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De invloed van “een man voor alle volken”
“Hij toch verandert tijden
en stonden, Hij zet koningen af en stelt koningen
aan, Hij verleent wijsheid
aan wijzen en kennis aan
hen die inzicht hebben.”
Daniel 2:21
Die naam….we hadden
die naam telkens weer
gehoord. Verschillende
bevriende voorgangers
hadden het over hem. “Je
MOET absoluut kennis met
hem maken!”, zeiden ze.
Je moet naar het AMI
Centrum in Jeruzalem
gaan en de rondreis door
Israël met hem maken. Je
leert de meest verbazingwekkende dingen van
hem. Hij is anders….het is
een “Man voor alle volken”.

Ja, we bleven die naam
maar horen…steeds weer
opnieuw, en steeds weer
opnieuw vonden we een
excuus om NIET naar Israël
te gaan…om deze man,
die “anders” was, en over
wie zo positief gesproken
werd, NIET te ontmoeten.
Maar als je wandelt met
de Heer, wanneer je door
Hem geleid wordt, voert
HIJ je naar plaatsen die je
zelf nooit zou kiezen. En zo
ging het ook met ons. Een
conferentie van voorgangers in Rockford, Illinois….wat een ONwaarschijnlijke plek…maar
daar kwamen we deze
man tegen…de “Man
voor alle volken” uit Jeruzalem….deze man was Dr.

Shlomo Chai Hizak!

Daar stonden we dan, na
jarenlang zijn naam gehoord te hebben, tegenover hem.
Hij zag er niet anders uit,
maar toen hij sprak, klonk
hij anders.
Zijn liefde voor zijn land,
Israël…
Zijn liefde voor zijn volk, de
Joden….
Zijn liefde voor zijn
Heer...en…
Zijn liefde voor het
Woord...
DAT was “ANDERS”!!
Als je met hem sprak, wist
je nauwelijks hoe je hem
moest aanspreken of wat
je moest zeggen.
Hij stond in zo’n hoog aanzien bij allen die hem kenden en degenen die bij
de conferentie aanwezig
waren, maar was zo vriendelijk, en toen we werkelijk
met hem spraken, leek
het alsof we hem altijd al
gekend hadden. Hij gaf
ONS het gevoel dat WIJ
“belangrijk” waren, en
niet hij.
In die weinige, korte conferentiedagen had Dr.
Shlomo Hizak al grote invloed op ons leven. Nadat
we al verscheidene jaren
geaarzeld hadden om
mee te gaan met een
studiereis van AMI, werden we daar nu letterlijk
“als een magneet” naar
toe getrokken. In novem-

ber van het jaar dat we
hem ontmoetten zaten
mijn man, Pastor Dan Mariano en ik, samen met
verschillende andere bevriende voorgangers uit
Amerika, in het vliegtuig
naar Israël, om
“EINDELIJK”
het land te verkennen, de
mensen te ontmoeten, en
het Woord te bestuderen,
om een dieper “inzicht in
onze wortels” te krijgen.
Die twee weken waren
slechts het begin, want
we kwamen jaar na jaar
terug naar dit prachtige
land van ons geloof.
WAAROM? Ik geloof dat
dit alles te maken had
met deze “Man voor alle
volken”. Ziet u, elke studiereis was een “rondreis voor
alle volken”, omdat vele
voorgangers en vrienden
van Zion met ons meegingen…(soms waren er bij
één reis deelnemers uit 20
verschillende landen!). Zo
gingen we samen op
weg, op onze “reis naar
het begrijpen van onze
Joods/Christelijke relaties”.
We werden vrienden…
We werden broeders en
zusters in de Heer...
We smeedden hechte
banden met elkaar…
Banden die ons naar hun
landen brachten, en hen
naar Amerika...
Banden die onze Joods/
Christelijke relaties versterkten en de boodschap
van Zion naar vele natiën

“Daar stonden we dan,
na jarenlang zijn naam
gehoord te hebben, tegenover hem.
Hij zag er niet anders
uit, maar toen hij sprak,
klonk hij anders. Zijn
liefde voor zijn land,
Israël…
Zijn liefde voor zijn volk,
de Joden….
Zijn liefde voor zijn
Heer...en…
Zijn liefde voor het
Woord...
DAT was “ANDERS”!!
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De invloed van “een man voor alle volken” …….. (vervolg)
brachten...
DAT is wat er gebeurde
toen we deze “Man voor
alle volken” ontmoetten….SHLOMO!

