
 

 

 

 

 

 

 

 

Een bizar bericht in de Russische media: president Vladimir Putin roept studenten en 

gezinnen die in het buitenland leven op om terug te keren. Het doet wat denken aan de 

Koude Oorlog, en de reden is waarschijnlijk dezelfde: de gebeurtenissen in Syrië hebben 

de relatie tussen Rusland en het Westen serieus verslechterd. 

De situatie ziet er steeds somberder uit en lijkt meer en meer op een nieuwe Koude Oorlog te 

gaan uitdraaien. Een bericht in de lokale media vandaag doet toch weer de wenkbrauwen 

fronsen. President Vladimir Putin zou z'n politici in het buitenland opgedragen hebben om 

met hun geliefden naar het vaderland terug te keren. De spanningen tussen Rusland en de 

Verenigde Staten - en bijgevolg de hele Westerse wereld - zijn door de ontwikkelingen in 

Syrië weer aan het escaleren. Putin heeft deze week ook een bezoek aan Frankrijk geschrapt 

door een rel over de rol van Moskou in de Syrische burgeroorlog. 

Grote oorlog 

Wie het bevel van Putin niet gehoorzaamt, zou z'n kansen op promotie zien verdwijnen, stelt 

het bericht voorts. Maar een concrete reden voor de beslissing wordt niet gegeven. In The 

Daily Star zegt een Russische politiek analist, Stanislav Belkovsky, echter het volgende: "Dit 

is allemaal een onderdeel van de maatregelen om de elite voor te bereiden op een grote 

oorlog." 

Of we dit allemaal ernstig moeten nemen, is niet duidelijk. Maar feit is wel dat de spanningen 

tussen de Russen en de Amerikanen sinds de Koude Oorlog nooit meer zo groot zijn geweest. 

Onlangs liep het weer uit de hand door het conflict in Syrië waar de twee haaks tegenover 

elkaar staan. Net nadat ze een historisch akkoord tot een wapenstilstand hadden, werd die 

verbroken door een aanval op een hulpkonvooi van de VN in het gebied van de rebellen. 

Rusland steunt de Syrische regering van president Bashar al-Assad en de Verenigde Staten 

trokken zich terug uit de gesprekken omdat ze vermoedden dat Rusland mee verantwoordelijk 

was voor de aanval. 



Bezoek Parijs afgelast 

Deze week was het de Franse president François Hollande die oordeelde dat de Syrische 

troepen "oorlogsmisdaden" hebben verricht in de verwoeste stad Aleppo, en dat ze daarbij 

gesteund waren door Russische gevechtsvliegtuigen. Een dag later schrapte Putin zijn 

geplande bezoek aan Parijs. Hij moest er volgende week een nieuwe Russisch Orthodoxe kerk 

nabij de Eiffeltoren openen, maar Hollande had hem ook uitgenodigd om met hem over Syrië 

te komen praten. 

 

 

Commentaar Biblespace:  
 
Wanneer wij deze berichten lezen dan is dat nog geen reden om in paniek te 
komen. De Profeet Ezechiël schreef dat Gog onrustig zou worden, en zou 
reageren op de “haken” welke hem in een richting zouden dwingen. De richting 
is Israël. Doch wij geloven dat de tijd nog niet rijp is, doch God liet weten dat 
Hij zijn profetieën “haastig” zou laten in vervulling gaan. Iedere waakzame 
christen kan dit opvolgen, en weten “De tijd is nabij” ! 


