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A. De volken in Ezechiël 38
In Ezechiël worden een aantal volken genoemd, die betrokken zijn bij en/of geraakt worden door de
rooftocht die Israël in de eindtijd zal treffen. Hun namen vinden we voor het merendeel terug tussen
de afstammelingen van de zonen van Noach (Sem, Cham en Jafeth) in Genesis 10 en 1 Kronieken 1.
De aanvallende volken:
Magog
Magog was een zoon van Jafeth. De Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus verklaarde in de eerste eeuw dat de Scythen afstammelingen van Magog waren. De Griekse geschiedschrijver Herodotus (485-425 voor onze jaartelling) baseerde zijn verslag over de Scythen op het verhaal van een
zekere Aristeus, die twee eeuwen eerder (dus ongeveer in de tijd van Ezechiël) leefde. Hij beschrijft
hun land als het uitgestrekte gebied ten noorden van de Zwarte Zee en in de Voorkaukasus. Hoewel
de naam Magog niet in de wereldse geschriften uit Ezechiëls tijd voorkomt, was dit waarschijnlijk
het ruitervolk van Iraanse oorsprong, dat het land tussen de Karpaten en de rivier de Don bewoonde
– in onder andere de huidige Oekraïne met de Krim en Rusland. De Scythen hadden rond 750 voor
onze jaartelling de Kimmeriërs (zie bij Gomer) uit dat gebied verdreven. In de zevende eeuw voor
onze jaartelling ondernamen ze rooftochten tot in West Azië (het huidige Turkije) en Israël.
Tubal en Mesech
Deze twee – ook van Jafeth afstammende – volken, worden in de oude geschriften van Assur en de
Grieken, evenals in de Bijbel (Genesis 10:2, 1 Kronieken 1:5 en Ezechiël), altijd samen genoemd. De
Assyriërs noemden hen ‘Tubla en Muska’ en de Grieken de `Tibareni en Moschi’. Ze woonden ten
zuiden van de Zwarte Zee, in een gebied dat in het noordoosten van het huidige Turkije ligt, en het
gebied ten noorden van Iran (het huidige Georgië, Armenië, Azerbeidjaan en gebieden in het uiterste zuiden van Rusland, zoals Dagestan en Tsjetsjenië). Zij worden in Ezechiël 27:13 genoemd als
handelend in slaven en koper, en in Ezechiël 32:26, samen met Assur en Elam, als krijgslieden die
schrik hebben verspreid in het land van de levenden maar allen werden geveld door het zwaard en
gelegd in hun grafsteden. Opvallend is dat een Israëlitische balling in het Assyrische Rijk – de Israëlieten waren door koning Tiglat-Pileser III in ca. 732 voor onze jaartelling weggevoerd – schreef:
“Wee mij dat ik in Mesech moet vertoeven, dat ik moet wonen bij de tenten van Kedar” (Ps 120:5).
Kedar was de tweede zoon van Ismaël, de halfbroer van Isaäk, de zoon van Abraham (o.a. Genesis
25:13). Mesech en Kedar kunnen niet dezelfde plaats zijn. De dichter bedoelde hiermee waarschijnlijk – als de stem van alle ballingen – te zeggen dat zij overal verspreid in het Assyrsche Rijk woonden: van Mesech in het noorden, tot Kedar in het zuiden.
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Gomer
Dit vroeg-Europese ruitervolk, dat eveneens afstamde van Jafeth, had waarschijnlijk een Iraanse
heersende elite. Het komt in de geschriften van de Grieken voor onder de naam Kimmerioi, en in de
opschriften van Assur onder de naam Gimirrá. Homerus maakte in de Odyssee melding van de
Kimmerioi, die ten noorden van de Zwarte Zee woonden (Oekraïne en De Krim). Rond 750 voor onze
jaartelling werden ze door de Scythen verdreven (zie bij Magog). Herodotus vertelde dat horden
Kimmeriërs in de zevende eeuw de Kaukasus overstroomden en de ‘beschaafde’ landen van WestAzië (in het huidige Turkije) aanvielen, om ze op grote schaal te plunderen. Ze versloegen het Frygische Rijk (bijna in het midden van het huidige Turkije) en zijn zuidwestelijke buurland Lydië rond
652/654 voor onze jaartelling.
Togarma
“Het huis van Togarma ver in het noorden” wordt ook in Ezechiël 27:14 vermeld, handelend in paarden, rijdieren en muildieren. Zijn land kan met vrij veel zekerheid geïdentificeerd worden als Armenië. De naam Tilgarni komt in de Assyrische opschriften voor als de naam van een vesting in WestArmenië (in het huidige Turkije). Togarma is een afstammeling van Gomer.
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Bij deze aanval sluiten zich een aantal volken aan:
Perzen
Perzië is het tegenwoordige Iran. Madai, zoon van Jafeth, in Genesis 10:2 is mogelijk de vader van de
Meden, die het noorden van Iran bewoonden. In de tijd van Daniël overwon het Medisch-Perzische
Rijk, samen met de Semitische Elamieten (die het zuidwesten van het huidige Iran, aan de Perzische
Golf, bewoonden) het Babylonische Rijk.
Ethiopiërs en Puteeërs
Het huidige Ethiopië maakte vaak deel uit van het land Egypte (zie, bijvoorbeeld, Jesaja 20:4 en
45:14). Het aan Ethiopië grenzende Soedan maakte in Bijbelse tijden deel uit van Ethiopië.
Ezechiël noemt Ethiopië in het zuiden en Put in het westen als bondgenoten van Egypte (Ezechiël
30:4,5). Put was volgens Josephus en de Septuaginta het land Lybië. De Ethiopiërs en de Puteërs
waren beroemde krijgslieden (Nahum 3:9, Jeremia 46:9, Ezechiël 27:10).
De aangevallen en bedreigde volken
Naar aanleiding van de rooftocht vragen “Scheba, Dedan, de handelaars en alle machtigen van Tarsis”: “Komt u om buit te maken; hebt u 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?” (Ezech 38:13).
Zijn Scheba, Dedan en Tarsis volken van het Arabisch schiereiland?
Tarsis
Tyrus wordt in Jesaja 23:10 “dochter van Tarsis” genoemd. De Feniciërs zouden dan via Tarsis(a)
afstammen van Jawan, een zoon van Jafeth (1 Kronieken 1:7 — in dit vers worden ook de Kittieten
als broedervolk van Tarsis genoemd; in Jesaja 23:12 varen inwoners van Tyrus na de verwoesting van
hun stad naar de Kittieten [Cyprus], waar zij volgens vers 1 oorspronkelijk vandaan kwamen.
Met Tarsis werd in het Oude Testament mogelijk een stad of staat in het Middellandse Zee gebied
bedoeld. Gesuggereerd zijn: de stad Carthago, het eiland Sardinië en de stad Tartessos in Spanje
niet ver van Gibraltar. Carthago was een machtige Fenicische handelsstad bij het huidige Tunis in
Tunesië in Noord Afrika, gesticht door Tyrus en Sidon (in het huidige Libanon). Hierop zou ook Jesaja 23:6,7 kunnen duiden. Jona’s bestemming op zijn vlucht, omdat hij niet in Ninevé – de hoofdstad
van de vijand van Israël Assur – wilde prediken, was een Tarsis in het westen, ver van het ten oosten
van Israël liggende Ninevé. In Ezechiël 27:12 wordt over Tyrus gezegd: “Tarsis dreef handel met u,
vanwege de overvloed aan allerlei goederen: zilver, ijzer, tin en lood leverde het voor uw waren.”
Deze metalen werden rond de Middellandse Zee in Spanje en op Sardinië gewonnen. Daarnaast
maakt Ezechiël melding van ‘machtigen’ van Tarsis, een vertolking van het woord ‘leeuwen’ in de
grondtekst vanwege de beeldspraak op andere plaatsen in zijn boek (19:2 en verder; 32:3).
Koning Salomo had met de koning van Tyrus echter ook een vloot handelsschepen (Tarsisvloot) die
naar en van Tarsis voeren en elke drie jaar binnenliep met goud en zilver, ivoor, apen en pauwen (1
Koningen 10:22; 2 Kronieken 9:21). Dit duidt op handel met Azië en Oost-Afrika. Volgens 2 Kronieken 8:17 en 18 had Salomo daarvoor een haven bij Eilath aan de Rode Zee.
Tarsis lijkt daarom een ruim begrip en gebruikt te zijn voor de handel met en in Azië en Oost Afrika,
maar ook het Middellandse Zee gebied en misschien West Europa.
Het antwoord op de vraag wie of wat Tarsis nu is, is daarom moeilijk te beantwoorden. Het lijkt niet
gezocht te moeten worden bij een enkel volk met zijn handelspartners. Tarsis als zodanig bestaat
niet meer. We kunnen in dat geval denken aan een macht in het gebied van Tarsis, of denken in pa6

rallellen met vergelijkbare machtigen en handelaars in onze tijd. En dan gaan de gedachten al snel
naar de rijke westerse wereld, met haar commerciële betrekkingen met de zeer rijke, olieproducerende Arabische volken, die de huidige wereldeconomie beheerst.
Opmerkelijk is dat in de symbolische taal van Openbaring de beeldtaal van het Oude Testament
voor Tyrus wordt gebruikt voor de kapitalistische wereld. Dit zou passen bij het feit dat de naam
Tarsis (oorspronkelijk?) ook werd gebruikt voor de moederstad Tyrus zelf (Jes 2:16; 23:14).
Scheba en Dedan
Scheba en Dedan moeten we vrijwel zeker zoeken op het Arabisch schiereiland. Dit wordt gesteund
door de opsomming van nakomelingen van Cham in Genesis 10. Eén van zijn zonen is Kusch. Van
hem stammen Seba en Raëma, en van Raëma stammen Scheba en Dedan (Genesis 10:6,7). Verwarrend is, dat Abraham later nog een vrouw had, en twee van de zonen die hij van haar had Scheba en
Dedan noemde. Zij woonden waarschijnlijk in het noordelijk deel van het Arabisch schiereiland. Op
dat schiereiland liggen nu Saoedie-Arabië, Yemen, Oman, de Emiraten en de Golfstaten.
Scheba was waarschijnlijk het land van de Sabeeërs in Oost-Jemen. Zij waren een nomadenvolk dat
handel dreef in goud, specerijen en edelstenen (Ezechiël 27:22).
De Dedanieten waren eveneens kooplieden. Ezechiël vermeldt Dedan twee keer in hoofdstuk 27 van
zijn boek: behalve in vers 20van de Dedanieten van Noord-Arabië, die handel dreven in wollen “dekkleden voor ruiters”, in vers 15 ook van een handel in ivoor en ebbehout — wat zeehandel met Indië
zou kunnen betekenen. Men vermoedt daarom dat de Dedanieten zich ook hadden gevestigd aan
de westelijke oever van de Perzische Golf.
Hun relatie met Tarsis zou verklaard kunnen worden vanuit de handelsvloot van de koningen Salomo van Israël en Hiram van Tyrus en Sidon. Interessant is dat Tarsis en Scheba ook samen worden
genoemd in Psalm 72, geschreven door David als gebed tot God voor zijn zoon en opvolger Salomo.
De woorden hebben wel betrekking op de regering van Salomo, maar zijn ook duidelijk profetisch,
omdat de verzen 8 en 11 pas volledig worden vervuld door de Messias (vergelijk Zacharia 9:9,10).
Maar de verzen 9 en 10 van de psalm hebben wel degelijk (ook) betrekking op Salomo: “Mogen voor
hem de woestijnbewoners zich bukken, zijn vijanden het stof likken; de koningen van Tarsis en de
kustlanden hem geschenken brengen, de koningen van Scheba en Seba hem schatting offeren.” Uit
Scheba kwam inderdaad een koningin naar Salomo met “specerijen, zeer veel goud en edelgesteente” (1 Kon 10:2,10). In Ezechiël 27:9b-25 komen we, in een overzicht van alle handel die Tyrus dreef,
onder andere weer Tarsis, Scheba (en Raëma) en Dedan tegen. Dezelfde drie schatten van de koningin van Scheba worden daar genoemd als handelswaar uit Scheba en Raëma (vers 22). Het kan
dus niet anders of het gaat om hetzelfde land. In vers 15 vinden we de Dedanieten als handelaars
aan de kustgebieden, die ivoor en ebbehout leverden.
Arthur Hale en Jan Koert Davids
Passages genomen uit de NBG’51 vertaling. Ze zijn ontdaan van ouderwets en formeel taalgebruik.
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B. Het huidige toneel in het Nabije Oosten
Ons standpunt is dat we niet willen speculeren, door een draaiboek op te stellen van toekomstige
gebeurtenissen. Steeds opnieuw moeten zij die dit proberen hun draaiboeken bijstellen, omdat de
situatie in de wereld, en vooral in en rond het Nabije Oosten voortdurend verandert.
Toch valt er wel iets te zeggen als we de in de Bijbel genoemde landen en volken (zie Bijlage A)
plaatsen in het licht van de situatie in onze tijd. ‘Onze tijd’ mogen we dan niet te beperkt zien als dit
jaar of deze jaren, maar als dit tijdperk. Dat dit verantwoord is hebben we in Deel 2 al aangetoond
vanuit de vervulling van het teken van de laatste dagen: het herstel van Israël in eigen land. Het tijdperk van de laatste dagen moet dus dat van 1948 tot de wederkomst van Christus zijn. Net als Israël
een werkelijke staat is op een bepaalde plaats op aarde, geldt dit ook voor de andere genoemde
landen en volken. De geschiedenis en het dagelijks nieuw vertellen ons over wat daar is gebeurd en
zich daar ontwikkelt. En vooral in hun verhouding tot Israël en tot elkaar.
Algemene beschouwing
De in de Bijbel genoemde volken en landen zijn vaak vol haat ten opzichte van het Westen, en onderdrukkend tot gewelddadig tegenover hun volksgenoten/burgers. Daarnaast zorgt het opkomende en deels al heersende nationalisme in de wereld, dat ook in het Nabije Oosten leiders denken in
termen van grootmacht. Daarbij grijpen ze terug op hun grootheid in het verleden. De reden is de
grootheidswaanzin van die leiders en hun geopolitiek denken; dat wil zeggen dat zij een positie willen verwerven in de wereld en/of die willen veiligstellen. Een voorbeeld hiervan is Turkije, dat onder
het regiem van president Erdohan streeft naar het herstel van de macht van het Ottomaanse Rijk.
Ook in Rusland is, onder het regiem van president Poetin, weer het streven te herkennen naar het
herstel van de grootmacht die Rusland was in het Tsaren- en Sovjet tijdperk. Daarbij komt dat de
Russisch Orthodoxe Kerk zich beschouwt als de wettelijke erfgenaam van de Orthodoxe Kerk van
Costantinopel/Byzantium, wat zich in het politiek denken vertaalt in een leidende rol in de wereld (of
liever, zoals in de tsarentijd, als hoofd van alle volken). Geopolitiek gezien wil Rusland toegang hebben tot het Zuiden; dat wil zeggen via de Zwarte Zee en de Middellandse Zee toegang wil hebben
tot Afrika en het Verre Oosten. Daarvoor heeft Rusland bondgenoten nodig, die zee- en luchthavens
ter beschikking stellen. In deze wereld gebeurt niets zonder tegenprestatie, dus in ‘ruil’ voor handelsvoordelen en economische hulp komen er militaire steunpunten. Deze dingen zijn de reden voor
de annexatie van De Krim en de steun aan president Assad van Syrië. Een gevaarlijke ontwikkeling
voor de ‘wereldvrede’, is dat de VS en Europa proberen Rusland steeds verder naar het Oosten terug
te dringen, in deze tijd door de Oekraïne aan zich te binden. Rusland zoekt daarvoor ‘compensatie’,
bijvoorbeeld door Turkije (nota bene de aartsvijand van Rusland) los te weken van de VS en Europa.
De genoemde volken die Israël bedreigen en aanvallen zijn niet alle Arabisch. Wat zou dan hun samenbindende factor kunnen zijn? Enkele van hen zijn in staat van oorlog met elkaar, of zien elkaar
als een bedreiging. Het is echter een bekend fenomeen dat elkaar bestrijdende partijen toch op een
bepaald gebied kunnen samenwerken. Bijvoorbeeld als zij door een zelfde gevaar bedreigd worden.
Het is een even bekend fenomeen dat volksleiders en politieke leiders in hun retoriek zo’n vijand
kunnen scheppen, en oproepen die te gaan bestrijden. Ze bedreigen daarbij hen die dat anders zien
en niet mee willen doen. In de politieke situatie in het Nabije Oosten zien we dit in Turkije en Iran
gebeuren. De door hen zelf geschapen gemeenschappelijke vijand is Israël, maar dat geldt niet voor
alle landen. Zijn er dan nog andere factoren die mee zouden kunnen spelen?
Een niet onbelangrijke factor is dat de wereld een netwerk van allerlei politieke, militaire en economische bondgenootschappen is. Vaak lopen ze in elkaar over. De wereld is verdeeld in machtsblokken, waarvan de VS en Rusland sinds de Tweede Wereldoorlog elkaars tegenstrevers zijn. Wanneer
de positie van de VS ergens sterk is of zich verbetert, zal Rusland in hetzelfde gebied of er dichtbij
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zijn positie proberen te verbeteren, zelfs al kunnen ze een bepaald regiem niet luchten of zien. Een
duidelijk voorbeeld daarvan is de steun van Rusland aan Iran. De gevolgen kunnen in tijd van oorlog
enorm zijn. Om maar enkele voorbeelden te noemen: Turkije is lid van de NAVO, waar ook de VS en
Europa deel van uitmaken; als de NAVO landen volgens het verdrag handelen, raken zij bij de oorlog
van Turkije betrokken; als Iran wordt aangevallen door Israël zal Rusland de kant van Iran kiezen;
wanneer Rusland een van de bondgenoten van Europa en/of de VS aanvalt, raken de VS en Europa
daar ook bij betrokken. Zelfs op handelsgebied is dit al zo: als de VS economische sancties oplegt
aan Iran of Rusland, dan moeten de bondgenoten van de VS zich daar ook aan houden.
Wat de rol van Europa is en zal zijn is niet geheel duidelijk. Het zit ‘vast’ aan de VS, is politiek en militair verdeeld, en ziet Rusland als een bedreiging. Verschillende Europese landen deden en doen mee
aan vredesmissies (lees gevechtsmissies), ook in het gebied waar het in de profeten over gaat. Verder verschillen in Europa de opvattingen over Israël en de Palestijnse gebieden.
Wat in Syrië gebeurt, toont dat alles in één keer samen kan komen: legers van Syrië, Iran, Irak, Turkije, Koerden en Islamitische strijders uit vele landen vechten daar met en tegen elkaar; de VS, Rusland, Europa en Israël hebben zich er in gemengd, en wat de rol van China is is niet geheel duidelijk.
Het gevaar is dat Irak, dat hopeloos verdeeld en onbestuurbaar is, uiteindelijk in handen valt van Iran
en Syrië. Er woedt in Syrië een kleine wereldoorlog. Honderdduizenden mensen zijn omgekomen,
miljoenen ontheemd, het land ligt volledig in puin. En gezien eerdere oorlogen in Irak, Libië en Afghanistan is weinig hoop dat de situatie voor de inwoners zal verbeteren. Veel landen waar dit soort
oorlogen om de macht hebben gewoed, liggen nog altijd geheel of gedeeltelijk in puin, en niemand
schijnt zich hierom te bekommeren – de oorlogvoerenden nog het minst. Dit is de voedingsbodem
voor jaloezie en haat. Nu de strijd in Syrië beslist lijkt te worden in het voordeel van Assad, zal hij de
bevolking weer achter zich moeten zien te krijgen. Dat doen dictators meestal door een gemeenschappelijke vijand aan te wijzen. In de retoriek van Syrië en landen als Iran is duidelijk wie de vijand
is: ‘het Westen’, met Israël als de dichtstbijzijnde en kwalijkste vertegenwoordiger daarvan.
Op dit moment is het ‘minste geringste’ voldoende om de zaak te laten ontploffen. In de kwestie
Iran zien we hoe snel dat kan gaan. Tot nu toe wordt de oorlog nog grotendeels gestreden als ‘handelsoorlog’, met wederzijdse economische sancties en af een toe wat wapengekletter over en weer.
Maar er wordt ook gedreigd met militaire middelen. Het lijkt erop dat een aantal leiders van grote
landen als de VS, Rusland, Groot-Brittannië, Turkije en zelfs Israël uit zijn op meer. Ook China meldt
zich steeds duidelijker op het wereldtoneel, en is overal in de wereld bezig strategische posities te
verwerven. Ze zijn alle nationalistisch, en willen in veel gevallen ‘de oude grootheid’ van hun landen
herstellen. Ze schudden daarom hun kaarten in een pokerspel waaruit ze politiek, militair en uiteindelijk vooral economisch voordeel uit hopen te halen.
De mens leert niet van de geschiedenis. Geen enkele grootmacht heeft kunnen blijven bestaan. God
heeft gezegd dat dit ook nu niet zo zal zijn. Uiteindelijk zal Hij ingrijpen en Zijn Zoon Jezus Christus
de macht geven over de aarde, om haar rechtvaardig te besturen. Dan pas zullen de ogen open gaan
en zal er wereldwijde vrede zijn.
De huidige en zich ontwikkelende situatie in het licht van de Bijbel
Er is veel discussie over de vraag hoe zo’n monsterverbond, zoals de Bijbel dat voorzegd, tot stand
zou moeten komen. Wat bindt deze volken? Waarom een rooftocht?
De landen/volken – die in de laatste dagen als bondgenoten optrekken – vertaald naar de huidige
landen in het aangegeven gebied, zijn alle (straat)arm (behalve Azerbeidjaan), of bezig dat te worden. De oorzaken hiervan zijn vooral falend eigen beleid, binnenlandse onrust, onderdrukking en
strijd, oorlogen en opgelegde economische sancties. De frustratie hierover uit zich in haat tegenover
‘Het Westen’ en in het bijzonder Israël.
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Israël maakt zich steeds minder geliefd door de aanvallen op Iran, Syrië en de Gazastrook. Ook het
feit dat Israël Jeruzalem beschouwt als haar hoofdstad, en de VS Israël daarin steunt, zet veel kwaad
bloed. Daarbij komt in 2020 nog het zoveelste ‘vredesplan’, dat onmiddellijk werd afgewezen door
de Palestijnen (zelfs door de gematigde president Abbas) en diverse ‘Arabische’ landen.
Als we de genoemde volken zoeken op de kaart, valt direct op dat Israël omringd is door Islamitische
landen. Israël is de gemeenschappelijke vijand van de gehele Islamitische wereld, ook al strijden ze
onderling op leven en dood. De Islam zelf is ook sterk verdeeld, maar als het erop aan komt zijn ze
toch elkaars broeders. Een samenbindend motief voor hun haat is snel gevonden: Israël bezet de
Golan, de Westoever en vooral Jeruzalem, één van de heiligste plaatsen van de Islam; Israël heeft
Palestijnen ‘hun’ land afgenomen; etc.
Velen menen dat Rusland bij de oorlog betrokken, of zelfs de initiatiefnemer, zal zijn; maar het is
niet Islamitisch – alleen de zuidelijke gebieden. Dus wat religie betreft zouden alleen de zuidelijke
gebieden van het huidige Rusland in aanmerking komen. Toch is het beslist niet ondenkbaar dat
Rusland erbij betrokken is of raakt. Rusland staat aan de kant van Iran, werkt in de oorlog samen
met het regiem in Syrië, en levert sinds kort zelfs de historische aartsvijand Turkije wapens. Het zijn
juist die drie landen die behoren tot het Bijbelse Noorden (Assur en het Rijk van de Seleuciden), en al
eerder Israël bezet hebben, evenals de volken uit de Oekraïne en de Kaukasus.
Bekijken we de rol van Rusland alleen geopolitiek, dan zou het ook heel goed mogelijk zijn, dat Rusland het regiem in Syrië steunt om een belangrijk landsteunpunt in het Nabije Oosten te hebben.
Van hieruit kan het Russische leger overal in dit gebied ingezet worden. Ook, bijvoorbeeld, om de
havens van Israël aan de Middellandse Zee in bezit te nemen.
De VS staan aan de kant van Israël, Saoedi-Arabië en de Golfstaten/Emiraten, en stilzwijgend Egypte. Egypte is van oudsher ‘de koning van het Zuiden’.
Daarbij komt dat Saoedi-Arabië niet erg geliefd (meer) is in de Islamitische wereld. Het is nauw verbonden aan het Westen vanwege de olie, het is de grote tegenstander van Iran (zichtbaar in de oorlog in Yemen), en voert een gematigde politiek ten opzichte van Israël. Het is enorm rijk en doet
(bijna) niets om de welvaart met geloofsgenoten te delen, laat staan de Palestijnen een oplossing te
bieden. De angst van Saoedi-Arabië en de rijke Golfstaten/Emiraten, als de aanval vanuit het noorden komt, is daarom goed te begrijpen. Maar is Israël rijk? Moeten we het in de omstandigheden
niet relatief zien? Ten opzichte van die optrekkende straatarme landen en volken is Israël rijk. En
zoals altijd volgt ‘het volk’ graag leiders die gouden bergen beloven (die er niet altijd blijken te zijn).
Turkije ontwikkelt zich steeds meer tot een totalitaire islamitische staat. Waar het ten opzichte van
Israël precies staat is niet helemaal duidelijk. Het koos niet lang geleden in een hulpverleningsactie
ten behoeve van de Palestijnen de kant van de Palestijnen. Sinds een vermeende coupe poging glijdt
het land steeds verder weg in een economische depressie, maar ondanks dat voert Turkije oorlog in
Syrië en heeft het gedreigd Noord Irak te bezetten in de strijd tegen de Koerden. Verder mengt het
zich in de burgeroorlog in Lybië. Dus precies in die gebieden waar het wat de aanval betreft om gaat.
Syrië heeft een sterk leger en weet zich gesteund door Rusland. Het wil de Golan hoogten terugvan
Israël. Het is niet ondenkbaar dat ze die – ‘en passant’ na de binnenlandse oorlog – zullen proberen
te heroveren. Waar dat toe kan leiden laat zich raden, maar president Assad is tot alles in staat…
Irak, het vroegere Assur en Babel, is een zeer onzekere factor. Het land is onbestuurbaar en de VS en
Europa trekken zich steeds meer terug uit het land, menend dat het zichzelf wel kan redden. Het is
echter niet ondenkbaar dat uiteindelijk Turkije, Syrië en Iran zich over Irak zullen ‘ontfermen’.
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Libanon is een totaal verarmd land na burgeroorlogen en oorlogen met Israël. Het is de greep van
door Syrië en Iran gesteunde milities, die fel tegen Israël zijn.
Moab, Ammon en Edom bewoonden het huidige Jordanië. Dit land probeert zich zo neutraal mogelijk houden. Kennelijk zal het dat ook bij de aanval zijn, want het zal volgens de Bijbel ontkomen.
Egypte neemt een bijzondere positie in. Het heeft vrede gesloten met Israël en houdt zich over het
algemeen afzijdig van wat er om hen heen gebeurt – voor een belangrijk deel waarschijnlijk vanwege binnenlandse problemen.
Het tegenwoordige Ethiopië maakte vaak deel uit van het land Egypte (zie, bijvoorbeeld, Jesaja 20:4
en 45:14). Het aan Ethiopië grenzende Soedan maakte in Bijbelse tijden deel uit van Ethiopië. Soedan is Islamitisch, maar Ethiopië niet. Soedan grenst bovendien aan Egypte. Soedan komt daarom
eerder in aanmerking als aanvallende macht op Egypte dan het huidige land Ethiopië.
Maar wat doet Lybië in het rijtje van bondgenoten? Het land is na de verdrijving van de vroegere
dictator Gaddafi vervallen tot totale chaos. Het opmerkelijke is dat sinds kort Turkije, en mogelijk
zelfs Syrië, zich in de situatie mengen en proberen daar orde op zaken te stellen.
Tot besluit
Ook al is de exacte woonplaats van de genoemde volken uit het Noorden niet altijd zeker, feit is dat
ze hebben bestaan. In Bijbelse zin hoeft het echter niet noodzakelijkerwijs over de historische volken te gaan, maar kan het ook de gebieden betreffen waar zij woonden, of kunnen zij machten uit
later tijd vertegenwoordigen. Ondanks alle onzekerheden – zowel historisch, geografisch, als in de
uitleg van toekomstprofetie – zijn er toch patronen te herkennen:
Ezechiël legt een verband tussen de rooftochten van een aantal volken (zoals de Scythen) kort vóór
zijn tijd, met die in de toekomst. De schrik die zulke aanvallers de mensen van zijn tijd brachten, zal
ook de mensen in de eindtijd treffen.
Ezechiël voorzegt een samenwerking van “vele volken” (Ezechiël 38:6,9). In zijn profetie (38:1,2 en
39:1) is grootvorst Gog (waarschijnlijk een titel zoals de Mongoolse ‘khan’) van Mesech en Tubal, in
het land Magog, de initiatiefnemer. Dus Mesech en Tubal moeten we kennelijk zoeken in het land
(van) Magog. Dat is ruim genomen Turkije/(Zuid)Rusland/Noord Iran en wat daartussen ligt. Als initiatiefnemers uit het noorden moeten we daarom in eerste instantie denken aan Turkije, Iran, Syrië,
de staten (Georgië, Armenië, Azerbeidjaan) en Russische gebieden (Dagestan en Tsjetsjenië) in de
Kaukasus. Voor wie het uitgebreider wil zien, komen daarbij ook nog Irak, de Oekraïne en Rusland in
aanmerking. Willen we religie als samenbindende factor zien, dan moeten we ons realiseren dat de
Rusland, de Oekraïne, Georgië en Armenië niet islamitisch zijn.
Wat de aanzet zal zijn tot de oorlog – in de profetie van Daniël is het de koning van het Zuiden
(Egypte?) die ‘de koning van het Noorden’ zal uitdagen – valt af te wachten. Egypte zou door de
optrekkende legers ‘gestraft’ kunnen worden, omdat het de militaire dictatuur de Moslimbroederschap zwaar vernederd heeft, hun president onverwacht in de rechtszaal overleed, en het zich afzijdig houdt van het doel van het grootste deel van de Islamitische wereld om Israël te vernietigen.
Ook bezit Egypte het voor de grootmachten en hun bondgenoten strategisch zeer belangrijke Suezkanaal. Wanneer Egypte dit in een crisissituatie zou sluiten (geheel of voor bepaalde landen), dan
ligt daar een belangrijke aanleiding voor ingrijpen. Soedan en Lybië zullen hun aandacht in eerste
instantie mogelijk op het aan hen grenzende Egypte richten. Vanuit het oosten dreigt het gevaar
vanuit Iran, dat nu al zijn pijlen op ‘aartsvijand’ Saoedi-Arabië richt.
Wanneer we kort voor de wederkomst van Christus leven, lijkt de oorlog in Syrië een/de generale
repetitie voor wat in en met Israël (en Egypte en het Arabisch schiereiland) gaat gebeuren.
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Jan Koert Davids
Passages genomen uit de NBG’51 vertaling. Ze zijn ontdaan van ouderwets en formeel taalgebruik.
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C. Bijbels Licht op de wereld
a. God heeft bekendgemaakt wat in de toekomst zal gebeuren
Het zal niemand ontgaan zijn dat we in turbulente tijden leven. De media staan bol van oorlogen,
terrorisme, op drift geraakte volksgroepen, criminaliteit, corruptie, bedrog, financiële crises, klimaatproblemen, natuurrampen, epidemieën, etc. We hebben of krijgen hier allemaal mee te maken. Er zal geen zinnig mens zijn die er niet over nadenkt hoe de problemen, waar we als land en
mensheid mee te kampen hebben, opgelost kunnen worden. Tenzij je zelf natuurlijk het probleem
bent, of medeschuldige daaraan bent, en dat niet wilt weten. En ook denk ik dat wie niet de kop in
het zand steekt, zich afvraagt waar dit alles toe leiden zal. Want het zou zelfbedrog zijn te denken
dat het allemaal wel meevalt, hier grotendeels overwaait, of straks op de een of andere manier wel
weer verdwijnt. Was het maar waar!
Of we het nu willen erkennen of niet: de problemen zijn ons mensen zo boven het hoofd gegroeid,
dat we ze niet meer de baas zijn. De oorzaak is, dat we denken dat met het aanpakken van enkele
symptomen ook het probleem zich ‘vanzelf’ wel oplost. Iedereen weet echter dat je koorts of pijn
wel met een paracetamolletje kunt verlichten, maar dat dit niet wil zeggen dat je beter bent. Je
merkt de vervelende gevolgen van je ziekte niet meer zo, maar wat is de oorzaak daarvan? Een ontsteking? Een maagzweer? Een ernstige ziekte? Wie echt beter wil worden, moet de oorzaak zoeken
en die aanpakken.
In geestelijke zin is niet onze zonde als zodanig het grootste probleem, maar onze innerlijke gesteldheid. Zonden kunnen bestraft worden en vergeven, maar het is de bedoeling ze te voorkomen.
De offers in Israël waren niet bedoeld als genoegdoening voor God, of om zonden glad te strijken,
maar om de zondaar te laten zien wat het gevolgen zijn van zonde: lijden en dood, gesymboliseerd
in het offerdier dat gedood werd. Dit is de les die God ons in Zijn woord keer op keer leert. En alleen
een verandering van levenshouding kan tonen dat we de les geleerd hebben. Ons denken is van nature gericht op onszelf, ons eigen belang. Dat levert, als er geen positieve bijsturing is, een karakter
op dat gekenmerkt wordt door zelfzucht, liefdeloosheid, haat en dergelijke. Daarom geeft God Zijn
Geest om ons, samen met Zijn woord, op te voeden tot mensen die uitgaan van het belang van God
en de naaste. Als alle mensen, of ten minste een groot deel, zich door God zouden laten leiden, zou
de wereld een betere plaats zijn.
Wie echt gelooft in God, zal weten dat de aarde eens die betere plaats zal worden, met de vestiging
van Gods Koninkrijk op aarde. In deze tijd zal hij of zij het antwoord op al zijn of haar vragen over
heden, verleden en de toekomst zoeken in Gods Woord, de Bijbel. Want politici, media, waarzeggers, geestelijken, of wie dan ook, kunnen dat niet. God wel, want Hij heeft ons gemaakt en Hij heeft
een plan met de mens en de aarde. Hij heeft door de profeten van Israël gezegd dat Hij Zijn plan zal
uitvoeren en Zijn beloften nakomen. Tegen Israël zei Hij over wat Hij met hen zou doen: “Wie heeft
dit vanouds doen horen, het van overlang verkondigd? Ben Ik het niet, de HERE?” (Jes 45:21). Hij zegt
zelfs dat Hij niets doet zonder het vooraf bekend te maken: “Voorzeker, de Here HERE doet geen
ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten” (Amos 3:7).
Vragen waartoe alles wat in de wereld gebeurt zal leiden, vooral met betrekking tot Gods volk Israël
en de gemeente van Christus, is daarom niet vreemd of verkeerd. Toen de profeet Daniël had gehoord en gezien wat zijn volk in de eeuwen na hem zou meemaken, vroeg hij: “waarop zullen deze
dingen uitlopen?” (Dan 12:8). Dat leverde hem geen standje op, maar het antwoord dat het in de
eindtijd duidelijk zou worden: “deze dingen blijven verborgen en verzegeld tot de eindtijd” (vs. 9).
Het zat dus al in de openbaringen die hij had gekregen, maar het werd voor hem verborgen waarop
de Geest in hem precies wees (zie 1 Petrus 1:11). Andere profeten hebben nog meer openbaringen
gehad over de verhoudingen tussen Israël en andere volken. Toen eeuwen later Jezus’ discipelen
Hem vroegen wanneer de tempel zou worden verwoest, en op welk teken ze moesten letten, wees
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Hij juist op de openbaringen aan Daniël. Daarbij lichtte Hij een tipje op van de sluier, die lag over de
dingen die voor Daniël en andere profeten verborgen waren gebleven: “wie het leest lette erop”
(Mat 24:15); “dit zijn de dagen … waarin alles wat geschreven is in vervulling zal gaan” (Luc 21:22).
Het boek Openbaring is een verdere uitwerking van Daniël 11:40-12:3 en Jezus’ Olijfbergrede “om te
tonen wat weldra moet gebeuren” (Op 1:1). En bij de laatste bazuin, geblazen door de zevende engel, hoort Johannes: “wanneer hij bazuinen zal, is ook voleindigd het geheimenis van God [wat voor
mensen verborgen bleef], zoals Hij zijn knechten, de profeten, heeft verkondigd” (10:7).
In de loop van de afgelopen 2000 jaar zijn vele ‘draaiboeken’ gemaakt van wat in ‘de eindtijd’ zal
gebeuren. Geen daarvan heeft tot nu toe kunnen standhouden. Daarom zal ik geen nieuwe poging
doen. Uit heel Gods handelen blijkt altijd pas achteraf welke profetie vervuld werd. Ook Jezus zei tot
zijn discipelen: “En nu heb Ik het u gezegd, voordat het gebeurt, opdat u geloven mag, wanneer het
gebeurt” (Joh 14:29). En er is intussen al veel gebeurd, en dus vervuld, van wat Jezus en de profeten
hebben gezegd. Wat er is gezegd over wat er in de rest van ‘de eindtijd’ zal gebeuren, zien we nu
langzamerhand voor onze ogen werkelijkheid worden.
b. Het teken voor het aanbreken van de laatste dagen
Vóór specifiek te worden wat betreft profetieën over de eindtijd, is het goed eerst te bepalen waar
we ons nu bevinden op Gods tijdslijn.
De profetische boeken van het Oude Testament spreken vooral over de lotgevallen van het volk
Israël. Ze voorzeggen de ondergang van het Tienstammenrijk Israël en het Koninkrijk Juda (geregeerd door het huis van David). Maar ze voorzeggen ook herstel. In de tijd van Ezra en Nehemia
keerden mensen uit alle stammen (zie Ezechiël 37 voor het einde aan de verdeling in twee volken)
terug naar het land van hun vaderen Abraham, Isaäk en Jakob. Dit herstel zou echter niet voor altijd
zijn. De profeet Daniël zag, in visioenen van God, tot zijn afgrijzen dat Jeruzalem en de tempel opnieuw verwoest zouden worden. De Here Jezus wees zijn discipelen erop dat zij dit zouden meemaken (Daniël 9:27; Matteüs 24:15). Veel van hun volksgenoten zouden het niet overleven, en de rest
zou als slaven worden weggevoerd. Het land zou overheerst worden door andere volken.
Maar Jezus gaf ook aan dat dit niet altijd zou duren: “totdat de tijden van de heidenen zullen vervuld
zijn” (Luc 21:24). Dit moment is dus het keerpunt in de geschiedenis van zowel Joden als niet-Joden!
Hun herstel betekent een einde aan de macht van ‘de heidenen’. Het zal samenvallen met de wederkomst van Christus: “En dan zullen zij de Mensenzoon zien komen op een wolk, met grote macht en
heerlijkheid” (Luc 21:27). Dit is dan de vervulling van een ander ‘totdat’ in profetie. Ezechiël had aangegeven, dat God een einde zou maken aan het koningshuis van David. Maar omdat God Zijn belofte aan David nakomt, mocht ook hij een ‘totdat’ uitspreken: “Zet af die kroon … Maar ook zo zal het
niet blijven. Totdat hij komt, die er recht op heeft en aan wie Ik het geven zal” (Ezech 21:26,27).
Vóór dat moment zouden er twee dingen gebeuren:
1. Het volk Israël zou terugkeren naar eigen land. Het is niet altijd duidelijk in de profetieën welke
terugkeer is bedoeld: die onder Ezra en Nehemia, enkele eeuwen voor de eerste komst van Christus,
of die in de eindtijd. De profeten wisten niets van een tweede ballingschap, en konden dat onderscheid dus niet maken. Toch is er bewijs dat God sprak over een latere, definitieve terugkeer, die zou
leiden tot het herstel van het koningschap van David. Ezechiël schreef in de hoofdstukken 36 en 37
over het herstel van zijn volk: “Zo zegt de Here HERE: zie, Ik haal de Israëlieten weg uit de volken
naar wier gebied zij gegaan zijn; Ik zal hen van alle kanten bijeenverzamelen en naar hun land brengen” (37:21). Dat is – vanuit ons standpunt in de tijd gezien – al eens gebeurd, maar niet wat daarop
volgt: “Zij zullen wonen in het land dat Ik aan mijn knecht Jakob gegeven heb … Ja, zij zullen daarin
wonen … tot in eeuwigheid, en mijn knecht David zal hun voor eeuwig tot vorst zijn” (vs 25). Dan
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volgt een derde ‘eeuwig’: “En de volken zullen weten, dat Ik, de HERE, het ben die Israël heilig, doordat mijn heiligdom voor eeuwig te midden van hen staat” (vs 28). Het is onloochenbaar dat dit alles
niet is vervuld bij de eerste terugkeer. Want Israël is na de eerste komst van Christus weer weggevoerd, Hij is geen Koning over hen geworden, en de tempel van Herodes is volledig verwoest.
2. De tijd van de terugkeer van Israël vóór de komst van de Koning uit het huis van David – “Hij die er
recht op heeft” – zou gekenmerkt worden door grote problemen in de wereld: “er zullen tekenen zijn
aan zon, maan en sterren, en op de aarde radeloze angst onder de volken vanwege het bulderen van
zee en branding, terwijl de mensen bezwijmen van vrees en angst voor de dingen, die over de wereld
komen” (Luc 21:25).
