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Voorwoord

Zodra zij over de eerste schok van Jezus’ kruisiging en opstanding waren geko-
men, hadden de discipelen een vraag, die zij Hem verlangend stelden: “Here, her-
stelt U in deze tijd het koningschap voor Israël?” Of zij dat beseften of niet, een
psalmist had vele eeuwen eerder precies verwoord wat zij verlangden: “U zult op-
staan, U over Sion erbarmen, want het is tijd haar genadig te zijn, want de bepaal-
de tijd is gekomen” (Ps. 102:14). In zijn antwoord verwees Jezus Christus de apos-
telen naar hun taak als zijn getuigen in de wereld. Hij had kunnen zeggen: ‘Zijn
jullie vergeten, dat Ik enkele dagen geleden zei dat de tempel eerst afgebroken
zal worden, en Jeruzalem door heidenen vertrapt, totdat de tijden van de heide-
nen vervuld zijn?’ Omdat dit alles in vervulling is gegaan, en Jeruzalem sinds 1967
vrij is gekomen van niet-Joodse overheersing, wordt de vraag van de discipelen
actueler dan ooit: Breekt nu de langverwachte tijd van de komst van Gods Ko-
ninkrijk op aarde aan, waarvoor de Here zijn volgelingen heeft leren bidden?

Het ligt voor de hand dat, als wij verlangen naar de komst van Gods Koninkrijk,
wij een levendige belangstelling zullen hebben voor Gods openbaringen door Zijn
profeten. Zij vertellen ons dat Jeruzalem de plaats is waar de Koning zal komen;
dat er in het land van Israël teruggekeerde Joden zullen zijn, die Jezus van Naza-
ret nog niet als hun Messias erkennen; dat Christus de wereld zal confronteren in
Gods land, waar vele volken samengekomen zijn, die niet begrijpen dat Hij dit
voor altijd aan Zijn verbondsvolk heeft geschonken. Terwijl de ogen van de we-
reld op dat land en op dat volk zijn gericht, vindt de openbaring van Christus’
heerlijkheid plaats, waardoor de sluier van een verbijsterde wereld weggenomen
zal worden, zodat zij leert dat God leeft en dat Zijn Koninkrijk is gekomen. Een
ideaal scenario eigenlijk, en deze consequente voorstelling van de grote crisis in
de eindtijd in het Midden-Oosten, door de profeten in Israël, is reden genoeg zich
hier verder in te verdiepen.



1. Het volk en het land
Ik zal uw nageslacht vermenigvuldigen als de sterren van de hemel,

en Ik zal uw nageslacht al die landen geven. (Genesis 26:4)

Op welke wijze hij de hemelse roeping ontving weten wij niet. Hoe hij zo over-
tuigd kon zijn dat het bevel inderdaad van God kwam vertelt de Bijbel ons niet.
Maar Abram – of Abraham (vader van een menigte), zoals hij later werd genoemd
– moet zeer goede redenen hebben gehad om naar aanleiding hiervan een stap
te nemen die voor de rest van zijn leven grote gevolgen zou hebben. Een welge-
stelde stadsbewoner, in een rijke en beschaafde samenleving, zegt familie, vrien-
den en land niet zomaar vaarwel om naar een verafgelegen en onbekend land te
reizen. Aangekomen in het land dat God hem wees, zwierf hij tot zijn sterfdag
rond tussen de steden van de Kanaänieten. Dat hij nooit spijt van zijn onderne-
ming had, blijkt uit het feit dat hij nooit besloot terug te keren.

Tijd
Dit alles getuigt van een sterke motivatie. In tegenspraak met de gangbare ver-
onderstelling dat Abraham en zijn afstammelingen van huis uit nomaden waren,
die op hun tochten ook Kanaän binnentrokken, is hun voortdurende besef vreem-
delingen te zijn in een heidense, hun dikwijls onvriendelijke, samenleving. In de
korte schetsen van het leven van de aartsvaders in het boek Genesis duikt het
woord vreemdeling herhaaldelijk op – wat aangeeft dat zij zich onder de Kanaäni-
tische stammen helemaal niet thuis voelden. De HERE beschreef Abrahams nieu-
we woonplaats als “het land, waarin u als vreemdeling verblijft” (Gen 17:8). Toen
Abraham genoodzaakt werd een stukje grond te kopen om zijn vrouw te begra-
ven, ging hij naar een stad in de buurt en leidde zijn verzoek om een bepaalde
spelonk en wat grond eromheen te mogen kopen in met de verklaring: “Een
vreemdeling en bijwoner ben ik bij u” (Gen 23:4). Hoewel hij ook zelf van zijn ge-
boorte af in Kanaän had geleefd, zei zijn zoon Isaäk later tot diens zoon Jakob:
“Hij [God, de Almachtige] geve u de zegen van Abraham, u en uw nageslacht met
u, zodat u het land van uw vreemdelingschap, dat God aan Abraham gegeven
heeft, in bezit krijgt” (Gen 28:4). En toen de Farao van Egypte deze inmiddels be-
jaarde kleinzoon van Abraham vroeg hoe oud hij eigenlijk was, kreeg hij als ant-
woord: “Het getal van de jaren van mijn vreemdelingschap is honderd en dertig”
– wat minder dan “het getal van de levensjaren van mijn vaderen in de dagen van
hun vreemdelingschap” (Gen 47:9).

Alleen op Gods bevel zonderde de eerste aartsvader van het volk Israël zich af van
de cultuur die hij altijd had gekend in Chaldea. In plaats van te blijven wonen in
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een van die ruime huizen in Chaldea die archeologen beschrijven, brachten hij en
zijn familie hun leven voortaan door in tenten, rondzwervende van de ene plaats
naar de andere, totdat Jakob en zijn hele familie verhuisde naar Egypte, waar hun
kinderen lange tijd in dwangarbeid zouden leven.

Wat zij in hun vreemdelingschap wel ontvingen, waren zeer bijzondere beloften.
Er lag tijdens hun ontberingen altijd iets schitterends aan de horizon van hun le-
ven, al bleef dit tot hun sterfdag toe buiten hun bereik. De schrijver van de brief
aan de Hebreeën gaf de zaak zo weer: “In dat geloof zijn deze allen gestorven,
zonder de beloften verkregen te hebben; slechts uit de verte hebben zij die ge-
zien en begroet, en zij hebben beleden, dat zij vreemdelingen en bijwoners waren
op aarde” (Heb 11:13). Het feit dat zij nooit naar hun plaats van a�omst terug-
keerden, geeft aan dat hun intussen een ander, veel beter vaderland in het voor-
uitzicht was gesteld. Juist daarom was God bereid hen te eren door Zijn naam
aan de hunne te verbinden, zeggende: “Ik ben de God van Abraham, Isaäk en Ja-
kob” – een benaming die een gezegende toekomst inhield.

Als de sterren van de hemel
Abraham was oud geworden. Al had de HERE hem al vele jaren een nageslacht
beloofd, hij bleef nog altijd kinderloos. De tijd was al lang voorbij dat Saraï in
staat was een kind te baren, en het zag er naar uit dat Abraham, als hij kwam te
sterven, zijn bezit aan zijn hoofdknecht zou moeten nalaten. Het was daarom
niet vreemd dat Abraham, toen de HERE hem weer in een droom verscheen, zeg-
gende: “Vrees niet, Abram ... uw loon zal zeer groot zijn”, een vraag durfde te
stellen over het probleem waarmee hij al zo lang worstelde: “Here HERE, wat zult
U mij geven, daar ik kinderloos heenga?” (Gen:15:1 e.v.).

Hij bevond zich blijkbaar nog steeds in diezelfde droom toen hij, door God geleid,
midden in de nacht uit zijn tent stapte, en hem gezegd werd: “Zie toch op naar de
hemel en tel de sterren, indien u ze tellen kunt ... Zo zal uw nageslacht zijn”. De
nachthemel was voor Abraham een bekend schouwspel. Hij had al zo vaak vol
bewondering naar de ontelbare lichtpunten tegen de donkere achtergrond van
het onmetelijke hemelgewelf boven zijn hoofd getuurd. En hij had ongetwijfeld
datzelfde overstelpende gevoel van bewondering voor de grootheid van het heel-
al en eerbied voor de Schepper van alle dingen gekend, dat later ook in David op-
kwam en waarover hij in een psalm zou schrijven. In elk van die lichtpuntjes
mocht Abraham voortaan een mens zien die uit hem geboren zou worden, bij
elkaar een geweldige menigte kinderen! Later zou de HERE nog een andere ver-
gelijking gebruiken om Zijn “vriend” te overtuigen van de ontelbaarheid van
diens nageslacht: “als het zand aan de oever van de zee” (Gen 22: 17).
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De belofte van een talrijk volk
Laten wij eerst al deze beloften in Genesis van een talrijk volk even op een rijtje
zetten, als eerste van een aantal basisfeiten die onmisbaar zijn voor een helder
begrip van de huidige toestand in het Midden-Oosten en wat daarvan te ver-
wachten is.

Aan Abraham:
“Ik zal u tot een groot volk maken” (Gen 12:2).
“Tel de sterren, indien u ze tellen kunt ... Zo zal uw nageslacht zijn” (Gen 15:5).
“U zult de vader van een menigte volken worden ... U zult niet meer Abram ge-
noemd worden, maar Abraham, omdat Ik u tot een vader van een menigte volken
gesteld heb. Ik zal u uitermate vruchtbaar maken en u tot volken stellen, en ko-
ningen zullen uit u voortkomen” (Gen 17:4-6).
“Ik zal uw nageslacht zeer talrijk maken, als de sterren van de hemel en als het
zand aan de oever van de zee” (Gen 22:17).

Aan Isaak:
“Ik zal uw nageslacht vermenigvuldigen als de sterren van de hemel” (Gen 26:4).

Aan Jakob:
“Uw nageslacht zal zijn als het stof van de aarde, en u zult u uitbreiden naar het
westen, oosten, noorden en zuiden” (Gen 28: 14).
“God, de Almachtige, zegene u, Hij make u vruchtbaar en vermenigvuldige u, zo-
dat u tot een menigte van volken wordt” (Gen 28:3).
“Ik ben God, de Almachtige, wees vruchtbaar en word talrijk; een volk, ja een me-
nigte van volken, zal uit u ontstaan, en koningen zullen uit uw lendenen voortko-
men” (Gen 35:11).
“Vrees niet naar Egypte te trekken, want Ik zal u daar tot een groot volk ma-
ken” (Gen 46:3).

Een uitverkoren volk
Het ligt voor de hand dat Gods keuze van het volk dat uit Abraham zou ontstaan,
betekent dat dit het meest geschikt zou zijn voor het doel dat Hij voor ogen had.
De geschiedenis toont ons de bijdragen aan de samenleving van vele begaafde
Joden, zoals filosofen, wetenschappers, economen, staatslieden en musici. De 
nauwkeurigheid waarmee de Joden de geschriften van het Oude Testament de
eeuwen door hebben bewaard en overgeschreven, is ook een bijzondere reden
voor onze dankbaarheid. Maar aan zulke bijzondere begaafdheden, die medebe-
palend hadden kunnen zijn voor Gods keuze van Israël, gaat de Bijbel stilzwijgend
voorbij, en fundeert die verkiezing enkel op Gods trouw aan Zijn beloften aan de
aartsvaders en Zijn liefde voor Zijn uitverkoren volk:
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“Niet, omdat u talrijker was dan enig ander volk, heeft de HERE Zich aan u ver-
bonden en u uitverkoren; veeleer bent u het kleinste van alle volken. Maar, omdat
de HERE u lie�ad en de eed hield, die Hij uw vaderen gezworen had, heeft de HE-

RE u met een sterke hand uitgeleid en u verlost uit het diensthuis, uit de macht
van Farao, de koning van Egypte, opdat u zou weten, dat de HERE, uw God, de
enige God is, de trouwe God, die het verbond en de goedertierenheid houdt je-
gens wie Hem lie�ebben en zijn geboden onderhouden, tot in duizend geslach-
ten; maar aan ieder persoonlijk van hen die Hem haten, oefent Hij vergelding
door hem te gronde te richten” (Deut 7:7-10).

Deze passage geeft een leerzame verklaring van de betekenis van Israël in Gods
heilsplan. Individuen die afwijken van Zijn wil bevinden zich, net als alle andere
ongelovige of ongehoorzame mensen, in een toestand van vervreemding van
God. Maar vanwege Zijn trouw aan de aartsvaders geeft God het volk nooit volle-
dig prijs. Dit was ook Paulus’ constatering, nadat de meerderheid van het Joodse
volk Jezus van Nazaret als zijn Heiland had verworpen: “Zij zijn naar het evangelie
vijanden om uwentwil, naar de verkiezing zijn zij geliefden omwille van de vade-
ren. Want de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk
[onveranderlijk]” (Rom 11:28,29).

Het land van de belofte
Samen met dit vooruitzicht op de groei van hun afstammelingen tot een talrijk en
machtig volk kregen de aartsvaders ook de belofte van een door God gekozen en
geschonken woonplaats. Gezien de huidige strijd om het bezit van het land Israël
is het raadzaam goede notie te nemen van Gods voornemen.

Het eerste dat Abraham wist van de erfenis die hij zou ontvangen, was toen hij op
zijn reis het land Kanaän was binnengekomen en God hem verscheen met het
bericht: “Aan uw nageslacht zal Ik dit land geven” (Gen 12:7). Dat het gebied zeer
ruim zou zijn, blijkt uit een volgende aanduiding, toen Abraham in Bethel ver-
bleef:
“Sla toch uw ogen op, en zie van de plaats waar u bent, naar het noorden, zuiden,
oosten en westen, want het gehele land, dat u ziet, zal Ik u en uw nageslacht voor
altijd geven ... Sta op, doorwandel het land in zijn lengte en breedte, want u zal Ik
het geven” (Gen 13:14,15,17).
Geen nauwkeurig vastgestelde grenzen dus, want van het bergland waar Abra-
ham stond had men een zeer ruim uitzicht tot in de verste verte. Dit geldt eigen-
lijk ook voor de volgende belofte:
“Aan uw nageslacht zal Ik dit land geven, van de rivier van Egypte tot de grote
rivier, de rivier de Eufraat” (Gen 15:18).
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Alleen in de tijd van David reikte Israëls erfenis tot de Eufraat in de omgeving van
Hamath, en de zuidwestelijke grens was gewoonlijk de zogenoemde “beek van
Egypte” (niet de Nijl). Deze landbelofte komt herhaaldelijk ter sprake bij Gods
verschijningen aan de aartsvaders:

Aan Abraham:
Ik zal aan u en uw nageslacht het land, waarin u als vreemdeling vertoeft, het ge-
hele land Kanaän, tot een altijd durende bezitting geven” (Gen 17:8).

Aan Isaäk:
“Ik zal aan u en uw nageslacht al die landen geven, en Ik zal de eed gestand doen,
die Ik uw vader Abraham gezworen heb” (Gen 26:3).

Aan Jakob:
“Het land, waarop u ligt, zal Ik aan u en uw nageslacht geven” (Gen 28:13).
“En dit land, dat Ik Abraham en Isaäk gegeven heb, zal Ik u geven; en uw nage-
slacht zal Ik dit land geven” (Gen 35:12).

Midden onder de volken
Het ligt ook voor de hand dat de HERE een land zou kiezen dat aan Zijn opdracht
voor Israël zou beantwoorden. “Van de HERE is de aarde en haar volheid” (Ps
24:1), schreef David als psalmist. Als Schepper van de aarde, met haar afwisselen-
de landschap van bergen en dalen, rivieren en meren, vruchtbare streken en dor-
re woestijnen, heeft Hij voor Zijn volk de juiste woonplaats gekozen en hen dat
geschonken. Achteraf kunnen wij de voordelen zien van deze strook land ten oos-
ten van de Middellandse Zee. Vooral de eerste tijd was er behoefte aan bescher-
ming tegen de afgoderij en kwade praktijken in de omringende landen. Daarom
waren de natuurlijke barrières van zee in het westen, bergland in het noorden, en
woestijngebied ten oosten en zuiden, bevorderlijk voor het eigen volksleven en
tevens de geestelijke groei van de natie.

Tezelfdertijd was het volk bestemd een “koninkrijk van priesters” te zijn, dat zich
moest wijden aan de taak andere volken in Gods wegen te onderwijzen. Geen
afgelegen uithoek van de wereld dus, maar een land ergens tussen de andere vol-
ken in zou het meest geschikt zijn; en God vertelt dat dit Zijn keuze van dat land
heeft bepaald: “Zo zegt de Here HERE: Dit is Jeruzalem. Midden onder de volken
heb Ik het gesteld, met landen eromheen” (Ezech 5:5).

Het land van Israël ligt op het kruispunt van de wereld, op de plaats waar de drie
grote landmassa's van Europa, Afrika en Azië bijeenkomen. Het zal daarom niet
toevallig zijn dat juist in dit land de grote gebeurtenis plaats zal vinden, waardoor
de HERE Zich voor het oog van de wereld zal manifesteren. Hetzelfde hoofdstuk
dat ons vertelt: “Ik zal Mij groot en heilig betonen en Mij doen kennen ten aan-
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schouwen van vele volken; en zij zullen weten, dat Ik de HERE ben”, zegt ook dat
het land van Israël gelegen is “op het middelpunt van de aarde” (Ezech 38:23, 12).

