
 
 

Openbaring 6:4 En een tweede, een rossig paard, (a.v. vuurrood) 
kwam, en hem, die erop zat, werd gegeven de vrede van de 
aarde weg te nemen, en dat zij elkander zouden slachten, en 

hem werd een groot zwaard gegeven. 
 
 
 

 
1 Tessal. 5:2 immers, gij weet zelf zeer goed, dat de dag 
des Heren zó komt, als een dief in de nacht.3 Terwijl 

zij zeggen: het is (alles) vrede en rust, overkomt 
hun, als de weeën een zwangere vrouw, een plotseling 

verderf, en zij zullen geenszins ontkomen. 
 
 
 
Vandaag lezen wij in de Bijbel, wat wij lezen in de media. Wel dienen wij voorzichtig te 
zijn met uitleg over bepaalde profetieën, welke zich in de toekomst zullen vervullen. 
Bovenstaande teksten spreken over vrede, doch met een verschillende contekst. 
 
Enkele dagen terug hoorden en lazen over wij dreigementen welke kunnen leiden tot 
oorlog in het M.O. Syrië dreigt met het gebruiken van Scud-raketten met zware 
explosieven en dit ten aanzien van Israël. Israël is erg waakzaam aan zijn grens ten 
Noorden van zijn land. Het laat niet toe dat er zware bewapening aan zijn noordgrens 
wordt geïnstalleerd. Er zijn momenteel sterke spanningen tussen Syrië en Israël. Wij 
begrijpen dat God dat rode (leger) paard van Poetin klaar maakt tot zijn komende 
vernedering in Israël. (Ezech.38) Wij kunnen ons hier beperken tot de uitspraken van 
Jezus, aangaande geruchten tot oorlog. (Matth.24).  
 
Vandaag lezen wij berichten over een mogelijke vrede. Vredesgesprekken onder 
initiatief van D.Trump zijn gestart. Arabische landen stellen zich positief tegenover zijn 
voorstel. Vanuit de Bijbel weten wakkere christenen dat het zal gaan om een 
schijnvrede, een mogelijke wapenstilstand. S.A. en Egypte zoeken om betere vrede 
met Israël. Natuurlijk is dit een groot probleem voor Abbas, opvolger van de 
terroristenkoning Arafat, welke minder bijval krijgt van de andere staten. Nu komt hij 
met een andere leugen, als dat Palestijnen nakomelingen zouden zijn van de 
Kanaänieten. 
 

Kolossenzen 1:23 indien gij slechts wel gegrond en standvastig blijft in het 
geloof en u niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie, dat gij 

gehoord hebt en dat verkondigd is in de ganse schepping onder 
de hemel, en waarvan ik, Paulus, een dienaar geworden ben. 
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