Nu kunnen we verschillende opvattingen hebben over details van profetieën die hierop betrekking
hebben. Maar er is één onloochenbaar feit: in de afgelopen eeuw zijn steeds meer Israëlieten naar
het land van hun vaderen teruggekeerd, en zij hebben zelfs een staat uitgeroepen. Dus zouden volgelingen van Jezus ervan uit moeten gaan dat zijn komst in heerlijkheid aanstaande is. Want de terugkeer van Israël is het teken dat het einde van de huidige menselijke samenleving nadert: “Let op
de vijgeboom en op alle bomen. Zodra zij uitlopen, weet u uit uzelf … dat de zomer nabij is. Zo moet
ook u, wanneer u dit ziet gebeuren, weten, dat het Koninkrijk van God nabij is” (Luc 21:29-31). Hieruit volgt, dat we de toestand in de wereld waarin we leven in het licht hiervan moeten bekijken. En
wie gelooft wat God heeft gezegd door Zijn profeten en Zijn Zoon, zal moeten erkennen dat de toestand zich ontwikkelt in de richting van alles waarover zij in Zijn Naam gesproken hebben.
Jezus zei tot zijn discipelen, dat zij niet bij elke hongersnood of oorlog moesten denken dat Hij dan
zou terugkomen. Want het zou erger zijn dan dat. Veel erger dan zij ooit hadden kunnen vermoeden. In hun tijd was het wrede neerslaan van de Joodse opstand door de Romeinse legers in het jaar
70, het ergste dat Israël ooit had meegemaakt. Hun ondergang is echter de voorafschaduwing van
de ondergang van de gehele menselijke samenleving – ook die van ons (zie deel c). En wie om zich
heenkijkt, ziet het onheil snel naderen. Daarom maande Jezus tot waakzaamheid, want die dag “zal
komen over allen, die gezeten zijn op het oppervlak van de gehele aarde” (Luc 21:35). Want wie die
dag ziet naderen, kan daar overheen kijken, omdat hij weet “dat het Koninkrijk nabij is” (vs. 31).
c. Het einde van de natie Israël als waarschuwing voor de wereld
Toen Daniël in ballingschap in Babel leefde, moest hij een droom van de koning uitleggen. Die ging
over een opeenvolging van rijken in de in die tijd bekende wereld. De boodschap die God de koning
– en ook Daniël – gaf, was dat een einde zal komen aan de macht van mensen – zichtbaar in de rijken
of staten die zij vormen: “... zal de God van de hemel een koninkrijk oprichten, dat in eeuwigheid
niet zal te gronde gaan, en waarvan de heerschappij op geen ander volk meer zal overgaan: het zal
al die koninkrijken verbrijzelen en daaraan een einde maken, maar zelf zal het bestaan in eeuwigheid” (Dan 2:44). Later kreeg Daniël zelf ook openbaringen. Zo zag hij eens in een visioen vier dieren, die dezelfde opeenvolging van rijken voorstelden. De boodschap was dezelfde: “... men zal hem
de heerschappij ontnemen en hem verdelgen en vernietigen tot het einde. En het koningschap, de
macht en de grootheid van de koninkrijken onder de gehele hemel zal gegeven worden aan het volk
van de heiligen van de Allerhoogste: zijn koningschap is een eeuwig koningschap” (7:26,27). Aan het
eind van zijn leven kreeg hij een overzicht van wat het volk Israël zou meemaken, totdat dit zover
zou zijn. Het eindigde met “een tijd van grote benauwdheid ... zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan, tot op die tijd toe. Maar in die tijd zal uw volk ontkomen: al wie in het boek geschreven
wordt bevonden”. Zij zullen “stralen als de sterren, voor eeuwig en altijd” (12:1 en 3).
Dit laatste gaat dus duidelijk over wat de eindtijd, het einde van de dagen van de mensen, de laatste
dagen, wordt genoemd. De menselijke samenleving zal plaats moeten maken voor Gods Koninkrijk
op aarde. Dit zal nooit meer wijken voor iets anders. Wij mensen zullen dit Koninkrijk niet tot stand
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kunnen brengen. Het zal er alleen komen door Gods ingrijpen; want alles wat ‘wij’ tot stand brengen,
eindigt altijd weer in decadentie en onrecht door corruptie, machtsmisbruik en geweld. ‘Verbrijzelen’ geeft aan dat het niet geruisloos zal gaan, als in een ‘fluwelen revolutie’. En het zal allen die dan
op aarde leven hard raken...keihard…
Toen Jezus zijn discipelen vertelde wat er zou gebeuren tot zijn wederkomst en de vestiging van
Gods Koninkrijk, sloot Hij aan bij wat God Daniël openbaarde: “op de aarde radeloze angst onder de
volken vanwege het bulderen van zee en branding, terwijl de mensen bezwijmen van vrees en angst
voor de dingen die over de wereld komen. Want de machten van de hemelen zullen wankelen. En
dan zullen zij de Mensenzoon zien komen ... met grote macht en heerlijkheid ... wanneer u dit ziet
gebeuren, moet u weten dat het Koninkrijk van God nabij is” (Luc 21:25-31). Jezus plaatste dit in de
samenhang van Gods toorn over het ongehoorzame Israël en Zijn oordeel in het jaar 70. Hij noemde
dit “de dagen van vergelding”, van “grote nood”, waarin zij zouden worden “weggevoerd …” en “vallen door de scherpte van het zwaard” (vzn 22-24).
Wat vóór zijn wederkomst zal gebeuren, zal echter op wereldwijde schaal plaatsvinden. In Matteüs
lezen we dat Jezus op datzelfde moment zei: “Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er
niet geweest is van het begin van de wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal” (Mat 24:21).
Dat dit betrekking had op wat er met Israël gebeurde in het jaar 70, wil niet zeggen dat een latere
vervulling niet mogelijk is. Vooral de zogenaamde christelijke wereld heeft niet of nauwelijks geleerd van de lessen die uitgaan van wat Israël is overkomen (1 Korintiërs 10:11), en zal een vergelijkbaar oordeel ontvangen als Israël toen. En kennelijk zal het erger zijn dan de zondvloed, hoewel het
effect hetzelfde zal zijn: “Want zoals zij in de dagen voor de zondvloed waren ... tot de dag dat
Noach in de ark ging, en zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal
ook de komst van de Mensenzoon zijn” (vzn 38 en 39).
Petrus zegt – wijzend op de vernietiging door de zondvloed – dat “de tegenwoordige hemelen en de
aarde als een schat zijn weggelegd, voor het vuur bewaard tegen de dag van het oordeel en van de
ondergang van de goddeloze mensen” (2 Pet 3:7). Velen menen uit zijn verdere woorden te moeten
afleiden, dat de aarde en de hemel dan vergaan: “Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen door vuur vergaan” (vs. 10). Het is teveel om dit nu uitvoerig te bewijzen,
maar ‘de hemelen’ zijn in dit verband een beeld voor de menselijke macht, de menselijke heerschappij. De aarde en de hemelen zijn dan een beeld voor de menselijke samenleving. De ‘hemel der
hemelen’ (de hoogste hemel) is Gods woonplaats. en die zal uiteraard niet vergaan. De planeet aarde zal ook niet vergaan, want die wordt Gods Koninkrijk. Dat we dit zo zouden moeten begrijpen, is
ook te zien in de aankondiging van de zondvloed: “zie, ik ga hen met de aarde verdelgen” (Gen 6:13).
De aarde werd toen niet verdelgd, maar de menselijke maatschappij en haar bewoners. De aarde
werd op die manier vernieuwd. En dat is wat gelovigen ook mogen verwachten van Gods ingrijpen in
de eindtijd: “Wij verwachten naar Gods belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont” (2 Pet 3:13). Het zal echter niet zo zijn dat, zoals na de zondvloed, de dingen weer
gaan als daarvoor. Dat er over vuur wordt gesproken, houdt in dat het tegenwoordige dan voorgoed
weg zal zijn en er iets geheel anders voor in de plaats komt.
Het einde van de menselijke samenleving zal dus plotseling komen. Dit wil niet zeggen in één klap,
want ook Noach bouwde tientallen jaren aan de ark, en stelde zo een teken dat het einde zou komen. Zo zijn er ook tekenen gegeven voor de tijd vóór Christus’ wederkomst. Wat duidelijk is, is dat
we nog veel turbulenter tijden dan nu tegemoet gaan.
d. De weeën in het geboorteproces van Gods zonen
Het boek Openbaring wordt vaak gezien als boodschap voor gelovigen in de eindtijd. Dat is op zich
juist, maar de eindtijd hoeft niet het einde zelf, of de tijd vlak daarvoor te zijn. Het ‘einde’ begon met
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het optreden van Christus (1 Petrus 1:20,21), en wordt definitief bij zijn wederkomst, als er een einde
komt aan de huidige menselijke samenleving. Het boek toont daarom de gelovigen in Christus wat
er zal gebeuren tot zijn komst en de vestiging van Gods Koninkrijk op aarde. De gehele tijd vanaf de
verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70 tot de wederkomst van Christus is eigenlijk de tijd van het
eindoordeel en de afrekening met de mensenwereld, die niets van God en Zijn gezag wil weten.
Maar er is niet, zoals wat Israël betreft in Daniël, een duidelijke chronologische volgorde met achteraf in de geschiedenis vrij eenvoudig te herleiden details. De grote gebeurtenissen worden meer in
grote lijnen getoond, met tussendoor bemoedigingen dat Christus werkelijk zal komen.
Met de opening van de zes zegels in hoofdstuk 6 begint de dood van de wereld door oorlog, hongersnood, epidemieën en natuurrampen. Die zullen er tot het eind toe zijn, en zoals het verloop in
Openbaring laat zien, steeds grotere gevolgen hebben. Steeds weer hebben mensen die ze in hun
tijd meemaakten, gemeend dat ‘het einde’ was gekomen.
In Openbaring wordt de eindtijd getoond als de barensweeën van een zwangere vrouw, de tijd voor
de eigenlijke geboorte. Paulus heeft gezegd: “Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping
op het openbaar worden van de zonen van God; Want wij weten dat tot nu toe de gehele schepping
in al haar delen zucht en in barensnood is” (Rom 8:19,22). De hele opbouw van het boek Openbaring
laat dit proces in de vorm van drie weeën zien; en daartussen horen we telkens de bemoediging –
net als een vrouw in barensnood, die bijna geen kracht meer heeft om nog langer te persen, wordt
geholpen nog één keer te persen – dat de verlossing nu spoedig zal komen: “Hieruit blijkt de volharding van de heiligen, die de geboden van God en het geloof in Jezus bewaren” (Op 14:12).
Het ergste wee is altijd het laatste. Kennelijk komt alles in de laatste dagen samen, zodat het uiteindelijke einde voor de wereld erger zou zijn dan wat er ooit daarvoor was gebeurd. Iets waarvan je
flauw valt van vrees en angst, als je er alleen al aan denkt. Daarom wordt dit als een vreselijke ervaring beschreven. Want de mensen “verborgen zich in de holen en de rotsen van de bergen; en zij
zeiden tot de bergen en tot de rotsen: Val op ons en verberg ons voor het aangezicht van Hem, die
zit op de troon, en voor de toorn van het Lam. Want de grote dag van hun toorn is gekomen en wie
kan bestaan?” (Op 6:15-17).
Het zevende zegel toont zeven bazuinen. De zes bazuinen in de hoofdstukken 8 en 9 kondigen weer
grote rampen aan. Zij vormen het tweede wee. De zevende bazuin geeft weer een bemoediging. De
taal is zeer symbolisch, en kan zowel wijzen op natuurrampen (die aan de plagen in Egypte herinneren) als oorlogen. De laatste bazuin kondigt zeker oorlog aan. Hoe het ook zij, ze hebben een vernietigend gevolg met veel slachtoffers. Je zou zeggen dat dit tot nadenken zal stemmen, en dat mensen hun leven veranderen. Maar dat zal niet zo zijn: in meerderheid zullen zij zich er niets aan gelegen laten liggen, zoals de Farao in Egypte, die na elke plaag dacht: ‘zo, dat is weer voorbij, erger kan
het toch niet worden’. Het oordeel zal daarom niet langer worden uitgesteld (10:6), en de oproep
klinkt: “vrees God en geef Hem eer, want het uur van zijn oordeel is gekomen” (14:7). Wie dat niet
doet “zal drinken van de wijn van Gods gramschap ... in de beker van zijn toorn; en hij zal gepijnigd
worden met vuur en zwavel” (vs. 10). Dit doet denken aan het oordeel over Sodom en Gomorra.
In hoofdstuk 16 worden zeven schalen getoond “die de laatste zeven plagen hadden, want daarmee
is de toorn van God voleindigd” (Op 15:1). Dit is kennelijk het derde wee, en dus het ergste van alle,
maar ook met de zekerheid dat het geboorteproces dan voltooid zal zijn, want Johannes ziet “de
overwinnaars … staande aan de glazen zee” (vs. 2). De schalen bevatten plagen die weer doen denken aan die in Egypte, maar ook aan de oordelen in de eerdere hoofdstukken. De taal is minder
symbolisch dan bij de bazuinen, en mag daarom waarschijnlijk meer letterlijk worden opgevat. Er
wordt gesproken over kwaadaardige gezwellen, het sterven van alle levende wezens in de zee, het
ondrinkbaar worden van het drinkwater, ondraaglijke hitte van de zon. En deze dingen beginnen
zich te ontwikkelen. Er komen steeds meer voorheen onbekende ernstige ziekten, die in korte tijd
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duizenden mensen op vreselijke wijze aantasten en doen sterven. Tot nu weten ‘we’ ze nog te stoppen, maar ze zijn een voorbode – voor ziektes die ‘we’ waarschijnlijk niet meer kunnen stoppen. De
aantasting van de ecosystemen door overbevissing, grootschalige ontbossing, ongebreidelde winning van delfstoffen, en enorme productie van afval – heeft nu al grote gevolgen. Veel wetenschappers uit de gehele wereld spreken de vrees uit dat het niet lang meer duurt voordat de zeeën dood
zullen zijn. Mensen, vogels en zoogdieren zullen daar het slachtoffer van zijn, omdat ze geen eten
meer hebben. De temperaturen stijgen, en in veel gebieden beginnen de zomertemperaturen steeds
ondraaglijker te worden. Die temperaturen zullen echter nog veel verder stijgen. Door de opwarming van de aarde smelt het daarop opgeslagen ijs steeds sneller en stijgt het zeewater. Er komen
steeds meer en steeds zwaardere stormen voor. Is dat waarom Jezus zei dat de mensen op het eind
radeloos van angst zullen zijn om het bulderen van zee en branding (Lucas 21:25)?
Maar weer wordt gezegd dat de mensen zich niet zullen bekeren: “zij lasterden de naam van God
van de hemel, die de macht heeft over deze plagen ... zij kauwden op hun tongen van pijn, vanwege
hun pijnen en vanwege hun gezwellen, en zij bekeerden zich niet van hun werken” (Op 16:9,11).
Daarom komt het eindoordeel, zoals over de wereld in de tijd van Noach en van Sodom en Gomorra.
Dit wordt ingeluid door een oorlog, waaraan God de gehele wereld laat meedoen (verzen 14 en 16).
Een oorlog zoals de wereld nog nooit gekend heeft, en als God niet zou ingrijpen, zou de mensheid
zichzelf kunnen vernietigen. Een enorme aardbeving, met ongekende verwoestingen als gevolg,
gepaard met zeer zware hagelstenen, maken er kennelijk een einde aan. Maar ook dat heeft geen
bekering tot gevolg: “de mensen lasterden God vanwege de plaag van de hagel” (verzen 17-21).
Deze laatste verzen bevatten echter iets dat verder gaat dan verwoesting van gebouwen en ondraaglijke pijn door gezwellen, hitte en hagel: “Het grote Babylon werd voor God in herinnering gebracht, om daaraan de beker van de wijn van de gramschap van zijn toorn te geven” (vs. 19). Babylon staat al sinds Genesis voor een samenleving waarin de mens zichzelf als god beschouwt. Zij staat
dus als het Rijk van de mensen tegenover het Rijk van God. Daarom kan zij niet blijven bestaan, en
haar val wordt dan ook beschreven in hoofdstuk 17:1-19:5.
e. Een ontrouw christendom
Het tragische kenmerk van de menselijke samenleving sinds de zonde van de eerste mensen, is verleiding – het aanspreken van en toegeven aan verkeerde verlangens en begeerten. Ook voor christenen ligt hier een grote bedreiging. Paulus schrijft: “ik heb u verbonden aan één man, om u als een
reine maagd voor Christus te stellen”. Maar hij spreekt de vrees uit “dat misschien ... uw gedachten
van de eenvoudige toewijding aan Christus afgetrokken zullen worden” (2 Kor 11:2 en 3). De oorzaak
zit in de menselijke natuur, de zonde in het vlees (dus niet het zondige vlees, want het vlees als zodanig is niet zondig). Omdat alles mogelijk, beschikbaar en bereikbaar is, dreigen karaktertrekken
de overhand te krijgen die niet passen bij iemand die met Christus, en dus als Hij, zou moeten leven.
“Weet wel, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen; want de mensen zullen zelfzuchtig
zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar,
onheilig, liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede, verraderlijk, roekeloos, opgeblazen,” (2 Tim 3:1-4a); en: “Slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot
erger komen; zij verleiden en worden verleid” (vs. 13), waarschuwt Paulus.
Veel christenen zullen hierbij instemmend knikken, omdat dit heel goed past bij ‘de ongelovigen’.
Het is inderdaad een kenmerk van een samenleving zonder God. Maar tot wie behoren ‘wij’ in Gods
ogen eigenlijk: de ‘gelovigen’, of de ‘ongelovigen’? Het is belangrijk te bedenken dat Paulus dit niet
schreef aan of over ‘de wereld’, maar aan en over wie zeggen Christus te volgen (en volgen is iets
anders dan in Jezus geloven). Dat is duidelijk in de verzen 4b en 5, waar zij worden voorgesteld als
mensen “met meer liefde voor genot dan voor God, die met een schijn van godsvrucht de kracht
daarvan verloochend hebben.” Zij geloven niet echt in wat God heeft gezegd, en laten zich dan ver18

leiden door de ‘zuiging en verlokking van hun begeerten, die zonde en de dood voortbrengt’ (zie
Jakobus 1:14,15). En is dit nu niet precies wat het christelijk geloof het meest heeft aangetast en
steeds verder uitholt?
Christus stelt het in Openbaring 14 zo voor, dat wie Hem echt geloven en dienen, “losgekochten van
de aarde” zijn, met zijn eigen bloed “gekocht uit de mensen als eerstelingen voor God en het Lam”
(vzn 3 en 4). Zij zijn ‘maagdelijk’ en geschikt om met Hem te ‘huwen’. Wie echter het aardse tot zijn
of haar doel in het leven maakt, in plaats van in verbondenheid met Christus te leven, verbindt zich
aan een ‘hoer’, of is een hoer vanwege overspeligheid – dat is één en hetzelfde. En wie dit doet is één
met de wereld geworden, niet meer ‘maagdelijk’, en dus niet met Christus verbonden. De wijze
waarop we nu leven is dus bepalend voor waar we straks toe behoren: tot hen die voor eeuwig met
Christus zullen zijn, of tot hen die voor eeuwig vernietigd worden in de oordelen van God. En alles
wijst erop dat die niet lang meer uitblijven. In feite zijn ze al lang begonnen.
In Openbaring wordt ‘Babylon’ voorgesteld als een stad die tegenover de stad van God, het Koninkrijk, staat. In hoofdstuk 17 ziet Johannes eerst een vrouw. In hoofdstuk 12 had hij ook een vrouw
gezien. Zij was heilig, en uit haar werd de Messias geboren. Zij zonderde zich af ‘in de woestijn’ (een
beeld van ‘uit de wereld gaan’). Deze vrouw vertegenwoordigt de uitverkoren gelovigen, die zowel
uit Israël en vervolgens uit ‘de wereld’ komen – het ‘ideale Israël’. Hij verwachtte die vrouw weer te
zien, maar in plaats daarvan ziet hij een andere vrouw uit de woestijn komen. Zij heeft zich niet afgezonderd van de wereld, maar gegeven aan de wereld: “de grote hoer, die zit aan vele wateren
(landen en volken), met wie de koningen van de aarde gehoereerd hebben” (vzn 1,15). Zij vertegenwoordigt hen die het ware geloof verloochend hebben, uit verlangen naar wat de wereld biedt. Zij
vormen een ‘kerk’, een ‘christendom’ dat zich niet apart heeft gehouden van de wereld, en dus niet
heilig is. Integendeel! Zij steunen de wereldse macht en politiek, en beïnvloeden die ook. Zij nemen
er zelfs aan deel door te regeren, en mensen te kiezen die hun wereldse belangen veilig kunnen stellen, de nationale belangen te verdedigen door te vechten in hun legers (in de VS spreken zij zelfs van
‘patriottische christenen’). En dat terwijl hun Heer zei dat zijn Koninkrijk niet van deze wereld is, en
daarvoor werd gekruisigd... Maar het gaat nog verder. Zij manen de gelovigen niet tot heiligheid, tot
afzondering van de wereldse zaken en geneugten, maar verleiden hen mee te doen aan wat de wereld is en doet: “en zij, die op de aarde wonen, zijn dronken geworden van de wijn van haar hoererij”
(vs. 2). Door te spreken naar hun hart, leren zij afval van het ware evangelie. Zij is zelfs een vervolgende macht geworden van de ware gelovigen, die haar wijzen op haar afvalligheid en hoererij: “En
ik zag de vrouw dronken van het bloed van de heiligen en van het bloed van de getuigen van Jezus”
(vs. 6). Dit is niet iets uit lang vervlogen tijden, dat sinds de Verlichting en de secularisatie niet meer
speelt. Het is er nog altijd, en omdat mensen nu eenmaal hun verworvenheden niet op willen geven,
zal het leiden tot verzet tegen Christus wanneer Hij komt: “Dezen zullen oorlog voeren tegen het
Lam, maar het Lam zal hen overwinnen ... en zij, die met Hem zijn, de geroepenen en uitverkorenen
en gelovigen” (vs. 14). Daarom zegt Christus, zo lang het nog niet te laat is: “Ga uit van haar, mijn
volk, opdat u geen gemeenschap hebt aan haar zonden en niet ontvangt van haar plagen” (18:4).
f. Het geweld in de wereld en de rol van het christendom daarin
In deel a is kort aangegeven dat het laatste oordeel wordt ingeluid door een oorlog, waar de gehele
wereld bij betrokken is of raakt. Een oorlog zoals de wereld niet eerder heeft meegemaakt; waarin
de mensheid zichzelf zou vernietigen indien God dat niet zou verhinderen.
Wat er in deze eeuw gebeurt toont dat dit niet overdreven en onnodige bangmakerij is. De mens
heeft de mogelijkheid hele steden en zelfs landen in één keer van de kaart te vegen. Kernwapens,
geavanceerde nieuwe wapens, en moderne ‘conventionele’ wapens kunnen enorme verwoestingen
aanrichten. Dat werd voor het eerst duidelijk in de Spaanse Burgeroorlog (het bombardement op
Guernica was het eerste gericht op burgers), en op enorme schaal in de Tweede Wereldoorlog (de
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Duitse steden werden vrijwel alle verwoest). Sindsdien hebben naties die nooit meer oorlog wilden
juist vele oorlogen gevoerd, die enorme verwoestingen, met alle gevolgen voor mensen, teweegbrachten. Het is net als met jongens die ruzie hebben: eerst waarschuwingen en dreigementen, dan
treiteren en beledigen, tot één in zijn woede een klap uitdeelt. Geen waarschuwende tik, maar
meteen zo hard dat de ander wordt ‘uitgeschakeld’. In de huidige oorlogen wordt meteen extreem
geweld toegepast om de ander direct op de knieën te krijgen en zelf zo min mogelijk schade op te
lopen. Daarbij komt dat de betrokkenen geen interesse lijken te hebben voor de mensen die eronder
lijden, en vaak niets te maken hebben met politieke ruzies van hun leiders. De machteloosheid van
de Verenigde Naties (die verklaarden dat de zwaarden moesten worden omgesmolten voor vreedzame doelen – zoals een belofte in Jesaja en Micha aangaande het Koninkrijk van God – Jesaja 2:4 en
Micha 4:3) en de politieke onwil van de meeste landen (om de eigen belangen niet te schaden) spelen dit in de kaart. Een bekend principe is echter, dat in het geval van gelijkwaardige strijdende partijen geweld nieuw geweld uitlokt: als de één slaat, slaat de ander terug. Dus als er hard geslagen
wordt, zal er nog harder worden teruggeslagen (vergelijk Genesis 4:23,24 – ja, toen al!). God heeft
een einde gemaakt aan de wereld in de tijd van Noach, juist vanwege het gebruikte geweld (Genesis
6:11). Zo deed Hij ook met het Koninkrijk Juda vanwege het geweld in Jeruzalem (2 Koningen 3,4) –
de profeten Ezechiël en Nahum moesten haar daarom ‘bloedstad’ noemen (Ezechiël 22:1 en verder).
Opmerkelijk is de overeenkomst tussen wat over Jeruzalem wordt gezegd, en in Openbaring 17 en
verder over de ondergang van ‘Babylon’: “In u neemt men geschenken aan om bloed te vergieten;
rente en woekerwinst neemt u en met geweld zet u uw naaste af ... Zie nu, Ik sla Mij in de hand om
de onrechtmatige winst die u gemaakt hebt, en om het bloed dat in u vergoten is” (Ezech 22:12,13).
Dus Israël heeft niets geleerd van wat bekend was over de reden van de zondvloed, en de wereld
niets van wat Israël overkwam. Dit geldt vooral voor het ‘christelijke’ deel van de wereld, want de
geschiedenis leert dat juist dit altijd het meeste geweld heeft gebruikt, om:
1. de ‘ongelovigen’ in eigen kring te straffen (en een ketter was je al snel);
2. de ongelovigen buiten te dwingen over te gaan tot het christendom. Hierbij werden onvoorstelbare gruwelijkheden begaan, waarbij het IS geweld bijna verbleekt. Daarbij komt dat enkele grootmachten menen een ‘messiaanse’ opdracht te hebben, om de wereld te laten zijn wat zij vinden dat
zij moet zijn, en geweld daarbij niet schuwen.
Tegenwoordig maken ‘populisten’ handig gebruik van het onbehagen en de angst die bij veel mensen leeft. Dat werkt nationalisme in de hand waarin het ‘ik’ en het eigen gelijk de boventoon voeren
(eigen volk en eigen land was ook het motto van de Nazi’s, en we weten wat dit tot gevolg heeft
gehad – maar een volk dat niet leert van de geschiedenis, zal het weer mee moeten maken). De zelfzuchtige aard van de meeste mensen, zichtbaar in wantrouwen, jaloersheid, ergernis, verontwaardiging, minachting van anderen, etc., laat zien dat het hier in wezen gaat om de angst iets te verliezen. Opvallend is dat zij in ‘christelijke kring’ populair zijn, terwijl Christus Jezus zijn volgelingen
leerde ‘uit de wereld’ te gaan en bereid te zijn alles te verliezen.
Het ongenoegen van veel mensen/volken/landen neemt toe. Vaak niet eens onterecht: de ongelijkheid tussen rijke en arme landen is enorm, er vindt op grote schaal uitbuiting en roof van grondstoffen plaats, eerste levensbehoeften als water ontbreken, de een is speelbal in de machtspolitiek van
de ander, velen hebben geen of nauwelijks toegang tot medische zorg, etc. In het verleden vonden
hele volksverhuizingen plaats om ruimte te zoeken waar men ‘vrij’ kon leven en voorzien in de levensbehoeften. In onze tijd zien we deze weer opkomen. Mensen die lijden onder geweld, geen
economisch perspectief hebben, niet kunnen voorzien in hun basisbehoeften, bedreigd worden door
het stijgende zeewater, etc. zoeken hun heil ergens anders – vooral in het rijke ‘christelijke’ Europa,
Noord-Amerika en Australië!
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Economische strafmaatregelen treffen hele volken in hun dagelijks leven, met de hiervoor genoemde gevolgen. Een vicieuze cirkel. De wereld is een kruitvat, dat op een dag wel ontploffen moet, gezien de onwilligheid en onmacht echt iets te doen aan de problemen waarmee de mensheid te kampen heeft. Het vat, het kruit en de lont zijn er al. De mensheid speelt met vuur, zodat het een keer
volledig mis zal gaan. En God laat dit gebeuren, tot Hij het geweld stopt door Zijn Zoon te zenden.
g. De oorlog op de grote dag van de Almachtige God
Voor veel mensen is ‘de apocalyps’ een beangstigende term, die staat voor het einde van de wereld.
Nu is apocalyps het Griekse woord voor openbaring. Dus de gedachte aan vreselijke dingen is een
associatie met de inhoud van het Bijbelboek Openbaring. Een helaas vaak misverstaan boek, want
het is niet bedoeld om de gelovige angst aan te jagen, maar juist om hem te bemoedigen vol te
houden tot de (zekere) wederkomst van Christus. Want Hij heeft de dood overwonnen, en zijn volgelingen kunnen dat ook door in hun (onvermijdelijke) beproeving te blijven geloven, vertrouwen,
dat God de rechtvaardigen in Zijn Koninkrijk zal brengen (zie deel d).
Eén van de schrikwekkende ‘apocalyptische’ gebeurtenissen is een verwoestende, mensenlevens
verslindende oorlog. In Openbaring komt het woord ‘oorlog’ dertien keer voor, terwijl het in de rest
van het Nieuwe Testament maar vier keer voorkomt – waarvan drie keer in de parallelle evangelieverslagen over Jezus’ antwoord op de vraag wanneer het Koninkrijk zou komen. Er is dus zeker sprake van oorlog in verband met de komst van het Koninkrijk. Of misschien moeten we zeggen tegen
het Koninkrijk. Want in een aantal gevallen gaat het om de vervolging van de gelovigen (Op
11:7,12:7,13:7), en in de hoofdstukken 16-20 om oorlog tegen Christus bij zijn komst. In hoofdstuk 16
gaat de oproep uit “naar de koningen van de gehele wereld, om hen te verzamelen tot de oorlog op
de grote dag van de almachtige God” (vs. 14). In het volgende hoofdstuk zien we die legers weer,
met de geruststelling dat Christus die zal overwinnen: “Dezen zullen oorlog voeren tegen het Lam,
maar het Lam zal hen overwinnen – want Hij is de Heer van de heren en de Koning van de koningen
– en zij, die met Hem zijn, de geroepenen en uitverkorenen en gelovigen” (17:14).
De ‘dezen’ zijn de machthebbers, van “natiën en menigten en volken en talen” (vs. 15), die samen
met de valse kerk (de hoer uit de verzen 1-6, gezeteld in de grote stad die het koningschap heeft
over de wereld – waarmee in de tijd dat Johannes schreef alleen Rome bedoeld kon zijn – zie vers 18)
eeuwenlang oorlog hebben gevoerd tegen de gelovigen. Hoofdstuk 19 vertelt over de nederlaag van
het verzamelde leger: “En ik zag een engel staan op de zon en hij riep met luide stem en zei tot alle
vogels: Kom, verzamel u tot de grote maaltijd van God, om te eten het vlees van koningen en ... van
oversten over duizend en ... van sterken en ... van paarden en van hen, die daarop zitten, en ... van
allen, vrijen en slaven, kleinen en groten. En ik zag het beest en de koningen van de aarde en hun
legerscharen verzameld om de oorlog te voeren tegen Hem, die op het paard zat, en zijn leger ... En
de overigen werden gedood met het zwaard, dat kwam uit de mond van Hem, die op het paard zat;
en alle vogels werden verzadigd van hun vlees” (19:17-21). Dit is de uitwerking van het onheilspellende teken, dat Jezus zijn discipelen gaf van zijn wederkomst: “Waar het aas is, daar zullen de gieren zich verzamelen” (Mat 24:28). Overigens gebeurde dit bij de verwoesting van Jeruzalem door de
Romeinen in het jaar 70; en het zal kennelijk weer gebeuren bij de verwoesting van ‘het grote Babylon’, de gehele goddeloze samenleving die “voor het vuur is bewaard tegen de dag van het oordeel
van de goddeloze mensen”, en “brandend zal vergaan en in vuur wegsmelten” (2 Pet 3:7,12; vergelijk
Op 18:8,16). Dat de oorlog vlak voor de vestiging van Gods Koninkrijk op aarde wordt gevoerd, blijkt
uit dat hier direct het zogenoemde duizendjarig Rijk op volgt (hoofdstuk 20). En dat zei Jezus ook:
“Zo moet ook u, wanneer u dit ziet gebeuren, weten, dat het Koninkrijk van God nabij is” (Luc 21:31).
Wanneer er zo’n eenheid is in wat het Nieuwe Testament hierover zegt, zou het vreemd zijn als God
hier niet over had gesproken door Zijn profeten. Jezus zelf legt het verband, als Hij herinnert aan wat
Daniël had gezegd over de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70 (Matteüs 24:15). Het verband
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met het Oude Testament voor wat betreft de eindtijd is, onder andere, te zien in Openbaring 12:7,
waar “Michaël en zijn engelen oorlog hadden te voeren tegen de draak; en ook de draak en zijn engelen voerden oorlog, maar hij kon geen standhouden ...”. De draak is het vierde dier in het boek van
Daniël, waarmee de macht van Rome en zijn opvolgers tot de komst van Christus wordt bedoeld
(“vreselijk, schrikwekkend en geweldig sterk; het had grote, ijzeren tanden: het at en vermaalde, en
wat overbleef, vertrad het met zijn poten” – Dan 7:7). In een droom zag de Babylonische koning Nebukadnezar dat Rijk als onderdeel van een groot beeld. De benen daarvan waren van ijzer. De uitleg
daarvan was: “juist zoals ijzer alles verbrijzelt en vermorzelt; en gelijk ijzer, dat vergruizelt, zal dit die
allen [de vorige wereldrijken] verbrijzelen en vergruizelen” (Dan 2:40). Dit ijzeren Rijk zou voortduren tot de eindtijd, maar geen samenhangend geheel vormen – heel typerend voor Europa sinds de
val van het Romeinse Rijk (Daniël 2:40-43), maar ook voor de wereld als geheel. De komst van het
Koninkrijk van God betekent het einde van de menselijke wereldrijken: “het zal al die koninkrijken
verbrijzelen en daaraan een einde maken, maar zelf zal het bestaan in eeuwigheid” (Dan 2:44). En zo
is het ook in Daniël 7: “men zal hem de heerschappij ontnemen en hem verdelgen en vernietigen”
(vs. 26). Het Nieuwe Testament sluit hierin dus naadloos aan op het Oude.
h. Een conflict waar de gehele wereld bij betrokken is
God openbaart Daniël aan het eind van diens leven wat er in de loop van de eeuwen met zijn volk en
land zal gebeuren. Na de verzen 36-39 van hoofdstuk 11, die onmiskenbaar gaan over de Romeinse
keizercultus en de stichting van Romeinse kolonies, springt de openbaring over naar de eindtijd.
Voor de zoveelste keer in de geschiedenis ontstaat er een conflict tussen ‘de koning van het Noorden’ en ‘de koning van het Zuiden’. Deze aanduidingen worden in Daniël gebruikt na de aangekondigde verdeling van het Griekse Rijk van Alexander de Grote onder zijn vier generaals, waar de Ptolemeeën in Noord-Egypte en de Seleuciden in het huidige Syrië, Irak, Iran en Zuid-Turkije de machtigsten waren. De Seleucidische koning Anthiochus Epifanes probeerde de Joodse godsdienst uit te
roeien (zie vers 31). Na de opkomst van het Romeinse Rijk was dit ‘de koning van het Noorden’. Zij
vormden een nog veel verwoestender macht voor Jeruzalem dan de Seleuciden. In de eindtijd echter
bestaat dit Rijk niet meer; wel de erfenis daarvan. De twee benen en voeten van het beeld, waarvan
koning Nebukadnezar droomde, beelden het vierde Rijk uit. De geschiedenis toont dat dit zeer toepasselijk was door de opsplitsing in het West en Oost-Romeinse Rijk. Er is dus ook een verdeelde
erfenis: het Westromeinse Rijk van Rome zette zich voort in Europa, terwijl Rusland zich beschouwt
als de wettige opvolger van het Oost Romeinse of Byzantijnse Rijk (en daarom misschien in aanmerking komt als de tegenwoordige ‘koning van het Noorden’).
Wat het conflict is wordt niet verteld, maar ‘de koning van het Noorden’ wordt zo kwaad, dat hij ‘de
koning van het Zuiden’ de oorlog verklaart en op hem ‘aanstormt’ met zijn land- en zeemacht (een
luchtmacht kenden ze toen niet; dus wordt er bedoeld: met zijn hele legermacht); “en hij zal de landen binnenvallen, en als een overstroming steeds verder om zich heen grijpen”. Dit heeft geen betrekking op het jaar 70, gezien Jezus’ aanhaling van vers 31 als teken voor de verwoesting van Jeruzalem. In Jesaja is de overstromende Eufraat beeld voor de komst van Assur om Juda te veroveren,
totdat alleen Jeruzalem nog vrij blijft: “zie, de Here doet over hen opkomen de machtige en geweldige wateren van de Rivier, de koning van Assur met al zijn heerlijkheid; deze zal ... buiten al zijn
oevers rijzen, binnendringen in Juda, overstromen en steeds verder om zich heen grijpen, reiken tot
aan de hals”. Dan wordt het beeld kennelijk doorgetrokken naar de eindtijd: “Woed, o volken, en
wees verslagen; ja, neem ter ore, alle verre streken van de aarde; gord u aan en wees verslagen. Beraam een plan, maar het wordt verbroken” (Jes 8:7-10). Ook Daniël hoort dit: “maar dan komt hij aan
zijn einde, zonder dat iemand hem helpt” (11:45). Dit verslaan, verbreken, aan zijn einde komen bevestigt wat we zagen in deel g.
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De vraag is nu: wie strijdt met wie en tegen wie, en waarom? Er zijn enkele profetieën die licht laten
schijnen op de ‘wie’. Uit Openbaring krijgen we de indruk dat de gehele wereld bij het conflict betrokken is of wordt: “de koningen van de gehele wereld, om hen te verzamelen tot de oorlog op de
grote dag van de almachtige God” (16:14), en: “de koningen van de aarde” (19:19). En wat de strijd in
hoofdstuk 20 ook betekent, ook die voeren “de volken uit alle windstreken” (vs. 8). De profeet Joël
spreekt in hoofdstuk 3 over de tijd dat Israël weer in eigen land woont. Er is daar voor hen echter
geen rust en vrede, “want zie ... in die tijd zal Ik alle volken verzamelen en afvoeren naar het dal van
Josafat, en Ik zal daar met hen in het gericht treden”; “Roep dit uit onder de volken: Heilig de oorlog,
doe de helden opstaan; dat alle krijgslieden aantreden, oprukken! ... Laat de volken opstaan en oprukken naar het dal van Josafat, want daar zal Ik zitten om alle volken van rondom te richten ... Menigten, menigten in het dal van de beslissing ...”. Dit herinnert aan wat gebeurde in de tijd van koning Josafat van Juda. De Moabieten en Ammonieten trokken massaal op tegen Juda, maar God gaf
de overwinning, waarna de verliezers elkaar uitmoordden (2 Kronieken 20). De naam Josafat betekent ‘God houdt gericht’. In Daniël 11:45 vinden we gelijkluidende woorden: “Hij zal zijn statietenten
opslaan tussen de zee [van Tiberias] en de berg van het heilig Sieraadland [Jeruzalem in Israël] –
maar dan komt hij aan zijn einde, zonder dat iemand hem helpt.” In Openbaring 16:16 is deze locatie
de vlakte van Megiddo, ten noorden van Jeruzalem, waar veel veldslagen zijn gevoerd waar de koningen van het Zuiden en Noorden bij betrokken waren: “En hij verzamelde hen op de plaats, die in
het Hebreeuws genoemd wordt Harmágedon.”
Opmerkelijk is Joël 3:10. Hier klinkt de oproep aan de volken “Smeed uw ploegscharen tot zwaarden
en uw snoeimessen tot speren; de zwakke zegge: Ik ben een held.” Dit is het tegenovergestelde van
wat Micha 4:3 zegt over de vrede in het Messiaanse Rijk. Zijn woorden staan – vanuit de wens ‘nooit
meer oorlog’ – boven de ontvangsthal van het gebouw van de Verenigde Naties in New York. Maar
de laatste decennia hebben de VN hun motto verraden, door het omgekeerde te doen en het
zwaard op te nemen. Zelfs kleine landen als Nederland en België, die zelf geen oorlog zouden beginnen, doen daaraan mee. Een opvallend begin van de vervulling van deze profetie in Joël! In Ezechiël 38 en 39 komen we de menigten ook tegen. Het gaat hier weer onmiskenbaar over de tijd dat
Israël is teruggekeerd naar eigen land (38:8,12). Dan zal een grote legermacht, die geïdentificeerd
kan worden met ‘de koning van het Noorden’, oprukken naar het land Israël: “Dan zult u komen uit
het verre noorden. U en vele volken met u ... een grote schare en een talrijk leger, en u zult optrekken tegen mijn volk Israël als een wolk die het land bedekt” (38:15,16). Maar ook hier de voorzegging
van zijn ondergang: “Dan zal Ik op al mijn bergen het zwaard tegen hem oproepen, luidt het woord
van de Here HERE; het zwaard van de een zal tegen de ander zijn”; “Op de bergen van Israël zult u
vallen, u ... en de volken die met u zijn” (38:21,39:4). Het dal van Josafat zal dan “dal van Gogs menigte” heten, omdat daar het gehele omgekomen leger zal worden begraven.
i. De koning van het Noorden en zijn gevolg
Tot nu toe stonden we stil bij de grote oorlog, waartoe de ‘de koning van het Noorden’ het initiatief
neemt, zonder concreet te zijn over de betrokkenen. Omdat de profeten namen noemt, zullen we
die nu bekijken.
