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GOG	  &	  MAGOG	  
	  

Inleiding	  
Wat	  is	  de	  identiteit	  van	  Gog	  en	  Magog?	  Je	  komt	  die	  namen	  over	  de	  hele	  
wereld	  tegen;	  er	  is	  veel	  over	  gezegd	  en	  geschreven,	  maar	  velen	  weten	  niet	  
wat	  die	  identiteit	  is.	  Men	  zegt	  wel	  dat	  Gog	  een	  denkbeeldige	  naam	  is	  van	  al	  de	  
vijanden	  van	  Gods	  kerk.	  Anderen	  zeggen	  dat	  hij	  de	  antichrist	  is,	  of	  Amerika.	  
Maar	  de	  enige	  reden	  voor	  al	  die	  onzinnige	  verklaringen	  is	  dat	  men	  niet	  gelooft	  
in	  de	  wederkomst	  van	  Christus,	  behalve	  dan	  dat	  die	  op	  de	  jongste	  dag	  zal	  zijn.	  
De	  meesten	  geloven	  namelijk	  niet	  dat	  Christus	  Zijn	  Koninkrijk	  hier	  op	  aarde	  zal	  
oprichten.	  Men	  wil	  ook	  geen	  Koninkrijk	  waarin	  Christus	  regeert,	  want	  men	  
heeft	  de	  kerk	  en	  daarin	  kan	  men	  zelf	  regeren.	  
Dus	  worden	  al	  de	  profetieën	  over	  de	  wederkomst	  van	  Christus	  
weggeredeneerd.	  Als	  je	  iets	  wilt	  weten	  over	  Gog	  en	  Magog,	  dan	  moet	  je	  dus	  
niet	  in	  de	  protestantse	  kerken	  zijn	  en	  ook	  niet	  in	  de	  rooms-‐katholieke	  kerk.	  
Niettemin	  zál	  Christus	  Zijn	  Koninkrijk	  vestigen	  over	  alle	  volkeren	  der	  aarde.	  En	  
als	  Hij	  komt	  heeft	  dat	  niet	  tot	  gevolg	  dat	  het	  Joodse	  volk	  gered	  wordt,	  maar	  
dat	  dat	  volk	  juist	  volledig	  ten	  ondergaat.	  Bewijs?	  
	  
Zach	  14:	  1	   Ziet,	  de	  dag	  komt	  den	  HEERE,	  dat	  uw	  roof	  zal	  uitgedeeld	  

worden	  in	  het	  midden	  van	  u,	  o	  Jeruzalem!	  
2	   Want	  Ik	  zal	  alle	  heidenen	  tegen	  Jeruzalem	  ten	  strijde	  

verzamelen;	  en	  de	  stad	  zal	  ingenomen,	  en	  de	  huizen	  
zullen	  geplunderd,	  en	  de	  vrouwen	  zullen	  geschonden	  
worden;	  en	  de	  helft	  der	  stad	  zal	  uitgaan	  in	  de	  gevangenis;	  
maar	  het	  overige	  des	  volks	  zal	  uit	  de	  stad	  niet	  uitgeroeid	  
worden.	  

3	   En	  de	  HEERE	  zal	  uittrekken,	  en	  Hij	  zal	  strijden	  tegen	  die	  
heidenen.	  Gelijk	  ten	  dage	  als	  Hij	  gestreden	  heeft,	  ten	  
dage	  des	  strijds.	  

4	   En	  Zijn	  voeten	  zullen	  te	  dien	  dage	  staan	  op	  den	  Olijfberg,	  
die	  voor	  Jeruzalem	  ligt,	  tegen	  het	  oosten...	  	  

	  
(Dit	  is	  de	  enige	  plaats	  in	  het	  Oude	  Testament	  waar	  staat	  dat	  Hij	  zal	  
terugkomen	  op	  de	  Olijfberg).	  
	  
Het	  land	  wordt	  bewoond	  door	  ongelovigen	  en	  zij	  staan	  vijandig	  tegenover	  de	  
Heere	  Jezus	  Christus.	  De	  Bijbel	  zegt	  dat	  de	  Joden	  in	  ongeloof	  terug	  zouden	  
keren	  naar	  het	  land	  en	  dat	  dat	  de	  aanleiding	  is	  voor	  een	  oordeel	  over	  Israël.	  
Wat	  de	  Bijbel	  zegt	  over	  de	  Joodse	  religie	  is	  niet	  best.	  De	  Joden	  zijn	  een	  
ongelovig	  volk,	  van	  wie	  de	  zaligheid	  is	  weggenomen.	  Die	  zaligheid	  is	  naar	  de	  
heidenen	  gegaan	  (Hand.	  28:	  28).	  Je	  zou	  de	  Joden	  daarom	  het	  Evangelie	  
moeten	  brengen.	  



 2 

	  
Als	  de	  Heer	  terugkomt	  zal	  er	  een	  overblijfsel	  uit	  Jeruzalem	  het	  land	  uit	  
vluchten.	  De	  rest	  wordt	  gedood.	  Geen	  enkele	  ongelovige	  kan	  recht	  doen	  
gelden	  op	  het	  land	  Kanaän.	  Daarom	  zal	  iedereen	  eruit	  moeten,	  want	  het	  is	  
Gods	  land	  en	  Hij	  geeft	  het	  aan	  Wie	  Hij	  wil.	  	  
	  
Die	  verwoesting	  van	  het	  land	  en	  van	  Jeruzalem	  heeft	  te	  maken	  met	  Gog	  en	  
Magog.	  
Jeruzalem	  werd	  aangezegd	  dat	  het	  een	  periode	  van	  490	  jaar	  zou	  ondergaan.	  
Dat	  is	  70	  keer	  7	  jaar;	  vooral	  bekend	  als	  de	  70	  weken	  van	  Daniël.	  69	  weken,	  dus	  
483	  jaren	  waren	  voorbij	  op	  de	  dag	  van	  de	  zogenaamde	  intocht	  van	  de	  Heere	  
Jezus	  in	  Jeruzalem.	  Nou	  ja,	  Hij	  kwam	  niet	  verder	  dan	  de	  Olijfberg.	  Toen	  kwam	  
er	  een	  onderbreking.	  De	  laatste	  7	  jaar	  moeten	  nog	  steeds	  komen,	  de	  70e	  week	  
van	  Daniël.	  Die	  gaat	  pas	  in	  na	  de	  opname	  van	  de	  Gemeente.	  	  
In	  die	  7	  jaar	  neemt	  Israël	  de	  draad	  van	  de	  geschiedenis	  weer	  op	  en	  zal	  God	  
Zich	  weer	  met	  Israël	  (in	  dit	  geval	  het	  Joodse	  volk)	  bemoeien.	  God	  bemoeit	  
Zich	  daar	  nu	  niet	  mee,	  want	  je	  denkt	  toch	  niet	  dat	  Hij	  er	  de	  hand	  in	  heeft	  
gehad	  dat	  de	  Joodse	  staat	  werd	  opgericht.	  Nota	  bene	  een	  communistische	  
staat	  (kibboetsiem)!	  Het	  is	  de	  bedoeling	  dat	  men	  buiten	  het	  land	  tot	  bekering	  
komt	  en	  van	  daaruit	  het	  land	  binnengaat.	  Men	  is	  het	  land	  wel	  binnengegaan,	  
maar	  heeft	  zich	  tot	  op	  heden	  nog	  niet	  bekeerd.	  De	  omgekeerde	  volgorde	  dus.	  
	  
Die	  7	  jaren	  hebben	  te	  maken	  met	  de	  antichrist	  en	  lopen	  uit	  op	  de	  verwoesting	  
van	  Jeruzalem	  (zie	  Dan.	  9	  de	  laatste	  verzen).	  En	  hoe	  graag	  je	  ook	  zou	  willen	  
dat	  het	  niet	  gebeurde,	  het	  gaat	  gebeuren.	  God	  regeert	  de	  wereld	  niet	  op	  
democratische	  wijze,	  alsof	  iedereen	  daarin	  een	  stem	  zou	  hebben.	  Nee,	  Hij	  
doet	  wat	  Hij	  wil	  en	  Hij	  heeft	  ons	  via	  Zijn	  Woord	  gezegd	  hoe	  dat	  zal	  gaan.	  Het	  
begint	  met	  de	  ondergang	  van	  de	  Joodse	  staat	  en	  uiteindelijk	  zullen	  alle	  
volkeren	  ten	  ondergaan.	  De	  Heer	  gebruikt	  Gog	  en	  Magog	  voor	  de	  verwoesting	  
van	  het	  land	  Kanaän	  en	  van	  Jeruzalem.	  	  
	  
De	  antichrist	  en	  zijn	  antichristelijke	  rijk	  komen	  na	  de	  70e	  week	  van	  Daniël	  op.	  
Terwijl	  de	  Heer	  Zelf	  bezig	  gaat	  met	  de	  herbouw	  van	  Jeruzalem,	  ontwikkelt	  zich	  
aan	  de	  andere	  kant	  het	  rijk	  van	  de	  antichrist	  met	  Babel	  als	  hoofdstad.	  
Tussen	  de	  70e	  week	  van	  Daniël	  en	  de	  1000	  jaren	  zit	  nog	  een	  periode	  van	  33	  
jaar.	  Die	  tijd	  staat	  ook	  uitgebreid	  in	  de	  Bijbel	  beschreven,	  maar	  dat	  die	  
periode	  33	  jaar	  duurt	  is	  alleen	  uit	  de	  typologie	  te	  halen.	  Aan	  het	  eind	  van	  de	  
33	  jaren	  komt	  er	  een	  eindstrijd	  der	  volkeren.	  De	  legers	  uit	  de	  landen	  der	  
opkomst	  van	  de	  zon	  en	  van	  de	  andere	  kant	  van	  de	  Eufraat	  (de	  islamitische	  
volken)	  rukken	  op	  naar	  Jeruzalem	  om	  het	  dan	  herbouwde	  Jeruzalem	  te	  
vernietigen,	  maar	  ze	  zullen	  niet	  verder	  komen	  dan	  Megiddo,	  Armageddon.	  Die	  
eindstrijd	  is	  dus	  niet	  aan	  het	  einde	  van	  de	  70e	  week,	  maar	  direct	  voorafgaand	  
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aan	  de	  1000	  jaren.	  Dan	  zal	  dat	  wereldrijk,	  waarnaar	  men	  zolang	  heeft	  
gestreefd,	  ten	  ondergaan.	  	  
De	  Islam	  speelt	  daarin	  een	  grote	  rol.	  Die	  religie	  wordt	  over	  de	  hele	  wereld	  
verspreid.	  Nu	  wordt	  er	  al	  heel	  hard	  aan	  gewerkt,	  maar	  dit	  zal	  pas	  gerealiseerd	  
worden	  na	  de	  verwoesting	  van	  de	  Joodse	  staat.	  
	  
	  
In	  Ezech.	  38	  en	  39	  en	  Openb.	  20	  gaat	  het	  over	  heel	  andere	  volken,	  een	  heel	  
andere	  macht,	  met	  de	  naam	  Gog.	  Dat	  is	  Oost-‐Europa.	  De	  meeste	  namen	  die	  in	  
Ezech.	  38	  en	  39	  genoemd	  worden	  zijn	  afstammelingen	  van	  Jafeth,	  terwijl	  de	  
islamitische	  volken	  van	  Sem	  afstammen.	  Dat	  zijn	  dus,	  net	  als	  Israël,	  Semieten.	  
De	  Oost-‐Europese	  volken	  stammen	  dus	  af	  van	  Jafeth,	  hoewel	  er	  hier	  ook	  een	  
paar	  Chamitische	  namen	  bijstaan.	  	  
	  
Ezech.	  38:	  1	   	   Wijders	  geschiedde	  des	  HEEREN	  woord	  tot	  mij,	  zeggende:	  

2	   Mensenkind!	  zet	  uw	  aangezicht	  tegen	  Gog,	  het	  land	  van	  
Magog,	  den	  hoofdvorst	  van	  Mesech	  en	  Tubal;	  en	  
profeteer	  tegen	  hem,	  

	  
Ezech.	  39:	  1	   Voorts,	  gij	  mensenkind!	  profeteer	  tegen	  Gog,	  en	  zeg:	  Zo	  

zegt	  de	  Heere	  HEERE:	  Zie,	  Ik	  wil	  aan	  u,	  o	  Gog,	  hoofdvorst	  
van	  Mesech	  en	  Tubal!	  

