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Het lijkt wel een politieke aardschok van formaat  in het M.O. Een prachtige prestatie 

van de Amerikaanse president. Dit kan niet ongezien voorbijgaan. Wij zullen even 

nader kijken in  Bijbels licht! Wij zagen in het verleden de vredesakkoorden met 

Jordanië en Egypte onder president Sadat.  

Vandaag zien wij een veel betere handdruk met Israël en  een superrijk, land, zoals 

de Verenigde Arabische Emiraten. Het was sinds 1892 onder Brits bewind tot in 

1979. Dit komt zeker tot zegen voor het land Israël op economisch en technologisch 

vlak. Dus lezen wij ook dat er geen land van Israël  voor vrede diende te geven.  

Wie zullen de Emiraten volgen?  Bahrein, Oman, Koeweit…om sterker te worden? 

Wat doet Iran of hoe stelt het zich op in dit scenario? 

 De profeet Ezechiël schreef over de laatste tijd in het M.O. Over Gog  uit het land 

Magog.(Rusland) 

Ezechiël 38:12 om buit te maken en roof te plegen, om uw hand te keren tegen 
de weer bewoonde puinhopen en tegen een natie die uit het gebied der 
volken bijeengebracht is, die have en goed heeft verworven, die op de navel 
der aarde woont. 
 
Hier vinden wij de Westbank, welke zal bloeien. Waarvan de annexatie is uitgesteld, 

tot later.  

 

Met opmerkingen [RG1]:  
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Ezechiël 38:13 Seba, Dedan, de handelaars en al de machtigen van Tarsis 
zullen tot u zeggen: Komt gij om buit te maken; hebt gij uw schare 
bijeengeroepen om roof te plegen, om zilver en goud weg te slepen, om 
have en goed te bemachtigen, om een grote buit te maken? 

WIE ZIJN SCHEBA EN DEDAN ? 
 

Sheba en Dedan staan in Gen.25:1,4 afstammelingen van Abraham, en zijn vrouw 

Kethura. Sheba is te vinden in het oude in het zuiden van Arabië.  

Dit zijn vandaag de Verenigde Arabische Emiraten. Het waren handelaars en 

vonden in 1966 oliebronnen. Sheba komt voort 

van de naam Saba, Sabeeërs genoemd. Zij 

hielden zich op bij de bergruggen. Wanneer er 

dan een stormwind kwam zoals vaak, dan lag 

alles tegen de grond, vandaar de naam Saba. 

Genesis 25:1 En Abraham nam wederom een 

vrouw, Ketura geheten 2 En zij baarde hem 

Zimran, Joksan, Medan, Midjan, Jisbak en 

Suach. Genesis 25:3 En Joksan verwekte Seba en 

Dedan. En de zonen van Dedan waren de Assurieten, de Letusieten en de 

Leümieten 

Vermoedelijk zijn er hier twee stammen uitgegroeid, en de ene vestigde zich in zuid 

Arabië  en de andere in Noord-Arabië. 

In de toekomst als Jezus komt regeren zullen zij met vreugde komen naar Israël Jesaja 

60:6 Een menigte kamelen zal u overdekken, jonge kamelen van 

Midjan en Efa; uit Seba zullen zij allen 
komen; goud en wierook 
zullen zij aanbrengen en de roemrijke 
daden des HEREN blijde 
verkondigen. 

Wij vinden nog verder opnieuw als familie  

Genesis 10:7 En de zonen van Kus: Seba, 

Chawila, Sabta, Rama en Sabteka; 

en de zonen van Rama waren Seba en 

Dedan. 

(Kus = Ethiopië)  

Deze kunnen wij traceren door een oude 

landkaart. 
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Het doel van de nieuwe 

Russische alliantie is het 

binnenvallen, een invasie in 

Israël met o.a. Iran e.a. 

Daartegenover zien wij dat Seba 

en Dedan samen met Tarshich 

nog niet in actie zijn gekomen. 

Tarsich, vermoedelijk het Ver. 

Koninkrijk Tarsich een gezonken 

havenstad in Spanje, bij 

Gibraltar. .   

 

 

Ezechiël 38:14 Daarom, profeteer, mensenkind, en zeg tot Gog: Zo zegt de 
Here HERE: zult gij het niet gewaarworden, te dien dage als 

mijn volk Israël in gerustheid woont? 

God laat weten dat zijn volk in een bepaalde tijd van vrede leeft. Ze zullen wonen op 

de bergen van Israël, dat is de Westbank!!! Dit tegen de zin van Rusland en de EU? 

Wees waakzaam zegt Paulus: Terwijl zij zeggen: het is (alles) vrede en rust, 
overkomt hun, als de weeën een zwangere vrouw, een plotseling verderf, en 
zij zullen geenszins ontkomen. (1 Thess.5:3)  
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