Jeruzalems “Gay Pride Parade”
Bron : https://www.wayoflife.org/friday_church_news/20-24.php , 14-6-2019
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Vertaling door M.V.

De jaarlijkse “gay pride parade” van Jeruzalem werd gehouden op 6 juni 2019, met een geschatte
10.000-15.000 aanwezigen.
Om ultra-orthodoxe protesten tegen te gaan, was de politie massaal aanwezig en plaatsten er agenten om de 10 tot 20 meter langs de parcoursroute, en stationeerden helikopters en drones boven hun
hoofd.
Israëls eerste homoseksuele minister van Justitie, Amir Ohana, die uren geleden door Benjamin
Netanyahu was aangesteld, voegde zich bij de parade.
Het stadsbestuur weigerde het verzoek van hoofdrabbi Aryeh Stern om regenboogvlaggen te verwijderen; in plaats daarvan beval het de verwijdering van protestaffiches waarop stond: “Vader en
moeder = gezin. De moed om normaal te zijn”.
Geen wonder dat de Bijbel Jeruzalem “Sodom” noemt in Openbaring 11:8: “… de grote stad, die in
geestelijke zin genoemd wordt Sodom en Egypte, waar ook onze Heer werd gekruisigd”.
Ondertussen, in de op een na grootste stad van Israël, staat Tel Aviv’s 21ste jaarlijkse pride parade
gepland voor vandaag, 14 juni 2019, in het midden van een maand lang durend homoseksueel festival dat een van de grootste ter wereld is. Naar verwachting zullen er zo’n 200.000 in de parade marcheren.
Het Hilton Beach in Tel Aviv werd onlangs uitgeroepen tot “een van de beste gaystranden ter wereld” (“Pride komt voor de 21ste keer naar Tel Aviv”, Jerusalem Post, 5 juni 2019).
Het LGBTQ-gemeenschapscentrum van de stad wordt gefinancierd door de overheid.
Het is duidelijk dat de huidige terugkeer van Israël naar haar land niet de vervulling is van de profetieën van het Nieuwe Verbond. Want “U zult zich uw slechte wegen en uw daden die niet goed waren, herinneren. U zult walgen van uzelf om uw ongerechtigheden en om uw gruweldaden” (Ezechiël 36:24-31).
De huidige terugkeer is bedoeld als voorbereiding op de vervulling van de 70ste week van Daniël
(Daniël 9:27), wanneer Israël de tempel zal herbouwen en een verbond met de Antichrist zal sluiten
dat zal leiden tot de terugkeer van de ware Christus van Israël, Jezus, en de vestiging van zijn koninkrijk.
Zie ook: “De grootste “Gay Pride Parade” ooit van Tel Aviv (250.000 deelnemers!):
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/tel-aviv-gaypride.pdf
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