	  
Tussen	  beide	  hoofdstukken	  staat	  geen	  nieuwe	  kop.	  Het	  gaat	  weliswaar	  over	  
dezelfde	  volken,	  maar	  het	  zijn	  wel	  degelijk	  twee	  verschillende	  profetieën.	  
In	  hoofdstuk	  38	  zullen	  ze	  Kanaän	  binnenvallen	  en:	  
	  

8	   Na	  vele	  dagen	  zult	  gij	  bezocht	  worden;	  en	  het	  laatste	  der	  
dagen	  zult	  gij	  komen	  in	  het	  land,	  dat	  wedergebracht	  is	  
van	  het	  zwaard,	  dat	  vergaderd	  is	  uit	  vele	  volken,	  op	  de	  
bergen	  Israëls,	  die	  steeds	  tot	  verwoesting	  geweest	  zijn;	  
als	  hetzelve	  land	  uit	  de	  volken	  zal	  uitgevoerd	  zijn,	  en	  zij	  
altemaal	  zeker	  zullen	  wonen.	  

9	   Dan	  zult	  gij	  optrekken,	  gij	  zult	  aankomen	  als	  een	  
onstuimige	  verwoesting,	  gij	  zult	  zijn	  als	  een	  wolk,	  om	  het	  
land	  te	  bedekken;	  gij	  en	  al	  uw	  benden,	  en	  vele	  volken	  met	  
u.	  

10	   Alzo	  zegt	  de	  Heere	  HEERE:	  te	  dien	  dage	  zal	  het	  ook	  
geschieden,	  dat	  er	  raadslagen	  in	  uw	  hart	  zullen	  opkomen,	  
en	  gij	  zult	  een	  kwade	  gedachte	  denken,	  

11	   En	  zult	  zeggen:	  Ik	  zal	  optrekken	  naar	  dat	  dorpland,	  ik	  zal	  
komen	  tot	  degenen,	  die	  in	  rust	  zijn,	  die	  zeker	  wonen,	  die	  
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altemaal	  wonen	  zonder	  muur,	  en	  grendel	  noch	  deuren	  
hebben.	  

	  
Een	  dorp	  =	  een	  dorp	  waar	  geen	  muren	  omheen	  staan.	  
Zeker	  wonen	  =	  veilig	  wonen.	  Ze	  zijn	  kwetsbaar	  en	  kunnen	  zich	  niet	  
verdedigen.	  Het	  gaat	  over	  een	  land	  dat	  in	  vrede	  en	  rust	  leeft	  en	  dan	  komen	  
Gog	  en	  Magog	  om	  het	  te	  verwoesten.	  Dat	  kan	  niet	  van	  toepassing	  zijn	  op	  de	  
situatie	  aan	  het	  einde	  van	  de	  70e	  week	  van	  Daniël,	  want	  dan	  leeft	  het	  land	  
helemaal	  niet	  in	  rust	  en	  vrede.	  Dit	  is	  de	  situatie	  in	  en	  na	  de	  1000	  jaren,	  
wanner	  Israël	  in	  vrede	  en	  rust	  leeft	  en	  geen	  wapens	  nodig	  heeft	  om	  zich	  te	  
verdedigen.	  
	  
In	  hoofdstuk	  39	  gaat	  het	  weer	  over	  Gog,	  Mesech	  en	  Tubal.	  Het	  land	  Kanaän,	  
inclusief	  Jeruzalem,	  wordt	  totaal	  verwoest,	  maar	  er	  komt	  dan	  ook	  een	  oordeel	  
over	  Gog	  en	  zijn	  benden,	  zodat	  er	  totaal	  geen	  leven	  meer	  overgebleven	  is	  in	  
het	  land.	  Daarom	  duurt	  het	  7	  maanden	  om	  alle	  lijken	  op	  te	  ruimen.	  Iedereen	  
is	  omgekomen	  en	  er	  is	  niemand	  overgebleven	  om	  de	  rest	  te	  begraven.	  Het	  
land	  was	  bevolkt,	  er	  komt	  een	  invasie	  van	  legers	  en	  iedereen	  komt	  om.	  Dat	  
kan	  niet	  aan	  het	  eind	  van	  de	  1000	  jaren	  of	  aan	  het	  einde	  van	  de	  33	  jaren	  zijn,	  
want	  na	  de	  1000	  jaren	  gaat	  niet	  iedereen	  dood	  door	  een	  oordeel,	  maar	  volgt	  
de	  jongste	  dag.	  En	  aan	  het	  einde	  van	  de	  33	  jaren	  wordt	  Jeruzalem	  niet	  
verwoest,	  maar	  worden	  de	  ongelovigen	  gedood,	  terwijl	  de	  gelovigen	  dan	  het	  
Koninkrijk	  binnengaan.	  In	  hoofdstuk	  39	  gaat	  het	  dus	  over	  het	  einde	  van	  de	  70e	  
week	  van	  Daniël.	  Dan	  worden	  het	  land	  en	  Jeruzalem	  verwoest	  en	  komt	  de	  
Heer	  terug	  en	  brengt	  een	  oordeel	  over	  de	  legers	  die	  het	  land	  verwoest	  
hebben.	  
	  
Er	  zijn	  dus	  twee	  verschillende	  gelegenheden	  waarbij	  Gog	  en	  Magog	  een	  rol	  
spelen.	  In	  Ezech.	  39	  is	  dat	  aan	  het	  einde	  van	  de	  70e	  week,	  waarna	  het	  
vervolgens	  7	  maanden	  duurt	  voordat	  het	  land	  opgeruimd	  is	  van	  alle	  lijken.	  	  
Ezech.	  38	  beschrijft	  de	  situatie	  van	  Openb.	  20.	  De	  satan	  is	  eerst	  voor	  1000	  
jaren	  gebonden,	  waarna	  hij	  voor	  een	  korte	  tijd	  weer	  losgelaten	  wordt.	  Dan	  
verleidt	  hij	  de	  volken	  en	  trekken	  Gog	  en	  Magog	  opnieuw	  op	  tegen	  Kanaän	  en	  	  
Jeruzalem.	  Maar	  de	  Heer	  zal	  een	  vuur	  van	  de	  hemel	  zenden,	  waardoor	  er	  
weer	  een	  oordeel	  over	  Gog	  en	  Magog	  komt.	  
	  
Openb.	  20:	  2	   En	  hij	  greep	  den	  draak,	  de	  oude	  slang,	  welke	  is	  de	  duivel	  

en	  satanas,	  en	  bond	  hem	  duizend	  jaren;	  
3	   En	  wierp	  hem	  in	  den	  afgrond,	  en	  sloot	  hem	  daarin,	  en	  

verzegelde	  dien	  boven	  hem,	  opdat	  hij	  de	  volken	  niet	  meer	  
verleiden	  zou,	  totdat	  de	  duizend	  jaren	  zouden	  geëindigd	  
zijn.	  En	  daarna	  moet	  hij	  een	  kleinen	  tijd	  ontbonden	  
worden.	  
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7	   En	  wanneer	  de	  duizend	  jaren	  geëindigd	  zijn,	  zal	  de	  
satanas	  uit	  zijn	  gevangenis	  ontbonden	  worden.	  

8	   En	  hij	  zal	  uitgaan	  om	  de	  volken	  te	  verleiden,	  die	  in	  de	  vier	  
hoeken	  der	  aarde	  zijn,	  den	  Gog	  en	  den	  Magog,	  om	  hen	  te	  
vergaderen	  tot	  den	  krijg;	  welker	  getal	  is	  als	  het	  zand	  der	  
zee.	  

	  
Hoek	  =	  richting.	  
Den	  Gog	  en	  den	  Magog.	  Na	  de	  1000	  jaar	  zal	  satan	  ze	  verzamelen	  voor	  de	  
strijd.	  
	  

9	   En	  zij	  zijn	  opgekomen	  op	  de	  breedte	  der	  aarde,	  en	  
omringden	  de	  legerplaats	  der	  heiligen,	  en	  de	  geliefde	  
stad;	  en	  er	  kwam	  vuur	  neder	  van	  God	  uit	  den	  hemel,	  en	  
heeft	  hen	  verslonden.	  

	  
Dit	  is	  een	  korte	  samenvatting	  van	  wat	  in	  Ezech.	  38	  beschreven	  staat.	  
De	  satan	  verleidt;	  dat	  is	  zijn	  dagelijkse	  werk.	  
	  
Ezech.	  38:	  18	   Maar	  het	  zal	  geschieden	  te	  dien	  dage,	  ten	  dage	  als	  Gog	  

tegen	  het	  land	  Israëls	  zal	  aankomen,	  spreekt	  de	  Heere	  
HEERE,	  dat	  Mijn	  grimmigheid	  in	  Mijn	  neus	  zal	  opkomen.	  

19	   Want	  Ik	  heb	  gesproken	  in	  Mijn	  ijver,	  in	  het	  vuur	  Mijner	  
verbolgenheid:	  Zo	  er	  niet,	  te	  dien	  dage,	  een	  groot	  beven	  
zal	  zijn	  in	  het	  land	  Israëls!	  

22	   En	  Ik	  zal	  met	  hem	  rechten,	  door	  pestilentie	  en	  door	  
bloed;	  en	  Ik	  zal	  een	  overstelpenden	  plasregen,	  en	  grote	  
hagelstenen,	  vuur	  en	  zwavel	  regenen	  op	  hem,	  en	  op	  zijn	  
benden,	  en	  op	  de	  vele	  volken,	  die	  met	  hem	  zullen	  zijn.	  

	  
Dat	  is	  dus	  Openb.	  20.	  Het	  zullen	  vele	  volken	  zijn.	  Maar	  als	  je	  niet	  in	  de	  1000	  
jaren	  gelooft,	  kun	  je	  niets	  met	  deze	  profetieën.	  
Chronologisch	  gezien	  staan	  Ezech.	  38	  en	  39	  dus	  in	  omgekeerde	  volgorde.	  Daar	  
is	  niets	  bijzonders	  aan,	  want	  in	  de	  Bijbel	  vind	  je	  nauwelijks	  chronologie.	  
	  
Ezechiël	  bevond	  zich	  bij	  de	  10	  stammen	  in	  ballingschap.	  Israël	  was	  dus	  Lo-‐
ammi	  (niet	  Mijn	  volk)	  en	  de	  vraag	  is	  of	  het	  weer	  Ammi	  (Mijn	  volk)	  zal	  worden.	  
Ja,	  maar	  pas	  na	  het	  oordeel	  over	  alle	  volken.	  
	  
In	  Ezech.	  39	  zal	  Jeruzalem	  wel	  degelijk	  helemaal	  verwoest	  worden.	  Niet	  door	  
Babel	  of	  door	  de	  Romeinen,	  maar	  door	  Gog	  en	  Magog,	  aan	  het	  einde	  van	  de	  
70e	  week	  van	  Daniël.	  	  
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Ezech.	  38:	  17	   Zo	  zegt	  de	  Heere	  HEERE:	  Zijt	  gij	  die,	  van	  welken	  Ik	  in	  
verleden	  dagen	  gesproken	  heb,	  door	  den	  dienst	  Mijner	  
knechten,	  de	  Profeten	  Israëls,	  die	  in	  die	  dagen	  
geprofeteerd	  hebben,	  jaren	  lang,	  dat	  Ik	  u	  tegen	  hen	  zou	  
aanbrengen?	  