Lang nadat de aartsvaders overleden waren, toen hun kinderen langdurige
dwangarbeid in Egypte hadden doorstaan en daaruit bevrijd waren, getuigde Mo-
zes van de vervulling van de belofte van een talrijk volk: “heden bent u zo talrijk
als de sterren van de hemel (Deut 1:10). Voordat hij afscheid van hen nam, wilde
Jozua, Mozes’ opvolger, ook getuigen van de vervulling van Gods belofte van het
land Kanaän als hun woonplaats: “Alles is voor u uitgekomen. Zijnerzijds [van
Gods kant] is niets onvervuld gebleven” (Joz 23:14).

De vervulling van de belofte
Deze vervulling van Gods belofte is geen afsluiting, maar eerder een verzekering
dat de HERE trouw zal blijven aan Zijn voornemen met Zijn uitverkoren volk. Er
zouden tijden komen dat het volk vanwege zijn ontrouw zou worden gestraft met
verstrooiing en de verwoesting van zijn land. Maar in het perspectief van Gods
eeuwige voornemen zou Israëls afdwaling gezien worden als een tijdelijke ramp:
“Zoals Ik gezworen heb, dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zou-
den komen, zo heb Ik gezworen, dat Ik niet meer toornig op u zal zijn noch u zal
dreigen. Want bergen mogen wijken en heuvelen wankelen, maar mijn goeder-
tierenheid zal van u niet wijken en mijn vredesverbond zal niet wankelen, zegt uw
Ontfermer, de HERE” (Jes 54:9,10).

Van alle andere factoren die bepalend zijn voor de toekomst in het Midden-
Oosten, is Gods trouw aan Zijn beloften aan Israël verreweg de belangrijkste.
Daarin ligt de zekerheid dat er een blijvende en gezegende plaats voor Israël en
zijn land is weggelegd: “Hij zal Zich wederom over ons ontfermen, Hij zal onze
ongerechtigheden vertreden ... U zult trouw bewijzen aan Jakob, goedertieren-
heid aan Abraham, gelijk U van oude dagen af aan onze vaderen hebt gezwo-
ren” (Micha 7:19,20).
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2. Ik dood en doe herleven
Ik zal u uit uw graven doen opkomen, o mijn volk,

en u brengen naar het land van Israël. (Ezechiël 37:12)

Veel volken hebben hun eigen volksliederen, waarin zij hun roemrijk verleden en
de bijzondere daden van hun helden in gedicht en met muziek grootmaken. Zelfs
voordat Israël zijn leven als natie in eigen land begonnen was, kreeg Mozes de
opdracht het volk zijn eigen lied te leren: “schrijf dit lied op en leer het de Israëlie-
ten, leg het hun op de lippen, opdat dit lied Mij tot getuige zij tegen de Israëlie-
ten” (Deut 31:19). In dit “getuigen tegen” klinkt iets onheilspellends. Het lied be-
zingt de verheven roeping van Israël, maar in plaats van dit te prijzen als prestatie
van het volk wordt zijn bijzondere geschiedenis volledig aan Gods goedheid toe-
geschreven: “Want deel van de HERE is zijn volk, Jakob het Hem toegemeten erf-
deel ... Hij beschutte hem, lette op hem, bewaarde hem als zijn oogappel ... Hij
deed hem rijden over de hoogten van de aarde, en eten de opbrengst van het
veld; Hij deed hem honig zuigen uit de rots, en olie uit het keihard gesteen-
te” (Deut 32:9 e.v.).

De reden waarom dit volkslied in Israël nooit populair is geworden, ligt voor de
hand. Het is zowel geschiedenis als profetie; en nog merkwaardiger dan de dank-
bare lofprijzing van Gods goedheid, bewezen in Zijn zorg voor Zijn uitverkoren
volk, is de onthulling dat Israël Gods genade op zeer beschamende wijze zal be-
antwoorden: “Hij verwierp God, die hem gemaakt had, hij minachtte de Rots van
zijn heil. Zij verwekten Hem tot naijver [afgunst, jaloezie] door vreemde goden,
met gruwelen krenkten zij Hem ... De Rots, die u verwekt heeft, hebt u veron-
achtzaamd en vergeten de God, die u heeft voortgebracht” (Deut 32:15-18).

Het derde deel van het lied waarschuwt het volk voor het onheil, waarmee zijn
ontrouw en ongehoorzaamheid zouden worden gestraft. In plaats van Zijn volk te
beschermen tegen de vijandigheid en roofzucht van de omringende volken zal
God zijn ondergang als natie toelaten: “Toen de HERE dat zag, heeft Hij hen ver-
worpen, omdat Hij gekrenkt was door zijn zonen en dochters; Hij zei: Ik wil mijn
aangezicht voor hen verbergen ... Zij verwekten Mij tot naijver door wat geen god
is, zij krenkten Mij met hun ijdelheden. Daarom zal Ik hen tot naijver verwekken
door wat geen natie is, door een dwaas volk zal Ik hen krenken” (Deut 32:19-25).

Tenslotte bezingt het slot van het lied Gods ontferming over het volk, dat Zijn
goedheid zo onwaardig is: “Want de HERE zal recht doen aan zijn volk en Zich
ontfermen over zijn knechten ... Zie nu, dat Ik, Ik het ben, daar is geen God, be-
halve Mij. Ik dood en doe herleven, Ik verbrijzel en Ik genees” (Deut 32:36,39).
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De belofte “Ik doe herleven” drukt op zichzelf de verwachting van de vromen in
Israël uit, ook in Oudtestamentische tijden, van opstanding uit de doden in de
eindtijd. Hannah, de moeder van Samuël, gaf hier uitdrukking aan in haar lof-
zang: “De HERE doodt en doet herleven, Hij doet naar het dodenrijk neerdalen en
daaruit opkomen” (1 Sam 2:6). Hier hebben zij echter geen betrekking op het in-
dividu maar op de natie. Israël zou als natie ten val komen, het volk verstrooid
worden in vele landen. Maar even zeker als God Zijn gestorven kinderen in de
eindtijd weer tot leven zal opwekken tot nieuw en eeuwig leven, zo zal ook het
verbondsvolk weer verlost worden uit zijn verstrooiing, om weer een natie in ei-
gen land te zijn, en zal het een heerlijkheid ervaren groter dan ooit tevoren.

Israël zal als natie sterven
Vóór Israël dit lied te leren had Mozes het schrikbarende leed dat over het volk
zou komen, als gevolg van ontrouw aan Gods verbond, in heldere taal beschre-
ven: “De HERE zal u verstrooien onder alle natiën van het ene einde van de aarde
tot het andere ... U zult onder die volken geen rust vinden noch een rustplaats
voor uw voetzool; de HERE zal u daar een bevend hart geven, ogen vol heimwee
en een kwijnende ziel. Zonder ophouden zal uw leven in gevaar verkeren; ’s
nachts en overdag zult u opschrikken en van uw leven niet zeker zijn. ’s Morgens
zult u zeggen: Was het maar avond; en ’s avonds: Was het maar morgen – vanwe-
ge de vrees, die uw hart vervult, en vanwege het schouwspel, dat uw ogen
zien” (Deut 28:64-67). Met deze woorden beschreef Mozes Israëls lange lijdens-
weg, lang voordat het volk die zou gaan. Het feit dat Mozes op deze wijze het
sterven van de natie Israël lang van tevoren had verkondigd, verzekert ons van de
zekerheid van zijn wederopstanding. Want ook hierover lieten Mozes’ woorden
niets aan duidelijkheid te wensen over:
“Wanneer dan al deze dingen over u komen, de zegen en de vloek, die ik u voor-
gehouden heb ... dan zal de HERE, uw God, in uw lot een keer brengen en Zich
over u erbarmen; Hij zal u weer bijeenbrengen uit al de volken, naar wier gebied
de HERE, uw God, u verstrooid heeft. Al waren uw verdrevenen aan het einde van
de hemel, de HERE, uw God, zal u vandaar bijeenbrengen en vandaar halen; de
HERE, uw God, zal u brengen naar het land, dat uw vaderen bezeten hebben, u
zult het bezitten en Hij zal u weldoen en u talrijker maken dan uw vaderen” (Deut
30:1-6).

Als gevolg van zijn ongehoorzaamheid zou God Zijn volk overgeven in de macht
van andere natiën, die Israël veel leed zouden toebrengen. In het slot van het lied
van Mozes dragen de verantwoordelijke natiën op hun beurt Gods straffend ge-
richt. Met het herstel van Zijn volk zullen deze volken Gods oordeel ondergaan,
wat ook in de beeldrijke taal van een gevecht met zwaard en pijlen wordt verteld:
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“Dan zal Ik wraak oefenen aan mijn tegenstanders, en vergelding brengen over
wie Mij haten ... Hij oefent wraak aan zijn tegenstanders en verzoent zijn land,
zijn volk” (Deut 32:41,43).

De wederopstanding van Israël
In geen ander profetisch boek is de langdurige doodstoestand van het volk Israël
zo aanschouwelijk voorgesteld als in het visioen van Ezechiël. De Geest van God
voerde hem door de lucht naar een dal, waar hij omheen liep. Het dal zag eruit als
een afgrijselijke knekelplaats: overal lagen de doodsbeenderen van mensen, die
er door het zonlicht van vele jaren bleek en dor uitzagen. Ezechiël werd daar niet
heen gebracht met de bedoeling slechts een verbaasd toeschouwer te zijn. Hij
had als profeet van de HERE de opdracht gekregen namens Hem Zijn krachtige
woord uit te spreken:
“Zo spreekt de Here HERE tot deze beenderen: Zie, Ik breng geest in u, en U zult
herleven: Ik zal spieren op u leggen, vlees op u doen komen, u met een huid over-
trekken en geest in u brengen, zodat u herleeft; en u zult weten, dat Ik de HERE

ben” (Ezech 37:1-6).

De profeet voerde zijn taak als woordvoerder van de Here uit, en was getuige van
de directe uitwerking van het woord dat hij sprak. Op deze plaats, zo stil en
doods, kwam een uiterst merkwaardige beweging: de losse beenderen schikten
zich bijeen om geraamten van mensen te vormen. In en op deze skeletten kwa-
men alle organen van mensen, met zenuwen en spieren, ogen en oren, huid en
haar. Waar alleen botten te zien waren, lag het dal nu vol lijken, koud en bewe-
gingloos, als gesneuvelden na een massale veldslag. Eens, volgens de voorstel-
ling in het boek Genesis, had de eerste mens in dezelfde toestand op de grond
gelegen, nadat God hem geschapen had maar nog niet tot leven gebracht. Toen
volgde de laatste scheppingsdaad, waardoor Adam rechtop stond als een levend
mens: “de HERE God blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de mens tot een
levend wezen” (Gen 2:7). Zo’n laatste levengevende taak moest Ezechiël uitvoe-
ren, door de levengevende geest van de HERE te gebieden uit alle richtingen te
komen en deze doden de levensadem in te blazen. Toen hij dat deed herhaalde
zich dat laatste scheppingswonder, maar dan op veel grotere schaal: “de geest
kwam in hen en zij herleefden en gingen op hun voeten staan, een geweldig
groot leger” (Ezech 37:10).

Nergens in de gehele Schrift wordt de opstanding van Gods kinderen uit de do-
den in de eindtijd, om Zijn gave van eeuwig leven van Christus te ontvangen, zo
aanschouwelijk voorgesteld als in dit visioen. Maar die toepassing ligt buiten de
bedoeling van de profetie: “Mensenkind, deze beenderen zijn het gehele huis van
Israël” – dus niet de kinderen van God uit alle tijden en landen. Als hun beenderen
konden spreken, zouden zij getuigen van het vaste vertrouwen op de opstanding
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waarmee Gods kinderen zijn gestorven: “God heeft niet alleen de Here opge-
wekt, maar zal ook ons opwekken door zijn kracht” (1 Kor 6:14). Maar deze been-
deren waren wanhopig, even wanhopig als de leden van het verstrooide volk Isra-
ël dat zij ooit weer als een gezegende natie in het land van hun voorvaderen zul-
len leven: “Zie, zij zeggen: Onze beenderen zijn verdord en onze hoop is vervlo-
gen; het is met ons gedaan. Daarom profeteer en zeg tot hen: Zo zegt de Here
HERE: Zie, Ik open uw graven en zal u uit uw graven doen opkomen, o mijn volk,
en u brengen naar het land Israël. En u zult weten, dat Ik de HERE ben, wanneer
Ik uw graven open en u uit uw graven doe opkomen, o mijn volk. Ik zal mijn Geest
in u geven, zodat u herleeft en Ik zal u doen wonen in uw land” (Ezech 37:11-14).
De voorstelling is enigszins veranderd van overal liggende beenderen tot een be-
graafplaats, maar de betekenis blijft dezelfde.

“Ik dood en doe herleven”, zei de HERE tot Mozes. “Hij doodt en doet herleven,
Hij doet naar het dodenrijk neerdalen en daaruit opkomen” zei Hannah enkele
eeuwen later in haar lofzang. De beide liederen getuigen van de sterke verwach-
ting van opstanding uit de doden, waar wat in Ezechiëls visioen in de toekomst
ligt niet de opstanding van personen maar de wederopstanding van Israël als na-
tie is. De profetie van Hosea is al lang in vervulling gegaan: “Want vele dagen zul-
len de Israëlieten blijven zitten zonder koning en zonder vorst” (Hosea 3:4). Nu
mogen wij de vervulling zien van een andere profetie van hem, waarin hij een be-
roep op zijn volk deed tot inkeer te komen: “Kom, laat ons wederkeren tot de HE-

RE! Want Hij heeft verscheurd, en zal ons helen; Hij heeft geslagen, en zal ons ver-
binden. Hij zal ons na twee dagen doen herleven, op de derde dag zal Hij ons op-
richten, en wij zullen leven voor zijn aangezicht ... Zo zeker als de dageraad is zijn
opgang” (Hosea 6:1-3).

Israël leeft nu weer als natie, maar zolang het volk zijn Messias niet erkent is het
geestelijk dood. Zijn herstel in de eindtijd wordt in het visioen voorgesteld als een
proces. Dit zal pas voltooid zijn wanneer Ezechiëls andere woorden in vervulling
zijn gegaan:
“een nieuw hart zal Ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste ... Mijn Geest
zal Ik in uw binnenste geven en maken, dat u naar mijn inzettingen wandelt en
ijverig mijn verordeningen onderhoudt” (Ezech 36:26,27).

Wat al is geschied, versterkt de verwachting van de volledige vervulling van Gods
belofte, Zijn volk uit zijn nationale graf op te wekken tot een nieuw en gezegend
leven in zijn land.

11



12

3. Het verwoeste land hersteld
Ik zal u bevolken als vanouds

en u weldoen meer dan vroeger. (Ezechiël 36:11)

“Van de HERE is de aarde en haar volheid, de wereld en die daarop wonen”
schreef David (Psalm 24:1). Als Schepper van hemel en aarde is God vanzelfspre-
kend de Eigenaar van al wat is, en heeft Hij hier de beschikking over. Toen Hij de
mens schiep gaf Hij hem de hoge status van landvoogd van de aarde – een gunst
die David met bewondering vervulde: “U doet hem heersen over de werken van
uw handen, alles hebt U onder zijn voeten gelegd” (Ps 8:7). God had immers die
taak aan Zijn engelen kunnen toevertrouwen; en in dat geval was de aarde een
veel schoner en meer lee�are woonplaats dan die zij nu helaas is. De vervuiling 
van land, water en lucht is in eerste instantie een zonde tegen God, Die ze ge-
schapen heeft en aan Wie zij toebehoren. Een verwaarlozing door de mens van
zijn door God gegeven verantwoordelijkheid toezicht te houden op wat Hij ge-
maakt had en daarvoor te zorgen.

Als Eigenaar van de aarde bepaalde God in welk land Zijn uitverkoren verbonds-
volk zou wonen. Toen Abraham het land Kanaän binnenkwam zei de HERE: “Aan
uw nageslacht zal Ik dit land geven” (Gen 12:7). Hij stelde de grenzen vast, zeg-
gende: “Aan uw nageslacht zal Ik dit land geven, van de rivier van Egypte tot de
grote rivier, de Eufraat” (Gen 15:18). Naar dit land bracht Hij Israël, na het volk uit
Egypte te hebben verlost: “U leidde in uw goedertierenheid het volk dat U verlost
hebt; U leidde het door uw kracht naar uw heilige woonplaats” (Ex 15:13).

In overeenstemming met het verbond tussen God en Israël zou het ook de plaats
zijn waar Hij onder Zijn volk zou wonen: “U brengt hen en plant hen op de berg
die uw erfdeel is; de plaats die U, HERE, tot uw woning gemaakt hebt; het heilig-
dom, HERE, door uw hand gesticht” (Ex 15:17). Daarom is het land Israël in bijzon-
dere zin Gods land, en het volk wordt gezien als Zijn pachters.

Om Israël Zijn verbond met de HERE in herinnering te houden, moest iedereen
elke zevende dag ophouden met zijn gewone bezigheden om zich aan de HERE te
wijden. Ook zou het land een sabbatsrust hebben. Wat een dag voor een mens is,
is een jaar voor een land, zodat ieder zevende jaar een landsabbat moest zijn:
“Wanneer u in het land komt, dat Ik u geef, dan zal het land rusten, een sabbat
voor de HERE ... in het zevende jaar zal het land een volkomen sabbat hebben,
een sabbat voor de HERE: uw akker zult u niet bezaaien en uw wijngaard niet
snoeien” (Lev 25:2-4). Wat in dit jaar vanzelf groeide, zou niet het eigendom van
de bezitter van het erf zijn maar van allen zonder onderscheid: “De sabbatsop-



brengst van het land zal u tot voedsel zijn: u en uw slaaf en uw slavin, uw dagloner
en uw bijwoner, die bij u verblijven” (Lev 25:6). Na zeven zulke cyclussen van ze-
ven jaar werd in het vijftigste jaar het jubeljaar gevierd. Iemand die zijn erf ver-
pacht had, kreeg het vrij terug, zodat dit altijd een familiebezit bleef en groot-
grondbezit onmogelijk werd.

