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Mijn vader - Shlomo Chai Hizak
“Moedig als een panter, licht als een adelaar, snel als een
hert, en machtig als een leeuw, om de wil van onze Vader in
de hemel te doen.”
Mijn vader, SHLOMO CHAI HIZAK, heeft op 16 oktober
2018 deze fysieke wereld verlaten om naar onze Hemelse
Vader te gaan.
Hij was vol energie; hij blonk uit in wijsheid, kracht en
goede daden. Zijn energieke en charismatische persoonlijkheid inspireerde mensen over de hele wereld. Hij hield
van het leven en zijn verlangen om mensen te zegenen
werkte aanstekelijk voor ons allemaal. Hij miste nooit een
gelegenheid en streefde ernaar om al zijn verantwoordelijkheden na te komen. Hij had een edelmoedig hart, vol
compassie.
Ik ben de Almachtige dankbaar, die mij de eer heeft
geschonken, zijn dochter te zijn. Ik heb zijn werk leren
waarderen. Ik koester de waardevolle tijd die we samen
doorbrachten.
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Zijn laatste 5 jaar waren moeilijk door zijn strijd met kanker. Maar al zijn gezondheidsproblemen en lichamelijke
zwakte weerhielden hem er niet van, zijn missie op aarde
te volbrengen. Hij stond om 4 uur ‘s morgens op, voor
zonsopgang, verlangend om de wereld wakker te schudden
met het Woord van God, en werkte door tot in de late uren.
Zijn stem werd zwakker, maar hij wilde beslist blijven
spreken. Elke dag was vol met successen en taken en ik
stond verbaasd van zijn vastbeslotenheid. Gefascineerd
zag ik hoe hij de volledige controle had, terwijl hij van de
ene naar de andere plaats ging. Hij zat altijd vol nieuwe
ideeën en hij dacht altijd ver vooruit. Hij jongleerde tussen
meerdere telefoongesprekken tegelijk, telkens wisselend
van taal. Hij vervulde zijn verantwoordelijkheden met
volle kracht tot zijn laatste dagen. Zijn scherpe blik bleef
volledig geconcentreerd. Als een tovenaar creëerde hij een
nieuwe golf energie in alles dat hij bewoog, veranderde of
aanraakte. Hij zorgde dat alles volmaakt schoon was en
klaarstond voor de komst van de Messias. Ik hield ervan,
naar hem te kijken aan de Sabbatstafel als hij zijn gasten
vermaakte en verwelkomde, ieder bestuderend om hen
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de volledige eer te geven om de maaltijd met hem en zijn
familie te delen. Hij voorzag hen gul van eten, wijsheid en
kennis, en iedereen verlangde naar meer. Hij verlevendigde
de tafel met zijn charismatische persoonlijkheid, spelend
met woorden om zijn wijsheid te delen. Hij zorgde ervoor
dat alles stilhield wanneer een gast van dichtbij of ver weg
het AMI Centrum binnenkwam. Mijn vader straalde van
opwinding als hij nieuwe en oude gasten begroette. Wanneer het ook was, het was altijd een belangrijk moment om
gasten te ontvangen en hij begroette ieder van hen met het
grootste respect. Hij raadde dan perfect waar ze vandaan
kwamen, hun land, stad en denominatie, en begroette ieder
met een glimlach en open armen. Hij was een unieke man,
vervuld van geloof en hoop.
“Een huis van gebed voor alle volken.” Isaiah 56:7

van het Woord en het bestaan van Israël en het Joodse
volk. De Joden hebben generaties lang geleden voor het
bewaren en behouden van het Woord van G-d, en om de
geboden te beschermen. De Almachtige heeft Zijn volk die
taak en verantwoordelijkheid opgelegd, en ze zullen sluimeren noch slapen om dit te doen. Mijn vader nam deze
taak op zich met volkomen toewijding.
Dit is een heel moeilijk jaar geweest voor het AMI Centrum en dit is een enorm verlies voor ieder van ons. Het
werk en het erfgoed van mijn vader, SHLOMO CHAI
HIZAK, moeten doorgaan. Wij hebben uw voortdurende
gebeden en steun nodig, nu meer dan ooit.
Met vriendelijke groet,
Naomi Mizan

Ik heb de diepere betekenis leren zien en begrijpen van de
jarenlange toewijding van mijn vader aan alle volken, als
hij naar alle uithoeken van de wereld reisde – 76 landen –
en honderden steden bezocht – om hen het belang te leren