In de hoofdstukken 38 en 39 van Ezechiël vinden we de naam ‘Gog’ in het land ‘Magog’. Hij wordt
“de grootvorst van Mesech en Tubal” genoemd (38:2). ‘Gog’ is kennelijk de titel of naam van de
machthebber van de volken in het land Magog, zoals de Farao in Egypte en de kaghan of grootkhan
van de Mongolen. Maar wie zijn die volken? Na de zondvloed vermenigvuldigde het gezin van Noach
zich. In Genesis 10 staan de geslachtsregisters van de nakomelingen van Jafeth, Cham en Sem. De
zonen van Jafeth waren onder anderen Gomer, Magog, Tubal en Mesech (er was nog een Mesech,
maar dat was een zoon van Sem; het land van zijn nakomelingen maakte later deel uit van het Assyrische Rijk – zie Psalm 120:5). Een nakomeling van Gomer was Togarma. De nakomelingen van Jafeth bewoonden “de kustlanden van de volken”, waarmee de Middellandse Zee wordt bedoeld. In
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het begin bewoonden zij het zuiden van wat nu Turkije is, vanwaar zij naar het westen (langs de
noordkant van de Middellandse Zee, het noorden en noordoosten (naar de Zwarte Zee en het gebied rond de Kaspische Zee) trokken. We vinden hen ook in Jesaja 66:19 als “de verre kustlanden”.
‘De koning van het Noorden’ in de eindtijd moeten we dus in ieder geval daar zoeken. Het feit dat
het Romeinse Rijk en zijn opvolgers in het gebied van Jafeth zetelden bevestigt dit. Over het algemeen wordt aangenomen dat de ‘Gog’ uit de tijd van Ezechiël het gebied ten noorden van de Zwarte
Zee (de Oekraïne) rond de Kaspische Zee, ten zuiden van het huidige Rusland, bewoonde. Uit de
nakomelingen van Cham noemen we Put, de Kasluhieten “waaruit de Filistijnen zijn voortgekomen”,
en Sidon. Zij breidden zich uit langs de kuststrook van het huidige Libanon tot de Gazastrook en dan
naar het oosten richting de Dode Zee, maar ook naar het westen in Noord Afrika (Egypte, Libië).
Vanaf deze kuststrook trokken zij verder het Afrikaanse continent in. Hier zien we ‘de tang’ die het
huidige Israël in zijn greep houdt terug: het Libanon van Hezbollah, de Gazastrook en de Westbank
van de Palestijnen.
Kijken we naar het geslachtsregister van Sem, dan zien we hoe weinig toepasselijk de term ‘antisemitisme’ voor Jodenvervolging is. Want de grootste vijanden van de Israëlieten onder het Oude Verbond, die veelal uit waren op hun vernietiging, waren vooral Semitische volken. Zoals de zonen van
Sem: Elam, Assur, Aram en Lud; Aram, de kleinzoon van Nahor, de broer van Abraham; de zonen
van Lot, de neef van Abraham: Moab en Ammon; de nakomelingen van Ismaël, de zoon van Abraham; de nakomelingen van Esau, de broer van Jakob/Israël: de Edomieten. De Semieten breidden
zich steeds verder naar het oosten uit.
Wat dreef al die volken en zelfs broedervolken van Israël? Jaloerse haat vanwege Gods uitverkiezing
van anderen dan zij, zoals Kaïn zijn broer Abel doodde. Cham werd vervloekt, Sem werd verkozen
boven zijn broers, Abraham boven Nahor en Lot, Isaäk boven Ismaël, Jakob boven Esau. Psalm 83
toont veel van hen verenigd in een monsterverbond tegen Israël: “zij smeden een listige aanval tegen uw volk ... Zij zeggen: Kom, laten wij hen als volk verdelgen, zodat aan de naam van Israël niet
meer wordt gedacht. Want zij hebben eensgezind beraadslaagd, tegen U een verbond gesloten: de
tenten van Edom en de Ismaëlieten, Moab en de Hagarenen, Gebal, Ammon en Amalek, Filistea met
de inwoners van Tyrus; zelfs Assur heeft zich bij hen gevoegd, zij zijn de zonen van Lot tot steun” (Ps
83:4-9). Esau en Ismaël waren door huwelijksgemeenschap verwant (Genesis 28:9). Hagarenen zullen andere nakomelingen zijn van Hagar, de moeder van Ismaël. Amalek was een nakomeling van
Esau. Nu is tegenwoordig niet meer zo duidelijk welk huidig volk overeenkomt met het toenmalige,
maar uit Gods woorden tot de profeten weten we dat er – ondanks vernietigende oorlogen – altijd
een deel van die haatdragende volken is overgebleven. Verder moeten we er rekening mee houden,
dat God alleen kon spreken in termen van wat de mensen toen bekend was. De namen van volken
kunnen dus ook betrekking hebben op het gebied dat zij bewoonden. Aan de hand daarvan kunnen
we ze benoemen naar de huidige landen. In ieder geval is het tegenwoordige motto van ‘in de zee
drijven’ niet anders dan het ‘verdelgen zodat er niet meer aan hen wordt gedacht’ uit het verleden.
Kijken we naar de volken/landen die met ‘Gog’ optrekken, dan zien we de hiervoor genoemde namen weer: Magog, Tubal, Mesech, “het huis van Togarma ver in het noorden”, Perzen, Ethiopiërs en
Puteeërs (Ezechiël 38:2-6). Puteeërs zijn waarschijnlijk de in Daniël 11 genoemde Libiërs, die met de
Egyptenaren en Ethiopiërs al eerder samen optrokken tegen Israël (2 Kronieken 12:3). Ethiopiërs
streden echter ook samen met de Lydiërs en Puteeërs (Libiërs) tegen Egypte (Jeremia 46:9). Perzen,
Lydiërs en Puteeërs waren bondgenoten van Tyrus (Ezechiël 27:10). De Perzen en Lydiërs bewoonden een gebied in het huidige Iran en Zuid-Turkije. Het Perzische Rijk bestond uit Perzië, Medië en
Elam. Uit Joël 3 blijkt dat ook Libanon en de Palestijnen een rol spelen in de aanval; want Tyrus en
Sidon en alle landstreken van Filistea willen God vergelden wat Hij voor Israël gedaan heeft. God
echter zegt: “snel zal Ik de vergelding op uw eigen hoofd doen neerdalen” (Joël 3:4).
Zie ook Bijlage A voor de in Ezechiël 38 genoemde volken.
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j. Jaloerse haat
De Staat Israël wordt omringd door wat ‘de Arabische wereld’ wordt genoemd, en die Israël vijandig
gezind is. Dat heeft een aantal oorzaken.
Ten eerste is het begrijpelijk dat een beslissing van koloniserende machten, om een deel van het
gebied waar jij woont toe te wijzen aan een ander volk, op onbegrip stuit. De Palestijnen waren en
zijn daarin niet anders dan andere mensen. Vanwege de gezamenlijke religie kozen en kiezen veel
Islamitische landen partij voor de Palestijnen. Hier komt ook eigenbelang bij, omdat veel Palestijnen
vluchtten naar omringende landen. Daar waren ze niet echt welkom, en het merendeel woont er tot
nu toe in grote armoede en zonder perspectief in kampen. Dit geldt ook voor de gebleven bewoners
van de Gazastrook en de ‘Westbank’, omdat zij door Israël geïsoleerd en economisch geblokkeerd
zijn. De Palestijnen ontvangen van hun ‘broeders’ weinig hulp, ondanks dat die vaak ongelooflijk rijk
zijn. Alle partijen gebruiken hen als speelbal in een gevaarlijk spel, met een desastreuze afloop.
Want ten tweede is er de oude jaloerse haat van deze volken tegenover Israël. Dit heeft al sinds de
oprichting van de Staat Israël geleid tot een aantal oorlogen, en er wacht nog een allesbeslissende.
Ten derde is er een oude haat van de ‘Arabische wereld’ tegen de ‘christelijke wereld’ vanwege de
ongelooflijke wreedheden tijdens de kruistochten, die werden gevoerd om ‘het heilige land’ te ‘bevrijden’ – die overigens Moslim (die de heilige stad eeuwen lang vertrapte) én Jood (die Christus
gekruisigd had) troffen. Het ‘zionistische’ Israël is voor de Arabieren het symbool van een complot
van de ‘christenen’.
Ten vierde is de westerse wereld zelf betrokken. Deels vanwege de altijd en overal aanwezige ‘Jodenhaat’, deels vanuit eigenbelang, omdat zij voor olie afhankelijk zijn van ‘de Arabische wereld’ en
iedereen zijn economische en militair strategische positie wil behouden.
In het Oude Testament vinden we veel terug van de achtergronden van de jaloerse haat van de
‘broedervolken’ van Israël. Adam en Eva zagen wat die brengt: de dood, want hun zoon Kaïn doodde
zijn broer Abel omdat hij jaloers was op de zegeningen die God Abel gaf. Eén van de oorzaken van
de dodelijke jaloerse haat tegen Israël stamt uit de tijd van Abraham, Isaäk en Jakob. Toen Abraham
en Sara kozen voor een eigen oplossing voor hun kinderloosheid, werd uit Hagar Abrahams zoon
Ismaël geboren. Abraham moest hem echter wegsturen, omdat God zijn latere, uit Sara geboren,
zoon Isaäk erfgenaam van Zijn beloften maakte. Tot Hagar had God over Ismaël gezegd: “Hij zal een
wilde ezel van een mens zijn; zijn hand zal tegen allen zijn en de hand van allen tegen hem ...” (Gen
16:12). De Ismaëlieten zouden dus een oorzaak en doelwit zijn van vele conflicten. Zij gingen wonen
in het gebied van de Sinaï (ten oosten van Egypte) tot het huidige Syrië/Irak (Assur) (Genesis 25:18).
De vergelijking met een ezel zal wel zijn vanwege het achteruittrappen als dit dier iets niet zint. Het
wegsturen zonder de eerstgeboortezegen van Ismaël bijvoorbeeld. Het is één van de punten waarop
Palestijnen, Arabieren en hun geloofsgenoten zich beroepen in hun woede tegen Israël. Zij beschouwen het verhaal in Genesis als een leugen van de Israëlieten en de christenen, en lezen Ismaël
waar de Bijbel het over Isaäk heeft.
De grootste ‘Jodenhater’ tijdens het Oude Verbond was Haman, die alle Joden wilde uitroeien – de
Hitler van zijn tijd dus. Haman wordt in het boek Esther ‘de Agagiet’ genoemd. ‘Agag’ is mogelijk de
benaming van de koningen van de Amalekieten (Numeri 24:7, 1 Samuël 25). Omdat Haman de Jood
Mordechai, die de koning van Perzië een positie boven hem gegeven had, jaloers haatte, wilde hij
“alle Joden ... verdelgen in het hele koninkrijk van Ahasveros” (Esther 3:6). Op slinkse wijze wist hij
Ahasveros ertoe over te halen hem het volk Israël te verkopen, zonder dat de koning het wat interesseerde om welk volk het ging. Hij was verblind door de enorme hoeveelheid zilver, die Haman
hem aanbood: “Indien het de koning goeddunkt, moge een bevelschrift uitgaan om het uit te roeien;
dan zal ik tienduizend talenten zilver afwegen en het ter hand stellen aan hen wier werk het is die te
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storten in de schatkist van de koning” (3:9). Naar de bekende Oosterse beleefdheid antwoordde de
koning: “Het zilver zij u geschonken en ook het volk om daarmee te doen wat goed is in uw ogen”
(vs. 11). En gunst is snel verleend, en wat minder mensen in zijn uitgestrekte Rijk deed er niet toe;
vooral omdat het “verstrooid en afgezonderd leeft onder de volken in alle gewesten van uw koninkrijk, en zijn wetten verschillen van die van alle volken, maar de wetten van de koning volbrengt het
niet, zodat het de koning niet betaamt het met rust te laten” (vs. 8). Kennelijk waren velen in het
Medisch-Perzische Rijk maar al te graag bereid mee te werken aan het plan van Haman (ook dat
kennen we uit de tijd van Nazi’s en anderen, die openlijk of heimelijk met hen meededen of sympathiseerden), want de dag waarop de genocide plaats moest vinden, was “de dag waarop de vijanden
van de Joden gehoopt hadden hen te overweldigen” (9:1). Mordechai en Esther wisten echter het
plan te verijdelen. De Joden vieren dit nog altijd tijdens het Purimfeest. De haat van Iran (het vroegere Perzië) tegen Israël heeft dus een lange geschiedenis, en het zou ons daarom niet moeten verwonderen dat vooral dit land de grote hater van Israël is, en tegenstanders van het Joodse zionisme
stimuleert met propaganda, middelen en mensen.
k. De koning van het Zuiden
In deel d hebben we gekeken naar wat de Bijbel zegt over de ‘koning van het Noorden’. Uit de informatie in de profeten blijkt dat het in eerste instantie gaat om landen/volken rond de Zwarte en
Kaspische Zee, samen met landen/volken ten oosten van Israël (die vroeger vanuit het noorden Israel binnenvielen), met in hun gevolg landen/volken uit Noord-Afrika. Het gaat om de gebieden die
behoren tot de opvolgers van het voormalige Romeinse Rijk (Europa, Rusland, Noord-Afrika en het
gebied ten oosten van Israël), waaronder zich volken bevinden die Israël vanouds jaloers en dus
haatdragend gezind zijn.
Maar wie is dan ‘de koning van het Zuiden’ op wie ‘de koning van het Noorden’ zo kwaad aanstormt?
De vaststelling daarvan is een minder eenvoudige zaak. Tot Daniël 11:39 wordt hier Egypte mee
bedoeld. Maar is dit ook het geval vanaf vers 40? Als doelwit van ‘de koning van het Noorden’ worden ‘de landen’ genoemd. Dit zijn kennelijk andere dan de twee bij name genoemde: “Ook het Sieraadland (Israël) zal hij binnenvallen”, “en het land Egypte zal niet ontkomen” (vzn 41,42). Egypte is
dus wel doelwit, maar passen bij dit arme land “de schatten van goud en zilver en alle kostbaarheden” van vers 43? De enkele overgebleven kostbare museumschatten zullen toch geen aanleiding
zijn voor een rooftocht op zo’n grote schaal... Toch staat er duidelijk: “van Egypte”. Ook in Ezechiël
38 is sprake van een rooftocht, maar dan onmiskenbaar gericht op Israël, dat “have en goed heeft
verworven en op navel van de aarde woont” (vs. 12). “Komt u om buit te maken; hebt u 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?” (vs. 13). Deze vraag stellen “Scheba, Dedan, de handelaars en
alle machtigen van Tarsis.” Wat hebben die er voor belang bij te klagen dat Israël wordt beroofd? Of
zijn zij ook doelwit?
De naam Tarsis werd (oorspronkelijk?) gebruikt voor de stad Tyrus (Jesaja 2:16; 23:14). Tyrus wordt
in Jesaja 23:10 “dochter van Tarsis” genoemd. De Feniciërs zouden dan via Tarsis(a) afstammen van
Javan, een zoon van Jafeth (1 Kronieken 1:7 – in dit vers worden ook de Kittieten broedervolk van
Tarsis genoemd Koning Salomo had met de koning van Tyrus handelsschepen die naar en van Tarsis
voeren (2 Kronieken 9:21). Sommigen zeggen dat de in ca. 814 voor onze jaartelling, door de Feniciers uit Tyrus, gestichtte stad Carthago (bij het huidige Tunis in Tunesië in Noord Afrika) ook Tarsis
werd genoemd. Het groeide uit tot een machtige handelsstad, die het kon opnemen tegen de macht
van Rome. In Jesaja 23:12 varen inwoners van Tyrus na de verwoesting van hun stad naar de Kittieten [Cyprus], waar zij volgens vers 1 oorspronkelijk vandaan kwamen).
Maar wie worden met Scheba en Dedan bedoeld, en wat is hun relatie met Tarsis? Interessant is dat
Tarsis en Scheba ook samen worden genoemd in Psalm 72, geschreven door David als gebed tot
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God voor zijn zoon en opvolger Salomo. De woorden hebben wel betrekking op de regering van
Salomo, maar zijn ook duidelijk profetisch, omdat de verzen 8 en 11 pas volledig worden vervuld
door de Messias (vergelijk Zacharia 9:9,10). Maar de verzen 9 en 10 van de psalm hebben wel degelijk (ook) betrekking op Salomo: “Mogen voor hem de woestijnbewoners zich bukken, zijn vijanden
het stof likken; de koningen van Tarsis en de kustlanden hem geschenken brengen, de koningen van
Scheba en Seba hem schatting offeren.” Uit Scheba kwam inderdaad een koningin naar Salomo met
“specerijen, zeer veel goud en edelgesteente” (1 Kon 10:2,10). In Ezechiël 27:9b-25 komen we, in een
overzicht van alle handel die Tyrus dreef, onder andere weer Tarsis, Scheba (en Raëma) en Dedan
tegen. Dezelfde drie schatten van de koningin van Scheba worden daar genoemd als handelswaar
uit Scheba en Raëma (vers 22). Het kan dus niet anders of het gaat om hetzelfde land. In vers 15
vinden we de Dedanieten als handelaars aan de kustgebieden, die ivoor en ebbehout leverden.
Scheba en Dedan moeten we vrijwel zeker zoeken op het Arabisch schiereiland. Dit wordt ondersteund door de opsomming van nakomelingen van Cham in Genesis 10. Eén van zijn zonen is Kusch,
en van hem stammen Seba en Raëma en van Raëma stammen Scheba en Dedan (Genesis 10:6,7).
Verwarrend is echter dat Abraham later nog een vrouw had, en twee van de zonen die hij van haar
had noemde hij ook Scheba en Dedan. Zij woonden waarschijnlijk in het noordelijk deel van het Arabisch schiereiland. Dit grensde aan Edom (dat nu in Jordanië zou liggen), en mogelijk hadden deze
Dedan en Edom zich verbonden (zie Jeremia 49:8, Ezechiël 25:13 en 27:20,21, Jesaja 21:13). Op dat
schiereiland liggen nu Saoedie-Arabië, Yemen, Oman, de Emiraten en de Golfstaten. Israël ligt tussen Tyrus/Tarsis en Arabië in. Ze waren in het verleden bevriend en werden rijk door hun onderlinge
handel en die met hun buurvolken en de landen en volken rond de Middellandse Zee! In dat verband
is de juist door hèn gestelde vraag in Ezechiël 38:13 mogelijk te verstaan. En misschien gaat het nog
wel wat verder dan dat. Bovendien mogen we ook niet vergeten dat de profeten in een plat vlak
zagen, waardoor toekomstige gebeurtenissen aan de horizon in elkaar overlopen. Daarnaast zijn die
toekomstige gebeurtenissen vaak beschreven aan de hand van gebeurtenissen die eerder of in hun
eigen tijd gebeurden.
Zie ook Bijlage A voor de in Ezechiël 38 genoemde volken.
l. Het doelwit: Israël
We hebben gezien dat in Daniël 11 ‘de koning van het Noorden’ aanstormt op ‘de koning van het
Zuiden’. Toch lijkt dit gezien wat er verder in de Bijbel over de oorlog in de eindtijd wordt gezegd,
niet het begin te zijn. Dat kan ook blijken uit de woorden dat hij in botsing met hem komt. Hun conflict gaat over iets, en dat kan heel goed een al woedende oorlog zijn, waarin ze beide een tegengesteld standpunt innemen.
In Ezechiël zegt God dat ‘Gog’ en zijn bondgenoten zullen “optrekken tegen het land dat zich van de
oorlog hersteld heeft, een volk dat uit het gebied van vele volken bijeengebracht is op de bergen van
Israël” (38:8). Nu zou iemand kunnen beweren dat dit net zo goed de Palestijnen kunnen zijn. Maar is
dat aannemelijk als er wordt gezegd dat na de oorlog “de inwoners van de steden van Israël” het
wapentuig van de aanvallers zullen vernietigen, en “het huis van Israël” alle gevallenen zal begraven
(39:9 en 12)? Bovendien zegt God dat Hij Zijn volk Israël deze oorlog al eerder heeft aangekondigd:
“Zo zegt de Here HERE: Bent u het, van wie Ik in vroegere dagen gesproken heb door de dienst van
mijn knechten, de profeten van Israël, welke in die dagen jarenlang geprofeteerd hebben, dat Ik u
tegen hen zou doen optrekken?” (38:17). Vóór Ezechiël waren dat onder andere Joël, Jesaja en Micha. Maar als de vroegere dagen vanuit de tijd van deze aanval moet worden bezien – wat aannemelijk lijkt – dan zijn dat ook Ezechiël zelf, zijn tijdgenoot Jeremia, en zeker ook de later levende Zacharia die tot het uit ballingschap in Babylonië teruggekeerde volk Israël sprak.
In het twaalfde hoofdstuk van het boek van deze laatstgenoemde profeet staat de “Godsspraak, het
woord van de HERE, over Israël.” Een beklemtoning, dat wat nu gezegd wordt van het hoogste be27

lang is. De boodschap die volgt wordt nog eens extra benadrukt, doordat de God Die spreekt Zich
plechtig presenteert als de Schepper en Gever van leven: “Zo luidt het woord van de HERE, die de
hemel uitspant en de aarde grondvest, en de geest van de mens in diens binnenste formeert” (vs. 1).
Waarom is dit nodig?
Ten eerste is dit een echo van wat God vóór de ballingschap door Jesaja even plechtig en met nadruk
had gezegd over de terugkeer uit die ballingschap: “Hoor naar Mij, Jakob, Israël, mijn geroepene. Ik
ben dezelfde, Ik ben de eerste, ook ben Ik de laatste; ook heeft mijn hand de aarde gegrondvest en
mijn rechterhand heeft de hemelen uitgebreid ... Trek uit Babel” (zie Jes 48:12-21); en: “Wie heeft dit
vanouds doen horen, het van overlang verkondigd? Ben Ik het niet, de HERE? En er is geen God behalve Ik, een rechtvaardige, verlossende God is er buiten Mij niet” (Jes 45:21). De hemel en aarde
zijn, behalve de letterlijke woonplaatsen van achtereenvolgens God en de mensen, passende beelden voor heerschappij en samenleving. Zowel voor de goddelijke als de menselijke. En als God dan
zegt dat Hij een nieuwe hemel en aarde zal scheppen, dan wil dit niet zeggen dat Hij het heelal vervangt, maar de goddelijke heerschappij en samenleving op aarde brengt in de plaats van de aardse,
menselijke. Dan zal niemand meer denken aan wat er was: “Maar u zult u verblijden en juichen voor
eeuwig over wat Ik schep, want zie, Ik schep Jeruzalem tot jubel en zijn volk tot blijdschap. En Ik zal
juichen over Jeruzalem en Mij verblijden over mijn volk” (Jes 65:17-19). De weg daarlangs gaat via
lijden, zoals ook de Messias zijn heerlijkheid niet kon binnengaan zonder te lijden (Lucas 24:26).
Ten tweede is in het licht hiervan de boodschap van Zacharia voor hemzelf en zijn volk zo onverwachts en onbegrijpelijk: zij hebben al geleden, en het is kennelijk nòg niet voorbij: “Zie, Ik maak
Jeruzalem tot een schaal van bedwelming voor alle volken in het rond; ja ook tegen Juda zal het
gaan bij de belegering van Jeruzalem. In die tijd zal Ik Jeruzalem maken tot een steen, die alle natiën
moeten heffen; allen die hem heffen, zullen zich jammerlijk verwonden. En alle volken van de aarde
zullen zich daarheen verzamelen” (Zach 12:2,3). Kan dit zijn gebeurd in het jaar 70, zodat we ons niet
ongerust hoeven maken over een toekomstige vervulling? Neen, want wat volgt over de uitredding
kan onmogelijk betrekking hebben op die Romeinse aanval. Toen heeft God niet ingegrepen om
Israël te redden, en is Jeruzalem niet beschermd en op zijn eigen plaats blijven bestaan (zie de verzen 4-9). Ook hier zijn twee stadia in de aanval mogelijk: het begint met een aanval door buurvolken
van Israël (“de volken in het rond”), waarna “alle natiën” erbij betrokken raken (wat tegenwoordig
steeds vaker gebeurt als het om oorlogen gaat).
Omdat de meeste inwoners van Israël ongelovig zijn, en dus niet vertrouwen op God, hebben zij zich
tot de tanden bewapend en zelfs bescherming gezocht achter een muur. Dit zal hen echter niet helpen, want zij zullen in wat komen gaat alsnog moeten leren alleen te kunnen overleven als zij vertrouwen op de God van hun vaderen. Wat we ook van de gezindheid en de politiek van de huidige
natie Israël mogen vinden, God verandert Zijn beloften aan Zijn vriend Abraham en knecht David
niet. Ondanks hun zondige nakomelingen zal God Zijn doel bereiken: “Niet omwille van u, o huis van
Israël, doe Ik het, luidt het woord van de Here HERE, maar om mijn heilige naam; weet dat wel!
Schaam u en word schaamrood over uw wandel, huis van Israël” (samenvoeging Ezech 36:22 en 32).
m. Gods ingrijpen in het lot van Zijn volk
Toen Jezus zijn discipelen uitlegde wat aan de komst van zijn Koninkrijk vooraf zou gaan, wees Hij in
de eerste plaats op de belegering en verwoesting van Jeruzalem door de Romeinen. Dat zou voor de
Joden “een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin van de wereld tot nu toe en
ook nooit meer wezen zal” (Mat 24:21). Hoe kon Hij dat nou zeggen, wetende van de zondvloed,
misschien de Holocaust, en de dingen in de eindtijd waardoor – zoals Hij zelf zei – “de mensen zullen
bezwijmen van vrees en angst” (Luc 21:26)? De oplossing is mogelijk te vinden in wat Jezus verder
zei: “En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden; maar omwille van
de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort” (Mat 24:22).
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Toen in het jaar 70 de Romeinen zich voor korte tijd terugtrokken van Jeruzalem, namen zij die in
Jezus geloofden zijn waarschuwing ter harte, en vluchtten zodra de gelegenheid zich voordeed (vs.
16). Maar voor hen die bleven, kwam er geen ingrijpen van Gods kant, om hen te redden toen de
Romeinen terugkwamen. Dit in tegenstelling tot de eindtijd, want dan zal God wèl ingrijpen, omdat
anders inderdaad totale vernietiging dreigt.
Overal in de Schrift waar over de grote aanval op Israël wordt gesproken, vinden we de belofte, dat
de God Die hen liet terugkeren naar het beloofde land zal ingrijpen als hun vijanden hen daar weer
uit willen drijven. En dit ingrijpen zal definitief zijn: vanaf dat moment zullen hun verstrooiing, vernedering en vervolging voorgoed voorbij zijn. Tussen de profetieën over de Knecht vinden we het
heerlijke gevolg van zijn lijden en dood: zijn rechtvaardiging door God: “Hij is nabij, die mij recht
verschaft; wie wil met mij een rechtsgeding voeren? ... Hij nadere tot mij. Zie, de Here HERE helpt
mij, wie zal mij dan schuldig verklaren? Zie, zij allen vergaan als een kleed, de mot zal ze verteren”
(Jes 50:8,9). Deze Rechtvaardige zal in Gods naam optreden in het gericht tegen Gods vijanden: “Zo
zegt de Here, de HERE en uw God, die de rechtszaak van zijn volk verdedigt: Zie, Ik neem uit uw hand
de beker van de bedwelming; de kelk van mijn grimmigheid zult u niet langer drinken. En Ik geef die
in de hand van hen die u verdrukken ...” (Jes 51:22,23). Dit gericht vinden we ook in de woorden van
andere profeten: “Want zie, in die dagen en in die tijd, wanneer Ik een keer zal brengen in het lot van
Juda en van Jeruzalem, zal Ik alle volken verzamelen en afvoeren naar het dal van Josafat en Ik zal
daar met hen in het gericht treden vanwege van mijn volk en van mijn erfdeel Israël ...” (Joël 3:1,2);
en als de latere profeet Ezechiël spreekt over het moment dat ‘Gog’ met zijn bondgenoten is opgetrokken naar het land Israël: “Ik zal met hem in het gericht treden” (Ezech 38:22).
God is niet terughoudend in de beschrijving van wat zal gebeuren met de overmoedigen, die het
wagen de daad bij het woord te voegen: “Kom, laten wij hen als volk verdelgen, zodat aan de naam
van Israël niet meer wordt gedacht” (Ps 83:5). Joël zegt: “de HERE brult uit Sion en verheft zijn stem
uit Jeruzalem, zodat hemel en aarde beven” (Joël 3:16). Zoals de leeuw heerst over de dieren, zo
heerst God over de krachten van Zijn schepping, de natuurwereld. Die krachten ervaart de mens
vooral in aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, onweer en zware stormen. Het beven van de aarde en
vernietigend vuur zijn kenmerkend voor Gods oordeel. Door Ezechiël zegt Hij: “in die tijd, wanneer
Gog komt in het land van Israël ... zal mijn grimmigheid opstijgen in mijn neus, en in mijn naijver, in
het vuur van mijn verbolgenheid, zal Ik spreken: Waarlijk, in die tijd zal een zware aardbeving het
land van Israël teisteren ... dan zal Ik op al mijn bergen het zwaard tegen hem oproepen ... het
zwaard van de een zal tegen de ander zijn. Ik zal met hem in het gericht treden door pest en door
bloed; stromende regen en hagelstenen, vuur en zwavel zal Ik doen neerregenen op hem, op zijn
krijgsbenden en op de vele volken die met hem zijn” (Ezech 38:18-22); en door Joël: “Ik zal wonderen
geven in de hemel en op de aarde, bloed en vuur en rookzuilen ...voordat de grote en geduchte dag
van de HERE komt” (Joël 2:30,31). Dit sluit aan op wat Jesaja eerder had gezegd: “Want zie, de HERE
zal komen als vuur en zijn wagens zullen zijn als een storm, om zijn toorn te openbaren in gloed en
zijn dreiging in vuurvlammen. Te vuur en te zwaard zal de HERE gericht oefenen over al wat leeft, en
de door de HERE verslagenen zullen talrijk zijn” (Jes 66:15,16).
Als er één boek is dat vanwege zijn beschrijving van dit gericht ‘apocalyptisch’ genoemd kan worden, dan is het wel dat van Zacharia. In hoofdstuk 14 zien we weer het bekende ‘draaiboek’: “Dan zal
de HERE uittrekken om tegen die volken te strijden” (vs. 3). God heeft Zijn Zoon deze taak gegeven,
want “zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg” (vs. 4; zie Hand 1:11, Mat 24:30). Zijn
neerdalen gaat gepaard met een zware aardbeving (zie de verzen 4 en 5). En dan volgt het gruwelijk
lot van wie het opnemen tegen God en Zijn Gezalfde: “Dan zal dit de plaag zijn, waarmee de HERE
alle volken zal treffen, die tegen Jeruzalem zijn uitgerukt: Hij zal ieders vlees, terwijl hij nog op zijn
voeten staat, doen wegteren in hun kassen, en ieders tong zal wegteren in zijn mond. Ja, op die dag
zal er onder hen een grote, door de HERE bewerkte, ontsteltenis wezen, en ieder zal de hand van een
andere grijpen, en ieders hand zal zich tegen die van een ander verheffen” (vzn 12,13). Zal dit zijn
29

door atoombommen, zoals velen menen? Kan het niet zijn dat de verschijning van Christus dit doet?
Zowel Daniël als Johannes zien een verschijning in hemelse heerlijkheid, waardoor zij als dood voor
zijn voeten vallen: “zijn gelaat schitterde gelijk de bliksem, zijn ogen waren als vurige fakkels”; “zijn
ogen als een vuurvlam” (Dan 10:6, Op 1:14,15). En zei Paulus niet dat Christus de vijand zal doden
“door de adem van zijn mond en machteloos maken door zijn verschijning, als Hij komt” (2 Tes 2:8)?
n. Op de berg Sion zal ontkoming zijn
Gods ingrijpen in de grote strijd in de eindtijd heeft een aantal doelen, waar we zo naar zullen kijken.
Maar in de grote strijd zelf gaat het allereerst om het in zekerheid brengen van hen die acuut bedreigd worden; vooral die in Jeruzalem. Daarin zal ook de proef liggen of zij geloven wat God zegt,
en Zijn raad, zoals eens Lot Sodom moest verlaten toen God vuur en zwavel liet regenen op de stad
om die te verwoesten. Zacharia zegt: “Op die dag zal de HERE de inwoners van Jeruzalem beschutten” (Zach 12:8); en Joël: “Maar de HERE is een schuilplaats voor zijn volk en een veste voor de kinderen van Israël” (Joël 3:16). Ook de profeet Obadja spreekt op deze wijze over de dag van God: “Want
nabij is de dag van de HERE over alle volken; zoals u gedaan hebt, zal u gedaan worden, uw daad zal
op uw eigen hoofd terugvallen ... en zij zullen worden, als hadden zij nooit bestaan. Maar op de berg
Sion zal er ontkoming zijn” (Obadja 15-17). Dat moeten zij echter wel geloven: “En het zal gebeuren,
dat ieder die de naam van de HERE aanroept, behouden zal worden, want op de berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de HERE gezegd heeft” (Joël 2:32).
Hoe zal dat gebeuren? In het boek Zacharia zagen we dat Christus zal neerdalen op de Olijfberg, en
er dan een grote aardbeving zal plaatsvinden, met grote geologische gevolgen, die het mogelijk
maken vanuit Jeruzalem naar veiliger oorden te vluchten: “dan zal de Olijfberg middendoor splijten
... tot een zeer groot dal ... en u zult de vlucht nemen in het dal van mijn bergen.” Dat dit letterlijk
bedoeld is, blijkt uit de aanvulling: “ja, u zult de vlucht nemen, zoals u de vlucht genomen hebt voor
de aardbeving in de dagen van Uzzia, de koning van Juda” (Zach 14:4,5).
Het zeer grote dal dat ontstaat is mogelijk een verbreding van het Kedrondal – dat samen met het
vanuit het oosten aantakkende Hinnomdal (Gehinnom/Gehenna) het begin is van de grote slenk, die
loopt van Jeruzalem via de Dode Zee en de Rode Zee tot ver in Afrika – of een nieuw dal dat daar
parallel aan loopt. In Joël hebben we ook gelezen over een dal: “Ik zal alle volken verzamelen en
afvoeren naar het dal van Josafat, en Ik zal daar met hen in het gericht treden”, “want daar zal Ik
zitten om alle volken van rondom te richten” (Joël 3:2 en 12). Er is geen duidelijkheid waar dat ‘dal
van Josafat’ zich zou bevinden, omdat er geen dal met die naam is. De meest gesteunde opvatting is
dat dit het Kedrondal is. Maar in plaats van te gissen, is het beter te kijken naar een historische parallel. Toen de Israëlieten uit Egypte waren vertrokken, werd hun leven alsnog bedreigd door de hen
achtervolgende Egyptenaren. De Israëlieten stonden voor de onneembare barrière van de Rietzee.
God maakte toen een weg door het water, en beschutte de Israëlieten op hun doortocht naar de
overkant. Toen allen die hadden bereikt, nam God de beschutting (Zijn Engel) weg en wilden de
Egyptenaren dezelfde route nemen. Maar God liet het water terugkeren, en het hele leger van de
Egyptenaren verdronk. Gezien wat verteld wordt over Gods redding van Zijn volk in deze oorlog in
de eindtijd, is het mogelijk dat hier een parallel is te zien met wat er gebeurde in de tijd van Mozes.
Mozes was voor de Israëlieten de verlosser die hen uit Egypte leidde, en bij de Rietzee tot hen zei:
“Vrees niet, houd stand, dan zult u de verlossing van de HERE zien, die Hij u vandaag bereiden zal;
want de Egyptenaren, die u vandaag gezien hebt, zult u nooit meer zien. De HERE zal voor u strijden”
(Ex 14:13,14). In Zacharia 14:3 vinden we daarbij passende woorden “Dan zal de HERE uittrekken om
tegen die volken te strijden, zoals Hij vroeger streed, in de tijd van de oorlog.” Daniël had gehoord
over het optreden van de Messias “in een tijd van grote benauwdheid, zoals er niet geweest is sinds
er volken bestaan, tot die tijd toe. Maar in die tijd zal uw volk ontkomen: al wie in het levensboek
geschreven wordt bevonden” (zie Dan 12:1). Christus zal op de Olijfberg neerdalen als de Verlosser
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van het in doodsnood verkerende volk Israël. Die verlossing komt in de vorm van een breed dal dat
zal ontstaan, waardoor zij die geloven dat de Messias is gekomen om hen te redden Jeruzalem kunnen ontvluchten. Ze zullen alleen van die uitweg weten als hen daarop wordt gewezen. En Wie anders zou dit kunnen doen dan hun Verlosser zelf, met Zijn stem zo luid als van een brullende waterval? Dan zal ook letterlijk vervuld worden wat God door Jesaja zei: “Zo zegt de HERE, uw Verlosser,
de Heilige van Israël: Ik ben de HERE, uw God ... die u de weg doet betreden, die u moet gaan” (Jes
48:17). De Egyptenaren zeiden tegen elkaar: “Ik achtervolg, ik haal in, deel de buit; ik koel mijn lust
aan hen, trek mijn zwaard, mijn hand roeit hen uit” (Ex 15:9). Gezien deze houding is het zeer goed
denkbaar dat, als allen gevlucht zijn, de belegerende macht de achtervolging door dit dal inzet met
hetzelfde voornemen, maar daar getroffen zal worden door Gods oordeel, zoals de bovenaangehaalde verzen in Joël 3 aangeven. Christus zal komen “met de wolken van de hemel, met grote
macht en heerlijkheid”, zowel de Hem van God gegeven heerlijkheid, als die van de engelen die Hem
vergezellen. Zit daar dan op de Olijfberg Christus, die zijn engelen leidt in de strijd, zoals Mozes met
zijn hand omhoog zat in de strijd tegen de Amelekieten? “want daar zal Ik zitten om alle volken van
rondom te richten” (Joël 3:12), had God gezegd.
o. De verheerlijking van Gods naam
Naast het in deel n genoemde, is er nog een ander verband tussen de verlossing van Israël in de eindtijd en die door de uittocht uit Egypte. En die is te zien in het uiteindelijke doel daarvan.
In Jesaja 65:18,19 zagen we al eerder dat God het oog van Israël richt op wat volgt op hun benauwdheid en verlossing: “Maar u zult u verblijden en juichen voor eeuwig over wat Ik schep, want zie, Ik
schep Jeruzalem tot jubel en zijn volk tot blijdschap. En Ik zal juichen over Jeruzalem en Mij verblijden over mijn volk.” De vreugde over hun verlossing, en dus voortbestaan, leidt tot verheerlijking
van Gods naam. De naam die zegt wat God is en wil zijn voor Zijn volk. De naam die betrouwbaar is
omdat Hij doet wat Hij gesproken heeft.
Alles wat gebeurd is, ook in die laatste vreselijke strijd, heeft God vooraf bekendgemaakt aan dit
volk. Jesaja was door God geroepen om vooraf het evangelie bekend te maken. Hij sprak als de Profeet die zou komen in de naam van de HERE, dat hij was gezonden “om uit te roepen het jaar van het
welbehagen van de HERE en de dag van wraak van onze God; om alle treurenden te troosten, om
over de treurenden van Sion te beschikken, dat men hun geve hoofdsieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een kwijnende geest. En men zal hen noemen: Terebinten van de gerechtigheid, een planting van de HERE, tot zijn verheerlijking” (Jes 61:1-3).
En dit samengaan van verlossing tot verheerlijking van God zien we telkens weer in de Schrift. Bij de
Rietzee zegt God: “Ik zal Mij verheerlijken aan Farao en aan zijn gehele legermacht ... En de Egyptenaren zullen weten, dat Ik de HERE ben, doordat Ik Mij verheerlijken zal aan Farao, aan zijn wagens
en aan zijn ruiters” (Ex 14:18).
Deed God dit omdat Hij ‘beroemd’ wilde zijn? Ging het niet hierom dat Hij wilde dat de andere volken Hem zouden kennen als de enige en almachtige God, zodat ze Hem zouden vrezen en Zijn volk
met rust zouden laten? En dat Zijn volk in die rust, door hun leven in Gods dienst, die volken zouden
kunnen leren hun God te dienen, zodat ook zij Zijn heil zouden kunnen ontvangen? Die verkondiging
ging al uit van de woorden in het danklied dat zij zongen aan de oever van de Rietzee: “Wie is als u,
onder de goden, HERE, wie is als U, heerlijk in heiligheid, vreselijk in roemrijke daden, wonderbaar in
uw doen?” (Ex 15:11). Uit de gedeelten over de grote strijd die we nu al vaak onder ogen hebben
gehad, spreekt hetzelfde. In Jesaja 66: “(de tijd) komt om alle volken en talen te vergaderen: zij zullen komen en mijn heerlijkheid zien”; en de weinigen die van die volken in leven blijven na Gods gericht in het land Israël zullen door Christus naar hun landen worden gestuurd “opdat zij mijn heerlijkheid onder de volken verkondigen”; wat ertoe zal leiden dat alle Israëlieten die nog onder hen wonen naar het land van hun vaderen zullen worden gebracht (Jes 66:18-20; zie ook 60:4,8,9). Tot ‘Gog’
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moet Ezechiël zeggen: “In de laatste dagen zal het gebeuren, dat Ik u doe optrekken tegen mijn
land, opdat de volken Mij leren kennen, wanneer Ik Mij voor hun ogen, o Gog, de Heilige betonen
zal” (38:16; zie ook de verzen 23 en 39:27). Het zenden van de overlevenden zien we mogelijk hier
ook weer terug: “Zo zal Ik mijn heerlijkheid onder de volken brengen, en zullen alle volken het gericht zien dat Ik voltrokken heb, en de hand die Ik op hen gelegd heb.” Maar het gaat verder dan dat:
“Het huis van Israël zal weten, dat Ik de HERE hun God ben, van die dag af en voortaan. En de volken
zullen weten, dat het huis van Israël om zijn ongerechtigheid in ballingschap is gegaan; omdat zij Mij
ontrouw geworden waren, had Ik mijn aangezicht voor hen verborgen en hen overgegeven in de
hand van hun tegenstanders, zodat zij allen door het zwaard vielen” (Ezech 39:21-23).
