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De Religie van Dood en Terreur

Beoordeel zelf volgende YouTube video’s waarvan de links mij werden toegestuurd. (Met dank aan
de zender). Het zijn schokkende dingen (hoe kan het ook anders). De wereld is er blind voor. Hoe
komt dat? Hierdoor: “… naar het tijdperk van deze wereld, naar de overste van de macht der lucht,
van de geest die nu werkt in de kinderen van de ongehoorzaamheid” - Efeziërs 2:2. En “Van hen
geldt dat de god van deze wereld de overleggingen van de ongelovigen heeft verblind” (2 Korinthi-
ers 4:4). De duivel wekt heimelijk antisemitisme op in de harten van de ongelovigen, want hij weet
wat de plaats van Israël zal zijn in haar nabije, herstelde toestand (Romeinen 11). Hier dan de vi-
deo-links zoals ze me werden toegestuurd :

Egyptian Cleric tells Children of Martyrdom:
http://nl.youtube.com/watch?v=HCnqD1PX3yQ&feature=related

Islam Permits Sex with One-Year-Old Girls:
http://nl.youtube.com/watch?v=SsExiAbCk1A

Children of the Future Jihad:
http://nl.youtube.com/watch?v=_hBuiSP8X6E

Muslim Sesame Street V: Pepsi Cola, the Apes, Pigs and Jews:
http://ie.youtube.com/watch?v=nhbHVEGnYD8&feature=related

Hamas education for kids (extended):
http://ie.youtube.com/watch?v=tNtgiRR0iDM

Children of Islam:
http://ie.youtube.com/watch?v=KfyEQxABODs

Children of Jihad:
http://ie.youtube.com/watch?v=odvRlLZrlJ4

Israel Hamas Gaza Hizbuallah Threat and Mass Indoctrination:
http://ie.youtube.com/watch?v=sclBIsKzqmU

Israel Gaza and Hamas’s Child Indoctrination:
http://ie.youtube.com/watch?v=vfysgJtCNRo

Ask for Death:
http://ie.youtube.com/watch?v=j-ww0uNi1wo

Islamic Child Abuse/Slavery:
http://ie.youtube.com/watch?v=gdi2bdv4nwA

Arafat: Palestinian children are peers of 14 years old Shahid:
http://ie.youtube.com/watch?v=IS66JQ_iJvY

Soera 8:65 : “O profeet, spoor de gelovigen aan om te vechten. Als er twintig onder u zijn die stand
houden, zullen zij tweehonderd overwinnen en als er honderd uwer zijn zullen zij duizend der on-
gelovigen verslaan, omdat zij een volk zijn dat niet wil begrijpen”. (Bron: http://www.islam-
info.be/idp/kuran/koran/)

Mattheüs 5:44: “Hebt uw vijanden lief; zegent ze, die u vervloeken; doet wel aan hen, die u haten;
en bidt voor hen, die u geweld doen, en die u vervolgen”. (De Heer Jezus Christus).
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