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De aleppo codex Matti Friedman 2012-06-23 Het waargebeurde verhaal over de ondergang van de beroemdste Hebreeuwse
bijbel Een verhaal met echte detective-allures over het lot van de Aleppo Codex en de geheimen die hij met zich
meedraagt De Aleppo Codex is de 10de-eeuwse, unieke kopie van de Hebreeuwse Bijbel. 'De kroon', zoals dit boek ook
wordt genoemd, wordt beschouwd als een van de belangrijkste joodse manuscripten. Journalist Matti Friedman voerde
jarenlang onderzoek uit naar de lotgevallen van dit boek. Hij laat zijn licht schijnen op twee pijnlijke geheimen: hoe
de Aleppo Codex van Syrië terug naar Israël werd gebracht en waarom, op mysterieuze wijze, ruim 200 pagina's uit het
boek verdwenen. Een boek dat op een originele manier inzicht verschaft in de geschiedenis en complexiteit van de joodse
gemeenschap en dat iedereen een spiegel voorhoudt: mensen blijven mensen die, vaak tegen beter weten in, toch gebreken
vertonen. Vertaald door J.F.Braks.
The Creation of Israel Jim Whiting 2020-02-04 The formation of the State of Israel in 1948 is one of the most important
events in recent History. About 3,000 years ago, Israel was a powerful nation. But it soon fell from power and in the
second century CE most Jews were forced out of their homeland. Many went to Europe, where they were subject to
prejudice and persecution for centuries. By far the worst case was the Holocaust, in which six million Jews were
killed. Their suffering accelerated a move toward the development of a Jewish state in what came to be called
Palestine. However, Palestine was the home to hundreds of thousands of Arabs. Conflict between the two sides was
inevitable. Open warfare broke out after the United Nations voted to partition Palestine into a Jewish state and an
Arab state. Though the Israelis achieved their independence, the region has never known true peace.
THE SPEAKING STONES Vir Singh 2018-07-31 The Israel you do not know has all the worth you cannot refrain from knowing.
The State of Israel encompasses all the worth a beautiful and a vibrant civilization on Earth could be expected of.
Blossoming with stupendous culture, the Holy Land of Israel is the birthplace of Jesus Christ. Life in its fullness,
beauty on its climax, intrinsic virtues full of aesthetic fragrance – Israel is just incredible and inscrutable. The
lands, the waters, the airs and the skies of Israel unceasingly sing the glory of a unique civilization on Earth. Every
stone here narrates a unique history of the Jewish civilization. Every majestic monument in Israel speaks volumes about
the great history of the Jewish land and culture. The winsome smile every child, every man and every woman wears
reveals the great achievements the Jewish culture has generously added to our world. With exemplary agricultural
systems, state-of-the-art environmental management, giant leaps in science and technology, baffling engineering
structures and architecture and extraordinary socio-cultural organizations like the Kibbutzim, and with an intensive
quest of peace and living a life of dignity, the Jews of Israel are all-prepared to reach the stars.
O Jerusalem Larry Collins 1975
Regenboog in de nacht Dominique Lapierre 2010-06-24 Een regenboog in de nacht Een aangrijpend epos over de geboorte van
Zuid-Afrika Zelden las ik de geschiedenis van Zuid-Afrika zo helder en meeslepend beschreven als in dit boek. - Anna
Enquist 6 april 1652: een handvol Hollandse tuinders stapt aan land op het zuidelijkste puntje van Afrika. Hun
opdracht: sla telen voor de bemanning van de passerende VOC-schepen uit Amsterdam die door scheurbuik worden
gedecimeerd. De kolonisten houden het sla telen echter al snel voor gezien en trekken naar het noorden om zich te
vestigen in het uitgestrekte, dorre land. Grootgebracht in de calvinistische traditie en met het geloof het uitverkoren
volk te zijn, gaan deze eerste kolonisten de confrontatie aan met Bosjesmannen en later met de Zoeloes. Op zoek naar
goud en diamanten komen ze in aanvaring met de soldaten van koningin Victoria van Groot-Brittannië. De Boeren delven na
twee Boerenoorlogen het onderspit, hoewel ze in twee Boerenrepublieken de basis weten te leggen voor het
apartheidsysteem in Zuid-Afrika. In 1994 komt aan dat systeem een einde als Nelson Mandela gekozen wordt tot de eerste
zwarte president van Zuid-Afrika. Dominique Lapierre werkte veertien jaar als journalist voordat hij schrijver werd.