Israël zal voortaan God, de HERE, dienen. De Messias zal over hen regeren, samen met zijn engelen
en zijn tot eeuwige en volmaakte mensen veranderde volgelingen. Israël zal, als Gods eerstgeboren
zoon, ongekende zegeningen ontvangen. Maar wat zal dit voor resultaat buiten Israël hebben? Op
verschillende plaatsen zien we dat de volken zullen moeten leren God te dienen. Ze zullen gezegend
worden als ze Christus en zijn heiligen gehoorzamen. Jesaja spreekt over de tijd dat Gods heerlijkheid zetelt in Jeruzalem: “Volken zullen opgaan naar uw licht en koningen naar uw stralende opgang” (Jes 60:3); “De zonen van uw verdrukkers zullen nederig tot u komen, aan uw voeten zullen al
uw versmaders zich neerwerpen en zij zullen u noemen: De stad van de HERE, het Sion van de Heilige
van Israël. Terwijl u vroeger verlaten was en gehaat, zodat niemand door u heentrok, zal Ik u stellen
tot een eeuwige luister, tot een vreugde voor geslacht op geslacht.” Dat zal Israël nog duidelijker
laten zien “dat Ik, de HERE, uw Redder ben en uw Verlosser, de Machtige van Jakob” (vzn 14-16). In
Zacharia zien we “Allen, die zijn overgebleven van alle volken, die tegen Jeruzalem zijn opgerukt,
van jaar tot jaar heentrekken om zich neer te buigen voor de Koning, de HERE van de hemelse legermachten, en het Loofhuttenfeest te vieren” (Zach 14:16).
Zal dit gemeend zijn? Bij velen ongetwijfeld wel. Maar zoals altijd zijn er mensen die net doen alsof
ze Christus dienen. In Psalm 66 wordt gezegd dat mensen God, uit angst voor de gevolgen als zij
Hem niet verheerlijken, Hem huichelend hulde brengen (Psalm 66:1b-3). En zoals nu het geval is, zijn
er ook dan die Christus niet willen gehoorzamen. Zij zullen daarvoor gestraft worden, en niet delen
in de zegeningen die de gehoorzamen ontvangen (zie Jesaja 60:12, Zacharia 14:17-19). Ook zal
strengheid nodig zijn, gezien wat in Psalm 2 wordt gezegd over de houding tegenover Christus, met
de aanbeveling: “Dien de HERE met vreze en verheug u met beving. Kus de zoon, opdat hij niet toorne en u onderweg niet te gronde gaat, want zeer licht ontbrandt zijn toorn. Welzalig allen die bij
Hem schuilen” (Ps 2:11,12).
Alle reden dus om dit nu al te doen, zodat u niet behoort tot hen die straks Gods toorn ervaren, maar
in de heerlijkheid van Christus mag delen.
Jan Koert Davids
Passages genomen uit de NBG’51 vertaling. Ze zijn ontdaan van ouderwets en formeel taalgebruik.
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D. Het Palestijnse vraagstuk
a. Van wie is het land?
Palestina is misschien wel het meest betwiste stukje grond op aarde. Duizenden jaren is hier al om
gevochten. De afgelopen 70 jaar heeft het wereldwijd in de aandacht gestaan, omdat de Israëli’s aan
de ene kant en de Palestijnen en een deel van de Arabieren aan de andere kant elk hun eigen claim
op dit gebied hebben gelegd, en die met allerlei vormen van geweld aan elkaar duidelijk maken.
In deze studie zullen de Bijbelse achtergronden bekijken van dit ‘Palestijnse vraagstuk’. En we zullen
zien dat het antwoord niet afhangt van menselijke aanspraken, maar van uitspraken en beloften van
God Zelf. Laten we beginnen met het land als zodanig.
Wie gelooft in de Schepper, weet dat God alles geschapen heeft – dus ook de aarde. Hij vormde land
uit de wereldzee die de aarde bedekte. Niet iedereen die religieus is gelooft dit, maar wat opvalt, is
dat geen enkele monotheïstische godsdienst een andere Schepper in plaats van die van de Bijbel
plaatst. Joden, Christenen en Moslims erkennen Hem als de enige God. Zij gaan uiteen bij de vraag
door wie Hij Zich openbaart. Het is een onbetwistbaar feit, dat als iemand iets schept, hij de eigenaar daarvan is (tenzij hij dat doet in dienst en opdracht van een ander). Het is dan ook even onbetwistbaar dat God de Eigenaar is van Zijn schepping. Hij is daarom Eigenaar van de aarde, het land
daarop, en ‘de landen’ waar dat land in is onderverdeeld.
In het Hebreeuws kan het woord erets zowel aarde als land betekenen. Uit het verband moet blijken
wat bedoeld wordt. Soms is een latere verklaring in de Bijbel nodig. In Psalm 24, bijvoorbeeld, looft
David God met de woorden: “De aarde (erets) is van de HEERE en al wat zij bevat, de wereld en wie er
wonen” (vs. 1). Met een ‘want’ in vers 2 legt hij het verband met het feit dat God de aarde heeft geschapen. Erets moet hier dus inderdaad met aarde worden weergegeven, en niet met de beperktheid van het land Israël. Maar dat God daar ook Eigenaar van is, is inbegrepen in het feit dat Hij de
Eigenaar van de aarde is. Dit is geen bedenksel van David, maar wat God Zelf heeft gezegd, en
waarover David in de boeken van Mozes las.
Toen de Israëlieten na de uittocht uit Egypte bij de berg Horeb waren aangekomen, zei God: “Als u
nauwgezet Mijn stem gehoorzaamt en Mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken Mijn
persoonlijk eigendom zijn, want heel de aarde is van Mij” (Ex 19:5). We zien hier dat God het volk
Israël Zijn persoonlijk eigendom kan noemen, omdat Hij de Eigenaar is van de aarde en alle leven dat
daarop is. Toen Mozes’ taak ten einde kwam, herinnerde hij het volk aan deze uitspraak van God:
“Zie, van de HEERE, uw God, is de hemel, ja de allerhoogste hemel [Gods woonplaats] de aarde en
alles wat erop is” (Deut 10:14). Nadat Job overmoedig gesproken had, bestrafte God hem, en deed
de uitspraak: “Wat onder heel de hemel is, is van Mij” (Job 41:2b; vergelijk Psalm 50:12b). Was dit
alles primitief geloof van de tijd vóór Christus? Neen. Kijk naar Paulus’ aanhaling van deze woorden:
“Van de Here immers is de aarde en haar volheid” (1 Kor 10:26).
Zijn er dan ook passages waarin God onomwonden zei, dat het gebied dat de Israëlieten bewoonden, en nu weer bewonen, van Hem is. Jazeker! In het boek van de profeet Hosea wordt dit gebied
“het land van de HEERE” genoemd (9:3). Volgens 2 Kronieken 7:20 waarschuwde God koning Salomo
en het volk Israël geen afgoden te dienen, want als zij dat zouden doen, “zal Ik hen wegrukken uit
Mijn land, dat Ik hun gegeven heb.” In het boek van de profeet Ezechiël werd zowel de ballingschap
van de rest van Juda, als het herstel van geheel Israël voorzegd. In hoofdstuk 36 was Gods verwijt
aan de omringende volken, dat zij het ontvolkte land Israël in bezit hadden genomen: “… daarom, zo
zegt de Here HEERE: Voorwaar, in het vuur van Mijn naijver heb Ik gesproken tot het overblijfsel van
de heidenvolken en tot heel Edom, die zichzelf Mijn land tot erfelijk bezit hebben gegeven met de
blijdschap van heel hun hart”. Om welk land gaat het hier? “Profeteer daarom over het land van Israël …” (Ezech 36:5,6).
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God geeft als Eigenaar van de aarde, land aan wie Hij wil. Paulus verkondigde in de ‘godenrijke’ stad
Athene: “De God Die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is. Deze, Die een Heere van de
hemel en van de aarde is … maakte uit één bloed [uit één enkele in de NBG’51] heel het menselijk
geslacht om op heel de aardbodem te wonen; en Hij heeft de hun van tevoren toegemeten tijden
bepaald, en de grenzen van hun woongebied” (Hand 17:24-26). Eén van die begrensde gebieden is
dat wat Hij Abraham gaf. Nadat hij op Gods bevel naar het land Kanaän was gegaan, zei God tot
hem: “Sla toch uw ogen op en kijk vanaf de plaats waar u bent … want al het land dat u ziet, zal Ik
voor eeuwig aan u en aan uw nageslacht geven”; “Sta op, ga het land door in zijn lengte en breedte,
want Ik zal het u geven” (Gen 13:14,15,17). Wat zijn de grenzen van dit gebied? In Zijn verbond met
Abraham zei God: “Aan uw nageslacht heb Ik dit land gegeven, van de rivier van Egypte af tot aan de
grote rivier, de rivier de Eufraat” (15:18; zie ook 1 Kon 4:21). In latere tijden herinnerde God het volk
Israël hieraan: “Ik zal de voet van Israël nooit meer doen wijken uit dit land, dat Ik hun vaderen gegeven heb (2 Kon 21:8; zie onder andere ook Neh 9:36, Ps 105:11, Jer 3:18, Ezech 36:28).
Samengevat zien we dat God, als Schepper van hemel en aarde, rechtens Eigenaar is van alles dat
Hij heeft gemaakt. Hij kan daarom land toewijzen aan mensen en volken. Het gebied dat ligt tussen
Egypte en de rivier de Eufraat heeft Hij aan Abraham en zijn ‘nageslacht’, Israël, gegeven.
b. Wie is het nageslacht van Abraham?
Het boek Genesis wijst er nadrukkelijk op dat Abraham kinderloos was toen God hem Zijn beloften
gaf, en dat zijn enige vrouw Sarai onvruchtbaar was (11:30, 16:2). Abraham vroeg God dan ook naar
de zin van deze belofte (15:2,3), en God verzekerde hem toen: “iemand die uit uw eigen lichaam
voortkomt, die zal uw erfgenaam zijn” (vs. 4). Tot zover was de belofte ruim: er werd geen vrouw bij
de naam genoemd; maar omdat Abraham geen andere vrouw had, kon alleen Sarai bedoeld zijn.
Ondanks het geloof van Abram (zoals hij toen nog heette) en zijn vrouw, kwamen er na tien jaar
door God gedane beloften vragen bij hen op. Zeker toen de tijd verstreek, werd het geduld dat God
vroeg een beproeving. En daarin, zo weten we uit eigen ervaring, zijn wij mensen geneigd eigen
oplossingen te bedenken, die vervolgens tot problemen leiden. Zo ook Sarai (zoals zij toen nog
heette): Zij stelde Abram voor dat hij bij haar slavin Hagar een zoon zou verwekken, en die zou erkennen als hun zoon. Zonder God te vragen ging Abram hierop in, en maakte haar inderdaad zwanger. Hier begonnen de problemen die leidden tot de huidige ‘Palestijnse kwestie’. Zoals gebruikelijk
onder vrouwen in zulke omstandigheden, ontstond er onderling haat en nijd. Hagar wist nu dat haar
meesteres onvruchtbaar was, en verachtte haar daarom. Zij dacht nu de favoriete vrouw van Abram
te zijn. Maar Sarai zond haar weg. En dit is net zo belangrijk: God greep in en zond Hagar terug naar
Sarai. Hij gaf haar de belofte mee: “Ik zal uw nageslacht zeer talrijk maken, zodat het vanwege de
menigte niet geteld kan worden” (16:10). Deze belofte is gelijk aan die God Abram eerder gaf: “Ik zal
uw nageslacht maken als het stof van de aarde; als iemand het stof van de aarde zou kunnen tellen,
dan zou ook uw nageslacht geteld kunnen worden” (13:16; ook 15:5). Hagar bracht een zoon op de
wereld, die Abram volledig erkende als zijn zoon: “Hagar baarde een zoon bij Abram, en Abram gaf
zijn zoon, die Hagar gebaard had, de naam Ismaël. Abram was 86 jaar oud, toen Hagar Ismaël bij
Abram baarde” (16:15,16). Tot zover niets aan de hand, zou je zeggen, maar…
Deze oplossing was uiteraard niet wat God bedoeld had. Hij vroeg van Abram naast geduld het onvoorwaardelijk geloof, dat als Hij iets beloofde Hij dat ook nakwam. Dus als Sarai onvruchtbaar was,
kon zij, met Gods hulp, toch zwanger worden. Aan dit geloof was hij toen nog niet toe; dat kwam
later – op veel indrukwekkender wijze (Hebreeën 11:17,18).
Toen Abram 99 jaar was, verscheen God hem opnieuw, en veranderde zijn naam van Abram in
Abraham, “want”, zei God, “Ik zal u vader van een menigte volken maken. Ik zal u uitermate vruchtbaar maken: Ik zal u tot volken maken en er zullen koningen uit u voortkomen. Ik zal Mijn verbond
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maken tussen Mij, u en uw nageslacht na u, al hun generaties door, tot een eeuwig verbond, om
voor u tot een God te zijn, en voor uw nageslacht na u” (Gen 17:5-7). “Verder zei God tot Abraham: U
moet uw vrouw Sarai niet meer Sarai noemen, maar haar naam zal Sara zijn. Want Ik zal haar zegenen, en u ook uit háár een zoon geven; ja, Ik zal haar zo zegenen dat zij tot volken zal worden; er
zullen koningen van volken uit haar voortkomen” (vzn 15,16). Dit kon Abraham nauwelijks geloven:
hij was bijna 100 en Sara 90 jaar! Intussen had hij Ismaël zeer lief gekregen. Daarom probeerde hij:
“Och zou Ismaël voor Uw aangezicht mogen leven!” (vs. 18). Maar dat was niet wat God bedoelde:
“Integendeel, uw vrouw Sara zal u een zoon baren en u moet hem de naam Izak geven. Ik zal Mijn
verbond met hem maken, tot een eeuwig verbond voor zijn nageslacht na hem” (vs. 19). Verwierp
God Ismaël dan? Neen! Hij was de zoon van Zijn vriend Abraham, en God zei zijn wens te zullen vervullen: “Wat Ismaël betreft, heb Ik u verhoord. Zie, Ik heb hem gezegend en zal hem vruchtbaar maken en hem uitermate talrijk maken: twaalf vorsten zal hij verwekken en Ik zal hem tot een groot
volk maken” (vs. 20). God zou zowel Izak als Ismaël zegenen, maar Zijn verbond met Abraham zou
Hij voortzetten met Izak: “Mijn verbond echter zal Ik met Izak maken, de zoon die Sara u volgend
jaar op deze vastgestelde tijd zal baren” (vs. 21).
Een jaar later baarde Sara inderdaad een zoon, en Abraham noemde hem Izak. Omdat Ismaël spotte, vroeg zij Abraham Hagar en Ismaël weg te zenden. Dat zinde Abraham in het geheel niet, maar
God zei hem dat de tijd was gekomen dat toch te doen “want alleen het nageslacht van Izak zal uw
nageslacht genoemd worden” (21:12). Izak zou dus de mede-erfgenaam zijn van wat God Abraham
had toegezegd. Opnieuw maakte God echter duidelijk dat Ismaël niet verworpen werd “omdat hij
uw nageslacht is” (vs. 13). Ook aan Hagar bevestigde Hij dit: “Ik zal hem tot een groot volk maken”
(vs. 18). En Hij voegde de daad bij het woord: “God was met de jongen” (vs. 20).
Na het overlijden van Sara nam Abraham een vrouw en bijvrouwen, die hem ook zonen schonken.
Die zond Abraham allen weg naar het oosten (het Arabisch schiereiland). Dit zijn de Arabische volken. Ook Ismaël was in die richting getrokken, en bewoonde een strook tussen Egypte en Assur
(25:18).
Samengevat zien we dat de problemen tussen Israël en zijn buurvolken, zoals we die nu kennen, een
menselijke oorsprong hebben. Izak en Ismaël zijn rechtmatige zonen van Abraham. Beide kregen
van God een zegen, en vormden twee broedervolken. Het onderscheid tussen hen is, dat Gods beloften aan Abraham op Izak overgingen, en niet (ook) op Ismaël.
c. Gods verkiezend voornemen
Zoals we gezien hebben, vertelt de Bijbel over een verbond dat God met Abraham sloot, en voortzette met en in diens zoon Izak. In de Islam wordt echter gezegd dat de Joden de geschiedenis vervalst hebben. En er zijn tegenwoordig velen die hen dat nazeggen, ook in het Christendom.
Het argument is dat Ismaël de eerstgeborene van Abraham was, en daarom rechtens diens erfgenaam. Juridisch kan dat inderdaad zo gesteld worden, maar God is niet met aardse zaken bezig, en
dient dus geen menselijke belangen. Hij heeft een plan, dat Hij uitwerkt in de menselijke geschiedenis. Daarbij heeft Hij in Zijn “verkiezend voornemen” (Rom 9:11 NBG’51) vóór de schepping al keuzes
gemaakt: Noach, Sem, Abraham, Izak, enzovoorts. Als Eigenaar van de aarde heeft Hij het stuk land
uitgekozen tussen Egypte en de rivier de Eufraat om dat plan ten uitvoer te brengen. Dit voorziet in
de bewoning door een volk, onder een koning die regeert in Gods naam vanuit de door Hem aangewezen hoofdstad. Dat volk is “het nageslacht van Abraham”. Van alle mensen op aarde heeft God
hem uitgekozen, omdat Hij voorzag dat hij een opmerkelijk geloof zou ontwikkelen. Zijn geloof
dient tot voorbeeld voor alle mensen, ook die niet zijn lijfelijke nakomelingen zijn, zodat wie tot
geloof komt in de God van Abraham in Abrahams voetspoor treedt en een geestelijk kind van hem
wordt (Romeinen 4:12, Galaten 3:7).
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Izak was de eerste nakomeling van Abraham die God niet vanwege zijn eerstgeboorte verkoos, maar
om Zijn belofte aan Abraham, dat het kind dat Sara zelf hem zou baren voor Hem als diens nageslacht zou gelden. Dit blijkt een beginsel waar de apostel Johannes op wijst: “Allen die Hem [Christus
Jezus] aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die
in Zijn naam geloven; die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man,
maar uit God geboren zijn” (Joh 1:12,13). Paulus sluit daar op aan: “Niet de kinderen van het vlees
zijn kinderen van God, maar de kinderen van de belofte worden als nageslacht gerekend” (Rom 9:8).
Ismaël werd geboren “uit de wil” van Abraham. Izak werd geboren omdat God de baarmoeder van
Sara opende. Daarom was hij “uit God”. Natuurlijk was daar een ‘daad’ van Abraham en Sara voor
nodig, maar de verwekking van Izak was hun geloofsdaad (Romeinen 4:18-21; Hebreeën 11:11,12).
Maar hoe ging het dan verder? In het begin blijkt er geen vijandschap tussen Izak en Ismaël te zijn
geweest, want toen Abraham overleed, begroeven zij hem samen (Genesis 25:7-10). Later werd
Ismaël (zijn nageslacht) wel verongelijkt en jaloers. Tijdens haar zwangerschap had God Hagar gezegd wat voor mens haar zoon (zijn nageslacht) zou zijn: “een wilde ezel van een mens; zijn hand zal
tegen allen zijn, en de hand van allen tegen hem; en hij zal wonen tegenover al zijn broeders”
(16:12). ‘Al zijn broeders’ is meervoud, dus alle zonen van Abraham. ‘Tegenover’ moeten we, gezien
Genesis 25:18, beschouwen als tussen Izak en zijn nageslacht in het westen en de andere zonen van
Abraham in het oosten.
God bevestigde Izak Zijn verbond met Abraham: “Ik zal de eed gestand doen die Ik Abraham, uw
vader, gezworen heb. Ik zal uw nageslacht zo talrijk maken als de sterren aan de hemel en uw nageslacht al deze landen geven” (Gen 26:3,4). In Izak herhaalde de geschiedenis zich. Maar hij en zijn
vrouw zochten niet, zoals zijn vader en moeder, een eigen oplossing: “Izak bad vurig tot de HEERE in
het bijzijn van zijn vrouw, want zij was onvruchtbaar. En de HEERE liet Zich door hem verbidden,
zodat Rebekka, zijn vrouw, zwanger werd” (25:11). Maar toen zij merkte dat zij een tweeling droeg,
end at ze daar niet blij mee was, bleek ook hierin haar geloof: “zij ging de HEERE raadplegen.” Zijn
antwoord was: “Er zijn twee volken in uw schoot, en twee naties zullen zich uit uw lichaam vaneenscheiden. Het ene volk zal sterker zijn dan het andere en de meerdere zal de mindere dienen” (vzn
22,23). De ‘meerdere’ was de eerstgeborene: de zoon die zij Ezau noemden. De ‘mindere’ was Jakob,
die als laatste werd geboren. Izak had een voorkeur voor Ezau (omdat die lekkere wildbraad voor
hem klaarmaakte). Maar God had Zijn keuze gemaakt voor Jakob.
Paulus wijdt in Romeinen 9 veel aandacht aan Gods verkiezend voornemen. Na Gods keuze voor
Izak (verzen 7 en 8) gaat hij verder met die voor Jakob: “Want toen de kinderen nog niet geboren
waren, en niets goeds of kwaads gedaan hadden – opdat het voornemen van God, dat overeenkomstig de verkiezing is, stand zou houden … werd tot haar [Rebekka] gezegd: De meerdere zal de mindere dienen. Zoals geschreven staat: Jakob heb Ik liefgehad en Ezau heb Ik gehaat” (Rom 9:11-14).
Gehaat in de zin van geen voorkeur. Het waarom daarvan blijkt uit het feit dat Ezau niet geschikt
was als drager van de belofte, omdat hij zijn eerstgeboorterecht verachtte en voor een kom soep
aan Jakob verkocht. Jakob ontving de eerstgeboortezegen van Izak. De wijze waarop was niet goed,
maar God leerde Izak er een harde les door (zijn god was op dat moment die van de buik; zie Filippenzen 3:19). Jakob moest vluchten voor de dodelijke haat van zijn broer. Onderweg zei God hem:
“Ik ben de HEERE, de God van uw vader Abraham en de God van Izak; dit land … zal Ik u en uw nageslacht geven. Uw nageslacht zal talrijk zijn als het stof van de aarde en u zult u uitbreiden naar het
westen, het oosten, het noorden en het zuiden” (28:13,14). Een weerklank van Gods woorden tot
Abraham (13:14-17).
Samengevat zien we dat God in Zijn plan keuzes heeft gemaakt voor mensen in en met wie Hij Zijn
werk voortzet. God vraagt Zijn keuzes in geloof te aanvaarden, zodat problemen, zoals we die nu
kennen, voorkomen worden.
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d. Het ontstaan van de huidige situatie
Vanaf de oprichting van de Staat Israël in 1948 tot aan de ‘Zesdaagse oorlog’ van 1967 was driekwart
van wat nu Israël en de Palestijnse gebieden is, in handen van Israël. Het overige deel bestond uit de
zogenoemde Westelijke Jordaanoever, dat door het Koninkrijk Jordanië was bezet, en de Gazastrook, waarover Egypte het gezag had. In 1967 bezette Israël deze beide delen, inclusief OostJeruzalem, een strook aan Syrië toebehorend land ten noordoosten van het meer van Galilea – bekend als de Golan Hoogten – en het Sinaï-gebied, dat later weer is teruggegeven aan Egypte. Sindsdien hebben de Palestijnen*, van wie velen in deze gebieden woonden, druk uitgeoefend op Israël,
om haar gezag over deze gebieden weer over te dragen en hen toestemming te geven voor de oprichting van een eigen Palestijnse staat.
* De naam ‘Palestina’ voor wat in Oud-Testamentische tijden ‘Kanaän’ heette – dat is het gehele
gebied langs de oostkust van de Middellandse Zee – is ingevoerd door de Romeinen, die dat praktischer vonden dan een opsomming van Judea, Samaria, Galilea, Syrië en nog een aantal andere namen van gebieden. Na de verdrijving van de laatse Joden uit het land, in het jaar 135, is het de exclusieve aanduiding geworden van dit gebied. De naam stamt af van ‘Filistea’, dat in Bijbelse tijden het
woongebied van de Filistijnen aanduidde – globaal de huidige Gazastrook. Door deze naam te gebruiken willen de Palestijnen echter niet de indruk wekken dat zij zouden afstammen van de Filistijnen, want dat waren noch Arabieren, noch nakomelingen van Abraham.
Internationale onderhandelingen (aangeduid als ‘het vredesproces’) hebben Israël ertoe bewogen in
1994-95 zelfbestuur te verlenen aan bepaalde gebieden die de ‘Palestijnse Autoriteit’ vormden: Jericho en andere steden en dorpen op de Westelijke Jordaanoever en het grootste deel van de Gazastrook. Deze Palestijnse Autoriteit was niet autonoom, maar Israël ging met haar ‘land voor vrede’
onderhandelingen akkoord met een geleidelijke gezagsoverdracht aan de Palestijnen. Die waren
van hun kant echter niet tevreden met dit geleidelijke proces, en gesteund door de bredere Arabische wereld drongen zij steeds sterker aan op hun ‘rechten’ op het land. Het is in feite geen geheim
dat zij het gehele gebied wilden hebben, met Jeruzalem als hoofdstad. Internationaal overeengekomen voorstellen voor een Arabisch-Palestijnse onafhankelijkheid wezen zij echter meer dan eens
af: in 1947, voorafgaand aan de oprichting van de Staat Israël; in 1999, toen Yasser Arafat als voorzitter van de Palestijnse Autoriteit het aanbod van ‘Camp David’ (in de V.S.) afwees, dat de weg zou
hebben vrijgemaakt voor een volledig autonome Palestijnse staat; Vanaf dat moment zat en zit de
situatie dan ook volledig in het slop. En nu, in 2020, is het volgende plan van de VS ook afgewezen.
De opkomst van Hamas in de Gazastrook, waardoor de ’Palestijnse Autoriteit’ eigenlijk niet meer
bestaat en is uiteengevallen twee Palestijnse gebieden, heeft de zaak er niet gemakkelijker op gemaakt. De regering op de Westelijke Jordaanoever onder leiding van president Abbas is gematigd,
maar Hamas is oorlogszuchtig en de aanhangers plegen voortdurend aanslagen.
Wanneer we deze situatie willen begrijpen, moeten we meer weten over de identiteit en de historische achtergrond van de partijen in dit conflict.
Tegenstrijdige aanspraken
Hoewel Israël ook inwoners heeft uit andere etnische en godsdienstige groeperingen, is het grotendeels een Joodse staat. Overal op aarde houden Joden vol, dat hun aanspraken op dit gebied (dat
volgens Gods beloften in feite tot ver buiten de huidige grenzen reikt) tenminste 4000 jaar teruggaan, tot de tijd waarin hun voorvaderen – Abraham, Izak en Jakob – daar voor het eerst woonden.
Ook de Palestijnen maken aanspraak op een langdurige band met dit gebied. Zij wijzen op het feit
dat de Arabieren eveneens afstammen van Abraham, maar dan via Ismaël, Ezau en anderen. Wat
oorsprong betreft zijn zij inderdaad verwanten van de Joden. Op basis van deze afstamming van
Abraham maken de huidige inwoners van de betwiste gebieden van de Westelijke Jordaanoever en
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de Gazastrook aanspraak op gelijke rechten op het land. Daarnaast baseren zij hun rechten ook op
hun eeuwenlange bewoning van het land, en houden zij vol dat de Joden, voor wie de huidige Staat
Israël werd opgericht, latere immigranten zijn, die daarom minder recht hebben om daar te wonen.
Deze beweringen dienen we daarom nader te onderzoeken.
Joden en Arabieren in het land
Laten we eerst de gebeurtenissen bekijken die tot de huidige situatie hebben geleid. Wij moeten
daarvoor veel verder terug in de tijd dan 1967 of 1948. In deze studie zijn we al enkele duizenden
jaren teruggaan, tot de tijd van de eerste voorvaderen van de Joden en de Arabieren, maar nu zullen
we uitsluitend naar de afgelopen 2000 jaar kijken.
Het staat buiten kijf dat aan het begin van de eerste eeuw na het begin van onze jaartelling, ten tijde
van Jezus Christus, het land ‘Palestina’ door Joden werd bewoond, zij het onder Romeinse overheersing. Maar uiteindelijk kwamen de Joden zo tegen Rome in opstand, dat de Romeinen Jeruzalem
belegerden en innamen. In het jaar 70 werd de tempel verwoest; duizenden Joden kwamen om, en
na een hernieuwde opstand in 135 werden de meeste overgebleven Joden verbannen uit het land. Zij
trokken uiteindelijk naar alle delen van de wereld.
Toch bleven sommige Joden in het land achter, vooral in Galilea, en zetten daar hun Joodse manier
van leven voort. En in de loop van de jaren kwamen ook steeds meer Joden terug. Sinds Bijbelse
tijden hebben er in de ‘vier heilige steden van het Jodendom’ – Jeruzalem, Hebron, Tiberias en Safed
– feitelijk voortdurend Joden gewoond. Terwijl de achtereenvolgende overheersers kwamen en gingen – Byzantijnen, Arabieren, Kruisvaarders, Mameluken, Ottomanen en Britten – bleven de Joden –
soms gedoogd, vaker vervolgd – daar aanwezig. Voor het grootste deel van de periode tussen de
eerste en de negentiende eeuw lag het land zelf echter goeddeels braak. In feite was Palestina geen
land als zodanig, en er bestond absoluut niet zoiets als een Palestijns volk: Arabieren en Joden
woonden eenvoudigweg naast, en in het begin kennelijk ook redelijk in vrede, met elkaar.
De huidige toestand, met zoveel onderlinge strijd tussen Moslims en Joden, in aanmerking genomen, moeten we ons afvragen welk effect de opkomst van de Islam in de zevende eeuw van onze
jaartelling heeft gehad. Welnu: aanvankelijk bleven de verhoudingen tussen de Joden en de Arabieren redelijk goed; feitelijk woonden veel Joden in Moslimlanden, inclusief Arabië, en waren daar
voorspoedig. De profeet Mohammed had wel eens gezegd: “Er mogen op het Arabische Schiereiland geen twee godsdiensten tegelijk zijn”, en er zijn passages in de Koran te vinden die de Moslims
aansporen om de Joden aan te vallen. Maar niettemin hebben Joden en Arabieren elkaar gedurende
bijna 1300 jaar in het Midden-Oosten redelijk verdragen. Feitelijk moeten we met droefheid constateren, dat de Joden meer hebben geleden door de handen van de zogenaamde ‘christenen’, in het
bijzonder tijdens de Kruistochten, dan door de handen van welke andere groep dan ook.
Zionisme en de Joodse ‘terugkeer’
In de negentiende eeuw trok een nieuwe golf Joden naar het Heilige Land, en aan het eind van die
eeuw was er de opmerkelijke opkomst van het Zionisme. Vroeg in de twintigste eeuw toonde Groot
Britannië belangstelling voor de idee van een ‘Joods thuisland’, wat leidde tot de bekende “Balfour
Verklaring” (een door de toenmalige Britse premier Balfour ondertekende regeringsverklaring):
“Zijner Majesteits regering staat positief tegenover de vestiging in Palestina van een Nationaal Tehuis
voor het Joodse volk, en zal haar uiterste best doen om de verwezenlijking van dit te doel te bevorderen,
met dien verstande dat niets zal worden ondernomen dat de burgerlijke en godsdienstige rechten van
de bestaande niet-Joodse gemeenschappen in Palestina zou kunnen benadelen…”
Na de Eerste Wereldoorlog benoemde de Volkenbond Groot Brittannië tot bewindvoerder over het
‘Mandaat-gebied’ Palestina. Met de term ‘Palestina’ bedoelde zij daarmee niet slechts het gebied
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ten westen van de Jordaan, maar een veel groter gebied: van de Middellandse Zee tot aan Arabië en
het huidige Irak, en van Egypte tot aan Libanon en Syrië. In 1921 droeg Groot Brittannië, in een poging de gunst van de Arabieren te winnen, het land ten oosten van de Jordaan (aanvankelijk Transjordanië genoemd) over aan Sjeik Abdulla. Dit werd het Hasjemitische Koninkrijk Jordanië. Dat
verwierf ook de Westelijke Jordaanoever, zodat het gebied dat in 1948 de Staat Israël vormde, uiteindelijk maar een stukje was van het ‘thuisland’ dat oorspronkelijk voor de Joden was voorzien.
Deze ontwikkelingen hebben geleid tot een fundamentele wijziging in de betekenis van de termen
‘Palestina’ en ‘Palestijnen’. Tot dan toe zou ‘Palestijnen’ voor de meeste mensen een aanduiding zijn
geweest van Joden, of van Joden en Arabieren, die in Palestina woonden. Voortaan, en in het bijzonder vanaf de oprichting van de Joodse Staat Israël, begon men die term uitsluitend te gebruiken
in verband met niet-Joden. In de tweede plaats beschouwden de Jordaanse machthebbers (met
anderen), in elk geval tot 1948 toen de Staat Israël werd uitgeroepen, het gebied oostelijk van de
Jordaan als het voor de hand liggende ‘thuisland’ voor de Arabische Palestijnen. Naderhand is deze
oplossing echter toch verworpen – met de gevolgen waar we heden ten dage mee te maken hebben.
Maar om verder te gaan met de geschiedenis van het land sinds de Eerste Wereldoorlog: de immigratie van Joden naar het Mandaatgebied nam toe; maar ook niet-Joodse volken, waaronder Arabieren, begonnen zich in toenemende aantallen daar te vestigen. Aanvankelijk werkten de verschillende groepen goed samen bij de ontwikkeling van landbouw en industrie, en zij deelden gelijkelijk
in de toenemende welvaart. Helaas begonnen zich, hoewel niet onverwacht, uiteindelijk onderlinge
spanningen voor te doen; en toen er voorstellen op tafel kwamen voor de formele oprichting van
een Joodse staat, was dit het begin van een ernstig conflict. Toen de Britten in 1948 vertrokken, brak
er een totale oorlog uit tussen Joden en Arabieren, en sindsdien is er sprake geweest van opeenvolgende uitbarstingen van vijandelijkheden. De eerste Arabisch-Israëlische oorlogen vonden plaats
tussen de omringende Arabische staten en Israël; daarna is er sprake van een conflict dat zich grotendeels binnen de grenzen van Israël zelf afspeelt.
Palestijnse aanspraak op het Land
Wij, als Broeders in Christus, kiezen geen partij in het Arabisch-Israëlische conflict, en willen in deze
studie ook geen politieke standpunten uitdragen.
Belangrijker dan politieke en geschiedkundige feiten, is wat we hierover in Gods Woord, de Bijbel,
kunnen vinden. Door terug te bladeren in de heilsgeschiedenis, zoals die staat opgeschreven in de
Schriften – en alleen daar – vinden we bemoediging voor zowel Joden als Arabieren.
Belangrijk om vast te stellen waarom het gaat in de verhouding tussen Joden en Arabieren/Palestijnen, is het verschil te zien tussen de ideale en de werkelijke situatie; tussen Gods Koninkrijk en het huidige wereldtoneel. De aarde is nu niet Gods Koninkrijk, maar het Rijk van ‘de mensen’.
God heeft Abraham, Izak en Jakob, maar ook Ismaël beloften gedaan. In het verleden heeft Hij in
voorlopigheid laten zien dat Hij deze beloften daadwerkelijk vervult. Het Koninkrijk Israël was in de
begintijd van de regering van Salomo de afspiegeling van het Koninkrijk van God. Daarna echter
verviel dit, tot de Babyloniërs er een eind aan maakten. De Israëlieten/Joden hebben het land nooit
meer bezeten, omdat het in handen was van wereldse machten. In 1948 kwam aan deze situatie een
gedeeltelijk einde. Gedeeltelijk, omdat de Joden daar wel een natie hebben opgericht, maar de wereld nog steeds niet erkent dat het land van Israël is. In het gunstigste geval is het van de Arabieren/Palestijnen die er vóór 1948 woonden, en Israël. Daartegenover heeft God gezegd dat dit stukje
van de aarde Zijn land is, en dat Hij het aan Abraham, Izak en Jakob en hun nakomelingen heeft gegeven. Na het einde van het Koninkrijk Israël echter, en de verwerping van de Messias enkele eeuwen later, vindt dit geven van het land aan Israël door God pas plaats bij hun erkenning van Jezus als
hun Messias, bij diens wederkomst. Tot die tijd brengt God de Joden wel in dat land, maar in feite
weer, net als hun voorouders, als vreemdelingen en bijwoners op aarde, in het land van de belofte.
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Op dit moment zijn de meeste Joden niet religieus, en voor een groot deel zelfs atheïstisch. Het volk
als geheel kan dus geen aanspraken maken op land vanwege Gods beloften. Zij gaan daarheen omdat God dit zo heeft bepaald, maar vanuit menselijk standpunt bezien wonen zij daar omdat ‘de
wereld’ na de Holocaust heeft besloten (naar wij geloven door Gods toedoen) dat de Joden een eigen woonplaats moesten hebben, en Joden land hebben gekocht en veroverd en de Staat Israël
hebben uitgeroepen. Zoals zij zelf politieke, militaire en economische keuzes maken, zijn zij voor
een deel ook afhankelijk van de keuzes van ‘de wereld’ waarin zij wonen. Politiek betekent geven en
nemen. Daarbij geldt ook dat elke actie kan rekenen op een reactie. Geweld kan rekenen op afkeuring en tegengeweld. En dit geldt voor beide partijen in een conflict.
Het valt niet te ontkennen, dat er vóór 1948 Arabieren en Joden woonden in ‘Palestina’. Het uitroepen van de Staat Israël betekent niet dat er dan geen plaats meer is voor andere mensen die er op
dat moment wonen. De oorlogen die volgden, ook al waren die een initiatief van de Arabieren, veranderen daar niets aan. Er zijn landen die hele volken uitwijzen, op de vlucht jagen, of zelfs uitmoorden, omdat ze een opstand of oorlog begonnen. Maar de Joden, die zelf zoveel hebben meegemaakt, zouden als geen anderen moeten inzien welke gevolgen hun beslissingen hebben op het
leven van mensen. Omdat de Duitsers een aantal keren een oorlog zijn begonnen, heeft ‘de wereld’
niet besloten dat het Duitse volk aan zijn lot moest worden overgelaten, of moest vluchten of verhuizen naar de Sahara, tientallen jaren levend in grote ontberingen in kampen of krottenwijken. Ook
al zouden ze daar vrijwillig naartoe zijn gegaan, om een hen vijandige wereld te ontvluchten, dan
zou op den duur diezelfde wereld ‘iets’ hebben gedaan om hun situatie te verbeteren. De wereld
heeft in de Tweede Wereldoorlog geleerd, dat de vernedering van de Duitsers na de Eerste Wereldoorlog, en de bittere armoede die zij leden terwijl zij zagen hoe welvarend de rest van Europa werd,
leidde tot een nog veel grotere ramp. Juist Israël zou deze les kunnen en moeten trekken, en de Arabieren/Palestijnen zouden beter af zijn wanneer zij zouden besluiten vreedzaam te leven met de
Joden en hun leiders duidelijk zouden maken dat er een einde moet komen aan de terreur.
In het verleden werd er een stad in Israël belegerd door Aram (het tegenwoordige Syrië). Toen de
profeet Elisa, met Gods hulp, de vijand in een hinderlaag had gelokt, en de koning vroeg of hij allen
zou doden, zei Elisa: “Dood hen niet! Zou u hén doden die u met uw zwaard en met uw boog gevangengenomen hebt? Zet hun brood en water voor, dan kunnen zij eten en drinken en teruggaan naar
hun heer. Hij bereidde daarop een grote maaltijd voor hen, en zij aten en dronken. Daarop stuurde
hij hen terug en gingen zij naar hun heer. En de benden van de Syriërs kwamen niet meer in het land
Israël terug” (2 Kon 6:22,23). Zou dan niet het beste advies, dat christenen de Joden kunnen geven,
behalve Jezus als hun Messias aan te nemen, moeten zijn een groot verzoeningsfeest te houden met
de Arabieren/Palestijnen, in plaats van met steeds grover geweld terug te slaan naar mensen die in
feite opgesloten zitten in hun gebied, in armoede en zonder uitzicht op betere omstandigheden?
De wereld is gewend om in kampen te denken: ‘wie niet voor ons is, is tegen ons’, en dat loopt
meestal op een dag uit op geweld. Wij mogen wijzen op de vreugde van het Christelijke evangelie,
dat allen die Christus volgen – of zij nu uit het Midden-Oosten komen, Europa, Azië, Afrika, of waar
dan ook – in de toekomst een blijvend Koninkrijk van vrede aangeboden wordt.
Joden, Palestijnen, Arabieren en Christenen zouden vreedzaam in Israël kunnen samenleven, als zij
niet zouden geloven in de God van alleen Abraham, maar in de God van Abraham, Izak en Jakob, Die
alle volken in hun Nageslacht, Jezus Christus, wil zegenen, ook Joden en Arabieren/Palestijnen.
Jan Koert Davids
Alle passages uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders vermeld.
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E. Tijd, de laatste dagen, de dag van de HERE
Om te laten zien dat Hij – de Schepper Die de wereld ontwierp met een bepaalde bestemming voor
ogen – uniek is, heeft God eens gezegd: “Ik immers ben God, en er is geen ander, God, en niemand is
Mij gelijk; Ik, die van den beginne de afloop verkondig” (Jes 46:9,10). Het woord vertaald met ‘afloop’ is het gewone woord voor ‘einde’, en had met recht altijd op die wijze vertaald kunnen worden,
zoals in de Statenvertaling is gedaan. God verwijst hier naar twee momenten in de tijd – een beginen een eindpunt. Dit begin is wat het Nieuwe Testament telkens “de grondlegging van de wereld”
noemt. Daarvóór had God Zijn genadige plan met de wereld ontworpen, en de uitvoering hiervan
begon met de schepping en het voor mensen bewoonbaar maken van de aarde. Het einde geeft de
tijd aan wanneer Zijn plan – dat alleen Hij kan openbaren – verwezenlijkt zal worden. Het Oude Testament gebruikt voor deze eindperiode een aantal uitdrukkingen, zoals “die tijd”, “de eindtijd”, “de
laatste dagen”, en “de dag van de HERE”. We zullen nu eerst de betekenis van deze termen bekijken.
