
Prophetic update Middle East peace and Ezekiel 38 war, 1 of 3- 20201003 
Profetische update Midden-Oosten vrede en de Ezechiël 38 oorlog, 1 van 3- 20201003 
 
Dag allemaal, 
Te midden van de wereldpandemie en het verkiezingsnieuws in de VS, heeft er iets plaatsgevonden 
dat de profetische basis legt voor een wereldveranderende oorlog. 
 
Eerst het nieuws 
Met nauwelijks een bericht in het nieuws, heeft president Trump gedurende enkele maanden in stilte 
de Arabische naties, voormalige vijanden van Israël, in een bondgenootschap tussen henzelf en Israël 
gebracht, zelfs het begin van diplomatieke banden tussen de naties.  
 
Eerst was er nieuws in november 2017 dat de regering een militaire alliantie tussen de Golfstaten had 
bemiddeld, gemotiveerd door de agressie van Iran. Tot deze alliantie behoren onder meer Saoedi-
Arabië, Oman en de Verenigde Arabische Emiraten. De overeenkomst bevatte een bepaling om 
commerciële vluchten tussen Saoedi-Arabië en Israël toe te staan.  
 
Vervolgens kwamen er verdragen met Egypte. Daarna Jordanië. In het recente nieuws is vermeld dat 
de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en Bahrein formeel het bestaansrecht van Israël erkennen, 
zich aansluiten bij een wederzijdse defensieovereenkomst en de normalisering van de diplomatieke 
betrekkingen met Israël.  
 
Een paar weken eerder ondertekenden Servië en Kosovo (overwegend islamitische natie) een 
vredesakkoord dat de bepaling bevatte dat Kosovo Israël formeel erkent als een natie en dat Servië 
zijn ambassade naar Jeruzalem verhuist. Iran en Turkije hadden zware kritiek op de 
overeenkomsten... 
 
De motivatie van deze Golfstaten om zich militair te verenigen en het bestaansrecht van Israël te 
erkennen is vanwege de dreiging in de regio van Iran, Turkije en Rusland. Maar het vervult ook 
profetie.  
 
Wat heeft dit te maken met het profetische?  
Het nieuws van deze overeenkomsten sluit perfect aan bij de klassieke visie op de Ezechiël oorlog, in 
het bijzonder het geloof dat het voorzegt dat Israël Arabische en westerse bondgenoten zal hebben in 
een oorlog tegen een invasiemacht die Rusland, Iran, Turkije en andere naties omvat. Laat mij het 
plaatje tekenen.  
 
Het klassieke beeld 
In de hoofdstukken 36 en 37 profeteert Ezechiël over een tijd waarin de natie Israël herboren zal 
worden en zal bloeien in het land. In die tijd dat hij het visioen zag was de natie in gevangenschap in 
Babylon, 500 jaar voor Christus. Dit was de tijd van Daniël en de leeuwenkuil, en de "drie Hebreeuwse 
kinderen" en de brandende oven. Ook Ezechiël was gevangen genomen en woonde in Babylon.  
 
Daar zag hij de visioenen die Israël in de laatste dagen onthulden, die onze Ezechiël 36 tot en met 39 
werden. Daar in Babylon ziet hij visioenen, in de hoofdstukken 36 en 37, die weer vertellen dat Israël 
als een soevereine natie in hun land zal wonen, hoewel ze aan alle kanten bedreigd worden.  
 
Hij ziet dan de hoofdstukken 38 en 39, waarin een oorlog van verschillende geallieerde naties tegen 
Israël wordt beschreven, waarbij Israël en haar bondgenoten de agressors verslaan.  
 
Die oorlog is niet Armageddon en dat weten we om verschillende redenen. De eerste is dat Israël 
bondgenoten heeft die samen met Israël de binnenvallende legers verslaan. In Armageddon zijn ze 
alleen en vereist dit ze de terugkeer van Jezus om de natie te redden. Ook zegt De Openbaring dat de 
legers van Armageddon zullen bestaan uit een 200 miljoen man tellend leger van 'koningen uit het 
oosten' dat door Zuid-Azië zal marcheren om Israël binnen te vallen door de Tigris en de Eufraat over 
te steken, terwijl Ezechiël 38 het leger beschrijft dat rechtstreeks uit het noorden door Syrië komt.  
 