Door middel van zulke verordeningen moesten de Israëlieten leren dat zij Gods
land slechts in pacht hadden: “het land zal niet voor altijd verkocht worden, want
het land is van Mij, en U bent vreemdelingen en bijwoners bij Mij” (Lev 25:23). Het
volk mocht in het land blijven wonen zolang het trouw was aan Gods verbond.
Ongehoorzaamheid zou gestraft worden met verbanning.

Zelfs voordat Israël het door God geschonken land in bezit ging nemen, gaf Mo-
zes’ profetie aan dat het volk het voorschrift – het land elk zevende jaar braak te
laten liggen – niet zou volbrengen. Alleen als het volk uit het land weggevoerd
zou worden, zouden zaaien en maaien ophouden:
“Dan zal het land zijn sabbatsjaren vergoed krijgen, al de dagen dat het woest ligt
en u in het land van uw vijanden bent; dan zal het land rusten en zijn sabbatsjaren
vergoeden. Al de tijd van de verwoesting zal het rusten, de rust die het niet gehad
heeft gedurende uw sabbatsjaren, toen u daarin woonde ... Maar het land zal
door hen verlaten worden en het zal zijn sabbatsjaren vergoed krijgen, terwijl het
verwoest ligt zonder hen” (Lev 26:34,35,43).

Voordat het volk het beloofde land in bezit had genomen, werd het bemoedigd
door Mozes’ beschrijving van de plaats die God voor zijn verbondsvolk gekozen
had:
“Want de HERE, uw God, brengt u in een goed land, een land van beken, bronnen
en wateren, die in de dalen en op de bergen ontspringen; een land van tarwe en
gerst, van wijnstokken, vijgenbomen en granaatappelen; een land van olierijke
olij�omen en honig; een land, waarin u niet in armoede uw brood zult eten, 
waarin u aan niets gebrek zult hebben; een land, waarvan de stenen ijzer zijn en
uit welks bergen u koper zult houwen. U zult eten en verzadigd worden en de HE-

RE, uw God, prijzen om het goede land dat Hij u gaf” (Deut 8:7-10).

Als het land zo begerenswaardig was vanwege zijn vruchtbaarheid, waarom zou-
den de naburige volken het dan onbebouwd hebben laten liggen toen het volk
Israël weggevoerd werd in ballingschap? Bovendien lag het land tussen de grote
rijken van Assur-Babel aan de Eufraat en Egypte aan de Nijl, aan belangrijke we-
gen tussen het westen en het oosten, noorden en zuiden. Ezechiël stelde de ge-
nadeloze roofzucht van de Edomieten (wier Arabische afstammelingen in het
huidige Jordanië en een deel van Israël wonen) aan de kaak, toen zij zich verheug-
den over de ondergang van het kleine Godsrijk Israël, zeggende: “Die beide vol-
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ken en die beide landen zullen mij toebehoren; wij nemen ze in bezit ... zij zijn
verwoest; zij zijn ons gegeven om ons te voeden! ... eeuwige hoogten zijn in ons
bezit gekomen” (Ezech 36:10,12,2). Eeuwen later, in navolging van hun praktijk,
gaf de Romeinse macht, die in de eerste eeuw een algemene opstand de kop in
drukte en vele Joden uit het land wegdreef, na afloop veel grond in Judea aan 
haar soldaten als loon. Daarbij brachten zij de woorden van de profetie in het
boek Daniël, van de Romeinse verwoesting van Israël, in vervulling: “hij [de eigen-
gereide koning van vers 36] zal hen tot heersers maken over velen en grond aan
hen toedelen als beloning” (Dan 11:39).

De Romeinen en hun opvolgers vernielden de olij�omen en de steunmuren die 
nodig waren voor de terrascultuur. Invasie door bedoeïenen met hun geiten be-
lette de groei van nieuwe bomen en maakte de verwoesting van het land com-
pleet.

Een verlaten land
Het land is in de loop van de eeuwen steeds minder bevolkt geworden, maar
nooit zo erg als in de eeuwen voordat de heersende Turken in 1917 uit het land
werden gedreven. Vele reizigers, die in de negentiende eeuw naar het land gin-
gen, getuigden van zijn verwoesting. ‘De volledige vernietiging van de bossen en
de verwaarlozing van de terrassen die eens steun voor de grond aan de hellingen
bood, veroorzaakte erosie en liet kale rotsen achter waar eens wijngaarden en
graanakkers bloeiden’. ‘Ik beklom een berg vlak bij het Meer van Galilea. Het leek
alsof de Verderfengel hier was gekomen. Zelfs met de hulp van een verrekijker
kon ik geen stad, geen dorp, zelfs geen huis zien. Een treurig en verlaten stilte
heerste overal. Verwoesting houdt een onafgebroken sabbat nu’. Voor het bin-
nenland van Syrië en Palestina hadden de heersers minder interesse... Eeuwen-
lang had Palestina niet onder invasies te lijden. Maar dat betekende ook dat men
allerlei regionale en lokale potentaten hun gang liet gaan. In het verpauperende
land, praktisch gesloten voor de handel, voerden Arabische clans en districtsgou-
verneurs hun nimmer aflatende vendetta’s. Nemen we daarbij nog in aanmerking 
dat misoogsten, sprinkhanenzwermen, aardbevingen en besmettelijke ziekten
het land voortdurend teisterden, dan zullen we beter begrijpen dat, volgens be-
trouwbare berekeningen, Palestina gedurende de twee en een halve eeuw duren-
de regering van de Mammelukken tweederde van zijn bevolking verloor. De
opengevallen plaatsen werden niet door immigratie aangevuld, behalve door die
van bedoeïenhorden uit de Arabische en Sinaï woestijn. En dit soort immigratie
had beter niet kunnen plaatsvinden. Voor een groot deel leefden deze woestijn-
kinderen van roof; en zelfs als zij niet plunderden en stalen, was hun aanwezig-
heid nauwelijks minder noodlottig. Want de kudden, die zij meebrachten en op
de voormalige landbouwgronden lieten grazen, bestonden vooral uit geiten. De
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geit is een groter gevaar voor landstreken als Palestina dan zelfs de sprinkhanen
waren. Een geit eet nu eenmaal alles wat plantaardig is, ook en vooral de jonge
spruiten van opschietende bomen en struiken. Van die tijd af tot in de twintigste
eeuw waren de bergen van Palestina kaal. De afwezigheid van wortels die de
grond bijeenhouden, leidde tot erosie en gaf het bergland zijn troosteloos aan-
zien: voor een groot deel kale kalkrots, slechts afgewisseld door doornstruiken
die zelfs de geiten te machtig waren. ‘Wanneer men de nauwkeurige kaarten van
Palestina, zoals in de negentiende eeuw door Britse militaire cartografen vervaar-
digd, aandachtig beschouwt, wordt men getroffen door het groot aantal plaats-
namen, dat voorafgegaan wordt door het Arabische woord Khirbet. Dat woord
betekent ruïne en wat zich door de naam onderscheidt van het woord tell is een
voormalig dorp, waar steenbrokken en muurresten nog boven de grond zichtbaar
zijn. In de Byzantijnse en vroege Arabische tijd waren dit nog centra van land-
bouwbedrijf; nu lagen ze in mijn jonge jaren dikwijls in het midden van wat prak-
tisch woestenij was. Men heeft berekend dat de verhouding tussen Khirbets en
bewoonde oorden in 1900 ongeveer 4 op 1 was’ (Prof. Dr. A. van Selms).

Profetieën in de Bijbel beantwoorden vaak niet aan menselijke verwachtingen.
Wie zou hebben gedacht dat het volk Israël zijn Messias zou verwerpen? Wie zou
hebben voorspeld dat de Knecht die God zou verhogen als de Koning van de ko-
ningen, eerst Zichzelf zou stellen als een schuldoffer voor velen? Wie zou van te-
voren hebben gezegd dat de Joden, en van alle volken op aarde alleen de Joden,
ondanks eeuwenlange verstrooiing als een kleine en vervolgde minderheid in vele
landen, hun volksidentiteit zouden hebben bewaard – en uiteindelijk terug naar
hun land gaan en weer een staat stichten? Wie zou hebben verwacht dat hun
land, zo vruchtbaar en centraal gelegen, en dat de Arabieren, die daar in recente
tijden zijn komen wonen, zich nu begeren toe te eigenen, eeuwen van verwoes-
ting en verlatenheid zou ondergaan? God verwijst naar de vervulling van Zijn uit-
spraken door Zijn woordvoerders, de profeten in Israël, als een getuigenis van
Zichzelf: “Ik immers ben God, en er is geen ander, God, en niemand is Mij gelijk;
Ik, die van den beginne de afloop verkondig en vanouds wat nog niet geschied is; 
die zeg: Mijn raadsbesluit zal volbracht worden en Ik zal al mijn welbehagen
doen”; “die het woord van mijn knecht gestand doe en de aankondiging van mijn
boden volvoer” (Jes 46:9,10; 44:26). De vervulling van Oudtestamentische profe-
tieën van de verwoesting van het land Israël geeft reden om ook volledig vertrou-
wen te stellen in de beloften van herstel waarmee zij zijn verbonden.

Het land van Israël weer bewoond
De profeet Ezechiël leidde een uitvoerige profetie van Israëls nationaal en geeste-
lijk herstel in de eindtijd in met de herbevolking van het lang verwoeste land. De
profeet kreeg de opdracht zich te richten tot het land van Israël, met de bood-
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schap dat de omringende volken, die het zichzelf willen toe-eigenen, hun zin niet
zullen krijgen: “Profeteer over het land van Israël en zeg tot de bergen en de heu-
vels, tot de beekbeddingen en de dalen: zo zegt de Here HERE: zie, Ik spreek in
mijn naijver en in mijn grimmigheid: omdat u de smaad van de volken gedragen
hebt, daarom, zo zegt de Here HERE, zweer Ik: voorwaar, de volken die rondom u
wonen, zullen zelf hun smaad dragen” (Ezech 36:6,7).

Ezechiël noemde in het bijzonder het volk Edom, samen met andere naburige
Arabische volken (voorvaderen van de huidige Palestijnen) “die met hartgrondige
vreugde en diepe minachting mijn land voor zichzelf ten erfdeel hadden bestemd
om het volkomen uit te plunderen” (vs. 5). Zij werden ook beschuldigd wegens
hun verbeten haat tegen Israël: “Omdat u een eeuwige vijandschap hebt gekoes-
terd en u de Israëlieten hebt overgeleverd aan het geweld van het zwaard ten
tijde van hun rampspoed” (Ezech 35:5).

Direct nadat de Joden weggevoerd werden naar Babel, gebruikten de Edomieten
de gelegenheid om vanuit het oosten een groot deel van Judea in eigen bezit te
nemen. In eerste instantie zou Ezechiëls verwijt hierop betrekking kunnen heb-
ben. Met de verdrijving van de Turken uit het land in 1917 zijn veel Arabieren weer
vanuit het gebied ten oosten van de Jordaan het land binnengekomen, en heb-
ben zich daar gevestigd als ‘Palestijnen’. Als gevolg hiervan, en van de terugkeer
van Joden uit vele landen, is de situatie ontstaan die onoplosbaar lijkt, en die een
belangrijke factor is in de huidige situatie in het Midden-Oosten.

Het land Israël is van de HERE, en Hij heeft het voor altijd aan Zijn volk gegeven.
Hoe eenvoudig deze feiten ook mogen zijn, en hoe belachelijk ook in de ogen van
de hedendaagse wereld, bepalen zij wat in het Midden-Oosten gaat gebeuren.
De volken die in de eindtijd Israël aanvallen, worden verweten dat zij het land van
Israël hebben verdeeld (Joël 3:2). Hierin ligt de grond van Gods oordeel over hen
en de vernietiging van hun legers.
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4. De volken treden tegen Israël op
Dan zal de HERE, uw God, in uw lot een keer brengen

en Zich over u erbarmen. (Deuteronomium 30:3)

Evenals andere profeten in Israël stelde Christus een grens aan het langdurige
lijden van het volk Israël: “Jeruzalem zal door heidenen vertrapt worden, totdat
de tijden van de heidenen vervuld zullen zijn” (Luc 21:24). In het licht van deze
onvoorwaardelijke belofte moeten we ook zijn andere uitspraak – “U [Jeruzalem]
zult Mij van nu aan niet meer zien, totdat u zegt: Gezegend Hij, die komt in de
naam van de HERE” (Mat 23:39) – als een profetie van een verandering in het lot
van Israël beschouwen, waarbij het volk zijn Heiland in heel andere omstandighe-
den zal zien. Deze opvatting komt ook beter overeen met de Psalm 118, waaruit
de woorden zijn geciteerd. Daarin komen de woorden voor die Jezus een paar
dagen eerder had geciteerd: “De steen, die de bouwlieden afgekeurd hadden,
deze is tot een hoeksteen geworden; van de HERE is dit geschied, en het is won-
derlijk in onze ogen” (Mat 21:42), gevolgd door de woorden: “Gezegend Hij, die
komt in de naam van de HERE” (Ps 118:26).

De profeten schrijven deze radicale wending in de toestand van Israël in de eind-
tijd aan Gods tussenkomst toe. Zij geven deze verandering van toestand aan met
de woorden: een keer in het lot van Israël. Deze uitdrukking komt voor het eerst
voor in een rede van Mozes, nadat hij gesproken had van de rampzalige gevolgen
voor Israël van ontrouw aan Gods verbond: “Wanneer dan al deze dingen over u
komen, de zegen en de vloek, die Ik u voorgehouden heb, en u dit ter harte
neemt te midden van alle volken, naar wier gebied de HERE, uw God, uw verdre-
ven heeft .. dan zal de HERE, uw God, in uw lot een keer brengen en Zich over u
erbarmen” (Deut 30:1,3).

Eeuwen later mocht Jeremia een dergelijke belofte geven, toen het kleine Gods-
rijk in Israël voor de ondergang stond: “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).

De verenigde volken tegen Israël
Toen Joël op vergelijkbare wijze Israëls herstel in zijn land in de eindtijd voorzeg-
de, sprak hij daarbij ook van het samenkomen van andere volken, naast Gods ver-
bondsvolk. Het zijn niet alleen de verstrooide leden van Gods volk die bijeenko-
men in het land dat voor altijd aan hun voorvaderen werd geschonken, maar ook
“alle volken”: “Want zie, in die dagen en in die tijd, wanneer Ik een keer zal bren-
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gen in het lot van Juda en van Jeruzalem, zal Ik alle volken verzamelen en afvoe-
ren naar het dal van Josafat” (Joël 3:1). Uit het vervolg blijkt dat deze verzameling
het gevolg is van de terugkeer van Israël; maar al zijn de twee ontwikkelingen dus
niet gelijktijdig, zij volgen elkaar binnen vrij korte tijd op: de woorden “in die da-
gen” en “in die tijd” zeggen inhoudelijk hetzelfde. Als wij in de wederoprichting
van de staat Israel in 1948 een vast teken zien van het keerpunt in het lot van het
volk, en als wij ook menen dat Christus zelf bij zijn wederkomst betrokken zal
worden in de strijd waarbij alle volken tegen Israël zullen bijeenkomen, dan heb-
ben wij reden om zijn wederverschijning zeer binnenkort te verwachten.

Dat het hier om een massabeweging gaat, blijkt niet alleen uit de woorden “alle
volken”, die in vers 11 worden herhaald, en ook op andere plaatsen voorkomen,
maar ook uit de verdere woorden: “Menigten, menigten in het dal van de beslis-
sing” (vs. 14).

Joël noemde de plaats waar die volken samenkomen “het dal van Josafat”. Er is
geen plaats bekend die in die tijd zo werd genoemd. De naam, die ‘richten’ bete-
kent, heeft blijkbaar symbolische betekenis, gezien de toespeling in vers 2: “Ik zal
alle volken verzamelen en afvoeren naar het dal van Josafat, en Ik zal daar met
hen in het gericht treden”. Ook in vers 12 komt hetzelfde verband voor: “Laat de
volken opstaan en oprukken naar het dal van Josafat, want daar zal Ik zitten om
alle volken van rondom te richten”. Het is mogelijk dat de profeet met de naam
van dit dal ook zinspeelde op de beslissende vernietiging van de vijanden van Is-
raël in de tijd van koning Josafat. Een grote menigte uit naburige volken was te-
gen Israël opgerukt, maar werd eerst door Edomietische benden aangevallen,
waarna zij onderling slaags raakten. Alles wat het volk Israël hoefde te doen, was
de overvloedige buit pakken en meenemen. Deze dramatische bevrijding uit een
uiterst benarde crisis maakte grote indruk op andere volken: “En de schrik van
God viel op alle koninkrijken van de landen, toen zij hoorden, dat de HERE tegen
Israëls vijanden gestreden had” (2 Kron 20:1-30). Dachten zij aan een eerdere ge-
legenheid, toen vijanden tegen Israël waren opgetrokken en Israël op vergelijkba-
re wijze werd verlost, doordat “de HERE in de gehele legerplaats het zwaard van
de één tegen de ander richtte” (Richt 7:22)?

