
7 Wee, want groot is die dag, zonder weerga; een 
tijd van benauwdheid is het voor Jakob; maar daaruit zal hij gered 

worden.Jer.30 
 

Komt er een tweede Holocaust voor Israël? Of een Holocaust voor de heidenen? De 
keizer van Amerika wordt gevaarlijker dan ooit kon worden gedacht. Een 
Amerikaanse presidentskandidaat noemt hem een “verwoester”! 

Het lijkt erop dat de wereldvrede in groot gevaar komt. De God van Israël heeft alles 
onder controle, en niets gebeurt zonder Zijn weten of plannen. Wanneer Israël zal 
bidden tot Zijn God, en Zijn Zoon zal erkennen, dan komt er redding! 

 

 

Obama voert Israël naar de ovens! 

 

Terwijl Obama aankondigde het voor illegalen nog makkelijker te zullen maken in de 
VS te blijven, wil Huckabee de grenzen juist sluiten. 

De Republikeinse presidentskandidaat Mike Huckabee (foto), die het de laatste tijd erg 
goed doet in de peilingen, heeft in een interview keihard uitgehaald naar president 
Obama vanwege onder andere de onlangs gesloten kerndeal met Iran. ‘Het 
buitenlandse beleid van deze president is het zwakste in de Amerikaanse 
geschiedenis. Het is zo naïef dat hij de Iraniërs vertrouwt. Door dat te doen zal hij de 
Israëliërs naar de deur van de oven voeren. Deze Irandeal is het meest idiote wat er 
is, en moet door het hele Congres en het volk worden verworpen. Ik heb de hele deal 
gelezen. We hebben alles weggeven. Het moet worden gestopt.’ 

 Huckabee zei dat zijn hoge scores in de peilingen ermee te maken hebben dat hij 
gewoon durft te zeggen wat de meeste mensen vinden. De grootste fout van andere 
conservatieven is in zijn ogen ‘dat ze praten alsof ze het tegen een groep mensen in 
een vergaderzaal van een bedrijf op Wall Street hebben’. In plaats daarvan zouden 



conservatieve kandidaten ‘een simpele boodschap over een kleine overheid, meer 
lokale overheid, lagere belastingen en minder regels’ moeten brengen, zodat de 
hardwerkende Amerikaan het weer wat beter krijgt. 

De fundamentele basis van de VS is volgens Huckabee niet geld en ook niet macht, 
maar de wet. ‘Onze waarde en waarden komen van een hogere bron: God. Niet van 
de overheid, maar van God.’ 

Bron: Breitbart 

 