Het stelt ook dat Israël 7 maanden nodig heeft om de doden van de binnenvallende legers te 
begraven, en 7 jaar lang een voorraad uit de buit van de oorlog zal hebben. Dat is geen beschrijving 
van het einde van het tijdperk.  



 
Het klassieke begrip van Ezechiël 38 is dat er een Arabische alliantie is met Israël en het westen, die 
zich samen met Israël zal verzetten tegen de binnenvallende troepen. Het is dat bondgenootschap 
van de Golfnaties dat de voorspelling vervult. Maar er is meer, veel meer... 
 
Aan de ene kant hebben we deze naties die verzameld zijn.. 
en dat is waar we volgende week mee verder gaan... tot dan, zegen, 
John Fenn/wk/ak 
www.cwowi.org en e-mail mij op cwowi@aol.com 
 
Prophetic update to Ezekiel 38 war, 2 of 3 - 20201010 
Profetische update van Ezechiël 38 oorlog, 2 van 3 - 20201010 
 
Dag allemaal, 
We zijn vorige week begonnen met het recente nieuws over een reeks economische en militaire 
overeenkomsten tussen verschillende Arabische naties en Israël, die profetie doen vervullen. Hier is 
een detail van Ezechiël's profetie.  
 
Gog in (van) het land van Magog 
Ezechiël 38 opent ermee dat God zegt dat Hij tegen Gog is, de heerser van het land van Magog. Het 
klassieke begrip van het land van Magog is het gebied ten noorden van Turkije, het moderne Rusland 
en Centraal-Azië, de voormalige USSR-naties. 
 
Opgemerkt moet worden dat God niet zegt dat Hij tegen het volk van Magog (Rusland) is, maar alleen 
tegen de heerser van Magog, die Hij 'Gog' noemt. Magog was oorspronkelijk Noachs kleinzoon via 
Japheth. De naam betekent 'dak', wat verwijst naar Magog die na de zondvloed naar het gebied dat 
nu Rusland heet, naar het noorden, trok.  
 
In verzen 4-7, sprekend tot de heerser, zegt God dat Hij 'haken in je kaken zal steken, jij en je leger' 
en dat ze naar het Midden-Oosten getrokken zullen worden. Dit geeft aan dat Rusland zal worden 
meegesleurd in een conflict in het Midden-Oosten, maar dat het dit niet wil doen, althans niet in het 
begin. Vandaar de haak.  
 
Profetisch gezien zijn christenen en joden op zoek geweest naar wat de 'haak' is die hen naar het 
Midden-Oosten trekt. Als we kijken naar de huidige krantenkoppen, zou het hun betrokkenheid bij 
Syrië en Turkije zijn. Verzen 10-12 vertelt ons dat Gog, de heerser van Rusland, terwijl hij in het 
Midden-Oosten is met al zijn krijgsmacht, een boosaardige gedachte heeft: Neem Israël.  
 
In feite staat in de verzen specifiek vermeld dat Israël op dat moment in vrede zal zijn binnen hun 
grenzen. Ik heb lange tijd al veronderstelt dat er een lokale of regionale alliantie moet komen om Israël 
lokaal vrede te geven, terwijl op een groter niveau Gog en zijn bondgenoten hun ondergang plannen - 
en deze vredesakkoorden lijken een rol te spelen in die lokale vrede.  
 
Ezechiël 38: 7 zegt dat Rusland 'een leidsman voor hen moet zijn', dat wil zeggen voor de landen die 
genoemd worden. Die naties zijn onder andere Togarmah, het oude Turkije. Perzië, dat is het oude 
Iran. Een deel van het oude Perzië omvatte het moderne Irak, dus er zou een mogelijke ontwikkeling 
tussen deze 2 naties kunnen komen. 
 
