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Licht op de dag van de Here

8. Een conflict waarbij de gehele wereld betrokken is
God openbaart Daniël aan het eind van diens leven wat er in de loop van de
eeuwen met zijn volk en land zou gebeuren. Na de verzen 36-39 van hoofd-
stuk 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 een conflict tussen ‘de koning van
het noorden’ en ‘de koning van het zuiden’. Deze aanduidingen worden in
Daniël gebruikt na de verdeling van het Griekse Rijk van Alexander de Grote
onder zijn vier generaals, waar de Ptolemeeën in Noord-Egypte en de Seleu-
ciden in het huidige Syrië en Zuid-Turkije de machtigsten waren. De Seleu-
cidische koning Anthiochus Epifanes probeerde de Joodse godsdienst uit te
roeien (zie vs 31). Na de opkomst van het Romeinse Rijk waren de Romeinen
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, waar-
van koning Nebukadnezar droomde, beeldden het vierde rijk uit. De geschie-
denis 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.

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); “en hij zal de landen binnenvallen, en als een overstroming steeds ver-
der 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, bin-
nendringen in Juda, overstromen en steeds verder om zich heen grijpen, rei-
ken 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, verbre-
ken, aan zijn einde komen bevestigt wat we zagen in het vorige artikel.

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 konin-
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gen 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 krijgs-
lieden aantreden, oprukken! ... Laat de volken opstaan en oprukken naar het
dal van Josafat, want daar zal Ik zitten om alle volken van rondom te rich-
ten ... Menigten, menigten in het dal van de beslissing ...”. Dit herinnert aan
wat gebeurde in de tijd van koning Josafat van Juda. De Moabieten en Ammo-
nieten trokken massaal op tegen Juda, maar God gaf de overwinning, waarna
de verliezers elkaar uitmoordden (2 Kron 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 hei-
lig Sieraadland (Jeruzalem) — maar dan komt hij aan zijn einde, zonder dat
iemand hem helpt.” In Openbaring 16:16 is deze locatie de vlakte van Megid-
do, 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 Na-
ties in New York. Maar de laatste decennia hebben de VN hun motto verraden
door het zwaard op te nemen. Zelfs kleine landen, die zelf geen oorlog zou-
den beginnen, doen daaraan mee. Een opvallende vervulling van deze profe-
tie 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 onder-
gang: “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. J.K.D.
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