
 

 

 

 

 

 

 

In 2020 hebben wij geschreven in een korte profetische boodschap met de titel: Na 

Corona… oorlog of vrede? Dit was niet om meer angst aan te jagen, maar eerder 

een oproep tot bekering! Https://biblespace.files.wordpress.com/2020/10/na-corona-

oorlog-of-vrede-.pdf 

Daarin hebben wij verwezen naar de Bijbeltekst welke schrijft over mensen die 

superrijk willen worden. Zij doen de mensen wegzinken in verderf, ondergang, chaos! 

(1 Tim.6:9).   

Europa in oorlogsgevaar? 

Wat de media laat zien en laat lezen, dienen wij dat eens aan de waarheid te 

toetsen. De Bijbel liegt niet, het is Gods woord! Daarom gaan wij speuren in de 

profeten. Op onze site staan verschillende studies over “Gog” uit Magog. Zo weten 

wij dat Gog, de leider is van een coalitie met landen beschreven in Ezechiël 38. Deze 

profetie is gericht naar het M.O. en een nog komende invasie van Rusland in Israël. 

Gorbatsjov liet na zijn aftreden weten en schreef dat er reeds lang aanvalsplannen 

waren naar Europa toe. (Doc. plots weg uit mijn pc). Dus Rusland was kijkend naar 

het westen. 

Wij nemen en onderzoeken een gedeelte uit de profeet Ezechiël 38. 

zo zegt de Here HERE: zie, ik zàl u, Gog, grootvorst van Mesek en Tubal! 
Ezechiël 38:4 Ik zal u komen halen, haken slaan in uw kaken en u doen uittrekken 
met uw gehele leger: paarden en ruiters, allen volledig uitgerust, een grote 
schare, met grote en kleine schilden, allen vertrouwd met het zwaard; (NBG) 
 
Een betere vertalingen geven meer licht over de houding van Gog (Poetin) uit 

Magog. Bovenstaand is dit de beschrijving dat Rusland en zijn coalitie op zal trekken 

naar Israël. MAAR wat gebeurt vooraf? Een invasie in Oekraïne!  Heeft 

de beer honger? 

4 I will turn you around, put hooks in your jaws, (Ber.Bib) 

4 Je te ferai retourner, je mettrai des crocs ( Ostyn vert)  
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4 I will turn thee about (Hebr.tekst) 

4. Ik zal u omwenden (HSV) 

God zal dat beest op andere gedachten brengen, hij zal hem doen terugtrekken. Dit 

is wat wij lezen in een goede Bijbel. God zal ingrijpen. Die haken in zijn kaken wijzen 

erop dat dit niet van een leien dakje zal lopen. Die haken kunnen economisch pijn 

doen en dwingen.  

Wij volgen deze profetie scherp in de gaten.  

https://biblespace.org 

RONNY GAYTANT 
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