
De aanleiding tot het schrijven van deze profetische boodschap, is een bericht, een 
denken van de huidige Amerikaanse president Trump, welke aan het licht kwam!  
Totnogtoe stond deze president duidelijk achter Gods volk, Israël.  

Soms werd President Trump 
vergeleken met Koning Kores, de 
koning uit Perzië. Deze koning werd 
door God gebruikt, ook al kende 
Kores de God van Israël niet. 
(Jes.45:4) Koning Kores had 
vriendschap met de Joden! (2 
Kron.36:22) God werkte in het hart 
van Kores. Zo leren wij dat God 
werkzaam was en is, ook vandaag! Trump liet de Golanhoogten  annexeren, 
Jeruzalem als hoofdstad erkennen, brengt vredesakkoorden met andere landen, als 
VAE, Bahrein, Soedan, enz. Maakt hij het mogelijk voor de derde tempelbouw? 
Daarom die duivelse strijd tussen Trump en Mijnheer Biden.  

 Bij zijn eventueel aftreden komen Joden in een onveiliger situatie door het 

aanhoudende oorlogs dreigen  van Iran (Elam), welke nucleaire wapens wil 

produceren onder de vorm van nucleaire raketten, “pijlen”, in de Bijbelse profetie. 

Vandaag zijn de mogelijkheden van Iran zichtbaar : 

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20200618_04994528 

https://www.hln.be/video/kanalen/actua~c443/series/nieuws-video~s1966/iran-rolt-

de-spierballen-en-toont-kruisrakettest-op-zeeschip~p152727 

zie link! https://biblespace.files.wordpress.com/2016/03/de-bijbel-en-iran-2.pdf 

De politieke situatie met Israël en andere Arabische landen is veranderd door 

overeenkomsten, waarbij de Arabieren deze Abrahamakkoorden, zullen respecteren 

ook na een eventueel aftreden van de beste Amerikaanse president ooit!  (VAE 

Bahrein, Soedan, Saoedi-Arabië, Egypte) Deze alliantie kan een mogelijks front 

vormen tegen de alliantie van het Noorden.  

ZAL PRES. D.TRUMP nu nog IRAN AANVALLEN? 
 

Iedereen, behalve de EU, dient te begrijpen dat Iran de wereldvrede kan wegnemen, 

het steunt terroristen, en wil Israël vernietigen zoals Hitler, nakomeling van de 

Perzen. Iran is een bondgenoot van de nieuwe militaire alliantie van Rusland. Dan 

kan de oorlog van God uit magog beginnen en eindigen op de bergen van Israel. 

https://biblespace.org/oorlog-van-gog-uit-magog/ 
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Zacharia 9:13 Want ik zal Juda spannen als een boog, en leg Efraïm als pijl daarop; en 

uwe zonen, o Sion, zal ik oproepen tegen Griekenland en u maken tot een 

heldenzwaard.14 Dan zal de HERE hun verschijnen, en zijn pijl zal als de bliksem 

uitschieten, en de Here HERE zal de bazuin blazen en optrekken in zuiderstormen. 

Hier vinden wij een merkwaardige profetie. God zal Israël gebruiken als Zijn boog! 

(My bow oxf. vert) Efraïm als pijl gebruiken is letterlijk onmogelijk. Bepaalde 

exegeten zien in Efraïm Amerikaanse joden. Die pijlen zijn vandaag de raketten, dus 

kunnen wij denken aan Amerikaanse, pijlen, kernraketten welke Israël zal gebruiken. 

Momenteel lijden wij nog steeds met de Coronacrisis, welke onze gezondheid en 

vrijheid beperkt, ook  de economie ondermijnt. (Plan NWO) . Doch een aankomende 

nucleaire oorlog zou erger kunnen zijn.   

De vraag die veel mensen kunnen stellen is :  

Waarom laat God dit toe?  
 

De Bijbel is het woord van God, en daar staan geen leugens in. Ook geen vals 

nieuws. Geen complottheorieën! Wat staat er wel? Onze wereld is oordeelsrijp ! En 

dan….de mens wil niet verder vertrouwen op de God van Israël, en wil niet geloven 

wat Jezus sprak! Voor wie niet wil geloven in de naam van Jezus is er geen behoud! 

Daarom komen er de laatste apocalyptische oordelen! (Openb.9:20, 21/ 16:9,11) Wie 

het merkteken of het soort vaccin dan hebben ontvangen zullen zeker sterven aan 

kanker.(Openb.16,2)     

12 Bekeert iemand zich niet, dan wet Hij zijn zwaard, spant zijn 
boog en legt aan, 

13 Hij richt op hem zijn dodelijke wapenen, maakt zijn pijlen tot 

brandende schichten. Psalm 7 
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Hosea 4:6 Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. 

 


