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Een hoopvolle en getuigende verklaring

Vaak is de gedachte dat Israëlzondag iets is voor predikanten en theologen. En weinig te maken heeft met het dagelijks leven als christen. Termen als ‘preekschetsen’ en ‘materialen voor de Israëlzondag’ kunnen die gedachte versterken. Maar niets is minder waar. Zonder Israël was er geen kerk. Zonder Israël geen Messias.

Toen recent het conflict in Israël weer hoog opliep, werd net voor ons Pinksterfeest en tijdens Sjavoeot (Wekenfeest)
in Israël een vrij unieke verklaring uitgegeven. Als Stichting Steun Messiasbelijdende Joden (SSMJ) ontvingen we
deze hoopvolle en getuigende verklaring van onze partners in Israël.
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3. (hart) 	Meditatieve lezing bij Genesis 12:4.
	Welke vragen stelt de tekst
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er naar onze tijd en mijn
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In de NBV staat een andere vertaling: ‘Alle
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Getuigenis

Genesis 12 naar onze tijd en

Toonhoogte
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