Ook Libië, dat vandaag de dag hetzelfde heet, en 'Ethiopië', dat in de tijd van Ezechiël grotendeels het 
noorden van Soedan was, nu een moslimnatie. Er wordt ook gesproken over 'Gomer', dat is het volk 
ten noorden van de Zwarte Zee, in onze tijd het zuiden van Rusland.  
 
Ezechiël 38 spreekt van een bondgenootschap tussen deze naties met Rusland als de ‘leidsman’ die 
hen verenigt, en dat ze door een haak naar het Midden-Oosten worden getrokken, en dan eenmaal 
daar, een boze aanslag beramen om Israël binnen te vallen.  
 
Aan de andere kant hebben we deze alliantie... 
Wanneer het bondgenootschap zijn krachten verzamelt en komt 'als een wolk om het land te 
bedekken' (Luchtaanval?), zegt vers 13 dat deze naties een uitzondering zullen maken op de aanval:  
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"Sheba en Dedan, en de kooplieden van Tarshish, en alle jonge leeuwen daarvan, zullen tegen u 
zeggen (Gog). "Denkt u dat u een buit kunt komen halen? Hebben jullie je leger verzameld om van 
hen een prooi te maken, om zilver en goud weg te slepen, om have en goed te bemachtigen, om een 
grote buit te maken?” 
  
Het klassieke begrip is dat er een alliantie zal zijn tussen Sheba en Dedan, die de moderne gebieden 
van Saoedi-Arabië en de (gematigde) Perzische Golf naties omvat.  
 
Tarshish is Spanje, dus de kooplieden van Tarshish zouden die naties zijn die door de kooplieden van 
Spanje - dat is Amerika - zijn gevestigd. De uitdrukking 'en alle jonge leeuwen daarvan' in het 
klassieke begrip, is Groot-Brittannië en hun symbool van de leeuw. Daarom zijn het de naties die 
'nakomelingen' zijn in de bloedlijn van Groot-Brittannië.  
 
Begrijp de 2 punten die Ezechiël heeft gemaakt: Naast de Arabische alliantie zijn het de andere naties 
die Israël steunen en voor economische motieven uit Spanje gesticht werden, en de bloedlijn van 
Groot-Brittannië. Dat is de reden waarom men altijd heeft geloofd dat de VS het bondgenootschap 
met Israël tegen de binnenvallende strijdkrachten zal leiden.  
 
Profetiewachters hebben gewacht op een Arabisch bondgenootschap dat de kant van het westen en 
van Israël zal kiezen, als deze oorlog gaat uitbreken. Dat is wat deze overeenkomsten in het nieuws 
betekenen, die sinds november 2017 tot aan zijn zomer van 2020 hebben plaatsgevonden.  
 
Hoe de oorlog begint – let hier op in het nieuws 
Waar is de VS, wat zorgt ervoor dat Gog denkt dat hij Israël kan innemen, hoe de oorlog eruit zal zien 
en hoe hij eindigt. Dat is voor volgende week, tot dan, 
Zegen, 
John Fenn 
www.cwowi.org 
 
Prophetic update to Ezekiel 38 war, 3 of 3 -20201017 
Profetische update van de Ezechiël 38 oorlog, 3 van 3 -20201017 
 
Dag allemaal, 
De grote vraag die profetiewachters die de 'traditionele kijk' die ik in deze serie schets geloven, zich al 
jaren afvragen is: Waarom zou de Russische alliantie denken dat ze Israël met succes kunnen 
binnenvallen? Laten we eens kijken naar de omstandigheden die de Schrift beschrijft.  
 
In Ezechiël 38:9 wordt gezegd dat de troepen 'als een wolk zullen komen om het land te bedekken' 
naar de 'bergen van Israël', wat aangeeft dat er zowel grond- als luchtaanvallen worden voorbereid. 
De term 'bergen van Israël' verwijst in termen van geografie naar het gebied van de oude bergen die 
van Afrika naar het noorden lopen, via Israël naar Syrië. De profetie geeft dus aan dat ze vanuit het 
noorden in Syrië beginnen en langs en door de bergen naar Israël zullen komen. 
  
