
GOD DOET WAT HIJ EZECHIEL LIET WETEN! 

Ezechiël 38:3 en zeg: zo zegt de Here HERE: zie, ik zàl u, Gog, grootvorst van Mesek en 
Tubal!(Rusland) 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;5 ook Perzen, Ethiopiërs en Puteeërs, allen met 
schild en helm;6  Gomer en al zijn krijgsbenden; Bet-Togarma ver in het noorden met al zijn 
krijgsbenden - vele volken met u.7  Maak u gereed en rust u toe, gij met al de scharen die zich 
bij u gevoegd hebben; wees gij hun tot een leidsman.  

 

Volgens berichten in een Russisch 

artikel zal Moskou het geavanceerde 

luchtdoel-systeem "binnenkort" in 

Syrië afleveren en waarschuwde Israël 

om weg te blijven. 

Door: Batya Jerenberg, World Israël News 

Senior Russische functionarissen 

vertelden maandag aan de Kommersant dat na de raketaanval van 14 april op Syrische 

faciliteiten door een Amerikaanse, Franse en Britse taskforce, Rusland zijn S-300 

luchtafweer raketafweersysteem "snel" naar Syrië zal brengen om te beschermen zijn 

bondgenoot van verdere aanval. 

Russische defensieambtenaren waarschuwden Israël 

dat als het "beslist om raketaanvallen uit te voeren op 

de inzetlocaties van de S-300, de gevolgen 

catastrofaal zullen zijn voor alle partijen." 

Minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov leek 

vervolgens iets later op de dag terug te komen, 

zeggend dat Rusland nog niet had besloten of het, het systeem aan Syrië zou leveren, maar 

dat het geen geheim zou maken van de zaak als het zo'n beslissing zou nemen, de TASS 

persagentschap gemeld. 

Rusland is woedend op de westerse bondgenoten omdat ze militair hebben gereageerd op 

de chemische aanval die de Syrische president Bashar Assad zou hebben bevolen tegen 

een door rebellen ingesloten enclave die tientallen en gewonden honderden doden. Zowel 

Syrië als Rusland ontkennen dat chemische wapens op de site in Douma zijn gebruikt, maar 



hebben gedurende weken geen inspecteurs van buiten toegestaan, waardoor de 

bondgenoten het gebied van vernietigend bewijsmateriaal hadden kunnen zuiveren. 

Op dezelfde dag als de staking legde de Russische ambassadeur in de VS Anatoly Antonov 

een verklaring af waarin hij zei dat de aanval als een bedreiging tegen Rusland werd 

beschouwd. Hij waarschuwde dat 'dergelijke acties niet zonder gevolgen zullen worden 

gelaten' en dat 'alle verantwoordelijkheid voor hen berust bij Washington, Londen en Parijs'. 

De S-300 kan meerdere vliegtuigen en ballistische raketten gebruiken op een afstand van 

maximaal 300 km (186 mijl) en wordt beschouwd als een extreem geavanceerd systeem dat 

een aanzienlijke upgrade zou zijn naar de defensieve vermogens van Syrië. Israël was er zo 

bezorgd over dat Jeruzalem zich enorm inspande om Rusland te overtuigen enkele jaren 

geleden niet te verkopen aan Syrië omdat het een succesvolle luchtaanval veel moeilijker te 

bereiken zou zijn. Tot nu toe heeft Israël echter nooit Russisch personeel of bases in Syrië 

als doel genomen. Volgens de niet-benoemde Russische defensie functionarissen van het 

rapport: "Als Israël beslist om raketaanvallen uit te voeren op de inzetlocaties van de S-300, 

zullen de gevolgen catastrofaal zijn voor alle partijen." 

Israëlische functionarissen van hun kant hebben niet gezegd dat ze de verdediging van de 

S-300 niet kunnen overwinnen. Volgens een Reuters- rapport uit 2015 , beoefende Israël het 

verslaan van het Russische verdedigingssysteem tijdens gezamenlijke luchtoefeningen in 

Griekenland dat jaar, omdat Athene zo'n systeem op het eiland Kreta heeft. Geen officiële 

bevestiging van dit werd gemaakt op het moment. 

Het einde van Rusland? 

Ezechiël 38:18 Maar te dien dage, wanneer Gog komt in het land van Israël, 
luidt het woord van de Here HERE, dan zal mijn grimmigheid opstijgen in mijn 
neus, 
 
(Biblespace, 24 april 2018) 