Deze voorstelling van het verzamelen van alle volken op één plaats, waar zij Gods
straffende oordeel zullen ondergaan, is een vertrouwd thema in de boeken van 
Israëls profeten. Zefanja sprak hierover met apocalyptische taal, die de heden-
daagse lezer, die doorgaans moeite heeft met wat de Bijbel vertelt over Gods
oordelen, nogal eens op de proef stelt: “Daarom, wacht op Mij, luidt het woord
van de HERE, ten dage dat Ik zal opstaan tot de buit; want mijn vonnis is, volken te
vergaderen, koninkrijken te verzamelen, over hen mijn gramschap uit te gieten,
heel mijn brandende toorn, want door het vuur van mijn naijver zal de ganse aar-
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de verteerd worden” (Zef 3:8). Voor iemand die deze plastische voorstelling in
alle letterlijkheid opvat, ziet het er uit alsof de aarde slechts een rokende puin-
hoop zal worden! De volken die naar het land Israël komen doen dit met de be-
doeling Israël aan te vallen. Naar aanleiding van de woorden: “Ik zal alle volken
verzamelen” roept de HERE ze op tot de aanval: “Roep dit uit onder de volken:
Heilig de oorlog, doe de helden opstaan; dat alle krijgslieden aantreden, opruk-
ken!” (Joël 3:9). De profeet Zacharia zei hetzelfde, en het is de overeenkomst in
de bijzonderheden van deze profetieën die het bewijs levert dat zij over dezelfde
gebeurtenis gaan. Maar waarom zouden deze legers Israël aanvallen? Zacharia
leidde een andere profetie van deze gebeurtenis op bijzonder plechtige wijze in:
“Aldus luidt het woord van de HERE, die de hemel uitspant en de aarde grondvest,
en de geest van de mensen in hun binnenste formeert” (Zach 12:1). De Schepper
van het heelal en de Levengever van mensen heeft kennelijk iets gewichtigs me-
de te delen: “Zie, Ik maak Jeruzalem tot een schaal van de bedwelming voor alle
volken in het rond” (vs. 2). Sterke drank doet een mens zijn zinnen verliezen: hij
ziet niet meer helder maar in de waan van zijn verhitte gemoed. De wereldleiders
hebben een waandenkbeeld. Het volgende beeld geeft aan dat Jeruzalem een
obstakel is dat in de weg ligt, en dat de volken mislukte pogingen doen het te ver-
wijderen: “Te dien dage zal Ik Jeruzalem maken tot een steen, die alle natiën
moeten heffen; allen die hem heffen, zullen zich deerlijk verwonden” (vs. 3).

Toen Joël die menigte van strijdende helden in hun aanval op Gods volk zag, deed
hij een beroep op de HERE Zijn hemelse leger te laten neerdalen: “Doe, o HERE,
uw helden daarheen afdalen” (Joël 3:11). Deze helden zijn Gods legerscharen,
waarover de psalmist had geschreven: “u zijn engelen, u krachtige helden die zijn
woord volvoert” (Ps 103:20). Alsof in antwoord op deze bede dat de HERE Zijn le-
germachten zou zenden, zette Zacharia zijn profetie over de eindtijd voort met
de woorden: “En de HERE, mijn God, zal komen, alle heiligen met Hem” (Zach
14:5).De term ‘heiligen’ kan zowel betrekking hebben op mensen als op engelen.
Deze laatste betekenis is te zien in de woorden van de psalmist: “God is zeer ont-
zagwekkend in de raad van de heiligen, geducht boven allen die rondom Hem
zijn” (Ps 89:8). Nu komen zij uit de hemel naar de aarde, en Paulus’ aanhaling van
de woorden van Zacharia bewijst dat zij met Christus in de eindtijd naar de aarde
zullen komen: “bij de komst van onze Here Jezus met al zijn heiligen” (1 Tes 3:13).
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5. De overwinning op het leger van Gog
Ik zal Mij groot en heilig betonen

en Mij doen kennen ten aanschouwen van vele volken. (Ezechiël 38:23)

Van alle profetieën over het oprukken van de volken van deze wereld naar Gods
land in de eindtijd, zijn de twee hoofdstukken Ezechiël 38 en 39 de uitvoerigste,
en geven er de meest aanschouwelijke voorstelling van. Ezechiël kreeg de op-
dracht zijn profetische stem te richten tot een zekere Gog, ver ten noorden van
Israël. Met een zevenmaal herhaald “Zo zegt de Here HERE” moest de profeet
hem op de hoogte stellen van Gods voornemens met hem en zijn bondgenoten.

Het inhoudelijke verband tussen deze profetie en vroegere openbaringen door de
profeten in Israël staat bij voorbaat vast met de retorische vraag: “Bent u het niet,
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). Waarschijnlijk mogen wij hierbij in eer-
ste instantie aan Joël 3 denken (want Zacharia 14 was nog niet geschreven), maar
er komen nog andere profetieën in aanmerking. Bijvoorbeeld, in zijn profetie van
de geboorte van de Messias in Betlehem zei Micha: “En Hij zal bevrijden van As-
sur, wanneer die in ons land komt en wanneer hij ons gebied betreedt” (Micha
5:5). De militaire macht van Assur, die in de tijd van deze profeet Gods land ver
overde, het noordelijke rijk van Israël ten val bracht, maar een grote nederlaag in
Juda leed, gaf zo zijn naam aan een andere veroveraar in de eindtijd. Dit verklaart
wat Jesaja, een tijdgenoot van Micha, zei:
“De HERE van de heerscharen heeft gezworen: Voorwaar, zoals Ik gedacht heb, zó
zal het geschieden, en zoals ik besloten heb, zal het tot stand komen: Ik ga Assur
in mijn land verbreken en het op mijn bergen vertreden; dan zal zijn juk van hen
worden weggenomen en weggenomen de last van hun schouder. Dit is het be-
sluit dat gemaakt is over de ganse aarde, en dit is de hand die uitgestrekt is over
alle volken. Want de HERE van de heerscharen heeft een besluit genomen; wie zal
het verijdelen? En zijn hand is uitgestrekt; wie zal haar afwenden?” (Jes 14:24-27).

Dit zijn maar enkele voorbeelden uit de vele passages die spreken over een grote
crisis in de eindtijd, nadat Israël terug is in zijn land en door de omringende volken
wordt aangevallen. Zo belichten zij verschillende facetten van deze grote gebeur-
tenis, die de overgang markeert van de huidige wereld naar het Koninkrijk van
God en Zijn Gezalfde. Iedere profeet gaf op zijn eigen wijze, met zijn eigen beeld-
spraken, en vaak vanuit een ander gezichtspunt, zijn bijdrage aan het totale
beeld. Juist vanwege deze verschillen in hun benadering en visie kunnen hun
openbaringen niet zomaar samengevoegd worden als losse stukken in een leg-
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puzzel. De schrijver van de Hebreeënbrief zei dat God “vele malen en op vele wij-
zen tot de vaderen gesproken had in de profeten” (Heb 1:1). Gods openbaring
door de ene profeet neemt een andere vorm aan dan die door een andere pro-
feet. De een vertelt iets in heldere, doorzichtige taal, een ander in zinnebeelden,
weer een ander met de symboliek van apocalyptische profetie. De beschrijvende
stijl van Ezechiëls boodschap aan Gog heeft velen ertoe verleid hierin een gemak-
kelijk te begrijpen mededeling van een toekomstig gebeuren te zien, rijkelijk
voorzien van als letterlijk op te vatten bijzonderheden. Nadere beschouwing
toont aan dat deze zienswijze op onoplosbare problemen stuit.

Gog, Grootvorst van Mesech en Tubal, is de aanvoerder van een talrijk en goed
uitgerust ruiterleger, met bondgenoten uit de streek ten zuiden van de Zwarte
Zee, maar ook uit Perzië in het oosten, en uit Ethiopië en Put (Lybië) in Noord-
Afrika. Zij trekken gezamenlijk en massaal op – “als een opkomend onweer” – om
Gods land binnen te dringen. Gog voert een plan uit dat hij zelf beraamd heeft, er
zich evenmin van bewust als Assur eens was dat hij slechts een weerloos instru-
ment is in de hand van de HERE (Jes 10:5-15), en dat het God is Die hem naar de
bergen van Israël trekt, zoals een mens een hulpeloos dier of een gevangene met
een haak in de kaak rondleidt.

Gog en zijn bondgenoten hebben een gemene plundertocht in Israël in de zin,
nadat het volk niet meer lijdt in zijn eeuwenlange verstrooiing, maar, gedeeltelijk
tenminste, terug is in zijn land. De aanval is des te verachtelijker omdat de immi-
granten in open dorpen zonder de bescherming van muren wonen, en geen ver-
moeden hebben van de nadering van deze roofzuchtige benden. Ezechiël be-
schrijft ze als “vreedzame lieden, die in gerustheid wonen, allen zonder muur,
grendels of poorten” (38:11,14).

Hoe laaghartig deze massale strooptocht is, liet de profeet nog sterker uitkomen
door de reactie te geven van de rijke Arabische handelaars rondom Israël. Wat zij
met hun protest beogen is niet geheel duidelijk, maar tot vijfmaal toe geven ze in
hun vraag de ware aard aan van wat deze binnendringers van plan zijn: “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?” (38:13). De meest voor de hand liggende verklaring van deze woorden is
dat deze rijke handelaren (wat hun goud, zilver en kostbaarheden betreft zie Eze-
chiël 27:12,20,22) zich ook door deze roversbenden bedreigd voelen. Het lijkt im-
mers niet waarschijnlijk dat de onlangs teruggekeerde dorpelingen in Israël een
grote schat van goud, zilver en andere goederen bezitten.

Als de plunderaars zich verspreiden over het land barst de storm van Gods oor-
deel in schrikwekkende hevigheid los. God had eens de stoutmoedige Job ge-
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vraagd: “Hebt u de schatkamers van de hagel gezien, die Ik heb opgespaard voor
de tijd van benauwdheid, voor de dag van strijd en oorlog” (Job 38:22-23)? Die
langverwachte dag is eindelijk aangebroken, en de inhoud van die schatkamers in
de hemel wordt uitgestort op de hoofden van de plunderaars: “Zie, het komt, het
zal geschieden, luidt het woord van de Here HERE; dit is de dag, waarvan Ik gesp-
roken heb” (Ezech 39:8). Ze worden niet alleen verschrikt door stromende regen
en hagelstenen, vuur en zwavel, maar ook door een aardbeving, zo hevig dat
bergwanden en muren instorten. Zoals op de beruchte Midiansdag gebeurde,
toen Israël geteisterd werd door een menigte stammen uit het oosten die als
sprinkhanen kwamen om te stelen en te vernielen, zorgt de HERE ervoor dat de
binnendringers uit het noorden in hun paniek elkaar aanvallen (38:19-22; Richt
7:22; Jes 9:3).

Wat een maaltijd is dit die de HERE op de bergen van Israël aan roofvogels van
allerlei gevederte voorschotelt! Overdrijvingen maken de voorstelling nog realis-
tischer: “Tot verzadiging toe zult u vet eten, tot dronkenschap toe bloed drinken
van het slachtoffer dat Ik voor u geslacht heb; ja, u zult u aan mijn tafel verzadi-
gen, aan paarden en ruiters, aan helden en allerlei krijgslieden, luidt het woord
van de Here HERE” (39:19,20). Er was geen profeet als Ezechiël die de griezeligste
bijzonderheden in zijn voorstelling onder woorden wist te brengen. Hij vertelde
ook dat gedurende een periode van zeven maanden de overgebleven beenderen
zullen worden begraven, en dat het overal liggende wapentuig het volk zeven
jaar van brandstof zal voorzien. Het volk heeft geen behoefte meer de wapens
van zijn vijanden voor eventuele conflicten in de toekomst op te slaan, want het 
vertrouwt nu volledig op de bescherming van de HERE.

Nooit eerder heeft de wereld zo’n dramatische vernietiging meegemaakt, maar
daarbij zal het niet blijven. In de landen ten noorden, noordoosten en zuiden van
Israël, waar de binnendringers vandaan zijn gekomen, leven de achtergebleven
volksgenoten in dezelfde gerustheid die de dorpelingen in Israël in hun onwe-
tendheid hadden ervaren (de herhaling van dezelfde beschrijving zal niet toeval-
lig zijn), ongetwijfeld wachtend op de buit die teruggebracht zal worden. Op hun
beurt worden ook zij de slachtoffers van Gods straffend gericht als dit overslaat 
op hun landen: “Ik zal vuur werpen in Magog en onder hen die in gerustheid de
kustlanden bewonen; en zij zullen weten, dat Ik de HERE ben” (39:6). Deze volken
zijn geen passieve toeschouwers, maar moeten ook onder Gods hand lijden: “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” (39:21).

Overeenkomsten met andere profetieën
Omdat deze profetie de voortzetting is van de boodschap van andere profeten, is
het leerzaam enkele punten van overeenkomst te bekijken, om zo beter de sterke
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eenheid in het totale beeld te zien. De tijd van deze aanval wordt aangegeven
met de uitdrukking “het laatste van de dagen” (38:8, SV). Dit is de geijkte uitdruk-
king voor de eindtijd, zoals, bijvoorbeeld in de volgende passages:
“En het zal geschieden in het laatste van de dagen: dan zal de berg van het huis
van de HERE vast staan...” (Jes 2:2);
“De toorn van de HERE zal zich niet afwenden, tot Hij heeft volvoerd en tot stand
gebracht de raadslagen van zijn hart; in het laatst van de dagen zult u dat duide-
lijk inzien” (Jer 23:20);
“Daarna zullen de Israëlieten zich bekeren, en de HERE, hun God, zoeken, en Da-
vid, hun koning, en bevende komen tot de HERE en tot zijn heil – in het laatste van
de dagen” (Hosea 3:5).

Met de woorden: “Zie het komt, het zal geschieden, luidt het woord van de Here
HERE; dit is de dag, waarvan Ik gesproken heb” (39:8), wordt aangegeven dat de-
ze aanval komt op wat de profeten “de dag van de HERE” noemen. Jesaja schreef:
“Want er is een dag van de HERE van de heerscharen tegen al wat hoogmoedig is
en trots ... Dan kruipt men in de spelonken van de rotsen en in de holen van de
grond voor de verschrikking van de HERE en voor de luister van zijn majes-
teit” (Jes 2:12,19). In zijn profetie over het oprukken van vele volken tegen Israël,
zei Joël: “Menigten, menigten in het dal van de beslissing, want nabij is de dag
van de HERE in het dal van de beslissing” (Joël 3:14). Later zou Zacharia schrijven:
“Zie, er komt een dag voor de HERE ... Dan zal Ik alle volken tegen Jeruzalem ten
strijde vergaderen” (Zach 14:1,2).

Deze aanval, en Gods oordeel daarover, komt nadat een deel van het verstrooide
Israël teruggekeerd is naar zijn land, maar voordat zij na de eeuwenlange verwer-
ping van hun Messias met God verzoend zijn: “U zult optrekken tegen het land
dat zich van de krijg hersteld heeft, een volk dat uit het gebied van vele volken
bijeengebracht is op de bergen van Israël die tot een blijvende wildernis waren
geworden, maar het is uit de volken uitgeleid ... u zult optrekken tegen mijn volk
Israël” (38:8,16). Dit gedeeltelijke herstel van Israël werd ook meegedeeld in de
voorafgaande profetieën van Ezechiël:
“Want zie, Ik kom bij u [het land] en keer Mij tot u, u zult bewerkt en bezaaid wor-
den, Ik zal de mensen op u talrijk maken: het ganse huis van Israël; de steden zul-
len weer bewoond en de puinhopen herbouwd worden” (36:9,10);
“Ik zal u weghalen uit de volken en u bijeenvergaderen uit alle landen” (36:24);
“Zie, Ik open uw graven en zal u uit uw graven doen opkomen, o mijn volk, en u
brengen naar het land van Israël” (37:12).
Andere profeten, zelfs van Mozes af, hadden al dezelfde boodschap van Israëls
herstel in zijn land na langdurige verstrooiing verkondigd:
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“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);
“Hoor het woord van de HERE, o volken, verkondig het in verre kustlanden en zeg:
Hij, die Israël verstrooide, zal het verzamelen en het behoeden als een herder zijn
kudde” (Jer 31:10);
“Ik zal een keer brengen in het lot van mijn volk Israël: verwoeste steden zullen zij
herbouwen en bewonen ... Dan zal Ik hen planten in hun grond, en zij zullen niet
meer worden uitgerukt uit de grond die Ik hun gegeven heb, zegt de HERE, uw
God” (Amos 9:14,15).

Ook de aard van het oordeel, waarmee de aanvallers gestraft worden, komt over-
een met tal van andere profetieën, waarin dit vaak als een zware storm wordt
voorgesteld. Jesaja zei tegen de aanvallende vijanden van Israël: “U zult door de
HERE van de heerscharen bezocht worden met donder, aardbeving en geweldig
gedreun, wind, storm en verterende vuurvlam” (Jes 29:6). En ook:
“Dan zal de HERE zijn machtige stem doen horen en zal Hij doen zien het neerko-
men van zijn arm in grimmige toorn: een verterende vuurvlam, overstroming,
stortbui en hagelstenen. Want Assur zal voor de stem van de HERE schrikken,
wanneer Hij met de roede slaat” (30:30,31);
“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 ver-
slagenen zullen talrijk zijn” (66:15,16);
“Krijgsrumoer verbreidt zich tot aan het einde van de aarde, want de HERE heeft
een rechtsgeding met de volken, Hij houdt gericht over al wat leeft” (Jer 25:31).