Patti en Dan Mariano

Zijn oprechte LIEFDE voor
alle mensen was ongeëvenaard, en hij verspreidde
zijn LIEFDE waar hij ook
ging. Hij had zo’n verlangen om ons begrip te geven over het Joodse volk
en het Woord van God…
een begrip dat we nooit
eerder gekend hadden…
en HIJ SLAAGDE ER IN.
Zijn liefde werd aan ons
doorgegeven, en wij
brachten zijn liefde naar
anderen.
Zijn verlangen dat we “Een
in de Heer” waren werd in
onze harten gelegd, en wij
geven het door aan anderen.

Zijn verlangen om het
Woord SAMEN te bestuderen werd in onze geest
gelegd en nu moedigen
we anderen aan, zich verder te verdiepen in het
Woord.
Hoewel mijn man mij is
voorgegaan naar zijn eeuwige beloning, blijf ik doorgaan, met een “brandend
verlangen” om het Woord
te bestuderen en begrijpen als nooit tevoren. Om
te kijken met “twee paar
ogen”, Christelijk en Joods,
zodat ik in staat ben, anderen de diepte van Zijn
liefde voor ons te leren
zien….opdat ik een instrument in Zijn hand kan zijn,
en hen dichter in Zijn aanwezigheid kan brengen
door Zijn Woord.
Ja, Shlomo, je WAS “Een
man voor alle volken”, en
je zult voor altijd “Een man

voor alle volken” ZIJN…niet
alleen in MIJN leven, maar
in het leven van allen die
je met je liefde en wijsheid
hebt aangeraakt. Wij dragen jouw fakkel….
Wij verlichten de wereld
met jouw visie….
En, net als jij, VERTROUWEN
wij op de HEER bij elke stap
die we zetten!
Mogen deze mijn woorden, die ik voor het aangezicht
des HEREN gesmeekt heb,
des daags en des nachts
nabij de HERE, onze God,
zijn, opdat Hij zijn knecht
en zijn volk Israël recht
verschaffe dag aan
dag, opdat alle volken der
aarde mogen weten, dat
de HERE God is en niemand
meer. (1 kon. 8:59,60)
PATTI (en DAN) MARIANO

De tiende maand - Daniel Gwertzman
"Het woord des HEREN kwam tot mij in
het negende jaar, in de tiende maand,
op de tiende der maand: Mensenkind,
schrijf de datum op van deze dag, de
dag van heden: heden heeft de koning van Babel zich op Jeruzalem geworpen.” (Ezechiel 24:1-2)
De tiende letter van het Hebreeuwse
alfabet is de joed, en dit is tevens het
aantal Geboden dat God aan de kinderen van Israël openbaarde. Elke letter van de Torah is een kanaal voor de
openbaring van Gods oneindige licht,
waardoorheen Hij voortdurend Zijn wereld schept.
"In het Woord was leven en het leven
was het licht der mensen." (John 1:4)
De tiende maand Tevet is bijzonder
zwaar voor het Joodse volk, omdat het
oordeel van een person voor dat jaar
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bezegeld wordt op Chanoeka. Chanoeka en Purim bieden mensen de gelegenheid om meer te ontvangen dan
waar zij op grond van hun daden recht
op hebben.
De nieuwe maand Tevet valt altijd op
de 6e dag van Chanoeka. Dit is een tijd
waarin we de Heer kunnen laten zien
dat we bereid zijn Hem te dienen. Als
we daarin slagen zullen we profiteren
van Zijn oneindige genade.
"De HERE is uw Bewaarder, de HERE is uw
schaduw aan uw rechterhand." (Psalms
21:5)
We vinden hetzelfde idee in het boek
Handelingen.
“Gij hebt mij wegen ten leven doen
kennen; Gij zult mij vervullen met verheuging voor uw aangezicht.” (Handelingen 2:28)
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Om hemelse genade te verdienen moeten we actief de Heer zoeken.
Ik zocht de HERE en Hij antwoordde mij,
Hij redde mij uit al mijn verschrikkingen.
(Psalm 34:5)

