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Berichten

Op 23 juni 2014 wordt in Ede een interna-
tionale conferentie van Messiasbelijdende 
Joden belegd. Het thema zal zijn: ‘Jewish 
Disciples of Jesus: A Blessing and a Chal-
lenge to the Church’. De leden van de 
zogenaamde Helsinki Consultation, een 
wereldwijd platform van Joodse volgelin-
gen van Jezus, zullen elkaar ontmoeten en 
bijdragen leveren. Daaronder zijn bekende 
namen die over dit thema hebben gepu-
bliceerd, zoals dr. Mark S. Kinzer uit de 
Verenigde Staten, fr. Antoine Lévy OP uit 
Finland, dr. Richard Harvey uit Groot-
Brittannië en fr. David Neuhaus SJ uit 
Israël. De ontmoeting wordt opengesteld 
voor niet-Joodse belangstellenden, waar-
mee men het gesprek wil zoeken.

In 2010 werd de ‘Helsinki Consultation’ 
(link naar http://helsinkiconsultation.
squarespace.com/) opgericht, die jaarlijks 
samenkomt om vragen te bespreken waar 
men zich als Joden binnen het lichaam 
van Christus mee geconfronteerd ziet. Na 
conferenties in Helsinki, Parijs, Berlijn en 
Oslo zal de Consultation in 2014 op de 
Christelijke Hogeschool te Ede gehouden 
worden.
Het Centrum voor Israëlstudies zal gast-
heer zijn en nodigt belangstellenden uit 
zich op te geven via CIS@che.nl.
De toegangsprijs is 15 euro, inclusief 
lunch.
De conferentie wordt gepland van 10.00 
tot 16.00, nadere gegevens worden bin-
nenkort bekend gemaakt via de website 
van het CIS, www.centrumvoorisraelstu-
dies.nl. 

Voor meer informatie over het CIS, zie 
www.centrumvoorisraelstudies.nl.
Desgewenst kunt u ook contact opnemen 
met de directeur van het CIS, dr. Michael 
Mulder, e-mail: m.c.mulder@hetnet.nl. 
tel. 0341-556830.
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belang vanwege de verklaring van een 
aantal rabbijnse termen. Daarnaast 
verscheen een aantal kleinere geschrif-
ten en artikelen waarin de verhouding 
Joden – Christenen in praktische 
verklaringen werd omschreven. Rudolf 
Boon heeft in dit opzicht aan de kerk 
een belangrijke dienst bewezen, niet in 
het minst door te wijzen op bescheiden-

heid in plaats van hoogmoed. Van 
bescheidenheid getuigt zijn levensloop 
en zijn terugblik daarop in hoge mate. 
Zijn geschriften, ook die welke andere 
aspecten van kerk en cultuur behan-
delen, zijn nog steeds van belang. Zijn 
aandacht voor de traditie, en hoe deze 
een plaats kan krijgen in onze tijd is 
uiterst actueel.
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