In Memoriam: Shlomo Chai Hizak
ds. Harold Maxey

Het was altijd een zegen, mijn jaarlijkse bezoek aan Shlomo en het AMI Centrum in Jeruzalem. In Israël te zijn bij
Shlomo was voor mij het hoogtepunt van het jaar. Shlomo
Hizak was een geweldige gastheer, een groot prediker, een
top-voorganger, een bijzondere rabbi, en een fantastische
vriend voor de velen die hem kenden. Het was mijn voorrecht hem te kennen, met hem te werken, te bidden, en aan
zijn voeten te zitten om van hem te leren. Ik ben dankbaar
voor wat hij in mijn leven betekend heeft. Er komt nooit
meer iemand als Shlomo.
Stelt u zich eens voor. Vandaag hebben velen de Bijbel
gepakt en gelezen die onze geliefde Shlomo hen persoonlijk
overhandigd heeft! Terwijl u dit leest is iemand in een Bijbel aan het lezen die hij geschonken heeft. Onvermoeibaar
heeft hij gewerkt om een brug te zijn, om Christenen te
onderwijzen over hun wortels, en om het Woord van God
te geven aan zoekende harten. Wat hij gedaan heeft kent
zijn weerga niet. Ja, zijn nagedachtenis is zo kostbaar, en hij
is bij onze Heer, maar zijn werk leeft voort in ieder van ons.
Wat een geweldige man van God!
Shlomo droeg een zware last… hij had een moeilijke opdracht… het kostte hem veel pijn… maar hij bleef trouw…
trouw aan zijn roeping. Wij zagen allen hoe hij de goede
strijd streed… hoe hij de race volbracht, zijn geloof behield.
Met bewondering kijk ik naar de levens die hij aanraakte,
zijn humanitaire werk, de bediening die hij opbouwde, alles wat hij tot stand heeft gebracht.
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Hij was mijn dierbare vriend… hij accepteerde mij… hielp
mij… hield van mij, dat wist ik. Mijn mooiste herinnering
is aan die avond toen we nog laat bij een kop koffie zaten
te praten over de Bijbel, over Israël, het Joodse volk, en het
werk van onze Heer. Shlomo boog naar me toe, tikte op
mijn knie… een traan biggelde over zijn wangen, en hij
zei met gebroken stem: “Harold… je bent mijn dierbare
Broeder.” Wat een herinnering! Shlomo… jij bent mijn
dierbare Broeder… Ik hou van je en koester je mijn dierbare vriend… voor altijd.
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Hoe kunnen we hem bedanken?
Patti Mariano

“Ik dank mijn God altijd wanneer ik aan u denk.…” Philippenzen 1:3
Hoe eer je een man die door zo velen bewonderd werd? Een
man die zo toegewijd was aan zijn werk en zijn missie dat hij
nooit ophield tot het karwei af was?
Wat voor woorden gebruik je om iemand te beschrijven die
een nederige, getrouwe dienaar van de Heer was?
Welke woorden kunnen gezegd worden over iemand die
hield van het Woord, van zijn volk en zijn land, en die zich
helemaal voor hen gaf?
Wat voor woorden kunnen worden gezegd over iemand die
je de geschiedenis van zijn volk tot in detail kon vertellen
van het begin der tijden tot in het complexe heden?
Wat voor woorden kun je gebruiken voor iemand die op elk
gebied zo goed geïnformeerde was dat hij je het “Nieuws”
kon vertellen, al vóór het “Nieuws” was?

sen bijeenbracht om
anderen te zegenen door
4 miljoen Bijbels in 40
verschillende talen te
drukken, de bouw van
een ziekenhuis en een
kindertehuis te sponsoren, die overlevenden
van de Holocaust hielp,
conferenties en seminars organiseerde om
ons te onderwijzen, die
onderzoek naar water in
de woestijn sponsorde,
en de opname van immigranten… en zoveel
meer?
Wat voor woorden kunnen gezegd worden over iemand die
ons allemaal een “voorbeeld van leiderschap” gaf en ons
aanmoedigde om “door te gaan”?

Welke woorden kunnen gezegd worden over iemand die
beter dan wie dan ook op de hoogte was van wat er leefde in
de Joodse en de Christelijke gemeenschap?

DANK JE WEL??

Welke woorden kunnen gezegd worden over iemand die dezelfde dingen zag als WIJ zien – alle noden, alle problemen
en kwesties die opgelost moesten worden – en die, als we het
niet zagen, ZELF actie ondernam?

Shlomo Hizak was de spil waarom alles draaide, in een werk
dat ons ALLEN van een “droom” naar “werkelijkheid” voerde… een “werkelijkheid” die we levend MOETEN houden!

Welke woorden kunnen worden gezegd over iemand die
“mogelijkheden” zag als anderen alleen “noden” zagen, die
“kansen” zag
wanneer wij
“problemen”
zagen?
Welke woorden kunnen
gezegd worden
over iemand
die, wanneer anderen
zeiden “Laat
iemand anders
het doen”, zei:
“Laat mij dat
maar doen”?
Welke woorden kun je
zeggen over
iemand die
onvermoeibaar fond-
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Ik denk het wel… maar is dat ECHT genoeg?

Ja, Shlomo, JIJ kreeg ons aan de gang…
JIJ bracht ons samen, uit alle hoeken van de wereld,
Om voorwaarts te gaan met de visie van je hart.
Alles waar wij van profiteren….
Alles wat wij geleerd hebben over
Het WOORD,
Het VOLK en
Het LAND……
Zou nooit gebeurd zijn zonder JOU.
Ik dank de Heer dat hij jou in mijn leven gebracht heeft, en
IK BEDANK JE, uit de grond van mijn hart, voor je niet
aflatende inzet en toewijding aan Zijn werk!
PATTI MARIANO
Bestuurslid AMI
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De Volgende Stap
Als onderdeel van de “AMI familie” bent u zeer belangrijk. Uw steun heeft ervoor gezorgd dat het werk
van AMI voor de vele naties van de wereld door kon
blijven gaan. Wij zijn u bijzonder dankbaar voor uw
inzet.
AMI is uw thuis in Zijn land. Wij bestaan om “bruggen van kennis en begrip” te blijven bouwen, en
wij zijn vastbesloten om de visie van Shlomo Hizak
levend te houden.

Uw blijvende steun is van groot belang voor deze visie en heeft op vele levens invloed, op allerlei manieren, en brengt hoop en genezing door Zijn Woord.
Wij als bestuur en personeel van AMI verplichten
ons om “in de voorste linies” te blijven strijden –
voor u en voor allen die Zion liefhebben. Wilt u ons
helpen, dit mogelijk te maken?

“Om Sions wil zal ik niet zwijgen, en om Jeruzalems wil zal ik
niet stil zijn; totdat haar gerechtigheid opkomt als een
lichtglans, en haar heil als een brandende fakkel.”
(Jesaja 62:1)
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