Er komt momenteel enorm veel weerstand en druk op Israël omwille van hun
annexatieplan over Samaria en Juda, de Westbank. Rusland heeft al sterk
gewaarschuwd. Op 20 mei ll. Brengt het Vaticaan een gelijkaardige boodschap.
Europa en Frankrijk zijn niet mals voor Israël, en zo doen ook de V.N. Hoop : Men
zoekt overleg.

Wat is er aan de hand?

Wat zegt God in de Bijbel?

Openbaring 16:13 En

ik zag uit de bek van de draak en uit de bek van het beest en uit de mond
van de valse profeet drie onreine geesten komen, als kikvorsen;14 want het zijn geesten
van duivelen, die tekenen doen, welke uitgaan naar de koningen der gehele wereld, om hen
te verzamelen tot de oorlog op de grote dag van de almachtige God. 15 Zie, Ik kom als een
dief. Zalig hij, die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandele en zijn
schaamte niet gezien worde.

Wat een geweldige beeldspraak hier, symbolen kunnen heel belangrijk zijn. Wij
vinden hier in feite drie personages: De draak, het beest en de valse profeet. De
drie onreine geesten zijn demonen welke deze mensen inspireren. Dan geven die
mensen wereldwijde signalen, via media, berichten en bevelen. Wij weten dat de
duivel, de draak eens zijn complete macht zal geven aan een wereldleider. Wij
blijven dit vermoeden in het licht van andere profetieën, dat dit kan wijzen naar de
Russische leider, Gog uit Magog!
De valse profeet is ontegensprekelijk de huidige paus, op basis van zijn handelen
en uitspraken zoekende naar wereldmacht.

1

Het beest kan later best Europa zijn,
waarbij Frankrijk en Duitsland de
hoofdrolspelen. De troon van satan staat
nog steeds in Duitsland. Turkije vraagt dit
terug. Dit stond in Pergamum.
Openbaring 2:13 Ik

weet, waar gij woont, dáár
waar de troon des satans is; en gij houdt
vast aan mijn naam en hebt het geloof in
Mij niet verloochend, ook niet in de dagen
van Antipas, mijn getuige, mijn getrouwe, die gedood werd bij u, waar de satan
woont.

Waarom een vergelijking met kikkers?
Exodus 8:3 De

Nijl zal wemelen van kikvorsen, zij zullen komen opzetten en in uw
huis en slaapkamer binnendringen, ja, op uw bed, en in de huizen van uw
dienaren en onder uw volk, ja, in uw bakovens en baktroggen.
Dit volk van kikvorsen, met veel gekwaak, maken het de ongelovige mensen, de
Egyptenaar, lastig, ondraaglijk, een echte plaag. Het normale leven werd dusdanig
verstoort, men kon bijna niet meer eten of slapen door die plaag. Nog grote moeite
om brood te kunnen bakken. Zo heeft ook de plaag van Corona, een groot kwaad,
het dagelijks leven over de wereld in een chaos gebracht met de nodige schade.
Dit kan best een teken zijn van wat nog komen moet!
God luisterde naar Mozes en de kikvorsenplaag
verdween, en dan staat er :Exodus 8:14 Men verzamelde
ze bij hopen, zodat het land ervan stonk. Die
symboliek van de drie kikkers vinden wij ook
opmerkelijk terug in de Franse geschiedenis op het
schild van Clovis! De eerste koning van
Frankrijk. Dit was de eerste Franse politiek.
Deze demonen gaan uit naar al de koningen,
presidenten, der aarde om hen op te hitsen tot
oorlogvoering. Een oorlog tegen de almachtige
God, en er is er maar één God, die van Israël,
schepper van hemel en aarde. Onder al deze
koningen van de hele wereld dienen wij zonder
twijfel vandaag de Verenigde Naties of de Nieuwe
Wereldorde te begrijpen.
Volgens de V.N. onder invloed van de drie demonen, beschreven als drie kikvorsen,
dient Israël terug te keren naar de grenzen van 1967. Jodenhater Obama verbood
Israël verder te bouwen op de Westbank. God noemt de Westbank, de bergen van
Israël.
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De fel bekritiseerde
Amerikaanse president
D. Trump steunt nog
steeds de
nederzettingen op de
Westbank.
God gebruikt die man,
God gebruikt wie Hij
wil, dan dient de
sterveling de autoriteit
van God te leren aanvaarden. De Westbank behoort nog steeds tot het beloofde
land. De Palestijnen, Filistijnen hebben NOOIT een vast land gehad!
Gog, Rusland zal een signaal krijgen, de oorlog verklaren aan Israël, om in
toekomende jaren op te trekken naar Israël, dat zich herstelde van de laatste oorlog.
Gods volk werd opnieuw verzameld. Waar? Op de bergen Israëls, en zullen er in
veiligheid wonen! (Ezech.38:8) Rusland, en zijn blinde leider, en al zijn volgende
leiders, zal God de nederlaag bezorgen.

