
Wanneer wij vandaag even kijken naar het politiek leven 

in het M.O. dan is er veel gepraat over de vrede aldaar, 

en deze besprekingen duren al jaren, zonder enig 

resultaat. Toch leert ons de Bijbel, Gods woorden, dat er 

een schijnvrede zal komen, laat ons spreken over een 

wapenstilstand voor een bepaalde duur.( Dan.9:27)  De 

antichrist zal de partijen kunnen samenbrengen onder 

psychische dwang. Echte vrede betekent “shalom” een 

Hebreeuws woord, en betekent gezondheid, welvaart, geluk, en rust. 

Dit soort vrede en rust welke de Heer zal brengen drinkt door tot in alle facetten van 

de natuur is zoals te lezen in : 

 

Jesaja 11:6 Dan zal de wolf bij het schaap verkeren en de panter zich 
nederleggen bij het bokje; het kalf, de jonge leeuw en het mestvee zullen tezamen 
zijn, en een kleine jongen zal ze hoeden; 7 de koe en de berin zullen samen weiden, 
haar jongen zullen zich tezamen nederleggen, en de leeuw zal stro eten als het 
rund; Jesaja 11:8 dan zal een zuigeling bij het hol van een adder spelen en naar het 
nest van een giftige slang zal een gespeend kind zijn hand uitstrekken. 
  

Momenteel zien wij in het onrustige M.O. dat Iran 

de Hezbollah steunt, welke 130.000 raketten op 

Israël richt vanuit de Libanon. Israël is super 

waakzaam, een Syrisch gevechtsvliegtuig kwam 

2 km het luchtruim van Israël binnen, en het 

werd neergehaald. 

 Iran zal aanvallen, ze zullen deel uitmaken van 

een coalitie met Rusland en Turkije. Wij 

verwijzen naar onze studie van Ezechiël 38.  

 

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

 

 

De kroonprins van Saoedi-Arabië, als regent voor zijn zieke vader, laat weten dat zij 

en Israël een gemeenschappelijke vijand hebben. Dit soort opmerkingen van “Edom” 

waren een paar jaren geleden ondenkbaar. Het wijst in de richting dat de komende 

antichrist, wie hij ook zal zijn,  in staat zal komen om alle partijen samen te brengen.  

De geest van de antichrist is actief, maar niemand kent hem. Christenen 

hoeven hem niet te ontdekken want hun eeuwenoude hoop op de 

wederkomst gaat straks in vervulling. De duivel predikt dat alles al 

voorbij is, zo komt er ook de grote afval. 
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