
the Songs of Zion in the Promised Lan
d. The cost
will be only $ 1,330 U.S.D. per person
.
contact jerusalem@amijerusalemcenter
.org
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Staakt-het-Vuren
door professor Meron Medzini van de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem

N

a bijna vier maanden van intense gevechten langs
de grens tussen Israël en de Gazastrook, werd op 15
augustus een staakt-het-vuren van kracht en zijn er
nu besprekingen gaande over een langere, mogelijk vijfjarige wapenstilstand tussen Israël en Hamas. Israëli’s zijn
verscheurd in hun houding tegenover deze ontwikkelingen.
Sommigen hebben het gevoel dat Israël geleid moet worden
door het principe “stilte zal worden beantwoord door stilte”,
met andere woorden, laten we teruggaan naar de wapenstilstandsregelingen die in augustus 2014 werden gesloten aan
het einde van de laatste grote Israëlische operatie in Gaza,
bekend als Operation Protective Edge. Hierdoor had Israël
inderdaad vier jaar relatieve rust langs de zuidelijke grens
met Gaza. Maar die regeling die toen en nu door Egypte en
de Speciale Vertegenwoordiger van de VN voor het MiddenOosten werd gesloten, richtte zich niet op de kern van de
zaak.
Toen en nu ging het op geen enkele manier over de ideologie van Hamas, die oproept tot de vernietiging van de staat
Israël. Er wordt niet over gesproken dat Hamas afziet van
gewapende strijd. Er wordt niet over gesproken dat Hamas
doorgaat met het bouwen van tunnels waardoor ze Israël
kunnen bereiken, raketten en andere projectielen blijven
produceren en zijn strijdkrachten blijven trainen om hen
voor te bereiden op de onvermijdelijke volgende ronde. De
overeenkomst van 2014 en de tegenwoordige regelingen
vragen om de hervatting van Israëlische leveranties aan de
Gazastrook, inclusief cement en andere bouwmaterialen,
de opening van de grenspost Gaza-Egypte in Rafiah en
mogelijke discussie over de bouw van een vliegveld en een
zeehaven in Gaza.
Wat hebben de partijen bereikt na deze gevechtsronde?
Het heeft Israël duizenden hectares verbrand land gekost
vanwege branden die zijn gesticht door brandende ballonnen en vliegers, negen gewonde Israëliërs vanwege honderden raketten afgevuurd op Israëlische steden en dorpen
langs de grenzen van Gaza, enige verwoesting van huizen
en enorme onzekerheid onder de tienduizenden Israëli’s die
langs de grens wonen met betrekking tot het vermogen van
de Israëlische regering en zijn leger om dit soort aanvallen in
toom te houden. De schade aan het moreel van degenen die
in dat deel van Israël wonen, is merkbaar, hoewel er maar
weinig zijn vertrokken en nog veel meer zich hebben aangesloten bij de steden en dorpen langs de grens. Men heeft het
gevoel dat Hamas in feite de schoten loste, terwijl Israël zoals
altijd werd beschuldigd van een disproportionele reactie.
Het is waar dat deze gevechten ongeveer 160 Palestijnse
levens kostten, meer dan 4.000 gewonden en veel schade