Een letterlijke vervulling? Zulke passages in de boeken van de profeten in Israël
tonen op indrukwekkende wijze de opvallende gelijkluidendheid van de bood-
schappen over de eindtijd van dienaars van de HERE, die in verschillende tijden en
omstandigheden leefden. Deze eenheid is alleen te verklaren uit de goddelijke
oorsprong van de profetieën, zoals Petrus zei: “want nooit is profetie voortgeko-
men uit de wil van een mens, maar, door de heilige Geest gedreven, hebben men-
sen van Godswege gesproken” (2 Pet 1:21).

Ook de strekking van Ezechiël 38 en 39 past volkomen in dit stramien. Maar wan-
neer we uitgaan van de mening dat alle bijzonderheden in zijn schildering letter-
lijk in vervulling zullen gaan, en proberen deze gebeurtenis in de huidige situatie
in het Nabije Oosten te plaatsen, staan we voor netelige problemen. Deze proble-
men beginnen al in het voorafgaande gedeelte (Ezechiël 37:15 e.v.). Ezechiël
moest op een stuk hout het woord ‘Juda’ schrijven, de naam van het zuidelijke rijk
met Jeruzalem als hoofdstad. Op een ander stuk hout moest hij ‘Jozef’ schrijven,
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als aanduiding van de tien stammen die het noordelijke rijk Israël vormden, en die
al lang in ballingschap waren weggevoerd. Vervolgens moest hij voor de ogen
van zijn toeschouwers de beide stukken in zijn ene hand houden, als waren ze één
stok. Met deze symbolische handeling gaf de profeet aan dat in de eindtijd Gods
volk niet meer in tweeën gescheurd zou zijn, maar verenigd als één natie in zijn
land: “En Ik zal hen tot één volk maken in het land, op de bergen van Israël, en
één koning zal over hen allen koning zijn; niet langer zullen zij twee volken zijn en
niet langer verdeeld in twee koninkrijken” (Ezech 37:22).

In de loop van de tijd is de vroegere scheiding tussen tien stammen enerzijds en
twee stammen anderzijds verdwenen. Hoe zal deze profetie dan in vervulling
kunnen gaan? Wie, in het volgende hoofdstuk, is deze mysterieuze Gog, een
naam en een figuur die in de andere profetieën over dit gebeuren nergens voor-
komen? Waar vinden wij in de landen ten noorden van Israël, tussen de Zwarte en
de Kaspische Zee en ten zuiden van de Zwarte Zee, bondgenoten die een geza-
menlijke aanval beramen, gesteund door Iran en volken in Afrika? (De identifica-
tie van Ros met Rusland, Mesech met Moskou, en Tubal met Tobolsk berust lou-
ter op klankovereenkomsten)

Is het te verwachten dat in de eenentwintigste eeuw een machtig leger zal opruk-
ken op paarden, bewapend met bogen, pijlen, knotsen, speren en kleine en grote
schilden (38:4; 39:9)? En als we dit als het onbelangrijke en incidentele decor zien,
ontleend aan de tijd van de profeet, waar houdt wat niet letterlijk is dan op? Wat
moeten we dan denken van de bijzonderheid dat al deze wapens, na de vernieti-
ging van de aanvallers, het volk zeven jaar lang van brandstof zullen voorzien
(39:9,10)? Is, bijvoorbeeld, de verklaring dat dit wapentuig eigenlijk uit atoomwa-
pens bestaat, die Israël in zijn nucleaire kernreactors zal stoppen om zeven jaar
lang gratis krachtstroom te gebruiken, geloofwaardig? Beantwoordt de beschrij-
ving van Israël als “een land van dorpen” (38:11) aan de huidige realiteit? De ver-
klaring dat dit betrekking heeft op de kibboets is weinig aannemelijk, aangezien
deze nooit meer dan 8% van de bevolking hebben uitgemaakt en momenteel
zo’n 2%. Bovendien wonen verreweg de meeste Joden in Israël in steden als Tel
Aviv en Jeruzalem. Ezechiël beschreef het volk dat op de dag van de HERE aange-
vallen zal worden als “vreedzame lieden, die in gerustheid wonen, allen zonder
muur, grendels of poorten” (38:11). Het is juist deze toestand van weerloosheid
die de plundertocht zo betreurenswaardig maakt, en aanleiding geeft tot Gods
verwijt: “zult u het niet gewaarworden, te dien dage als mijn volk Israël in gerust-
heid woont?” (38:14). Maar hoe totaal anders is het huidige Israël, omringd door
Arabische volken die één ding gemeen hebben, namelijk een diepgewortelde
haat tegen Israël en het krachtige voornemen dit volk, hoe dan ook, voorgoed uit
hun gebied te verdrijven! Is het verbazend dat Israël, meer dan welk ander volk,



een militair arsenaal is geworden, dat een uitzonderlijk groot percentage van zijn
nationale inkomen besteedt aan de vervaardiging en het aanschaffen van de 
meest geavanceerde wapens en vliegtuigen, en die voortdurend probeert over
wapens te beschikken die nog effectiever zijn dan die van hun rijke buren, die met 
hun oliedollars goede klanten zijn van de wapenleveranciers? De oplossing van
sommigen is dan dat de tijd nog niet rijp is voor de vervulling van deze profetie,
en dat op den duur de situatie in Israël zal veranderen. Maar zo’n vreedzame ont-
wikkeling gaat tegen alle menselijke verwachtingen in. Er is immers geen enkel
uitzicht op verzoening met de Arabieren, en vooral de Palestijnen, laat staan een
situatie waarin Israël alle mogelijkheden zich te verdedigen prijs zal geven. De
haat van de Arabieren is niet van gisteren op vandaag. Maar in ieder geval laten
de profetieën onvoldoende tijd voor zo’n ondenkbare ontwikkeling. Joël vertelde
dat “in die dagen en in die tijd” – een herhaling van twee gelijkluidende begrippen
om nadruk te verlenen – “wanneer Ik een keer zal brengen in het lot van Juda en
van Jeruzalem, zal Ik alle volken verzamelen” (Joël 3:1).

Realistischer zou dan de opvatting zijn dat Ezechiëls profetie pas in vervulling zal
gaan lang nadat de Messias gekomen is, en wanneer Hij, als de beloofde Vrede-
vorst, Gods volk met vrede en veiligheid heeft gezegend. Dat zou dan ook verkla-
ren waarom de wapens zo primitief zijn, want intussen is een andere profetie
werkelijkheid geworden:
“Jubel luide, u dochter van Sion; juich, u dochter van Jeruzalem! Zie, uw koning
komt tot u ... Dan zal Ik de wagens uit Efraïm en de paarden uit Jeruzalem teniet-
doen, ook de strijdboog wordt tenietgedaan; en Hij zal de volken vrede verkondi-
gen” (Zach 9:9,10);
“Te dien dage zal het geschieden, luidt het woord van de HERE, dat Ik uw paarden
uit uw midden zal uitroeien en dat Ik uw strijdwagens zal vernietigen” (Micha 5:9).

Mensen die willen strijden zouden dan hun toevlucht moeten nemen tot de wa-
pens van de oudheid. Ook deze verklaring stuit echter op onoverkomelijke be-
zwaren. In de eerste plaats omdat andere profeten al jarenlang over ditzelfde on-
derwerp hebben gesproken (38:17), wat zou impliceren dat ook die andere, aan-
sluitende, profetieën lang na de komst van de Messias in vervulling zouden gaan.
Joël 3, hebben we zojuist gezien, laat geen ruimte voor zo’n lange tijd tussen het
bijeenbrengen van Gods verstrooide volk in zijn land en de aanval van de verza-
melde volken. En na te hebben gesproken over de belegering van Jeruzalem, zei
Zacharia verder: “Dan zal de HERE uittrekken om tegen die volken te strijden, zo-
als Hij vroeger streed, ten dage van de krijg; zijn voeten zullen te dien dage staan
op de Olij�erg ... En de HERE, mijn God, zal komen, alle heiligen met Hem” (Zach
14:1-5).
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Is het aannemelijk dat de Messias zijn Vrederijk zal stichten, zonder dat Israël de
HERE heeft leren kennen? Want dit is, volgens Ezechiël, het directe resultaat van
Gods dramatische tussenkomst om Zijn volk te redden: “Het huis van Israël zal
weten, dat Ik de HERE hun God ben, van die dag af en voortaan ... En zij zullen
weten, dat Ik de HERE hun God ben, zowel wanneer Ik hen in ballingschap weg-
voer onder de volken, als wanneer Ik hen weer in hun eigen land verza-
mel” (39:22,28); een inzicht dat het gevolg is van Christus’ verschijning. Ook Za-
charia 12 voorzegt de belegering van Jeruzalem en Gods ingrijpen zoals in Ezechi-
ël 38 en 39 wordt voorzegd: “Ook zal de HERE de tenten van Juda allereerst ver-
lossen ... Te dien dage zal de HERE de inwoners van Jeruzalem beschutten” (Zach
12:7,8). Dan volgt de ontmoeting van Israël met zijn Verlosser: “zij zullen Hem
aanschouwen, die zij doorstoken hebben, en over Hem een rouwklacht aan-
heffen ... Te dien dage zal er een bron ontsloten zijn voor het huis van David en 
voor de inwoners van Jeruzalem” (Zach 12:10; 13:1). Voordat de Messias het ge-
hele huis Israël in zijn land in vrede en veiligheid gebracht heeft, heeft het be-
rouwvolle volk door Christus’ redding de HERE leren kennen. En het herstel van
Israël zal alleen volledig zijn wanneer het nieuws van de openbaring van Gods
heerlijkheid aan Joden in andere landen is gebracht (Jes 66:19,20).

Daarbij rijst nog een andere vraag: Is het waarschijnlijk dat jaren nadat de Messias
van Israël is gekomen en plaats heeft genomen op de troon van zijn heerlijkheid,
ook de wereld de HERE nog niet heeft leren kennen? De indruk die de profetieën
van Christus’ verschijning geven, is dat er direct al een pijnlijke confrontatie met
de wereld zal plaatsvinden:
“Zie, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien, ook zij, die Hem hebben
doorstoken, en alle stammen van de aarde zullen over Hem weeklagen” (Op. 1:7);
“...bij de openbaring van de Here Jezus van de hemel met de engelen van zijn
kracht, in vlammend vuur, als Hij straf oefent over hen, die God niet kennen en
het evangelie van onze Here Jezus niet gehoorzamen” (2 Tes 1:7,8).

Bovendien, wat voor Vrederijk is dat waarin ver uit elkaar liggende volken hun
strijdkrachten bundelen om het heilige land te plunderen? Is Jeremia’s profetie
ook nog niet in vervulling gegaan? – “In die tijd zal men Jeruzalem noemen de
troon van de HERE, en alle volken zullen zich daarheen verzamelen om de naam
van de HERE te Jeruzalem, en zij zullen niet meer wandelen naar de verstoktheid
van hun boos hart” (Jer 3:17).

Deze bezwaren gelden uiteraard ook voor de opvatting dat de profetie in Ezechiël
38 en 39, evenals de aanval van Gog en Magog in Openbaring 20:7-10, niet eerder
in vervulling zal gaan dan aan het einde van het Vrederijk.
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Een visionaire voorstelling?
Is er voor hen die, evenals schrijver van deze studie, overtuigd zijn van de godde-
lijke a�omst van Ezechiëls profetie, een bevredigender verklaring te vinden?

De HERE zei eens, dat terwijl Hij met Mozes van aangezicht tot aangezicht gesp-
roken had, Zijn openbaringen aan andere profeten zouden worden gegeven in
raadselachtige dromen en visioenen (Num 12:6-8). Vooral de boeken van Daniël
en Openbaring hebben een visionair karakter, waarin allerlei symbolen voorko-
men: dieren voor koninkrijken, gouden schalen van wierook voor gebeden, een
persbak voor oordeel. Ook in het boek Ezechiël wordt de boodschap vaak inge-
kleed met symbolen, maar op een andere wijze, verweven in een gelijkenis van
een arend en een cederboom, of met een handeling als de vereniging van twee
stokken. Met deze handeling ging de profeet uit van de toestand in zijn eigen tijd,
om het essentiële feit te verkondigen van de eenheid van het volk in zijn land in
de eindtijd, zonder daarmee te willen zeggen dat het tot die tijd verdeeld zou zijn
in tien en twee stammen.

De vraag is dan of zoiets ook voor zijn profetie van de overwinning op het leger
van Gog geldt. Ook hier zou de profeet kunnen zijn uitgegaan van een schrikwek-
kende gebeurtenis uit zijn eigen tijd, toen vanuit het gebied rond de Zwarte en de
Kaspische Zee plotseling een nomadisch ruitervolk verscheen, de Scythen, die
het land van Israël binnenvielen om overal roof te plegen en have en goed te be-
machtigen. ‘Zij gedroegen zich als een bende dieven, en reden op en neer door
het land om andermans bezit eigen te maken’, schreef de Griekse geschiedschrij-
ver Herodotus later.

Iemand heeft de drie grote profetische boeken getypeerd met de woorden:
‘Jesaja is de grote dichter; Jeremia de grote prediker; en Ezechiël de grote kunst-
schilder’. Mogen wij dan Ezechiël niet als een impressionistische kunstschilder
beschouwen, die in beelden en met symbolen een indrukwekkende voorstelling
gaf, die evenmin als de visioenen van Daniël of Johannes in alle delen letterlijk
wordt bedoeld? Niet alleen zijn dan de zeven maanden van het begraven van het
binnenvallende leger en de zeven jaren van gratis brandstof symbolen, maar ook
het oprukken van roofzuchtige bondgenoten vanuit de landen ten noorden van
Israël.

Daardoor komen de centrale feiten in deze profetie vast te staan, waar zij over-
eenkomen met wat door andere profeten is geopenbaard. In essentie komt dit er
op neer dat leden van het volk Israël, die een begin hebben gemaakt met de we-
deroprichting van de natie Israël, zullen worden aangevallen door de heidense
wereld. Bij die gelegenheid zal God tussenbeide komen in de Persoon van Chris-
tus, om hen op zo’n dramatische wijze te redden, dat Israël en de wereld zich zul-
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len realiseren dat God, Die Israël als verbondsvolk koos, leeft en dat Zijn Zoon
voortaan de Wereldkoning wordt.
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6. De koning van het noorden
Hij zal de landen binnenvallen, en als een overstroming

steeds verder om zich heen grijpen. (Daniël 11:10,40)

Maleachi was de laatste profeet in het Oude Testament. Na hem kwam een peri-
ode van vierhonderd jaar zonder woordvoerders van de HERE. Is dit dan de reden
voor Gods openbaring vooraf aan Daniël van een reeks gebeurtenissen die in de
periode tussen het Oude en het Nieuwe Testament zouden plaatsvinden (Daniël
10-12)?

De profetie begint met de laatste koningen in het rijk Perzië (dat onlangs Babel
had veroverd) en het optreden van Alexander de Grote van Griekenland, die
vroegtijdig zou sterven (11:2,3): “Maar nauwelijks is hij opgestaan, of zijn konink-
rijk zal verbroken worden en verdeeld naar de vier windstreken van de hemel;
maar niet aan zijn nakomelingen, en zonder de macht waarmee hij heerste; want
zijn koninkrijk zal uiteengerukt worden en aan anderen dan dezen komen” (11:4).
Het is vanzelfsprekend dat zij die niet geloven in de waarde van Bijbelse profetie-
ën, menen dat zo’n accurate beschrijving van de verdeling van het kortstondige
rijk van Alexander onder zijn veldheren, achteraf geschreven moet zijn!

Tijdens de daaropvolgende periode lag Judea als een bufferstaat tussen twee 
Griekse rijken: het vorstenhuis van de Ptolemaeën in Egypte, met Alexandrië als
hoofdstad, en dat van de Seleuciden in Voor-Azië, met hoofdsteden in Antiochië
in Syrië en Seleucia aan de Tigris. Deze twee rijken verkeerden lange tijd in staat
van oorlog. Gedurende de derde eeuw v. Chr. waren er vijf oorlogen, die elk enke-
le jaren duurden. Eerst (vanaf 324 v. Chr.) beheersten de Ptolemaeën Judea van-
uit Egypte, maar vanaf 198 v. Chr. kwamen de Joden in hun land onder het be-
wind van het noordelijke rijk van de Seleuciden.

Veel aandacht wordt in deze profetie besteed aan Antiochus Epifanes, de Se-
luciedische koning die de Joodse godsdienst probeerde uit te roeien: “zij zullen
het heiligdom, de vesting [Jeruzalem], ontheiligen, het dagelijks offer doen op-
houden en een gruwel oprichten, die verwoesting brengt” (11: 31). Daarna (11:36-
39) zou een nog ergere verwoestende macht [de Romeinen] komen, als de Jood-
se ongehoorzaamheid de maat van Gods toorn had vol gemaakt, zodat een twee-
de gruwel en een andere verwoesting zouden komen, waarover Gods engel al
eerder gesproken had (9:27). In zijn rede op de Olij�erg sprak Jezus hierover: “de 
gruwel van de verwoesting, waarvan door de profeet Daniël gesproken is” (Mat
24:15). Direct daarna zou de Joodse natie ten val komen en zijn wereldwijde ver-
strooiing duren tot de eindtijd: “zij zullen vallen door de scherpte van het zwaard
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en als gevangenen weggevoerd worden onder alle heidenen en Jeruzalem zal
door heidenen vertrapt worden, totdat de tijden van de heidenen zullen vervuld
zijn” (Luc 21:24).

