20ste Gay Pride Parade in Jeruzalem
Bron : https://www.wayoflife.org/friday_church_news/23-23.php , 10-6-2022
Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling, voetnoot, eindnoot door M.V.

20ste Jeruzalem Pride : https://www.bbc.com/news/world-middle-east-61678682
Meer dan 7.000 namen deel aan de 20ste jaarlijkse Jerusalem Pride Parade op 2 juni.
Het evenement werd bijgewoond door Knesset-voorzitter Mickey Levy, minister van Sociale Gelijkheid Meirav Cohen en minister van Openbare Veiligheid Omer Barlev.
Levy zei tegen de homoseksuele rechtenactivisten: “Je hebt het recht om lief te hebben wie je wilt,
je hebt het recht om te trouwen met wie je liefhebt, je hebt het recht om een gezin te stichten zoals
iedereen” (“Een overwinning van licht op duisternis”, The Times of Israel, 2 juni 2022).
Barlev noemde de parade “een overwinning van licht op duisternis, een overwinning van gezond
verstand op extremisme”.
De overheid zette meer dan 2.400 agenten in om de deelnemers te beschermen. Tijdens de parade
van 2015 stak een ultraorthodoxe jood een 16-jarig meisje dood.
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De Tel Aviv Gay Pride-parade1, gepland voor 10 juni, is een van ‘s werelds grootste!
De snel groeiende wereldwijde steun voor homorechten is een belangrijk teken des tijds. Sodom
wordt meerdere malen genoemd in de evangeliën en de nieuwtestamentische brieven in verband
met de eindtijd.
“Op de dag echter waarop Lot uit Sodom wegging, regende het vuur en zwavel uit de hemel en
bracht hen allen om. Evenzo zal het zijn op de dag waarop de Zoon des mensen geopenbaard zal
worden” (Lukas 17:29-30).
In het boek Openbaring wordt Jeruzalem “de grote stad” genoemd, “die in geestelijke zin genoemd
wordt Sodom …” (Openbaring 11:8).

Eindnoot:
Sodom wordt 10 maal genoemd in het Nieuwe Testament (HSV):
Mattheüs 10:15; 11:23 (2x)
Markus 6:11
Lukas 10:12; 17:29
Romeinen 9:29
2 Petrus 2:6
Judas 1:7
Openbaring 11:8.
Lees ook:
o De Tel-Aviv Gay Pride Parade: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/tel-aviv-gaypride.pdf
o Jeruzalems Gay Pride Parade: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/gay-pride-jeruzalem.pdf
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