
1 Aldus deed de Here Here mij aanschouwen: Zie, Hij was bezig sprinkhanen te 
vormen, toen het nagras begon op te komen. En zie, het was het nagras na de 
afmaaiing voor de koning. 2 En toen zij op het punt stonden het kruid des lands 
volledig af te vreten, zeide ik: Here Here, vergeef toch!  
Hoe zou Jakob staande kunnen blijven? 
Hij is immers klein! 3 Dit berouwde de Here. Het zal niet geschieden, 4 Aldus deed de 
Here Here mij aanschouwen: Zie, de Here Here riep een vuur op om te straffen. Dat 
verteerde de grote vloed en zou ook het bouwland verteren. 5 Doch ik zeide: Here 
Here, houd toch op! Hoe zou Jakob staande kunnen blijven? Hij is immers klein! 
6 Dit berouwde de Here. Ook dit zal niet geschieden, zeide de Here Here. Amos 7 
 

Wanneer wij het laatste vers lezen van vorige hoofdstuk, dan is er sprake over het 

Assyrië.  

14 Voorwaar, zie, Ik verwek over u, huis Israëls, luidt 
het woord van de Here, de God der heerscharen, 
een volk dat u zal verdrukken van de weg naar 

Hamat tot de beek der Araba. 

Het Assyrië grondgebied kwam ten noorden van Israël. De huidige ontwikkelingen 

geven een beter beeld over de militaire werkingen van het Iraanse volk. (Het oude 

Perzië). 

Betrouwbare bronnen informeren ons over de troepen van Iran. Wij stellen ons de 

vraag: Wordt Iran de Gog, een leider in het M.O.?  

 

Momenteel stationeren zich Iraanse troepen ten noorden van Israël. Er is nu al een 

schending van de scheiding i.v.m. de V.N. troepen. Volgens Israëls PM ontwikkelt 

Iran een derde front op de Golan hoogvlakte met duizenden Hezbollah-strijders. Zij 

staan onder directe leiding van Iran. Iran is actief onder de dekmantel van de 

Syrische oorlog. 

Onlangs kwam een offensief van Iraanse troepen tegen Syrische rebellen in Zuidelijk 

Syrië, dit diende als een rookgordijn, voor het maken van een front gericht tegen 

Israël. (Al Jazeera) Deze troepen hebben een ernstige slagkracht.  



Wij volgen dit gebeuren in het licht van onze studie over 

God en Magog. 

 

 

 

 