De diaspora, toen er tussen de eerste en twintigste eeuw weinig Joden meer in
hun land waren, zal de reden zijn voor de sprong die Daniëls profetie maakt van
de verovering door Rome en de val van Jeruzalem in 70 na Chr. in vers 39 naar “de
eindtijd” in het volgende: “Maar in de eindtijd zal met hem [de noordelijke macht]
de koning van het Zuiden in botsing komen, en de koning van het Noorden zal op
deze aanstormen met wagens en ruiters en vele schepen; en hij zal de landen bin-
nenvallen, en als een overstroming steeds verder om zich heen grijpen. Ook het
Sieraadland zal hij binnenvallen, en velen zullen struikelen; maar aan zijn macht
zullen ontkomen Edom, Moab en de keur van de Ammonieten” (vzn 40,41).

Met deze woorden over de koning van het Noorden en van het Zuiden wordt de
strijd in de eindtijd in en rondom Israël geplaatst binnen het kader van de toe-
stand in de eerste eeuwen voor Christus. Zoeken wij de macht in het gebied van
het vroegere rijk van de Seleuciden in het hedendaagse gebied, dan komen Syrië
en/of Irak in aanmerking. Het land dat deze koning van het Noorden eerst bin-
nenvalt wordt “het Sieraadland” genoemd, naar aanleiding van Gods beschrijving
van het land van Israël door Jeremia: “een uitgezocht land ... de allersierlijkste
erve van de volken” (Jer 3:19); en ook door Ezechiël: “een land dat Ik voor hen uit-
gezocht had, vloeiende van melk en honig; een sieraad is het onder alle lan-
den” (Ezech 20:6). Israëls oostelijke buurvolk zal buiten schot blijven: “Edom,
Moab, en de keur van de Ammonieten [de drie samen vormen het huidige Jorda-
nië] zullen ontkomen” (11:41). Egypte echter niet, terwijl zijn buurvolken ten wes-
ten, Libië, en ten zuiden, Ethiopië, meegesleept zullen worden in de aanval.

Het verband met andere profetieën
Evenals Ezechiëls profetie van Gog in Ezechiël 38 en 39 wordt hier gesproken van
een aanval vanuit het noorden. Er is ook in de beide profetieën sprake van buit
bemachtigen. Gog beraamt een plan “om buit te maken en roof te ple-
gen” (Ezech 38:12), terwijl de koning van het Noorden “de schatten zal bemachti-
gen van goud en zilver en alle kostbaarheden van Egypte” (Dan 11:43). Weliswaar
is Gogs roofzucht in Ezechiël op het volk Israël gericht, maar zoals al eerder is op-
gemerkt, is de meest voor de hand liggende verklaring van de vraag van Scheba,
Dedan en de machtigen van Tarsis – “Komt u om buit te maken?” – dat deze de
angst verraadt dat zij zelf slachtoffers zullen worden van Gogs roofzuchtigheid. 
Ook komen zowel Gog als de Koning van het Noorden aan hun eind in het land
van Israël. Het is dus mogelijk dat deze twee profetieën betrekking hebben op
dezelfde gebeurtenis, gezien vanuit verschillende gezichtspunten.
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Tegenover deze overeenkomsten in de profetieën van Ezechiël 38 en 39 en Daniël
11, vallen de verschillen op tussen deze beide en de aanval van alle volken in zulke
profetieën als Joël 3, Zacharia 12 en 14, en Openbaring 16. De volgende aanhalin-
gen verduidelijken dit verschil:
“Ik zal alle volken verzamelen en afvoeren naar het dal van Josafat ... Maak u op
en kom, alle volken van rondom, en verzamel u ... Menigten, menigten in het dal
van de beslissing, want nabij is de dag van de HERE in het dal van de beslis-
sing” (Joël 3:2,11,14);
“Zie, Ik maak Jeruzalem tot een schaal van bedwelming voor alle volken in het
rond ... En alle volken van de aarde zullen zich daarheen verzamelen ... dan zullen
zij rechts en links alle natiën in het rond verteren ... Op die dag zal Ik zoeken te
verdelgen alle volken die tegen Jeruzalem oprukken” (Zach 12:2,3,6,9);
“Dan zal Ik alle volken tegen Jeruzalem ten strijde vergaderen ... Allen, die zijn
overgebleven van alle volken, die tegen Jeruzalem zijn opgerukt” (Zach 14:2,16);
“Want het zijn geesten van duivelen, die tekenen doen, die uitgaan naar de ko-
ningen van de gehele wereld, om hen te verzamelen tot de oorlog op de grote
dag van de almachtige God” (Op 16:14).

Deze volken komen niet alleen uit het noorden, en hun plan is kennelijk niet om
roof te plegen maar om oorlog te voeren. In de recente oorlogen hebben vele vol-
ken hun strijdkrachten en andere steun op een tot nu toe ongekende wijze ge-
bundeld – al of niet onder de vlag van de Verenigde Naties. In het licht hiervan
zijn deze profetieën over de betrokkenheid van de volken van de hele wereld bij
een strijd in Israël duidelijker geworden. Maar met welke reden zouden zij zo’n
gezamenlijke aanval in Israël uitvoeren? De intentie betrokken te worden komt
vooral in Joëls profetie sterk tot uiting: “Roep dit uit onder de volken: Heilig de
oorlog, doe de helden opstaan; dat alle krijgslieden aantreden, oprukken! Smeed
uw ploegscharen tot zwaarden en uw snoeimessen tot speren; de zwakke zegge:
Ik ben een held. Maak u op en kom, alle volken van rondom” (Joël 3:9-11). Zulke
woorden geven een grote crisis in het land aan – die kennelijk wordt gezien als
een bedreiging van de wereldvrede – waardoor vele volken menen de strijd te
moeten aanbinden om die te blussen.

Is het dan niet mogelijk dat de aanval vanuit het noorden op Israël en Egypte, ge-
openbaard in de boeken van Ezechiël en Daniël, en die door Gods gericht zwaar
gestraft zal worden, aanleiding zal geven tot het oprukken naar het heilige land
van alle volken op aarde, die de vernietiging van Israëls vijandige buurlanden nog
niet als het werk van de HERE erkennen? En is deze tweede crisis in het land de
reden waarom de profetie in Daniël in het vervolg zegt: “en er zal [na die eerste
aanval dus] een tijd van grote benauwdheid zijn, zoals er niet geweest is sinds er
volken bestaan, tot op die tijd toe” (Dan 12:1)? En zal ‘Michaël’, “de grote vorst,
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die de zonen van uw volk terzijde staat”, het volk Israël dan redden? De woorden
lijken een zinspeling te zijn op Jeremia’s profetie: “Wee, want groot is die dag,
zonder weerga; een tijd van benauwdheid is het voor Jakob; maar daaruit zal hij
gered worden” (Jer 30:7). De profetie in Zacharia vertelt immers dat “de helft van
de stad zal wegtrekken in ballingschap” (Zach 14:2), wat een ander doel lijkt aan
te duiden dan dat van Gog of de koning van het Noorden, die uit zijn op buit.

Profetieën die spreken van een optreden van vele volken tegen Jeruzalem, Israël
en de HERE – en dus niet om roof te plegen of tegen rovers te strijden – zijn dan
gemakkelijker te plaatsen in zo'n tweede en veel ergere crisis. De “tien konin-
gen”, vermeld in Openbaring bijvoorbeeld, die, vanwege het verband met Daniël
7, kennelijk van Europese oorsprong zijn (wat mogelijk heel ruim opgevat kan
worden, omdat Amerika en Australië ook bewoond worden door oorspronkelijke
Europeanen): “Dezen zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam zal hen
overwinnen – want Hij is de Here van de heren en de Koning van de konin-
gen” (Op 17:14). Een later visioen in dit boek komt hierop terug: “En ik zag de he-
mel geopend, en zie, een wit paard; en Hij, die daarop zat, wordt genoemd Ge-
trouw en Waarachtig, en Hij velt vonnis en voert oorlog in gerechtigheid ... En uit
zijn mond komt een scherp zwaard, om daarmede de heidenen te slaan. En Hij-
zelf zal hen hoeden met een ijzeren staf” (Op 19:11). Deze laatste woorden zijn
geciteerd uit Psalm 2:1-3, waar zij het gevolg aangeven van openlijk verzet van de
wereld tegen Christus, de door God aangestelde Wereldkoning: “Waarom woelen
de volken en zinnen de natiën op ijdelheid? De koningen van de aarde scharen
zich in slagorde en de machthebbers spannen samen tegen de HERE en zijn Ge-
zalfde: Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen!”.

De profetie in Daniël wordt voortgezet met de woorden: “Maar in die tijd zal uw
volk ontkomen: al wie in het boek geschreven wordt bevonden” (Dan 12:1). Deze
woorden hoeven niet in te houden dat er velen in Israël zijn die al in Jezus van Na-
zaret als Heiland en Messias geloven. De namen in het levensboek staan immers
opgeschreven “van de grondlegging van de wereld af” (Op 17:8). God zal zorgen
dat ook voor al diegenen in het benauwde Israël die door Hem zijn uitverkoren,
de woorden zullen gelden: “die Hij tevoren bestemd heeft, dezen heeft Hij ook
geroepen” (Rom 8:30), door ze te redden uit de massale aanval van de volken van
deze wereld.
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7. De wereld strafwaardig voor God
U bent, luidt het woord van de HERE, mijn getuigen,
en mijn knecht, die Ik verkoren heb. (Jesaja 43:10)

Paulus zag in de natuur zo’n sterk getuigenis van de kracht en goddelijkheid van
haar Schepper, dat er geen excuus is voor afgoderij: “Want wat van Hem niet ge-
zien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schep-
ping van de wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen ver-
ontschuldiging hebben” (Rom 1:20). We hoeven alleen aan de mens op zijn best
te denken, zijn prachtige lichaam, zijn geestelijke vermogens – denkkracht, ver-
beelding, geheugen, scheppende capaciteiten – om de kracht van dit getuigenis
te voelen. Hoe zou dit uiterst complexe en verheven wezen het toevallige resul-
taat kunnen zijn van de uitwerking van louter natuurwetten en -krachten? Paulus
zag ook in de rijke voorziening in de behoeften van mensen een openbaring van
de goedheid van de Schepper: “Hij heeft Zich niet onbetuigd gelaten door wel te
doen, door u van de hemel regen en vruchtbare tijden te geven en aan uw harten
overvloed van spijs en vrolijkheid te schenken” (Hand 14:17).

Naast Gods openbaring van Zichzelf in wat Hij geschapen heeft, staan we ook
voor het getuigenis van Zijn profetieën. De profeet Jesaja stelde een rechtszitting
voor, waarin de vertegenwoordigers van de heidenwereld enerzijds en het volk
Israël anderzijds voor God zijn gedagvaard. God richt Zich tot de heidenen en
daagt hen herhaaldelijk uit, om door middel van hun afgoden te vertellen wat er
zal gaan gebeuren: “Voer uw bewijsgronden aan, zegt de Koning van Jakob. La-
ten zij aanvoeren en ons bekendmaken, wat er geschieden zal ... geef te kennen
wat in de toekomst komen zal, opdat wij weten, dat u goden bent” (Jes 41:21-23).
Daartegenover stelt Hij Zich voor als de Enige die de toekomst kan onthullen, en
dit ook heeft gedaan:
“die de tekenen van de leugenprofeten tenietdoe en de waarzeggers als dwazen
aan de kaak stel ... die het woord van mijn knecht gestand doe en de aankondi-
ging van mijn boden volvoer; die tot Jeruzalem zeg: Het worde bewoond; tot de
steden van Juda: Laten zij herbouwd worden, haar puinhopen richt Ik weer
op” (Jes 44:25,26);
“Ik, die in het begin de afloop verkondig en vanouds wat nog niet geschied is; die 
zeg Mijn raadsbesluit zal volbracht worden en Ik zal al mijn welbehagen
doen” (Jes 46:10).
Hiermee zegt God niet alleen dat Hij de toekomst kan bekendmaken, en in het
bijzonder de toekomst van Zijn gekozen volk en land, maar ook dat Hij de toe-
komst bepaalt, volgens Zijn voorwereldlijke raadsbesluit.
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De betekenis van profetie
Voor nader in te gaan op wat de profeten hebben geopenbaard, kan de functie en
het nut hiervan geïllustreerd worden aan de hand van het voorbeeld van Christus’
mededelingen aan zijn discipelen. Bij zijn afscheid van hen op de vooravond van
zijn kruisiging, sprak Hij over wat er zou gebeuren: het verraad van Judas, zijn
eigen heengaan en de vervolging van zijn discipelen. Hij deed dit hoewel zij zijn
woorden toen niet konden begrijpen. Tot driemaal toe verklaarde Jezus waarom
Hij dit alles zei:
“Nu al zeg Ik het u, voordat het geschiedt, opdat u, wanneer het geschiedt, ge-
looft, dat Ik het ben” (Joh 13:18);
“En nu heb Ik het u gezegd voordat het geschiedt, opdat u geloven mag, wanneer
het geschiedt” (14:29);
“Maar deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat, wanneer hun uur komt, u u
mag herinneren, dat Ik ze u gezegd heb” (16:4).

Toen de discipelen achteraf aan zijn woorden dachten, hebben zij ongetwijfeld
daarin het overtuigende bewijs gezien dat wat Christus overkwam Hem van tevo-
ren bekend was, en dus deel uitmaakte van wat Petrus op de Pinksterdag noem-
de: “de bepaalde raad en voorkennis van God” (Hand 2:23).

Het getuigenis van de evangeliën
In zijn profetische rede op de Olij�erg zei Jezus: “En dit evangelie van het Ko-
ninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle vol-
ken” (Mat 24:14). Dit getuigenis zou gedeeltelijk betrekking hebben op de mon-
delinge verkondiging van de apostelen en hun medewerkers, maar zou ook be-
staan uit geschreven evangeliën. Van de allereerste dagen af zou er een sterke
behoefte zijn aan verslagen over wat Jezus gedaan en gezegd had, en Lucas laat
ons in de inleiding op zijn eerste boek zien dat velen inderdaad geprobeerd had-
den in die behoefte te voorzien: “Aangezien velen geprobeerd hebben een ver-
haal op te stellen over de zaken, die onder ons hun beslag hebben gekregen ...”
Er is dus zeer goede reden te geloven dat, dankzij deze evangeliën, ook Jezus’
rede op de Olij�erg opgeschreven stond in rollen die enkele tientallen jaren na 
Christus’ opstanding in omloop waren.

Stel u eens voor dat in onze tijd algemeen bekend was dat iemand, even befaamd
als Jezus van Nazaret onder zijn tijdgenoten was, gezegd had dat het Binnenhof
afgebroken zou worden, Den Haag verwoest, en de Nederlanders uit hun land
weggevoerd. Zou men, als dit eenmaal was gebeurd, die woorden helemaal verg-
eten? Is het niet waarschijnlijk dan, dat wat Jezus over Jeruzalem en de Joden had
gezegd – vastgelegd o.a. in de evangeliën van Matteüs en Lucas, die al in gebruik
waren – herinnerd zouden worden? Bijvoorbeeld:
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“Want er zullen dagen over u komen, waarin uw vijanden een bolwerk tegen u
zullen opwerpen en u omsingelen en u van alle zijden in het nauw brengen, en zij
zullen u en uw kinderen in u vertreden en zij zullen in u geen steen op de andere
laten” (Luc 19:43,44);
“Want er zal grote nood zijn over het land en toorn over dit volk, en zij zullen val-
len door de scherpte van het zwaard en als gevangenen weggevoerd worden on-
der alle heidenen, en Jeruzalem zal door heidenen vertrapt worden, totdat de
tijden van de heidenen zullen vervuld zijn” (Luc 21:24).

Wat Jezus in de bovenzaal had gezegd, zou ook in deze situatie van toepassing
zijn: “opdat u het geloven mag, wanneer het geschiedt”. Het mag dan te laat zijn
om Gods straffend gericht over het volk dat zijn Messias steeds verwierp af te 
wenden, maar niet te laat voor Joden die daarvóór niet overtuigd waren om ein-
delijk in Hem te geloven. Achteraf zouden Christus’ volgelingen zijn woorden
hebben begrepen: “En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld
gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde geko-
men zijn” (Mat 24:14). Na de verwoesting van Jeruzalem en de ondergang van de
Joodse natie, was er nog extra reden Hem te erkennen als de Messias van Israël.

Inzicht na de gebeurtenis
Pas deze functie van profetie als een getuigenis van de waarheid van de heils-
boodschap – die in eerste instantie betrekking had op het einde in 70 na Chr. van
de natie Israël – nu op de eindtijd toe. Stel dat de volken Israël hebben aangeval-
len, zoals de profeten in Israël dit meermalen hebben gezegd; dat Christus plot-
seling is gekomen om Gods oude verbondsvolk van de ondergang te redden; dat
de storm van oordeel die toen is losgebarsten de oude wereld voorgoed heeft
weggevaagd; dat met het aanbreken van een nieuwe wereld mensen zich herstel-
len van de grote schrik van de onverwachte ondergang van de oude wereld, en
terugzien op de meest dramatische gebeurtenissen die de wereld ooit heeft ge-
kend – wat zullen zij, in een poging achteraf de voornaamste feiten op een rijtje
te zetten, kunnen vaststellen?