	  
Dat	  is	  een	  retorische	  vraag.	  
Jaren	  =	  jaren	  tevoren.	  Er	  is	  dus	  al	  jaren	  geleden	  gesproken	  over	  wat	  deze	  
volken	  zouden	  doen.	  Kennelijk	  worden	  die	  volken	  dan	  niet	  bij	  name	  genoemd.	  
De	  laatste	  verzen	  van	  Dan.	  9	  gaan	  daar	  bijvoorbeeld	  over,	  maar	  het	  meest	  
uitgebreid	  beschrijft	  Joël	  die	  situatie,	  vooral	  in	  hoofdstuk	  2.	  	  
Daar	  gaat	  het	  over	  machtige	  legers,	  maar	  er	  staat	  niet	  bij	  wie	  het	  zijn.	  
Joël	  trad	  op	  in	  de	  dagen	  van	  Ezechiël;	  alle	  andere	  profeten	  daarvóór.	  
	  
Joël	  2:	  1	   Blaast	  de	  bazuin	  te	  Sion,	  en	  roept	  luide	  op	  den	  berg	  

Mijner	  heiligheid;	  laat	  alle	  inwoners	  des	  lands	  beroerd	  
zijn,	  want	  de	  dag	  des	  HEEREN	  komt,	  want	  hij	  is	  nabij.	  

	  
De	  Koning	  komt!	  
Beroerd	  =	  in	  beweging	  komen.	  
Dag	  des	  HEEREN	  =	  oordeel	  dat	  God	  zal	  brengen	  over	  heel	  de	  mensheid.	  
	  

2	   Een	  dag	  van	  duisternis	  en	  donkerheid,	  een	  dag	  van	  
wolken	  en	  dikke	  duisternis,	  als	  de	  dageraad	  uitgespreid	  
over	  de	  bergen;	  een	  groot	  en	  machtig	  volk,	  desgelijks	  van	  
ouds	  niet	  geweest	  is,	  en	  na	  hetzelve	  niet	  meer	  zal	  zijn	  tot	  
in	  jaren	  van	  vele	  geslachten.	  

	  
Een	  groot	  en	  machtig	  volk:	  Joël	  1	  legt	  verband	  met	  een	  sprinkhanenplaag.	  Dat	  
is	  ongeveer	  wat	  zal	  gebeuren	  als	  de	  dag	  des	  HEEREN	  aanbreekt.	  Alleen	  zullen	  
het	  dan	  geen	  sprinkhanen	  zijn,	  maar	  een	  groot	  en	  machtig	  volk	  uit	  het	  
noorden	  (Joël	  2:	  20).	  
De	  opkomst	  van	  een	  volk	  dat	  uit	  het	  noorden	  komt,	  dat	  nog	  nooit	  geweest	  is	  
en	  na	  hetzelve	  niet	  meer	  zal	  zijn	  tot	  in	  jaren	  van	  vele	  geslachten.	  Na	  vele	  
generaties	  zal	  het	  dus	  nóg	  een	  keer	  optreden	  tegen	  Jeruzalem.	  
In	  de	  volgende	  verzen	  staat	  beschreven	  dat	  die	  lui	  het	  land	  binnen	  zullen	  
komen	  en	  het	  dan	  platbranden.	  Het	  hele	  land	  wordt	  verwoest	  (vanaf	  vers	  5).	  
Pas	  als	  het	  hele	  land	  verwoest	  is,	  zendt	  de	  Heer	  Zijn	  oordeel.	  
	  

20	   En	  Ik	  zal	  dien	  van	  het	  noorden	  verre	  van	  ulieden	  doen	  
vertrekken,	  en	  hem	  wegdrijven	  in	  een	  dor	  en	  woest	  land,	  
zijn	  aangezicht	  naar	  de	  Oostzee,	  en	  zijn	  einde	  naar	  de	  
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achterste	  zee;	  en	  zijn	  stank	  zal	  opgaan,	  en	  zijn	  vuiligheid	  
zal	  opgaan;	  want	  hij	  heeft	  grote	  dingen	  gedaan.	  

	  
Dat	  is	  het	  gebied	  tussen	  de	  Middellandse	  Zee	  (achterste	  zee)	  en	  de	  Dode	  Zee	  
(Oostzee).	  Dat	  verre	  land	  is	  dus	  in	  Kanaän,	  maar	  er	  wordt	  het	  dodenrijk	  mee	  
bedoeld	  (dor	  en	  woest	  land).	  
Hoe	  het	  verder	  gaat	  lees	  je	  Ezech.	  39.	  
Je	  hebt	  in	  de	  eindtijd	  (ik	  bedoel	  nu	  de	  tijd	  van	  de	  6e	  bedeling,	  de	  tijd	  van	  de	  
70e	  week	  van	  Daniël	  en	  de	  33	  jaren	  daarna,	  tot	  aan	  de	  1000	  jaren)	  te	  maken	  
met	  twee	  rijken:	  die	  van	  de	  antichrist	  (Amalek	  enz.)	  en	  het	  rijk	  van	  Gog	  en	  
Magog.	  Aan	  het	  eind	  van	  de	  70e	  week	  komt	  er	  een	  oordeel	  over	  Gog	  en	  
Magog	  en	  aan	  het	  einde	  van	  de	  33	  jaren	  komt	  er	  een	  oordeel	  over	  het	  
antichristelijke	  rijk.	  
	  
We	  zullen	  nu	  wat	  nader	  ingaan	  op	  de	  respectieve	  hoofdstukken	  in	  Ezechiël,	  te	  
beginnen	  met	  hoofdstuk	  38.	  Dat	  hoofdstuk	  wordt	  voorafgegaan	  door	  twee	  
profetieën,	  uitgedrukt	  in	  twee	  beelden	  (het	  dal	  der	  dorre	  doodsbeenderen	  en	  
de	  twee	  houten),	  waarin	  vermeld	  wordt	  hoe	  Israël	  weer	  Ammi	  (Mijn	  volk)	  zal	  
worden	  en	  deel	  krijgt	  aan	  het	  Nieuwe	  Verbond.	  De	  beide	  huizen	  Israëls	  zullen	  
weer	  samengevoegd	  worden	  onder	  één	  Koning.	  Het	  gaat	  dus	  over	  de	  tijd	  van	  
de	  wederkomst	  van	  Christus	  
	  
In	  hoofdstuk	  38	  zullen	  Gog	  en	  Magog	  optrekken	  tegen	  een	  volk	  dat	  allang	  
verlost	  is.	  In	  Hoofdstuk	  37	  wordt	  dat	  volk	  verlost,	  maar	  het	  zal	  ooit	  alsnog	  
belaagd	  worden,	  in	  de	  laatste	  dagen.	  Vandaar	  dat	  eerst	  de	  gebeurtenissen	  uit	  
hoofdstuk	  38	  vermeld	  worden.	  In	  hoofdstuk	  39	  staat	  dan	  dat	  het	  ook	  al	  een	  
keer	  eerder	  gebeurd	  is.	  De	  chronologische	  volgorde	  van	  deze	  hoofdstukken	  is	  
dus	  omgekeerd.	  Chronologie	  ontstaat	  onderweg,	  wanneer	  men	  Schrift	  met	  
Schrift	  vergelijkt.	  
	  
Ezech.	  38:	  Gog	  en	  Magog	  ná	  de	  1000	  jaren	  
Ezech.	  38:	  1	   	   Wijders	  geschiedde	  des	  HEEREN	  woord	  tot	  mij,	  zeggende:	  

	  	  	  	  	  	  	  2	   	   Mensenkind!	  zet	  uw	  aangezicht	  tegen	  Gog,	  het	  land	  van	  	  
	  	   	   	   Magog,	  den	  hoofdvorst	  van	  Mesech	  en	  Tubal;	  en	  	  
	  	   	   	   profeteer	  tegen	  hem,	   	   	  
	  
Gog!	  Is	  Gog	  een	  historische	  figuur?	  We	  weten	  het	  niet.	  Bovendien	  gaat	  het	  
over	  de	  toekomst.	  
Gog	  is	  van	  het	  land	  van	  Magog,	  waarbij	  Gog	  geacht	  wordt	  een	  persoon	  te	  zijn.	  
Gog	  =	  gag	  =	  dak.	  Een	  dak	  biedt	  bescherming;	  vooral	  tegen	  de	  elementen	  en	  
met	  name	  tegen	  de	  zon.	  
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‘Dak’	  staat	  voor	  heerschappij.	  Je	  brengt	  de	  mensen	  samen	  onder	  één	  dak,	  
onder	  één	  heerschappij,	  onder	  één	  religie.	  Het	  woord	  heeft	  in	  zich	  dat	  het	  zich	  
uitbreidt.	  De	  vraag	  is	  tot	  waar.	  
Deze	  betekenis	  zit	  ook	  in	  de	  naam	  ‘Magog’.	  
Magog	  =	  dat	  wat	  van	  Gog	  is;	  het	  land	  van	  Gog.	  
Gog	  is	  dus	  degene	  die	  heerschappij	  heeft	  over	  Magog.	  
	  
Magog	  wordt	  gesitueerd	  aan	  de	  zuidwestkant	  van	  de	  Zwarte	  zee,	  het	  
noordoosten	  van	  Turkije.	  Dat	  haal	  je	  niet	  uit	  de	  Bijbel,	  maar	  Magog	  is	  wel	  één	  
van	  de	  70	  volkeren	  uit	  de	  zogenaamde	  volkerentafel	  uit	  Gen.	  10.	  Daar	  staan	  
70	  namen	  van	  de	  afstammelingen	  van	  Sem,	  Cham	  en	  Jafeth,	  de	  zonen	  van	  
Noach.	  Uit	  die	  afstammelingen	  zijn	  volken	  ontstaan	  en	  die	  volken	  zijn	  door	  de	  
spraakverwarring	  verdeeld	  over	  de	  aarde.	  
	  
Gen.	  10:	  2	   De	  zonen	  van	  Jafeth	  zijn:	  Gomer,	  Magog,	  en	  Medái,	  en	  

Javan,	  en	  Tubal,	  en	  Mesech,	  en	  Thiras.	  
	  
Magog	  was	  dus	  een	  zoon	  van	  Jafeth	  en	  woonde	  ooit	  in	  het	  gebied	  van	  
noordoost	  Turkije.	  De	  mensheid	  heeft	  zich	  sindsdien	  nogal	  vermenigvuldigd	  
en	  de	  stam	  van	  Magog	  moest	  daarom	  noodzakelijkwijs	  op	  zoek	  naar	  een	  plek	  
waar	  meer	  ruimte	  was.	  
Als	  je	  nu	  zegt	  dat	  Magog	  Turkije	  is	  en	  dus	  islamitisch,	  dan	  ben	  je	  de	  draad	  
kwijt,	  want	  dat	  volk	  leeft	  daar	  allang	  niet	  meer.	  Het	  meest	  waarschijnlijk	  is	  dat	  
ze	  naar	  het	  noorden	  zijn	  getrokken,	  want	  Israël	  is	  in	  West-‐Europa	  
terechtgekomen.	  Er	  blijft	  dus	  niet	  veel	  anders	  over	  dan	  het	  noorden,	  of	  
eventueel	  het	  oosten.	  
	  
Magog	  is	  dat	  wat	  van	  Gog	  is.	  Gog	  betekent,	  zoals	  gezegd,	  dak	  en	  heeft	  met	  
bescherming	  en	  heerschappij	  te	  maken.	  Voor	  Magog	  geldt	  precies	  hetzelfde.	  
Als	  wij	  bescherming	  van	  de	  overheid	  verwachten,	  dan	  staan	  we	  in	  feite	  onder	  
de	  heerschappij	  van	  die	  overheid.	  
	  
Flavius	  Josephus	  associeert	  Magog	  met	  de	  Scyten.	  	  
Scyten	  is	  een	  verzamelnaam	  geworden	  van	  al	  die	  volken	  die	  leefden	  ten	  
noorden	  en	  noordoosten	  van	  de	  Zwarte	  zee.	  
	  
