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Gog en Magog
Na onze studies over het boek Daniël willen we nog een aanvullende profetische studie wijden
aan Gog en Magog. Deze namen vinden we niet in Daniël, maar ze spelen in de eindtijd wel een
rol.
De naam Magog vinden we voor het
eerst in Genesis 10:2, na de zondvloed,
waar hij een zoon van Jafeth wordt
genoemd. Magog is dus een kleinzoon
van Noach, maar staat niet in de
stamboom van Adam tot Christus, omdat
deze geslachtslijn loopt via zijn broer
Sem uit wie de Semitische volken zijn
voortgekomen. Magog groeide uit tot een
volksstam. Ezechiël spreekt dan ook niet
van de man Magog, maar van “het land
van Magog” (Ezech. 38:2). In de profetie
over Gog en Magog wordt Magog dan
een land. Dit land ligt in “het verre noorden” van Israël (Ezech. 38:15; 39:2).
De naam Gog vinden we voor het eerst in 1 Kronieken 5:4, als de zoon van Semaja. Deze
persoon heeft geen betrekking op Gog en Magog en staat buiten onze studie. Wel van belang is
Gog in Ezechiël 38:2-3, die de “grootvorst van Mesech en Tubal” wordt genoemd. Andere
vertalingen spreken van de “vorst van Ros, Mesech en Tubal” (WV95).
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Er is maar één land dat in “het verre noorden” van Israël ligt en dat is Rusland. Het ligt daarom
voor de hand om “Gog in het land Magog” met Rusland te verbinden. Sommigen, zoals Hal
Lindsey, menen daarbij dat de namen Ros, Mesech en Tubal verwijzen naar Rus, Moskou en
Tobolsk. Dit verband is niet afdoende aangetoond. Moskou werd pas in 1147 na Chr. gesticht,
1700 jaar later dan de profetie. Deze onzekerheid geldt ook voor de naam Ros die dan zou
verwijzen naar Rusland en de Rus. De naam “Rusland” is afkomstig uit het Slavisch en de naam
“Rus” is waarschijnlijk afkomstig van de naam Ruotsi, de naam voor ‘Zweden’ en in het Fins met
de betekenis van ‘roeiers’ of ‘zeevarenden’. Het land Magog verwijst waarschijnlijk naar het gebied
van de Scythen die leefden in de bergen rond de Zwarte Zee en de Kaspische Zee. De namen
Mesech en Tubal komen vaker voor in de Bijbel (Ezech. 27:13; 32:26; Gen. 10:2; 1 Kron. 1:5) en
verwijzen naar Anatolië die we nu kennen als Frygië en Cappadocië. Concluderend is ons
uitgangspunt dat in de profetie van Ezechiël het land van Magog Rusland omvat met haar
satellietvolken in de Kaukasus, en oostelijk Turkije. Gog, die dan het hoofd is, verwijst dan naar
het huidige Rusland als hoofd van de krijgsbenden die tegen Israël zullen optrekken.
De naam Gog alleen komen we nog een aantal keer tegen in Ezechiël 38 en 39. De namen
Gog en Magog samen zien we alleen in Ezechiël 38:2 en Openbaring 20:8:
“Mensenkind, richt uw aangezicht tegen Gog in het land Magog, de grootvorst van Mesech en
Tubal; profeteer tegen hem …” (Ezech. 38:2).
“En wanneer de duizend jaren voleindigd zijn, zal de satan uit zijn gevangenis worden
losgelaten, en hij zal uitgaan om de volkeren aan de vier hoeken der aarde te verleiden, Gog en
Magog, om hen tot de oorlog te verzamelen, en hun getal is als het zand der zee” (Openb. 20:7,8).
In Openbaring 20:7,8 zien we dat na de duizend jaar, na het millennium, de satan Gog en
Magog tot de oorlog zal verleiden. Gog en Magog zijn daarbij een beschrijving van de volkeren
“aan de vier hoeken van de aarde”, namelijk alle volkeren, niet alleen de volkeren die bij name
worden genoemd.
Een andere gelegenheid waarin Gog en Magog de oorlog aangaan, is in Ezechiël 39. Ezechiël
38 en 39 zijn de twee hoofdstukken die uitgebreid de overwinning beschrijven over Gog. In
Ezechiël 39:17-20 lezen we:
“Gij nu, mensenkind, zo zegt de Here Here: zeg tot het gevogelte van allerhande gevederte en
tot al het gedierte van het veld: verzamelt u en komt, verenigt u van alle kanten bij het slachtoffer
dat Ik voor u slacht, een groot slachtoffer, op de bergen van Israel; eet vlees en drinkt bloed. Vlees
van helden zult gij eten en bloed van de vorsten der aarde zult gij drinken; rammen, lammeren,
bokken, stieren, alles mestvee van Basan. Tot verzadiging toe zult gij vet eten, tot dronkenschap
toe bloed drinken van het slachtoffer dat Ik voor u geslacht heb; ja, gij zult u aan mijn tafel
verzadigen, aan paarden en ruiters, aan helden en allerlei krijgslieden, luidt het woord van de
Here Here.”