Misschien zullen de binnenvallende strijdkrachten Syrië binnenkomen om dat conflict voor eens en 
altijd te beëindigen, en omdat ze met al die strijdkrachten in Syrië zijn, zullen ze denken dat ze Israël 
gemakkelijk kunnen innemen in een overweldigende aanval. God zegt dit over de dag dat ze als een 
wolk het land komen bedekken in v10-12: "Dit is wat de Soevereine Heer zegt, op die dag zal er een 
kwade gedachte in je hoofd komen, want je zult zeggen: "Ik zal optrekken tegen een land van dorpen, 
een overval plegen op vreedzame lieden, die in gerustheid wonen, allen zonder muur, grendels of 
poorten...".  
 
Het lijkt erop dat het idee om Israël te nemen een beslissing is die op dat moment genomen wordt, 
niet iets wat ver van tevoren is gepland. Daar struikelen veel profetiewachters over, die op zoek zijn 
naar een goed geplande opbouw. Deze verzen suggereren dat dit een beslissing van het moment is, 
nadat ze weinig weerstand in Syrië ondervinden, iets wat niet echt gepland is. Dat betekent dat als ze 
in Syrië zijn, ze Israël en zijn bondgenoten in een meer ontspannen toestand zien, zeker zonder een 
massale opbouw van troepen zoals in Koeweit werd gezien voordat de VS Irak binnenviel. In dit 
Schriftgedeelte staat dat als ze met zoveel geweld in Syrië zijn, ze denken ‘waarom zullen we Israël 
niet innemen, aangezien er geen grote legers tegen hen zijn?’ 
 



Het politieke klimaat 
Ezechiël 38:13 zegt dat de geallieerde Arabische naties en de naties die afstammen van de 
kooplieden van Spanje en Groot-Brittannië, zullen vragen: 'Wat denk je dat je aan het doen bent? 
Denk je dat je een buit kunt komen halen?" 
 
Die verklaring is politiek, wat duidelijk de mate is waarin het aanvallende bondgenootschap denkt dat 
zal gebeuren in termen van verzet, of in het ergste geval denken ze dat het westen de Arabische 
alliantie tegen hen zal laten vechten; waarvan zij denken dat ze gemakkelijk kunnen worden verslagen 
door hun overweldigende aantallen en kracht.  
 
Beschouw het antwoord van het Westen op de invasie van Oekraïne, vanuit hun standpunt gezien, als 
een voorbeeld van een louter politiek en economisch verzet. Dat is een patroon met het westen - 
individuen in een regime economisch straffen, en niet veel meer doen op nationale basis.  
 
Bovendien, nu de VS zich teruggetrokken heeft uit Syrië, Afghanistan, Irak, en men de verdediging 
van het Midden-Oosten overlaat aan de Arabische bondgenootschappen, plus het reduceren van de 
NAVO troepen, laat hen misschien denken dat het Westen de durf niet heeft voor het zoveelste 
conflict in de regio. In hun denken zal het voorbij zijn voordat iemand militair kan reageren, zelfs als ze 
de wil zouden hebben om dat te doen. Het is een fatale misrekening. 
 
God keert de natuur tegen hen als in vroegere dagen... 
In verzen 19-23 zegt God dat Hij tegen hen zal vechten door een grote aardbeving te veroorzaken 
daar waar zij zich bevinden, en op datzelfde moment een stromende regen met 'grote hagelstenen'. 
De regen en hagel zullen een luchtaanval afslaan, en de aardbeving de grondaanval. Het einde van 
v21 zegt ook 'het zwaard van de één zal tegen de ander zijn', wat aangeeft dat van de binnenvallende 
troepen  de communicatie verward zal worden en ze elkaar gaan bestrijden, in een totale militaire 
ramp. Aardbeving, regen, hagel, verwarring.  
 
