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Kaäba - Mekka 

Romeinse Rijk - 117 AD 



Rotskoepelmoskee 

Islamitische veroveringen 622-750 
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Kruisvaardersburcht - Akko 

Kruistochten 



Turkse rijk - 1683 



Maarten Luther 
Over de Joden en 

hun leugens - 1543 



Jesaja 43: 
 
5  Vrees niet, want Ik ben met u; Ik doe uw 
nakroost van het oosten komen en vergader 
u van het westen. 
6  Ik zeg tot het noorden: Geef, en tot het 
zuiden: Houd niet terug, breng mijn zonen 
van verre en mijn dochters van het einde der 
aarde, 
7  ieder die naar mijn naam genoemd is, en 
die Ik geschapen heb tot mijn eer, die Ik 
geformeerd heb, die Ik ook gemaakt heb. 
8 ¶  Doet het volk uitgaan, dat blind is, al 
heeft het ook ogen, en dat doof is, al heeft 
het ook oren. 

    J.N. Darby           Blackstone              1909 



Turkse rijk - 1914 



GB verdeelt mandaatgebied in 2 delen, 
Volkerenbond stemt in 1922 in 



          GB beperkt de immigratie  
          van Arabieren niet 







          GB blijft de immigratie  
          van Joden beperken 



















Bijzondere christenen 

Walid Shoebat - voormalig PLO-lid              Tass Saada - ex-PLO en ex-chauffeur v Arafat 
http://www.shoebat.com               http://www.hopeforishmael.org/     

Mark A. Gabriel               Paul Wilkinson - gepromoveerd op 
ex-prof in islam Al-Azhar Universiteit in Caïro, Egypte            John Nelson Darby and the Origins of Christian Zionism 
http://www.drmarkgabriel.com/                                        http://www.thebereancall.org/taxonomy/term/657 
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Wie u vervloekt, zij vervloekt, en wie u zegent, zij gezegend. 
(Genesis 27:29) 
 
 
Spreuken 24: 
11 ¶  Red hen die ten dode gegrepen zijn, wend u niet af van 
hen die ter slachting wankelen. 
12  Wanneer gij zegt: Zie, wij wisten dit niet; zal Hij, die de 
harten doorzoekt, het niet merken, en Hij, die op uw ziel let, 
het niet weten, en de mens naar zijn doen vergelden? 
 
 
Bidt Jeruzalem vrede toe: mogen wie u liefhebben, rust 
genieten; vrede zij binnen uw muur (Psalm 122:6-7). 