Van zijn boeken zijn wereldwijd meer dan veertig miljoen exemplaren verkocht. De opbrengst van zijn boeken gaat naar de
humanitaire hulporganisatie Action pour les Enfants des Lépreux in Calcutta. Ik kan dit indrukwekkende boek van harte
aanbevelen, niet in het minst omdat de met elkaar verweven geschiedenis van Nederland en Zuid-Afrika onze aandacht ten
volle waard is. - Irene van Lippe-Biesterfeld, Prinses der Nederlanden Zuid-Afrika is een land met een gespleten ziel
die langzaam heelt. Dit imponerende boek voert u mee op reis door de geschiedenis van dit fascinerende land.- Foppe de
Haan
O Jerusalem Larry Collins 1981
Ô Jérusalem Dominique Lapierre 2006-01-01 30 millions de lecteurs. 28 éditions internationales. Un grand film en
préparation. O Jérusalem Mai 1948. Les Anglais quittent la Palestine. La Ville sainte est à feu et à sang. Le conflit
israélo-arabe commence et ne s'éteindra plus. Un formidable récit historique débordant d'aventures, de drames, d'amour,
d'héroïsme et de secrets révélés. Un livre clé.
Mossad Victor Ostrovsky 1995 Een gewezen medewerker van de Israëlische geheime dienst doet onthullingen over de wereld
van de internationale spionage.
Mijn beloofde land Ari Shavit 2013-10-15 Indringend boek over de geschiedenis van Israël Aan de hand van menselijke
verhalen, ogenschijnlijk kleine gebeurtenissen en gesprekken met hoofdrolspelers vertelt Ari Shavit in Mijn beloofde
land het complexe verhaal van de moderne geschiedenis van de staat Israël. Israël bevindt zich momenteel in een
existentiële crisis. Ari Shavit, een van de invloedrijkste journalisten van Israël, gaat de dialoog aan met zijn
landgenoten en hun historie. Hoe is Israël, ooit een bastion van idealisme en democratische beginselen, op dit
verontrustende punt beland? In plaats van het bekende verhaal – van de oorlogen, de bestanden en de bekende politieke
kopstukken – vertelt Shavit het verhaal van de leiders van de volksopstanden, van de boeren, de immigranten, de
kolonisten en van de Arabieren: kortom, de mensen die het (morele) fundament vormen van het land Israël. Ari Shavit is
een van de meest gewaardeerde journalisten van Israël. Hij is politiek columnist van Haaretz, de invloedrijkste krant
van het land.

Een schrijver in oorlog Vasili Grossman 2012-03-08 Vasili Grossman werd in 1905 geboren in de stad Berdisjev in de
Oekraïne. In 1941 trad hij in dienst van het Rode Leger als schrijver voor de legerkrant De Rode Ster en werd de
populairste oorlogscorrespondent van Rusland. Het blad werd niet alleen in het leger maar ook onder het gewone volk
grondig gelezen. Door verslag uit te brengen van de verdediging van Stalingrad, de val van Berlijn en de Holocaust werd
Grossman een oorlogsheld. Anthony Beevor, schrijver van de bestsellers Stalingrad en Berlijn, is een van de grote
bewonderaars van Grossman. De roman Life and Fate die Grossman in 1960 voltooide werd gezien als een gevaar voor het
Sovjet regime beschouwd en publicatie werd verboden. Uiteindelijk wist men de tekst naar het Westen te smokkelen. In
1983, bijna twintig jaar na zijn dood, verscheen een Franse en een Engelse vertaling van de roman, die door velen als
de grootste roman van de twintigste eeuw wordt gezien. Vasili Grossman stierf in 1964. Antony Beevor las de
aantekeningen van Grossman voor het eerst toen hij onderzoek deed voor zijn boek Stalingrad en werd er onmiddellijk
door gegrepen. Beevor heeft Een schrijver in oorlog bezorgd, van een inleiding voorzien en samen met Loeba Vinogradova
uit het Russisch vertaald. Een schrijver in oorlog is gebaseerd op de aantekeningen die Grossman voor zichzelf maakte
toen hij als schrijver in dienst was bij het Rode Leger. Hij had graag als soldaat in het leger gediend maar was
daarvoor niet sterk genoeg. Als correspondent reisde hij met het leger mee. Vier jaar lang bevond hij zich aan het
front en was getuige van de meest meedogenloze strijd ooit gevochten en beschreef die als geen ander. Grossman maakte
de verschrikkelijke nederlagen van 1941 mee, de verdediging van Moskou en de gevechten in de Oekraïne. In augustus 1942
was hij gelegerd in Stalingrad. Vier maanden lang deed hij verslag van de strijd die daar in de straten gevoerd werd.