Ten eerste, dat er overal op aarde een verzameling van zeer oude geschriften
was, waarin, als in geen ander boek, mensen hebben geschreven als woordvoer-
ders van de HERE, en hun boodschappen hebben ingeleid met zulke woorden als:
“Zo zegt de HERE ... Het woord van de HERE kwam tot Mij ... het zal geschieden in
het laatste van de dagen...”. Zulke uitspraken zijn op zichzelf uniek. Ook dat in
deze geschriften de Schepper van het heelal vertelt, dat Hij het volk Israël uit an-
dere volken gekozen heeft tot een bijzondere verbondsrelatie met Hem; dat Hij
aan dit volk, met een belofte bekrachtigd met een eed, het land Israël voor altijd
heeft toegezegd; dat Hij het waarschuwde voor ontrouw, en zei dat het gevolg
van langdurige ongehoorzaamheid wegvoering uit zijn land zou zijn; dat het volk
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zijn Messias zou verwerpen, waarna het langdurige verstrooiing over de wereld
zou lijden, zonder koning of heiligdom, terwijl Jeruzalem, zijn hoofdstad, vertrapt
zou worden door heidenen; dat desondanks de tijd zou komen wanneer God Zijn
volk uit vele landen bijeen zou brengen in eigen land, alhoewel het zijn Messias
nog niet zou erkennen; dat het in het nauw gebracht zou worden door vele vol-
ken die het land zouden binnendringen; dat het plotseling uit zijn benarde toe-
stand gered zou worden door de onverwachte tussenkomst van zijn Messias, die
Israëls vijanden op dramatische wijze zou vernietigen. Ligt het niet voor de hand
dat velen, nadat dit alles in vervulling is gegaan, zich zullen afvragen: Hoe konden
wij zo onverstandig zijn om Gods getuigenis door Zijn profeten zo te hebben ge-
negeerd? Want de profetieën waren zo helder, en in het licht van de gebeurtenis-
sen van de twintigste en eenentwintigste eeuw zo actueel. Hoe hadden zelfs
mensen die zich christenen noemden, en in de Bijbel hadden gelezen, zo blind
kunnen zijn om niet in het herstel van de natie Israël en de vijandelijke houding
van de omringende volken de vervulling te zien van wat Gods profeten in de Bij-
bel hadden verteld?

Geen verontschuldiging
Jezus zei eens: “En gelijk het geschiedde in de dagen van Noach, zó zal het ook
zijn in de dagen van de Mensenzoon” (Luc 17:26). Er zijn allerlei aanwijzingen dat
de beschrijving van de wereld in de tijd van Noach ook heel goed past bij de huidi-
ge samenleving: “de HERE zag, dat de boosheid van de mensen groot was op de
aarde en al wat de overleggingen van zijn hart voortbrachten te allen tijde slechts
boos was” (Gen 6:5). Er is dus reden te verwachten dat, evenals in de tijd van
Noach gebeurde, het morele verval gestraft zal worden met wereldwijd oordeel.
En de juistheid van deze verwachting kan inderdaad met een aantal Bijbelse pro-
fetieën aangetoond worden.

Desondanks worden Gods eerste oordelen in de eindtijd geconcentreerd op een
crisis in en rondom het land Israël, en kennelijk om een andere reden dan de alge-
hele decadentie op aarde. Zijn verwijt tegen de volken die oprukken, is dat zij Zijn
land hebben verdeeld, en in Zijn land zijn gekomen (Joël 3:2; Ezech 38:16). Dat zij
zich ook met Zijn gekozen stad Jeruzalem hebben bemoeid, blijkt uit de vergelij-
king van de stad met een grote steen die als een hindernis ligt op de weg die men
wil gaan: “Op die dag zal Ik Jeruzalem maken tot een steen, die alle natiën moe-
ten heffen; allen die hem heffen, zullen zich deerlijk verwonden. En alle volkeren 
van de aarde zullen zich daarheen verzamelen” (Zach 12:3). Dezelfde profetie
zegt ook dat Jeruzalem “tot een schaal van bedwelming voor alle volken rondom”
zal zijn (vs. 2) – blijkbaar om aan te geven dat zij door de toestand in Israël als
dronkaards in een roes zijn geraakt en hun nuchtere verstand kwijt zijn, want wat
zij willen is een illusie.

37



De schuld van de wereld
Het christendom draagt een zware verantwoordelijkheid voor de vervolging van
Joden door de eeuwen heen. De derde-eeuwse ‘guldenmond’ kerkvader Chry-
sostomos beschouwde Joden als ‘geschikt om te slachten’. In de middeleeuwen
slachtten de kruisvaarders Joden massaal af. In de zestiende eeuw leerde Luther
dat Joodse synagogen platgebrand hadden moeten worden. In de twintigste is
het christendom niet vrij van medeplichtigheid aan de moord op zes miljoen Jo-
den in Europa. Geleidelijk hebben sommige Bijbellezers ingezien dat de Joden
nog altijd Gods verbondsvolk zijn, en hersteld zullen worden als een heilige natie
in het land van hun voorvaderen. Al in de negentiende eeuw, toen Palestina be-
heerst en verwaarloosd werd door de Turken, en voordat er aanduidingen in de
wereld waren van de terugkeer van de Joden, zagen Bijbellezers in dat de tijd van
Israëls herstel aanstaande was. In een boek van John Thomas, getiteld Elpis Isra-
el, uitgegeven in Engeland in 1849, werd o.a. gezegd: ‘Er zal eerst een gedeelte-
lijk herstel van de Joden zijn vóór de komst van Christus, die als basis zal dienen
voor latere ontwikkelingen nadat Hij in zijn Koninkrijk is verschenen. Deze koloni-
satie in Palestina vóór de wederkomst zal geschieden naar zuiver politieke begin-
selen en de Joodse immigranten zullen teruggaan terwijl zij nog niet in Jezus als
hun Messias geloven. Zij zullen teruggaan als landbouwers en handelaars ... Maar
waar in de wereld zullen wij een macht vinden, die uit eigen belang bereid is de
standaard van beschaving op de bergen van Israël te planten?’ (Eerste editie,
1849, blz.395 en 396).

Wanneer we proberen na te gaan hoe de huidige situatie in Israël is ontstaan,
blijkt dat Groot-Brittannië een grote mate van verantwoordelijkheid draagt voor
de situatie in het Midden-Oosten in het algemeen en in Israël in het bijzonder.
Met gemengde motieven sprak de Britse regering in 1917, in de naar Balfour ge-
noemde verklaring, uit dat zij haar beste krachten zou inspannen voor ‘het stich-
ten in Palestina van een nationaal tehuis voor het Joodse volk’. Om dit te bewerk-
stelligen werd het gehele gebied van ‘Jordanië’ (ten westen van de Jordaan) en
‘Cis-Jordanië’ (ten oosten daarvan) aan de Joden toegezegd. Later werd dit laat-
ste gebied kunstmatig afgescheiden als het nieuwe koninkrijk ‘Jordanië’, waar
Engeland een Arabisch leger opleidde, dat later tegen de Joden zou vechten.

Na het verdrijven van de Turken uit het land liepen de belangen van de Arabieren
en de Joodse immigranten echter sterk uiteen. Om de Turkse overheersing tegen
te gaan had Engeland het Arabische nationalisme in leven geroepen, en kon het
na de eerste wereldoorlog onmogelijk zowel Arabieren als Joden behagen. De
Joodse immigranten werden sterk gemotiveerd, leerden hun onderneming aan te
pakken met enthousiasme en deskundigheid, gesteund met de financiële bijdra-
gen van hun rijke volksgenoten in Amerika. Het land Israël kende een naar Arabi-
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sche maatstaven hoog peil van welvaart, en trok velen uit de buurlanden daar-
heen. Met de groei van het aantal inwoners werd het onderlinge conflict steeds 
scherper. Juist toen Nazi Duitsland begonnen was de Joden uit te roeien, stelde
Engeland een grens aan het aantal immigranten, met de bedoeling vijf jaar later
alle immigratie stop te zetten. Wie weet hoeveel Joden van de afschuwelijkheden
van de concentratiekampen gered hadden kunnen worden, als Engeland ze Israël
had laten binnengaan, in plaats van hen die de reis ondernamen terug te sturen,
zelfs toen zij het land van hun voorvaderen al in zicht hadden?

Uiteindelijk besloten de Verenigde Naties in 1947 het land te verdelen. Amerika
en Rusland stemden voor, Engeland bracht geen stem uit, en toen in het volgen-
de jaar het Engelse mandaat over het land afliep riepen de Joden een eigen staat 
uit. Dezelfde dag nog werd de jonge natie in de wieg aangevallen door zeven Ara-
bische staten, die, volgens eigen zeggen, de Joden ‘in de zee’ wilden drijven. Als
gevolg van latere oorlogen wist Israël meer gebied en in 1967 ook Jeruzalem in
handen te krijgen, maar het verzet van de Arabieren, en vooral die in het land
zelf, is steeds verder toegenomen, en heeft aanleiding gegeven tot de `intifada’.

Het conflict lijkt onoplosbaar. Uit eigen belang willen veel landen goede relaties 
behouden met de olieproducerende Arabieren, terwijl Israël weigert land te ge-
ven in ruil voor wat het niet zonder reden beschouwt als een zeer wankele vrede.
De regering weigert het gezag van de Verenigde Naties te erkennen, uit vrees dat
hun beslissingen tegen de belangen van de natie Israël zullen ingaan. Deze angst
is begrijpelijk, want de VN heeft keer op keer resoluties aangenomen die Israël
veroordelen. In 1975 ging de VN zo ver om hetzelfde Zionisme, dat een staats-
man als Balfour eens had geprezen als een beweging waardoor Bijbelse profetie
in vervulling ging, te veroordelen als racisme! Rond 1990 heeft de secretaris voor-
gesteld de ondertekenaars van de Geneefse Conventie bijeen te roepen om Isra-
ëls beweerde schendingen van mensenrechten te onderzoeken – hoewel zo’n
vergadering nooit was gehouden sinds de Conventie in 1949 in leven werd geroe-
pen. Ten minste een derde van de ondertekenaars is of in staat van oorlog met
Israël of weigert de staat te erkennen.

Israël is ook tegen inmenging van de EU, en niet zonder reden. Bijvoorbeeld: als
gevolg van de militaire aanval van Egypte en Syrië in 1973 nam de EU een resolu-
tie aan die Israël veroordeelde wegens agressie, en onderhoudt sindsdien
‘diplomatieke betrekkingen’ met de PLO.
De HERE heeft gezegd dat van alle landen op aarde die Hij geschapen heeft het
land Israël in bijzondere zin Zijn land is. Hij heeft ook gezegd dat van alle volken
die Hij in het leven heeft geroepen het volk Israël in bijzondere zin Zijn verbonds-
volk is. Volgens Zijn geopenbaarde raadsbesluit vormen in Zijn plan voor de we-
reld land en volk een eenheid.
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Ook heeft Hij gezegd dat wie Israël aanraakt Zijn oogappel aanraakt (Zach 2:8);
en dit in een boek waarin staat: “Zie, Ik verlos mijn volk uit het land van de op-
gang en uit dat van de ondergang van de zon; Ik breng hen terug en zij zullen bin-
nen Jeruzalem wonen. Zij zullen Mij tot een volk en Ik zal hun tot een God zijn, in
trouw en in gerechtigheid ... Gelijk 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; vrees niet, laten uw handen sterk zijn” (Zach 8:7,8,13).

Daar ligt de kern van het conflict tussen de huidige wereldmachten die tegen Isra-
ëls bezit van het land zijn gekant, en de levende God Wiens geopenbaarde voor-
nemens voor Israël in het geheel worden genegeerd. Daar ligt nu al de crisis in de
maak, die aanleiding zal geven tot de openbaring van Gods oordeel, op de dag
dat Christus Jezus uit de hemel zal verschijnen en door zijn ingrijpen Gods volk zal
redden en de bedekking op zijn gelaat voorgoed wegnemen.
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8. Daarom wees ook u bereid
Wanneer deze dingen beginnen te geschieden,

richt u op en hef uw hoofden omhoog. (Lucas 21:28)

Voor de christen die met sterk verlangen naar de komst van Christus uitziet – en
wat voor christen is hij die dit niet doet? – hebben Bijbelse profetieën een bijzon-
dere aantrekkingskracht. Er zijn zo veel en zoveel verschillende aanduidingen van
wat in de eindtijd in de wereld, en in het bijzonder in het land Israël, zal gebeuren.

Toch blijkt dat Bijbelonderzoekers zich maar al te vaak in hun verwachtingen ver-
gissen. Pas achteraf is te zien op welke wijze vele profetieën in vervulling zijn ge-
gaan. Profetieën in het boek Jesaja, bijvoorbeeld, vertellen dat de Knecht die de
verstrooide stammen van Israël zou herstellen en ook de Heiland voor de wereld
zou worden, Zich zal geven als een schuldoffer voor velen. Toch hebben twaalf 
discipelen van Jezus, die van Hem hoorden dat deze profetie met zijn kruisdood
in vervulling zou gaan, die niet begrepen tot nadat die plaatsvond. Achteraf kun-
nen wij ons erover verwonderen dat zij, na Jezus’ verklaring, de heldere taal van
Jesaja toch niet hebben begrepen.

Dit betekent niet dat Bijbelse profetie haar doel heeft gemist. Jezus’ woorden in
de bovenzaal: “En nu heb Ik het u gezegd, voordat het geschiedt, opdat u geloven
mag, wanneer het geschiedt” (Joh 14:29), zijn nog altijd van toepassing. Evenals
gelovigen in de eerste eeuw gesterkt werden in hun geloof door de vervulling van
profetieën in hun tijd aangaande Christus, met de komst, arbeid, kruisdood, op-
standing en verhoging van Jezus van Nazaret, zo mogen wij in Israëls herstel en
de toestand in de huidige wereld aanduidingen zien van de aanstaande weder-
komst van Christus.

In zijn eigen profetie over de eindtijd heeft Jezus niet over ontwikkelingen in het
land Israël gesproken. Gezien de betekenis van een vijgenboom in de boeken van
de profeten als symbool van Israël, en de doorzichtige betekenis van het wonder
van de verdorde vijgenboom buiten Jeruzalem, is het redelijk in zijn woorden over
het uitlopen van de vijgenboom een bedekte aanwijzing te zien van de betekenis
van Israëls terugkeer naar zijn land na vele eeuwen van verstrooiing. Wat Hij met
betrekking tot een heersende angst in de wereld eens zei, geldt ook voor alle pro-
fetieën over de eindtijd: “Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u
op en hef uw hoofden omhoog, want uw verlossing komt naderbij” (Luc 21:28).
Niet achteraf, maar als de voorzegde situatie zich begint af te tekenen, zou de
christen die met de Bijbel vertrouwd is, moeten kunnen weten dat de langver-
wachte komst van de Here nabij is.
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Aan het eind van zijn uitvoerige openbaring van toekomstige gebeurtenissen,
vanaf de tijd van het rijk Perzië tot de opstanding in de eindtijd, zei Gods engel:
“Maar u, Daniël, houd de woorden verborgen, en verzegel het boek tot de eind-
tijd; velen zullen onderzoek doen” (Dan 12:4). Dit onderzoek heeft uiteraard be-
trekking op de profetieën die Daniël in zijn boek had opgeschreven, en die goed
bewaard moesten worden, zodat in de loop van de tijd, als de daarin geopenbaar-
de ontwikkelingen in vervulling zouden gaan, de betekenis ervan duidelijk zou
worden. De Here Jezus verweet zijn tijdgenoten dat zij het weer van de volgende
dag aan de lucht van vandaag konden zien, maar de tekenen van de tijd van de
Messias niet kenden. Zij hadden in zijn genezingswonderen de vervulling moeten
zien van wat hun profeten hadden voorzegd. Daarin lag het bewijs dat volgens
Jezus het antwoord gaf op de vraag of Hij de Messias van Israël was (Mat 11:2-6).

De tijd is kort
Paulus schreef eens: “Dit bedoel ik broeders, de tijd is kort. Tenslotte, laten zij ...
die van de wereld gebruik maken zijn, als zouden zij haar niet ten einde toe ge-
bruiken. Want het uiterlijk van deze wereld is bezig te verdwijnen” (1 Kor 7:29-31).
Wat de reden voor deze raad aan de gemeente in Korinte ook mag zijn geweest,
de betekenis voor ons is zonneklaar. Onder invloed van de mentaliteit van men-
sen met wie wij dagelijks omgaan, is het niet altijd gemakkelijk te beseffen dat de 
allergrootste omwenteling in de wereld aanstaande is. Jezus trok een les uit het
plotselinge einde van de wereld in de tijd van Noach, en van de steden bij de Do-
de Zee: “En gelijk het geschiedde in de dagen van Noach, zó zal het ook zijn in de
dagen van de Mensenzoon: zij aten, zij dronken, zij huwden, en zij werden ten
huwelijk genomen tot op de dag, waarop Noach in de ark ging en de zondvloed
kwam en allen verdelgde. Op dezelfde wijze als het geschiedde in de dagen van
Lot: zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden.
Maar op de dag, waarop Lot uit Sodom ging, regende vuur en zwavel van de he-
mel en verdelgde hen allen. Op dezelfde wijze zal het gaan op de dag, waarop de
Mensenzoon geopenbaard wordt” (Luc 17:26-30).

