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; Openbaring 16:14 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. Openbaring 16:15 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.

Het Bijbelboek Openbaring of Apocalyps komt in onze dag bijzonder in de actualiteit
voor hen die de trouw blijven aan de Bijbel, het woord van God. De apostel Johannes
schreef duidelijk wat hij zag aangaande de eindtijd, waarin wij leven, of u dit gelooft
of niet, het zal werkelijkheid worden.
Wij lezen hierboven dat demonen de machtigen, wereldheersers, globalisten, in deze
wereld sterk beïnvloeden. Het zijn duivelse geesten welke allerlei kwaad door alle
eeuwen heen hebben veroorzaakt. Vandaag met allerlei gevaarlijker middelen, welke
in staat zijn de wereld te vernietigen.
Wat ons opvalt zijn dit gebeurtenissen welke voorafgaan aan de wederkomst van
Christus, om Zijn koninkrijk te vestigen. “ Uw koninkrijk kome” voor wie het nog niet
heeft begrepen!
Deze wereldheersers willen alle landen verzamelen tot de oorlog staat er. Wanneer
wij even nagaan wat deze globalisten van plan zijn lezen wij in de krant, want in hun
geestelijke blindheid en hoogmoed, doen zij wat God heeft laten weten! Wij hebben
medelijden met alle mensen die het gevolg dragen, als de burger in Oekraïne, die dit
geweld niet wilden.

Britse regering eist Derde Wereldoorlog

De Britse minister van Buitenlandse Zaken eist dat de NAVO nu militair ingrijpt in het
conflict in Oekraïne, “Rusland uit Oekraïne wegjaagt” en haar wereldwijde ambities
uitbreidt door “verdedigingsallianties” buiten Europa te creëren.

In een toespraak in het Mansion House in Londen op woensdag eiste de Britse
minister van Buitenlandse Zaken Liz Truss dat “het Westen Rusland uit geheel
Oekraïne te verdrijven” – waartoe zij zowel de Krim als de in 2014 door Rusland
veroverde separatistische gebieden rekent. Verder zei zij dat de agressie van Rusland
de Navo ertoe dwingt “zware wapens, tanks, vliegtuigen naar Kiev te sturen om
Moskou te verslaan”.
De Britse minister van Defensie Ben Wallace heeft het “legitiem” genoemd dat door
het VK geleverde wapens worden gebruikt op doelen binnen Rusland.

Wat de betrokkenheid van haar eigen land bij het conflict betreft, eiste de
Minister van Buitenlandse Zaken dat het land “dubbel zo hard” dan het tot nu
toe gedaan heeft om “de zware wapens te leveren die nodig zijn om Rusland uit
geheel Oekraïne te verdrijven”. Moskou heeft op de verheven stem in de Britse
retoriek reeds gereageerd met het spreken over kernwapens en heeft gezinspeeld op
de mogelijkheid van Russische aanvallen op aanvoerlijnen buiten Oekraïne, mogelijk
in Polen.
Op de waarschuwingen dat een militaire betrokkenheid van de NAVO bij het conflict
dreigt te doen escaleren, reageerde de minister in haar toespraak met de volgende
woorden:

“Sommigen beweren dat wij geen zware wapens moeten geven uit vrees iets ergers

uit te lokken. Niets doen zou de grootste provocatie zijn. Dit is een tijd voor moed,
niet voor voorzichtigheid.”Hoewel de NAVO-landen reeds artillerie, zware
luchtafweerwapens, tanks en geavanceerde raketten leveren aan de Oekraïense kant
in het conflict, drong Truss er in haar toespraak er bij hen op aan om “dubbel zo
hard” te gaan in hun steun aan Oekraïne, omdat de oorlog een “lange adem” zou
kunnen hebben.
“Zware wapens, tanks, vliegtuigen – wij moeten diep in onze voorraden graven, wij
moeten de productie opvoeren …,” zei de minister, en ging verder:
“… het lot van Oekraïne staat op het spel. Als de heer Poetin zou zegevieren, zou het
resultaat ongekende ellende in heel Europa zijn… en het zou ook vreselijke gevolgen
hebben voor de rest van de wereld.”Tuss riep verder op tot een onmiddellijke
stopzetting van alle olie- en gasinvoer uit Rusland naar het Westen.

Een meer mondiale NAVO
Tuss betoogde in de toespraak dat de Russische invasie duidelijk heeft gemaakt hoe
“mondiale instellingen zoals de VN en de G20 er niet in geslaagd zijn de ambities van
de Russische president Vladimir Poetin een halt toe te roepen” – iets wat duidelijk
werd door het “veto van de Veiligheidsraad-besluiten” van het land en het geven van
een “groen licht voor barbarij.”De minister betoogde dat “de nieuwe geopolitiek die is

ontstaan sinds de Russische inval in Oekraïne” vereist dat “de lidstaten van de NAVO
verdedigingsallianties buiten Europa sluiten.”

Opmerking Biblespace: Wat een hoop, Hij komt!!! Zie de context!
https://biblespace.org
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