Hetzelfde idee vinden we in het Evangelie van Mattheus.
“Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en
gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden. Want een ieder, die bidt,
ontvangt, en wie zoekt, vindt, en wie
klopt, hem zal opengedaan worden.” (Mattheus 7:7-8)
De stam die verbonden is met deze
maand is de stam Dan, de eerste die
zich overgaf aan afgodendienst in het
Land Israël.
"Dan zal zijn volk richten als een der
stammen Israëls. Moge Dan een slang
op de weg zijn, een hoornslang op het
pad, die in de hielen van het paard bijt,
zodat zijn berijder achterover valt. Op
uw heil wacht ik, o HERE." (Genesis 49:1618)
De naam nahash (slang) heeft in het
Hebreeuws dezelfde gematria
(getalswaarde) als Mashiach (Messias).
De rol van de stam Dan tijdens de tocht
door de woestijn was die van achterhoede. (Measef, letterlijk: bijeenbrengen
in het kamp).
"Als laatste van alle legerplaatsen brak
het vendel van de legerplaats der Danieten op volgens hun legerscharen;
aan het hoofd van het leger van Dan
stond Achiëzer, de zoon van Ammisaddai" (Numeri 10:25)
De naam van de vorst van de stam Dan,
Ahiëzer, betekent mijn broeders helper,
wat de ondersteunende rol aangeeft
die de stam zou spelen voor de stam
Juda. Ze waren samen betrokken bij de
bouw van de tabernakel (Bezaleel uit

Juda en Aholiab uit Dan) en bij de
bouw van de Eerste Tempel (Salomo uit
Juda en Hiram de Daniet) (2 Kronieken
2:13-14).
De volgende tragische gebeurtenissen
vonden plaats in Tevet: op de achtste
van de maand dwong Ptolemaeus, de
heerser der Grieken, 70 wijzen om de
Bijbel in het Grieks te vertalen (de Septuagint), wat heeft geleid tot vele misverstanden rond de waarheid van het
Woord. Op de negende van de maand
stierven Ezra en Nehemia. Op de tiende
van de maand belegerde Nebukadnezar, de koning van Babylon, Jeruzalem.
Tevet valt tijdens de zware periode van
koude en winterse stormen. In deze tijd
is het onze taak, het afkoelen van onze
toewijding aan de Heer en assimilatie
door niet-Bijbelse en humanistische
ideeën die de plaats innemen van de
waarheid van het Woord, te voorkomen. Er is echter hoop, want dit is de tijd
van de winterzonnewende, wanneer de
dagen beginnen te lengen en het licht
van de Heer begint door te dringen in
de duisternis van de winter. Dit markeert
het begin van het process van verlossing.

"Zo werd dan Ester tot koning Ahasveros
gebracht in zijn koninklijk paleis in de
tiende maand – dat is de maand Tebet
– in het zevende jaar van zijn regering.." (Esther 2:16)
Hoe donker de winter ook is, we moeten niet vergeten dat de Heer onze
Goede Herder is, en dat Hij ons zal beschermen.
"Hij liet zijn volk als schapen optrekken,
leidde hen als een kudde door de
woestijn. Hij voerde hen veilig, zodat zij
niet vreesden, want de zee had hun
vijanden overdekt. Hij bracht hen naar
zijn heilig gebied, de berg die zijn rechterhand had verworven.”
(Psalm 78:52-54)
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“TEVET VALT
TIJDENS DE
ZWARE PERIODE
VAN KOUDE EN
WINTERSE
STORMEN. IN DEZE
TIJD IS HET ONZE

TAAK, HET
AFKOELEN VAN
ONZE TOEWIJDING
AAN DE HEER EN
DE ASSIMILATIE
DOOR NIET

BIJBELSE EN
HUMANISTISCHE
IDEEEN DIE DE
PLAATS INNEMEN
VAN DE
WAARHEID VAN
HET WOORD TE
VOORKOMEN”
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Vervolg van pagina 3…...
Dit vinden we ook in het Nieuwe Testament.
"Ik ben de goede herder en Ik ken de
mijne en de mijne kennen
Mij" (Johannes 10:14)
Dit is de tijd om ons te realiseren dat we

niet alleen zijn; Hij die bijeenbrengt wacht
ons al op en zal ons leiden naar het licht
van de verlossing, ondanks de duisternis
van de winter.
"en niet alleen voor het volk, maar om
ook de verstrooide kinderen Gods bijeen
te vergaderen." (Johannes 11:52)

De elfde maand - Daniel Gwertzman
"In het veertigste jaar nu, in de elfde
maand, op de eerste der maand,
heeft Mozes tot de Israëlieten gesproken overeenkomstig alles wat hem
de HERE ten aanzien van hen geboden
had" (Deuteronomium 1:3)

“DE HEER MOET
DE WERELD
VOORTDUREND
SCHEPPEN
ANDERS ZOU ZIJ
VERDWIJNEN”

De Heer moet de wereld voortdurend
scheppen, anders zou zij verdwijnen.
Als je in zo’n situatie de wil van de
Heer tot jouw wil maakt, zal Hij je gebeden verhoren.

