
Bijbelgetrouwe christenen die wakker zijn, volgen vandaag de vervullingen van de 
profetieën beschreven door Gods profeten. Zij onderzoeken de geheimen van Gods 
woord, en volgen geen in slaap wiegende prietpraat. Dit bericht zien wij als een update 
van onze studie over Gog en Magog.  
https://biblespace.files.wordpress.com/2017/07/gog-en-magog-door-gaytant-5-dec-
automatisch-opgeslagen.pdf 
 

Ezechiël 38:4 Ik zal u 
komen halen, haken 
slaan in uw kaken en 
u doen 
uittrekken met uw 
gehele leger: 
paarden en ruiters, 
allen 
volledig uitgerust, 
een grote schare, 
met grote en kleine 

schilden, allen vertrouwd met het zwaard 
 
 
Via “Israël News”  horen wij wat zich afspeelt in het M.O. en bijzonder wat betreft het 
grensgebied bij de Libanon. Wij naderen een conflict tussen de grootmachten. Wat 
bijzonder is in dit gebeuren, is dat Gods wegen ondoorgrondelijk zijn. Wij horen over 
afspraken tussen Amerika en andere terroristische groepen. Beslissingen kunnen soms 
snel veranderen, dat ervaren wij bij grote politieke leiders. 
 
 
Er waren gesprekken 
tussen:   
Pr. Trump en Saad Hariri 
president van de Libanon, 
voor steun aan Libanese 
strijdkrachten tegen IS. 
Een Rabbi en ook wij 
spreken van veel 
verwarring bij al die 
strijdende  partijen. Wij 
lezen het hieronder. 
 

Ezechiël 38:21 Dan zal Ik op al mijn bergen het zwaard tegen hem oproepen, 
luidt het woord van de Here HERE; het zwaard van de een zal 

tegen de ander zijn. 
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Dit zou komen door een Goddelijke interventie, en niet onder wereldse politieke inzet. 
Het is God die spreekt: “Ik zal u komen halen” tegen Gog, Rusland. Pijnlijke haken, 
situaties, zullen Rusland en Iran dwingen op te trekken. De wereld zal later begrijpen 
dat God Zijn volk niet vergat! 
 
 

Ezechiël 39:6 Ik zal vuur werpen in Magog en onder hen die in 
gerustheid de kustlanden bewonen; en zij zullen weten, dat Ik de 

HERE ben.7  Ik zal mijn heilige naam bekendmaken onder mijn 
volk Israël; Ik zal mijn heilige naam niet meer laten ontheiligen; 

en de volken zullen weten, dat Ik de HERE ben, heilig in Israël. 
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