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Licht op de dag van de Here

11. De koning van het Zuiden
In het vierde artikel van vorig jaar 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 Israël 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 bevin-
den 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 een-
voudige 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 Noor-
den’ 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 en 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 muse-
umschatten 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 bemachti-
gen, 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?

Met Tarsis werd in het OT mogelijk de stad Carthago (bij het huidige Tu-
nis in Tunesië in Noord Afrika) of het eiland Sardinië bedoeld. Carthago
was een machtige Fenicische handelsstad, gesticht door Tyrus en Sidon
(in het huidige Libanon). Hierop duidt ook Jes 23:6,7. Koning Salomo had
met de koning van Tyrus handelsschepen die naar en van Tarsis voeren (2
Kron 9:21). 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 Kron 1:7 — in dit vers worden ook de Kittieten broedervolk van
Tarsis genoemd; in Jesaja 23:12 varen inwoners van Tyrus na de verwoes-
ting van hun stad naar de Kittieten [Cyprus], waar zij volgens vers 1 oor-
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spronkelijk vandaan kwamen). De naam Tarsis werd ook (oorspronkelijk?)
gebruikt voor de moederstad Tyrus zelf (Jes 2:16; 23:14).

Maar wie worden met Scheba en Dedan bedoeld, en wat is hun relatie
met Tarsis? Interessant is dat Tarsis en Scheba ook samen worden ge-
noemd in Psalm 72, geschreven door David als gebed tot God voor zijn
zoon en opvolger Salomo. De woorden hebben wel betrekking op de rege-
ring van Salomo, maar zijn ook duidelijk profetisch, omdat de verzen 8 en
11 pas volledig worden vervuld door de Messias (vgl Zach 9:9,10). Maar de
verzen 9 en 10 van de psalm hebben wel degelijk (ook) betrekking op Sa-
lomo: “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 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, o.a. 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 vin-
den 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 De-
dan (Gen 10:6,7). Wat verwarrend is echter dat Abraham later nog een
vrouw had. Uit de zonen die hij van haar had werden ook een Scheba en
Dedan geboren. Zij woonden waarschijnlijk in het noordelijk deel van het
Arabisch schiereiland. Dit grensde aan Edom (dat nu in Jordanië zou lig-
gen), en mogelijk hadden deze Dedan en Edom zich verbonden (zie Jer
49:8, Ezech 25:13 en 27:20,21, Jes 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 mis-
schien gaat het nog wel wat verder dan dat. Bovendien mogen we ook
niet vergeten dat de profeten in een plat vlak zagen, waardoor toekom-
stige gebeurtenissen aan de horizon in elkaar overlopen. Daarnaast zijn
die toekomstige gebeurtenissen vaak beschreven aan de hand van gebeur-
tenissen die eerder of in hun eigen tijd gebeurden. J.K.D.