"God is geest en wie Hem aanbidden,
moeten aanbidden in geest en in
waarheid." (Johannes 4:24)
De maand Shevat, de elfde maand,
geteld vanaf Nissan op de Hebreeuwse kalender, is een gelegenheid om
onze geestelijke mogelijkheden te verwezenlijken. Je moet echter leren van
het Woord, en deze boodschap aan
een nieuwe generatie doorgeven. Dat
is geen gemakkelijke taak, aangezien
niemand zonder zonde is.

ten, bij wie geen verandering is of
zweem van ommekeer. " (Jacobus
1:17)
De maand Shevat is verbonden met
de stam Aser, in overeenstemming met
de volgorde van de kampementen die
de Tabernakel omringden.
"Aser, zijn spijze zal vet zijn, en hij zal
koninklijke lekkernijen leveren.." (Genesis 49:20)

Mozes benadrukte het feit dat het gebied van Aser rijk zou zijn aan olijfolie.
"Van Aser zeide hij: Gezegend zij Aser
onder de zonen; hij zij bemind bij zijn
broeders, en hij dope zijn voet in
olie." (Deuteronomium 33:24)

Dit punt wordt ook gemaakt in het
Nieuwe Testament.

In tegenstelling tot water vermengt
olijfolie zich niet met andere vloeistoffen. Olie komt altijd bovendrijven.
chap begrijpen met betrekking tot de
maand Shevat? Zoals blijkt uit het citaat waarmee we begonnen, was dit
de maand waarin Mozes begon, het
boek Deuteronomium te onderwijzen.
Deze taak duurde van de eerste
Shevat tot zijn heengaan op de 7e
Adar. Ieder jaar is deze periode van de
1e Shevat tot de 7e Adar een tijd om
ons te verdiepen in het Woord en onze
geestelijke mogelijkheden te realiseren.

"Iedere gave, die goed, en elk geschenk, dat volmaakt is, daalt van
boven neder, van de Vader der lich-

Volgens een rabbijnse traditie legde
Mozes het Woord uit in alle 70 talen
van de mensheid.

“God is geen man, dat Hij liegen zou;
of een mensenkind, dat Hij berouw zou
hebben. Zou Hij zeggen en niet doen,
of spreken en niet volbrengen?” (Numeri 23:19)
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Waarom was het toelaatbaar om het
Woord te vertalen in andere talen, terwijl
de Griekse vertaling van de Bijbel door
koning Ptolemaeus als negatief beschouwd wordt?
Het doel van de vertaling van Mozes was,
het mogelijk te maken voor de gemiddelde mens, geestelijk verheven te worden
en goddelijke wijsheid te verwerven, en zo
de eigenschap te hebben van water, dat
voor allen beschikbaar is, terwijl het zich
boven de wereld blijft bevinden, zoals
olie, die op een mengsel drijft.
Het doel van Ptolemaeus was precies het
tegenovergestelde. Hij wilde het Woord
verlagen tot straatniveau en het afsnijden
van zijn heiligheid. Hij wilde literatuur van
de Bijbel maken. Iedereen die het Woord
van God als zodanig heeft bestudeerd,
kent de kracht die het heeft om je leven
te veranderen. Dit is niet het geval wanneer de Bijbel gereduceerd wordt tot niet
meer dan literatuur.
"Toen geheel Israël het oordeel vernam,
dat de koning had uitgesproken, werden

zij met ontzag voor de koning vervuld,
want zij merkten, dat de wijsheid Gods
in hem was om recht te doen." (1 Koningen 3:28)
Wij vinden hetzelfde idee in het Nieuwe Testament.

