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De Openbaring van Johannes en Israël
Onlangs verscheen een nieuw boek over het laatste Bijbelboek. Het is van de hand van Peter Scheele, publicist en
cursustrainer. Een opmerkelijke publicatie: Israël speelt er een prominente rol in.
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