
Iran dreigt Israël met aanvallen 
 
Kort na de Israëlische aanval op de luchtmachtbasis in Syrië waarschuwde de 
vicecommandant van de Iraanse revolutionaire wachters Israël dat zijn 
luchtmachtbases "binnen bereik" zijn. "Israël: vertrouw niet op je luchtmachtbasis; ze 
zijn binnen handbereik, "schreef Hossein Salami 
op Twitter.  
Israël, zei Salami, leefde "in de mond van de 
draak". Zowel het noorden als het westen van 
Israël bevinden zich "binnen het bereik van onze 
raketten", dreigde hij in een toespraak in Teheran. 
"Israël is omringd en je kunt nergens heen om te 
vluchten, behalve om in de zee te vallen" 
"Waar je ook bent in het bezette land, je zult onder vuur komen van ons, van oost en 
west. Je werd arrogant. Als er een oorlog is, zal het resultaat je volledige eliminatie 
zijn, "zei hij. 
"Je soldaten en burgers zullen vluchten, en je zult het niet overleven. En je kunt 
nergens heen rennen, behalve om in de zee te vallen. ' 
Eerder waarschuwde Salami dat Israël niet op hulp van buitenaf moest vertrouwen. 
"Heb geen hoop in de VS en het VK; wanneer ze aankomen, ben je er niet. Je kunt 
het niet verdragen. Als je ontsnapt, kun je niet anders dan naar de zee. ' 
 

IRAN GETROFFEN DOOR EEN AARDBEVING  
NA HET DREIGEN OM ISRAEL AAN TE VALLEN 

 
Een enorme aardbeving van minstens 5,5 magnitude trof Zuid-Iran, slechts enkele 
kilometers verwijderd van hun kerncentrale nabij Bushehr. Het veroorzaakte een 
enorme zandstorm die de regio deed schudden.  

Sommigen noemen dit een goddelijke vergelding omdat ze Israël 

dreigden aan te vallen. (24 april 2018). 

 
https://israelunwired.com/iran-hit-with-massive-earthquake-after-threat-to-attack-
israel/ 
 
https://israelunwired.com/iran-hit-with-massive-earthquake-after-threat-to-attack-
israel/ 
 

Biblespace: 
 
In het kader van de bekende profetie “Gog uit Magog” waarbij Iran, de Perzen, een 
belangrijke rol zullen spelen, en hun coalitiepartners, Rusland, Syrië e.a. zullen  

volgen om Israël aan te vallen, maken wij de volgende opmerking: 
 

- De videoclips te zien op bovenstaande linken doen ons denken aan een 
bijzonder geweldige aardbeving welke er zal komen in het land Israël. 
Wanneer de legers Israël zullen binnenvallen, wellicht via de bergen, de 
Westbank in Israël, dan zal God optreden omwille van Zijn land, en Zijn 
Jeruzalem!  (Ezechiël 38:20) (Ezech.39:2) Ezechiël leefde in de zesde eeuw 
voor Christus. Deze aardebeving is er nog niet geweest! Zijn er dan geen 
wereldleiders welke hierin geloven?  
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- Het lijkt of de God van Israël, actief is in het wereldgebeuren van de eindtijd. 
Een overblijfsel van zijn volk zal worden behouden. (Zach.8:11)  

-  
- Er staat niet dat alle mensen op de aarde zullen beven, zoals slecht werd 

vertaald in de NBG. Het gaat over alle bewoners van de getroffen streek, 
hetzij het “land” Israël! “There in the land”.(CJB vert.) 
 

-  https://biblespace.files.wordpress.com/2018/02/gog-en-magog-20182.pdf 
 

-  
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