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Maart ’18 

 

Israël 70 jaar 

Een verbond dat staat!!! 

Tijd voor een feestje! 

 

Dit jaar bestaat de staat Israël 70 jaar. 

Stichting Cornerstone uit Soest wil dat feest vieren van 4-7 mei op de Betteld in Zelhem. 

Thema: ‘Connected in the Covenants.’ 

 

We vieren de trouw van de Eeuwige God aan zijn uitverkoren volk en via dat volk aan de hele wereld. We 

gaan dat doen in een tijd dat de kritiek op Israël toeneemt en dat ook de afwijzing op dat eeuwige verbond 

wereldwijd groeit. 

70 jaar wijst, Bijbels gezien, op een markante tijd van aardse volheid en is dus een mijlpaal. 

Stichting Cornerstone heeft zich jarenlang (vanaf 2003) ingezet voor verzoening en begrip tussen gelovigen 

in Jezus uit Israël en de Arabische wereld, samen met gelovigen uit de volkeren. Dit heeft veel teweeg 

gebracht en steeds meer vinden we elkaar in Messias Israël. 

Het vieren bestaat uit muziek, dans, sprekers, workshops met diverse thema’s (waaronder een lezing van 

kunstenares Jip Wijngaarden over een aantal van haar schilderijen over dit thema), steeds met de 

onderliggende gedachte dat de God van Abraham, Isaäk en Jacob aandacht voor de wereld heeft door middel 

van zijn volk Israël. Want het gaat om zijn eer en glorie. 

 

Er komen zestien internationaal en nationaal bekende sprekers bijvoorbeeld de messiaanse rabbijnen David 

Friedman, Itzhak Shapirah en Ariel Berkowitz. Arabische voorgangers Afeef Halasah, Bassam Nataly 

en Joseph Haddad en uit Nederland ds. Kees Kant, Peter Steffens en Orlando Bottenbleij. Voor 

jongerenvolwassen David Prins, Micha Essid, Y’oel Berkowitz en Daniel Prins. Zij en nog een aantal 

anderen zullen dat eeuwige verbond dat God heeft met Israël van verschillende kanten belichten. Alles 

vanuit het verzoende werk van de Here Jezus, de Messias van Israël en de wereld. Er is kinder- en een 

tienerprogramma met korte toespraken, maar ook met spel, muziek en sport. 

Aansluitend zal op 7 mei een speciale bijeenkomst worden gehouden,  

 

Maandag 7 mei is een bijeenkomst voor Joden en Arabieren. Ken je een asielzoeker die Arabisch spreekt, 

nodig hem/haar uit. Het maakt niet uit of zij een christelijke of islamitische achtergrond hebben. Er zijn 

Arabischtalige sprekers en ook is er Hebreeuwse en Arabische dans)muziek, waarbij u bent uitgenodigd om 

een dansje te wagen. Bid met ons dat het een dag wordt waarop veel mensen met een Arabische achtergrond 

het evangelie horen en ontvangen. Wij zoeken sponsering voor hun lunch ad € 12.50 p.p. en vragen u 

daarnaast (eigengebakken) taart/cake/koekjes en fruit mee te brengen voor een feestelijke ontmoeting. 

Opgave: www.debetteld.nl  

Voor meer informatie en aanmelding: www.cornerstone-ministries.info; www.connectedinthecovenants.org 

 

Mochtar Essid 
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