Tijd
De tijd kan op twee verschillende manieren bekeken worden:



als zijn duur, die met een klok geregistreerd en op rekenkundige wijze ingedeeld en gemeten kan worden;
met betrekking tot zijn inhoud, de gelegenheden die hij biedt, de gebeurtenissen en ontwikkelingen die daarin plaatsvinden.

Terwijl de hedendaagse, westerse mens gewoonlijk denkt aan ‘chronologische’, meetbare en doorlopende, tijd, gaat het in de gehele Bijbel om tijd ‘in de praktijk’ – het moment waarop iets plaatsvindt. Wij maken onderscheid tussen tijdsrekening (precies) en tijdsaanduiding (bepaald aan de
hand van wat er gebeurde). Het Nieuwe Testament heeft hier zelfs twee woorden voor: chronos en
kairos, maar spreekt vooral over het laatste, kairos – dat is tijd van gelegenheid en vervulling. In het
Oude Testament gaat het niet om de tijd in abstracte, meetbare, zin, maar om zijn inhoud. Er is zelfs
geen woord voor ‘uur’; men zei, bijvoorbeeld, “morgen als de zon heet wordt” (1 Sam 11:9). Een dag
had betekenis om wat er op die dag gebeurt: “een dag van strijd”, “een dag van benauwdheid”, enz.
De maanden werden genoemd naar wat erin gebeurde: Abib, de maand waarin het graan rijp wordt
om te oogsten, Ziv, de maand van de bloemen, enzovoorts. Hiervan gingen ook de profeten uit,
toen zij spraken over wat er in de eindtijd zou gebeuren. Hierbij gebruikten ze een aantal uitdrukkingen, waaruit de geweldige betekenis van deze tijd van ongekende wereldcrisis blijkt.
In die tijd
Onder leiding van Mozes leefden de Israëlieten – op weg van Egypte naar het beloofde land Kanaän
– veertig jaar in de woestijn. Aan het eind van die tijd sprak Mozes op de grens van het land Moab
(waar hij stierf) zijn volk toe in een aantal redevoeringen, die bewaard zijn in het boek Deuteronomium. In de eerste tien hoofdstukken sprak Mozes vijftien keer over wat er “te dien tijde”, of zoals we
zouden zeggen “in die tijd” was gebeurd. Hij bedoelde niet dat ze op één enkel tijdstip waren gebeurd, maar op verschillende tijden en plaatsen tijdens Israëls reis vanuit Egypte naar Kanaän. Al
deze verschillende gebeurtenissen zag Mozes als een eenheid, omdat zij betrekking hadden op Israels bevrijding, waarbij we mogen denken aan een “uittochtstijd”. Op gelijke wijze gebruikten de
profeten in Israël deze uitdrukking “te dien dage” – “in die tijd”, of op “die dag” – om die periode in
de eindtijd aan te geven waarin het volk weer bijeengebracht zal worden in het land van zijn vaderen. Die tijd mogen we daarom Israëls ‘hersteltijd’ noemen. Enkele illustraties als voorbeeld hiervan:
“In die tijd, luidt het woord van de HERE, zal Ik voor alle geslachten van Israël tot een God zijn en
zullen zij Mij tot een volk zijn.” (Jer 31:1)
“Want zie, in die dagen en in die tijd, wanneer Ik een keer zal brengen in het lot van Juda en van Jeruzalem.” (Joël 3:1)
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“In die tijd zal Ik u doen komen, namelijk in de tijd dat Ik u verzamelen zal. Want Ik zal u stellen tot
een naam en tot een lof onder alle volken van de aarde, wanneer Ik voor uw ogen een keer zal gebracht hebben in uw lot, zegt de HERE.” (Sef 3:20)
“In die dagen en in die tijd, luid het woord van de HERE, zullen de Israëlieten komen, zij en de Judeeers samen ... zij komen en zoeken gemeenschap met de HERE in een eeuwig verbond, dat niet zal
vergeten worden.” (Jer 50:4,5)
Evenals Mozes onder de woorden “in die tijd” aparte gebeurtenissen samenbracht als delen van één
bijzondere periode van Gods verlossende werkzaamheid – de tocht door de Rode Zee, de wetgeving, de discipline van de woestijnreis, alle onder de noemer van de uittocht – zo gebruikten Israëls
profeten dezelfde uitdrukking om de periode aan te duiden waarin God, door een reeks wonderen,
Zijn volk opnieuw zal verlossen, en als heilig volk vestigen in Zijn Koninkrijk op aarde.
De laatste dagen
Meer specifiek is de uitdrukking “het laatste van de dagen”, die letterlijk betekent: “aan het einde
van de dagen”. Het woord ‘laatste’ heeft gewoonlijk de betekenis van einde tegenover begin, zoals,
bijvoorbeeld, in de woorden: “van het begin van het jaar tot het einde” (Deut 11:12). Er is daarom
geen reden ze te vertalen met de algemene, vage – en dus weinig zeggende – uitdrukking: “in toekomende [toekomstige] dagen”, tenzij de strekking hiertoe aanleiding geeft.
Een onderzoek van alle plaatsen waar deze uitdrukking voorkomt, laat zien dat hiermee altijd de
eindtijd wordt bedoeld, enkele uitgezonderd waar de woorden betrekking hebben op de afloop van
andere ontwikkelingen.
Jakob leidde het zegenen van zijn zonen in met de woorden: “Kom bijeen, opdat ik u bekend make,
wat u in de laatste dagen zult meemaken” (Gen 49:1). Vervolgens sprak Hij over de voltooiing van
Gods voornemens met Israël, vanuit het gezichtspunt van die tijd, wanneer de stammen de voor hun
bestemde erfenis in het beloofde land zouden ontvangen: de Koning uit de stam Juda regeert op
aarde en de volken zullen Hem gehoorzamen (vers 10).
Toen de profeet Bileam zei: “Kom, ik zal u aankondigen wat dit volk in de toekomst [de laatste dagen] uw volk zal aandoen” (Num 24:14), sprak hij over de komst van lsraëls Messias en zijn Rijk: “een
ster gaat op uit Jakob, een scepter rijst op uit Israël” (vs. 17).
Met het oog op het herstel van Israël, nadat het onder de natiën verstrooid zou zijn geweest (Numeri
24:28), zei Mozes: “Wanneer het u bang zal zijn en in de laatste dagen al deze dingen u zullen overkomen, dan zult u u bekeren tot de Here, uw God, en naar Hem luisteren” (Deut 4:30).
Deuteronomium 31:29 “daarom zal na verloop van tijd [in de laatste dagen] het onheil over u komen” is de enige plaats waar in dit verband alleen over onheil wordt gesproken.
Maar ook andere profetieën vertelden dat lsraëls onheil pas in de eindtijd zijn dieptepunt zou bereiken (Jeremia 30:5-9).
Zowel Jesaja als Micha voorzegden de totstandkoming van een heiligdom in Jeruzalem, als zetel van
wetgeving en onderwijs in de wegen van de HERE, en leidden hun beschrijving van deze nieuwe
heilsorde in met de woorden: “En het zal gebeuren in de laatste dagen: dan zal de berg van het huis
van het HERE vaststaan als de hoogste van de bergen” (Jes 2:2-4; Micha 4:1-5).
Jeremia verkondigde de voltooiing van Gods heilswerk op aarde met de woorden: “De toorn van de
HERE zal zich niet afwenden, tot Hij heeft uitgevoerd en tot stand gebracht de raadslagen van zijn
hart: in de laatst dagen zult u dat duidelijk inzien” (Jer 23:20). Dat deze tijd het herstel van lsraël zal
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markeren, wordt al in ditzelfde hoofdstuk geopenbaard: “Ik zal de rest van mijn schapen verzamelen
uit de landen waarheen Ik ze heb verdreven” (vzn 3-8). Op vergelijkbare wijze sprak deze profeet ook
in hoofdstuk 30 van zijn boek: “totdat Hij de plannen van zijn hart uitgevoerd en verwerkelijkt heeft;
in de laatste dagen zult u dat inzien” (30:24). Het hele hoofdstuk, waarvan dit het slot is, heeft als
thema het herstel van Israël in de eindtijd.
Aan het einde van zijn korte profetie over Elam (in het zuidwesten van het huidige Iran, aan de Perzische Golf) schreef Jeremia: “Maar in de laatste dagen zal Ik in het lot van Elam een keer brengen,
luidt het woord van de HERE” (Jer 49:39).
Ezechiël voorzag een aanval van een grote legermacht uit het noorden, gesteund door vele bondgenoten, op het land Israël: “Na geruime tijd zult u een bevel ontvangen; in de laatste dagen zult u
optrekken tegen het land dat zich van de strijd hersteld heeft, een volk dat uit het gebied van vele
volken bijeengebracht is op de bergen Israëls ... In de laatste dagen zal het gebeuren” (Ezech
38:8,16). Gezien het gevolg zou de vertaling “in de laatste dagen”, of “aan het einde van de dagen”
de juiste betekenis geven.
Daniël leidde zijn verklaring van de droom van Nebukadnezar in met de woorden: “Hij heeft de koning Nebukadnezar bekendgemaakt wat in de laatste dagen gebeuren zal” (Dan 2:28). Ook deze
openbaring loopt af met het einde van alle menselijke rijken, en het vestigen van Gods Koninkrijk op
aarde (Dan 2:44).
Gods engel zei tot Daniël: “Ik ben gekomen om u te verstaan te geven wat uw volk in de laatste dagen overkomen zal; want opnieuw is dit een gezicht over de verre toekomst” (Dan 10:14). Het laatste deel van deze uitvoerige onthulling van toekomstige gebeurtenissen die betrekking hebben op
het volk Israël, vertelt dat in de eindtijd een vijand uit het noorden het land zal binnenvallen, als gevolg waarvan een tijd van grote benauwdheid zal aanbreken, gevolgd door een wonderbaarlijke
verlossing, de opstanding uit de doden en het schenken van Gods gave van eeuwig leven (Daniël
11:40-12:13).
“Want vele dagen zullen de Israëlieten blijven zitten zonder koning en zonder vorst ... Daarna zullen
de Israëlieten zich bekeren, en de HERE, hun God, zoeken, en David, hun koning, en bevende komen
tot de HERE en tot zijn heil – in de laatste dagen” (Hos 3:4,5). Aangezien ook deze profetie pas in de
eindtijd in vervulling zal gaan, mogen we ons afvragen welk bezwaar er kan zijn tegen de vertaling
“in de laatste dagen”.
Uit dit overzicht blijkt dat de letterlijke betekenis van de uitdrukking “de laatste dagen” de juiste is
op alle plaatsen waar zij in de Schrift voorkomt, en dat deze overal gebruikt had kunnen worden.
De dag van de HERE
De uitdrukking die meer dan enig andere in de Bijbel gebruikt wordt om de tijd van de verwezenlijking van Gods heilsplan op aarde aan te geven, is “de dag van de HERE”. In overeenstemming met de
wijze waarop de tijd wordt gezien naar zijn inhoud, geeft het woord ‘dag’ geen bepaalde tijdsduur
aan maar een periode waarin iets in het bijzonder gebeurt. Vergelijk bijvoorbeeld uitdrukkingen als
“de dag van mijn benauwdheid”, “de dag van strijd”, enz. Deze wordt de dag van de HERE genoemd
vanwege wat Hij op dat moment doen zal. Er zijn in het verleden bepaalde gelegenheden geweest
waarbij God een straffend oordeel heeft geveld, en die daarom worden beschreven als “de grote en
geduchte dag van de HERE”. “De dag van de HERE” in de eindtijd overtreft al deze dagen, vanwege
Gods openlijke en uitgebreide werkzaamheid op aarde.
Wanneer we de profetische woorden over “de dag van de HERE” nagaan, zijn de voornaamste kenmerken daarvan:
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1. Het is de tijd waarop God naar de wereld zal komen:
“Want er is een dag van de HERE van de hemelse legermachten ... wanneer Hij opstaat om de aarde
te verschrikken.” (Jes 2:12,19)
“Want zie, de HERE verlaat zijn woning, en Hij daalt neer en treedt op de hoogten van de aarde.”
(Micha 1:3)
“Zie, uw God zal komen met wraak, met de vergelding van God; Hij zal komen en u verlossen.” (Jes
35:4)
“Zie, de Here HERE zal komen met kracht en zijn arm zal heerschappij oefenen.” (Jes 40:10)
“De hemel verheuge zich, de aarde juiche ... voor de HERE, want Hij komt, Hij komt om de aarde te
richten.” (Ps 96:11-13)
“Dan zal de HERE uittrekken om tegen die volken te strijden ... En de HERE, mijn God, zal komen, alle
heiligen met Hem.” (Zach 14:3,5)
2. Het is de tijd dat God Zich zal manifesteren in openlijke heerlijkheid, tot verschrikking van allen die op
de aarde wonen:
“Ga in de rotskloven en verberg u in de grond voor de verschrikking van de HERE en voor de luister
van zijn majesteit.” (Jes 2:10,19,21)
“Zijn majesteit bedekt de hemelen, en de aarde is vol van zijn lof [luister]. Er is een glans als van zonlicht, lichtstralen heeft Hij aan zijn zijde.” (Hab 3:3,4)
“Uit Sion, de volmaakte schoonheid, verschijnt God in lichtglans. Onze God komt en zal niet zwijgen, vuur verteert vóór zijn aangezicht.” (Ps 50:2,3)
3. Omdat Gods heiligheid en gerechtigheid in scherp contrast staan met de oneerbiedige levenswijze en
ongehoorzaamheid van de mens, heeft Zijn openlijke confrontatie met de wereld in de eindtijd, voor
zowel Israël als alle andere volken, eerst oordeel en zuivering als gevolg. De profeten waarschuwden
hun volksgenoten voor de illusie dat “de dag van de HERE” straf over de heidenen en zegen voor Israël
zal brengen:
“Wee hun, die verlangen naar de dag van de HERE! Wat toch zal de dag van de HERE voor u zijn?
Duisternis is hij, en geen licht! Zoals wanneer iemand vlucht voor een leeuw, en een beer overvalt
hem; en hij komt naar huis en leunt met zijn hand aan de muur, en hem bijt een slang! Duisternis zal
immers de dag van de HERE zijn en geen licht, ja donker en zonder glans.” (Amos 5:18-20)
“Zie, Ik zend mijn bode, die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal ... Maar wie kan de dag van
zijn komst verdragen, en wie zal bestaan, als Hij verschijnt? Want Hij zal zijn als het vuur van de
smelter en als het loog van de blekers. Hij zal zitten, het zilver smeltend en reinigend.” (Mal 3:1-3)
4. Gods oordeel over Israël op “de grote dag van de HERE” zal komen door een massale aanval op het
deel van het volk dat uit zijn verstrooiing teruggekomen is in het land van zijn voorvaderen. Deze aanval
is het onderwerp van, onder andere, deze hoofdstukken: Ezechiël 38 en 39, Daniël 11 en 12, Joël 3 en
Zacharia 14. Al deze profetieën hebben we in Deel 2 bekeken. Herhaaldelijk wordt verteld dat “alle volken” betrokken zijn bij dit grote gebeuren in de eindtijd, en dat zelfs de zwakke volken behoefte zeggen
te hebben de strijd met Israël aan te gaan:
“Want zie, in die dagen en in die tijd, wanneer Ik een keer zal brengen in het lot van Juda en van Jeruzalem, zal Ik alle volken verzamelen en afvoeren naar het dal van Josafat en Ik zal daar met hen in
het gericht treden vanwege van mijn volk en van mijn erfdeel Israël, dat zij onder de volken verstrooid hebben ... Menigten, menigten in het dal van de beslissing, want nabij is de dag van de HERE
in het dal van de beslissing.” (Joël 3:1-14)
“Wel zijn nu vele volken tegen u vergaderd, die zeggen: Zij worde ontwijd, en mogen onze ogen zich
aan Sion verlustigen! Maar zij kennen de gedachten van de HERE niet en verstaan zijn raadslag niet,
dat Hij hen verzamelt als schoven op de dorsvloer.” (Micha 4:11,12)
“Zie, er komt een dag voor de HERE ... dan zal Hij alle volken tegen Jeruzalem ten strijde vergadere”
(Zach 14:1,2)
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5. De wonderbaarlijke redding van Israël uit deze ongekende crisis op “de dag van grote benauwdheid”
zal leiden tot hun bekering. Gezuiverd en gereinigd door oordeel zal Israël opnieuw gebracht worden ”in
de band van het verbond” (Ezech 21:37), en zijn bevoorrechte plaats ontvangen in Gods Koninkrijk op
aarde:
“En u zult weten, dat Ik, de HERE, uw God ben, die woon op Sion, mijn heilige berg, en Jeruzalem zal
een heiligdom zijn.” (Joël 3:17)
“Zoals u onder de volken een vervloeking geweest bent, o huis van Juda en huis van Israël, zo zult u,
doordat Ik u heil schenk, een zegen worden.” (Zach 8:13)
“Want zie, Ik schep Jeruzalem tot jubel en zijn volk tot blijdschap. En Ik zal juichen over Jeruzalem en
Mij verblijden over mijn volk.” (Jes 65:19)
6. Door Zijn openlijke tussenkomst, om de aanval van de vijanden van Israël te beëindigen, zal God Zich
bekendmaken aan de gehele wereld:
“Ik zal met hem in het gericht treden ... en op de vele volken die met hem zijn; Ik zal Mij groot en
heilig betonen en Mij doen kennen voor de ogen van vele volken; en zij zullen weten, dat Ik de HERE
ben.” (Ezech 38:22,23)
“Zo zal Ik mijn heerlijkheid onder de volken brengen, en zullen alle volken het gericht zien dat Ik
voltrokken heb, en de hand die Ik op hen heb gelegd.” (Ezech 39:21)
7. Dit noodzakelijke oordeel, eerst over de Joden en vervolgens over andere volken, zal van korte duur
zijn in verhouding tot de langdurige vrede en zegen op aarde die hierop zullen volgen. Een contrast dat
ontstaat door nadruk te leggen op het verschil in tijdsduur tussen een dag en een jaar, een ogenblik en
de eeuwigheid:
“Want de HERE houdt een dag van wraak, een jaar van vergelding in Sions rechtsgeding.” (Jes 34:8)
“Een kort ogenblik heb Ik u verlaten, maar met groot erbarmen zal Ik u tot Mij nemen; in een uitstorting van toorn heb Ik mijn aangezicht een ogenblik voor u verborgen, maar met eeuwige goedertierenheid ontferm Ik Mij over u, zegt uw Losser, de HERE.” (Jes 54:7,8)
“Om uit te roepen een jaar van het welbehagen van de HERE en een dag van wraak van onze God.”
(Jes 61:2)
“Want een dag van wraak had Ik in de zin en het jaar van mijn verlossing was gekomen.” (Jes 63:4)
Gods toorn/wraak is Zijn reactie op wat verkeerd is in de mens en zijn samenleving. Hij zou niet
rechtvaardig en heilig zijn als Hij niet op deze wijze zou reageren. Zijn goedertierenheid echter is
wat Hij in Zichzelf is in Zijn onveranderlijke goddelijke natuur en houding ten opzichte van mensen.
Vandaar dat Zijn toorn/wraak slechts een ogenblik duurt, terwijl Zijn goedheid eeuwig is.
8. Als gevolg van Gods komst en de openbaring van Zijn heerlijkheid, eerst met straffend gericht en
vervolgens door het leren van een nieuwe gezindheid in de samenleving op aarde, zal Gods zegenrijke
Koninkrijk gevestigd worden:
“En de HERE zal koning worden over de gehele aarde; op die dag zal de HERE de enige zijn, en zijn
naam de enige.” (Zach 14:9)
“De HERE is Koning. Dat de aarde juiche, dat vele kustlanden zich verheugen ... Want U, HERE, bent
de Allerhoogste over de gehele aarde.” (Ps 97:1,9)
“En het koningschap, de macht en de grootheid van de koninkrijken onder de gehele hemel zal gegeven worden aan het volk van de heiligen van de Allerhoogste; zijn koningschap is een eeuwig koningschap en alle machten zullen het dienen en gehoorzamen.” (Dan 7:27)
Arthur Hale
Passages genomen uit de NBG’51 vertaling. Ze zijn ontdaan van ouderwets en formeel taalgebruik.
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F. Joël kondigt de dag van de HERE aan
Tegenover profetieën van een aanval op het land Israël vanuit het noorden, staan andere die ook
betrekking hebben op een crisis in het land in de eindtijd, als gevolg van de verzameling van alle
volken. Mogelijk is de eerste hiervan de profetie van Joël. In de eerste twee hoofdstukken van zijn
boekje waarschuwt hij voor een reeks van vier rampzalige sprinkhanenplagen, die het volk zou kunnen voorkomen door naar de tempel te gaan en de vergiffenis van de HERE af te smeken. Het laatste
hoofdstuk openbaart een ramp van veel grotere omvang in de eindtijd, en Gods verlossing van Zijn
volk uit een crisis die zo ernstig zal zijn dat zijn voortbestaan in het land wordt bedreigd.
Joël, zijn tijd en zijn boek
Van veel profeten geeft de Bijbel aan wanneer zij optraden. Van Joël echter niet, zodat niet met
zekerheid kan worden vastgesteld wanneer hij leefde. We gaan ook niet proberen dat te doen. Velen
hebben dat gedaan, en de opvattingen daarover liggen ver uit elkaar: van de tijd van koning Joas
(die over Juda regeerde van ca. 835-800 voor onze jaartelling), via die van koning Hizkia (715-687
voor onze jaartelling) tot de tijd van de koningen Manasse, Amon en Josia (rond 640 voor onze jaartelling). Een deel van de uitleg van het boek hangt dan ook af van de tijdskeuze die gemaakt wordt.
Wat we wel weten uit de inhoud is dat Joël optrad in het koninkrijk Juda, en dat hij dit deed ruim
voor Ezechiël profeteerde.
De verschillende delen van dit kleine profetische boekje blijken niet altijd direct in tijd op elkaar aan
te sluiten. Zoals vaak het geval was, zag de profeet in een plat vlak: de gebeurtenissen lijken elkaar
op te volgen, maar in werkelijkheid zitten er (grote) tijdsperioden tussen. Hoofdstuk 2:28-32 is zeker
vervuld direct na Jezus’ hemelvaart, zoals blijkt uit de aanhaling ervan in Handelingen 2:17-21, naar
aanleiding van wat op de Pinksterdag in Jeruzalem en in het jaar 70 met die stad gebeurde. Het gaat
dan in hoofdstuk 3 direct over op de eindtijd. En daarom is dit boekje voor ons van belang.
Profeten en tekenen
Bij het lezen van profetische boeken moeten we altijd bedenken dat een profeet een boodschap van
God kan brengen voor de verre toekomst, en tegelijkertijd over iets vergelijkbaars dat in zijn eigen
tijd of kort daarna zal gebeuren, zodat de betrouwbaarheid van zijn woord kan worden getoetst.
Deze gelaagdheid in profetie is in Joël heel duidelijk te zien. De (mogelijk zelfs vooraf aangekondigde) sprinkhanenplaag zou zijn luisteraars er bewust van moeten doen zijn, dat de aangekondigde
aanval van een legermacht uit het noorden op vergelijkbare wijze en met vergelijkbare gevolgen zou
komen. Maar ook die aanval lijkt weer bedoeld te zijn om de betrouwbaarheid te tonen van de profetische boodschap van een grotere aanval, of aanvallen, uit het noorden in later tijd. Ook Gods
woorden tot Jeremia spreken daarover: “Uit het Noorden zal het onheil losbreken over alle inwoners
van het land; want zie, Ik roep alle geslachten van de koninkrijken van het Noorden” (Jer 1:14,15). In
zijn tijd kwamen de legers van Babel, maar in later tijd zouden die van Rome komen.
De achtergrond van de boodschap in het boek Joël
Wat we bij profetieën over gebeurtenissen in de verre toekomst zien, is dat ze in verband worden
gebracht met gebeurtenissen vlak vóór, tijdens, of kort na het optreden van de profeet. We kunnen
het ook omgekeerd zeggen, dat recente of lopende gebeurtenissen worden gebruikt om vooruit te
wijzen naar gebeurtenissen in de (verre) toekomst.
De boodschap van Joël begint met een sprinkhanenplaag van ongekende omvang. Joëls eerste
woorden zijn: “Hoor dit, uw oudsten, en neem ter ore, alle inwoners van het land. Is zo iets gebeurd
in uw dagen of in de dagen van uw vaderen?” (1:2). “In uw dagen” mogen we kennelijk niet zien in de
beperkte zin van: niet in hun dagen, maar tot dan toe niet.
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Afrika werd (en wordt) vaak geteisterd door zulke plagen. In Wikipedia vinden we het volgende over
de woestijnsprinkhaan:
Als de omstandigheden gunstig zijn, kan de solitaire vorm zich snel voortplanten en hoge populatiedichtheden opbouwen. Bij een bepaalde dichtheid veranderen de sprinkhanen hun gedrag en beginnen
zich te groeperen. Opmerkelijk is dat niet alleen het gedrag van de sprinkhaan verandert, maar ook het
uiterlijk van de normale vorm en de trekkende vorm sterk verschilt. De veranderingen in uiterlijk voltrekken zich langzamer en het duurt één of twee generaties, voordat de sprinkhanen hun volledig gregaire
vorm hebben aangenomen [veranderd zijn van solitaire naar in zwermen levende wezens]. Groepen
van nimfen (larven) kunnen per dag vele kilometers marcheren en zwermen van adulten leggen tot enkele honderden kilometers per dag af. Onderweg kunnen ze akkers in korte tijd kaal eten en zodoende
grote schade toebrengen. De schade is zo enorm, omdat treksprinkhanen per dag hun eigen gewicht (±2
g) aan voedsel eten en een zwerm miljarden exemplaren kan bevatten. Om het nog erger te maken
worden sommige soorten treksprinkhanen, waaronder de woestijnsprinkhaan, tijdens de zwermfase
bijna-alleseters.
Gezien de ernst van de beschreven gevolgen moeten we ervan uitgaan dat het ging om een letterlijke sprinkhanenplaag. Hoofdstuk 2:25 bevestigt dit: “Ik zal u vergoeden de jaren, dat de sprinkhaan
alles opvrat …” Dit was een langdurige plaag, een ramp van ongekende omvang, waardoor al het
groen verdween uit het land en de vruchtbare bodem kaal en levenloos als een woestijn achterbleef:
“als de hof van Eden is het land vóór hem, en achter hem is het een woeste wildernis; en ook is er
aan hem niet te ontkomen” (2:3). In 1:4 en 2:25 wordt de plaag in vier onderdelen beschreven. De
namen die in de NBG’51 vertaling aan de vier onderdelen zijn gegeven, stellen de steeds erger wordende verwoesting voor: ‘knager’, ‘sprinkhaan’, ‘verslinder’ en ‘kaalvreter’. Andere vertalingen, die
dichter bij de grondtekst en de biologische feiten komen, geven aan: “Wat de jonge sprinkhaan
overliet, at de veldsprinkhaan op; wat de veldsprinkhaan overliet, at de treksprinkhaan op; en wat de
treksprinkhaan overliet, at de zwermsprinkhaan op” (HSV); en – vrijer – “Wat de ene sprinkhaan
overliet, heeft de tweede afgeknaagd, wat de tweede nog overliet, heeft de derde afgemaaid en wat
de derde overliet, heeft de vierde kaalgevreten” (NBV). In hun gehele geschiedenis had het volk Israël niet zo’n sprinkhanenplaag gekend, en die zou daarom blijven voortleven in de herinnering van
de volgende generaties – zoals bij ons, bijvoorbeeld, de Watersnoodramp van 1953.
Zijn luisteraars wisten dat de HERE door Mozes had gewaarschuwd, dat ontrouw aan Gods verbond
gestraft zou worden, onder andere met een sprinkhanenplaag. De woorden in Deuteronomium
28:38,39,42 doen sterk denken aan die in Joël: “Veel zaad zult u naar de akker brengen, maar weinig
inzamelen, want de sprinkhaan zal het afvreten. Wijngaarden zult u planten en bewerken, maar
geen wijn drinken; want de worm zal eraan knagen”; “van al uw geboomte en veldvruchten zullen de
sprinkhanen zich meester maken”. In het Oude Testament lezen we in het boekje van de profeet
Amos iets over zulke plagen in het land Israël: “Ik heb u geslagen met brandkoren en met honingdauw, uw hoven en wijngaarden heb ik doen verdorren; uw vijgebomen en olijfbomen vrat de
sprinkhaan op. Toch hebt u u niet tot mij bekeerd, luidt het woord van de HERE” (Amos 4:9). We zien
hier sterke overeenkomsten met de woorden in Joël. Uit beide boekjes zouden we uit het gebruik
van het werkwoord ‘verdorren’ mogen afleiden, dat er ook of tegelijkertijd grote droogte was.
Dit keer werd de plaag onmiddellijk als Gods aangekondigde oordeel gezien, zoals blijkt uit de beschrijving van die onheilsdag als “de dag van de HERE” (Joël 1:15). En er was kennelijk alle reden voor
Gods straf: “want aan het huis van uw God zijn spijsoffer en plengoffer onthouden” (vs. 13). Het is
mogelijk – en eigenlijk aannemelijk – dat het volk zich bij deze ramp tot de HERE had gericht. In
hoofdstuk 2 vanaf vers 12 lezen we over een oproep tot bekering, want “wie weet, of Hij Zich niet
wendt en berouw heeft en een zegen achter Zich laat overblijven”, zodat het volk het “spijsoffer en
een plengoffer voor de HERE, uw God”, dat zij Hem hadden onthouden, toch nog konden brengen.
En ja: “Toen nam de HERE het op voor zijn land en Hij kreeg medelijden met zijn volk” (vs. 18).
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Is er meer aan de hand dan een sprinkhanenplaag?
De boodschap was dat de herinnering aan de sprinkhanenplaag generatie op generatie levend gehouden moest worden: “Vertel daarvan uw kinderen; laten uw kinderen het aan hun kinderen vertellen en hun kinderen weer aan het volgende geslacht” (1:3). En is het niet opmerkelijk dat we ook dit
in Deuteronomium 28 terugvinden? “zij zullen u tot een teken en wonder zijn, onder uw nageslacht,
voor altijd” (vs. 46). Dit keer was de sprinkhanenplaag een teken, omdat die wees naar iets geheel
anders, dat veel ingrijpender was en Israël binnenkort zou treffen, en zelf weer vooruitwees naar
latere tijden, als Israël bleef weigeren God te gehoorzamen. Maar toch zou God tot het einde toe
genadig en trouw zijn aan Zijn verbond met Abraham, Isaäk en Jakob; want ook in “de laatste dagen” zal Hij medelijden met Zijn volk krijgen, en het opnemen voor Zijn land!
Zijn verwijzing naar de vervulling van de woorden van Mozes in Deuteronomium, maakt duidelijk
dat Joël een profeet was, zoals Mozes, naar wie het volk moest luisteren (Numeri 18:15). Vooral
vanwege wat op de sprinkhanenplaag volgde, en/of waar deze het beeld van was.
In Joël 1:4 gaat het namelijk direct over van ‘sprinkhanen’ naar ‘een volk’: “Want een volk is tegen
mijn land opgetrokken, machtig en ontelbaar” (vs. 6); “als een machtig volk, in slagorde geschaard
tot de strijd”; “iedere strijder gaat zijn eigen weg, en tussen de wapens door dringen zij voort; zij
laten geen bres in hun rijen ontstaan” (2:5,8). En ook dit zien we in Deuteronomium 28 terug, in de
woorden tussen die over de sprinkhanen: “De HERE zal tegen u doen aanrukken een volk dat van
verre komt, van de einden van de aarde … een hardvochtig volk, dat geen grijsaard ontziet en geen
knaap genade bewijst” (vs. 50). De beschrijving van dit volk en de gevolgen van hun komst doen, net
als in Joël, denken aan die van de sprinkhanen: “dat de vrucht van uw vee en van uw bodem zal
opeten, totdat u verdelgd bent; dat u geen koren, most of olie zal overlaten” (vs. 51). Joël sprak ook
een aantal keren over vuur (zie 1:19,20), en gaf daarnaast indirecte aanwijzingen van het vuur en de
rook van verbranding die overal in het land te zien zouden zijn: “Een dag van donkerheid, een dag
van wolken en dikke duisternis. Als morgenrood uitgespreid over de bergen, is een talrijk en machtig
volk … Voor hem uit verteert een vuur en achter hem laait een vlam” (2:2,3). Sprinkhanen steken op
hun strooptochten de restanten niet in brand, maar legers pasten en passen vaak de tactiek van de
verschroeide aarde toe. Het is dan ook heel goed te begrijpen dat deze onvoorstelbare verwoestingen beschouwd werden als “de dag van de HERE” (1:15, 2:1 en 11).
Dit kan dus niet alleen maar beeldrijke taal zijn, om een plaag van alles wegvretende insecten te
beschrijven! De hiervoor gegeven passages van de letterlijke sprinkhanenplaag zijn het beeld van
een andere gebeurtenis: een aanval van verwoestende legers. Een gebeurtenis die zelf weer wijst
naar een nog veel grotere aanval in de eindtijd, zoals beschreven in hoofdstuk 3 – en eigenlijk ook al
in 2:1-11. De vergelijking van menselijke legers met een sprinkhanenzwerm zien we ook op andere
plaatsen in het Oude Testament. Vooral in Richteren zien we dit als Israël ongehoorzaam is aan God.
In de tijd van Gideon: “kwamen Midian, Amalek en de stammen van het Oosten opdagen en trokken
tegen hen op … en vernielden het veldgewas … en lieten geen leeftocht over in Israël, geen schaap,
geen rund of ezel … en zij kwamen talrijk als sprinkhanen; zij waren niet te tellen … en zij kwamen
het land verwoesten, zodat Israël zeer verarmde … (Richt 6:3-6; 7:12). Iets dat precies past bij wat we
in Joël vinden. Jesaja sprak over het einde van “de verwoester” van Israël – Babel – “Dan wordt de
door u behaalde buit weggeraapt, alsof een kaalvreter aan het werk is; zoals sprinkhanen aanvallen,
valt men erop aan” (Jes 33:4). Jeremia sprak over het enorme leger dat Egypte zou binnenvallen
“want zij zijn talrijker dan sprinkhanen, ja niet te tellen” (Jer 46:23).
Opvallend in dit verband, is dat we het beeld dat de profetie in Joël oproept, weer terugzien in
Openbaring 9. Waar Joël profeteerde over een machtig en ontelbaar volk, met tanden als leeuwentanden en hoektanden van een leeuwin (1:6), met een uiterlijk als die van paarden; rennend als rossen, springend als ratelende wagens op de toppen van de bergen; knetterend als een vuurvlam die
stoppels verteert; “als een machtig volk, in slagorde geschaard tot de strijd” (2:4,5), vertelde de
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apostel Johannes over zijn visioen van ‘sprinkhanen’: “En uit de rook kwamen sprinkhanen te voorschijn … En de gedaante van de sprinkhanen was als van paarden, die uitgerust zijn tot de oorlog; en
op hun koppen waren kransen als van goud en hun aangezichten waren als aangezichten van mensen; en zij hadden haar als vrouwenhaar en hun tanden waren als die van leeuwen; en zij hadden
borstschilden als ijzeren harnassen en het gedruis van hun vleugels was als het gedruis van wagens,
wanneer vele paarden te strijde draven. En zij hadden … macht om de mensen schade toe te brengen, vijf maanden lang” (Op 9:3-10). De profeet Jeremia had eens over de aanval op Babel gezegd:
“Stel een overste tegen haar aan, laat paarden aanrukken als opeengepakte sprinkhanen” (Jer
51:27). Het visioen in Openbaring is duidelijk geënt op de profetie van Joël. Het wijst erop dat de
aanvaller in de eindtijd, dezelfde is als die in de tijd van Joël. Het kan – alles in aanmerking genomen
– niet anders dan dat het zowel in Joël (vanaf 1:6) als in Openbaring 9 om menselijke legers gaat.
Merk op dat de tegen Israël en Juda optrekkende legermachten uit het noorden komen (2:20), zoals
overal in de Bijbel, terwijl sprinkhanen vanuit het warmere zuiden het land binnendrongen – tenzij
de sprinkhanen dit keer wel uit het noorden kwamen, en dit als teken beschouwd moest worden.
We moeten ons nu verder niet laten afleiden door wat alle details zouden kunnen betekenen, maar –
net als bij een zware sprinkhanenplaag – uitgaan van de enorme omvang van de legermacht, hun
doelgerichte optreden, de beperkte tijd daarvan (totdat God ingrijpt), en uiteraard de gevolgen van
hun komst. Johannes noemt de koning van de legermacht Abaddon of Avadon, dat verderf, vernietiging betekent, en waarmee in het Oude Testament het dodenrijk wordt bedoeld. Dit zien we ook in
Openbaring 6, waar Johannes vier ruiters beschrijft die de dood in hun kielzog hebben (vers 8).
De optrekkende legermachten in de tijd van Joël
De profeet Joël zag – waarschijnlijk in een visioen – de legers optrekken naar zijn land (zie de tegenwoordige tijd “is” in 1:6), terwijl het ging om iets dat aanstaande was (“komt hij”, vers 15). Omdat we
niet weten in welke tijd Joël leefde, kan niet met zekerheid worden vastgesteld welke legermacht hij
bedoelde. In de verschillende commentaren wordt meestal uitgegaan van twee mogelijkheden:
De Assyriërs in de tijd van de koningen Achaz en Hizkia van Juda (rond 740-695 voor onze jaartelling)
De Scythen die vanaf ca. 630 voor onze jaartelling, kort voor de komst van de legers van Babel.
Joëls viervoudig benadrukte beschrijving van de sprinkhanenplaag lijkt zijn parallel te hebben in vier
grote aanvallen op Israël/Juda. Tussen ca. 734 en 710 voor onze jaartelling waren er vier aanvallen
van evenzoveel Assyrische koningen op Israël en Juda. Sommige commentatoren wijzen erop dat de
leeuwen, ratelende strijdwagens en enorme verwoestingen verwijzingen zijn naar het Rijk van Assur.
Het optrekkende leger als beeld voor toekomstige aanvallen
Deze viervoudigheid van de Assyrische aanvallen kan echter ook nog weer wijzen naar de vier grote
aanvallen op Jeruzalem, waarover de Bijbel spreekt:
De laatste van de Assyrische aanvallen zou daarvan dan het beginpunt zijn. Hierin bleef Jeruzalem
nog gespaard. De rest van het land bleef als een rokende puinhoop achter. Sanherib moest rond 710
voor onze jaartelling namelijk de belegering van de stad opgeven, omdat zijn leger van 185.000 man
in één nacht door God werd gedood. Dit was een verhoring van het gebed van koning Hizkia (zie
Jesaja 37). Iets dat mogelijk terug te vinden is in Joël 2:20 en 3:1. Maar Hizkia was overmoedig geweest, en had van God te horen gekregen dat na hem de Babyloniërs Jerzuzalem wel zouden innemen (Jes 39).
De tweede aanval zou dan die van Babel zijn, in de tijd van Zedekia (rond 585 voor onze jaartelling).
Toen werd Jeruzalem wèl verwoest.
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In het boek Daniël werd een volgende verovering en verwoesting van Jeruzalem aangekondigd. Dit
kan niet anders zijn dan het neerslaan van de Joodse opstand door de Romeinen (rond het jaar 70).
De vierde is dan die van een toekomstige legermacht uit het noorden, kort voor Christus’ wederkomst.
De laatste aanval in de eindtijd
Uit Openbaring blijkt dat Jezus’ woorden in zijn Olijfbergrede ook weer gelaagd gezien moeten
worden. De val van Jeruzalem in het jaar 70 had een ernstige waarschuwing voor de Joden moeten
zijn. Door hun blijvende ongeloof en ongehoorzaamheid, zullen zij die val helaas nog eens moeten
meemaken. In Joël 3 vinden we de voorzegging van de laatste van de vier grote aanvallen door de
vijanden van Israël, en het definitieve herstel van land en volk. Om een goed beeld hiervan te krijgen, hebben we de voornaamste bijzonderheden hieronder op een rijtje gezet:
1. De aanval vindt plaats op een bepaald tijdstip, die met enige nadruk wordt aangegeven: “In die
dagen en in die tijd” (vs. 1), wat ook wordt genoemd “de dag van de HERE” (vs. 14). Dan gaan ook de
zegenrijke woorden van een psalmist in vervulling: “U zult opstaan, U over Sion erbarmen, want het
is tijd haar genadig te zijn, want de bepaalde tijd is gekomen” (Ps 102:14).
2. Israël bevindt zich weer in het land van hun vaderen, na een periode van verstrooiing: “wanneer Ik
een keer zal brengen in het lot van Juda en van Jeruzalem” (Joël 3:1). Hierover zei Jeremia: “Want
zie, de dagen komen, luidt het woord van de HERE, dat Ik in het lot van mijn volk Israël en Juda een
keer breng, zegt de HERE, en hen terugbreng in het land dat Ik aan hun vaderen gegeven heb, zodat
zij het zullen bezitten” (Jer 30:3). Wanneer we geloven dat deze door God bewerkte keer in het lot
van Israël met hun terugkeer is gekomen, weten we dat de laatste dagen zijn aangebroken.
3. Omstreeks dezelfde tijd komen “alle volken” samen voor een grote strijd in het land Israël. Het is
aannemelijk dat dit in eerste instantie de Israël vijandige volken in het Midden en Nabije Oosten
zullen zijn, en dat andere landen zich in de strijd gaan mengen – zoals nu in Syrië gebeurt. Dat dit
Gods wil is, is te zien in de oproep op te staan en zich voor te bereiden op de strijd, waarbij zelfs
zwakke volken zullen menen sterk genoeg te zijn om de strijd aan te binden (Joël 3:9-11).
