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Licht op de dag van de Here

12. Het doelwit: Israël
We hebben gezien dat in Daniël 11 ‘de koning van het Noorden’ aan-
stormt 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 in een al woedende oor-
log liggen, 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 zul-
len 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
o.a. 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 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 beklem-
toning, dat wat nu gezegd wordt van het hoogste belang 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: “Aldus
luidt het woord van de HERE, die de hemel uitspant en de aarde grond-
vest, en de geest van de mens in diens binnenste formeert” (vs 1). Waar-
om is dit nodig? Ten eerste is dit een echo van wat God vóór de balling-
schap door Jesaja even plechtig en met nadruk had gezegd over de terug-
keer 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 uitge-
breid ... 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
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vanuit de Bijbel en het Nieuws

Mij niet” (45:21). De hemel en aarde zijn, behalve de letterlijke woon-
plaatsen van respectievelijk 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 heer-
schappij en samenleving op aarde brengt in plaats van de aardse, mense-
lijke. Dan zal niemand meer denken aan wat er was: “Maar u zult u ver-
blijden en juichen voor eeuwig over wat Ik schep, want zie, Ik schep Je-
ruzalem tot jubel en zijn volk tot blijdschap. En Ik zal juichen over Jeru-
zalem 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 (Luc 24:26). Ten tweede is in het licht hiervan de bood-
schap van Zacharia voor hemzelf en zijn volk zo onverwachts en onbegrij-
pelijk: 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. Te
dien dage zal Ik Jeruzalem maken tot een steen, die alle natiën moeten
heffen; allen die hem heffen, zullen zich deerlijk verwonden. En alle vol-
ken van de aarde zullen zich daarheen verzamelen” (vzn 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 vzn 4-9). Ook hier zijn twee sta-
dia in de aanval mogelijk: het begint met een aanval door buurvolken van
Israël (“de volken in het rond”), waarna “alle natiën” erbij betrokken ra-
ken (wat tegenwoordig steeds vaker gebeurt als het om oorlogen gaat).

Omdat de meeste inwoners van Israël ongelovig zijn, en dus niet vertrou-
wen op God, hebben zij zich tot de tanden bewapend en zelfs bescher-
ming 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 wij ook van de ge-
zindheid 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 om-
wille van u, o huis van Israël, doe Ik het, luidt het woord van de Here HE-

RE, maar om mijn heilige naam; weet dat wel! Schaam u en word schaam-
rood over uw wandel, huis van Israël” (samenvoeging Ezech 36:22 en 32).

J.K.D.