Maar wacht, er is meer... 
Vers 21 zegt: "Ik zal een zwaard tegen hem roepen van al mijn bergen..." In profetische taal 
vertegenwoordigt een berg een natie. Denk bijvoorbeeld aan Daniël die de tenen van het beeld van 
Nebukadnessar verpletterd zag worden door een berg die uit de hemel viel (hemelse oorsprong) en 
wat uitgroeide tot een berg die de wereld bedekte (koninkrijk van God). (Daniël 2:34-45,44-45). In De 
Openbaring 17:8-10 zit de hoer op 7 bergen, waarvan ons in het volgende vers wordt verteld dat het 7 
koningen zijn, enzovoorts... 
 
Als God zegt dat Hij een zwaard tegen hem oproept 'van al mijn bergen', dan wijst dat op andere 
volken die in deze oorlog aan 'Gods kant' staan, de kant van Israël. Dit wordt gevolgd door 'het zwaard 
van ieder mens zal tegen zijn broer zijn', wat een grotere betekenis heeft, namelijk dat natie tegen 
natie zal zijn in deze kortdurende oorlog, waarin meerdere landen betrokken zullen zijn.  
 
God zegt dat Hij 'vuur en zwavel' zal sturen op het land van Magog en 'op de kusten/regio'. 
Waarschijnlijk de thuislanden van de aanvallende legers, en misschien naties van de Zwarte en 
Kaspische Zee, Syrië, Turkije, enzovoort.  
 
Profetiewaarnemers hebben zich afgevraagd of dit een beperkte en eenzijdige kernoorlog zal zijn 
vanwege het gebruik van 'vuur en zwavel. Israël wordt al lang verondersteld kernwapens te bezitten 
en het lijdt geen twijfel dat ze die zullen gebruiken als ze in gevaar zouden komen. Of ziet Ezechiël 
een conventionele oorlog en probeert hij slechts woorden uit zijn tijd te gebruiken om moderne 
bommen en vuurkracht te beschrijven, die voor hem vuur en zwavel zijn? Dat weten we niet.  
 
Het feit dat noch Israël, noch het slagveld radioactief wordt achtergelaten, zou suggereren dat een 
deel van de reactie van Israël nucleair is, maar  gericht op het thuisland van Magog en de omliggende 
gebieden, en niet in de directe regio van het Midden-Oosten. 
 
De resultaten van de oorlog 
Een groot deel van hoofdstuk 39 is gevuld met beschrijvingen van de nasleep van de oorlog. Er staat 
dat Israël een 7 jaar durende voorraad uit de buit zal hebben verzameld, en het zal 7 maanden duren 
om de doden te begraven. In een profetisch woord over de moderne forensische wetenschap staat in 
v13-19 dat Israël mensen zal inhuren om rond te lopen om vlaggen bij lichaamsdelen te plaatsen, 



zodat ze verzameld en begraven kunnen worden. Het zegt ook dat vogels zullen komen en de botten 
van de lichamen zullen plukken - wat een gruwelijk tafereel!  
 
Nu zal ik iets delen wat ik zelden deel 
Toen ik rond 1995 voor het eerst begon met het onderwijzen van Oudtestamentisch Overzicht op een 
Bijbelschool in Tulsa, zou ik dit gedeelte van Ezechiël gaan behandelen. Bij alle bezoeken met Jezus 
die ik vanaf die eerste keer in april 1986 tot dan toe had gehad, had de Heer nooit iets gezegd over 
deze oorlog. Maar zoals ik altijd doe, vroeg ik de Vader om mij te onderwijzen ter verduidelijking van 
een tijdlijn, omdat ik wist dat er onder de studenten veel verschillende perspectieven over de eindtijd 
zouden zijn, en ik wilde accuraat en correct zijn in wat ik onderwees. Als mijn 'klassieke visie' verkeerd 
was, wilde ik dat de Vader het me zou vertellen. 
 
