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De nu bekendgemaakte eerste ontmoeting tussen de Saoedische 

kroonprins Muhamed bin Salman (MBS) en premier Bibi Netanyahu in 

Neom, Saoedi-Arabië, is een van de meest besproken geopolitieke 

gebeurtenissen van de week. 

Hoewel ik bij Israel Rising opmerkte dat de twee leiders hoogstwaarschijnlijk hun 

gezamenlijke strategie bespraken voor het omgaan met de aankomende regering 

Biden, is het belangrijk op te merken dat de betrokkenheid van staatssecretaris 
Mike Pompeo had kunnen betekenen dat er ook andere, meer directe redenen 

waren. agenda. 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Met Walla's rapport vandaag dat de IDF nu klaar is in het geval van een 

Trump-beslissing om Iran aan te vallen voordat Biden het overneemt, bereikt 

het belang van de ontmoeting van zondag tussen de twee leiders nieuwe 

niveaus.  

https://israelrising.com/preparing-for-biden-netanyahu-and-saudi-arabias-crown-prince-meet-to-plan-next-moves/
https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/291978


Er is één ding om een soort alliantie te bespreken in het licht van de komende 
bewegingen van Biden in het Midden-Oosten, maar er is een heel nieuw niveau bij 

het opstellen van strategieën voor een mogelijke oorlog in de komende weken. 

Als er een aanval is door Trump voordat hij zijn ambt verlaat, zal de bijeenkomst in 

Neom worden gezien als een cruciale ontwikkeling bij het vormen van het bolwerk 

tegen de vergelding van Iran en de inkomende reactie van Biden. 
Om eerlijk te zijn, hoewel een aanval gerechtvaardigd zou zijn gezien de pro-

Iraanse gevoelens van de vernieuwingen van Obama die de Biden-regering 

binnenkomen, zou president Trump de veiligheid van Amerikaanse troepen moeten 
afwegen, evenals een draai aan zijn erfenis door het opzetten van een oorlog voor 

een aankomende president. 
 

Israel Unwired. 

immers, gij weet zelf zeer goed, dat de dag des Heren zó komt, 
als een dief in de nacht. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WETENSCHAPPERS HEBBEN BEWEZEN 
DAT GOD ISRAËL BESCHERMT 

geschreven door Phil Schneider 11 april 2019  
 

Kernfysicus Gerald Schroeder, een bekende onderzoeker in het verleden 

voor The Weizmann Institute en Hebrew University, kan eenvoudigweg niet 

worden beschuldigd van onwetenschappelijk denken. Bij het observeren 

van statistieken die niet al te logisch lijken, geven de meeste van 

Schroeder's collega's toe dat er "geluk" bij betrokken was. 

https://www.israelunwired.com/author/phil/


Onmogelijke statistieken? 
 

Het bestaan van de staat Israël, het feit dat er zo weinig slachtoffers vielen als 

gevolg van de Scud-raketten die tijdens de Perzische Golfoorlog van 1991 op Israël 

werden neergeschoten, lijken op het eerste gezicht allemaal een meevaller te 
zijn. Schroeder weigert het echter "geluk" te noemen. Geluk is gewoon geen 

wetenschappelijk correcte term. Voor kernfysici zoals Schroeder is het echte 
antwoord dat God Zijn volk beschermt. 

 

Dr. Schroeder maakt duidelijk dat veel wonderen gebeuren op wat een heel 
natuurlijke manier lijkt. De Perzische Golfoorlog in 1991 was een vreemde 

oorlog. De staten van Israël ondergingen een massale bombardement op een enorm 

krachtige raket - de Scud-raket - op dichtbevolkte gebieden in Israël - Tel-Aviv en 
zijn omgeving. Bij deze bombardementen kwam niet één persoon om het leven, 

hoewel er wel gewonden vielen. Eén man heeft een hartaanval gehad en het is 
onduidelijk of dit verband hield met het bombardement. 

Je hoeft geen briljante professor te zijn om tot de conclusies van dr. Schroeder te 

komen. Maar het is zeer geruststellend als iemand van zijn formaat duidelijk maakt 
dat de rationele verklaringen van de gebeurtenissen in de moderne staat Israël 

simpelweg geen steek houden. We hoeven niet bang te zijn voor de gevolgen van 
het accepteren van Gods betrokkenheid in deze wereld. Als het logisch is om aan te 

nemen dat er een hand van God is die de leiding heeft over deze wereld, en 

onlogisch om anders aan te nemen, laten we dan accepteren dat de oprichting en het 
bestaan van de staat Israël één groot wonder is. 
https://www.israelunwired.com/scientists-have-proven-that-god-is-protecting-israel/ 

Jesaja 47:10 Gij vertrouwde op uw boosheid; gij zeiden: Niemand ziet mij. 
Uw wijsheid en uw kennis zijn het, die u verleid hebben, zodat gij bij uzelf 
zeide: Ik ben het en niemand anders. Jesaja 47:11 Maar u overkomt een onheil, 
dat gij niet weet te bezweren; u overvalt een verderf, dat gij niet vermoogt 
te verzoenen; u overkomt plotseling een verwoesting, waarvan gij geen 
vermoeden hadt. 
 

Psalm 121:4 Zie, de Bewaarder van Israël 
sluimert noch slaapt. 

 
https://biblespace.org 
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