Mesech	  
De	  hoofdvorst	  van	  Mesech	  en	  Tubal:	  
Dit	  kan	  ook	  vertaald	  worden	  met	  ‘de	  vorst	  van	  Rosh,	  Mesech	  en	  Tubal.	  
Rosh	  =	  hoofd,	  of	  begin.	  
Ros	  =	  Rus.	  Waar	  die	  naam	  precies	  vandaan	  komt	  weten	  we	  niet.	  
In	  ieder	  geval	  vinden	  we	  Jafeth	  in	  Oost-‐europa	  en	  dus	  bij	  de	  Russen.	  
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Rosh,	  Mesech	  en	  Tubal	  worden	  genoemd	  alsof	  die	  namen	  bij	  elkaar	  horen.	  
Mesech	  komt	  in	  de	  volgende	  Bijbelteksten	  voor:	  
	  
Gen.	  10:	  2	   De	  zonen	  van	  Jafeth	  zijn:	  Gomer,	  Magog,	  en	  Medái,	  en	  

Javan,	  en	  Tubal,	  en	  Mesech,	  en	  Thiras.	  
	  
1	  Kron.	  1:	  5	   De	  kinderen	  van	  Jafeth	  waren	  Gomer,	  en	  Magog,	  en	  

Madai,	  en	  Javan,	  en	  Tubal,	  en	  Mesech,	  en	  Tiras.	  
	  
1	  Kron.	  1:	  17	   De	  kinderen	  van	  Sem	  waren	  Elam,	  en	  Assur,	  en	  Arfachsad,	  

en	  Lud,	  en	  Aram,	  en	  Uz,	  en	  Hul,	  en	  Gether,	  en	  Mesech.	  
	  
Dit	  is	  dus	  een	  andere	  Mesech,	  want	  deze	  stamt	  van	  Sem	  af,	  terwijl	  de	  andere	  
een	  nakomeling	  van	  Jefeth	  is.	  
	  
Psalm	  120:	  5	   O,	  wee	  mij,	  dat	  ik	  een	  vreemdeling	  ben	  in	  Mesech,	  dat	  ik	  

in	  de	  tenten	  Kedars	  wone.	  
	  
Ezech.	  27:	  13	   Javan,	  Tubal,	  en	  Mesech	  waren	  uw	  kooplieden;	  met	  

mensenzielen	  en	  koperen	  vaten	  dreven	  zij	  onderlingen	  
handel	  met	  u.	  

	  
Ezech.	  32:	  26	   Daar	  is	  Mesech,	  en	  Tubal,	  met	  haar	  ganse	  menigte;	  

rondom	  hem	  zijn	  haar	  graven;	  zij	  zijn	  allen	  onbesneden,	  
verslagenen	  van	  het	  zwaard,	  omdat	  zij	  hun	  schrik	  
gegeven	  hebben	  in	  het	  land	  der	  levenden.	  

	  
Verder	  nog	  in	  Ezech.	  38:	  2	  en	  3	  en	  39:	  1.	  
Mesech	  =	  hij	  spant	  de	  boog;	  iets	  stevig	  in	  de	  greep	  krijgen;	  met	  kracht	  
spreken;	  het	  sluiten	  van	  een	  net;	  mensen	  in	  de	  greep	  krijgen.	  
In	  de	  Assyrische	  geschriften	  wordt	  Mesech	  aangeduid	  met	  ‘Musku’;	  De	  
Grieken	  zeggen	  Moschoi	  (Herodotus)	  en	  wij	  Moskou.	  
Magog	  en	  Mesech	  waren	  broers.	  
Het	  volk	  van	  Mesech	  leefde	  ten	  zuidoosten	  van	  de	  Zwarte	  Zee,	  recht	  ten	  
noorden	  van	  Jeruzalem.	  Moskou	  ligt	  op	  37	  graden	  OL	  en	  Jeruzalem	  op	  35	  
graden.	  Moskou	  ligt	  dus	  vrijwel	  recht	  ten	  noorden	  van	  Jeruzalem	  (zie	  Ezech.	  
38:	  6;	  39:	  2;	  Joël	  2:	  20).	  
	  
Tubal.	  
Ook	  een	  nakomeling	  van	  Jafeth.	  Tubal	  komt	  in	  de	  volgende	  Bijbelteksten	  voor:	  
	  
Gen.	  10:	  2	   De	  zonen	  van	  Jafeth	  zijn:	  Gomer,	  Magog,	  en	  Medái,	  en	  

Javan,	  en	  Tubal,	  en	  Mesech,	  en	  Thiras.	  
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1	  Kron.	  1:	  5	   De	  kinderen	  van	  Jafeth	  waren	  Gomer,	  en	  Magog,	  en	  

Madai,	  en	  Javan,	  en	  Tubal,	  en	  Mesech,	  en	  Tiras.	  
	  
Jes.	  66:	  19	   En	  Ik	  zal	  een	  teken	  aan	  hen	  zetten,	  en	  uit	  hen,	  die	  het	  

ontkomen	  zullen	  zijn,	  zal	  Ik	  zenden	  tot	  de	  heidenen,	  naar	  
Tarsis,	  Pul,	  en	  Lud,	  de	  boogschutters	  ,	  naar	  Tubal	  en	  
Javan,	  tot	  de	  ver	  gelegen	  eilanden,	  die	  Mijn	  gerucht	  niet	  
gehoord,	  noch	  Mijn	  heerlijkheid	  gezien	  hebben;	  en	  zij	  
zullen	  Mijn	  heerlijkheid	  onder	  de	  heidenen	  verkondigen.	  

	  
Ezech.	  27:	  13	   Javan,	  Tubal,	  en	  Mesech	  waren	  uw	  kooplieden;	  met	  

mensenzielen	  en	  koperen	  vaten	  dreven	  zij	  onderlingen	  
handel	  met	  u.	  

	  
Ezech.	  32:	  26	   Daar	  is	  Mesech,	  en	  Tubal,	  met	  haar	  ganse	  menigte;	  

rondom	  hem	  zijn	  haar	  graven;	  zij	  zijn	  allen	  onbesneden,	  
verslagenen	  van	  het	  zwaard,	  omdat	  zij	  hun	  schrik	  
gegeven	  hebben	  in	  het	  land	  der	  levenden.	  

	  
En	  verder	  nog	  in	  Ezech.	  38:	  2,	  3	  en	  Ezech.	  39:	  1.	  
	  
Tubal	  =	  	  dikwijls;	  onderscheiden	  van;	  continent,	  vaste	  land.	  
Tubal	  =	  Tobolsk	  =	  Siberië.	  
Herodotus	  noemt	  Tubal	  samen	  met	  Mesech	  als	  de	  ‘Tibarenoi	  en	  de	  Moschoi’.	  
De	  Assryriërs	  hebben	  het	  over	  de	  Tabali	  en	  de	  Musku.	  
Die	  namen	  kleven	  vast	  aan	  een	  bepaald	  gebied,	  hoewel	  die	  volken	  er	  allang	  
weg	  zullen	  zijn.	  Niettemin,	  die	  volken	  horen	  dus	  bij	  elkaar.	  Er	  zijn	  nog	  meer	  
volken	  bij,	  maar	  het	  zal	  duidelijk	  zijn	  dat	  het	  gaat	  om	  één	  specifieke	  groep:	  het	  
ras	  van	  Jafeth.	  
	  
Poetin	  probeert	  z’n	  macht	  uit	  te	  breiden	  tot	  het	  gebied	  van	  de	  voormalige	  
Sovjet	  Unie.	  Nu	  hebben	  ze	  de	  Krim	  weer	  in	  handen	  en	  vanuit	  de	  Krim	  kun	  je	  
via	  de	  Bosporus	  en	  de	  Dardanellen	  zo	  naar	  de	  Middellandse	  zee.	  
Het	  zal	  hem	  wel	  in	  de	  naam	  zitten:	  Jafeth	  =	  uitbreiden.	  Of	  daar	  iets	  op	  tegen	  
is?	  Ja,	  want	  God	  heeft	  de	  volkeren	  verdeeld.	  De	  volken	  verdragen	  elkaar	  niet	  
goed	  en	  dus	  kunnen	  ze	  beter	  uit	  elkaar	  blijven.	  Hoe	  meer	  de	  volken	  door	  
elkaar	  lopen,	  hoe	  groter	  de	  problemen.	  	  
	  
Ezech.	  38:	  3	   En	  zeg:	  Zo	  zegt	  de	  Heere	  HEERE:	  Zie,	  Ik	  wil	  aan	  u,	  o	  Gog,	  

gij	  hoofdvorst	  van	  Mesech	  en	  Tubal!	  
4	   En	  Ik	  zal	  u	  omwenden,	  en	  haken	  in	  uw	  kaken	  leggen,	  en	  Ik	  

zal	  u	  uitvoeren,	  mitsgaders	  uw	  ganse	  heir,	  paarden	  en	  
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ruiteren,	  die	  altemaal	  volkomen	  wel	  gekleed	  zijn,	  een	  
grote	  vergadering,	  met	  rondas	  en	  schild,	  die	  altemaal	  
zwaarden	  handelen;	  

	  
Omwenden	  =	  omkeren.	  
Haken	  in	  uw	  kaken	  =	  vishaak,	  bit	  of	  ring.	  
Heir	  =	  menigte.	  In	  dit	  geval	  een	  leger.	  
Ze	  zijn	  goed	  toegerust,	  van	  wapens	  voorzien.	  
Het	  gaat	  over	  de	  volkeren	  der	  aarde,	  onder	  leiding	  van	  Gog	  en	  Magog	  (zie	  
Openb.	  20:	  8).	  
	  

5	   Perzen,	  Moren	  en	  Puteërs	  met	  hen,	  die	  altemaal	  schild	  en	  
helm	  voeren;	  

	  
Perzen	  =	  het	  is	  de	  vraag	  of	  hier	  de	  inwoners	  van	  Perzië	  mee	  bedoeld	  worden	  
en	  of	  zij	  afstammelingen	  zijn	  van	  Peras	  (?).	  
	  
Moren	  =	  negers	  =	  zwarten.	  Afrikaanse,	  Chamitische	  volken	  dus.	  
Puteërs	  =	  van	  Put	  =	  zoon	  van	  Cham	  =	  de	  Afrikaanse	  kust	  van	  de	  Rode	  Zee.	  
Ongeveer	  Ethiopië,	  maar	  dat	  is	  wat	  kort	  door	  de	  bocht.	  
Let	  wel,	  het	  gaat	  hier	  over	  gebeurtenissen	  ná	  de	  1000	  jaren;	  de	  situatie	  kan	  
dan	  natuurlijk	  heel	  anders	  zijn.	  
	  

6	   Gomer	  en	  al	  zijn	  benden,	  en	  het	  huis	  van	  Togárma,	  aan	  
de	  zijden	  van	  het	  noorden,	  en	  al	  zijn	  benden;	  vele	  volken	  
met	  u.	  

	  
Gomer	  =	  zoon	  van	  Jafeth.	  Zijn	  naam	  wordt	  geassocieerd	  met	  Germanië	  en	  ook	  
met	  de	  Kimmeriërs.	  Dat	  laatste	  is	  in	  ieder	  geval	  een	  misverstand,	  want	  de	  
Kimmeriërs	  waren	  afstammelingen	  van	  de	  Israëlieten.	  
Het	  gaat	  om	  een	  broedervolk	  van	  Magog.	  
Togarma	  is	  een	  zoon	  van	  Gomer	  en	  dus	  ook	  een	  broedervolk.	  
	  
Al	  zijn	  benden	  =	  wat	  er	  maar	  bij	  hoort.	  	  
Gomer	  =	  volmaakt,	  compleet.	  
Togarma	  =	  benen	  brekende.	  
Togarma	  is	  vermoedelijk	  hetzelfde	  als	  Tegarama	  en	  ligt	  op	  de	  grens	  van	  het	  
Hethitische	  gebied	  van	  Klein-‐Azië.	  	  
	  

7	   Zijt	  bereid	  en	  maakt	  u	  gereed,	  gij	  en	  uw	  ganse	  
vergadering,	  die	  tot	  u	  vergaderd	  zijn;	  en	  wees	  gij	  hun	  tot	  
een	  wacht.	  
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8	   Na	  vele	  dagen	  zult	  gij	  bezocht	  worden;	  in	  het	  laatste	  der	  
jaren	  zult	  gij	  komen	  in	  het	  land,	  dat	  wedergebracht	  is	  van	  
het	  zwaard,	  dat	  vergaderd	  is	  uit	  vele	  volken,	  op	  de	  bergen	  
Israëls,	  die	  steeds	  tot	  verwoesting	  geweest	  zijn;	  als	  
hetzelve	  land	  uit	  de	  volken	  zal	  uitgevoerd	  zijn,	  en	  zij	  
altemaal	  zeker	  zullen	  wonen.	  

