
POETIN ZET EEN NIEUWE STAP 
 

 

 

 

Het is ongelofelijk hoe snel bepaalde Bijbelse profetieën in vervulling gaan. De 

profeet Ezechiël schreef over Gog uit Magog. Ezechiël 38. Het is beter om deze 

update te begrijpen eerst de volgende studie te lezen:  

https://biblespace.files.wordpress.com/2020/10/de-komende-oorlog-onder-leiding-

van-rusland.pdf 

Daar leest u over Gog uit Magog. Het woord Gog heeft zijn ontstaan te danken aan 

de oude stadskoninkrijkjes. Deze wilden telkens hun gebied uitbreiden, en zo 

kwamen zij op het idee om een leider aan te stellen over hun coalitie, en de titel was 

Gog. Zo zien wij vandaag dat ook Rusland verder werkt aan een coalitie, bijzonder 

nu Rusland zich bedreigd voelt door de globalistische elite. En dit de oorzaak was 

Oekraïne te willen annexeren.  

Rusland, met Poetin als een Gog wordt door God pijnlijk behandeld. “Haken in zijn 

kaken” (Ezech.38:4). God heeft een plan. Rusland en zijn coalitie zal optrekken naar 

Israël.  

Wat zien wij vandaag? 

Poetin zet een nieuwe stap in de richting van Israël. Poetin sluit een pact met 

“Palestina” de Palestijnen. Deze stap is een directe militaire samenwerking met de 

Palestijnse autoriteit. Dit betekent een grote druk op de Joodse staat. Bijzonder het 

gaat over de Palestijnen in Judea en Samaria. Wellicht komt dit omdat Israël steun 

geeft aan leiders van Oekraïne. Israel is duidelijk in staat om gas te leveren aan de 

EU. Maar… 

 Ezechiël 38:13 Ezechiël 38:13 Seba, Dedan, de handelaars en al de machtigen 

van Tarsis zullen tot u zeggen: Komt gij om buit te maken; hebt gij uw schare 

bijeengeroepen om roof te plegen, om zilver en goud weg te slepen, om have 

en goed te bemachtigen, om een grote buit te maken? 

Het gas van Israël is duidelijk een doorn in het oog van Rusland, en kan een reden 

zijn om Israël aan te vallen. 
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