Openbaring 16:16 En hij verzamelde hen op de plaats, die in het Hebreeuws
genoemd wordt Harmagedon.
WAT GOD ZEGT GEBEURT…….
j nu, mensenkind, profeteer over de bergen van Israël en zeg: Bergen van Israël,
hoort het woord des HEREN. Zo zegt de Here HERE: omdat de vijand van u gezegd heeft: ha,
eeuwige hoogten zijn in ons bezit gekomen, Ezechiël 36:3 daarom profeteer en zeg: zo zegt de Here
HERE: juist omdat men u van alle kanten verwoest en vertreden heeft, opdat gij
het bezit zoudt worden van het overblijfsel der volken, en omdat gij in opspraak gebracht en
belasterd zijt door de mensen - Ezechiël 36:4 daarom, bergen van Israël, hoort het woord van de
Here HERE. Zo zegt de Here HERE tot de bergen, de heuvels, de beekbeddingen en de dalen, tot
de woeste puinhopen en de ontvolkte steden, die voor het overblijfsel der omwonende volken
tot buit en tot een voorwerp van spot geworden zijn, Ezechiël 36:5 daarom, zo zegt de Here HERE,
voorwaar, in het vuur van mijn naijver heb Ik gesproken tot het overblijfsel der volken en tot
geheel Edom, die met hartgrondige vreugde en diepe minachting mijn land voor zichzelf ten
erfdeel hadden bestemd om het volkomen uit te plunderen;
Ezechiël 36:6 daarom, profeteer over het land van Israël en zeg tot de bergen en de heuvels, tot
de beekbeddingen en de dalen: zo zegt de Here HERE: zie, Ik spreek in mijn naijver en in mijn
grimmigheid: omdat gij de smaad der volken gedragen hebt, Ezechiël 36:7 daarom, zo zegt de Here
HERE, zweer Ik: voorwaar, de volken die rondom u wonen, zullen zelf hun smaad dragen. Ezechiël
Ezechiël 36:1 Gi

Maar gij, bergen van Israël, zult uw takken voortbrengen en uw vruchten dragen voor
mijn volk Israël, want nabij is zijn komst. Ezechiël 36:9 Want zie, Ik kom bij u en keer Mij tot u, gij
zult bewerkt en bezaaid worden. Ezechiël 36:10 Ik zal de mensen op u talrijk maken: het ganse huis
Israëls; de steden zullen weer bewoond en de puinhopen herbouwd worden. Ezechiël 36:11 Ja, Ik zal
mensen en dieren op u talrijk maken, zij zullen zich vermenigvuldigen en vruchtbaar zijn; Ik
zal u bevolken als vanouds en u weldoen meer dan vroeger; en gij zult weten, dat Ik de
36:8

HERE ben.
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Als men deze profetie leest, komt men onder de indruk, dat wij zonder twijfel leven in
de eindtijd die deze profetie voorafgaat. Het is nog niet de tijd dat de wereld vergaat,
zoals sekten leerden in de jaren zeventig. Nadat de Zoon van God duizend jaar heeft
komen regeren in Jeruzalem , pas dan krijgen wij een nieuwe hemel en aarde!
Op 26 mei 2020 kwam een demonische gebiedende uitspraak in het Vaticaan, om
deze resolutie van de annexatie in de V.N. i.v.m. Israël te respecteren! Nog een
bewijs dat het Vaticaan zijn eigen dwaling volgt, zoals in de geschiedenis, een kerk
die Joden haat en Hitler volgde! Het Vaticaan noemt Israël een bezettende macht.
Het Vaticaan kiest voor de moslims.
Ezechiël 39:2 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.

https://biblespace.org/2018/02/07/gog-en-magog-2018-oorlog/
Hier vinden wij alle “kikvorsvolkeren” stinkend na hun nederlaag, net als de stank van
de kikkers in Egypte! Exodus 8:14 Men verzamelde ze bij hopen, zodat het land ervan
stonk.
Biblespace, 31 mei 2020

4