	  
Dat	  is	  ná	  de	  1000	  jaren.	  Zie	  ook	  Joël	  2:	  2	  →	  ‘tot	  in	  jaren	  van	  vele	  geslachten’.	  
Dat	  is	  als	  Israël	  inmiddels	  al	  jaren	  vredig	  woont.	  	  
In	  het	  laatste	  der	  jaren	  =	  de	  tijd	  vanaf	  de	  opstanding	  van	  Christus,	  maar	  toch	  
in	  ieder	  geval	  na	  Zijn	  wederkomst.	  In	  dit	  verband	  kun	  je	  dus	  niet	  zoveel	  met	  
deze	  uitdrukking.	  
Het	  gaat	  over	  de	  tijd	  van	  het	  Messiaanse	  Rijk	  (de	  bergen	  Israëls.	  Berg	  =	  
koninkrijk).	  
Het	  is	  niet	  het	  zionisme,	  maar	  de	  Heer	  Zelf	  Die	  het	  volk	  uitvoert	  uit	  de	  volken.	  
	  

9	   Dan	  zult	  gij	  optrekken,	  gij	  zult	  aankomen	  als	  een	  
onstuimige	  verwoesting,	  gij	  zult	  zijn	  als	  een	  wolk,	  om	  het	  
land	  te	  bedekken;	  gij	  en	  al	  uw	  benden,	  en	  vele	  volken	  met	  
u.	  

	  
Benden	  =	  soortgenoten.	  
Volken	  =	  die	  Perzen,	  Moren	  en	  Puteërs.	  
	  

10	   Alzo	  zegt	  de	  Heere	  HEERE:	  Te	  dien	  dage	  zal	  het	  ook	  
geschieden,	  dat	  er	  raadslagen	  in	  uw	  hart	  zullen	  opkomen,	  
en	  gij	  zult	  een	  kwade	  gedachte	  denken,	  

11	   En	  zult	  zeggen:	  Ik	  zal	  optrekken	  naar	  dat	  dorpland,	  ik	  zal	  
komen	  tot	  degenen,	  die	  in	  rust	  zijn,	  die	  zeker	  wonen	  
zonder	  muur,	  en	  grendel	  noch	  deuren	  hebben.	  

12	   Om	  buit	  te	  buiten,	  en	  om	  roof	  te	  roven;	  om	  uw	  hand	  te	  
wenden	  tegen	  de	  woeste	  plaatsen,	  die	  nu	  bewoond	  zijn,	  
en	  tegen	  een	  volk,	  dat	  uit	  de	  heidenen	  verzameld	  is,	  dat	  
vee	  en	  have	  verkregen	  heeft,	  wonende	  in	  het	  midden	  des	  
lands.	  

	  
Dat	  is	  het	  herstelde	  Israël.	  Niet	  van	  nu,	  maar	  van	  na	  de	  wederkomst	  van	  
Christus.	  
	  

13	   Scheba,	  en	  Dedan,	  en	  de	  kooplieden	  van	  Tarsis,	  en	  alle	  
hun	  jonge	  leeuwen	  zullen	  tot	  u	  zeggen:	  Komt	  gij	  om	  buit	  
te	  buiten?	  hebt	  gij	  uw	  vergadering	  vergaderd,	  om	  roof	  te	  
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roven?	  om	  zilver	  en	  goud	  weg	  te	  voeren,	  om	  vee	  en	  have	  
weg	  te	  nemen,	  om	  een	  groten	  buit	  te	  buiten?	  

	  
Scheba	  en	  Dedan	  =	  die	  landen	  staan	  dan	  aan	  de	  kant	  van	  Israël.	  
	  

14	   Daarom	  profeteer,	  o	  mensenkind!	  en	  zeg	  tot	  Gog:	  Zo	  zegt	  
de	  Heere	  HEERE:	  Zult	  gij	  het,	  te	  dien	  dage,	  als	  Mijn	  volk	  
Israël	  zeker	  woont,	  niet	  gewaar	  worden?	  

	  
Gog	  =	  verzamelnaam	  voor	  de	  hele	  kliek.	  
Zult	  gij	  het	  niet	  gewaar	  worden	  =	  je	  zult	  het	  wel	  merken!	  
De	  Joodse	  staat	  is	  momenteel	  en	  zeker	  tot	  aan	  het	  einde	  van	  de	  70e	  week	  van	  
Daniël	  Lo-‐ammi	  (=	  niet	  Mijn	  volk),	  dus	  niet	  Gods	  volk.	  Dat	  volk	  woont	  nu	  ook	  
niet	  zeker,	  niet	  veilig	  en	  al	  helemaal	  niet	  in	  de	  tweede	  helft	  van	  de	  70e	  week.	  
	  

15	   Gij	  zult	  dan	  komen	  uit	  uw	  plaats,	  uit	  de	  zijden	  van	  het	  
noorden,	  gij	  en	  vele	  volken	  met	  u;	  die	  altemaal	  op	  
paarden	  zullen	  rijden;	  een	  grote	  vergadering,	  en	  een	  
machtig	  heir;	  

	  
De	  zijden	  van	  het	  noorden	  =	  zijden	  wordt	  door	  sommigen	  ook	  vertaald	  met	  
‘uitersten’.	  
	  

16	   En	  gij	  zult	  optrekken	  tegen	  Mijn	  volk	  Israël,	  als	  een	  wolk,	  
om	  het	  land	  te	  bedekken;	  in	  het	  laatste	  der	  dagen	  zal	  het	  
geschieden;	  dan	  zal	  Ik	  u	  aanbrengen	  tegen	  Mijn	  land,	  
opdat	  de	  heidenen	  Mij	  kennen,	  als	  Ik	  aan	  u,	  o	  Gog!	  voor	  
hun	  ogen	  zal	  geheiligd	  worden.	  

	  
Waarom	  zou	  de	  Heer	  dat	  doen?	  Omdat	  op	  die	  manier	  Gog	  en	  zijn	  benden	  in	  
het	  land	  des	  HEEREN	  geoordeeld	  zullen	  worden.	  De	  Heer	  zegt:	  ‘Kom	  maar	  
hier’.	  Zo	  zal	  Hij	  geheiligd	  worden.	  Dat	  zal	  nota	  bene	  gebeuren	  onder	  
aanvoering	  van	  de	  duivel.	  
	  
Joël	  2:	  20	   En	  Ik	  zal	  dien	  van	  het	  noorden	  verre	  van	  ulieden	  doen	  

vertrekken,	  en	  hem	  wegdrijven	  in	  een	  dor	  en	  woest	  land,	  
zijn	  aangezicht	  naar	  de	  Oostzee,	  en	  zijn	  einde	  naar	  de	  
achterste	  zee;	  en	  zijn	  stank	  zal	  opgaan,	  en	  zijn	  vuiligheid	  
zal	  opgaan;	  want	  hij	  heeft	  grote	  dingen	  gedaan.	  

	  
Oostzee	  =	  Dode	  Zee;	  
Achterste	  zee	  =	  Middellandse	  Zee.	  
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Gog	  en	  zijn	  benden	  komen	  dus	  van	  over	  zee,	  vanaf	  de	  Middellandse	  Zee,	  het	  
land	  binnen.	  Het	  zou	  goed	  kunnen	  dat	  ze	  vanuit	  de	  krim,	  via	  de	  Dardanellen,	  
naar	  de	  Middellandse	  Zee	  komen.	  
	  
In	  de	  rest	  van	  Ezech.	  38	  wordt	  de	  ondergang	  van	  Gog	  en	  zijn	  benden	  
beschreven.	  
Hoofdstuk	  38	  speelt	  zich	  dus	  af	  in	  de	  periode	  ná	  de	  duizend	  jaren,	  waarin	  de	  
satan	  weer	  ontbonden	  is	  en	  hij	  de	  volken	  verleidt	  om	  op	  te	  trekken	  naar	  het	  
land	  Kanaän,	  om	  het,	  nóg	  een	  keer,	  totaal	  te	  verwoesten.	  De	  Heer	  zal	  dat	  	  
echter	  dan	  niet	  toelaten,	  maar	  een	  oordeel	  brengen	  over	  die	  volken,	  voordat	  
ze	  de	  gelegenheid	  krijgen	  het	  land	  en	  Jeruzalem	  te	  verwoesten.	  Na	  dat	  
oordeel	  volgt	  de	  jongste	  dag.	  
	  
Deze	  zelfde	  situatie	  heeft	  zich	  dan	  al	  een	  keer	  eerder	  voorgedaan,	  namelijk	  
aan	  het	  eind	  van	  de	  70e	  week	  van	  Daniël.	  De	  Joodse	  staat	  sluit	  een	  verbond	  
met	  de	  Palestijnen	  en	  het	  lijkt	  alsof	  er	  vrede	  heerst.	  Maar	  3	  ½	  jaar	  later	  wordt	  
er	  in	  Jeruzalem	  een	  beeld	  opgericht	  en	  afgoderij	  bedreven.	  Iedereen	  moet	  dat	  
beeld	  aanbidden.	  Daaruit	  volgt	  de	  grote	  verdrukking	  door	  de	  islam.	  
De	  Russen	  zullen	  dan	  waarschijnlijk	  denken	  dat	  ze	  hun	  invloed	  in	  het	  Midden-‐
Oosten	  aan	  het	  verliezen	  zijn	  en	  dus	  komt	  er	  een	  invasie	  vanuit	  Rusland,	  
waardoor	  het	  land	  plat	  gewalst	  wordt	  en	  Jeruzalem	  verwoest,	  met	  als	  gevolg	  
de	  wederkomst	  van	  Christus	  en	  de	  vernietiging	  van	  die	  legers	  uit	  het	  noorden	  
door	  het	  oordeel	  van	  Christus	  over	  die	  volken.	  
	  
Ezech.	  39:	  Gog	  en	  Magog	  aan	  het	  einde	  van	  de	  70e	  week	  
Ezech.	  39:	  1	   Voorts,	  gij	  mensenkind!	  profeteer	  tegen	  Gog,	  en	  zeg:	  Zo	  

zegt	  de	  Heere	  HEERE:	  Zie,	  Ik	  wil	  aan	  u,	  o	  Gog,	  hoofdvorst	  
van	  Mesech	  en	  Tubal!	  

	   	  
In	  hoofdstuk	  39	  gaat	  het	  dus	  in	  principe	  om	  dezelfde	  macht	  als	  in	  hoofdstuk	  
38,	  maar	  nu	  aan	  het	  einde	  van	  de	  70e	  week	  van	  Daniël:	  het	  haastig	  verderf	  uit	  
Daniël	  9	  en	  2	  Thess.	  5.	  Dat	  is	  vastbesloten.	  Datzelfde	  staat	  in	  Ezech.	  39:	  8.	  
Het	  beeld	  dat	  aanbeden	  moet	  worden	  vanaf	  het	  midden	  van	  de	  70e	  week	  leidt	  
tot	  de	  grote	  verdrukking	  over	  de	  hele	  wereld.	  Die	  grote	  verdrukking	  over	  de	  
hele	  wereld	  komt	  pas	  na	  de	  70e	  week,	  want	  dan	  is	  Rusland	  verslagen	  en	  blijft	  
slechts	  de	  macht	  van	  de	  Arabische	  wereld	  over.	  De	  opname	  van	  de	  Gemeente	  
is	  dan	  ook	  al	  geweest,	  zodat	  er	  van	  een	  westerse	  macht	  ook	  niet	  veel	  over	  zal	  
zijn.	  
Gog	  en	  Magog	  hebben	  overigens	  niets	  te	  maken	  met	  het	  antichristelijke	  rijk.	  
	  

2	   En	  Ik	  zal	  u	  omwenden,	  en	  een	  zeshaak	  in	  u	  slaan,	  en	  u	  
optrekken	  uit	  de	  zijden	  van	  het	  noorden,	  en	  Ik	  zal	  u	  
brengen	  op	  de	  bergen	  Israëls.	  
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Zeshaak	  =	  twee	  keer	  hetzelfde:	  In	  het	  Hebreeuws	  is	  de	  ‘6’	  een	  haak.	  
	  