De bezigheden die Jezus hier noemde zijn op zichzelf goed en maken deel uit van
een normale samenleving. Daar had Hij ook geen kritiek op. Wat de slachtoffers 
van deze rampen niet vermoedden, zelfs een paar dagen of uren van tevoren,
was dat hun leven ineens ten einde was gekomen. Zo zal het ook zijn op de dag
voordat Christus plotseling naar de aarde komt. “Waak dan, want u weet niet, op
welke dag uw Here komt” (Mat 24:42).

In deze situatie heeft kennis van en belangstelling voor Bijbelse profetie een heil-
zame invloed. De geschiedenis van de uitleg hiervan illustreert echter hoe be-
perkt onze blik op toekomstige gebeurtenissen in de wereld is – wat ons maant
tot voorzichtigheid. Zelfs met een open Bijbel turen wij als door nevelen naar de
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toekomst. Maar naarmate de verlangde dag nadert wordt de situatie, die de Bij-
bel in grove lijnen schetst, duidelijker, zodat wij zouden moeten kunnen inzien
dat onze verlossing dichtbij gekomen is.

Als er één Bijbelse leerstelling is die in deze tijd wordt verwaarloosd, dan is het
dat met de komst van Christus een dag van oordeel aanbreekt, zowel voor de we-
reld als voor Christus’ volgelingen. Is het omdat men het evangelie aantrekkelijk
voor anderen wil maken dat zoveel christenen hierover zwijgen? De profeten en
apostelen, en ook Christus zelf, aarzelden niet herhaaldelijk hierover te spreken.
Integendeel: zij maakten de komende dag van oordeel tot een van de belangrijk-
ste van hun boodschap. De profeten deden dit met hun herhaalde verkondiging
van de komst van de dag van de HERE, en de apostelen door, zoals Paulus als hij in
Athene de gelegenheid krijgt, over de komst van Christus en over de dag van het
oordeel te spreken: “God dan verkondigt ... heden aan de mensen, dat zij allen
overal tot bekering moeten komen; omdat Hij een dag heeft bepaald, waarop Hij
de aardbodem rechtvaardig zal oordelen door een man, die Hij aangewezen
heeft” (Hand 17:30,31); en Christus zelf, toen Hij zijn luisteraars vertelde dat zij
“rekenschap zullen geven op de dag van het oordeel” (Mat 12:36). En ook als Hij
in gelijkenissen, zoals die van de ponden en de talenten, sprak over zijn langduri-
ge afwezigheid, en vertelde dat Hij dan terug zal komen en zijn dienaars voor
Zich zal roepen om zich te verantwoorden.
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Aanhangsel 1
De volken in Ezechiël 38

In Ezechiël worden een aantal volken genoemd, die betrokken zijn bij of geraakt
worden bij de rooftocht die Israël in de eindtijd zal treffen. Hun namen vinden we 
voor het merendeel terug tussen de afstammelingen van de drie 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 Josephus verklaar-
de dat de Skythen de afstammelingen van Magog waren. De Griekse geschied-
schrijver Herodotus (485-425 v. Chr.) baseert zijn verslag over de Skythen 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 noor-
den van de Zwarte Zee en in de Voorkaukasus. Hoewel de naam Magog niet in de
wereldse geschriften van Ezechiëls tijd is gevonden, was dit waarschijnlijk het
ruitervolk van Iraanse oorsprong, dat het land tussen de Karpaten en de Don be-
woonde – in o.a. het huidige Oekraïne met de Krim en Rusland. De Skythen had-
den rond 750 v. Chr. de Kimmeriërs (zie bij Gomer) uit dat gebied verdreven. In de
zevende eeuw v. Chr. 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 geschrif-
ten 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’. Zij woonden in de omgeving van de Zwarte
Zee, een gebied dat in het noordoosten van het huidige Turkije ligt en het gebied
dat ten noordoosten van Turkije en ten noorden van Iran (het huidige Georgië,
Armenië, Azerbeidjaan en de gebieden in het uiterste zuiden van Rusland). Zij
worden in Ezechiël 27:13 genoemd als handelend in slaven en koper, en in Ezechi-
ël 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 Tiglat-Pileser III in ca. 732 v. Chr. weggevoerd – schreef:
“Wee mij dat ik in Mesech moet vertoeven, dat ik moet wonen bij de tenten van
Kedar” (Ps 120:5).
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Kedar was de tweede zoon van Ismaël, de hal�roer van Isaäk, de zoon van Abra-
ham (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 zeg-
gen dat zij overal verspreid in Assyrië woonden: van Mesech in het noorden, tot
Kedar in het zuiden.

Gomer
Dit vroeg-Europese ruitervolk, dat eveneens afstamde van Jafeth, had waar-
schijnlijk 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 maakt in de Odyssee melding van de Kimmerioi, die ten noor-
den van de Zwarte Zee woonden (Oekraïne en De Krim). Rond 750 v. Chr. werden
ze door de Skythen verdreven. Herodotus vertelt dat horden Kimmeriërs in de
zevende eeuw het Kaukasusgebergte overstroomden en de ‘beschaafde’ landen
van West-Azië (in het huidige Turkije) aanvielen, om ze op grote schaal te plunde-
ren. Ze versloegen het Frygische Rijk (bijna in het midden van het huidige Turkije)
en zijn zuidwestelijke buurland Lydië rond 652/654 v. Chr.

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 zeker-
heid geïdentificeerd worden als Armenië. De naam Tilgarni komt in de Assyrische 
opschriften voor als de naam van een vesting in West-Armenië (in het huidige
Turkije). Togarma is een afstammeling van Gomer.

Bij deze aanval sluiten zich een aantal volken aan:

Perzen
Perzië is het tegenwoordige Iran. Madai, zoon van Jafeth, in Genesis 10:2 is mo-
gelijk 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 bewoonden) het Babylonische Rijk.

Ethiopiërs en Puteeërs
Het huidige Ethiopië maakte vaak deel uit van het land Egypte (zie b.v. 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 (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).
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Vertaling naar onze tijd
Er is veel discussie over de vraag hoe zo’n monsterverbond tot stand zou moeten
komen. Bestaan ze nog? Wat bindt deze volken? Waarom een rooftocht?

De moeilijkheid van de ‘historische’ Griekse bronnen is dat ze niet erg betrouw-
baar zijn. Fantasie en werkelijkheid lopen vaak door elkaar. De Joodse geschied-
schrijver Josephus haalde overal zijn informatie vandaan, ook uit deze
‘historische’ Griekse bronnen. Maar ook al is de exacte woonplaats van de ge-
noemde volken niet zeker, feit is dat ze hebben bestaan en ongeveer het gebied
bewoonden van het huidige Turkije, Iran, Syrië, Oekraïne, Zuid Rusland en de
landen die daar tussen liggen.
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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 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 deze “vele volken” (Ezech 38:6,9). In
zijn profetie (38:1,2 en 39:1) is grootvorst Gog van Mesech en Tubal, in het land
Magog, de initiator. Dus Mesech en Tubal moeten we kennelijk zoeken in het
land (van) Magog. Dat is ruim genomen Turkije/(Zuid)Rusland/Noord Iran en wat
daar tussen ligt. Als initiator moeten we dus Turkije, Iran, Syrië, of mogelijk Rus-
land zien. Historisch en politiek gezien is het niet moeilijk voor te stellen wat Iran
doet in de opsomming van aanvallers in Ezechiël. Iran en Syrië zijn al bondgeno-
ten en waar Turkije staat is nogal onduidelijk. De huidige toenadering tot Rus-
land, bondgenoot van Syrië en Iran, zou kunnen leiden tot een toenadering tot
Syrië en Iran.

Op wie is de rooftocht gericht?
Het verbond van volken/landen dat er vanuit het Noorden op uittrekt om roof te
plegen, richt zich vanuit hun positie op het Zuiden. Daar liggen Israël, Egypte en
het Arabisch schiereiland. Israël ligt tussen hen en Saoedi-Arabië en Egypte.

Soedan en Lybië zullen hun aandacht wel in eerste instantie op het aan hen gren-
zende Egypte richten.

Opmerkelijk is dat in Daniël staat: “Ook het Sieraadland (Israël) zal hij binnenval-
len”, “en het land Egypte zal niet ontkomen” (Daniël 11:41,42). Gaat het om een
breed opgezette veldtocht, waarin niet alleen Israël en Egypte doelwit zijn, maar
ook Saudi Arabië? In Ezechiël 38 is de rooftocht echter onmiskenbaar gericht op
Israël, dat “have en goed heeft verworven en op navel van de aarde woont” (vs.
12). Of is dit gezien vanuit het gezichtspunt van de profeet?
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 bijeengeroe-
pen om roof te plegen, om zilver en goud weg te slepen, om have en goed te be-
machtigen, om een grote buit te maken?” (Ezech 38:13). Heeft Israël zulke rijk-
dommen? Wat hebben Scheba, Dedan en Tarsis er voor belang bij te klagen dat
Israël wordt beroofd? Of is het hun angst dat zij zelf ook aan de beurt komen? En
passen bij het arme land Egypte “de schatten van goud en zilver en alle kostbaar-
heden” van Daniël 11:43? De enkele overgebleven kostbare museumschatten zul-
len toch geen aanleiding zijn voor een rooftocht op zo’n grote schaal... Toch staat
er duidelijk: “van Egypte”.
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Wat is 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 Kron 1:7 — in dit
vers worden ook de Kittieten 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 Middel-
landse Zee gebied bedoeld. Gesuggereerd zijn: Carthago (bij het huidige Tunis in
Tunesië in Noord Afrika), het eiland Sardinië en Tartessos in Spanje niet ver van
Gibraltar. Carthago was een machtige Fenicische handelsstad, gesticht door Ty-
rus en Sidon (in het huidige Libanon). Hierop duidt ook Jes 23:6,7. Jona’s bestem-
ming op zijn vlucht, omdat hij niet in Ninevé – de hoofdstad van de vijand van
Israël Assur – wilde prediken, was een Tarsis in het westen. In Ezechiël 27:12
wordt van Tyrus gezegd: “Tarsis dreef handel met u, vanwege de overvloed aan
allerlei goederen: zilver, ijzer, tin en lood leverde het voor uw waren.” Deze meta-
len werden in o.a. 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 e.v.;
32:3).

Koning Salomo had met de koning van Tyrus echter ook een vloot handelssche-
pen (Tarsisvloot) die naar en van Tarsis voeren en elke drie jaar binnenliep met
goud en zilver, ivoor, apen en pauwen (1 Kon 10:22; 2 Kron 9:21). Dit duidt op
handel met Azië en West-Afrika. Volgens 2 Kronieken 8:17 en 18 had Salomo
daarvoor ook een haven bij Eilath.

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 Tarsis nu is, is daarom moeilijk te beantwoorden.
Het lijkt niet gezocht te moeten worden bij een enkel volk met zijn handelspart-
ners. Tarsis als zodanig bestaat niet meer. We kunnen in dat geval denken aan
een macht in het gebied van Tarsis, of denken in parallellen 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).
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Wie zijn 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, en van hem stammen Seba en Raëma en van
Raëma stammen Scheba en Dedan (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. Op dat schiereiland liggen nu Saoedie-Arabië, Ye-
men, 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 (Ezech 27:22).

De Dedanieten waren eveneens kooplieden. Dedan wordt twee keer in Ezechiël
27 vermeld: behalve van de Dedanieten van Noord-Arabië, die handel dreven in
wollen “dekkleden voor ruiters” (vs. 20), maakt hij in vers 15 melding van een han-
del in ivoor en ebbehout — wat een zeehandel met Indië zou zijn. 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 Da-
vid 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 (vgl Zach
9:9,10). Maar de verzen 9 en 10 van de psalm hebben wel degelijk (ook) betrek-
king op Salomo: “Mogen voor hem de woestijnbewoners zich bukken, zijn vijan-
den 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 edelgesteen-
te” (1 Kon 10:2,10). In Ezechiël 27:9b-25 komen we, in een overzicht van alle han-
del die Tyrus dreef, o.a. weer Tarsis, Scheba (en Raëma) en Dedan tegen. Dezelf-
de drie schatten van de koningin van Scheba worden daar genoemd als handels-
waar uit Scheba en Raëma (vers 22). Het kan dus niet anders of het gaat om het-
zelfde land. In vers 15 vinden we de Dedanieten als handelaars aan de kustgebie-
den, die ivoor en ebbehout leverden.
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Aanhangsel 2
Het huidige toneel in het Midden-Oosten

De in de Bijbel genoemde bondgenoten, vertaald naar de huidige landen in het
aangegeven gebied, zijn alle straatarm (behalve Azerbeidjaan), of bezig dat te
worden, gefrustreerd en vaak vol haat ten opzichte van het Westen, en dictatori-
aal tot gewelddadig. De samenbindende factor zou de Islam kunnen zijn. Wat
Rusland betreft zouden dit dan de zuidelijke gebieden van Rusland en de gebie-
den tussen Rusland en Iran/Turkije in aanmerking komen. De Islamitische wereld
is weliswaar sterk verdeeld, maar als het hen uit komt zijn ze toch elkaars broe-
ders. Wat in Syrië gebeurt, laat zien dat alles in één keer samen kan komen: le-
gers van Syrië, Iran, Irak, Turkije en Islamitische strijders uit vele landen vechten
daar met en tegen elkaar; de VS, Rusland, Europa en Israël hebben zich er in ge-
mengd. Er is daar een kleine wereldoorlog aan de gang. Honderdduizenden men-
sen zijn omgekomen, miljoenen ontheemd, het land ligt volledig in puin. En ge-
zien eerdere oorlogen in Irak, Libië en Afghanistan is weinig hoop dat de situatie
voor de inwoners zal verbeteren. Dit is de voedingsbodem voor jaloezie en haat.
Nu de strijd in Syrië beslist lijkt in het voordeel van Assad, zal hij de bevolking
weer achter zich moeten zien te krijgen. Dat doen dictators meestal door een ge-
meenschappelijke 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 verte-
genwoordiger daarvan. Israël is de gemeenschappelijke vijand van de gehele Isla-
mitische wereld, ook al strijden de staten elkaar op leven en dood. Het ligt dicht
bij de in de Bijbel genoemde landen, die grote, goed en zwaarbewapende legers
hebben, en is voor hen goed te bereiken over land, water en door de lucht. Een
motief is snel gevonden: Israël bezet de Golan, de Westoever en vooral Jeruza-
lem, één van de heiligste plaatsen van de Islam; de Palestijnen helpen ‘hun’ land
teruggeven, etc. Allemaal hypocriet uiteraard, want er is decennialang alle gele-
genheid geweest dit economische en politiek op te lossen.

De aanleiding kan ook ergens anders vandaan komen. De geopolitiek van de VS
en Rusland is erop gericht zo veel mogelijk politieke invloed en strategische posi-
ties in de regio te hebben. Rusland staat daarbij aan de kant van Iran, Syrië en
sinds kort zelfs de historische aartsvijand Turkije. Het zijn juist die landen die be-
horen tot het Bijbelse Noorden, en al eerder Israël bezet hebben. De VS staan aan
de kant van Israël, Saoedi-Arabië en de Emiraten, en stilzwijgend Egypte. Deze
landen – buiten Israël – kunnen we beschouwen als de koning van het Zuiden (in
ieder geval Egypte).
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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. De oorlog in Syrië lijkt een/de generale repetitie voor wat in en met Is-
raël (en Egypte) gaat gebeuren.

Daarbij komt dat Saoedi-Arabië niet erg geliefd (meer) is in de Islamitische we-
reld. Het is nauw verbonden aan het Westen vanwege de olie, en het is de grote
tegenstander van Iran (zichtbaar in de oorlog in Jemen).

De angst van Saoedi-Arabië en de rijke Emiraten is daarom goed te begrijpen. Zij
zijn enorm rijk en doen niets om hun welvaart met hun geloofsgenoten te delen,
laat staan de Palestijnen een oplossing te bieden.

Maar Israël? Moeten we het in de omstandigheden niet relatief zien? Ten opzich-
te van die straatarme landen en volken is Israël zeer rijk.

Egypte zou ‘gestraft’ kunnen worden, omdat het de militaire dictatuur de Mos-
limbroederschap zwaar vernederd heeft, hun president onverwacht in de rechts-
zaal overleed, en zich afzijdig houdt van het doel van een 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 in
een crisissituatie dit zou sluiten (geheel of voor bepaalde landen), dan ligt daar
ook een belangrijke aanleiding voor ingrijpen.

Op dit moment is het ‘minste geringste’ voldoende om de zaak te laten escale-
ren. In de kwestie Iran zien we hoe snel dat kan gaan. Tot nu toe wordt de oorlog
nog gestreden als ‘handelsoorlog’, met wederzijdse economische sancties. Maar
er wordt ook gedreigd met militaire middelen. Het lijkt erop dat een aantal lei-
ders van grote landen als de VS, Rusland, Groot-Brittannië en zelfs Israël uit zijn
op meer. Ze zijn nationalistisch en willen in veel gevallen ‘de oude grootheid’ van
hun landen herstellen. Ze schudden daarom de kaarten in een pokerspel waaruit
ze politiek, militair en uiteindelijk economisch voordeel uit hopen te halen.

Het oude grote machtsdenken steekt steeds weer de kop op. 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 be-
sturen. Dan pas zullen de ogen open gaan en zal er wereldwijde vrede zijn.
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