In de winter van 1943 keerde het tij definitief. De oorlog was eigenlijk beslecht, maar het zou nog meer dan twee jaar
duren voordat oost en west elkaar in Berlijn ontmoetten. De Duitsers trokken zich terug uit Stalingrad en het Rode
Leger trok naar het westen en herveroverde 'het moederland'. Grossman was aanwezig bij de tankslag bij Kursk, de
grootste uit de geschiedenis en trok vervolgens met het leger Polen en Duitsland binnen. Majdanek en Treblinka waren de
eerste concentratiekampen die het leger tegenkwam. Grossmans hartverscheurende en gedetailleerde verslag 'De hel van
Treblinka' gebaseerd op gesprekken met overlevenden en omwonenden werd later als bewijs gebruikt bij het Neurenberg
Tribunaal.
Hoe genees je een fanaticus Amos Oz 2016-06-01 Hoe wordt iemand een extremist en hoe kun je hem daar weer van af
helpen? In twee lichtvoetige en scherpzinnige essays probeert Amos Oz een antwoord op deze vragen te geven. Hij
onderzoekt de wortels van het fanatisme en rekent af met de clichés over het Palestijns-Israëlische conflict. De
briljante eenvoud waarmee hij deze wezenlijke kwesties behandelt maken dit boekje bijzonder aansprekend en inspirerend
voor iedereen die zich voor de wereldvrede interesseert: van jong tot oud, van scholier tot politicus.
O Jerusalem Larry Collins, Domnique Lapierre 1972
Dominique Lapierre et Larry Collins. O Jerusalem. Recit. [Illustr.] - Paris: Laffont (1971). 636 S. 8° Dominique
Lapierre 1971
Adolf Hitler John Toland 1977 Biografie van de Duitse diktator Adolf Hitler (1889-1945).
Jerusalem Divided Raphael Israeli 2014-05-22 Traces the background to the history of the Armistice Regime, established
in 1947 to combat the fighting between Jews and Arabs in Jerusalem. The author details the Armistice Commission, which
governed its application and the many in-built problems that thwarted their proper functioning.
De dode zeerollen en de verzwegen waarheid / druk 1 Michael Baigent 2009-04 Beschrijving van vermeende complottheorieën
met betrekking tot het achterhouden van belangrijke informatie over de Dode-Zeerollen.
O Jeruzalem Larry Collins 1983 Geschiedenis van het ontstaan van de staat Isra"el, en de rol die Isra"eli's, Arabieren
en Engelsen daarbij gespeeld hebben; gebaseerd op interviews.
Een koude winternacht Simon Sebag Montefiore 2015-11-02 Een epische roman van de hand van een groot historicus Moskou,
1945. In de straten vieren de Russen hun overwinning op de nazi’s. In het rumoer klinken plotseling schoten. Twee
tieners, beiden in een negentiende-eeuws kostuum, worden geraakt en sterven te midden van de feestvierende menigte. Het
blijken kinderen van hooggeplaatste Sovjetleiders te zijn. Is het moord? Zelfmoord? Een driehoeksverhouding? Een
samenzwering tegen Stalin zelf, of een van zijn meedogenloze intriges? Dan komen er twee geheime liefdesaffaires aan
het licht die het leven van alle betrokkenen in gevaar brengen. Een koude winternacht, dat eerder verscheen onder de
titel Serafima, is een hartverscheurend en onvergetelijk verhaal over liefde, huwelijk, overspel en familie tegen de
achtergrond van de turbulente Russische geschiedenis. Over de boeken van Simon Sebag Montefiore ‘De lezers van
Sebastian Faulks en Hilary Mantel zullen hier ook van smullen.’ Mail on Sunday ‘Betoverend. Montefiore heeft de
absolute gave om karakters in slechts enkele woorden neer te zetten.’ The New York Times ‘Een natuurlijke
verhalenverteller die zijn haast encyclopedische kennis van de Russische geschiedenis tot leven laat komen in een taal
die net zo schitterend is als het ijs in Sint-Petersburg.’ Washington Post ‘Een meesterlijke verhalenverteller – zijn
romans zijn verslavend.’GQ
Is New York Burning? Larry Collins The clock is ticking toward an inexorable deadline.... Four years after 9/11,
terrorists have hidden an atomic bomb in the heart of New York. If the President of the United States does not force
his Israeli allies to abandon all the land they have occupied in the aftermath of the 1967 War, Manhattan will be wiped
off the face of the earth. Will George W. Bush give in to this blackmail? Could a terrorist group have really gotten
access to an atomic bomb and smuggled it into the United States? Can the forces of the most powerful nation on the
planet find the hidden bomb and defuse it before it can explode? Could they, if necessary, evacuate New York?
