
 
Israël negeert de Amerikaanse 
waarschuwing om niet verder 
te gaan met de nederzettingen 
van 3000 nieuwe huizen in 
Judea en Samaria. Israël 
keurde het project onlangs 
goed. 
 
Terwijl Pres. Trump tijdens zijn 
regering deze bouwwerken 
steunde, lezen wij vandaag dat 
de nieuwe Amerikaanse 
president en zijn oorblazer 
Obama zich verzet tegen dat 
huidig project. Wat nu? Wat zegt God? 
 

De profeet Ezechiël. 
 

Na geruime tijd zult gij een bevel ontvangen; in toekomende 
jaren zult gij optrekken tegen het land dat zich van de krijg 

hersteld heeft, (een volk Israël) dat uit het gebied van vele volken 
bijeengebracht is op de bergen Israëls die tot een blijvende 

wildernis waren geworden, maar het is uit de volken uitgeleid; 
allen wonen zij in gerustheid. Ezech.38:8 

 
De Bijbel noemt de “Westbank” anders, namelijk “op de bergen Israëls”. Het wordt 
een woonplaats met vele woningen, voor het volk dat zich van de laatste wereldoorlog 
heeft hersteld. Zo zien wij dat noch de V.N. noch Amerika, noch de babbelaars van 
Europa, Gods plan niet zullen kunnen verhinderen! 
 
Doch wij dienen oog te hebben voor de context van dit profetisch Bijbelgedeelte. Gog, 
leider van Rusland, en zijn coalitie zal na lange tijd, optrekken ten oorlog naar Israël.  
Dit toont aan dat deze bouw een oorzaak kan worden voor een zeer gevaarlijk conflict 
in het M.O. dat een oorlog kan ontwikkelen. 
 

DE NEDERLAAG VAN RUSLAND EN ZIJN COALITIE 
 

Ik zal u komen halen en u voortdrijven, u doen optrekken uit het verre noorden en brengen op 
de bergen van Israël. Ezechiël 39:3 Dan zal Ik de boog uit uw linkerhand slaan en de pijlen 
uit uw rechterhand doen vallen. Ezechiël 39:4 Op de bergen van Israël zult gij vallen, gij met al 
uw krijgsbenden 
en de volken die met u zijn; aan roofvogels, vogels van allerlei gevederte, en aan het gedierte 
des velds zal Ik u tot voedsel geven; Ezechiël 39:5 op het open veld zult gij vallen, want Ik heb het 

gesproken, luidt het woord van de Here HERE. Ezechiël 39:6 Ik zal vuur werpen in Magog en 
onder hen die in gerustheid de kustlanden bewonen; en zij zullen weten, dat Ik de HERE ben. 



 
In de tijd van de profeet Ezechiël, was Gog uit het land Magog, het land dat lag in het 
Noorden, sommigen zien er vandaag Rusland in of mogelijks bedoeld Romulus, de 
stichter van de stad Rome, wat naar Europa zou wijzen in de eindtijd. De kustlanden 
meestal benaderd als landen rond de middellandse zee, welke nog in vrede leven. 
 
 
Wat het werpen van vuur betekent 
kunnen wij denken aan nucleair vuur, 
maar ook aan het vuur van een vulkaan. 
Dit laatste kan zijn in de gebieden van 
Georgië, waar slapende vulkanen 
liggen. 
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