aan de militaire infrastructuur van Hamas. Hamas heeft
zich echter nooit zorgen gemaakt over dergelijke verliezen.
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Integendeel, ze sluiten zich aan bij de zogenaamde ‘shaheeds’
(martelaren).
Heeft Israël de juiste beslissing genomen om het huidige
staakt-het-vuren te accepteren en onderhandelingen aan te
gaan voor een vijfjarige Hudna (wapenstilstand) met Hamas? Netanyahu en zijn senior ministers moesten rekening
houden met een aantal belangrijke factoren. De belangrijkste is het feit dat, om Hamas te vernietigen, Israël de Gazastrook met zijn twee miljoen mensen zou moeten binnenvallen en beheren. Het zou verantwoordelijk moeten zijn
voor hun levensonderhoud en welzijn. Ten tweede is Israël
veel meer bezig met de ontwikkelingen langs de noordelijke
grenzen. Een van de nieuwe ontwikkelingen is de aanwezigheid van ongeveer 150.000 raketten van verschillende
soorten in handen van Hezbollah in Libanon en de recente
overname van het gebied bij de grens tussen Israël en Syrië
aan de Golan-hoogvlakte door het moorddadige Assadregime, dat nauw verbonden is met Iran. Hoewel Gaza geen
existentiële bedreiging vormt voor Israël, vormen de recente
gebeurtenissen langs de Syrische en Libanese grenzen dit
wel.
Daarom is het belangrijk dat Israël zich voorbereidt op
een mogelijke oorlog in het noorden terwijl zij de spanningen in het zuiden verminderen. Hoe kan de situatie in
Gaza worden verbeterd? Hoofdzakelijk door te proberen de
bevolking van Gaza te scheiden van de onderdrukking door
Hamas, die in 2007 het beheer over die strook overnamen,
toen ze zich van de Palestijnse Autoriteit losmaakten. Dit
kan worden gedaan met grote internationale investeringen
in de infrastructuur van de Gazastrook die de bevolking wat
verlichting zou brengen.
Vreemd genoeg is de Palestijnse Autoriteit een belangrijke
speler, die salarissen en andere hulp aan de Gazastrook heeft
afgesneden en volledig gekant is tegen internationale hulp
aan Gaza die niet via de Palestijnse Autoriteit loopt. Dit
betekent in feite dat zolang er twee Palestijnse entiteiten zijn,
een in Gaza en een in de West Bank, er bijna geen kans is op
verzoening tussen beide.
Vandaar dat, zelfs als een langdurig staakt-het-vuren zou
worden overeengekomen, het in het beste geval een uitgebreide wapenstilstand zou zijn en niet meer; ze zouden niet
verlangen dat Hamas echte concessies zou doen, maar ze
zouden tijd krijgen om zich voor te bereiden op de volgende
ronde. Het zou ook Israël tijd geven om zich voor te bereiden
op de volgende ronde door de anti-raketwapens te verbeteren. Het zou ook de militaire en andere banden tussen Israël
en Egypte versterken. Daarom is er nu geen grote vreugde
in Israël, maar een gevoel van opluchting en een aanpassing
aan de nieuwe realiteit.
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Jeruzalem en Bedevaart
door Menashe Har-El (1917-2014) emeritus hoogleraar geograﬁe aan de Universiteit van Tel Aviv

