De geschiedenis van Israël.
Tijdslijnen

Schepping



Adam en Eva ( rond -4000 v.c)



Kain en Abel



Noach



Zondvloed

Ontstaan van Israël



Abraham in Kanaän (rond -2050)



Izaak vs Ismaël (rond -2000)



Jacob (Israël) (rond -1950)



Jozef verkocht naar Egypte

Egypte


Jacob en zijn familie verhuizen naar
Egypte vanwege hongersnood (rond 1930)



Mozes



Exodus (rond -1500) (= Feest van
Pesach!)



G’d geeft de thora aan zijn volk op de
Sinaaiberg

G’ds volk komt thuis
in het beloofde land.
 Verovering van Kanaän door Jozua
(rond -1460)
 Israël’s richteren
 Filistijnen veroveren Gaza strook
(rond -1200
 Dit gebied werd voor 't eerst
Palestina genoemd
 Israël's koninkrijk (Saul) (rond 1025)
 David, koning van Israël (rond 1000)


 Salomo, koning van Israël en bouw
aan de Tempel (965-922)
 Splitsing van het rijk in 2stammenrijk Juda en 10stammenrijk Israël (-922)
 10-stammenrijk verstrooid door
Assyriers (in -721)
 Verwoesting van de Tempel

Ballingschap in Babel
(rond - 587)
 Terugkeer (in 539)
 Bouw van de 2e Tempel (-520516)
 Esther versus Haman (= Feest van
Purim in -473)
 Alexander verovert Israël (in -334)
 Israël onder bewind van
ptolemeeen (Egypte)

Syrie verovert Israël
(-198)


Tempelverontreiniging door
Antiochus IV (Epifanes) (in -175)



Makkabeese opstand,
Tempelreiniging (= Feest van
Chanoeka in -164)



Pompejus verovert Israël (in -69)

Optreden van Yeshua


Geboorte van Yeshua (rond -4)



Kruisiging van Yeshua (rond 30)



Opstanding van Yeshua !!!

Handeling der Apostelen


Uitstorting van de Heilige Geest (de eerste regen) Oprichting van Messiaanse
(joden en christenen) verenigingen



Verwoesting van de 2e Tempel en van Jeruzalem (in 70)

Diaspora


Romeinse keizer Hadrianus onderdrukt joodse opstand en noemt het land
Palestina' (132-135)



Palestina onder heerschappij van Byzantium (Constantinopel) (in 330)



Scheuring tussen Christendom en Jodendom



Perzische inval met massale slachtingen (in 614)

Mohamedanen veroveren 'Palestina' (in 636)


maken Jeruzalem tot hun 3e heilige stad.



Kalief Hakem verwoest de kerk van het heilig graf tot woede van de 'christenen'



Kruisvaarders veroveren Jeruzalem (1099)



Mohamedanen (Saladin), Mammeluken (Beybars) en Mongolen (Tamerlan)



veroveren 'Palestina' (1187-1516)



Turks-Ottomaanse overheersing over het Midden-Oosten (1517)

Geallieerden aangevoerd door generaal Allenby
verdrijven de turken (1917)


Honderden joden keren terug naar Israël (in 1882)



Publicatie van 'de joodse staat' van T. Herzel (in 1896)



Russische jodenvervolging en verdere immigratie naar Israël (in 1903)



Publicatie van Balfourverklaring voor een Joods Nationaal Huis in 'Palestina' (in
1917)

Akkoord van Emir Feisal tijdens vredesconferentie in
Parijs (1919)


Arabieren kregen Jordanië toegewezen



Engelsen krijgen mandaat over 'Palestina' (in 1922-1948)



Wereldoorlog II met uitroeiing van 6 miljoen joden (1940-1945)

Wederoprichting van de Joodse staat !!! (in 1948)


Vijandige aanval afgeslagen ! (in 1948)



Massale vluchtelingenstroom van Arabieren aangespoord door hun leiders.



Onwettige annexatie van Gaza strook door Egypte en van de Westbank door
Jordanië.



Oprichting van de PLO door Y. Arafat. (in 1957)



Tweede vijandige aanval afgeslagen ! (in 1967)



Derde vijandige aanval afgeslagen ! (in 1973)



Joodse herovering van de oude stad !



De Palestijnse intifada



Oslo akkoorden (in 1991)



Verregaande Israëlische toegevingen tijdens regering Barak (in 2000)



Roadmap voor de 'vrede' (in 2004)

Terugkeer van de Hemelse Koning Yeshua op de wolken