Researched for two years, the authors studied thousands of documents and interviewed scores of people from the most
secret centers in the war on terrorism. Is New York Burning? is a diabolical thriller set at the very heart of today’s
world and its madness. The final collaboration from the authors of the world famous Is Paris Burning? and O Jerusalem.
Oh, Jerusalem Dominique Lapierre 1998
o-jerusalem-larry-collins
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Het eeuwige volk kent geen angst Shani Boianjiu 2013-01-16 In Israël worden drie vriendinnen volwassen in een wereld
vol kogels, angst en moed. Yael is scherpschutter en probeert uit alle macht niet verliefd te worden op de soldaten die
ze moet trainen. Avishag loopt wacht; de eindeloze dagen worden soms onderbroken door vluchtelingen die zich onder het
prikkeldraad door proberen te wurmen. Lea controleert niet alleen paspoorten maar moet ook haar medesoldaten in de
gaten houden. Samen roddelen ze over jongens, proberen `gewoon te zijn en vooral niet na te denken over de
verhongerende vluchtelingen, of de steeds groter wordende dreiging van buitenaf. Yael, Avishag en Lea worden constant
gedrild voor een oorlog die misschien nooit komt. Ze bevinden zich in het oog van de storm en ontdekken dat dromen van
een andere, misschien betere, wereld gevaarlijker is dan ze dachten.
O Jerusalem! Larry Collins 2007-09-04 An account of the bitter 1948 dispute between the Arabs and Jews over Jerusalem
highlights the role of the British as well as prominent individuals in the struggle. Reissue. (A Samuel Goldwyn
Productions film, releasing September 2007, directed by Elie Chouraqui, starring JJ Feild, Tovah Felshuh, Maria Pappas,
Ian Holm, Patrick Bruel, Tom Conti, and others) (History -- General)
O Jérusalem Dominique Lapierre 1971
O JERUSALEM Dominique Lapierre 1976
Oh, Jerusalén Dominique Lapierre 2006 Oh, Jerusalén narra el nacimiento del Estado de Israel en 1948, tras la cruenta
lucha entre árabes y judíos. Esta obra se ha convertido en un texto clave para entender por qué Israel sigue siendo,
medio siglo después de su fundación, una de las zonas más conflictivas del planeta.
Your People Shall Be My People Don Finto 2016-04-05 Updated and Expanded Edition of a Landmark Text on an Urgent Topic
Now updated and expanded, this landmark text reveals God's purposes for his covenant people in these times--and how
this revelation is impacting the church. Unlike Ruth in the Old Testament, many of us have turned our backs on the
Jewish people, the relatives of the Messiah, and we share the collective guilt for centuries of their persecution.
These pages remind us that now, more than ever, we must confess, embrace, and intercede for the chosen people of God,
aligning our prayers with God's plan. Once again, Israel and her people are center stage at a crucial moment in world
history, and this book shows why the church must effect reconciliation and why our prayers are vital in this hour. If
we will make the same covenant pledge to Israel that Ruth made to Naomi, the church will never be the same!
O Jerusalem Larry Collins 1988-05-15 An account of the bitter 1948 dispute between the Arabs and Jews over Jerusalem,
highlights the role of the British as well as prominent individuals in the struggle
Letter to Israel R. Dean Hubbard 2006-08 God's Countdown for Mankind Have you ever wondered how current events tie
together with biblical events of prophecy? This astonishing numbering breakthrough by R. Dean Hubbard reveals the
mystery of today's happenings and shows the progression of God's work upon the earth. Using this unique numbering
system, Hubbard shows how the timing of Hitler's rise to prominence, the collapse of the Soviet Union, and key
developments in the Middle East all tie into God's agenda for the Jewish people and the land of Israel. If translating
numbers is new to you, take this journey with Hubbard as he guides you to an exciting new level of understanding the
perfect will and plan of God. About the author: During his career, R. Dean Hubbard worked as an agent (stationmaster)
with the railroad, served in the Navy, and owned and operated radio stations. IN 1974 while building his second radio
broadcast station in Florida, Dean miraculously survived being electrocuted when he put his hand into a live
transmitter. This event changed his life, and Hubbard, son of a minister, followed his call into the ministry. Hubbard
is founder and president of Knowledge of Jesus, Inc., and resided in Mississippi.
The Road to Armageddon Larry Collins 2007-06-01 When Iran's deadly nuclear game is revealed, CIA agent Frank Williams
realizes there is only one man made for the job of traveling to the other side of the world to neutralize this threat:
his disgraced, but tough-as-lead former partner, agent Jim Duffy.
