(1 Thess.5:3) (2018) President Trump heeft bekend gemaakt dat hij definitief heeft

besloten om het kernakkoord met Iran op te zeggen. Volgens de president geeft de
overeenkomst geen enkele garantie dat Iran afziet van kernwapens. ,,Als deze deal in
stand zou blijven, zou er snel een nucleaire wapenwedloop in het Midden-Oosten
volgen”, aldus Trump. Bovendien beschikken de VS, aldus de president, over bewijs
dat Iran ondanks alle afspraken in het geheim blijft werken aan de ontwikkeling van
een kernwapen.

De beslissing van President Trump met betrekking tot dat nucleair akkoord, is zeer
tegen de wens van de verschillende EU-lidstaten. In Europa zijn we in dit soort zaken
nog wel eens een beetje naïef en willen we nog wel eens uitgaan van het goede in de
mensheid. Europa nam aan dat Iran door het akkoord geleidelijk zou transformeren
naar een meer betrouwbare, op het westen georiënteerde maatschappij. Dat is echter
niet bewaarheid, zie de recente ontwikkelingen aangaande twee mensen die in ons land
vermoord werden door de geheime dienst van Iran. Europese landen, vooral Duitsland
en Frankrijk, sloten wel gretig de eerste zakendeals met Teheran. Maar ze zagen de
ontwikkelingen in Iran door een roze gekleurde bril.

Volgens president Trump gaf de overeenkomst geen enkele garantie dat Iran afziet van
kernwapens. Bovendien beschikken de VS, aldus de president, over bewijs dat Iran
ondanks alle afspraken in het geheim blijft werken aan de ontwikkeling van een
kernwapen.
En Trump heeft helaas gelijk, dat er belangrijke weeffouten zitten in de Iran-deal. Het
heeft zijn ultracentrifuges om uranium op te werken wel ontmanteld, maar niet
vernietigd. Inspecties van het Internationale Atoomagentschap (IAEA) tonen tot nu
toe geen overtreding van Iran aan, maar die inspecties mogen niet onaangekondigd
gebeuren. En Iran kan elke inspectie sowieso rekken tot 24 dagen. Een staat die eerder
zijn kernwapen programma geheim wilde houden, moet feitelijk langdurig onder een
vergrootglas worden gelegd en dat gebeurd niet.
De
grote
misleider.
Hassan Rohani, de president van de Islamitische Republiek Iran,
wordt door de leiders in het Westen en vooral de media aangeduid
als “gematigd”, men noemt hem ook een vredesduif, maar men gaat
daarbij er willens en wetens aan voorbij, dat hij ook een ‘Israël-hater’
is net als al zijn voorgangers en ‘haat tegen Israël is tegelijk haat
tegen God” (Lees Psalm 83).
Het is nauwelijks te geloven maar met name de EU is desondanks
zeer ingenomen met Hassan Rohani. Zijn vriendelijke gezicht en
vooral omdat hij bereid was om over hun atoomprogramma te willen
praten, heeft ook bij andere naïeve leiders in het Westen tot het
nodige enthousiasme geleid.
Maar in feite ziet de EU vooral grote voordelen in de enorme olievoorraden van het
land en daarom het vernieuwen van de handelsbetrekkingen.
Volgens de vorige Amerikaanse president Obama was de wereld door het nucleaire
akkoord met Iran, een stuk veiliger geworden. De Bijbel zegt echter in 1Thes. 5:3-4
‘Terwijl de mensen zeggen: Er is rust en vrede, er dreigt geen enkel gevaar, zal de
vernietiging (Gods oordeel) hen plotseling overvallen, zoals de weeën een zwangere
vrouw.’
Point
of
no
return.
Maar christenen die de Bijbelse profetieën kennen verwachten toch niet, dat Iran echt
zal stoppen met de ontwikkeling van atoomwapens. Er is hooguit sprake van enig
uitstel. Daarbij komt dat recente mededelingen van Israëlitische en buitenlandse
deskundigen allemaal lijken te bevestigen dat Iran in feite het ‘point of no return’, in
zijn streven naar atoomwapens, al lang is gepasseerd. Dit ondanks jarenlange plechtige
beloften van de leiders in het Westen, dat het de Islamitische Republiek nooit zou
worden toegestaan om dit stadium te bereiken. Om die reden is het verre van
realistisch om er vanuit te gaan dat Iran tot inkeer komt en haar nucleaire droom laat
varen.
Al in 1984 gaf de toenmalige opperleider Ayatollah Khomeini de opdracht om
kernwapens te ontwikkelen, omdat dit volgens hem de enige manier is om de essentie
van de Islamitische Revolutie te beschermen tegen de intriges van zijn vijanden, die in
hun ogen vooral de VS en Israël zijn. Dit zal tevens de manier zijn om de komst van de
imam Mahdi voor te bereiden, welke is de Islamitische Messias die verwacht wordt.