Tot mijn grote verbazing reageerde de Vader onmiddellijk: "Deze oorlog maakt een einde aan het 
Arabisch-Israëlische conflict, want wie blijft er nog over in de regio om zich tegen Israël te verzetten? 
Niemand. Deze oorlog maakt de weg vrij voor de koningen van het oosten om later over de buik van 
Azië te marcheren voor de laatste strijd, want dat zouden ze eerder niet gedaan hebben*. Denk eens 
over deze dingen na. De wereld zal in shock zijn over wat er gebeurt, en in ontzag voor wat Ik heb 
gedaan. De economische impact zal wereldwijd gevoeld worden. Er zal snel een leider uit Europa 
opstaan die een verzoek voor vrede (met Israël) zal indienen en een 7-jarig vredesverdrag tussen hen 
en Israël zal sluiten. Dat verdrag zal bepalingen bevatten over economische belangen, maar ook een 
bepaling die hen in staat stelt hun tempel te bouwen. Het is in die tempel, zo'n 3 1/2 jaar later, dat 
Israël wordt verraden".   
 
*Bedenk dat de strijdkrachten van Rusland, Turkije, Iran en Libië in deze oorlog worden vernietigd. Nu 
Rusland niet meer in staat is zich te verzetten, zullen zo'n 7+ jaar later de 'koningen van het oosten' 
met een leger van 200 miljoen mensen vrij door Zuid-Azië kunnen reizen, de opgedroogde Tigris en 
Eufraat oversteken en Israël binnengaan om de terugkerende Heer tegemoet te treden. Hij zei ook dat 
er na de Ezechiël oorlog ook verdragen met naburige Arabische naties zullen worden gesloten.  
 
Dat was alles wat Hij toen zei, en Hij heeft er sindsdien niets meer aan toegevoegd, hoewel ik deze 
dingen heb gehoorzaamd en overwogen en ze heb bestudeerd, en probeer het regionale nieuws bij te 
houden. In de hoofdstukken 36 en 37 van Ezechiël wordt Israël weer een soevereine natie, en in de 
hoofdstukken 38 en 39 gaat het over de oorlog die plaatsvindt als ze die natie zijn geworden. Dan 
gaan hoofdstukken 40-47 over de duizendjarige tempel en Israël; hoe het water van de tempel naar 
beneden zal stromen in de Dode Zee met zo'n volume dat het een zoetwatermeer wordt. Er staat zelfs 
dat alleen de moerassige gebieden ziltig zullen zijn. Het vertelt ons dat de vissers netten zullen gooien 
en dat er fruitbomen zullen groeien langs de oevers van de rivier en dat de zee nu leeft.  
 
Maar omdat de opname en de terugkeer van de Heer mysteries zijn, werd het Ezechiël noch iemand 
anders tot nu toe getoond wanneer deze gebeurtenissen zullen plaats vinden. Omdat ik geloof in de 
Rosh Hashana die de 'opname' voorspelt, wat ook zegt dat de aarde na die gebeurtenis een 7-jarige 
tijd van “Jacob’s Benauwdheid’ en 'Days of Awe', ook wel Dag des Toorns genoemd, ingaat, ben ik 
van plan om van bovenaf toe te kijken. Ik geloof dat deze oorlog misschien het begin van die dagen is 
- hoewel ik denk dat niemand van ons de timing van al deze dingen zeker weet. 
 
Voor mij is de oorlog van Ezechiël 38 in mijn klassieke opvatting iets waar de wereld in onze tijd 
naartoe aan het bouwen is, zoals te zien is in de verschillende verdragen tussen Israël en de 
Arabische/Moslimlanden. Maar wanneer zal de Laatste Bazuin bij Rosh Hashana worden geblazen 
om de doden in de Messias te laten herrijzen en de levenden te veranderen? Ik weet niet waar het 
past. Ik weet waar ik wil dat het past, lol, maar ik weet het niet.  
 
Ik hoop dat deze serie je aan het denken zet....en bidden....en kijken....en je afvragen... we wandelen 
door geloof niet door wat we zien...  
Volgende week een nieuw onderwerp, tot dan, zegen, 
 
John Fenn 
www.cwowi.org en e-mail mij op cwowi@aol.com 
 
 