Al bij de eerste tempel waren er bedevaarten naar Jeruzalem
voor het feest der ongezuurde broden (Pascha), het wekenffeest
(Shavoeot) en het loofhuttenfeest (Soekot). Bij de tweede tempel
kwam daar bij dat elke Jood ter wereld naar Jeruzalem moest
voor de afdracht van een halve gouden shekel per persoon voor
de tempeldienst. De pelgrims kwamen uit de drie continenten
van de oude wereld: het Aziatische Midden-Oosten, ZuidEuropa en Noord-Afrika :
En hoe horen wij hen dan... Parten, Meden, Elamieten, inwoners van Mesopotamie, Judea en Kapadocie, Pontus en Asia,
Frygie en Pamfylie, Egypte en de streken van Libië bij Cyrene,
en... Romeinen, zowel Joden als Jodengenoten, Kretenzen en
Arabieren (Handelingen 2:8-11)
Onze informatie over het aantal bedevaartgangers uit Israël
en het buitenland tijdens het Pascha komt uit Tosefta 4:3 en
Josephus’ Oorlogen 6.9.3. De laatste noemt een aantal van
255.600 Paasoffers die door de priesters waren geteld. Wanneer
een pelgrimsgezin drie tot vier mensen telde, kwamen er dus
ongeveer één miljoen mensen op het feest.
Tijdens de eerste tempel besloeg Jeruzalem drie afzonderlijke
heuvels: de benedenstad in het oosten (670-680 m), de bovenstad in het westen (770 m) en de Tempelberg in het noorden
(740 m).
Tijdens David en Salomo groeide Jeruzalem in het noorden
naar de dorsvloer van Arauna en de Tempelberg. Men verdeelde de benedenstad in tweeën: het zuidelijke deel was de stad
Zion, in het noorden lagen luxueuze koninklijke gebouwen
en daar bouwde Salomo de tempel. Dit noordelijke deel werd
bekend als de berg Zion, zoals we ook in de Psalmen lezen.
Schoon door zijn verhevenheid, een vreugde voor de ganse aarde is
de berg Zion, ver in het noorden, de stad van de grote Koning. God
doet in haar paleizen Zich kennen als een burcht. (Ps. 48:3-4).
Micha roept uit: En de HERE zal koning over hen zijn op de
berg Zion, van nu aan tot in eeuwigheid (4:7).
De berg Zion is hoger dan de heuvels van de benedenstad, zoals
Micha (4:1,2) even eerder zegt: En het zal geschieden in het
laatste der dagen: dan zal de berg van het huis des HEREN vaststaan als de hoogste der bergen, en hij zal verheven zijn boven
de heuvelen. En volkeren zullen derwaarts heenstromen, en vele
natiën zullen optrekken en zeggen: Komt, laten wij opgaan naar
de berg des HEREN, naar het huis van de God Jakobs, opdat hij
ons lere aangaande Zijn wegen en opdat wij Zijn paden bewandelen. Want uit Zion zal de wet uitgaan en des HEREN woord
uit Jeruzalem.
Dit was waarschijnlijk de plaats waar de dorsvloer van Arauna
lag, waar David voor de Here een altaar bouwde, volgens 2 Samuël 24:18-19:
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Op die dag kwam Gad tot David en zeide tot hem: Ga heen,
richt een altaar op voor de HERE op de dorsvloer van de Jebusiet Arauna. En David ging heen, naar het woord van Gad, naar
het gebod des HEREN.
De berg wordt ‘heilige berg’ genoemd, omdat de tempel er
stond.
Jeruzalem zal de stad der trouw, en de berg van de Here der
heerscharen zal de berg der heiligheid genoemd worden. (Zach.
8:3).
Ezechiël beschrijft de hoogte van de berg van God:
In gezichten Gods bracht Hij mij naar het land van Israël en
zette mij neer op een zeer hoge berg; daarop was iets als een stad
gebouwd aan de zuidzijde (Ezechiël 40:2).
Iets soortgelijks is te vinden in de geschriften van Aristeas de
Heiden (83-84).
“Toen we daar kwamen, zagen we de stad die in het hartje van
het land der joden ligt, op een hoge berg. En helemaal bovenop
ligt de prachtige tempel.”
Vandaar dat de termen Tempelberg, berg Zion en berg van God
allemaal één en dezelfde plaats bedoelen: de berg waarop de
tempel is gebouwd. Deze berg lag “in het noorden” (zaphon is
Hebreeuws voor ‘noord’), zoals Psalm 48 zegt, dat wil zeggen
ten noorden van de stad Zion.
Schoon door zijn verhevenheid, een vreugde voor de ganse aarde
is de berg Zion, ver in het noorden, de stad van de grote Koning.
(Psalm 48:3)
Het was, in de woorden van de profeet Ezechiël, een “zeer hoge
berg”; verheven boven de andere heuvels, zegt Micha. Hij was
dus hoger dan de heuvel van de benedenstad en de stad Zion
in het zuiden, zoals Ezechiël zegt: …iets als een stad … aan de
zuidzijde. (Ezechiël 40:2)
De naam ‘berg Zion’ is een synoniem voor de berg Moria, waar
Isaäk bijna werd geofferd, en de plaats van de tempel. In de
Bijbel wordt de naam Zion zowel voor de stad Jeruzalem als
voor het land Israël gebruikt. Vooral in de recente geschiedenis
en in religieuze poëzie en gebeden staat ‘Zion’ voor het land en
het volk Israël.
De politieke Zionistische bewegingen drukten er hun verlangen
mee uit om naar het joodse vaderland terug te keren. Het verlangen van het joodse volk naar Zion tijdens de revolutie in de
periode van de tweede tempel werd uitgedrukt in de woorden
‘Voor de vrijheid van Zion’, die destijds op de munten werden
geslagen. Ook in de tijd van Bar Kochba vond de liefde voor
Zion uitdrukking op de munten. Daarop stond toen: ‘Voor de
bevrijding van Zion’.
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Geen Populair Leven
door Patti Mariano
“Er was in het land Us een man, wiens naam was Job, en die
man was vroom en oprecht, godvrezend en wijkende van het
kwaad.” Job 1:1

