
 

2 Zie, Ik maak Jeruzalem tot een schaal der bedwelming voor alle volken in het rond; ja 
ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. 3 Te dien dage zal Ik 

Jeruzalem maken tot een steen, die alle natien moeten heffen; allen die hem heffen, 
zullen zich deerlijk verwonden. En alle volkeren der aarde zullen zich daarheen 

verzamelen. 
 

Bron: Franklin ter Horst 2008 

De duivel weet dat zijn einde snel nadert. Daarom laat hij niets 

onbeproefd, om de joden toch nog op de een of andere manier te 

vernietigen. Dat hij daarvoor in het bijzonder de islam en Europa gebruikt 

is niet toevallig. Het toenemende antisemitisme/antizionisme in Europa is 

voor de duivel een soort generale repetitie van de toekomstige 

wereldwijde veldtocht tegen de joden. Europa zal zich tot een grote 

macht ontwikkelen maar deze macht zal van zeer korte duur zijn. De 

Europese Unie is een verzameling van landen die als los zand aan 

elkaar hangen. "Het is als leem dat zich heeft vermengd met ijzer"om 

met de woorden van de profeet Daniël (2:33) te spreken. IJzer en leem 

laten zich niet vermengen. De toekomst zal echter leren dat het Woord 

van de Almachtige meer kracht heeft dan welke mening van politieke 

leiders uit Europa dan ook. Europa is bezig de "steen Jeruzalem" te 

heffen maar ook de Europese leiders zullen zich daaraan vertillen. Er zal 

echter een moment komen dat Europa zal gaan inzien dat hun hulp aan 

de Arabische terreurbendes, verbaal en financieel, ook niet tot de 

gewenste oplossing zal leiden. Dan zal men het over een andere boeg 



gooien en Israël gaan paaien want hun uiteindelijke doel is de antichrist 

op de zetel in Jeruzalem te helpen. Men hoopt zo de God van Israël te 

kunnen uitschakelen zijn volk alsnog te kunnen vernietigen en de komst 

van Jezus de Messias te verhinderen. Europa gaat nog zeer barre 

tijden tegemoet omdat het zich openlijk heeft gekeerd tegen de God 

van Israël en Zijn volk. 

Dat is de boodschap die de Here aan 

de naties geeft. God zegt niet, dat Hij 

de naties die zich tegen Israël keren 

zal straffen! Nee, Hij zegt, Ik zal hen 

zoeken te verdelgen, dat is 

uitroeien. Hij zal zoeken te verdelgen 

wie zich verzet tegen de volvoering 

van Zijn plan met Israël. En dit plan is de oprichting van Zijn 

Koningsheerschappij op aarde, vanuit Jeruzalem. 

 

7 Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt 

voor u. 8 Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de 

duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende 

wie hij zal verslinden. 1 Petr.5 

 