"Bedenkt de dingen, die boven zijn,
niet die op de aarde
zijn." (Kolossenzen 3:2)
Het Woord van God is niet alleen
maar een onderhoudend verhaal over
voorbije tijden. Het wil ons uitdagen en
onze innerlijke mogelijkheden naar
boven halen, om niet alleen onszelf,
maar ook onze families, onze gemeenschappen, en uiteindelijk de wereld
waarin wij leven te veranderen.
"Want het woord Gods is levend en
krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zó
diep, dat het vaneenscheidt ziel en
geest, gewrichten en merg, en het
schift overleggingen en gedachten
des harten" (Hebreeën 4:12)

“HET WOORD
VAN GOD IS NIET
ALLEEN MAAR
EEN
ONDERHOUDEND
VERHAAL OVER
VOORBIJE TIJDEN.

HET WIL ONS
UITDAGEN EN
ONZE INNERLIJKE
MOGELIJKHEDEN

NAAR BOVEN
HALEN”

Bezoeken aan het AMI Centrum in Januari—Daniel Gwertzman
In januari hebben we vele bezoekers ontvangen in het Centrum, zowel uit Israël als uit het buitenland: Duitsland,
Rusland, India, Zweden, de V.S. en Brazilië. Onder hen waren ook voorganger Paulo Roberto Pereira en zijn zoon
Abner. Hij woonde meerdere jaren hier in Jeruzalem met zijn vrouw en kinderen, toen hij op het Centrum werkte
met onze stichter, Shlomo Hizak. Roberto vertegenwoordigde hier zijn kerk in Brazilië.
We kregen ook een uitnodiging van de burgemeester van Jeruzalem, Moshe Leon, voor de Nieuwjaarsreceptie.
Deze heb ik samen met een ander bestuurslid bijgewoond. We ontmoetten er verschillende mensen, waaronder
Professor Stephen Pfann, president van de “University of the Holy Land”, het centrum voor de studie van het
vroegste christendom.

Onlangs was ik in de gelegenheid, de voormalige burgemeester van Shilo, David Rubin, te
ontmoeten. Hij is een zeer bijzonder mens, omdat hij zijn ervaring met het kwaad heeft veranderd in iets goeds voor de jongere generatie. Op 17 december 2001 reed hij in zijn auto, met
zijn drie jaar oude zoontje op de achterbank, toen ze werden aangevallen door terroristen.
Ze raakten allebei ernstig gewond, en twee jaar van operaties, traumatherapie en vele bezoeken aan artsen waren nodig om te herstellen.
Deze ervaring wekte een diep verlangen bij hem om kinderen te helpen die ook hadden geleden onder terrorisme. Als gevolg hiervan stichtte hij een school en een behandelcentrum voor kinderen die lijden aan posttraumatische stress-stoornissen.
Het AMI Centrum is begonnen, dit project te steunen, en een van onze groepen heeft hen al bezocht om het
wonderbaarlijke leven-gevende werk te zien, dat gedaan wordt om deze kinderen hoop op een betere
toekomst te geven.
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Brief uit Jeruzalem—prof. Meron Medzini (Hebreeuwse Universiteit)
Vele jaren geleden bedacht de legendarische Israëlische minister van buitenlandse
zaken Abba Eban een bekend zinnetje: “De Palestijnen hebben nog nooit de kans
gemist om een kans te missen”. De verwerping door de Arabische Liga van Trumps
“Deal van de Eeuw” voor de oplossing van het Israëlisch-Palestijns conflict is een
nieuw bewijs dat dit nog steeds geldt. Maar deze keer is de situatie volkomen anders.
De Palestijnen hebben hun banden met Washington verbroken, lang voordat de regering-Trump het plan op 28 januari 2020 bekendmaakte, in aanwezigheid van premier Benjamin Netanyahu van Israël. Dat deden ze nadat de regering-Trump de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem had verplaatst, Israëls soevereiniteit over WestJeruzalem had erkend en de annexatie door Israël van de Golanhoogten had aanvaard. De regering-Trump wist al lang van te voren dat, bij afwezigheid van een partner, het plan niet als vredesplan kan worden beschouwd, zelfs niet als basis voor vredesonderhandelingen.