3	   Maar	  Ik	  zal	  uw	  boog	  uit	  uw	  linkerhand	  slaan,	  en	  Ik	  zal	  uw	  
pijlen	  uit	  uw	  rechterhand	  doen	  vallen.	  

4	   Op	  de	  bergen	  Israëls	  zult	  gij	  vallen,	  gij	  en	  al	  uw	  benden,	  
en	  de	  volken,	  die	  met	  u	  zijn;	  Ik	  heb	  u	  aan	  de	  roofvogelen,	  
aan	  het	  gevogelte	  van	  allen	  vleugel,	  en	  aan	  het	  gedierte	  
des	  velds	  ter	  spijze	  gegeven.	  

	  
Zij	  zijn	  uitdrukkelijk	  in	  het	  land.	  Zach.	  14	  gaat	  over	  hetzelfde.	  
	  
Zach.	  14:	  1	   Ziet,	  de	  dag	  komt	  den	  HEERE,	  dat	  uw	  roof	  zal	  uitgedeeld	  

worden	  in	  het	  midden	  van	  u,	  o	  Jeruzalem!	  
2	   Want	  Ik	  zal	  alle	  heidenen	  tegen	  Jeruzalem	  ten	  strijde	  

verzamelen;	  en	  de	  stad	  zal	  ingenomen,	  en	  de	  huizen	  
zullen	  geplunderd,	  en	  de	  vrouwen	  zullen	  geschonden	  
worden;	  en	  de	  helft	  der	  stad	  zal	  uitgaan	  in	  de	  gevangenis;	  
maar	  het	  overige	  des	  volks	  zal	  uit	  de	  stad	  niet	  uitgeroeid	  
worden.	  

3	   En	  de	  HEERE	  zal	  uittrekken,	  en	  Hij	  zal	  strijden	  tegen	  die	  
heidenen,	  gelijk	  ten	  dage	  als	  Hij	  gestreden	  heeft,	  ten	  dage	  
des	  strijds.	  

4	   En	  Zijn	  voeten	  zullen	  te	  dien	  dage	  staan	  op	  den	  Olijfberg,	  
die	  voor	  Jeruzalem	  ligt,	  tegen	  het	  oosten;	  en	  de	  Olijfberg	  
zal	  in	  tweeën	  gespleten	  worden	  naar	  het	  oosten,	  en	  naar	  
het	  westen,	  zodat	  er	  een	  zeer	  grote	  vallei	  zal	  zijn;	  en	  de	  
ene	  helft	  des	  bergs	  zal	  wijken	  naar	  het	  noorden,	  en	  de	  
helft	  deszelven	  naar	  het	  zuiden.	  

	  
God	  laat	  de	  heidenen	  eerst	  Jeruzalem	  innemen	  en	  dan	  keert	  de	  Heer	  weer.	  
Dan	  zal	  Hij	  de	  heidenen	  omwenden	  en	  Zich	  tegen	  hen	  keren.	  	  
Hij	  geeft	  ze	  aan	  de	  vogels	  en	  dieren	  ter	  spijze.	  Zodra	  er	  ergens	  een	  dode	  ligt,	  
komen	  er	  dieren	  en	  vogels	  op	  af,	  om	  die	  lijken	  op	  te	  vreten.	  
	  
Ezech.	  39:	  5	   Op	  het	  open	  veld	  zult	  gij	  vallen;	  want	  Ik	  heb	  het	  

gesproken,	  spreekt	  de	  Heere	  HEERE.	  
	  
Als	  de	  Heer	  zegt:	  ‘Val	  dood’,	  dan	  vallen	  ze	  dood.	  Hij	  zal	  ze	  door	  de	  adem	  van	  
Zijn	  mond	  doden,	  door	  het	  spreken	  in	  Zijn	  toorn.	  
Een	  oordeel	  over	  het	  land	  is	  overigens	  ook	  een	  oordeel	  over	  de	  Palestijnen.	  Er	  
zijn	  immers	  twee	  staten	  naast	  elkaar	  in	  hetzelfde	  land.	  Maar	  door	  het	  oordeel	  
van	  de	  Heer	  komt	  er	  in	  één	  klap	  een	  einde	  aan	  beide	  staten.	  
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Het	  was	  lang	  geleden	  dat	  de	  Heer	  rechtstreeks	  sprak,	  want	  in	  onze	  dagen	  doet	  
Hij	  dat	  niet.	  
	  

6	   En	  Ik	  zal	  een	  vuur	  zenden	  in	  Magog,	  en	  onder	  degenen,	  
die	  in	  de	  eilanden	  zeker	  wonen;	  en	  zij	  zullen	  weten,	  dat	  Ik	  
de	  HEERE	  ben.	  

	  
Niet	  alleen	  de	  legers	  komen	  in	  het	  land	  Kanaän	  om,	  maar	  het	  land	  waar	  ze	  
vandaan	  komen	  wordt	  ook	  vernietigd.	  Als	  Rusland	  en	  zijn	  benden	  vernietigd	  
zijn,	  dan	  komt	  het	  Midden-‐Oosten	  als	  macht	  werkelijk	  op.	  Dat	  is	  het	  huis	  van	  
Ismaël,	  Ezau,	  Amalek,	  Agag	  en	  Haman.	  De	  oorlog	  des	  HEEREN	  zal	  tegen	  
Amalek	  zijn,	  van	  geslacht	  tot	  geslacht	  (Ex.	  17:	  16).	  Bileam	  zei:	  ‘Amalek	  is	  de	  
eersteling	  der	  heidenen;	  maar	  zijn	  uiterste	  is	  ten	  verdeve’	  (Num.	  24:	  20).	  
Eilanden	  =	  verre,	  geïsoleerde	  landen;	  landen	  die	  ver	  liggen.	  
De	  Heer	  zal	  dus	  een	  vuur	  zenden	  in	  Magog,	  met	  als	  doel:	  
	  

7	   En	  Ik	  zal	  Mijn	  heiligen	  Naam	  in	  het	  midden	  van	  Mijn	  volk	  
Israël	  bekend	  maken,	  en	  zal	  Mijn	  heiligen	  Naam	  niet	  meer	  
laten	  ontheiligen;	  en	  de	  heidenen	  zullen	  weten,	  dat	  Ik	  de	  
HEERE	  ben,	  de	  Heilige	  in	  Israël.	  

	  
Hij	  maakt	  Zijn	  heilige	  Naam	  bekend	  aan	  degenen	  die	  tot	  geloof	  gekomen	  zijn	  
in	  de	  Heere	  Jezus	  Christus.	  Aan	  die	  mensen	  op	  grond	  waarvan	  de	  Heer	  op	  de	  
Olijfberg	  verscheen	  (Zach.	  14).	  Dat	  is	  een	  volkje	  Israëls,	  een	  klein	  overblijfsel.	  
Terwijl	  aan	  de	  ene	  kant	  het	  antichristelijke	  rijk	  wordt	  opgebouwd,	  wordt	  aan	  
de	  andere	  kant	  vanuit	  de	  puinhopen	  in	  het	  land	  Kanaän	  het	  Messiaanse	  Rijk	  
gebouwd.	  
	  
Mijn	  volk	  Israël:	  het	  Joodse	  volk	  kent	  de	  Naam	  des	  HEEREN	  niet,	  maar	  al	  wie	  
de	  Naam	  des	  HEEREN	  zal	  aanroepen,	  zal	  behouden	  worden	  (Joël	  2:	  32;	  Rom.	  
10:	  13).	  In	  hun	  benauwdheid	  zullen	  ze	  dat	  uiteindelijk	  toch	  doen.	  
‘Ik	  ben	  de	  HEERE,	  de	  Heilige	  Israëls	  =	  als	  verwijzing	  naar	  Jes.	  43.	  Die	  HEERE	  
kennen	  wij	  als	  de	  Heere	  Jezus	  Christus.	  
	  

8	   Ziet,	  het	  komt	  en	  zal	  geschieden,	  spreekt	  de	  Heere	  
HEERE;	  dit	  is	  de	  dag,	  van	  welke	  Ik	  gesproken	  heb.	  

	  
Dat	  is	  de	  dag	  des	  HEEREN.	  Die	  begint	  bij	  de	  verwoesting	  van	  Jeruzalem.	  
De	  Heer	  is	  nu	  al	  Koning,	  maar	  verborgen.	  Alle	  dingen	  zijn	  onder	  Zijn	  voeten	  
onderworpen,	  maar	  nu	  zien	  wij	  nog	  niet	  dat	  Hem	  alle	  dingen	  onderworpen	  
zijn,	  maar	  wij	  zien	  Jezus	  met	  heerlijkheid	  en	  eer	  gekroond	  (Hebr.	  2:	  8,	  9).	  Hij	  
heeft	  Zijn	  heerschappij	  nog	  niet	  opgeëist.	  In	  Zijn	  wederkomst	  zál	  Hij	  die	  
heerschappij	  opeisen	  en	  wordt	  Zijn	  Koninkrijk	  geopenbaard.	  	  
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De	  dag	  des	  HEEREN	  is	  niet	  één	  dag,	  maar	  beslaat	  een	  periode.	  In	  die	  periode	  
zal	  Hij	  Zijn	  vijanden	  oordelen,	  maar	  ook	  Zijn	  Koninkrijk	  bouwen.	  Dat	  doet	  Hij	  
door	  de	  verkondiging	  van	  Zijn	  Woord	  door	  de	  144.000	  verzegelden	  (Openb.	  7:	  
1	  –	  8).	  Bovendien	  zal	  daarvóór	  eerst	  Israël	  nog	  verzameld	  worden	  en	  uit	  die	  12	  
stammen	  worden	  dan	  de	  144.000	  verzegeld	  voor	  de	  prediking	  van	  het	  
Evangelie	  aan	  de	  volkeren.	  Dat	  gebeurt	  uiteraard	  allemaal	  niet	  in	  één	  dag,	  
maar	  neemt	  een	  bepaalde	  tijd	  in	  beslag.	  Wie	  aan	  het	  eind	  van	  die	  periode	  dan	  
nog	  niet	  tot	  geloof	  gekomen	  is,	  daartegen	  zegt	  de	  Heer:	  ‘Val	  dood’.	  	  
Na	  de	  verwoesting	  van	  Jeruzalem	  en	  de	  wederkomst	  van	  de	  Heer	  volgen	  niet	  
meteen	  de	  1000	  jaren,	  maar	  een	  periode	  van	  de	  opbouw	  van	  de	  beide	  rijken,	  
uitmondend	  in	  Armageddon.	  
De	  satan	  probeert	  eerst	  in	  Jeruzalem	  zijn	  macht	  op	  te	  bouwen,	  maar	  dan	  
komen	  die	  ‘verrekte’	  Russen	  die	  Jeruzalem	  verwoesten.	  Vervolgens	  zal	  Babel	  
in	  beeld	  komen	  als	  hoofdstad	  van	  het	  antichristelijke	  rijk.	  
	  
Als	  je	  Gog	  in	  de	  profetieën	  wilt	  tegenkomen,	  dan	  kom	  je	  uit	  bij	  de	  Assyriërs.	  
Ook	  bij	  hen	  liep	  het	  uit	  op	  hun	  ondergang.	  
	  

9	   En	  de	  inwoners	  der	  steden	  Israëls	  zullen	  uitgaan,	  en	  vuur	  
stoken	  en	  branden	  van	  de	  wapenen,	  zo	  van	  schilden	  als	  
rondassen,	  van	  bogen	  en	  van	  pijlen,	  zo	  van	  handstokken	  
als	  van	  spiesen;	  en	  zij	  zullen	  daarvan	  vuur	  stoken	  zeven	  
jaren;	  

	  
Al	  dat	  oorlogsmateriaal	  kan	  gebruikt	  worden.	  Die	  spullen	  heeft	  het	  gelovig	  
overblijfsel	  tot	  z’n	  beschikking	  bij	  de	  wederopbouw	  van	  Jeruzalem.	  Er	  moet	  
dan	  veel	  werk	  verricht	  worden,	  want	  het	  ‘sterft’	  er	  dan	  van	  de	  lijken.	  Er	  is	  ook	  
ruim	  voldoende	  eten.	  Het	  legerkamp	  is	  leeg,	  de	  vijand	  weg.	  
	  