Overigens laat de letterlijke tekst van het akkoord zien, dat er slechts sprake is van een
‘gedeeltelijke’ bevriezing en slechts ook van ‘enkele’ onderdelen van het Iraans
nucleaire programma. Het gevolg van deze bevriezing is alleen, dat de tijd die Iran
nodig heeft om uit te breken naar een atoombom verlengd wordt met enkele maanden
of weken.
In ruil voor deze ‘zogenaamde’ Iraanse concessies, wordt een groot deel van de westerse
sancties tegen Iran versoepeld. Volgens schattingen is het pakket sancties dat werd
opgeheven ten gevolge van deze zogenaamde deal, 100 miljard dollar waard en dit zou
ruim voldoende zijn om de Iraanse economie, die op instorten staat te kunnen redden.
Maar… in feite biedt het Iran de mogelijkheid om terroristische organisaties te steunen,
die tegen Israël strijden en dat doet men ook volop.
Strijden
tegen
Israël.
Want het akkoord wordt in Iran vooral gezien als stap vooruit in de totale overwinning
over Israël. Enige dagen voor de ondertekening van het akkoord in Genève bedreigde,
de nog steeds machtigste man in Iran namelijk de ayatollah Khamenei, Israël in
ongekende bewoordingen. Hij noemde de regering van Israël ‘Sag-e haar-e najess’, wat
‘een hondsdolle onreine hond betekent’ en dit is een van de meest grove beledigingen
voor Israël. Hij weet alleen nog niet, dat de dag aanstaande is dat hij door de God van
Israël ter verantwoording geroepen zal worden, want wie zich tegen Israël keert, keert
zich tegen God.
Israël is het aardse volk van God, dat wil zeggen God heeft hen van oorsprong
uitgekozen om een getuigenis van Zijn naam te zijn onder de volkeren. Natuurlijk,
feitelijk is daar nog weinig van terecht gekomen, het volk van Israël is door de eeuwen
heen van God afgeweken. Maar toch kan iedereen die dat wil Gods trouw zien in dat
volk. Want menselijk gesproken had dit volk er al niet meer moeten zijn. Men heeft in
de laatste wereldoorlog er alles aangedaan om dit volk zelfs uit te roeien. Maar God is
met dit volk, vandaar dat het niet is gebeurd, Israël won steeds en zal nog winnen. God
is niet met Israël omdat ze alleen maar goede en rechtvaardige dingen doen. Maar
omdat God altijd trouw is aan Zijn beloften en Hij heeft zich onder ede (zegt de Bijbel)
aan dit volk verbonden. Dat is nu eenmaal Gods karakter. Hij heeft ook u lief, niet
omdat u zo’n pracht mens bent, maar omdat Hij verlangt u genadig te zijn. Hij belooft
ons in Zijn Woord dat Hij ons genadig zal zijn, wie we ook zijn en hoe groot onze zonden
ook zijn.
Gevolgen
van
het
akkoord.
Het staat nu al vast dat als gevolg van het vrij komen van miljarden aan voormalig
bevroren tegoeden van Iran, weer miljarden dollars naar Hezbollah werden
overgemaakt en dat kan nu weer officieel, want Iran is weer aangesloten op het SWIFTbanksysteem. Iran is altijd al één van de landen geweest die Israël vijandige
terroristische groepen financiert. Hezbollah beschikt nu al over 100.000 raketten die
voor een deel gericht staan op Israël. Denkt u zich eens in, dat arsenaal wordt zo meteen
dramatisch uitgebreid. Wat zal dat betekenen voor de veiligheid van haar burgers.
Israël zal dit hoe dan ook willen voorkomen.
Met een raketaanval op Iraanse raketten en lanceerinstellingen heeft Israël
gisterenavond onmiddellijk gereageerd op het opzeggen van de kerndeal met Iran door
president Trump. Volgens Israëlische defensiespecialisten was het zelfs het startsein
van een gezamenlijk offensief met de VS, met de bedoeling om Iran helemaal uit Syrië
te verjagen. In het noorden van Israël worden in tal van plaatsen schuilkelders in