4. De plaats waar Gods gericht zal plaatsvinden, is “het dal van Josafat” (vzn 2,12). Josafat betekent
“de HERE richt”. Deze naam zou er dus op kunnen duiden dat hier het grote pleit wordt beslecht. De
koningsnaam Josafat zal de tijdgenoten van Joël echter hebben herinnerd aan wat eerder in hun
geschiedenis was gebeurd, toen een grote ‘menigte’ tegen Juda oprukte en door onderlinge strijd
omkwam: “zij hielpen elkaar in het verderf” (2 Kron 20:23). Ditzelfde fenomeen komt ook in andere
profetieën van deze aanval in de eindtijd voor (zie Ezechiël 38:21; Haggaï 2:23; Zacharia 14:13).
5. Toen de profeet de binnendringende vijanden in een visioen zag, bad hij om Gods ingrijpen: “Doe,
o HERE, ùw helden daarheen afdalen” (Joël 3:11). Deze helden staan tegenover de mensen die zich
als helden beschouwen, en menen de strijd ‘wel even’ te zullen winnen. Met ditzelfde woord duidde
David Gods engelen aan: “Loof de HERE, u zijn engelen, u krachtige helden die zijn woord uitvoert,
luisterend naar de klank van zijn woord” (Ps 103:20). De uitspraak van een latere profeet geeft het
antwoord op dit gebed: “En de HERE, mijn God, zal komen, alle heiligen met Hem” (Zach 14:5; vergelijk 1 Tes 3:13; 2 Tes 1:7).
6. Als extra reden voor Gods oordeel wordt gezegd dat de wereld er rijp voor is. Joël gaf dit aan met
beelden die ook op andere plaatsen voorkomen: een korenveld dat rijp is om te oogsten, een perskuip die vol is met druiven om te treden: “Sla de sikkel erin, want de oogst is rijp. Kom, treed, want
de perskuip is vol; de wijnbakken stromen over. Want hun boosheid is groot” (Joël 3:13). De Here
Jezus vergeleek deze tijd met die van vóór de zondvloed en de verwoesting van Sodom en Gomorra.
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7. De HERE toont de verzamelde volken Zijn aanwezigheid in een grote aardbeving: “de HERE brult
uit Sion en verheft zijn stem uit Jeruzalem, zodat hemel en aarde beven” (vs. 16). Precies dezelfde
woorden komen in de profetie van Amos voor, om een aardbeving te voorzeggen (Amos 1:1,2).
8. Met het gebruik van het vertrouwde beeld van hemellichamen die geen licht meer geven, wordt
de ondergang van menselijke rijken voorzegd: “De zon en de maan worden zwart en de sterren trekken haar glans in” (Joël 3:15).
9. De HERE zal – in de Persoon van Jezus Christus – voortaan onder de mensen wonen in Jeruzalem:
“En u zult weten, dat Ik, de HERE, uw God ben, die woon op Sion, mijn heilige berg, en Jeruzalem zal
een heiligdom zijn” (Joël 3:17). Zie in 2:27 “Dan zult u weten, dat Ik in het midden van Israël ben”.
10. Het heilrijke gevolg zal een vernieuwing van de aarde en dus ook het land Israël zijn, en het aanbreken van een tijd van vrede en vreugde. In hoofdstuk 2 had Joël daarover uitgeroepen: “Vrees niet,
o land, jubel en verheug u, want de HERE heeft grote dingen gedaan” (2:21); “En u, kinderen van Sion, juich en verheug u in de HERE, uw God” (vs. 23); “U zult volop en tot verzadiging eten, en u zult
de naam van de HERE, uw God, die wonderbaar met u gehandeld heeft; mijn volk zal nimmermeer te
schande worden” (vs. 26).
Arthur Hale en Jan Koert Davids
Passages genomen uit de NBG’51 vertaling. Ze zijn ontdaan van ouderwets en formeel taalgebruik.
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G. De profetie van de zeventig weken
Het machtige Rijk Babel, dat de Joden zo genadeloos van huis en haard had weggevoerd, is gevallen, zoals Jesaja en Jeremia hadden voorzegd. Daniël begrijpt ook dat de door de HERE vastgestelde
periode van ballingschap zijn einde nadert. Jeremia had immers gezegd: “Deze volken nu zullen de
koning van Babel dienstbaar zijn zeventig jaren; maar na verloop van zeventig jaren zal Ik aan de
koning van Babel, en dit volk, luidt het woord van de HERE, hun ongerechtigheid bezoeken; als voor
Babel zeventig jaren voorbij zullen zijn, dan zal Ik naar u omzien en mijn heilrijk woord aan u in vervulling doen gaan door u naar deze plaats terug te brengen” (Jer 25:11,12; 29:10).
Daniël begrijpt dus dat de tijd gekomen is voor de terugkeer naar de in puin liggende stad Jeruzalem
en de verlaten bezittingen. Maar is het volk geestelijk klaar voor zijn herstel in Gods land als Zijn
heilig volk? Daniël is bedroefd door het besef, dat de grote zonde van zijn volk de oorzaak is van al
het onheil dat over hen is gekomen. Voordat de voorhoede van het volk de terugreis gaat ondernemen, om voor anderen de weg te bereiden, is er een schuldbelijdenis nodig. Een nederige erkenning
van ongehoorzaamheid, zodat het volk vergiffenis kan ontvangen en weer in zijn verbondsrelatie
met de HERE hersteld kan worden.
Daniël drukt zijn berouw uit met vasten, en in zak en as en stort hij zijn diepste verlangens uit in een
smeekbede. Terecht heeft de HERE Zijn volk gestraft, op de wijze waarvoor Hij door Mozes had gewaarschuwd. Maar wil de HERE, nu het volk dat – tijdens de jaren die het verbleef in een vreemd land
– voor zijn ongerechtigheid heeft geboet, in genade Zijn heilige stad en tempel herstellen? Krachtig
en indringend smeekt Daniël de HERE: “Neig, mijn God, uw oor en hoor: open uw ogen en zie onze
verwoestingen en de stad waarover uw naam is uitgeroepen” (Dan 9:18,19).
Zelden heeft een dienaar van God zo’n direct, mondeling antwoord op zijn gebed ontvangen. Als
Daniël nog maar net begonnen is zijn gebed op te zenden, krijgt de engel Gabriël al het bevel zo snel
mogelijk naar Daniël te gaan met een profetische mededeling, waarin hij niet alleen de verzekering
ontvangt van het herstel van de stad, maar ook een zeer verstrekkend antwoord over de wegneming
van zonde door de komst van Messias de Vorst – met daarna echter opnieuw verwoestingen. Uitgaande van het tijdsbestek van zeventig jaren, waarover God door Jeremia had gesproken, kondigt
Hij nu een periode van zeventig ‘weken’ aan, waarna de Messias zal komen en eeuwige gerechtigheid brengen. Of hiermee werkelijke weken, of dagen, maanden of jaren worden bedoeld, wordt
niet verteld, maar uitgaande van de zeventig jaren van ballingschap, en in het licht van de vervulling,
lijken jaren de enige bevredigende verklaring te zijn – dat wil zeggen zeventig zevens van jaren = 490
jaren, wat overeenkomt met 10 x 49 (jubel)jaren.
In de overige drie verzen van Gabriëls boodschap wordt deze periode van 490 nader verdeeld in:
1. zeven weken,
2. tweeënzestig weken,
3. de laatste week.
Het beginpunt wordt aangeduid met “het woord dat zal uitgaan om Jeruzalem te herstellen en te
herbouwen”, wat een woord van de HERE of een koninklijk beschikking zou kunnen betekenen.
Omstreeks de tijd van Daniëls gebed geeft de Perzische koning Kores de Joodse ballingen toestemming naar Jeruzalem terug te gaan, om de tempel te herbouwen en de dagelijkse dienst te hervatten (Ezra 1:2-4). Over het herbouwen van de stad wordt hierin met geen woord gerept, en de
ballingen hebben in die tijd de stad ook niet herbouwd. Als Ezra tachtig jaar later naar Jeruzalem
reist, heeft hij een bevelschrift van de Perzische koning Artaxerxes (Artahsasta) bij zich, waarvan we
de inhoud vinden in Ezra 7:12-26. Hierin wordt op ruimere wijze dan door Kores toestemming gegeven voor het herstel van de Joodse godsdienst in Juda. Ook hier wordt niet met zoveel woorden ge52

sproken over de herbouw van de stad, maar dat dit het gevolg is blijkt uit de aanklacht die de Samaritanen onmiddellijk bij de overheid indienen: “zij zijn bezig die oproerige en slechte stad te herbouwen; zij voltooien de bouw van de muren en graven de fundamenten uit” (Ezra 4:7-23 – deze hele
passage hoort wat tijd betreft aan het einde van het boek Ezra). Zo gingen Gabriëls woorden in vervulling: “Jeruzalem werd hersteld en herbouwd, maar in de druk van de tijden” (Dan 9:25).
Na deze zeven weken (= 49 jaar) van de moeizame restauratie van Jeruzalem, zouden er nog tweeën
zestig weken (= 434 jaren) voorbijgaan, voordat Messias de Vorst zou komen. Gabriël vertelt vervolgens dat de Messias bij zijn komst uitgeroeid zal worden “terwijl er niets tegen Hem is” (Dan 9:26).
‘Uitgeroeid’ betekent letterlijk ‘afgesneden’, zoals ook over de Knecht van de HERE werd gezegd:
“Hij is uit verdrukking en gericht weggenomen, en wie onder zijn tijdgenoten bedacht, dat hij is afgesneden uit het land van de levenden?” (Jes 53:8). De woorden: “en er is niets tegen Hem”, geven
óf zijn onschuld aan, óf dat Hij, zoals Jesaja ook voorzag, door mensen verlaten wordt.
Met deze mededeling over de dood van de Messias, nemen Gabriëls woorden een andere wending,
en onthullen een ontwikkeling die Daniël zeker zal hebben verbijsterd. Het herstel van zijn heilige
stad en tempel, waarom hij zo ernstig had gesmeekt, en dat, al zou het blijkbaar met strubbelingen
gepaard gaan, toch zou plaatsvinden, zou gevolgd worden door nieuwe verwoesting: “en het volk
van een vorst die komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronde richten, maar zijn einde zal zijn
in de overstroming: en tot het einde toe zal er strijd zijn: verwoestingen, waartoe vast besloten is”
(Dan 9:26). De dood van Messias de Vorst zou dus gevolgd worden door de verwoesting van Jeruzalem. Dit wordt nader uitgelegd in het laatste vers van deze passage. Maar in plaats van de uitroeiing
van de Messias, wordt over zijn bekrachtiging van het verbond gesproken: “En Hij zal het verbond
voor velen zwaar maken een week lang, in de helft van de week zal Hij spijsoffer en slachtoffer doen
ophouden” (Dan 9:27). Met ‘Hij’ kan, naar onze mening, alleen de Messias bedoeld zijn, die het onderwerp is van deze gehele gewichtige boodschap. Het woord ‘verbond’ roept Gods belofte door
Jesaja, Jeremia en Ezechiël van een nieuw verbond in herinnering, waarmee de zonde van Israël,
waarover Daniël zo bezorgd is, vergeven zal worden: “Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun
zonde niet meer gedenken” (Jer 31:31-34). Omdat Gabriël niet het gewone woord voor het sluiten
van een verbond gebruikt, kunnen we beter denken aan de bekrachtiging van Gods verbond met
Zijn volk door de offerdood van de Messias.
Gabriëls boodschap eindigt met de verwoesting, die het gevolg zal zijn van de uitroeiing van de Messias: “op een vleugel van gruwelen zal een verwoester komen, en wel tot aan de voleinding toe, en
waartoe vast besloten is, dat zal zich uitstorten over wat woest is” (Dan 9:27). De woorden “tot aan
de voleinding toe” wijzen op een langdurige toestand, als gevolg van “de vleugel van gruwelen
waarop de verwoester zal komen”. In zijn rede over de toekomst van Gods volk, verwijst Jezus naar
deze uitdrukking in Daniël: “Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarvan door de profeet
Daniël gesproken is, op de heilige plaats ziet staan – wie het leest, geve er acht op – laten dan wie in
Judea zijn, vluchten naar de bergen ... Want er zal een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is
van het begin van de wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal” (Mat 24:15 en verder).
De tijdsbepalingen zijn dus volgens deze uitleg:
De zeventig weken:
70 x 7 = 490 jaren of 10 jubeljaren. De gehele periode van 457 voor onze jaartelling – 33 na het begin
van onze jaartelling.
De eerste periode:
7 x 7 = 49 jaren. De periode van de restauratie van de stad Jeruzalem en de Joodse samenleving in de
druk van de tijden (457-408 voor onze jaartelling).
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De tweede periode:
62 x 7 = 434 jaren. De rest van de periode, die zou verlopen tot de komst van de Messias. Hierover
worden in deze profetie geen mededelingen gedaan, maar wel in Daniël 11 (408 voor onze jaartelling – 26 na het begin van onze jaartelling).
De laatste week:
7 jaren. Begint met Jezus’ doop, gevolgd door drie en een half jaar van zijn werkzaamheid onder zijn
volk. Na Christus’ dood drie en een halfjaar evangelieverkondiging in Jeruzalem. Hierop hebben de
Joden gereageerd met de moord op Stefanus, waarmee zowel de Farizeeën als de Sadduceeën
Christus definitief hebben verworpen. Deze daad markeert een belangrijke overgang, en sluit de
zeven jaar van bijzondere gelegenheid voor de Joden af.
Het midden van de laatste week:
Dit duidt de uitroeiing aan van de Messias in het jaar 30.
Heeft dit een betekenis voor de laatste dagen?
Volledigheidshalve wijzen wij hier nog op een uitleg waarin de gehele laatste week in de eindtijd
wordt geplaatst, en daarmee een ‘onbepaalde periode van niet gerekende tijd’ tussen de weken 69
en 70 veronderstelt. Volgens deze uitleg zal een Romeinse vorst aan het begin van de laatste week
een verbond sluiten met ongelovige Joden, maar zal hij dit verbond verbreken. Tegen deze visie zijn
onder andere de volgende bezwaren aan te voeren:
Zoals al aangegeven, is het woord dat in Daniël wordt gebruikt anders dan de gebruikelijke term
voor het sluiten van een verbond.
Verder onderstelt deze uitleg de toevoeging, midden in de profetie, van een niet meegetelde periode, waarvan we intussen weten dat deze ten minste ongeveer 2000 jaar heeft bedragen, met andere
woorden vier maal zo lang als de wel aangegeven periode van 490 jaar. Daarover wordt gezegd, dat
‘op het moment dat Christus op Golgotha stierf de profetische klok is gestopt.’ Maar waar in de Bijbel lezen we over een klok, laat staan een profetische klok, en dat die werd stilgezet op het moment
dat Christus stierf? Op welke andere plaats in de Bijbel is een profetie van het verlopen van een bepaalde tijdsduur, waar een tussenperiode moet worden ingevoegd die buiten beschouwing gelaten
moet worden? Wat zou Daniël gedacht hebben, toen hij meende dat de tijd van het herstel van Gods
volk en stad aanstaande was, als Gabriël had gezegd: voordat de vastgestelde periode van zeventig
jaar ballingschap ten einde komt, moeten er eerst bijna 3 eeuwen (namelijk 4x70 jaar) verlopen die
niet tellen? Wat zou een kind denken, dat we beloofden over drie maanden iets te geven, als we
tegen het einde van die drie maanden zouden zeggen: ‘Ik heb mijn belofteklok een jaar stilgezet.
Pas over een jaar zul je krijgen wat ik je beloofd heb’? Maar vooral: Waarom ziet men niet in, dat de
veronderstelling dat een aangekondigde periode niet juist zou zijn (namelijk omdat daarin een extra,
nog onbekende, periode verborgen zou worden gehouden) de betekenis van de tijdsbepaling in die
profetie volledig teniet doet? Men heeft zijn toevlucht tot deze verklaring moeten nemen in een
poging te ‘bewijzen’ dat ‘de gruwel van de verwoesting’ pas in de eindtijd zou komen, maar waarover Christus in werkelijkheid sprak in verband met de verwoesting van Jeruzalem na zijn kruisdood
en opstanding.
Wie tot het profetisch woord komt met de bedoeling er iets uit te leren, en niet om er iets in te leggen, zal tot inzicht komen en in staat zijn Gods hand te zien in een wereld op weg naar de wederkomst van Christus.
Arthur Hale
Passages genomen uit de NBG’51 vertaling. Ze zijn ontdaan van ouderwets en formeel taalgebruik.
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H. De tegenstander van Gods volk
De passage over Paulus’ verwachting van het optreden van ‘de tegenstander’ in 2 Tessalonicenzen 2,
wordt vaak beschouwd als een profetie die pas in de eindtijd in vervulling zal gaan. Wij zullen echter
een aantal redenen geven voor de opvatting, dat het eerste deel in vervulling is gegaan bij de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70, en het tweede deel in de eeuwen daarna.
Als een dief in de nacht
Toen de apostel het evangelie van het Koninkrijk verkondigde in de Macedonisch-Griekse stad Tessalonika, vond hij zo’n gewillig gehoor, en zo´n grote bereidwilligheid de heilsboodschap te aanvaarden, dat er al spoedig een gemeente ontstond. Kort nadat hij – vanwege vijandig verzet van de
kant van de Joden – genoodzaakt werd de stad te verlaten, schreef hij de gemeente een brief waarin
hij haar voorbeeldige geloof en moed prees. Hij vertelde dankbaar “hoe u u van de afgoden tot God
bekeerd hebt, om de levende en waarachtige God te dienen, en uit de hemel zijn Zoon te verwachten, die Hij uit de doden opgewekt heeft” (1 Tes 1:9,10).
In deze jonge gemeente leefde een sterke verwachting dat Christus zeer binnenkort zou terugkomen in heerlijkheid. Toen enkele gemeenteleden stierven, waren de anderen bedroefd, omdat zij
(ten onrechte) meenden dat alleen de in leven zijnde gelovigen de vreugde zouden hebben Christus
bij zijn verschijning te mogen begroeten. De gemeente had Paulus gevraagd hen meer te vertellen
over de tijd wanneer Christus zou komen. In antwoord hierop schreef Paulus dat het niet nodig was
hier nader op in te gaan. In plaats daarvan herhaalde hij wat Jezus in zijn rede op de Olijfberg had
gezegd: “Maar over de tijden en gelegenheden, broeders, is het niet nodig, dat u geschreven wordt:
immers, u weet zelf zeer goed, dat de dag van de Here zó komt, als een dief in de nacht” (1 Tes
5:1,2). De woorden sluiten nauw aan bij Jezus’ illustratie, dat die dag bij niemand bekend is: “Als de
heer van het huis geweten had, in welke nachtwaak de dief zou komen, hij zou gewaakt hebben en
in zijn huis niet hebben laten inbreken. Daarom, wees ook u bereid, want op een uur, dat u het niet
verwacht, komt de Mensenzoon” (Mat 24:43,44). Belangrijker dan kennis van de tijd is het bewustzijn van de eigen geestelijke toestand.
Ondanks dit antwoord meenden sommigen in de gemeente, blijkbaar door wat één of meer van hun
profeten in een bijeenkomst had(den) gezegd– dat de dag van de Here – dat wil zeggen wat Jezus
“de voleinding van de wereld” noemde – al aanbrak, en dat de wederkomst van Christus daarom
zeer binnenkort zou plaatsvinden. In zijn tweede brief deed Paulus een beroep op de gemeente haar
evenwicht en nuchterheid niet te verliezen, en zich niet te laten misleiden door onjuiste uitspraken
over de tijd van Christus’ komst, door wie dan ook, door zo te leven alsof Christus al voor de deur
stond en het aardse leven bijna afgelopen was. Hij ontkende dat hijzelf zoiets, op welke wijze ook,
had gezegd: “Maar wij verzoeken u, broeders, met betrekking tot de komst van onze Here Jezus
Christus en onze vereniging met Hem, dat u niet spoedig uw bezinning verliest of in onrust verkeert,
hetzij door een geestesuiting, hetzij door een prediking, hetzij door een brief, die van ons afkomstig
zou zijn, alsof de dag van de Here al aanbrak” (2 Tes 2:1,2).
Een tegenstander in Gods tempel
Hieraan voegde Paulus niet toe dat het wegblijven van Christus aanleiding zou kunnen geven tot
teleurstelling, twijfels en onverschilligheid aangaande de waarheid van de belofte – die we in deze
tijd vaak merken. Hij constateerde juist dat Christus’ wederkomst niet meteen plaats kón vinden,
om de eenvoudige reden dat er eerst iets anders moest gebeuren:
“Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens van de
wetteloosheid zich openbaren, de zoon van het verderf, de tegenstander, die zich verheft tegen al
wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel van God zet, om aan zich te laten
zien, dat hij een god is. Herinnert u u niet, dat ik, toen ik nog bij u was, u dit meermalen gezegd heb?
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En u weet nu wel, wat hem weerhoudt, totdat hij zich openbaart op zijn tijd. Want het geheimenis
van de wetteloosheid is al in werking; wacht slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt,
verwijderd is (2 Tes 2:3-7).
De verklaringen van deze woorden lopen sterk uiteen, want het is nu eenmaal zo dat de conclusie
die men trekt bepaald wordt door het uitgangspunt dat men neemt. Opvallend hierbij is de algemene verwaarlozing van wat Christus zelf over dit onderwerp gezegd heeft in zijn rede op de Olijfberg.
Wat de gemeente wilde weten, is wat ook de discipelen op de Olijfberg van Jezus wilden weten:
“Zeg ons, wanneer zal dat gebeuren, en wat is het teken van uw komst en van de voleinding van de
wereld?” (Mat 24:3). Toen de gemeente in Korinte Paulus vragen stelde over huwelijk en echtscheiding, verwees hij in zijn antwoord naar wat de Here eens gezegd had, toen Hem een vraag over dit
onderwerp werd gesteld (1 Korintiërs 7:10; Matteüs 19:9, 5:32). Juist omdat Paulus gewend was zijn
medegelovigen met de woorden “dit zeggen wij u met een woord van de Here” te herinneren aan
wat Jezus zelf gezegd had, èn omdat Hij al uitvoerig over deze kwestie had gesproken, zouden wij
mogen verwachten dat Paulus in zijn antwoord aan de gemeente in Tessalonika zou uitgaan van
diens rede op de Olijfberg. Niets zou zo krachtig en doorslaggevend zijn als een uitspraak van Christus zelf. En als apostel onder de directe leiding van de waarheidopenbarende Christus in de Geest,
zou Paulus ongetwijfeld in staat zijn die door te geven. Ook op dit punt kon gezegd worden: “Want
zelf heb ik bij overlevering van de Here ontvangen, wat ik u weer overgegeven heb” (1 Kor 11:23).
Een kleine aanduiding dat Paulus Jezus’ rede in gedachte had, ligt in de hiervoor geciteerde herhaling van zijn woorden, dat zijn komst even onverwacht zal zijn als die van een dief in de nacht. Een
tweede aanduiding is te zien in het woord vereniging [episunagõgé] – “de komst van onze Here Jezus
Christus en onze vereniging met Hem” – verwant aan het werkwoord in Jezus’ rede: “om zijn uitverkorenen te verzamelen [episunagõ]”. Een derde aanwijzing zit in de aansporing dat de gemeente
niet in onrust [throeõ] moet verkeren, een woord dat verder alleen in Jezus’ rede op de Olijfberg
voorkomt: “wees niet verontrust, want dat moet gebeuren, maar het einde is het nog niet” (Mat
24:6). Een vierde aanduiding is die van de herhaling van Jezus’ raad: “Zorg ervoor dat niemand u
verleidt!” (Mat 24:4), in Paulus woorden: “Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook” (2 Tes 2:3).
In deze passage voorzag Paulus een drievoudige ontwikkeling:
1) Eerst moet een macht of persoon, die op dat ogenblik een ‘tegenhouder’ was, verwijderd worden.
2) Als gevolg hiervan zou er afval komen.
3) Naar aanleiding hiervan zou er een arrogante tegenstander optreden in Gods tempel.
Met deze woorden – “die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet” – zinspeelde
Paulus op een profetie in datzelfde boek van Daniël, waarnaar Jezus in zijn rede op de Olijfberg had
verwezen: “waarvan door de profeet Daniël gesproken is” (Mat 24:15). Een vijfde aanduiding dus!
Aan de hand van de identiteit van de tegenstander in Daniël, is de lezer dus in staat de identiteit van
de tegenstander in Paulus’ brief vast te stellen.
De passage waar de door Paulus genoemde tegenstander voorkomt, maakt deel uit van een veelomvattende profetie, die begint met de toekomstige koningen in Perzië en eindigt met de opstanding uit de doden in de eindtijd. Het grootste deel van deze profetie voorziet de slepende conflicten
na de verdeling van het Rijk van Alexander de Grote tussen een Griekse macht in Syrië, ten noorden
van Israël, en een ander Grieks Rijk, gevestigd in Egypte, ten zuiden van Israël. Als bufferstaat tussen
de twee zouden de Joden in hun land regelmatig het slachtoffer van de voortdurende staat van oorlog tussen deze machten zijn.
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Daniël hoofdstuk 11:
vs. 2
Toekomstige koningen in het Perzische Rijk.
vs. 3
De totstandkoming van het Rijk van Alexander de Grote (vergelijk Daniël 8:5-7).
vs. 4
De verdeling van Alexanders Rijk (vergelijk Daniël 8:8).
vs. 5
Het ontstaan van twee rijken ten noorden en ten zuiden van Israël.
vzn 6-20
Slepende conflicten tussen deze twee rijken.
vzn 21-35
Opkomst van Antiochus en de gevolgen voor de Joden.
vzn 36-39
De Romeinse macht brengt de Joodse staat ten val.
vs. 40 e.v.
De eindtijd.
De verzen 36-39, die Paulus in gedachten heeft, voorzeggen de verovering van het Joodse land en
zijn vestingen:
“En de koning zal doen wat hem goeddunkt; hij zal hoogmoedig zijn en zich verheffen tegen elke
god, zelfs tegen de God van de goden zal hij ongehoorde woorden spreken, en hij zal voorspoedig
zijn, totdat de maat van de gramschap vol is; want wat vastbesloten is, gebeurt ... En hij zal optreden
tegen de versterkte vestingen met de hulp van de vreemde god; ieder die deze erkent, zal tot grote
eer komen; hij zal hen tot heersers maken over velen en grond aan hen toedelen als beloning.”
Redenen deze passage te beschouwen als een profetie van de macht van Rome, vloeien vooral voort
uit de plaats die zij inneemt in de ontvouwing van toekomstige gebeurtenissen in Daniël:
1) De woorden zijn in een aantal opzichten niet van toepassing op Antiochus Epifanes (die het onderwerp is van de vorige verzen – Daniël 11:21-35), wiens heerschappij in Israël later door de Romeinen werd overgenomen.
2) Het zou vreemd zijn – aangezien Rome verantwoordelijk was voor de verwoesting van Jeruzalem,
de ondergang van Israël en de bijna tweeduizend jaar durende verstrooiing van de Joden – als er van
dit alles niets vermeld zou zijn in deze veelomvattende profetie over toekomstige ontwikkelingen in
en rondom Israël.
3) Er is dan een voor de hand liggende verklaring waarom het volgende vers overspringt naar de
eindtijd. Tussen de verzen 39 en 40 ligt de periode die Jezus de tijden van de heidenen noemde: “Jeruzalem zal door heidenen vertrapt worden, totdat de tijden van de heidenen vervuld zijn” (Luc
21:24). Omdat verreweg het grootste deel van Gods volk niet meer in zijn land – dat beheerst werd
door heidenen – zou zijn, gaat de profetie stilzwijgend aan deze hele periode voorbij. Dit geldt ook
voor Jezus’ profetie op de Olijfberg. Met het aflopen van de tijden van de heidenen, de terugkeer
van vele Joden, en de wederoprichting van de natie Israël, wordt de profetie voortgezet met een
beschrijving van een crisis in het land van Israël in de eindtijd.
De overeenkomst tussen de profetie in Daniël 11:36-39 en die van Paulus in 2 Tessalonicenzen 2 is
verder af te leiden uit de tekst zelf. Geen macht is zo onweerstaanbaar en arrogant in zijn optreden
geweest als Rome. Zijn oppermachtige en voorspoedige optreden zal plaatsvinden wanneer de
maat van de zonde van Israël vol is, een uitdrukking die Jezus gebruikte toen Hij de schriftgeleerden
en Farizeeën waarschuwde voor Gods oordeel, dat de generatie die Hem had verworpen zou ondervinden (Matteüs 23:32). Bovendien wordt in Daniël van deze arrogante tegenstander gezegd, dat hij
zal “optreden tegen de versterkte vestingen met de hulp van de vreemde god” (Dan 11:39). Het zijn
de Romeinen die de vestingen in het land Israël één voor één hebben veroverd, Jotapata in Galilea in
het jaar 67, gevolgd door Jeruzalem (beschreven in het voorafgaande vers 31 als een vesting) in het
jaar 70, en dan de drie vestingen die nog in handen van de opstandelingen bleven: Herodion in 71,
Machaerus in 72, en ten slotte Massada in 73.
Verder staat in de profetie over de tegenstander: “ieder die deze erkent [zijn vreemde god], zal tot
grote eer komen; hij zal hen tot heersers maken over velen en grond aan hen toedelen als beloning”
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(Dan 11:39). Kenmerkend bij een Romeinse overwinning (en niet bij de Griek Antiochus Epifanes)
was het geven van grond aan de soldaten als beloning. Na de verwoesting van Jeruzalem kregen,
bijvoorbeeld, achthonderd veteranen van Titus landerijen in de omgeving van de stad Emmaüs.
Deze profetie komt in enkele opzichten overeen met de macht in het visioen van de ram en de bok
in Daniël hoofdstuk 8. Want ook daar verschijnt een macht, die een arrogante verderver is, optreedt
als de boosdoeners de maat hebben vol gemaakt, optreedt tegen Christus, en verantwoordelijk is
voor de langdurige stopzetting van de dagelijkse dienst in de tempel:
“Zelfs tegen de vorst van het leger maakte hij zich groot, en Hem werd het dagelijks offer ontnomen
en zijn heilige woning werd neergeworpen ... En hij wierp de waarheid ter aarde, en wat hij ook
deed, gelukte hem ... hij zal zich in zijn hart verheffen, en onverhoeds velen verderven.” (Dan
8:11,12,25)
Een weerhoudende macht
Er zijn dus redenen genoeg om vast te stellen, dat met de tegenstander in de profetie in Daniël
11:36-39, en daarom in Paulus’ profetie in 2 Tessalonicenzen 2, de macht van Rome wordt bedoeld.
Dit biedt tevens de sleutel tot de goede verklaring van de afval die zou komen. Dit woord betekent
in eerste instantie opstand en rebellie; en dit geeft duidelijkheid in deze passage. Waarom zouden
de legers van Rome de stad Jeruzalem, die zij al meer dan honderd jaar in bezit hadden, omsingelen
en belegeren om een andere reden dan opstand? Deze opstand gaf de aanleiding, zowel in de profetie als in de grimmige werkelijkheid van de jaren 67-70, tot de verwoesting van Jeruzalem en de
langdurige ondergang van Israël.
Dan blijft alleen de identiteit van de ‘tegenhouder’ nog over, “hij, die op het ogenblik weerhoudt” (2
Tes 2:7). Paulus gebruikte hierbij eerst het onzijdige lidwoord (het), wat een onpersoonlijke macht of
instantie aanduidt, en vervolgens ‘de’, als van een persoon, wat goed van toepassing zou kunnen zijn
op, bijvoorbeeld, de vorst van een vorstenhuis, de keizer van een keizershuis, of een stadhouder in
het Romeins stadhouderschap. Vanaf het jaar 6, werden de Joden bestuurd door Romeinse stadhouders, die orde en vrede wisten te handhaven onder dit bijzonder eigenaardig en moeilijk volk.
Nadat de laatste van deze stadhouders vanwege Joods verzet door Rome was teruggehaald, barstte
de dreigende storm los, een fanatieke opstand, die alleen door het meedogenloos oprukken van drie
Romeinse legioenen met aanvullende strijdkrachten (in totaal een leger van ongeveer zestigduizend
man), kon worden bedwongen.
De gevolgen van het Joodse verzet
Toen Paulus bezig was het evangelie in Tessalonika te prediken, had hij blijkbaar reden om herhaaldelijk over deze aanstaande gebeurtenis te spreken: “Herinnert u u niet, dat ik, toen ik nog bij u was,
u dit meermalen gezegd heb?” (2 Tes 2:5). Het zou om verschillende redenen zeer onwaarschijnlijk
zijn dat Paulus, tijdens de hooguit enkele maanden die hij in de stad was om een gemeente te stichten, meermalen zou hebben gewaarschuwd voor afval in de zin van een verzaking van het geloof en
ongehoorzaamheid in de gemeente van latere tijden. Wat voor blijde boodschap zou dat zijn? Nog
onwaarschijnlijker is het dat hij de tijd, of een dringende reden, zou hebben gehad veel aandacht te
besteden aan het optreden van een tegenstander in de gemeente in later tijd. Wat hij wèl moest
verklaren, was het onbegrijpelijke dat het uitverkoren verbondsvolk Israël Jezus niet als Messias, en
evenmin zijn apostelen, had aanvaard. Hoe reëel het Joodse verzet in hun stad was, blijkt uit Lucas’
verslag in Handelingen van de gevolgen van Paulus’ komst en prediking: “Maar de Joden werden
afgunstig en namen enkelen van het minste straatvolk te hulp, veroorzaakten een oploop, en brachten de stad in rep en roer” (Hand 17:5).
Paulus zag in het verzet van de Joden tegen het evangelie de vervulling van de profetieën van Daniel. Daarom had Hij dit al in zijn eerste brief ter sprake gebracht, waar hij schreef, zoals Jezus had
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gezegd, dat – door Christus en Gods woordvoerders te verwerpen – de Joden bezig waren de maat
van hun zonden vol te maken, waardoor de toorn over hen zou komen tot het einde:
“Broeders, in Christus Jezus immers bent u navolgers geworden van de gemeenten van God in Judea, omdat u van uw eigen stamgenoten hetzelfde hebt verduurd, als zij van de Joden, die de Here
Jezus en de profeten hebben gedood, en ook ons hebben vervolgd; God niet welgevallig, alle mensen vijandig, verhinderen ze ons, tot de heidenen te spreken, om hen te redden. Zo maken ze in ieder opzicht de maat van hun zonden vol; dan komt de toorn over hen ten einde toe” (1 Tes 2:14-16,
Petrus Canisius Vertaling).
Ook dit sluit nauw aan bij het boek Daniël: “de maat van hun zonden” bij: “als de boosdoeners de
maat hebben vol gemaakt” (Dan 8:23); “de toorn komt over hen” (Leidse Vertaling) bij: “er zal een
verwoester komen, en wel tot aan de voleinding toe” (9:27; vergelijk 8:19: “het doelt op het tijdstip
van het einde”), en “hij zal voorspoedig zijn, totdat de maat van de gramschap vol is” (11:36).
Vanuit dit standpunt gezien, komt het antwoord van Jezus op de vraag van zijn discipelen overeen
met dat van Paulus. Beiden spreken over het optreden van een ‘verderver’, en terwijl Jezus in dit
verband spreekt over “de gruwel van verwoesting op de heilige plaats”, zegt Paulus dat de tegenstander zich in de tempel van God zal zetten. Als de profetie in Daniël 11:36 betrekking heeft op de
verwoesting van Jeruzalem door de Romeinen, dan geldt dit ook voor Paulus’ schrijven. Dat dit in
ieder geval niet in de eindtijd geplaatst kan worden, blijkt uit de latere woorden in Daniël 11:40:
“Maar in de eindtijd”. Wat daaraan voorafgaat, gebeurt dan dus niet in de eindtijd. Dit geldt temeer
omdat de tegenstander zet zich “in de tempel van God”. De enige plaats waar God een tempel heeft
gehad, is Jeruzalem; maar die tempel is er sinds het jaar 70 niet meer. Hoe zou een tegenstander
zich in de eindtijd in Gods tempel kunnen zetten, als die er niet meer is?
In zijn boek De Joodse Oorlog vertelt Flavius Josephus dat de Romeinen, na de tempel in Jeruzalem in
brand gestoken te hebben, hun vaandels in de hof plaatsten en hieraan offers brachten, onder oorverdovende toejuichingen van Titus als Imperator. Deze militaire standaards waren voorwerpen van
aanbidding en verering. Een gelovige Jood, voor wie deze plek door de God van Israël was gekozen
als de plaats waar Hij onder zijn volk zou wonen, zou deze daad ter bekroning van de verwoesting
van de tempel, als de allerergste vorm van godslastering beschouwen die een mens zou kunnen
bedenken. In deze daad van heiligschennis – bedoeld om de gehele wereld te laten zien, dat ook de
God van de Joden in de confrontatie met de macht van Rome en haar goden het onderspit moest
delven – zijn zowel Jezus’ profetie van “de gruwel van de verwoesting op de heilige plaats”, als Paulus’ citaat van Daniëls profetie van een arrogante, onrechtmatige, in bezitnemer in Gods tempel,
“die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet” (2 Tes 2:4), volledig in vervulling
gegaan. Zelfs als de Joden opnieuw een tempel in Jeruzalem zouden bouwen – wat zeer onwaarschijnlijk lijkt, aangezien de moslimwereld in rep en roer zou raken als hun heiligdommen op de
tempelberg zouden worden gesloopt, en verreweg de meeste orthodoxe Joden bovendien eerst de
verschijning van de Messias verwachten – zou een tweede vervulling van die profetieën alleen mogelijk zijn als er niet alleen een gebouw zou worden opgericht, maar dit ook weer Gods woonplaats
zou worden. Er zal inderdaad weer een tempel in Jeruzalem komen, maar de eer die te bouwen is
een Ander gegeven: “Ja, Hij zal de tempel van de HERE bouwen en Hij zal met majesteit bekleed zijn
en als heerser zitten op zijn troon” (Zach 6:13).
Een misleider
Tegen heel deze bewijsvoering kan een belangrijk bezwaar worden ingebracht. Hoe kan er gezegd
worden dat aan de macht van Rome, die in de eerste eeuw op zo’n hoogmoedige wijze Gods tempel
heeft ontheiligd, na meer dan tweeduizend jaar door Christus’ verschijning een eind gemaakt zal
worden? Want Paulus schreef hierover: "hem zal de Here Jezus doden door de adem van zijn mond
en machteloos maken door zijn verschijning, als Hij komt” (2 Tes 2:8).
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Er kan weliswaar terecht opgemerkt worden dat Jezus, die bij zijn opstanding en verhoging “alle
macht in hemel en op de aarde” ontving (Mat 28:18), in zekere zin in de jaren 68-70 is gekomen met
Gods oordeel waarover Hij zelf gesproken had. Dat de HERE naar de aarde komt met oordeel is een
bekend thema in het Oude Testament, bijvoorbeeld: “Zie, de HERE rijdt op een snelle wolk en komt
naar Egypte” (Jes 19:1). Als Jezus in zijn brieven aan de gemeenten waarschuwt: “Bekeer u dan;
maar zo niet, dan kom Ik spoedig tot u” (Op 2:16), betekent dit niet dat dit gericht pas in de eindtijd
zal plaatsvinden. Maar het kan niet het oordeel zijn dat Paulus voor ogen had, want hij schreef over
Christus’ verschijning.
De verklaring is, naar onze mening, tamelijk eenvoudig. De tegenstander van Gods volk oefent zijn
sterke invloed uit op twee manieren:
1. Als de Joodse samenleving in het land ten einde loopt, treedt hij in Jeruzalem op met wreed, militair geweld;
2. Vervolgens manifesteert hij zich als een godsdienstige macht die zeer velen weet te misleiden.
De passage in 2 Tessalonicenzen vereist al dat de tegenstander in twee gedaanten verschijnt, want
hoe zou een macht die met afschuwwekkende arrogantie “zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet” ooit in staat zijn vele christenen af te brengen van het ware geloof en een
dwaling bewerken zodat zij (godsdienstige) leugens geloven? Enerzijds hebben we hier te maken
met een macht die onbeperkt vertrouwen heeft in zijn aardse macht – “in hun plaats zal hij de god
van de vestingen vereren” (Dan 11:38); “wiens kracht zijn god is” (Hab 1:11), en anderzijds met een
macht die mensen weet te verleiden met bedrieglijke wonderen.
Bevestiging van de juistheid van deze verklaring vinden we in het boek Daniël, waarop Jezus’ woorden op de Olijfberg en die van Paulus in 2 Tessalonicenzen zijn gefundeerd. Het vierde dier van
hoofdstuk 7, dat alleen Rome kan betekenen, wordt op symbolische wijze beschreven als een alles
vernietigende aardse macht, “vreselijk, schrikwekkend en geweldig sterk; het had grote ijzeren tanden, het at en vermaalde, en wat overbleef, vertrad het met zijn poten”, “dat buitengewoon vreselijk
was met zijn ijzeren tanden en zijn koperen klauwen” (Dan 7:7,19).
De verdere ontwikkeling van deze macht wordt uitgebeeld als een horen (Bijbels beeld voor aardse
macht), die uit het vierde dier voortkomt, en waarvan de kenmerken zijn: “ogen als mensenogen en
een mond vol grootspraak” (vs. 8). In deze fase oefent Rome geen macht uit door ijzeren tanden en
koperen klauwen, maar met een mond – dat wil zeggen door wat het verkondigt en leert. Vandaar
dat er gezegd wordt: “die zal van de vorige verschillen” (vs. 24). In de nadere verklaring wordt meegedeeld dat deze macht er op uit zou zijn de tijden en de wet te veranderen, langere tijd macht zou
uitoefenen, en ook Gods heiligen te gronde richten. Zowel het dier als de horen die vanuit zijn kop te
voorschijn kwam, symboliseren dus de macht van Rome, maar de wijze waarop de macht wordt
uitgeoefend is zeer verschillend. En dat geldt ook voor de tegenstander in 2 Tessalonicenzen 2.