10	   Zodat	  zij	  geen	  hout	  uit	  het	  veld	  zullen	  dragen,	  noch	  uit	  de	  
wouden	  houwen,	  maar	  van	  de	  wapenen	  vuur	  stoken;	  en	  
zij	  zullen	  beroven	  degenen,	  die	  hen	  beroofd	  hadden,	  en	  
plunderen,	  die	  hen	  geplunderd	  hadden,	  spreekt	  de	  Heere	  
HEERE.	  

	  
Ze	  kunnen	  ook	  geen	  hout	  uit	  het	  veld	  of	  de	  wouden	  halen,	  want	  alles	  is	  plat	  
gebrand.	  
	  

11	   En	  het	  zal	  te	  dien	  dage	  geschieden,	  dat	  Ik	  aan	  Gog	  aldaar	  
een	  grafstede	  in	  Israël	  zal	  geven,	  het	  dal	  der	  doorgangers	  
naar	  het	  oosten	  der	  zee;	  en	  datzelve	  zal	  den	  doorgangers	  
den	  neus	  stoppen;	  en	  aldaar	  zullen	  zij	  begraven	  Gog	  en	  
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zijn	  ganse	  menigte,	  en	  zullen	  het	  noemen:	  het	  dal	  van	  
Gogs	  menigte.	  

	  
Hamon	  Gog	  =	  Gogs	  menigte.	  
	  

12	   Het	  huis	  Israëls	  nu	  zal	  hen	  begraven,	  om	  het	  land	  te	  
reinigen,	  zeven	  maanden	  lang.	  

	  
Dat	  gelovig	  overblijfsel	  bestaat	  voor	  een	  groot	  deel	  uit	  Joden,	  maar	  officieel	  is	  
dat	  dan	  het	  huis	  Israëls.	  
	  

13	   Ja,	  al	  het	  volk	  des	  lands	  zal	  begraven,	  en	  het	  zal	  hun	  tot	  
een	  naam	  zijn,	  ten	  dage	  als	  Ik	  zal	  verheerlijkt	  zijn,	  spreekt	  
de	  Heere	  HEERE.	  

	  
Het	  gelovig	  overblijfsel	  staat	  onder	  gezag	  van	  de	  Heere	  Jezus	  Christus.	  En	  wat	  
moeten	  ze	  doen?	  Ze	  moeten	  maanden	  lang	  het	  oude	  wegdoen,	  want	  het	  
oude	  is	  voorbij	  gegaan,	  het	  is	  alles	  nieuw	  geworden.	  De	  oude	  mens	  telt	  niet	  
meer.	  Weg	  ermee!	  Dat	  moeten	  ze	  leren.	  Het	  is	  praktisch	  werk	  en	  het	  wordt	  
ook	  hun	  reputatie:	  ‘Kijk,	  dat	  zijn	  die	  doodgravers.	  
	  

14	   Ook	  zullen	  zij	  mannen	  uitscheiden,	  die	  gestadig	  door	  het	  
land	  doorgaan,	  en	  doodgravers	  met	  de	  doorgangers,	  om	  
te	  begraven	  degenen,	  die	  op	  den	  aardbodem	  zijn	  
overgelaten,	  om	  dien	  te	  reinigen;	  ten	  einde	  van	  zeven	  
maanden	  zullen	  zij	  onderzoek	  doen.	  

	  
Ze	  kijken	  niet	  of	  er	  overlevenden	  zijn,	  maar	  waar	  de	  lijken	  liggen.	  Dat	  doen	  de	  
doorgangers.	  
	  

15	   En	  deze	  doorgangers	  zullen	  door	  het	  land	  doorgaan,	  en	  
als	  iemand	  een	  mensenbeen	  ziet,	  zo	  zal	  hij	  daarbij	  een	  
merkteken	  oprichten;	  totdat	  de	  doodgravers	  hetzelve	  
zullen	  hebben	  begraven	  in	  het	  dal	  van	  Gogs	  menigte.	  

	  
Dat	  wordt	  een	  systematische	  reiniging	  van	  het	  land.	  Een	  gigantisch	  werk.	  Deze	  
teksten	  zijn	  heus	  niet	  symbolisch	  bedoeld.	  Zo	  zal	  het	  letterlijk	  gaan.	  
	  

16	   Ook	  zal	  de	  naam	  der	  stad	  Hamóna	  zijn.	  Alzo	  zullen	  zij	  het	  
land	  reinigen.	  

	  
Hamóna	  =	  menigte.	  
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17	   Gij	  dan,	  mensenkind!	  zo	  zegt	  de	  Heere	  HEERE:	  Zeg	  tot	  het	  
gevogelte	  van	  allen	  vleugel,	  en	  tot	  al	  het	  gedierte	  des	  
velds:	  Vergadert	  u,	  en	  kom	  aan,	  verzamelt	  u	  van	  rondom,	  
tot	  Mijn	  slachtoffer,	  dat	  Ik	  voor	  u	  geslacht	  heb,	  een	  groot	  
slachtoffer,	  op	  de	  bergen	  Israëls,	  en	  eet	  vlees,	  en	  drinkt	  
bloed.	  

18	   Het	  vlees	  der	  helden	  zult	  gij	  eten,	  en	  het	  bloed	  van	  de	  
vorsten	  der	  aarde	  drinken;	  der	  rammen,	  der	  lammeren,	  
en	  bokken,	  en	  varren,	  die	  altemaal	  gemesten	  van	  Basan	  
zijn.	  

	  
Het	  wild	  gedierte	  krijgt	  te	  eten.	  Niet	  alleen	  de	  levens	  van	  de	  Gog	  en	  zijn	  
benden,	  maar	  van	  iedereen	  die	  het	  land	  niet	  was	  uitgevlucht.	  
	  

19	   En	  gij	  zult	  het	  vette	  eten	  tot	  verzadiging	  toe,	  en	  bloed	  
drinken	  tot	  dronkenschap	  toe;	  van	  Mijn	  slachtoffer,	  dat	  Ik	  
voor	  u	  geslacht	  heb.	  

20	   En	  gij	  zult	  verzadigd	  worden	  aan	  Mijn	  tafel	  van	  rijpaarden	  
en	  wagenpaarden,	  van	  helden	  en	  alle	  krijgslieden,	  spreekt	  
de	  Heere	  HEERE.	  

21	   En	  Ik	  zal	  Mijn	  eer	  zetten	  onder	  de	  heidenen;	  en	  alle	  
heidenen	  zullen	  Mijn	  oordeel	  zien,	  dat	  Ik	  gedaan	  heb,	  en	  
Mijn	  hand,	  die	  Ik	  aan	  hen	  gelegd	  heb.	  

	  
Het	  is	  natuurlijk	  wel	  wereldnieuws.	  Hoogstwaarschijnlijk	  zal	  de	  antichrist	  het	  
wel	  claimen,	  maar	  ooit	  een	  keer	  zal	  men	  weten	  dat	  het	  de	  Heer	  was.	  
	  

22	   En	  die	  van	  het	  huis	  Israëls	  zullen	  weten,	  dat	  Ik,	  de	  HEERE,	  
hunlieder	  God	  ben,	  van	  dien	  dag	  aan	  en	  voortaan.	  

	  
Vanaf	  het	  einde	  van	  de	  70e	  week	  verandert	  dat	  niet	  meer.	  
	  

23	   En	  de	  heidenen	  zullen	  weten,	  dat	  die	  van	  het	  huis	  Israëls	  
gevankelijk	  zijn	  weggevoerd	  om	  hun	  ongerechtigheid,	  
omdat	  zij	  tegen	  Mij	  hadden	  overtreden,	  en	  dat	  Ik	  Mijn	  
aangezicht	  voor	  hen	  verborgen	  heb,	  en	  heb	  ze	  
overgegeven	  in	  de	  hand	  hunner	  wederpartijders,	  zodat	  zij	  
altemaal	  door	  het	  zwaard	  gevallen	  zijn;	  

24	   Naar	  hun	  onreinigheid	  en	  naar	  hun	  overtredingen	  heb	  Ik	  
met	  hen	  gehandeld,	  en	  Ik	  heb	  Mijn	  aangezicht	  voor	  hen	  
verborgen.	  

25	   Daarom	  zo	  zegt	  de	  Heere	  HEERE:	  Nu	  zal	  Ik	  Jakobs	  
gevangenen	  wederbrengen,	  en	  zal	  Mij	  ontfermen	  over	  
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het	  ganse	  huis	  Israëls,	  en	  Ik	  zal	  ijveren	  over	  Mijn	  heiligen	  
Naam;	  

	  
Niet	  Juda’s	  huis,	  maar	  Jakobs	  huis.	  Hij	  zal	  Zich	  over	  alle	  stammen	  van	  Israël	  
ontfermen.	  Dan	  zullen	  ze	  niet	  meer	  Lo-‐Ruchama	  (niet	  Mijn	  ontferming)	  zijn,	  
maar	  Ruchama	  	  (Mijn	  ontferming).	  
	  

26	   Als	  zij	  hun	  schande	  zullen	  gedragen	  hebben,	  en	  al	  hun	  
overtreding,	  met	  dewelke	  zij	  tegen	  Mij	  hebben	  
overtreden,	  toen	  zij	  in	  hun	  land	  zeker	  woonden,	  en	  er	  
niemand	  was	  die	  hen	  verschrikte.	  

27	   Als	  Ik	  hen	  zal	  hebben	  wedergebracht	  uit	  de	  volken,	  en	  
hen	  vergaderd	  zal	  hebben	  uit	  de	  landen	  hunner	  vijanden,	  
en	  Ik	  aan	  hen	  geheiligd	  zal	  zijn	  voor	  de	  ogen	  van	  vele	  
heidenen.	  

28	   Dan	  zullen	  zij	  weten,	  dat	  Ik,	  de	  HEERE,	  hunlieder	  God	  ben,	  
dewijl	  Ik	  ze	  gevankelijk	  heb	  doen	  wegvoeren	  onder	  de	  
heidenen,	  maar	  heb	  ze	  weder	  verzameld	  in	  hun	  land,	  en	  
heb	  aldaar	  niemand	  van	  hen	  meer	  overgelaten.	  

	  
Ná	  het	  eind	  van	  de	  70e	  week,	  uitlopend	  in	  de	  1000	  jaren.	  
	  

29	   En	  Ik	  zal	  Mijn	  aangezicht	  niet	  meer	  voor	  hen	  verbergen,	  
wanneer	  Ik	  Mijn	  Geest	  over	  het	  huis	  Israël	  zal	  hebben	  
uitgegoten,	  spreekt	  de	  Heere	  HEERE.	  

	  
Met	  die	  woorden	  ben	  je	  aan	  het	  eind	  van	  Joël	  2.	  
	  
Joël	  2:	  28	   En	  daarna	  zal	  het	  geschieden,	  dat	  Ik	  Mijn	  Geest	  zal	  

uitgieten	  over	  alle	  vlees,	  en	  uw	  zonen	  en	  uw	  dochteren	  
zullen	  profeteren;	  uw	  ouden	  zullen	  dromen	  dromen,	  uw	  
jongelingen	  zullen	  gezichten	  zien;	  

29	   Ja,	  ook	  over	  de	  dienstknechten,	  en	  over	  de	  
dienstmaagden,	  zal	  Ik	  in	  die	  dagen	  Mijn	  Geest	  uitgieten.	  

30	   En	  Ik	  zal	  wondertekenen	  geven	  in	  den	  hemel	  en	  op	  de	  
aarde:	  bloed,	  en	  vuur,	  en	  rookpilaren.	  

31	   De	  zon	  zal	  veranderd	  worden	  in	  duisternis,	  en	  de	  maan	  in	  
bloed,	  eer	  dat	  die	  grote	  en	  vreselijke	  dag	  des	  HEEREN	  
komt.	  