“HET PLAN
TRUMP
BEVESTIGDE DAT
JEURZALEM NIET

OPNIEUW
GEDEELD ZAL
WORDEN EN DAT
DE PALESTIJNEN
HUN HOOFDSTAD
MOGEN
VESTIGEN IN EEN
BUITENWIJK VAN
OOSTJERUZALEM”

Vanuit Israëlisch perspectief bood het plan veel van de doelen waar men naar streefde, en zelfs meer. Israëls veiligheid wordt erin verzekerd door zijn voortdurende directe of indirecte militaire aanwezigheid op de gehele West Bank en waarschijnlijk ook in
de Gazastrook. Dit geeft Israël de mogelijkheid, terreur te voorkomen, en door de
oostgrens vast te leggen langs de rivier de Jordaan zal het zich kunnen beschermen
tegen dreigingen van verder naar het oosten, dat wil zeggen uit Syrië, Irak en bovenal
Iran.
Israël kreeg opnieuw een bevestiging van de plechtige belofte die president George
W. Bush in 2003 deed aan Ariel Sharon, dat Palestijnse vluchtelingen nooit naar Israël
zullen mogen terugkeren; dit betekent de formele afwijzing van de steeds door de
Palestijnen herhaalde eis: “Het Recht op Terugkeer”. Het bevestigde ook een dergelijke belofte van Bush aan Sharon dat aan Israël niet zal worden gevraagd, bepaalde
groepen nederzettingen op de West Bank op te geven. Praktisch niemand van de
bijna 450.000 Israëlische kolonisten op de West Bank zal zijn huis hoeven te verlaten. In
het plan staat ook dat Israël op een gegeven moment eenzijdig bepaalde delen van
de West Bank mag annexeren, en de Joodse nederzettingen daar volgens de Israëlische wet mag gaan besturen. Israël zou wel gevraagd worden, gebied aan zijn zuidwestelijke grens met Egypte af te staan, dat dan bij de Gazastrook gevoegd wordt.
De Gazastrook zal door middel van een tunnel met de West Bank verbonden worden.
Het Plan-Trump bevestigde dat Jeruzalem niet opnieuw gedeeld zal worden, en dat
de Palestijnen hun hoofdstad mogen vestigen in een buitenwijk van Oost-Jeruzalem.
Joden zullen op de Tempelberg mogen bidden en er zullen speciale regelingen komen voor de heilige plaatsen van de drie monotheïstische godsdiensten.
Netanyahu is waarschijnlijk minder gelukkig met het idee dat er een Palestijnse staat
zou komen, maar alleen nadat de Palestijnen aan een aantal eisen voldaan hebben:
dat zij Israël erkennen als Joodse staat, dat zij een werkende democratie scheppen,
gebaseerd op mensenrechten en vrije rechtspraak, dat zij afzien van het Recht op
Terugkeer en bovenal dat deze staat, die zal bestaan uit delen van de West Bank en
Gaza, geheel gedemilitariseerd zal zijn en dat Israël de controle zal krijgen over wie
de staat in en uit gaat. Het plan gaat ervan uit dat de Palestijnse Autoriteit in staat zal
zijn, Hamas en Islamitische Jihad in de Gazastrook te ontwapenen.
Vanuit Israëls perspectief is dit het beste dat bereikt kon worden. Vanuit Palestijns perspectief maakt het een einde aan het idee van een onafhankelijke Palestijnse staat
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binnen de grenzen van 1967 met Oost-Jeruzalem als hoofdstad. Het plan geeft de Palestijnen geen vetorecht over de uitvoering. Het kan gezien worden als een nieuwe versie van
eerdere verdelingsplannen, zoals opgesteld door een Britse Koninklijke Commissie in 1937 en
de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in november 1947. In feite zijn alle ideeën voor verdeling verworpen door de Palestijnen, die toen, evenals nu, gesteund werden
door de Arabische Liga en de Islamitische Staten. Abbas beweert dat hij niet de autoriteit
heeft om Jeruzalem te verdelen of om af te zien van het “Recht op Terugkeer”. Hierin herhaalt hij het standpunt van zijn voorganger, Yasser Arafat.
Zal dit plan belanden op de vuilnisbelt van de geschiedenis, of wordt het een fundament
voor onderhandelingen? In dat geval zal Israël moeten besluiten wat voor staat het wil zijn:
een Joodse democratische staat, gescheiden van de Palestijnen, of een binationale staat
met een aanzienlijke niet-Joodse bevolking die, terecht, burgerrechten zal eisen. Een andere
mogelijkheid is om te wachten op de uitslag van de verkiezingen van 2 maart 2020 voor de
Knesset, om te kijken wat er gebeurt, of zelfs om te wachten op de Amerikaanse presidentsverkiezingen in november 2020. Het is geen toeval dat het plan de Palestijnen een periode van vier jaar geeft om zich te verdiepen in de details en te besluiten of ze het in zijn geheel willen aanvaarden, of gedeeltelijk, of helemaal niet.
Ervaringen uit het verleden geven aan dat ze dit plan zullen verwerpen, net als alle voorgaande plannen. Israël zal dan moeten besluiten wat het uit dit plan wil overnemen, om het
vervolgens eenzijdig door te voeren.