Deze verzen zien we geciteerd in Openbaring 19:17-18:
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“En ik zag een engel staan op de zon en hij riep met luider stem en zei tot alle vogels, die in
het midden des hemels vlogen: Komt, verzamelt u tot de grote maaltijd Gods, om te eten het vlees
van koningen en het vlees van oversten over duizend en het vlees van sterken en het vlees van
paarden en van hen, die daarop zitten, en het vlees van allen, vrijen en slaven, kleinen en groten.”
Hieruit zien we waar we Ezechiël 38-39 moeten plaatsen, in Openbaring 19, ná de zeventigste
jaarweek van Daniël, na de wederkomst van de Heer, maar voor de inauguratie van het
duizendjarige rijk. Het zal zijn in “toekomende dagen” (Ezech. 38:8,16). Het volk Israël zal uit alle
uithoeken van de wereld zijn vergaderd en woont veilig (38:8) na de vreselijke strijd van de
Verdrukking. Het herstel van het land is nadrukkelijk voorzegt in Deuteronomium 30:1-10 en
Hosea plaatst dat herstel in de “laatste dagen” (Hosea 3:4,5). Het gaat hier over het hele huis van
Israël (39:25), over alle stammen die uit de verstrooiing zijn teruggevoerd. Dit is de periode voordat
de Geest op hen zal worden uitgestort (39:29) en het volle herstel van Israël met de sluiting van
het Nieuwe Verbond (vgl. Jer. 31:23-40; Ezech. 36:22-38). Gog en Magog komen dus in beeld ná
de val van de antichrist en ná de zeventigste jaarweek van Daniël.
De structuur van Ezechiël 38-39
In Ezechiël 34-39 zien we het geestelijk herstel van Israël dat spreekt over Gods troost, hoop
en beloften voor Israël. Deze twee hoofdstukken geven een vergelijkbare beschrijving van Jesaja
63 en Openbaring 19:17 e.v.
Ezechiël 38-39 horen daarbij elkaar. Ze beschrijven de gebeurtenissen ná de zeventigste
jaarweek van Daniël die zeven jaar omvat. In deze twee hoofdstukken kunnen we zeven gedeelten
(secties) onderscheiden die allemaal beginnen met de uitdrukking “Zo zegt de Here Here” (Ezech.
38:3, 10, 14, 17; 39:1, 17, 25). Het is raadzaam dit in de Bijbel te markeren. We komen dan tot de
volgende structuur van Ezechiël 38-39:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Inleiding: God richt zich tegen Gog (38:1-2).
God laat Gog optrekken tegen Israël ( 38:3-9).
Gogs boze plannen tegen het vreedzame Israël (38:10-13).
God zal zich in die (toekomstige) tijd als de Heilige laten zien (38:14-16).
Door Gods gericht zal Gog weten dat God de Here is (38:17-23).
De val van Gog en zijn graf in Israël (39:1-16).
Alle volken zullen dit gericht zien (39:17-24).
Het herstel van Israël en veiligheid voor altijd (39:25-29).

Ezechiël 38-39 beschrijven de gebeurtenissen na de zeventigste jaarweek van Daniël. Het zijn
dezelfde gebeurtenissen als in Jesaja 63 of Openbaring 19:11-21.
In Ezechiël 36-39 zien we niet een algehele een chronologie, maar wel binnen de verschillende
secties. Wel eindigen de hoofdstukken met dezelfde gebeurtenissen (Ezechiël 36:36; 37:28;
38:23; 39:23):
“Dan zullen de volken die om u heen overgebleven zijn, weten, dat Ik, de Here, herbouwd heb
wat vernield was en beplant heb wat verwoest was. Ik, de Here, heb het gesproken en Ik zal het
doen” (Ezech. 36:36).
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“En de volken zullen weten, dat Ik, de Here, het ben die Israël heilig, doordat mijn heiligdom
voor eeuwig te midden van hen staat” (Ezech. 37:28).
“Ik zal Mij groot en heilig betonen en Mij doen kennen ten aanschouwen van vele volken; en zij
zullen weten, dat Ik de Here ben” (Ezech. 38:23).