32	   En	  het	  zal	  geschieden,	  al	  wie	  den	  Naam	  des	  HEEREN	  zal	  
aanroepen,	  zal	  behouden	  worden;	  want	  op	  den	  berg	  
Sions	  en	  te	  Jeruzalem	  zal	  ontkoming	  zijn,	  gelijk	  als	  de	  
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HEERE	  gezegd	  heeft;	  en	  dat,	  bij	  de	  overgeblevenen,	  die	  
de	  HEERE	  zal	  roepen.	  

	  
Dat	  is	  het	  einde	  van	  de	  70e	  week.	  Dat	  einde	  wordt	  gekenmerkt	  door	  de	  
verwoesting	  van	  Jeruzalem,	  maar	  het	  is	  dan	  ook	  de	  laatste	  keer	  dat	  die	  stad	  
verwoest	  wordt.	  	  
Het	  gelovig	  overblijfsel	  zal	  zich	  gaan	  ontwikkelen	  tot	  het	  Messiaanse	  Rijk.	  Zij	  
zullen	  strijden	  tegen	  het	  antichristelijke	  rijk.	  Dan	  zal	  God	  vuur	  zenden	  in	  Babel	  
en	  Babel	  zal	  verwoest	  worden.	  Dan	  verdwijnt	  niet	  alleen	  die	  Agagiet,	  maar	  
ook	  de	  antichrist.	  Dan	  volgen	  de	  1000	  jaren,	  waarin	  de	  dingen	  zo	  hun	  beloop	  
zullen	  hebben.	  Er	  komen	  nieuwe	  generaties,	  waarvan	  sommigen	  niet	  
wedergeboren	  zullen	  worden,	  domweg	  omdat	  ze	  niet	  willen.	  En	  ze	  kunnen	  de	  
satan	  niet	  van	  die	  onwil	  de	  schuld	  geven,	  want	  die	  is	  gebonden	  en	  heeft	  geen	  
invloed	  op	  de	  dan	  levende	  mensheid.	  
Pas	  als	  de	  satan	  aan	  het	  einde	  van	  de	  1000	  jaren	  weer	  wordt	  ontbonden,	  zal	  
hij	  de	  wereld	  nogmaals	  verleiden.	  Het	  zal	  hoe	  dan	  ook	  blijken	  dat	  er	  in	  de	  	  
mens	  geen	  goed	  is.	  De	  oude	  mens	  valt	  niet	  te	  ontwikkelen	  of	  te	  verbeteren,	  
hoewel	  alle	  religies	  het	  tegenovergestelde	  leren.	  Alleen	  door	  geloof	  wordt	  
men	  der	  Goddelijke	  natuur	  deelachtig.	  
De	  duivel	  ziet	  kans	  om	  binnen	  één	  generatie	  de	  mensheid	  te	  verleiden.	  De	  
Heer	  zal	  echter	  systematisch	  afrekenen	  met	  de	  volken	  der	  aarde,	  eerst	  zal	  Hij	  
een	  oordeel	  vellen	  over	  de	  levenden,	  maar	  op	  de	  jongste	  dag	  ook	  over	  de	  
doden.	  Dit	  alles	  is	  in	  het	  profetische	  Woord	  geschreven	  en	  wij	  hebben	  een	  
profetisch	  woord	  dat	  zeer	  vast	  is.	  Het	  is	  het	  profetisch	  woord	  van	  één	  
Schrijver,	  maar	  de	  profetieën	  moeten	  met	  elkaar	  vergeleken	  worden	  om	  ze	  te	  
verstaan.	  Dan	  kun	  je	  niet	  anders	  dan	  tot	  de	  conclusie	  komen	  dat	  er	  
verschillende	  machten	  op	  het	  toneel	  zullen	  verschijnen	  in	  verschillende	  fasen,	  
maar	  dat	  de	  satan	  steeds	  aan	  het	  kortste	  eind	  trekt.	  
	  
De	  Bijbel	  suggereert	  op	  z’n	  minst	  dat	  de	  opname	  op	  een	  haastig	  moment	  
gebeurt	  (zie	  Openb.	  12).	  Op	  het	  laatste	  moment.	  
Er	  is	  momenteel	  een	  ontwikkeling	  in	  de	  wereld	  gaande	  met	  verschillende	  
machtsblokken,	  die	  allemaal	  betrekking	  hebben	  op	  de	  eindtijd.	  Wij	  weten	  dat	  
het	  alzo	  moet	  geschieden	  en	  dat	  we	  mogen	  vertrouwen	  op	  Zijn	  Woord	  en	  dat	  
Hij	  doet	  wat	  Hij	  gezegd	  heeft.	  
Wij	  leven	  in	  een	  wereld	  die	  de	  onze	  niet	  is,	  een	  wereld	  waarin	  de	  leugen	  
regeert,	  maar	  Hij	  leidt	  ons	  in	  heel	  de	  waarheid.	  Hij	  wil	  ons	  gebruiken	  als	  Zijn	  
dienstknechten	  voor	  de	  uitvoering	  van	  Zijn	  plan	  met	  deze	  wereld.	  God	  vraagt	  
trouw	  van	  ons	  en	  Hij	  zal	  ons,	  na	  gebleken	  trouw,	  dan	  stellen	  tot	  zoon	  en	  
erfgenaam.	  Dan	  zullen	  wij	  betrokken	  worden	  in	  de	  openbaring	  van	  Zijn	  
Koninkrijk.	  Amen.	  
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Misschien	  ten	  overvloede	  nog	  even	  een	  overzichtje	  van	  de	  bedelingen:	  
	  
1.	  Bedeling	  van	  het	  geweten	  
	   2.	  Bedeling	  van	  het	  menselijk	  bestuur	  
	   	   3.	  Bedeling	  van	  de	  belofte	  
	   	   	   4.	  Bedeling	  der	  wet	  
	   	   5.	  Bedeling	  van	  de	  genade	  of	  van	  de	  verborgenheid	  
	   6.	  Bedeling	  van	  de	  volheid	  der	  tijden	  
7.	  Bedeling	  van	  het	  Koninkrijk.	  
	  
Bedeling	  =	  huishouding,	  economie,	  waarin	  bepaalde	  regels	  gelden.	  
	  

1. De	  bedeling	  van	  het	  geweten	  eindigt	  niet	  bij	  het	  begin	  van	  de	  bedeling	  
van	  het	  menselijk	  bestuur,	  maar	  loopt	  door	  tot	  aan	  het	  einde	  van	  de	  
bedeling	  van	  het	  Koninkrijk.	  Tot	  aan	  de	  jongste	  dag	  dus.	  

	  
2. De	  bedeling	  van	  het	  menselijk	  bestuur	  eindigt	  aan	  het	  eind	  van	  de	  

bedeling	  van	  de	  volheid	  der	  tijden.	  Tijdens	  de	  bedeling	  van	  het	  
menselijk	  bestuur	  zijn	  de	  mensen	  onderworpen	  aan	  de	  overheden,	  
maar	  als	  de	  bedeling	  van	  het	  Koninkrijk	  begint	  is	  ieder	  mens	  
onderworpen	  aan	  Christus.	  

	  
3. De	  bedeling	  van	  de	  belofte	  eindigt	  aan	  het	  eind	  van	  de	  bedeling	  der	  

genade.	  Het	  Zaad	  Dat	  beloofd	  was,	  is	  gekomen.	  Christus	  bouwt	  Zijn	  
Gemeente	  en	  als	  die	  compleet	  is	  volgt	  de	  opname	  van	  die	  Gemeente.	  
Degenen	  die	  leefden	  vóór	  de	  opstanding	  van	  Christus	  hebben	  de	  
belofte	  niet	  verkregen,	  maar	  moeten	  wachten	  tot	  de	  jongste	  dag.	  

	  
4. De	  bedeling	  der	  wet	  staat	  op	  zichzelf.	  Die	  begon	  bij	  de	  wetgeving	  op	  de	  

berg	  Sinaï	  en	  eindigde	  bij	  de	  opstanding	  van	  Christus.	  Het	  kenmerk	  van	  
deze	  bedeling	  is	  uiteraard	  dat	  de	  wet	  heerst.	  

	  
5. In	  de	  bedeling	  van	  de	  genade	  of	  van	  de	  verborgenheid	  heeft	  Christus	  

Zich	  verborgen	  in	  de	  hemel	  en	  de	  gelovigen	  zijn	  met	  Hem	  in	  de	  hemel	  
gezet.	  Verborgen	  dus.	  De	  wet	  heerst	  niet	  meer	  over	  hen,	  maar	  de	  
genade.	  

	  
6. In	  de	  bedeling	  van	  de	  volheid	  der	  tijden	  komt	  er	  een	  oordeel	  over	  de	  

volken,	  inclusief	  over	  Israël.	  uiteindelijk	  zullen	  allen	  die	  niet	  geloven	  
gedood	  worden	  en	  gaan	  degenen	  die	  wel	  geloven	  het	  Koninkrijk	  
binnen.	  
Deze	  bedeling	  duurt	  40	  jaar:	  7	  +	  33.	  
Die	  7	  jaar	  is	  de	  70e	  week	  van	  Daniël,	  die	  weer	  verdeeld	  is	  in	  twee	  keer	  	  
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3	  ½	  jaar.	  In	  de	  eerste	  3	  ½	  jaar	  is	  het	  ‘vrede,	  vrede,	  geen	  gevaar’	  en	  in	  de	  
tweede	  3	  ½	  jaar	  is	  het	  de	  grote	  verdrukking	  over	  Israël	  door	  de	  
antichrist	  en	  de	  islamitische	  volken.	  	  
Aan	  het	  einde	  van	  die	  grote	  verdrukking	  komen	  Gog	  en	  zijn	  benden	  om	  
Israël	  en	  Jeruzalem	  te	  verwoesten	  (dit	  is	  Ezech.	  39	  en	  Joël	  2)).	  Na	  die	  
verwoesting	  komt	  de	  Heer	  en	  worden	  Gog	  en	  zijn	  benden	  zelf	  in	  de	  pan	  
gehakt.	  
Dan	  volgen	  de	  33	  jaren	  waarin	  de	  antichrist	  aan	  zijn	  wereldrijk	  bouwt	  
en	  komt	  de	  grote	  verdrukking	  over	  de	  rest	  van	  de	  wereld	  (weer	  door	  de	  
antichrist	  en	  de	  islamieten).	  Zij	  zullen	  aan	  het	  einde	  van	  die	  33	  jaar	  
geoordeeld	  worden	  (Armageddon).	  
In	  diezelfde	  33	  jaar	  bouwt	  ook	  Christus	  Zijn	  Koninkrijk	  op,	  waarbij	  aan	  
het	  einde	  dat	  Koninkrijk	  volledig	  tot	  stand	  zal	  zijn	  gekomen	  en	  volledig	  
geopenbaard	  zal	  worden,	  resulterend	  in	  de	  bedeling	  van	  het	  Koninkrijk.	  
	  

7. De	  bedeling	  van	  het	  Koninkrijk	  eindigt	  op	  de	  jongste	  dag,	  wanneer	  er	  
nieuwe	  hemelen	  en	  een	  nieuwe	  aarde	  zullen	  zijn.	  In	  deze	  bedeling	  
staat	  Christus	  aan	  het	  hoofd	  van	  alle	  volken	  en	  regeert	  Hij	  dus	  over	  
heel	  de	  aarde.	  Het	  volk	  Israël	  is	  daarin	  Zijn	  ‘uitvoerend	  orgaan’.	  
In	  deze	  bedeling	  wordt	  de	  satan	  voor	  1000	  jaar	  gebonden	  en	  daarna	  
nog	  voor	  een	  korte	  tijd	  losgelaten.	  Dan	  zal	  hij	  de	  volkeren	  nog	  één	  keer	  
verleiden	  tot	  een	  oorlog	  tegen	  Israël	  en	  Jeruzalem,	  maar	  zij,	  satan	  en	  
de	  volkeren,	  zullen	  het	  onderspit	  delven	  (dit	  is	  Ezech.	  38	  en	  Openb.	  20).	  	  

	  
	  
	  
	  