Deze tekening van de tweede fase van de macht van Rome komt nauw overeen met Paulus’ beschrijving van een verleidende, religieuze invloed:
“Met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de
waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden, opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in ongerechtigheid” (2 Tes 2:10-12).
Het door Paulus gebruikte woord ‘afval’ – “eerst moet de afval komen” – heeft twee verschillende
betekenissen: opstand tegen een aardse macht en religieuze afvalligheid. Beide komen, naar wij
menen, in Paulus’ profetie voor:
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1. De houding van de Joden, die uitliep op opstand en oorlog tegen de Romeinse machthebber.
2. De afdwaling binnen Christus’ gemeente, waar de apostelen in hun brieven voor waarschuwden.
De leer van deze macht, die afdwaling van velen in de gemeente veroorzaakt, is die wat de apostel
Johannes in zijn brieven ‘de antichrist’ noemt – dus niet een figuur die optreedt in de eindtijd. Zie
hiervoor bijlage I over (de) ‘antichrist’.
Arthur Hale
Passages genomen uit de NBG’51 vertaling. Ze zijn ontdaan van ouderwets en formeel taalgebruik.
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I. De antichrist
De ‘antichrist’ heeft de eeuwen door een grote rol gespeeld in de denkwereld van het christendom.
Voor velen is hij, zoals het Van Dale Woordenboek aangeeft, de door Satan gezonden vijand, die voor
de wederkomst van Christus zal trachten Hem te verdringen en zichzelf te doen aanbidden. Vaak wordt
hij beschouwd als de tegenpool van de Messias, die in de eindtijd plaats zal nemen in een tempel die
nog gebouwd moet worden in Jeruzalem. In talloze boeken over Bijbelse profetieën over de eindtijd,
komt ‘de antichrist’ voor als de bovennatuurlijke vijand van God en mensen, die bij Christus’ wederkomst het onderspit zal delven.
Wolven in schaapskleren
Vooral in de tijd voordat het Godsrijk Israël ten onderging, waren valse profeten een groot gevaar
voor het volk. Zij maakten zich populair met hun geruststellende verzekeringen van vrede en voorspoed, en maakten trouwe woordvoerders van de HERE, bijvoorbeeld Jesaja en Jeremia, voor volksverraders uit.
Hun misleidende invloed is niet slechts een Oudtestamentisch fenomeen. In de Bergrede waarschuwde Jezus voor een vergelijkbaar kwaad onder zijn discipelen: “Wacht u voor de valse profeten,
die in schapenvacht tot u komen, maar van binnen zijn zij roofgierige wolven. Aan hun vruchten zult
u hen kennen” (Mat 7:15,16). Opvallend is dat Hij deze waarschuwing verbond aan zijn raad de nauwe poort en de smalle weg te kiezen, in plaats van de wijde poort en de brede weg. De valse profeten staan op het kruispunt waar een mens zijn keuze moet maken. Zoals hun geestverwanten in
Israël verleiden ze anderen daar met hun aanlokkelijke leer. Ze spreken gelovigen aan, door, bijvorbeeld, de voorwaarden van het discipelschap te verzachten, door de natuurlijke neiging aan te moedigen de smalle, moeilijke weg van het dragen van het kruis te verlaten, en mee te gaan met de velen die Christus’ strenge woorden niet zo nauw nemen. Dit hoeft niet te betekenen dat alle valse
profeten in de gemeente per definitie kwaadwillig zijn of huichelaars, die gelovigen opzettelijk verleiden. Ze kunnen dat ook uit onwetendheid doen, of in de mening dat God door hen andere mensen wil waarschuwen of redden. Als zij direct als vijanden van het evangelie te herkennen waren,
zouden ze niet zo gevaarlijk zijn. Ze dragen, zei Jezus, een schapenvacht; dat wil zeggen: ze zien er
onschuldig uit, als andere gemeenteleden. Ongetwijfeld menen velen van hen dat hun lering juist is,
en de mensen dichterbij de waarheid brengt. Anderen zullen hun leer uit angst aannemen; bang om
te worden ‘verdoemd tot eeuwige pijn in de hel’. Maar zij kunnen aan de vruchten van hun leer en
gedrag herkend worden: hoe leven zij zelf en wat is het resultaat van hun werk? “Een goede boom
kan geen slechte vruchten dragen, of een slechte boom goede vruchten dragen”, zei Jezus (vs. 18).
Waarschuwingen in Jezus’ rede op de Olijfberg
De woorden in de Bergrede “valse profeten, die tot u komen”, lijken een profetie te zijn, een waarschuwing voor de toekomst. In Jezus’ rede over de laatste dingen, kort voor zijn kruisiging, is dit
zeker het geval, omdat Hij twee maal zo’n waarschuwing gaf.
De eerste (in Matteüs 24:10-14) houdt verband met de evangelieverkondiging van de apostelen en
de vervolging die hierdoor ontstond:
“En dan zullen velen ten val komen en zij zullen elkaar overleveren en elkaar haten. En vele valse
profeten zullen opstaan en velen zullen zij verleiden. En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de
liefde van de meesten verkillen. Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden.”
Deze waarschuwing houdt kennelijk verband met ontwikkelingen onder de volgelingen van Christus.
Binnen de gemeente zullen valse profeten een verleidende invloed uitoefenen. Dit is geen confrontatie met mensen die bewust optreden als vijanden van gelovigen, maar met broeders die anderen
van de oorspronkelijke leer van Christus en zijn apostelen afbrengen, met opvattingen die hen meer
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aanspreken, of hen angst inboezemen voor de kwalijke gevolgen voor het niet geloven wat zij zeggen. Om die reden zijn zij vijanden van God en Christus, en dus uiteindelijk van de gelovigen.
De tweede waarschuwing voor valse profeten in deze rede staat in verband met de gebeurtenissen
die te maken hebben met de val van Jeruzalem en de verstrooiing van het Joodse volk:
“Indien dan iemand tot u zegt: Zie, hier is de Christus, of: Hier, geloof het niet. Want er zullen valse
christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware
het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden.” (Mat 24:23,24)
In dit geval oefenen de valse profeten hun verderfelijke invloed ook uit onder het Joodse volk, en dus
niet alleen onder de uitverkorenen. In zijn verslag over de opstand van de Joden, die geleid heeft tot
de val van Jeruzalem, maakte de Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus in de eerste eeuw melding van mannen die als verlossers van het volk optraden en velen achter zich wisten te krijgen.
Valse profeten in de gemeente
De meeste brieven in het Nieuwe Testament getuigen van de aanwezigheid van valse leer – zelfs al
in de tijd van de apostelen. De brieven aan de Galaten en de Romeinen, bijvoorbeeld, waarschuwen
voor pogingen niet-Joodse christenen de Wet van Mozes op te leggen. De brieven aan de Tessalonicenzen behandelen verkeerde opvattingen over Christus’ wederkomst, die aanleiding gaven tot een
verkeerde leefwijze. In de brieven aan de Korintiërs komen verschillende afwijkingen in de gemeente aan de orde: immorele praktijken, wanorde in de samenkomsten, zelfs beweringen dat Christus
niet lichamelijk is opgestaan. De brief aan de Kolossenzen waarschuwt voor zelfkastijding en engelenverering. In de laatste brieven van Paulus en Petrus zijn de waarschuwingen voor valse leer nog
indringender (zie 1 Timoteüs 4:1-3, 16; 2 Timoteüs 2:15-18, 4:1-4; Titus 1:9-11; 2 Petrus 2:1-3,
3:3,4,16). Zowel Petrus als Judas trekken in hun brieven een parallel tussen de valse profeten in Israël
en die in de gemeente: “Toch zijn er ook valse profeten onder het volk geweest, zoals ook onder u
valse leraren zullen komen, die verderfelijke ketterijen zullen doen binnensluipen” (2 Petr 2:1; zie de
gehele brief van Judas). Heel duidelijk zijn ook Paulus’ woorden in zijn afscheidsrede tot de oudsten
van Efeze:
“Zelf weet ik, dat na mijn heengaan grimmige wolven bij u zullen binnen komen, die de kudde niet
zullen sparen; en uit uw eigen midden zullen mannen opstaan, die verkeerde dingen spreken om de
discipelen achter zich aan te trekken.” (Hand 20:29,30)
Dit beeld van een kudde en wolven herinnert aan Jezus’ woorden over valse profeten die in schapenvacht komen, maar van binnen roofgierige wolven zijn.
Men meent ‘de antichrist’ vooral in Paulus’ profetie over de tegenstander in 2 Tessalonicenzen 2:3 en
verder te zien. Daar komt de naam echter niet voor. Er kunnen krachtige redenen worden aangevoerd om in deze profetie het optreden van de Romeinse macht in Israël in de eerste eeuw te zien
(zie het Aanhangsel De tegenstander van Gods volk). Paulus haalt de taal van Daniël 11:36-39 aan,
waar het onderwerp een aardse macht is, tussen andere machten die Israël binnenvallen.
Wanneer we in het Oude Testament de profetieën over oorlog in Israël in de eindtijd bekijken, is er
geen enkele voorstelling van het werk van een satanisch, bovennatuurlijk persoon. De aanvallers zijn
de omwonende volken, of volken van deze wereld, een koninkrijk ten noorden van Israël, en Gog uit
het land Magog. Wat deze laatste betreft, wordt uitdrukkelijk verklaard dat zijn rooftocht in Gods
land door de HERE bewerkstelligd wordt, in voorbereiding op de openbaring van Gods heerlijkheid:
“Ik zal u komen halen, haken slaan in uw kaken en u doen uittrekken met uw gehele leger.” (Ezech
38:4)
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Naast 2 Tessalonicenzen is Openbaring 13 de belangrijkste voedingsbodem voor de mythe van een
bovennatuurlijke ‘antichrist’, al komt ook hier de term ‘antichrist’ niet voor. De oorsprong van deze
profetie, evenals die van Paulus in 2 Tessalonicenzen, is terug te vinden in het boek Daniël. In hoofdstuk 7 is behalve van een leeuw, sprake van een beer en een luipaard, hetzelfde beest met tien horens, waaronder een andere horen verschijnt met een mond vol grootspraak. In hetzelfde hoofdstuk
is ook de betekenis hiervan te lezen: “die grote dieren, die vier, zijn vier koningen die uit de aarde
zullen komen” (Dan 7:17); “En de tien horens — uit dat koninkrijk zullen tien koningen opstaan, en na
hen zal een ander opstaan ... Hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste” (vzn 24,25).
De brieven van Johannes
Het is op zijn minst opmerkelijk dat ‘antichrist’ alleen in de brieven van de apostel Johannes voorkomt. Volgens de overlevering woonde Johannes in de stad Efeze, zodat zijn brieven mogelijk de
situatie beschrijven in de gemeente daar, en/of in Klein-Azië (omdat de brieven in Openbaring ook
gericht zijn tot de gemeenten daar), enkele tientallen jaren na Paulus’ waarschuwing. Zijn voorzegging was in vervulling gegaan, want Johannes had veel te zeggen over deze leraren, die hij beschreef
als valse profeten en antichristen noemde, een term die nergens anders in de Schrift voorkomt:
“Kinderen, het is het laatste uur; en zoals u gehoord hebt, dat er een antichrist komt, zijn er nu ook
vele antichristen opgestaan [NBV “Nu al treden er veel antichristen op], en daaraan onderkennen
wij, dat het het laatste uur is. Zij zijn van ons uitgegaan, maar zij waren uit ons niet; want indien zij
uit ons geweest waren, zouden zij bij ons gebleven zijn: maar aan hen moest openbaar worden, dat
niet allen uit ons zijn ... Wie is de leugenaar dan wie ontkent, dat Jezus de Christus is? Dit is de antichrist, die de Vader en de Zoon ontkent.” (1 Joh 2:18-22)
“Geliefden, vertrouw niet iedere geest, maar beproef de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse
profeten zijn in de wereld uitgegaan. Hieraan herkent u de Geest van God: iedere geest, die belijdt,
dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God; en iedere geest, die Jezus niet belijdt, is niet uit
God. En dit is de geest van de antichrist, waarvan u gehoord hebt, dat hij komen zal, en hij is nu al in
de wereld.” (1 Joh 4:1-3)
“Want er zijn vele misleiders uitgegaan in de wereld, die de komst van Jezus Christus in het vlees
niet belijden. Dit is de misleider en de antichrist.” (2 Joh 7)
Deze drie zijn de enige passages in het Nieuwe Testament waar het woord ‘antichrist’ voorkomt.
We hebben hier te maken met de benaming van een groep mensen, die uit de gemeente is gestapt
vanwege een andere opvatting. Johannes gebruikt de term ‘de antichrist’ voor een leer over de natuur van Christus, en noemt de predikers hiervan valse profeten. Ongetwijfeld is de leer ontwikkeld
onder invloed van de toenmalige Griekse denkwereld. Dus gebaseerd op menselijke redenering,
want Johannes zegt dat zij ‘de taal van de wereld’ spreken, omdat zij ‘uit de wereld voortkomen’, dus
werelds (menselijk) denken. Voor de Grieken was materie, en dus ook het menselijk lichaam, in zichzelf slecht, zodat de leer van een Christus van vlees en bloed voor hen om principiële redenen niet
gemakkelijk lag. Mogelijk hadden deze voormalige gemeenteleden het geloof, dat uit de tweede
eeuw bekend is, dat Jezus gewoon mens was, geboren uit Jozef en Maria. De geest van Christus zou
in Hem zijn neergedaald bij zijn doop, en Hem kort voor zijn dood hebben verlaten – vandaar de
roep aan het kruis: “Waarom hebt U Mij verlaten?” Vanwege dezelfde opvatting over vlees hadden
sommigen blijkbaar al eerder de leer van de opstanding van het lichaam in de eindtijd verworpen.
De opstanding was voor hen kennelijk een geestelijke zaak, voltrokken in de doop (2 Timoteüs 2:18).
De verkondigers van de leer dat Jezus niet in het vlees was gekomen, waren dus allesbehalve mensen die Christus vijandig gezind waren. Waren zij dat wel, dan waren zij niet gevaarlijk geweest als
misleiders (2 Johannes 7). Integendeel, zij meenden een meer verheven opvatting van een ‘geestelijke’ Christus te hebben. Een antichristos is dus niet iemand die beweert zelf Christus te zijn. Het Bijbelse woord hiervoor is pseudo-christos, in Matteüs 24:24 vertaald met “valse christus”. Een anti64

christ is iemand wiens leer tegen Christus ingaat – de ware leer van en over Hem. Deze valse leraars
proberen dus te spreken met een gezag als van Christus zelf. Anti is tegen. Vergelijk het Nieuwtestamentische woord antidikos, dat een tegenpartij in een gerechtshof betekent (Matteüs 5:25), en
antitheseis waarmee de ‘tegenstellingen’ worden bedoeld van een leer die in strijd was met het ware
evangelie (1 Timoteüs 6:20). Denk aan woorden in onze taal als ‘antikernwapen’ (tegen kernwapens
– we zouden van hen die protesteren toch niet zeggen dat zij zich zelf kernwapens noemen in plaats
van die van Rusland of de VS?). Men stelde dus een Christus voor die de plaats innam van de echte
Christus (want er is geen plaats voor twee christussen), die in het vlees is geboren en gestorven; “een
andere Jezus, die wij niet hebben gepredikt”, zoals Paulus eens zei (2 Kor 11:4). (Voor dit gebruik van
‘anti’ zie Matteüs 2:22, waar Archaelaus koning over Judea was in de plaats van zijn vader Herodes.)
Het woord ‘misleider’ (Grieks: planos) in 2 Johannes 7 betekent iemand die anderen op een dwaalweg voert.
Bij deze waarschuwing voor het al bestaande gevaar, vestigt de apostel Johannes de aandacht op
één valse profeet, of antichrist, wiens verschijning de gemeente verwacht: “Zoals u gehoord hebt,
dat er een antichrist (enkelvoud) komt, zijn er nu ook vele antichristen (meervoud) opgestaan” (1 Joh
2:18); “… de antichrist, waarvan u hebt gehoord dat hij komen zal” (4:3). Zij hebben daar dus al eerder van gehoord, en zien dat nu vervuld. Van wie hadden de eerste lezers van deze brief dit dan gehoord? Het is altijd zo, dat wanneer we in de Schrift vinden dat de lezers van iets hebben gehoord,
we dat ergens eerder in de Schrift kunnen lezen. De vraag is dus: waar verwijst Johannes naar? Het
antwoord is: Jezus’ rede op de Olijfberg:
“Er zullen talrijke valse profeten [pseudoprofeten] komen die velen zullen misleiden [Grieks: planaō]
… Want er zullen valse messiassen [pseudochristussen] en valse profeten (pseudoprofeten komen,
die indrukwekkende tekenen en wonderen zullen verrichten om ook Gods uitverkorenen zo mogelijk
te misleiden. Let op, ik heb jullie dit van tevoren gezegd.” (Mat 24,11,24 NBV)
Matteüs gebruikt het woord pseudochristus in plaats van dat antichrist van Johannes. Maar in beide
gevallen vinden we die koppeling met valse profeten en het gebruik van dat woord ‘misleiden’ of
‘misleider’. Dus ook zo is het voldoende duidelijk dat Johannes verwijst naar deze uitspraak van Jezus. Pseudo duidt alles aan dat zich ten onrechte voordoet als iets anders. We vinden het regelmatig
voor ‘valse profeten’, maar ook voor ‘schijnapostelen’ (2 Korintiërs 11:13), ‘valse broeders’ (2 Korintiers 11:26, Galaten 2:4), en ‘pseudo-kennis’ (1 Timoteüs 6:20).
Het woord antichrist komt verder nergens in het Nieuwe Testament voor, maar de kwestie zelf is het
onderwerp van een waarschuwing van Paulus in zijn tweede brief aan Tessalonika. De gelovigen
daar leefden in de overspannen verwachting dat Christus op heel korte termijn zou terugkomen,
waardoor hun leven werd ontwricht. Met het oog op deze toestand schreef Paulus: “Maar wij verzoeken u, broeders, met betrekking tot de komst van onze Here Jezus Christus en onze vereniging
met Hem, dat u niet spoedig uw bezinning verliest of in onrust verkeert ... alsof de dag van de Here
al aanbrak” (2 Tes 2:1,2). Paulus sprak deze ongefundeerde verwachting, dat Christus zeer binnenkort zou komen, tegen door hen te herinneren aan wat hij hun meer dan eens had verteld. De Here
zal niet komen voordat de uitwerking van een proces van afvalligheid, dat al aan de gang was, zou
leiden tot de verschijning van een grote tegenstander. Paulus noemde deze vijand “de mens van de
wetteloosheid, de zoon van het verderf, de tegenstander” (2 Tes 2:3,4) – Zie bijlage H. En is het niet
opmerkelijk, dat wat van deze vijand wordt gezegd precies het tegenovergestelde is van wat van
Christus wordt gezegd? Christus is de Rechtvaardige, de zondeloze. De Zoon van God van wie heil,
verlossing, eeuwig leven uitgaat; want Hij heeft zelfs de Wet tot in de kleinste bijzonderheden nageleefd, heeft geen verderfelijke invloed op mensen uitgeoefend, is zelf niet ten verderve gegaan (voor
eeuwig aan de dood overgelaten, vergaan tot stof), maar opgewekt tot eeuwig en volmaakt leven.
Hij is ook de Voorspraak van zijn volgelingen bij God, hun Voorstander, hun Bijstand (Parakleet).
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In de brief aan de gemeente van Efeze in Openbaring zegt Christus: “Ik weet ... dat u de kwaden niet
kunt verdragen en hen op de proef gesteld hebt, die zeggen, dat zij apostelen zijn, maar het niet
zijn, en dat u hen leugenaars hebt bevonden” (Op 2:2). Ongetwijfeld heeft de apostel Johannes een
belangrijke bijdrage geleverd aan de weerstand tegen deze valse profeten. Maar als de situatie zelfs
toen de apostelen leefden al zo ernstig was, was het dan niet te verwachten dat, na hun heengaan,
de wetteloze macht zou verschijnen waarvan Gods ware profeten al zo lang hadden gesproken?
De kenmerken van de valse profeet
Wanneer we proberen vast te stellen wie deze bijzondere tegenstander is, mogen we uitgaan van de
redelijke veronderstelling dat hij dezelfde kenmerken heeft als de andere valse profeten. Immers, de
wijze waarop Johannes ze in één zin samen noemde – één antichrist en ook vele antichristen – geeft
een bepaalde overeenkomst aan. We hebben al gezien dat een valse profeet twee kenmerken heeft:
1. Hij is geen buitenstaander, maar treedt op vanuit het volk Israël of de gemeente. Het bewijs hiervoor is: “Wanneer onder u een profeet optreedt ...” (Deut 13:1); “die in schapenvacht tot u komen”
(Mat 7:15); “uit uw eigen midden zullen mannen opstaan, die verkeerde dingen spreken” (Hand
20:30); “Toch zijn er ook valse profeten onder het volk geweest, zoals ook onder u valse leraren zullen komen, die verderfelijke ketterijen zullen doen binnensluipen” (2 Pet 2:1); “Zij [de antichristen]
zijn van ons uitgegaan” (1 Joh 2:19). Paulus’ benaming van ‘de mens van de wetteloosheid’: “de zoon
van het verderf”, werd voor het eerst gebruikt voor de discipel die de kring van de twaalf verliet om
zijn Meester te verraden: Judas, “de zoon van het verderf” (Joh 17:12).
2. De valse profeet is een gevaar voor gelovigen, omdat hij onder zijn volksgenoten of broeders een
leer verspreidt, die afwijkt van Gods woord. In Israël spraken valse profeten het zondige volk aan
met een boodschap van vrede en voorspoed, van geen gevaar. In de gemeente is er een complexer
geheel van boodschappen met dezelfde uitwerking: van God is liefde tot alverzoening, van een
eeuwig levende ziel tot ongeloof in de opstanding, van ongeloof in de wederkomst van Christus tot
naar de hemel gaan bij de dood, van tolerantie tot alles kan en mag, enzovoorts. Zoals voorzegd,
kwamen en komen vele gelovigen door zulke leerstellingen in verleiding.
Aan de hand van deze voornaamste kenmerken kunnen we enkele populaire opvattingen over de
antichrist toetsen, en vaststellen dat ze onjuist zijn:
 Het kan niet, bijvoorbeeld, Mohammed zijn, de Arabier die omstreeks het jaar 616 zichzelf
bekendmaakte als Gods profeet.
 Evenmin valt de Bijbelse gedaante van een valse profeet te herkennen in een wereldse
macht, zoals de voormalige Sovjet-Unie, die met zijn atheïstische propaganda een grote
machtsinvloed in de wereld uitoefende.
 Ook is de ‘antichrist’ geen Joodse Messias (die volgens sommigen uit de stam Dan afkomstig
zou zijn). Weliswaar doet Johannes’ beschrijving van de ‘antichristen’, als mensen die ontkennen dat Jezus de Christus is, ons denken aan niet in Christus gelovende Joden, maar die
opvatting zou in strijd zijn met de woorden: “zij zijn van ons uitgegaan” (1 Joh 2:19), want
zulke Joden zouden nooit tot de gemeente toetreden (of zij moeten dat onder valse voorwendselen hebben gedaan – zie Galaten 2:4 en Judas 4). De ontkenning dat Jezus de Christus is, de Koning die als Zoon van David op zijn troon in Jeruzalem zal zitten om de wereld in
gerechtigheid te regeren, is een ontwikkeling in het christendom vanaf de tweede eeuw.
De mens van de wetteloosheid
Wanneer we teruggaan naar Paulus’ beschrijving van “de mens van de wetteloosheid”, valt op dat
die verantwoordelijk is voor een omvangrijke dwaling. Paulus drukt zijn komst heel sterk uit: “naar
de werking van de satan met allerlei krachten, tekenen en bedriegelijke wonderen” (2 Tes 2:9). Dit
herinnert aan Mozes’ waarschuwing voor valse profeten: “Wanneer ... hij u een teken of een wonder
aankondigt, en het teken of wonder komt, waarover hij u gesproken heeft met de woorden: laten wij
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… dan zult u naar de woorden van die profeet of van die dromer niet luisteren” (Deut 13:1,2,3a) – en
vul voor … maar in wat controleerbaar tegen het woord van God ingaat. Bij de beoordeling moet de
aandacht dus niet gericht zijn op de wonderen of tekenen, maar op de vraag of wat iemand zegt
overeenkomt met wat God heeft gezegd! Overigens vervolgde Mozes met: “want de HERE, uw
God, stelt u op de proef om te weten, of u de HERE, uw God, liefhebt met uw gehele hart en met uw
gehele ziel” (vs. 3b). Dit is de kern waarom het gaat in het boek Job: de ‘satan’ als beproever van Job
in Gods dienst – de ‘satan’ vertegenwoordigt hier de stem die zich afvraagt of God wel rechtvaardig
is als Hij Job zegent; want er zijn mensen die eraan twijfelen of Job wel zo vroom is als hij doet voorkomen, en wel eerlijk aan zijn rijkdom is gekomen (dit wordt verwoord door Jobs vrienden).
De ‘satan’ is vanuit Oudtestamentisch Hebreeuws iemand die tegenover een ander staat: de tegenpartij in een rechtszaak (aanklager), een tegenstander in een raadgevende vergadering, een vijandige macht. De reden waarom Paulus het vergriekste woord satanas in 2 Tessalonicenzen 2:9 gebruikt, zou duidelijk moeten zijn: het gaat om mensen die tegenover Christus staan, zijn tegenstander zijn, omdat zij gelovigen die niet sterk in hun schoenen staan bewust tot een ander geloof over
Hem proberen te brengen. Als het puur om een tegenpartij ging, zou Paulus antidikos hebben gebruikt (dat we als rechtspartij ook tegenkomen in Matteüs 5:25, Lucas 12:58 en 13:3), maar het gaat
om iets dat verder gaat dan dat, namelijk verleiding/opzet; en dan past satanas beter.
Overigens zijn in het Nieuwe Testament ‘satan’ (satanas) en ‘duivel’ (diabolos) voor de schrijvers
kennelijk synoniem, wat goed is te zien in Openbaring 12:9 en 20:2.
Dat het om mensen gaat, is ook duidelijk in de woorden van Paulus in de tweede brief aan de gemeente in Korinte, waarin hij zijn bezorgdheid uit over hun trouw aan het evangelie dat hij hen had
bekendgemaakt: “ik vrees, dat misschien, zoals de slang met haar sluwheid Eva verleidde, uw gedachten van de eenvoudige toewijding aan Christus afgetrokken zullen worden”. Wat hij daarmee
bedoelt, zien we in het volgende vers: “Want indien de eerste de beste een andere Jezus predikt, die
wij niet hebben gepredikt … of een ander evangelie, dat u niet hebt aangenomen, dan verdraagt u
dat zeer wel” (2 Kor 11:3,4). En voor wie nòg niet overtuigd is, wijzen we op Paulus’ brief aan de Efeziërs, waarin hij gelovigen met een “stabiele relatie” met Christus stelt tegenover mensen die worden “heen en weer geslingerd onder invloed van allerlei wind van leer, door het valse spel van de
mensen, in hun sluwheid, die tot dwaling verleidt” (Efez 4:14). Ook zijn woorden tot Timoteüs sluiten hierop aan: “slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger komen; zij verleiden en
worden verleid” (2 Tim 3:13). In hetzelfde verband schrijft hij in dezelfde brief ook over mensen die
‘tegenstanders’ zijn, omdat ze de waarheid ‘tegenstaan’: “Het zijn mensen, wier denken bedorven is,
en wier geloof de toets niet kan doorstaan”. Paulus verwachtte vergeefs dat gelovigen sterk genoeg
zouden zijn om hun verleidingen te weerstaan: “Maar zij zullen het niet veel verder brengen, want
hun onzinnigheid zal aan allen overduidelijk worden” (vzn 8,9).
Verder schrijft Paulus over misleiding door “allerlei verlokkende ongerechtigheid ... omdat zij de
liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben waardoor zij hadden kunnen behouden worden” (2 Tes
2:10). Als gevolg van deze reactie van ongeloof – en opnieuw wordt de aandachtige lezer aan Mozes’
woorden herinnerd: “Want de HERE stelt u op de proef” – heeft God in de invloed die de tegenstander uitoefent mensen gevonnist: “En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de
leugen geloven, opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, maar een
welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid” (vzn 11,12). Deze uitgebreide dwaling maakt duidelijk wat in dit verband met het woord ‘afval’ wordt bedoeld: “eerst moet de afval komen”. In de
Schrift heeft dit woord de betekenis van afvalligheid van Gods woord, zoals in Handelingen 21:21,
waar wordt gezegd dat Paulus “alle Joden onder de heidenen afval van Mozes leert, door te zeggen,
dat zij hun kinderen niet behoeven te besnijden, noch naar de gebruiken te leven”. Het aanverwante
werkwoord komt in Paulus’ waarschuwing voor valse profeten voor: “om de discipelen achter zich
aan te trekken” [“mee te slepen”, Canisius Vertaling] (Hand 20:30).
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Opmerkelijk hierbij is dat Paulus “de afval” zei, als iets specifieks dat de lezers al bekend was, een
ontwikkeling die zij verwachtten. De meest aannemelijke bron van deze verwachting ligt ook hier in
wat Jezus gezegd had, toen Hij sprak over wat zou gebeuren vóór zijn komst:
“En dan zullen velen ten val komen en zij zullen elkaar overleveren en elkaar haten. En vele valse
profeten zullen opstaan en velen zullen zij verleiden. En omdat de wetsverachting ['wetteloosheid',
hetzelfde woord als in “mens van de wetteloosheid”] toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen.” (Mat 24:10-12)
Maar wat bedoelt Johannes dan met ‘dit is het laatste uur’? Paulus schrijft de Korintiërs over afvalligen in het Oude Testament, en zegt dan “Dit is ... opgetekend ter waarschuwing voor ons, over wie
het einde van de eeuwen gekomen is” (1 Kor 10:11). De NBV vertaalt dat met ‘voor wie de tijd ten
einde loopt’. Petrus schrijft: “Het einde van alles is nabij. Kom daarom tot bezinning en wees helder
van geest” (1 Pet 4:7 NBV). Ook zij beiden spreken dus, ieder in zijn eigen bewoordingen, over een
einde dat nabij is, en zien daarin een reden tot extra waakzaamheid. Met de verlossing die Jezus tot
stand heeft gebracht, en het einde van het Oude Verbond met zijn tempeldienst en de daarbij behorende offers, en daarom de aanstaande verwoesting van Jeruzalem en de tempel, was het inderdaad
het einde van een tijdperk. De schrijver aan de Hebreeën verwoordt dat zo: “[Jezus] heeft zich bij de
voltooiing van de tijden eenmaal geopenbaard, om met zijn offer de zonde teniet te doen” (Heb
9:26 NBV). In die zin was het dus een ‘einde’.
Betekent dit dat we geen ‘antichrist’ meer hoeven te verwachten? Het antwoord is: nee, de komst
niet, want we hebben er altijd al mee te maken. Valse leer is al vroeg het christendom ingeslopen.
Het is die antichrist die Christus bij zijn wederkomst zal worden wegdoen (Openbaring 16, 19,20).
De vrouw, de draak en het beest
Dat het hier gaat om een langdurige ontwikkeling van afvalligheid, vanaf de stichting van de gemeente van Christus, is te zien in het boek Openbaring. Vanaf hoofdstuk 12 beschrijft de apostel
Johannes visioenen over een ‘vrouw’. Zij is zwanger en baart een zoon. Deze zoon is, volgens de
aanhaling van Psalm 2:5, de aan David beloofde Koning, die hij zijn Heer noemde, de Messias. De
zekerheid dat Hij hiermee bedoeld wordt, is het feit dat Hij weggevoerd wordt naar God – de vervulling van een profetie in Daniël 7:13. Ondanks dat Maria het kind gebaard heeft, ziet Johannes niet
haar – en zeker niet in een staat van verheerlijking – maar wat zij vertegenwoordigt: het gelovige
deel van het volk Israël dat de Messias verwacht (zie Simeon in Lucas 2:25,26). Dat deel is als een
vrouw in grote barensnood (vergelijk Paulus’ beschrijving van de schepping die in barensnood is, in
Romeinen 8:19-22). In 12:6 ‘verschuift’ het beeld naar de ware gemeente van Christus (zie vers 17),
die samen met het gelovige deel van Israël het volk van God vormt. In de voortzetting vanaf vers 13,
wordt de ware gemeente, net als Christus, vervolgd. In die vervolging zit de verleiding het ware geloof op te geven (gesymboliseerd door de ‘draak’ – zie vers 9). Dit is vanaf het begin van de prediking
van het evangelie het geval geweest. De ‘vrouw’, de ware gemeente van Christus, heeft zich eeuwenlang apart gehouden (geheiligd) van de wereld om haar heen (in ‘de woestijn’, de plaats waar
niets is – dus ook niets begerenswaardigs). In hoofdstuk 13 gaat het visioen over naar de wereldse
machthebbers, gesymboliseerd door de vier rijken waarover Daniël hoorde, in de tijd van Johannes
vertegenwoordigd door het Romeinse Rijk. Door de vergoddelijking van de keizer heeft dit Rijk
steeds meer een ‘religieuze’ betekenis en invloed gekregen, en is een gevaar geworden voor de gelovigen (zie de verzen 5-8). Vanaf vers 11 wordt deze macht voorgesteld als een schaap in wolfskleren: het ziet eruit als Christus, maar in feite is het een valse Christus, ‘een antichrist’ omdat het niet
spreekt als Christus, maar als de ‘draak’, een verleider (vers 11); zij verleidt en vervolgt de mensen op
aarde (zie 12:9 en 13:14). In hoofdstuk 17 wordt dit beeld weer opgepakt in een ander visioen. Johannes ziet opnieuw een ‘vrouw’, maar zij ziet er niet uit als die eerste ‘vrouw’, die zich apart hield van
de wereld. Integendeel: zij zit op een ‘scharlaken rood beest’, dat wordt aangeduid als het beest uit
13:1 (scharlaken staat voor de zonde). Het zitten op het beest geeft aan dat zij dat beest ‘aanstuurt’,
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of dat zij zich erdoor laat leiden. Ze is niet maagdelijk, maar een hoer, gekleed en behangen met
sieraden als een koningin. Zij heeft het karakter van het beest dat spreekt als de draak: zij verleidt de
mensen met wat zij verkondigt, bedreigt (op grond van valse aanklachten) hen die dat niet willen –
de ware gelovigen (verzen 4-6), en oefent zelfs macht uit over vele landen en volken (vers 15). We
kunnen ons de grote verbazing van Johannes dus goed voorstellen (17:6). Hoe kan het dat zich christen noemende mensen zo diep zinken? Maar net als in de tijd van Elia, zijn er ware gelovigen overgebleven: zij die opgetekend staan in het levensboek van God. Helaas vormen zij een kleine minderheid (denk aan de 7000 in de tijd van Elia en de weinigen op de smalle weg waarover Jezus sprak.
Een valse kerk tegenover de ware gemeente
Als u wilt dat we concreet zijn, is er maar één religieuze macht aan te wijzen met alle hiervoor genoemde kenmerken: de kerk van Rome. Dit wordt bevestigd in de woorden tot Johannes: “En de
vrouw, die u zag, is de grote stad, die het koningschap heeft over de koningen van de aarde” (17:18).
Dat was in zijn tijd Rome, dat zich ontwikkelde van een harde militaire macht tot de religieuze
macht van het West Romeinse Rijk (die vaak even hard was als de oude militaire). Het hoofd van
deze kerk noemt zich pontifex maximus (zeg maar: de hoogste van de gelovigen), en de plaatsvervanger van Christus op aarde, die spreekt op gezag van Christus. Maar hij en de andere kerkleiders
leren een andere Christus dan die van de Bijbel. Zij leren dat Jezus God de Zoon is, in plaats van de
Zoon van God. Zij aanbidden Maria (die tot koningin van de hemel is gemaakt en zich – heel misleidend – in hemels blauw tooit) in plaats van de Zoon, en zeggen dat zij de weg tot Jezus is, in plaats
van dat Hij de Weg tot God is. Zij verklaren mensen heilig en doen anders gelovigen in de ban, terwijl
het oordeel aan de Zoon is gegeven. Zij zeggen dat de heiligen de gelovigen beschermen, terwijl
Christus de Bijstand, de Herder is van de gelovigen. Enzovoorts. Maar helaas zijn ook anderen onder
haar bekoring gekomen en gebleven, die niet tot de kerk van Rome behoren, maar tot kerken die uit
haar voortkwamen, en de leer dat Jezus God de Zoon is niet hebben verworpen toen zij daar de gelegenheid voor kregen. Ook de Orthodoxe Kerk, de kerk van het Oost Romeinse Rijk, heeft deze
valse leer. Babylon is in deze tijd daarom niet alleen de goddeloze menselijke samenleving, maar
ook het gehele valse christendom – dat niet werkelijk gelooft in God, omdat het Zijn woord niet
beschouwd als door God ingegeven en Zijn Zoon niet als de enige weg tot behoud – waaraan Christus bij zijn wederkomst een einde zal maken.
Er is nog steeds gelegenheid los te komen van ‘de antichrist’, voor wie zich volledig wil openstellen
voor de ene en ware leer van Christus en zijn apostelen, en wil behoren tot de ware vrouw, die staat
voor de ware gemeente, het koninkrijk van priesters.
Zie voor ‘satan’ en ‘duivel’ de studie Fundamentele begrippen van de zondemacht.
Jan Koert Davids en Arthur Hale
Passages genomen uit de NBG’51 vertaling. Ze zijn ontdaan van ouderwets en formeel taalgebruik.
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J. Het getal 666
Het getal van het Beest, ook wel het teken of symbool van het Beest, is een in Openbaring genoemd
getal dat volgens de meeste christenen op ‘de Antichrist’ zou duiden.
De Griekse aanduiding voor dit getal is ἑξακόσιοι ἑξήκοντα ἕξ (letterlijk: zeshonderd zestig zes).
Indien de getallen weergegeven werden door letters die als Griekse cijfers werden gebruikt, werd
het getal 666 geschreven met de letters chi xi stigma: χξϛ,
In Openbaring vertelt Johannes over een visioen waarin hij een beest uit de zee en een beest uit de
aarde ziet komen. Over het beest uit de aarde hoort hij zeggen:
“Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, laat hij het getal van het beest berekenen, want het is het
getal van een mens, en zijn getal is 666 (zeshonderd zestig zes).” (Op 13:18 HSV)
“Hier komt het aan op wijsheid. Laat ieder die inzicht heeft het getal van het beest ontcijferen; er
wordt een mens mee aangeduid. Het getal is zeshonderdzesenzestig.” (Op13:18 NBV)
Voordat dit ‘te berekenen’ (niet ‘ontcijferen’, alsof het een raadsel of code is **) getal wordt gegeven, hoort Johannes zeggen dat alleen mensen die behoren bij het beest uit de aarde kunnen ‘kopen
of verkopen’. Zij worden voorgesteld als mensen die “het merkteken*, de naam van het beest, of
het getal van zijn naam” hebben (vs. 17; zie ook 14:9).
Er zijn allerlei pogingen gedaan om de naam van een persoon, aan de hand van de getalswaarde van
de letters van die naam in verschillende talen, tot een, vaak door de rekenaar gewenste, oplossing te
komen. Bijvoorbeeld via het Latijn te komen op de paus. Ook de Joodse Kabbala is erbij gehaald.
Openbaring is echter in het Grieks geschreven, voor gelovigen in de tijd van Johannes. Er is daarom
geen enkele gerechtvaardigde reden om het te zoeken in Joodse mystiek of de latere kerktaal, of
welke andere taal ook. Bovendien is het ongerijmd een woordgetal, om te zetten naar een cijfergetal en dan letters te gaan zoeken met een waarde die je opgeteld brengen tot 666.**
In bijlage I is te zien dat met ‘antichrist’ niet een bepaalde persoon of figuur wordt bedoeld (er staat
in de grondtekst ook niet dat het een mens aanduidt, zoals de NBV zegt) – hoewel de ‘antichristelijke leer’ wel door een persoon of instituut vertegenwoordigd kan zijn. Wie in getal 666 het symbool
van de Antichrist = satan wil zien, zit op dood spoor, want de grondtekst zegt duidelijk dat er iets van
mensen mee wordt bedoeld, en ook Johannes legt geen verband tussen antichrist en een bovennatuurlijk wezen als ‘satan’. Het getal zelf, of de getallen zes, zestig en zeshonderd worden nergens in
de Bijbel in verband gebracht met ‘kwaad’. Ook geven de woorden aan dat we de betekenis moeten
zoeken in ‘het beest uit de aarde’, want er wordt duidelijk gezegd dat dat beest ermee is bedoeld.
Opvallend is dat dit ‘getal’ in Openbaring na het eindoordeel terugkomt in combinatie met dat
beest: “En ik zag (iets) als een zee van glas met vuur vermengd, en de overwinnaars van het beest en
van zijn beeld en van het getal van zijn naam … ” (15:2). Als Johannes ‘antichrist’ bedoelde, had hij
dat wel gezegd, want hij gebruikte als enige dit woord in zijn brieven. En dan is er de vraag hoe gelovigen het beeld en het getal van de naam van het beest kunnen ‘overwinnen’…
Het beeld en het getal van het beest geven aan wat het beest is, waar het voor staat (hiervoor ook
behandeld onder De vrouw, de draak en het beest, en uitgebreider te vinden in Dieren, Beesten en
een draak in het boek Openbaring in deze studieserie); en dat is in ieder geval een wereldse, valse
religie, die ingaat tegen wat God, Zijn Zoon en de apostelen hebben bekendgemaakt. Wie daarmee
verbonden is (het merkteken op hand en voorhoofd heeft* – let op de overeenkomst met het gebod
voor Israël in Deuteronomium 6:8 dat Gods verordeningen een teken op hun hand en een voorhoofdsband tussen hun ogen moest zijn; met andere woorden: hun zien, denken en handelen moest
geheel gericht zijn op de dingen van God) zal vallen onder het beschreven oordeel.