Wat is zo bijzonder aan de Petrusvis? - Daniel Gwertzman
“Wij denken terug aan de vis, die wij in
Egypte aten om niet, aan de komkommers
en de meloenen, het look, de uien en het
knoflook.” (Numeri 11:5)
In de Joodse traditie neemt vis over het algemeen een speciale plaats in. Om te beginnen waren er geen aquariums in de ark
van Noach. Dit betekent dat de vissen niet
vernietigd werden tijdens de zondvloed. Ze
zwommen er letterlijk doorheen, en werden
er niet door getroffen. Dit betekent dat ze
niet waren aangetast door de zondige wereld om hen heen. De vissen zijn geschapen
op de vijfde dag van de Schepping, en de
wateren wemelden ervan. Ik geloof dat de
Bijbel letterlijk moet worden genomen, en dit
is zeker zo wat betreft de vissen, want er zijn
in de hele wereld meer dan dertigduizend
soorten vis. Met betrekking tot het citaat
waar ik mee opende: in de rivier de Nijl leven meer dan tweehonderd soorten vis. Het
probleem voor de Joden is dat ze koshere
vis eten, wat betekent dat deze vinnen en
schubben moeten hebben. Daarom eten ze
geen schelpdieren, geen krabben, kreeft,
zwaardvis, inktvis etc.
Waarom dan dit stukje over de Petrusvis?

Dat heeft allemaal te maken met een telefoontje dat ik kreeg van het hoofd van het
Bijbelgenootschap in Oekraïne. Hij heeft
Israël al vele malen bezocht, en nam dan
groepen mee naar onze “In Israël” seminars. Jaren geleden bezocht een van die
groepen Israël in een periode waarin we
allemaal erg druk bezig waren met een
zeer belangrijk project. Shlomo kon daardoor niet met hen mee naar Galilea. Zodra
ze terug waren nam hij contact op met de
leider van de groep; hij vroeg hoe de tocht
was verlopen, en hij zei uitstekend, maar er
was één probleem: ze kregen geen Petrusvis in het hotel.

Shlomo wist dat het de laatste dag voor
hun vertrek was, en hij wilde deze heel speciaal maken voor ze. Hij nam contact op
met hun hotel, zegde de lunch af, en belde
toen de leider van de groep en vertelde
hem dat hij ze allemaal uitnodigde voor de
lunch met Petrusvis in zijn favoriete visrestaurant in Jeruzalem. Hij nam ook de medewerkers van het Centrum mee. Het was een
heel bijzondere maaltijd, en Shlomo's motivering ervoor kwam rechtstreeks uit de Bijbel.
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“…en gij zult u verheugen over al het goede dat de
Here, uw God, u en uw huis gegeven heeft: gij, de Leviet en de vreemdeling, die in uw midden
is.” (Deuteronomium 26:11)

symbool van wedergeboorte; hij werd geassocieerd
met Hathor. In modern Hebreeuws wordt hij Amnoon
genoemd (afgeleid van “am”, moeder, en “noon”,
vis). In het Nederlands staat hij bekend als Petrusvis: dit
komt uit het evangelie van Mattheüs, waarin Petrus bij
Kafarnaüm een vis ving met een muntstuk in zijn bek, al
wordt daar de vis niet bij name genoemd.

Het restaurant had een lange tafel neergezet voor
iedereen. Er waren ook andere mensen in het restaurant die niet bij onze groep hoorden; ze waren ontroerd door wat ze hoorden, en iedereen die wilde
kreeg Petrusvis, en degenen die het al kenden of die
iets anders wilden konden bestellen wat ze lekker vonden. Wat daar gebeurde was een zegen, en een echt
voorbeeld van tafelgemeenschap, recht uit de Bijbel.

