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ISRAËL 70 JAAR! 

Volgend jaar bestaat de Staat Israël 70 jaar; een Bijbelse volheid, en dat wil Stichting Cornerstone Ministries 

vieren met een spetterende conferentie. Zeker in deze tijd waarin er steeds meer kritiek wordt geuit op Israël. 

Gods trouw aan Zijn volk zal nimmer verdwijnen. 

Van 4 tot en met 7 mei 2018 vieren wij het 70-jarig bestaan van Israël met een programma voor jong en oud op 

“De Betteld” in Zelhem. 

Het thema is: Connected in the Covenant; celebrating 70 years of Israel and the love of Gods covenants. 

 

Stichting Cornerstone Ministries heeft zich jarenlang ingezet voor verzoening tussen gelovigen uit Israël en uit 

de Arabische wereld, samen met gelovigen uit de volkeren. 

In de loop der jaren hebben wij diverse conferenties georganiseerd en zijn er ontmoetingen geweest tussen 

gelovigen uit de drie voornoemde groepen. 

 

Twaalf nationaal en internationaal bekende sprekers uit zowel Israël, de Arabische wereld als de rest van de 

wereld zullen deelnemen. Er is muziek; er zijn workshops, en het centrale thema is de trouw van de Eeuwige, 

de God van Abraham, Isaak en Jakob ten aanzien van Zijn volk, dat Hij uit alle volkeren heeft gekozen, en dat 

Hij Zijn Zoon Jezus heeft gezonden om de wereld te redden. Er zal onderwijs worden gegeven over de liefde en 

verbondenheid van God met Israël en de wereld. 

Sprekers zijn onder anderen: de rabbijnen David Friedman en Itzhak Shapira; de Arabische voorgangers Ben B; 

Afeef Halasah, en kunstenares Jip Wijngaarden. Ook staan er Israëlische dansen op het programma.  

Voor kinderen vanaf de basisschool leeftijd en tieners is er een spetterend programma met muziek, sport en 

spel.  

Wij nodigen u van harte uit om dit feest met ons mee te vieren.  

Meer informatie over sprekers en het programma vindt u op www.connectedinthecovenants.org 

 

SPREKERS 

 RABBIJN ITAHAK SHAPIRA (Israël) 

 David Friedman (Israël) 

 Ben B. (NA) 

 Rabbijn Yehezqel Malinconic (Canada) 

 Peter Steffens (NL) 

 Afeef Halasah (Jordanië)  

 Ariel Berkowitz (Israël) 

 Lorenzo Greco (België) 

 Doron Keidar (Israël) ‘Cry for Zion’ 

 Predikant Orlando Bottenbley (NL) 

 Rabbijn Emmanuel Rodrigues (Parijs) 

 

 

 

 

http://www.connectedinthecovenants.org/
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SPREKERS VOOR DE JEUGD  

 David Prins and Daniel Prins (NL) “Jongere pioniers” 

 Beni Friedman (Israël) “Jongere pioniers” 

 Y’oel Berkowitz (Israël) “Jongere pioniers” 

 Micha Essid (NL) “Jongere pioniers” 

 

WAAROM BLAZEN WIJ TIJDENS DE CONFERENTIE DE SJOFAR? 

In de Tora is het blazen op de sjofar onder meer een alarmsignaal voor oorlog. Het gaat daarbij om de strijd 

tegen onze lagere driften. De sjofar herinnert ons aan de dag van de Hemelse berechting. Zijn we gestegen op 

de ladder van onze spirituele ontwikkeling? 

Toen wij de Tora kregen op de berg Sinaï was er veel en sterk sjofargeluid te horen. Op Rosj HaSjana nemen 

we de Tora opnieuw aan. De Tora zet ons aan tot spirituele groei. 

Bij de kroning van een koning wordt er op trompetten of bazuinen geblazen. Op Rosj HaSjana kronen wij God 

tot Koning van de wereld. Dit houdt in dat we ons voornemen om God blijvend te gehoorzamen. 

Het blazen op de sjofar herinnert ons aan de Offerande van Isaak, de Akedat Jitschak. Waarom moeten wij God 

aan de Akedat Jitschak herinneren? God herinnert zich toch altijd alles? Eigenlijk helpen wij voornamelijk 

onszelf door ons deze geschiedenis te herinneren. De sjofar brengt ons in herinnering hoe Abraham bereid was 

om alles te doen voor God. Als wij ons dat realiseren, proberen wij zoveel mogelijk op Abraham te gaan lijken. 

 

Tot op heden hebben zich een paar mensen aangemeld om op de sjofar te blazen! 

Wij zoeken nog steeds mensen die graag tijdens de conferentie in 2018 de sjofar willen blazen. Onze intentie is 

om tijdens de conferentie 70 sjofars tegelijkertijd te laten blazen om ons te herinneren aan de belofte van God 

aan Abraham, Isaak en Jakob.  

Als je een sjofar hebt en je kunt goed blazen, stuur dan een e-mail naar (mokhtar.cornerstone@gmail.com). 

 

His Shalom, 

Stichting Cornerstone, Soest 
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