gereedheid gebracht voor een eventuele tegenaanval, die er vooralsnog niet meteen
lijkt te komen.
Israël
komt
vrijwel
alleen
te
staan.
Hoe dan ook, Israël zal er in de komende oorlog waarschijnlijk alleen voor komen te
staan, misschien zullen ze nog steun krijgen vanuit Amerika. Aan de andere kant is de
bevolking in Amerika hier hopeloos verdeeld over, omdat de gevolgen voor de
Amerikanen niet te overzien zijn. Van de Europese Unie heeft Israël al helemaal niets
meer te verwachten. De antisemitische stromingen in Europa en met namen onder EU
parlementariërs en de Oost Europese lidstaten, laten steeds sterker van zich horen en
zijn zo’n beetje in de meerderheid in het Europese parlement.
En helaas, ook onze nieuws media is al jaren, sterk bevooroordeeld als het gaat om
Israël. Alles wat Israël doet om haar burgers te verdedigen, wordt al gauw uitgelegd als
een oorlogsmisdaad. Daar staat tegenover dat er overvloedig bewijs is dat Hamas
bewust, scholen, ziekenhuizen, moskeeën en woonhuizen voor militaire doeleinden
gebruikt en dus gewoon burgers opoffert om haar doel te bereiken. Toch wordt daar
anders over bericht in de westerse media.
De laatste oorlog in het Midden Oosten zal naar verwachting een wereldoorlog zijn.
Dan is ook het einde spoedig nabij, want dan komt Jezus Zelf tussenbeide. Dan staan
de vijanden van Jezus Israël tegenover de levende God, die via zijn Zoon Jezus de
wereld met zich wilde verzoenen. Het werk dat Zijn hand begon laat Hij niet varen. In
dat licht mogen we de huidige gebeurtenissen in het Midden-Oosten zien.
Lees de profetie uit Zacharia 14:12-15: “Dan zal de Heer uittrekken om tegen die volken
te strijden, zoals Hij vroeger streed, ten dage van de krijg; zijn voeten zullen te dien
dage staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt aan de oostzijde;….”
Wanneer Christus Zijn voeten zal plaatsen op de Olijfberg, vanwaar Hij eens is
opgevaren, zal deze berg, door een enorme aardbeving, middendoor splijten en een
zeer groot dal vormen, waardoor de Joden kunnen vluchten naar de bergen. Dan zal
Hij de vijanden van Israël verslaan en dan zal gebeuren dat Israël Jezus als hun Messias
zal erkennen.
Jezus zal bij Zijn wederkomst een eind maken aan de verdrukking en het lijden van
Israël en zijn duizendjarig vrederijk van vrede en gerechtigheid op aarde vestigen. In
dat rijk zal iedereen mogen wonen, die wedergeboren is door de kracht van God.
Conclusie.
Uiteraard is hier veel meer over te zeggen, maar de allerbelangrijkste vraag voor u die
nu leeft in deze tijd is, bent u al klaar voor dat nieuwe koninkrijk.
Lees Lukas 21:36 zegt: “Waakt dan te aller tijd, biddende, dat gij moogt waardig geacht
worden te ontvlieden al deze dingen, die geschieden zullen, en te staan voor den Zoon
des mensen.”
Vandaag is het van groot belang om Jezus aan te nemen als uw Verlosser en te zorgen
klaar te zijn als Jezus komt, want Hij komt spoedig.

