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De grootste “Gay Pride Parade” ooit van Tel Aviv 
Bron: https://www.wayoflife.org/friday_church_news/19-24.php , 15-6-2018 

Vertaling, plaatje en voetnoot door M.V. 
 

 
 

De 20ste jaarlijkse Gay Pride Parade van Tel Aviv, op 8 juni, was de grootste ooit, met meer dan 
250.000 deelnemers! 
The Times of Israel schreef:  

“Israëli’s en bezoekers vieren vrijheid en tolerantie op het 20ste jaarlijkse evenement in hun zelf 
benoemde ‘meest gay-vriendelijke stad’ in de wereld. 

Overal in Tel Aviv waren cafés, winkels en lantaarnpalen bedekt met regenboogvlaggen, met 
daarbij tienduizenden toeristen die Israël speciaal bezochten voor het evenement. Stappend op 
hoge hakken en met een zwarte rok waarop een regenboogvlag was bevestigd, noemde een 
deelnemer zichzelf Aldifrost (30). Hij deed enkele danspasjes, waarbij hij zijn lange gekleurde 
haren deed wapperen. ‘Tel Aviv is de grote stad van de gays!’ schreeuwde hij, en zei dat hij 
voor de 10de keer aan deze parade deelnam. ‘Ik kom hier om te feesten en mijn drag-queen show 
te demonstreren’.  

Praalwagens bewogen zich de hele namiddag door de dichte straten van de binnenstad, met in-
begrip van één gesponsord door de Britse Ambassade, en gedecoreerd onder het thema van ‘Lo-
ve is Great Britain’.  
De UK ambassadeur in Israël is David Quarrey, een openlijke homoman” (“Meer dan 250.000 
pretmakers overspoelen Tel Aviv”, The Times of Israel, 8 Juni 2018).  

Sinds 2002 heeft Jeruzalem zijn eigen Gay Pride Parade festival. Vorig jaar hebben daar 22.000 
mensen aan deelgenomen. Het thema was “LGBTQ1 en Religie”.  
Dit is een duidelijk bewijs dat, alhoewel Israël terug in haar land is, zij zich nog in een geestelijk 
dode toestand bevindt, zoals geprofeteerd in Ezechiël 37:8, welke haar bekering voorafgaat: 

“En ik zag, en zie, er kwamen pezen op, er kwam vlees op en Hij trok er een huid overheen, 
maar er was geen geest in hen”. 

Israël is terug in het land om de Derde Tempel voor te bereiden, welke door de Antichrist zal bezet 
worden, zoals geprofeteerd in Daniël 9:27: Mattheüs 24:15; 2 Thessalonicenzen 2:3-12. 
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1 LGBTQ staat voor “lesbian, gay, bisexual, transgender, queer”. 


