
Ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Ziet toe, weest niet 

verontrust; want dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet. Mattheüs 24:7 

Want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen nu hier, 

dan daar, hongersnoden, pestilentiën, en aardbevingen zijn. 8 Doch dat alles is het 

begin der weeën. (Jongbloed vert.)

De discipelen waren nieuwsgierig naar de uitleg en profetie van Jezus. Ze vroegen 

naar een teken van Zijn wederkomst en het einde van deze wereld. Ze wilden met 

Hem alleen zijn, en vonden Hem op de Olijfberg. (Fr.vert. “Le signe de votre retour!) 

(Jongbloed vert. “uw toekomst”)  

Leven wij nu in die tijd welke Jezus vergeleek met de weeën van een aanstaande 

moeder?  Zeker weten! Deze pijnlijke weeën komen langzaam en versnellen zich, 

waarbij ook de Coronacrisis behoort. 

De profeet Ezechiël komt vandaag duidelijk in de actualiteit!  (Ezech.38) Daar zal 

Rusland zich gedwongen voelen in actie te komen. (Ez/38:4) Gog, grootvorst van 

Mesek en Tubal, als Rusland. De naam Gog betekent coalitieleider. Vroeger waren 

er stadkoninkrijkjes, doch om hun gebeid te vergroten trokken ze samen ten strijde, 

en stelden een leider aan, genaamd de Gog! 

Rusland moet Gods woord vervullen! Zijn coalitie is zich aan het vormen, waaronder 

Syrië en de Perzen, dit is Iran, nog anderen zullen zich aansluiten. Hun bedoeling is 

een aanval op Israël. Rusland heeft totnogtoe een terughoudende positie ingenomen 

bij de Israëlische aanvallen om de wapentoevoer naar Syrië te verhinderen. 

Er is een ommekeer begonnen, Rusland zal bescherming bieden aan Iran om 

wapens naar Syrië te kunnen transporteren.  

Anderzijds horen wij de geruchten van de oorlogsdreiging met Ukraine. Doch hier zal 

het wellicht niet zover komen. Rusland is niet geneigd in een confrontatie met het 

westen, wat zou leiden tot W.O.III. Wanneer het doel van de plandemie Corona niet 

lukt, kan oorlog een plan B zijn van de Elite Rothschild, Rockefeller, Gates, Sorros en  

Klaus Schwab! 
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