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Tot slot willen we nog wijzen op 2 Kronieken 9:13, waar wordt verteld: “het gewicht van het goud
dat in één jaar voor Salomo binnenkwam, bedroeg zeshonderd zesenzestig talenten goud, behalve
wat de handelaars en de kooplieden brachten; ook brachten alle koningen van Arabië en de stadhouders van het land goud en zilver tot Salomo”. Die 666 talenten goud verdiende Salomo met zijn
handelsvloot. Het is op zijn minst opmerkelijk dat het in verband met het getal van het beest juist
gaat om kopen en verkopen. Even opmerkelijk zijn de woorden wijsheid en verstand, die we regelmatig vinden in het boek Spreuken van Salomo – ‘verstand heeft’ meestal als “verstandigheid”, vaak
in combinatie met ‘kennis’. Het boek heeft als doel dat de mens wijsheid en verstandigheid krijgt:
“Welzalig de mens die wijsheid vindt, de mens die verstandigheid verkrijgt” (Spr 3:13; zie 1:1-4).
* Over het merkteken van het beest
Hierover bestaan allerlei opvattingen. Sommigen denken dat het gaat om het logo van de Europese
Commissie, maar velen denken tegenwoordig dat we allemaal een streepjescode of onderhuidse
chip zullen krijgen, en dat we alleen nog zullen kunnen kopen en verkopen wanneer we die hebben.
Maar wie ook maar een klein beetje vertrouwd is met de Bijbel, zou moeten begrijpen dat dit beeldtaal is. Laten we daarom maar eens wat verder kijken naar het gebruikte woord.
Snijwerk
Dat woord is charagma, dat (vrijwel) alleen voorkomt in Openbaring. Maar vanuit klassiek Grieks valt
er toch veel over te zeggen. Het behoort tot een groep woorden die is afgeleid van een stam die iets
van snijden betekent. Een charax is een puntig gesneden paal die, bijvoorbeeld, in de grond wordt
gestoken om een wijnstok op te binden, of een omheining te maken. Van daaruit betekent het ofwel
een verdedigingswerk (‘bolwerk’) van een stad, of juist een belegeringswerk, en dan ook de belegering zelf van die stad. Maar in een andere richting vinden we het woord charagma gebruikt voor een
snijwerktuig, en dan ook een stuk houtsnijwerk dat daarmee is gemaakt, en op die manier ook een
gesneden afgodsbeeld. Vooral in klassiek Grieks wordt het zo gebruikt, maar we vinden het ook zo
in Handelingen 17:29. Een derde betekenis is die waarbij een gesneden vorm wordt gebruikt om iets
te brandmerken. In klassiek Grieks werd het zo gebruikt voor een brandmerk op paarden, waarmee
de eigenaar aangaf dat dit zijn paard was. Een paar duizend jaar later werd in Amerika zo vee gebrandmerkt. En, in de zuidelijke staten van de VS, ook negerslaven die op de plantages werkten.
Ook de Grieks-Romeinse wereld kende slaven: de huisslaven, en de dwangarbeiders op de plantages
en in de mijnen. De eerste groep, de huisslaven, had vaak nog een redelijk goed leven. Zij waren
huispersoneel, en hun diensten werden door hun meesters vaak hoog gewaardeerd. Niet zelden
hadden zij een verantwoordelijke positie, en vaak genoten ze relatief veel vrijheid. Ze bezaten in
latere tijd ook een relatief goede rechtspositie. Voor de slaven op de plantages en in de mijnen lag
dat totaal anders. Zij waren volkomen rechteloos. Vaak werden zij gebrandmerkt om weglopen te
voorkomen, terwijl bij een huisslaaf het eigendomsrecht, wanneer zijn meester dat al nodig vond,
eerder zou worden aangegeven door het dragen van een ijzeren halsband met een ‘penning’ met het
adres van zijn meester en de belofte van een beloning bij terugbrengen. Wanneer een huisslaaf zich,
in de ogen van zijn meester, had misdragen, was verbanning naar een plantage een mogelijke straf,
die hij net zo vreesde als onmiddellijke executie.
Het brandmerk en het zegel
Dat ‘teken’ van het beest is dus de symbolische aanduiding van een brandmerk, waarmee de macht,
die door het beest wordt voorgesteld, haar onderdanen markeert als haar slaven, die haar absolute
gehoorzaamheid verschuldigd zijn. Wie zo gemerkt is, is haar eigendom; die heeft geen recht meer
op een eigen leven, en ‘weglopen’ wordt bestraft met de dood. Maar, anders dan bij de Romeinse
slaven (en die op Amerikaanse plantages), gaat het hier om een vrijwillig aangegane dienstbaarheid.
Je maakt jezelf tot de slaaf van deze wereld en van haar afgod: het materialisme. Of van een goddeloze overheid, om vervolging te ontlopen. Maar in feite steeds tot een vrijwillige slaaf van de zonde.
Zonde is echter als een loverboy, wanneer die je eenmaal in zijn macht heeft, laat hij je niet meer los.
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En tegen die tijd is er niets vrijwilligs meer aan. Dan kun je niet meer kiezen, en de weg waar je je
dan op bevindt kent maar één eindbestemming: de dood.
Zegelafdruk
Maar er is nog een ander woord met deze woordstam. Dat is charaktèr, ons woord karakter. Ook dat
beschrijft de afdruk van een gesneden vorm, maar dan niet als brandmerk, maar als een zegelafdruk, gedrukt in nog zachte was. We vinden dat in Hebreeën 1:3, waar Jezus wordt aangeduid als “de
afstraling van Gods heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen”. Als ‘zegel’ vormt Hij de volmaakte
afbeelding van God zelf. En wij moeten op onze beurt daar weer de afbeelding van worden. En dat is
de betekenis van dat zegel dat in Openbaring wordt verleend aan hen die God dienen voordat de
plagen over de wereld losbarsten (Openbaring 7:3 en 9:4).
** Berekenen
Ter verdere overdenking geven we mee dat ‘getal’ in het Grieks arithmco is, dat we herkennen in het
Engelse arithmetic (rekenkundig). Het woord voor berekenen komt ook voor in Lucas 14:28 voor het
berekenen van kosten. Het gaat om iets dat rekenkundig te bepalen is, geteld kan worden. Het
wordt in het Nieuwe Testament, dus ook in de andere gevallen in Openbaring, gebruikt om een bepaald aantal mensen of engelen aan te geven. In de Septuaginta wordt het altijd rekenkundig gebruikt, dat wat geteld wordt: een aantal, een hoeveelheid, een totaal; en ook als werkwoord tellen.
Het gaat dan om mensen, dieren, tijdseenheden, goederen, en dergelijke. De vraag zou daarom
gesteld kunnen worden, of het dan in het geval van het getal van het beest wel om de getalswaarde
van een naam gaat (omdat deze toepassing verder nergens in de Bijbel te vinden is). Bovendien
wordt er als het om een naam gaat, dan toch weer een bepaald persoon mee bedoeld; en dat is in
het licht van wat we hebben gezien over een antichrist als specifiek persoon niet aannemelijk.
Het blijkt in Openbaring te maken hebben met een wereld waarin alles wordt geteld in mensen, geld
en vooral winst. Vóór het grote oordeel over ‘Babylon’ wordt gewaarschuwd dat zij die het merkteken (van de naam en/of het getal) van het beest hebben, zullen “drinken van de wijn van de gramschap van God” (14:9,10). In 16:19 wordt gezegd dat het moment is gekomen om ‘Babylon’ die beker
te geven, en in 19:15 is het Christus de deze beker geeft. Daartussen, in hoofdstuk 18:3, wordt verteld waarom: “omdat van de wijn van de hartstocht van haar hoererij alle volken gedronken hebben
en de koningen van de aarde met haar gehoereerd hebben en de kooplieden van de aarde rijk geworden zijn uit de macht van haar weelderigheid”. Zelfs mensen worden als koopwaar gezien (vers
13). En dit doet denken aan wat de apostel Petrus schrijft over de valse profeten: “en zij zullen uit
hebzucht met verzonnen redeneringen u als koopwaar behandelen; maar het oordeel houdt zich al
lang met hen bezig en hun verderf sluimert niet” (2 Pet 32:3). Een duidelijk voorbeeld hiervan is de
aflaathandel, waartegen Maarten Luther terecht in verzet kwam. Want niemand kan immers zichzelf of een ander loskopen met geld of goederen.
Er is nog steeds gelegenheid los te komen van ‘de antichrist’, voor wie zich volledig wil openstellen
voor de ene en ware leer van Christus en zijn apostelen, en wil behoren tot de ware vrouw, die staat
voor de ware gemeente, het koninkrijk van priesters.
Zie voor ‘satan’ en ‘duivel’ de studie Fundamentele begrippen van de zondemacht.
Jan Koert Davids en Rudolf Rijkeboer
Passages genomen uit de NBG’51 vertaling, tenzij anders vermeld. Ze zijn ontdaan van ouderwets en
formeel taalgebruik.
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K. Een grote verdrukking
In de uitleg van Jezus’ rede op de Olijfberg is in Deel 2 gezegd, dat alle bijzonderheden van wat in
Matteüs een ‘grote verdrukking’ wordt genoemd, in vervulling zijn gegaan in de eerste eeuw, met de
verwoesting van Jeruzalem en de ontheiliging van de tempel (zie hoofdstuk 5). Hoe moeten we Jezus’ woorden: “Want er zal een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin van de
wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal” (Mat 24:21) dan verstaan?
Zulke woorden komen ook in het boek Daniël voor, waar zij ongetwijfeld betrekking hebben op de
eindtijd, dus waarom zou dat ook hier niet het geval zijn? (Zie ook Bijlage K)
Wanneer we de profetieën over de eindtijd onderzoeken, staat als een paal boven water dat het volk
Israël opnieuw in een uiterst gevaarlijke situatie terechtkomt (zie Deel 2). Ezechiël beschrijft de aanval van bondgenoten op Israël: “een grote schare en een talrijk leger, en u zult optrekken tegen mijn
volk Israël als een wolk die het land bedekt” (Ezech 38:15,16). Joël zegt dat in die dagen en in die tijd,
wanneer God zijn volk terug naar het hun beloofde land brengt, Hij ook alle volken zal verzamelen,
zodat zij naar Jeruzalem zullen oprukken (Joël 3:1 en verder). Zacharia geeft hetzelfde aan: “Dan zal
Ik alle volken tegen Jeruzalem ten strijde vergaderen: de stad zal genomen worden, de huizen zullen
worden geplunderd en de vrouwen geschonden” (Zach 14:2).
Hoe erg dit alles voor de Joden in hun land ook mag zijn, het is toch lang niet zo rampzalig als wat er
in de eerste eeuw is gebeurd. Jezus zei daarover: “Want dit zijn de dagen van vergelding ... Want er
zal grote nood zijn over het land en toorn over dit volk, en zij zullen vallen door de scherpte van het
zwaard en als gevangenen weggevoerd worden onder alle heidenen” (Luc 21:22-24). In plaats van
dagen van vergelding te zijn, brengt de eindtijd de woorden die Jesaja Jeruzalem moest aankondigen in vervulling: “dat zijn lijdenstijd volbracht is, dat zijn ongerechtigheid geboet is, dat het uit de
hand van het HERE dubbel ontvangen heeft voor al zijn zonden” (Jes 40:2). De eindtijd brengt ongetwijfeld, zoals Jeremia zei, “een tijd van benauwdheid voor Jakob”, maar tezelfdertijd geeft hij het
radicale verschil aan met wat in de eerste eeuw is gebeurd, door te vervolgen: “maar daaruit zal hij
gered worden” (Jer 30:7). In de eerste eeuw was er geen redding: Jeruzalem werd verwoest, het volk
uit zijn land verdreven en een zwerf- en lijdenstocht begon, die bijna tweeduizend jaar veel ellende
en vervolgingen in vele landen bracht. In de eindtijd zal God ingrijpen, zodat Zijn volk niet uit het
land verdreven zal worden, maar met Hem verzoend zal worden, en een centrale plaats zal krijgen in
Christus’ Koninkrijk op aarde. Door Jezus’ woorden over de crisis in Jeruzalem toe te passen op de
eindtijd, ontstaat een onoplosbaar probleem.
Maar waarom komen deze woorden in het boek Daniël voor met betrekking tot de eindtijd? Een
nauwkeurige vergelijking brengt een radicaal verschil aan het licht. In zijn rede op de Olijfberg sprak
Jezus over de nood van de Joden, en niet die van andere volken. In Daniël is dat anders: “er zal een
tijd van grote benauwdheid zijn, zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan, tot op die tijd toe”
(Dan 12:1). Dit noemen van volken geeft aan, dat het oordeel in de eindtijd over de niet-Joodse wereld komt, en daaruit zal zij niet gered worden, totdat de zwaar getuchtigde aardbewoners hebben
geleerd dat Israël Gods uitverkoren volk is, en zijn land door God geschonken is, en zij bereid zijn de
heerschappij van Christus vanuit Jeruzalem volledig te aanvaarden.
Arthur Hale
Passages genomen uit de NBG’51 vertaling. Ze zijn ontdaan van ouderwets en formeel taalgebruik.
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L. Die uit de grote verdrukking komen
Tussen de profetieën in het boek Openbaring van toekomstige gebeurtenissen en ontwikkelingen in
de wereld, staat een aantal visioenen over ‘Gods heiligen’. In hoofdstuk 7 vertelt Johannes:
“Daarna zag ik, en zie, een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle volk en stammen en natiën
en talen stonden voor de troon en voor het Lam, bekleed met witte gewaden en met palmtakken in
hun handen. En zij riepen met luide stem en zeiden: De zaligheid is van onze God, die op de troon
gezeten is, en van het Lam!” (Op 7:9,10).
In antwoord op de vraag: “Wie zijn dezen, die bekleed zijn met de witte gewaden, en vanwaar zijn zij
gekomen?” krijgt Johannes het antwoord:
“Dezen zijn het, die komen uit de grote verdrukking: en zij hebben hun gewaden gewassen en die
wit gemaakt in het bloed van het Lam. Daarom zijn zij voor de troon van God en zij vereren Hem dag
en nacht in zijn tempel: en Hij, die op de troon gezeten is, zal zijn tent over hen uitspreiden. Zij zullen
niet meer hongeren en niet meer dorsten, ook zal de zon niet op hen vallen, noch enige hitte, want
het Lam, dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en hen voeren naar waterbronnen van
leven, en God zal alle tranen van hun ogen afwissen” (Op 7:14-17).
Velen zien in deze woorden ‘de grote verdrukking’ een hevige vervolging van christenen in de eindtijd, als gevolg van de opkomst van de beesten uit de zee en de aarde in Openbaring 13. Omdat deze
martelaars trouw zijn tot de dood toe, genieten zij zaligheid in de hemel. Tegen deze opvatting is
een aantal algemene bezwaren in te brengen:
Waar vindt men het bewijs van een zware vervolging in de eindtijd? Allerlei toekomstige ontwikkelingen zijn uiteraard denkbaar, als er maar voldoende tijd voor is. Maar de veronderstelling dat nog
een lange periode voorbij moet gaan voordat Christus komt, is uitgesloten door, onder andere, de
woorden van Joël. Met de nadruk van herhaling wordt verteld dat in die dagen en in die tijd (Joël
3:1), wanneer God Zijn volk naar het land van hun voorvaderen brengt, Hij ook alle volken rondom
Jeruzalem in staat van oorlog zal brengen. Uiteraard gaat de terugkeer van Israël het bijeenroepen
van de volken in het land Israël vooraf, maar kennelijk geen lange tijd. Meer dan zeventig jaar is intussen voorbijgaan sinds de oprichting van de Staat Israël, en meer dan vijftig sinds de stad Jeruzalem in haar geheel in de macht van Israël kwam. Gezien Joëls woorden kan het niet erg lang meer
duren voor de voorzegde aanval zal plaatsvinden, en de ontwikkelingen in het Nabije Oosten doen
de spanning steeds verder toenemen.
Waarom zou deze “grote schare, die niemand tellen kan”, alleen op gelovigen in de eindtijd betrekking hebben? Jezus waarschuwde voor de vervolgingen, die de apostelen en zijn andere dienaars in
de wereld zouden ervaren, en Paulus gaf de ervaring van Christus’ volk in alle tijden aan, toen hij zei
“dat wij door vele verdrukkingen het Koninkrijk van God moeten ingaan” (Hand 14:22). En hoe groot
is de menigte die in de loop van de eeuwen vóór ons is omgebracht om wat zij geloofden?
De opvatting, dat deze martelaren uit de eindtijd speciale aandacht verdienen, en een bijzondere
beloning ontvangen, is ook niet uit de Schrift te bewijzen.
De idee dat zij bij hun (martel)dood direct naar de hemel gaan, is in strijd met de leer dat alle gelovigen op de opstandingsdag tegelijkertijd onsterfelijkheid zullen ontvangen (onder andere 1 Korintiërs
15:51,52). Martelaren die kennelijk al eerder zijn gestorven, ontvingen ook een wit gewaad, maar in
antwoord op hun roep: “Tot hoelang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt U ons
bloed niet aan hen, die op de aarde wonen?”, werd gezegd “dat zij nog een korte tijd moesten rus-
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ten, totdat ook het getal vol zou zijn van hun mededienstknechten en hun broeders, die gedood
zouden worden evenals zij” (Op 6:9-11).
Onder de specifieke bezwaren, die ingebracht kunnen worden tegen de opvatting dat de grote verdrukking marteling in de eindtijd betekent, is het contrast met het visioen van de martelaren onder
het altaar. Daar wordt gezegd dat hun een wit gewaad gegeven werd, maar hier dat “zij [zelf] hebben hun gewaden gewassen en die wit gemaakt in het bloed van het Lam” (Op 7:14). Deze woorden
zouden zeer geschikt zijn om de doop in Christus te beschrijven, een daad van geloof en gehoorzaamheid, waardoor een gelovige bekleed wordt met het witte gewaad van de gerechtigheid van
Christus, en dat hij smetteloos moet bewaren (Openbaring 16:15), maar niet voor Gods gave van
eeuwig leven. Bovendien hebben de gelovigen in dit visioen de zaligheid van hun eindbestemming
nog niet bereikt. Zij zijn nog steeds op hun pelgrimsreis door de woestijn van deze wereld, en volgen
trouw hun Herder die vóór hen gaat en hen voert naar waterbronnen van leven. Dit feit is op zichzelf
bewijs dat zij de uiteindelijke verlossing nog niet hebben bereikt.
Wat is dan de betekenis van de verklaring, dat zij komen uit de grote verdrukking? Het antwoord is
te vinden in de aanhaling in de verzen 16 en 17 uit Jesaja’s profetie over een geestelijke uittocht onder leiding van de Knecht van de HERE: “Aan de wegen zullen zij weiden, op alle kale heuvels zal hun
weide zijn; zij zullen hongeren noch dorsten, woestijngloed noch zonnesteek zal hen treffen, want
hun Ontfermer zal hen leiden en hen voeren aan waterbronnen” (Jes 49:10). Waar komen zij vandaan, en wat voor tocht is dit, waarover ook wordt gezegd: “Zij leden geen dorst, toen Hij hen door
de woestijnen leidde; Hij deed voor hen water uit de rots stromen; Hij toch spleet de rots, zodat het
water vloeide” (48:21)? De taal herinnert aan de uittocht uit Egypte, maar dit keer vertrekt Gods volk
uit Babylon en wat daarmee wordt gesymboliseerd: “Trek uit Babel, ontvlucht de Chaldeeën” (vs.
20). In hetzelfde hoofdstuk in Jesaja waaruit Johannes woorden aanhaalt, is te lezen over de verdrukkers van lsraël (49:26) en een belofte van vrijlating voor gevangenen (verzen 24,25). Hetzelfde
beeld van een geestelijke gevangenis komt ook voor in Jesaja 61, waaruit Jezus de verzen 1 en 2
aanhaalt in de synagoge van Nazareth, en daarover zegt: “Heden is dit schriftwoord voor uw oren
vervuld” (Luc 4:16-21). Dit is ook de Oudtestamentische achtergrond van de roep later in Openbaring: “Ga uit van haar [Babylon], mijn volk, opdat u geen gemeenschap hebt aan haar zonden en niet
ontvangt van haar plagen” (Op 18:4). Paulus past op vergelijkbare wijze Jesaja’s woorden toe in een
oproep aan de gelovigen in Korinte, afscheid te nemen van de praktijken van een slechte wereld:
“Daarom ga weg uit hun midden, en scheid u af, spreekt de Here, en houd niet vast aan het onreine”
(2 Kor 6:17; vergelijk Jes 52:11).
Allen in de grote schare die Johannes ziet, hebben deze beslissende stap door geloof en gehoorzaamheid genomen. Zij hebben voorgoed de wereld vaarwel gezegd, waarvan Babylon het symbool
is; zich rein gemaakt door het offer van Christus, in hun vereenzelviging met diens dood in de doop.
Nu gaan zij als pelgrims achter hun Herder aan, uitziende naar de tijd wanneer zij hun bestemming
zullen hebben bereikt: bronnen van levend water en een eind aan alle verdriet.
Arthur Hale
Passages genomen uit de NBG’51 vertaling. Ze zijn ontdaan van ouderwets en formeel taalgebruik.
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M. Dit geslacht zal niet voorbijgaan
In zijn rede op de Olijfberg zegt Jezus: “Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal zeker niet voorbijgaan,
voordat dit alles gebeurt” (Mat 24:34). De woorden zijn vaak op Christus’ wederkomst in de eindtijd
toegepast, en daaruit is de verwachting ontstaan dat binnen veertig jaar (volgens sommigen de duur
van een generatie) na de oprichting van de Staat Israël in 1948, Christus zou terugkomen. Hoe ongegrond deze toepassing is, blijkt uit de tegenstelling in de verzen 34 en 36 (ook in Marcus 13:30 en
32), die ten eerste wordt aangegeven met het woord ‘maar’ in vers 36, en ten tweede met het contrast tussen ‘dit geslacht’ en ‘dit alles’ in vers 34, en ‘die dag’ en ‘dat uur’ in vers 36. “Dit geslacht zal
zeker niet voorbijgaan voordat dit alles gebeurt” staat tegenover “maar van die dag en van dat uur
weet niemand”. In het eerste geval is er sprake van een vaste begrenzing in tijd, maar zeker niet in
het tweede geval. In dit contrast staat ‘dit alles’ tegenover de dag van Christus’ wederkomst. Wat
inhoudt, dat Jezus met het eerste de verwoesting van Jeruzalem en de ondergang van de natie Israël
in gedachten heeft. De woorden zijn dus niet van toepassing op de eindtijd.
In het licht van het gebruik van de woorden ‘dit geslacht’, in zowel het Oude Testament als in Christus’ leer, zou het onjuist zijn hierin vooral een tijdsaanduiding te zien. Terugziende op de ontrouw
van lsraël na zijn verlossing uit Egypte, beschrijft Mozes het volk – dat vanwege zijn ongehoorzaamheid gedoemd is in de woestijn te sterven – als “een verkeerd en vals geslacht” (Deut 32:5). De schrijver van Psalm 95 kijkt hier op vergelijkbare wijze op terug, en geeft de woorden van God hierover
aan: “Veertig jaren heb Ik Mij geërgerd aan dat geslacht, Ik zei: het is een volk, dwalende van hart,
en zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb Ik gezworen in mijn toorn: Tot mijn rustplaats zullen zij
niet komen!” (vzn 10,11). ‘Geslacht’ heeft hier de betekenis van: Israëlieten van een bepaalde periode en gekenmerkt door een bepaalde geestelijke gezindheid; en dit geldt evenzeer voor Jezus’ gebruik ervan. Hij zegt, bijvoorbeeld: “Een slecht en overspelig geslacht verlangt een teken, en het zal
geen teken ontvangen dan het teken van Jona” (Mat 16:4). Hij heeft het hier kennelijk niet over de
Joden als volk, maar over zijn tijdgenoten, die de bijzondere gelegenheid van zijn komst en prediking niet hebben aangegrepen. Dit geldt ook voor zijn waarschuwing voor een zwaar oordeel over
het volk dat Hem heeft verworpen, en daarmee de maat van zijn boosheid heeft volgemaakt: “opdat
over u zal komen al het rechtvaardige bloed, dat vergoten werd op de aarde ... Voorwaar, Ik zeg u: Al
deze dingen zullen komen over dit geslacht”; en in de daaropvolgende woorden zinspeelt Hij op wat
Jeruzalem te verwachten heeft (Matteüs 23:32 en verder).
Evenals het volk, dat de bijzondere ervaring van de tekenen en wonderen van de uittocht uit Egypte
had, zijn redding onwaardig was en gedoemd werd in de woestijn te sterven, zo zou het volk dat
Christus verwierp de tragische gevolgen daarvan moeten dragen. Vanwege het bijzondere voorrecht
dat het volk had gehad, rustte daarop een grote verantwoordelijkheid, en door de verwaarlozing
hiervan ook een zwaar oordeel.
Arthur Hale
Passages genomen uit de NBG’51 vertaling. Ze zijn ontdaan van ouderwets en formeel taalgebruik.
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M. Het visioen van de tempel in Ezechiël
De reacties op Ezechiëls visioen van een schitterende tempel in het land Israël, variëren van geboeidheid
tot verbijstering. Wat was het oorspronkelijke doel van dit opmerkelijke gedeelte van de Schrift, en wat
is het belang ervan voor ons?
Ezechiël diende verbannen Israëlieten die wegkwijnden in Babylon, en spoorde hen aan tot trouw en
moedigde hen aan in hun behoeftige situatie. Het is dan ook niet verwonderlijk dat zijn profetie
opent met een ontzagwekkend visioen van de cherubs (hoofdstuk 1). Dit wordt gevolgd door openlijke aanklachten over de geestelijke tekortkomingen van de Israëlieten, en vervolgens door profetieën over de oordelen over verschillende volken die Israël vijandig gezind zijn.
Naarmate de lezer vordert in het boek, maken profetieën tegen andere volken plaats voor een
prachtige belofte van het herstel van Israël in zijn oude vaderland, en de nederlaag van Gog, de laatste agressor tegen Gods uitverkoren volk, waarop God zal worden geëerd door zowel Joden als nietJoden: “Dan zullen zij die van het huis van Israël zijn, weten dat Ik, de HEERE, hun God ben vanaf die
dag en daarna” (Ezech 39:22), en “zal Ik … voor de ogen van vele heidenvolken bekend worden. Dan
zullen zij weten dat Ik de HEERE ben”, “Die Israël heiligt, wanneer Mijn heiligdom voor eeuwig in hun
midden zal zijn” (38:23, 37:28).
Een raadselachtig visioen
Na negenendertig kleurrijke en opwindende hoofdstukken, is er een duidelijke tempoverandering in
als we hoofdstuk 40 bereiken. In de hoofdstukken 40 tot en met 43 staan gedetailleerde specificaties
voor de bouw van een enorme tempel in Israël (40:2 en verder) – het ‘heiligdom’ waar in hoofdstuk
37 naar wordt verwezen – terwijl in de hoofdstukken 44 tot en met 46 de verordeningen voor de
dienst in die tempel worden beschreven.
Waarom ontving Ezechiël zulke gedetailleerde informatie om met zijn tijdgenoten te delen? Waarom zijn deze details bewaard gebleven ten behoeve van latere generaties trouwe gelovigen? Omdat
niets erop wijst dat het de heiligen zullen zijn die dit bouwwerk zullen bouwen, mogen we aannemen dat de details niet om alledaagse praktische redenen zijn gegeven.
De toekomstige tempel die Ezechiël beschrijft is veel groter en uitgebreider dan Salomo’s tempel,
terwijl de tempel die door de teruggekeerde ballingen werd gebouwd minder groots was dan die van
Salomo (zie Haggaï 2:3). Hij wordt zelfs groter dan het prachtige bouwwerk dat in opdracht van koning Herodes de Grote werd gebouwd.
Wanneer wordt de tempel uit dit visioen gebouwd?
Tot op heden is deze profetie niet in vervulling gegaan, dus moeten we concluderen dat deze tempel
nog gebouwd moet worden. Maar wanneer?
Het lijkt mij dat er twee fundamentele bezwaren zijn tegen het idee dat Ezechiëls tempel gebouwd
zal worden vóór de terugkeer van Jezus Christus:
1. Er is geen belemmering voor zijn terugkeer vandaag, want er zijn geen profetieën die vervuld moeten worden voordat Hij terugkeert. Als we suggereren dat de tempel gebouwd
moet worden voordat Christus terugkeert, zou dat betekenen dat zijn terugkeer niet nabij is.
Het zou vele jaren vergen om een structuur van deze omvang en complexiteit te bouwen.
2. Zacharia 14 beschrijft een enorme aardbeving, die de topografie van het gebied van Jeruzalem na de terugkeer van Christus totaal zal veranderen.

77

Sommige radicale Joden streven ernaar de Rotskoepel en de Al Aqsa-moskee te vervangen door een
derde Joodse tempel, die gebouwd wordt op de plaats waar vroeger de tempels van Salomo en
Herodes stonden, maar dat is niet het onderwerp van Ezechiëls profetie. De Israëlische regering
steunt dit voorstel niet, en het zou onmogelijk zijn om er internationale steun voor te krijgen. Zelfs
als er een derde tempel zou worden gebouwd, zou dit geen vervulling zijn van Ezechiëls profetie,
omdat een van de doelen van Ezechiëls tempel is om een plaats te bieden waar de sterfelijke bevolking tijdens het Koninkrijk zal komen voor aanbidding zoals beschreven in Zacharia 14:16. Elk
bouwwerk dat in het gebied van Jeruzalem is gebouwd vóór de terugkeer van Christus zal worden
vernietigd door de enorme aardbeving waarnaar Zacharia 14:4 verwijst in verband met de terugkeer
van Christus. De door Ezechiël beschreven tempel moet daarom worden gebouwd nà de terugkeer
van de Heer Jezus Christus en de aardbeving die op zijn terugkeer volgt.
Een onderwerp van blijvend belang
Veel trouwe Bijbelonderzoekers denken diep na over dit visioen, vooral zij die een passie hebben
voor architectuur en bouw. Anderen aarzelen vanwege de ‘saaiheid’ van alle details, die voor hen
weinig van belang lijken te zijn. Toch is deze informatie ten behoeve van ons bewaard gebleven en,
op basis van het feit dat de gehele Schrift ons help bij ons leven in Christus, gaat het ons erom de
boodschap ervan voor dienaren van God vast te stellen.
Velen hebben geprobeerd de beschreven details in de profetie van Ezechiël te verwerken in een tekening; van klassiek tot hoogst opmerkelijk – zo publiceerde Henry Sulley, een Engels architect, in
1887 zijn boek De Tempel van de Profetie van Ezechiël een opvallende afbeelding van hoe het heiligdom er volgens hem uit zou kunnen zien.

Maakt dat wat uit?
Dat er een ordelijk systeem van aanbidding zal zijn in het Koninkrijk, blijkt uit Jesaja 56:7, Zacharia
14:16 en andere passages. Het kan dus niet verkeerd zijn om de gedetailleerde informatie die door
Ezechiël wordt onthuld om te zetten in een beeld van hoe de structuur eruit zou kunnen zien; maar
de vraag is of dat het hoofddoel van het visioen is? De vatbaarheid voor meerdere interpretaties van
ten minste een deel van de details, wijst er sterk op dat het hoofddoel van het visioen niet was om
Ezechiëls tijdgenoten of zijn latere lezers te voorzien van de specificaties die de bouwers nodig zouden hebben om het bouwwerk op te richten.
God vertelde Ezechiël waarom Hij hem het visioen gaf:
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“U, mensenkind, breng het huis van Israël de boodschap van dit huis, zodat zij zich schamen vanwege hun ongerechtigheden, en laten zij het ontwerp meten.” (43:10)
“Het huis van Israël” moest kennis nemen van het ontwerp en de indeling van het heiligdom, maar
het doel was niet dat ze het zouden bouwen, maar dat ze zich zouden “schamen vanwege hun ongerechtigheden”. Direct voorafgaand aan deze uitspraak vatte God deze ongerechtigheden samen, die
ertoe leidden dat de natie in gevangenschap terechtkwam:
zij “verontreinigden … Mijn heilige Naam met hun gruweldaden, die zij deden, zodat Ik hen ombracht in Mijn toorn. Nu zullen zij hun hoererij en de dode lichamen van hun koningen ver van Mij
houden, zodat Ik voor eeuwig onder hen wonen zal.” (vzn 8,9)
De Israëlieten bij wie Ezechiël woonde, waren in ballingschap in Babylon vanwege hun ongerechtigheid. In overeenstemming met de profetieën van Jeremia voorzegde Ezechiël dat zij op een dag
zouden terugkeren naar hun vaderland en hun heilige stad. Het gevaar was echter dat ze, terwijl ze
wachtten op die dag dat ze zouden mogen terugkeren, zich helemaal thuis zouden voelen in de
weelde van Babylon.
Het versterken van de dingen die overblijven
Ezechiëls toehoorders wisten dat hun heilige stad was geplunderd, de muren waren vernield en de
tempel was leeggeroofd. Vele tientallen jaren voordat Jeruzalem in handen viel van de Babyloniërs
was zij al in verval geraakt, ontdaan van haar schatten om tegemoet te komen aan de eisen van de
binnenvallende machten. De ballingen waren nu honderden kilometers ver weg in een heel ander
land. Ze waren gevangenen, maar gevangenen in de modernste en meest luxueuze stad van de wereld van die tijd. Op het hoogtepunt, toen Ezechiël profeteerde, was Babylon werkelijk wonderbaarlijk. Nebukadnessar pochtte: “Is dit niet het grote Babel, dat ik als een huis voor het koninkrijk gebouwd heb, door mijn sterke macht en ter ere van mijn majesteit?" (Dan 4:30).
Het grote Babylon inderdaad. Meer dan 2000 jaar na Nebukadnessar verwonderen de archeologen
die de ruïnes van de stad opgraven zich altijd over haar pracht en praal. Stel u voor welke grote indruk de stad moet hebben gemaakt op de Israëlieten, die uit het verarmde Judea daarheen waren
overgebracht. Langs de brede boulevards stonden monumentale gebouwen, zoals het paleis van
Nebukadnessar, dat bekend staat als ‘het wonder van de mensheid’. De verbazingwekkende ‘hangende tuinen’ van Babylon zouden aan dit paleis hebben gegrensd.
Het allerbeste wat de wereld toen te bieden had, het hoogtepunt van wat de mens in die tijd kon
bereiken, was in Babylon in overvloed aanwezig. Zeventig jaar verblijf in deze kosmopolitische, welvarende wereldstad heeft een verzwakkend effect gehad op het geestelijk leven van veel bannelingen. Toen Babylon werd omvergeworpen, verordende de Perzische koning Cyrus dat de Joden konden terugkeren en Jeruzalem herbouwen. Velen gaven gehoor aan de oproep en keerden terug onder Zerubbabel, maar het boek Ezra vertelt dat dit er minder dan 50.000 waren (Ezra 2:64,65). Vermoedelijk was het leven in Babylon voor velen te aangenaam geworden en aarzelden ze om te vertrekken.
Zich bewust van hoe verleidelijk Babylon zou zijn, gaf God Ezechiël dit visioen van een verbazingwekkende structuur, waarvan de grootte en grootsheid zelfs het beste wat Babylon te bieden had
zou overschaduwen. Zij hadden alle reden om zich te verwonderen over de bouwwerken in Babylon,
maar wat Ezechiël beschreef was nog groter. Zoals Henry Sulley opmerkte, is het “een vergezicht
van majestueuze zuilen, en een brede uitgestrektheid van galerijgebouwen, die de toeschouwer
misschien wel ontzag zal inboezemen”.
Het visioen was bedoeld om in het huis van Israël een geest van berouw op te roepen:
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“Als zij zich dan schamen vanwege alles wat zij gedaan hebben, maak hun dan bekend de vorm van
het huis, de inrichting ervan, de uitgangen ervan en de ingangen ervan, ja, alle vormen ervan, met
alle bijbehorende verordeningen, alle bijbehorende vormen en alle bijbehorende wetten, en schrijf
dat voor hun ogen op, zodat zij heel de vorm ervan met alle bijbehorende verordeningen in acht
nemen en die houden.” (Ezech 43:11).
Datering van het visioen
De datering van het visioen ondersteunt deze conclusie. De profeet is heel precies over het tijdstip
waarop hij het visioen van de tempel kreeg:
“In het vijfentwintigste jaar van onze ballingschap, aan het begin van het jaar, op de tiende van de
maand, in het veertiende jaar nadat de stad was verslagen, op diezelfde dag was de hand van de
HEERE op mij en bracht Hij mij erheen.” (40:1)
Alleen Ezechiëls korte profetie die in 29:17-21 werd opgetekend, is later gedateerd. Het jaar waarin
hij dit visioen ontving was 572 voor onze jaartelling (voj). Verschillende geleerden hebben geconcludeerd dat dit een jubeljaar was, het eerste sinds het jubeljaar waarin koning Josia het Pesach in het
achttiende jaar van zijn bewind hield (2 Koningen 23:22,23).
De dag waarop hij het ontving is ook veelzeggend. De tiende dag van de eerste maand is de dag
waarop de Israëlieten een lam moesten nemen ter voorbereiding van het Pesach-feest (Exodus
12:3). Pesach sprak tot Israël over de bevrijding uit de slavernij, het einde van de macht van hun vijanden, het voorbijgaan van hun ongerechtigheden (als ze berouwvol waren) en een nieuw begin in
Gods dienst.
De veertien jaar na de verwoesting van Jeruzalem waren meer dan lang genoeg voor een deel van de
ballingen, om te wennen aan het leven in Babylon en hun verlangen af te zwakken om terug te keren
naar het land. Dit betekent dat het een ideaal moment was om hen te herinneren aan Gods plan
voor Zijn volk en voor alle volken die in Abraham gezegend zullen worden. Het visioen had misschien niet hetzelfde gevolg en de kracht om corrigerende maatregelen uit te lokken, als het heel
snel na de verovering van Jeruzalem was geopenbaard.
De bannelingen die verleid werden door het leven in Babylon, of het gevaar liepen verleid te worden,
zouden in dit visioen een belofte vinden van iets veel groters dan ze in Babylon elke dag om zich
heen zagen. Het grote Babylon leek misschien onaantastbaar, maar die ‘stad’ (het woord dat ook
van de heilige stad in Ezechiël 40:1,2 wordt gebruikt) was gedoemd te vallen. En in Jeruzalem voorzegde Jeremia, een tijdgenoot van Ezechiël, dat “een grote ramp” over Babylon zou komen, ondanks haar “grote geluid” en haar golven die brullen als “machtige wateren” (Jeremia 51:54,55).
Ezechiëls visioen in 572 voj, toen de hoop op het herstel van Judea vaag leek, was bedoeld als een
tegengif voor de verleidelijke cultuur van Babylon. Dit visioen, dat in de Pesach-tijd aan het huis van
Israël werd geopenbaard, was bedoeld “zodat zij zich schamen vanwege hun ongerechtigheden”
(Ezech 43:10), zich af te keren van hun slechte wegen, en uit te kijken naar de heerlijkheden die God
voor het zaad van Abraham in petto had. Minder dan veertig jaar later zou Babylon door de Meden
en de Perzen worden veroverd, en zou er een decreet worden uitgevaardigd dat de ballingen zou
toestaan om terug te keren.
Het belang ervan voor ons nu
Ezechiëls visioen van een groot heiligdom dat in het land moet worden gebouwd, was bedoeld om
het huis van Israël in zijn tijd aan te moedigen tot trouw en hun uitzien naar de bevrijding uit de slavernij te verlevendigen. Het zou vandaag de dag hetzelfde effect moeten hebben op Israël.
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Zeven keer wordt ‘Babylon’ in de Openbaring beschreven als ‘groot’. Zes van die zeven verwijzingen
gaan over haar vernietiging bij de wederkomst van Christus. De wereld waarin het tegenwoordige
huis van geestelijk Israël – de gemeente – God wil dienen is net zo verleidelijk als het oude Babylon.
Dit is vooral waar in religieuze termen, met de praktijken van ‘de grote hoer’ Babylon en haar dochters die soms zo verleidelijk zijn. De wijsheid die van ons wordt gevraagd, is om aandacht te schenken aan de waarschuwing “Ga uit haar weg, Mijn volk, opdat u geen deelhebt aan haar zonden, en
opdat u niet van haar plagen zult ontvangen” (Op 18:4).
Vindt u de structuren (zowel letterlijk als figuurlijk) die door de moderne mens zijn gebouwd verleidelijk en afleidend? Concentreer u dan op een visioen van iets veel mooiers dat God zal oprichten,
als de structuren van de moderne mens zijn weggevaagd. Als christenen hebben we genoeg om ons
te ‘schamen vanwege onze ongerechtigheden’. Maar blijf daarbij uitkijken naar de tijd wanneer de
volgelingen van Christus uit de slavernij verlost zullen zijn en geen gevangenen van de zonde en de
dood meer zullen zijn.
Toen het einde van Ezechiëls bediening naderde, leek Babylon misschien onneembaar. Het was op
het hoogtepunt van zijn macht en invloed, maar binnen een generatie zou het omvergeworpen worden. De wereld om ons heen heeft een vernisje van duurzaamheid, maar net als het oude Babylon is
de ondergang ervan zeker en dreigt deze binnenkort te komen – alle tekenen wijzen daarop, vooral
de in hetzelfde boek Ezechiël aangekondigde terugkeer van Israël naar het land van hun voorvaders.
Juist daarom worden de gelovigen opgeroepen te bidden: “kom, Heer Jezus”!
Geoff Henstock
Bijbelpassages uit de HSV
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