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Licht op de dag van de Here

9. 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 betrok-
kenen. 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 groot-
khan van de Mongolen. Maar wie zijn die volken? Na de zondvloed verme-
nigvuldigde het gezin van Noach zich. In Genesis 10 staan de geslachtsre-
gisters van de nakomelingen van Jafeth, Cham en Sem. De zonen van
Jafeth waren o.a. 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 Ps 120:5). Een nako-
meling van Gomer was Togarma. De nakomelingen van Jafeth bewoonden
“de kustlanden van de volken”, waarmee de Middellandse Zee wordt be-
doeld. In het begin bewoonden zij het zuiden van wat nu Turkije is, van-
waar zij naar het westen, het noorden en het gebied rond de Kaspische
Zee trokken. We vinden hen ook in Jesaja 66:19 als “de verre kustlan-
den”. ‘De koning van het noorden’ in de eindtijd moeten we dus 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 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 voort-
gekomen”, en Sidon. Zij breidden zich uit langs de kuststrook van het hui-
dige Libanon tot de Gazastrook en dan naar het oosten richting de Dode
Zee. (Hierin 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.) Vanaf deze kuststrook trokken zij verder het Afrikaanse con-
tinent in.

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 nakome-
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vanuit de Bijbel en het Nieuws

lingen 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. In Psalm 83 zien we 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 Ty-
rus; 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 ver-
want (Gen 28:9). Hagarenen zullen wel andere nakomelingen van Hagar,
de moeder van Ismaël, zijn. 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 rekening houden met het feit
dat God alleen kon spreken in termen van wat de mensen toen bekend
was. De namen van volken kunnen dus ook deels betrekking hebben op
het gebied dat zij bewoonden. Aan de hand daarvan kunnen we ze benoe-
men 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 (Ezech 38:2-
6). In Daniël 11 komen daar Libyërs bij, die met de Egyptenaren en Ethio-
piërs al eerder samen optrokken tegen Israël (2 Kron 12:3). Ethiopiërs
streden echter ook samen met de Lydiërs en Puteeërs tegen Egypte (Jer
46:9). Perzen, Lydiërs en Puteeërs waren bondgenoten van Tyrus (Ezech
27:10); ze 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: “ijlings zal Ik de vergelding op uw
eigen hoofd doen neerdalen” (Joël 3:4). J.K.D.


