
Tijdens deze studiedag 
worden de verschillende kerke lijke 

posities met betrekking tot Israël tegen 
bijbels licht gehouden en met elkaar in gesprek 

gebracht, gevolgd door het uitwisselen van ideeën 
over de praktische consequenties daarvan.

In de diverse kerken van gereformeerd belijden wordt verschillend tegen 
Israël aangekeken. Dit gaat over meer dan alleen kerkelijke positiebepaling. 
Op de achtergrond speelt enerzijds een stuk verlegenheid, anderzijds een 

politisering en een polarisering in debatten hierover. De vraag blijft ook, wat 
‘verbonden heid’ met Israël eigenlijk betekent.
 
Deze studiedag heeft als doel verschillende visies en kerkelijke posities bespreekbaar 
te maken, een bezinning hierop te stimuleren, en handreikingen te bieden voor een 
eventuele nadere invulling van de verbondenheid van de kerk met Israël; voorbeelden 
van ‘good practices’ komen aan bod en aan het woord. De conferentie richt zich  
op predikanten, kerkelijk werkers, ambtsdragers en anderen uit de gereformeerde  
gezindte in de breedste zin van het woord.
 
Bij de organisatie van de studiedag zijn naast de onderzoeksgroep BEST van TUA en 
TUK, ook het Centrum voor Israëlstudies (CIS), vertegenwoordigers van Yachad (GKv), 
predikanten uit de NGK en het bestuur van de Jules Isaacstichting betrokken.

WOENSDAG 21 MAART 2018, VAN 14.00 TOT 22.00 UUR
Theologische Universiteit Apeldoorn

MEER INFORMATIE EN INSCHRIJVING 
www.weetwatjegelooft.nl/studiedagisrael (€ 35, studenten: € 25) 

of www.pepredikanten.nl/studiedagisrael (€ 55, incl. 0,25 EC certificaat)
Prijzen inclusief warm buffet.
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Wie nog meer verdieping en inhoudelijke discussie 
zoekt, is van harte uitgenodigd deel te nemen aan 
de tweedaagse, academische BEST Conference Israel as 
Hermeneutical Challenge, die wordt gehouden op 22 en  
23 maart 2018 aan de Theologische Universiteit in Kampen. 
Zie voor meer informatie www.weetwatjegelooft.nl/best 
conference2018 en www.pepredikanten.nl/bestconference2018
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  VISIE EN PERSPECTIEF

OVER DE RELATIE 
VAN DE KERK 
MET ISRAEL

De lezing van de Messiaanse theoloog 
Mark Kinzer (uit de VS) is gepland om 19.30 uur 
en zal in het Engels worden gehouden.