je zwakste punt aan. Satan nam de welvaart van Job, zijn kinderen, zijn gezondheid, maar hij spaarde één persoon – zijn vrouw
– en hij gebruikte haar als een instrument om Job te beproeven.

“… het land Us!” Wat weet u van dit land? Wist u dat het een
land van afgodenaanbidders was? Een land vol kwaad? Maar
in dat goddeloze, afgoden aanbiddende land was een volmaakt
oprechte man, een man die zijn Maker vreesde en zich afwendde van al het kwaad dat hem omringde. Deze man heette
Job. Wat moeten we er bij het lezen van dit vers van leren? Mijn
onmiddellijke antwoord zou zijn, dat het mogelijk is om een
goddelijk persoon te zijn in een goddeloos land. Met alle goddeloosheid die vandaag gaande is in onze wereld, hoor ik deze
vraag steeds weer opnieuw. “Vertel me alsjeblieft, hoe kan ik
voorkomen dat ik verstrikt raak in alle wereldse dingen die me
blijven verleiden?” Degenen die Hem “Heer” noemen, moeten
er voortdurend naar streven om glorie aan Zijn Naam te brengen en soms is dit NIET gemakkelijk. Het Woord leert ons:

Toen Job troost nodig had, gaf ze hem verdriet. Toen Job
aanmoediging nodig had, gaf ze hem ellende. Ja, de vijand van
onze ziel gebruikt degenen die het dichtst bij ons staan om ons
te verleiden en pijn te doen. Je begint het te voelen en dat doet
pijn! Het is als schuurpapier op je huid. Job was een wijs man –
hij hield van zijn Heer en vertrouwde op Hem:

“Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede
werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken.”
Mattheüs 5:16
Net zoals kinderen de goedkeuring van hun natuurlijke vader
wensen, proberen net als hij te zijn en alles doen wat goed is in
zijn ogen, moeten wij ernaar streven om onze hemelse Vader
na te streven, zodat we zijn goedkeuring kunnen krijgen. Als
we het boek Job lezen, kunnen we zien hoe hij door zijn Heer
gezegend werd. Hij had een vrouw, kinderen, bedienden, vrienden, vee en hij was zeer welgesteld.
De Heer schept zelfs tegen Satan op over Job (1:8):
“Toen zeide de Here tot de satan: Hebt gij ook acht geslagen op
mijn knecht Job? Want niemand op aarde is als hij, zo vroom en
oprecht, godvrezend en wijkende van het kwaad.”
Eén rechtvaardige onder de slechten ...
Eén met ruggengraat die staat voor goede ...
Eén niet gemakkelijk voor de gek gehouden ...
Iemand die loyaal was aan zijn Maker ...
Een integer persoon - een schijnend licht in de duisternis
Een man zo vereerd door de Heer dat Hij de duivel uitdaagde!
Verbazingwekkend! Als je een goddelijk leven leidt in een goddeloos land, kun je de goedkeuring van de Heer en de beschuldiging van de duivel verwachten, omdat de vijand tot zijn ergernis
het licht kan zien dat zijn duisternis doorboort. De vijand kijkt
met haat naar het licht en gaat ervan uit dat er iets in ons is dat
hij kan bereiken, zodat hij ons steeds meer in de problemen
brengt. Ja, de vijand van onze ziel wil ons laten weten dat hij de
god van deze wereld is en hij zal alles doen wat hij kan – zelfs
onze familie en vrienden gebruiken – om ons naar beneden te
halen en ons te vernietigen. De vijand ziet je licht en hij valt je op

“Want Hij weet, hoe mijn wandel is; toetste Hij mij, ik kwam
als goud te voorschijn. Mijn voet bleef vast in zijn spoor, ik
hield zijn weg zonder af te buigen; Het gebod zijner lippen
deed ik niet wijken, in mijn binnenste verborg ik de woorden
van zijn mond.” Job 23: 10-12
Wanneer zijn grootste vrienden nu zijn vijanden zijn geworden,
wijkt Job niet. De Heer stond aan zijn zijde en niemand kon
tegen hem strijden. Dit is hetzelfde voor ons vandaag.
Er is een licht aan het einde van de tunnel ...
Er is vrede na de razende storm.
De Heer zal ons nooit meer te dragen geven dan we aankunnen. Hij kent onze beperkingen beter dan wij die kennen!
Job werd aangevallen, maar Job hield de Heer vast.
Job liet zijn licht schijnen in een donker en verdorven land.
Job werd twee keer zo veel gezegend als in het begin! Nee, een
goddelijk leven is geen populair leven, maar het is mogelijk! In
feite is het niet alleen mogelijk, het wordt verwacht van hen, die
beweren Hem lief te hebben!
“Want boosdoeners worden uitgeroeid, maar wie de Here verwachten, zij zullen het land beërven:” Psalm 37:9
“… maar wees afkerig van onheilige oudevrouwenpraat. Oefen
u in de godsvrucht. Want de oefening van het lichaam is van
weinig nut, doch de godsvrucht is nuttig tot alles, daar zij een
belofte inhoudt van leven, in heden en toekomst.” 1 Tim. 4:7-8
Godsvrucht vereist vastberadenheid en discipline en we moeten ervoor werken, vechten als een soldaat en trouw blijven aan
onze toewijding, altijd indachtig dat Zijn aanwezigheid altijd
bij je is. Net als Job leven we in moeilijke tijden en we moeten
geloven dat wat de Heer heeft gezegd waarheid is. Dus, hoe zit
het met U? Wat doet U in “Us”? De Bijbel zegt dat hoe dichter
we bij Hem komen, hoe minder belangrijke materiële zaken
worden. Wanneer we voor Hem leven zoals Hij wil, kunnen we
verwachten dat wij Hem van aangezicht tot aangezicht zullen
zien! Leef zo goddelijk en zo onberispelijk mogelijk als U kunt!
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