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Gandhi Larry Collins 1983 Relaas over het einde van de Engelse macht in Brits-Indië en over de totstandkoming van de
onafhankelijkheid van India en Pakistan in 1947.
New York brûle-t-il Dominique Lapierre 2004 Trois ans après le 11 Septembre, des terroristes cachent une bombe atomique
au cœur de New York. Si le président américain n'oblige pas les Israéliens à quitter toutes les colonies des
territoires arabes occupés, Manhattan sera rayée de la carte. Faut-il céder à ce chantage ? Des terroristes peuvent-ils
vraiment se procurer une bombe atomique et l'introduire sur le territoire américain ? Y a-t-il, pour les forces de
l'Etat le plus puissant de la planète, la moindre chance de la trouver et de la désamorcer ? Peut-on évacuer New York ?
Le compte à rebours commence... Deux ans d'enquête, une quantité impressionnante de documents examinés, dont beaucoup
ultra-confidentiels ; plus de trois cents personnes interrogées aux Etats-Unis, en Israël, en Grande-Bretagne, en Inde,
dans les centres les plus secrets de la guerre contre le terrorisme... New York brûle-t-il ? Un thriller diabolique, un
roman d'une force exceptionnelle au cœur de notre temps et de sa folie. Dominique Lapierre et Larry Collins sont les
auteurs de paris brûle-t-il ?, ...Ou tu porteras mon deuil, O Jérusalem, Cette nuit la liberté et du Cinquième
Cavalier.
O Jerusalem! (Second printing.). Larry Collins 1972
ICNT: Acts of the Apostles Babu Immanuel Venkataraman 2016-07-05 The ICNT series aims to give a well-informed
exposition of the meaning of the text and relevant reflections in everyday language for today’s Indian context. The
intended audience is the theological seminary or bible college, both students and faculty. However, the commentaries
are also suitable for pastors and lay people with an interest in theology. The commentaries are culturally-rooted and
the various applications relating to culture, society and religious life will help those involved in cross-cultural
evangelism and mission work. There is no direct equivalent of the ICNT and hence this will be the first Indian
commentary series serving India, and hopefully the entire subcontinent—India, Nepal, Bangladesh and Sri Lanka.
Ô Jérusalem Dominique Lapierre 1975
Oh Jerusalém Dominique Lapierre
O Jerusalem! Dominique Lapierre & Larry Collins 2009-11-01 First Published In 1978, This 2008 Edition Brings To The
Limelight Again The Turmoil Of May 1948, When The British Left Palestine, And Blood And Fire Engulfed Jerusalem. The
Israeli-Arab Conflict Had Begun And Continues To Hound The World Today, Impacting Other Nations And Worldwide Politics.
Ô Jérusalem Dominique Lapierre 1971
The National Union Catalogs, 1963- 1964
Jeruzalem S.S. Montefiore 2020-07-09 Herziene editie van hét standaardwerk over Jeruzalem 'Overdonderende geschiedenis
van de belangrijkste stad op aarde.' – NRC Handelsblad Jeruzalem vertelt de turbulente geschiedenis van drieduizend
jaar geloof, fanatisme en bloedvergieten in het middelpunt van de wereld. Van koning David tot de eenentwintigste eeuw
en van de geboorte van het jodendom, het christendom en de islam tot het Israëlisch-Palestijns conflict: de
geschiedenis van de Heilige Stad is de geschiedenis van de wereld. In deze complete en grootse biografie komt de stad
Jeruzalem opnieuw tot leven. Aan de hand van de vele kleurrijke historische figuren die de Eeuwige Stad rijk is onthult
historicus Simon Sebag Montefiore hoe Jeruzalem is uitgegroeid tot de belangrijkste stad in de geschiedenis van niet
alleen het Midden-Oosten, maar van de hele wereld. En hoe de stad ook in de moderne geschiedenis nog altijd een
sleutelrol speelt. Montefiores levenslange fascinatie en de meest recente studies komen op briljante wijze samen in
deze fenomenale geschiedenis. Jeruzalem is een waar meesterwerk dat intrigeert van begin tot eind. De pers over
Jeruzalem: 'Montefiore heeft een fraai portret geschilderd van een even mooie als explosieve stad.' de Volkskrant
'Magistrale biografie.' Trouw 'Onmogelijk om weg te leggen… Enorm vermakelijk.' New York Times Book Review 'Een
klassieker. Jeruzalem is een buitengewone prestatie, geschreven vol verbeelding en energie.' Financial Times
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