“Maar opdat wij hun geen aanstoot geven, ga gij naar
de zee, werp een vishaak uit en de eerste vis, die bovenkomt, grijp die. En wanneer gij zijn bek opendoet,
zult gij een zilverstuk vinden. Neem dat en geeft het
hun voor Mij en voor u.” (Mattheüs 17:27)

Na de verwoesting van de Tempel werd de tafel beschouwd als een soort altaar. Er is altijd een zegen
voor en na de maaltijd, er worden liederen gezongen
en woorden uit de Schrift bestudeerd. Shlomo deed
dit, en meer, en er werden Hebreeuwse liederen gezongen. Iedereen in het restaurant was werkelijk ontroerd door de geest van zegen die van onze tafel uitging. Het was, zo zeiden de deelnemers, “het beste
onderdeel van het programma”.

In feite was deze vis een essentieel voedingsmiddel
voor vele volken die rond de Middellandse Zee woonden ten tijde van het Romeinse Rijk, en hij was zeer belangrijk in Bijbelse tijden. Volgens veel geleerden stond
hij ook in het middelpunt bij de andere wonderen van
Jezus en Petrus. Gezegd wordt dat de menigte bij
Tabgha met een vismaaltijd gevoed werd. Van deze
vissen was bekend dat ze in grote groepen paaiden,
en dat ze in Bijbelse tijden de makkelijkste vissoort om
te vangen waren, aangezien ze betrekkelijk dicht onder het wateroppervlak blijven, en dicht bij elkaar
zwemmen. Het was een belangrijke voedingsbron in de
tijd van de Bijbel, toen vers voedsel schaars was en er
nog geen conserveringsmiddelen waren. De vis kan op
allerlei manieren bereid worden. Maar het lekkerste
vind ik geroosterde Petrusvis met pitabrood. Eigenlijk
heb je de meest voedzame maaltijd als je hem vers
krijgt, zo van het Meer van Galilea op je bord.

Wat betreft de Petrusvis, de juiste naam is Tilapia, wat
ook de verzamelnaam is voor bijna honderd soorten
vis. Het is voornamelijk een zoetwatervis, die je vindt in
ondiepe stroompjes, vijvers, rivieren en meren in een
warme omgeving. Volgens cijfers uit 2002 staat hij op
de vierde plaats in de lijst van meest gegeten vissen in
de Verenigde Staten. Hij staat bekend om zijn lage
prijs en makkelijke bereiding, zijn rijkdom aan eiwitten
en milde smaak. Hij is al bekend sinds ongeveer 1500
v.C.
Kortom, het is een smakelijke vis, die in feite erg goed
voor je is, omdat hij weinig verzadigde vetzuren bevat,
weinig calorieën, koolhydraten en natrium; hij bevat
fosfor, niacine, selenium, vitamine B12 en kalium. Tijdens de eerste en tweede tempelperiode leverden
het Meer van Galilea, Israels enige zoetwatermeer, de
Middellandse Zee en ook de rivier de Jordaan volop
vis. Dit wordt ook bevestigd door de grote hoeveelheid visgraten die zijn opgegraven op verschillende
archeologische vindplaatsen in Jeruzalem. Een van de
poorten van Jeruzalem wordt de vispoort genoemd
vanwege de vismarkt die daar vlakbij was gevestigd.
In de kunst van het oude Egypte was de Tilapia het

Toen zij dan aan land gekomen waren, zagen zij een
kolenvuur liggen en vis daarop en brood. (Johannes
21:9)
U hoeft misschien de vis niet zelf te vangen, of vissers
van mensen te worden, of zelfs maar naar het Meer
van Galilea te gaan, want u kunt de Petrusvis in heel
Israël krijgen. Maar u kunt wel deel worden van de Bijbelse profetie door de opdracht te vervullen die aan
Petrus gegeven werd: “Voed mijn schapen”. Dus:
“Komt en eet”. Het zal een onvergetelijke maaltijd worden, zolang het maar met zang en woorden uit de
Schrift gepaard gaat.

We wensen u gezegende feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!

Hartelijk dank voor uw giften!
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Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van
onze God houdt eeuwig stand. (Jesaja 40:8)
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We willen graag het kostbare werk van Shlomo Hizak
voorzetten. U kunt uw giften storten op rekening
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