“En de volken zullen weten, dat het huis Israëls om zijn ongerechtigheid in ballingschap is
gegaan; omdat zij Mij ontrouw geworden waren, had Ik mijn aangezicht voor hen verborgen en
hen overgegeven in de macht van hun tegenstanders, zodat zij allen door het zwaard vielen”
(Ezech. 39:23).
Gods einde betekent dat de volkeren zullen weten dat de Here God is en de Heilige van Israël.
Dat is een geweldige belofte in een wereld die bergafwaarts gaat.
In Ezechiël 36-37 zien we de geestelijke herleving van Israël door de herleving van het dal van
de dorre doodsbeenderen. God zal Zijn Geest in hun brengen en zij zal leven voor Zijn
aangezicht. Het volk zal de Here tot een heiligdom zijn, zoals we zien vanaf Ezechiël 40. Hierin
gaat echter de invasie van Gog en zijn benden vooraf die plaats vindt na de val van de antichrist
en de wederkomst van Christus, maar vóór de
inauguratie van het Messiaanse koninkrijk.
Voor Ezechiël lag de hoofdstukken 38-39 in de
verre toekomst in de “toekomende dagen”
(38:8,16). Het is de tijd dat Israël van de oorlog
is hersteld, uit de volkeren is bijeengebracht en
zij in gerustheid woont (Ezech. 38:8).
Ezechiël 39 herhaalt Ezechiël 38 op een
meer uitgebreide wijze en met een andere
nadruk. Hoofdstuk 39 legt meer nadruk op de aanval van Gog zelf (39:1-2) en wordt de afslachting
van Gog uitgebreid beschreven. Ook beschrijft Ezechiël 39 de rust na strijd met Gog, terwijl
Ezechiël 38 de rust beschrijft vóór de aanval van Gog. In Ezechiël 38:4 zal de Here Gog komen
halen, zoals we ook in Ezechiël 39:2 lezen.
Gog en Magog komen steeds aan het einde in beeld. Ze komen in beeld aan het einde van de
dag van de mens voordat het millennium begint, en aan het einde van het millennium. De duivel
zal dan voor korte tijd worden losgelaten en de wereld opnieuw verleiden. Dit laat zien dat het hart
van de mens boos en opstandig is zolang hij niet is wedergeboren. De Here zal de duivel werpen
in de poel van vuur. Hierop volgt het laatste oordeel voor de witte troon en kan de nieuwe hemel
en aarde een feit worden.

De krijgsbenden en de volken die met Gog zijn (Ezech. 39:4)
Rusland is in elk opzicht in beweging in deze tijd. Het Russische communistische rijk is ten
einde en velen verlangen naar de tijd dat het land een grote machtpositie had in de wereld. Het
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land is gefrustreerd door de uitbreiding van de EU en Poetin is niet
van zin de Oekraïne binnen de invloedsfeer van de Europa te laten
komen. Rusland heeft een economie die vergelijkbaar is met die van
Italië en is voor een belangrijk deel afhankelijk van gas- en
olieleveranties. Ruslands nabije toekomst is onzeker, maar haar
uiteindelijke lot is door een Joodse profeet al zo’n 2500 jaar geleden
voorzegd. Ezechiël profeteerde dat Rusland en zijn krijgsbenden hun blik naar het Midden-Oosten
zullen wenden en militaire actie zullen ondernemen. Dit zal de dag van Ruslands waanzin zijn,
want geen enkel land kan radelozer worden dan wanneer een heidens systeem uit zelfzucht
probeert het volk van God te vernietigen. Rusland met zijn atheïstisch systeem zal zich tegen God
Zelf keren, de God die zich in het steeds brandende vuur met Israël bevindt. Rusland zal niet
alleen falen in haar poging om Israël te vernietigen, maar zal zelf vernietigd worden door de God
van Israël. De beker van Ruslands ongerechtigheid zal dan vol zijn (vgl. Gen.15:16). Rusland zal
dan vernietigd worden door Degene wiens bestaan zij ontkent.
Rusland heeft de ambitie de machtigste natie van de wereld te worden. De energievoorraden
van het land spelen daarbij een belangrijke rol. Rusland is vast besloten haar claim op de
Noordpool, vanwege de enorme olie en gasvoorraden, zeker te stellen, desnoods met militair
geweld. Het meest ambitieuze doel van het Kremlin is om Europa los te weken van de Verenigde
Staten. Rusland ziet de NAVO als overbodig en als een groot obstakel om haar invloed uit te
breiden. Mede daarom is Rusland fel tegen een mogelijk NAVO-lidmaatschap van de Oekraïne
en Georgië, en heeft gedreigd tot het uiterste te gaan om dit te voorkomen.
Rusland is een van de meest antisemitische landen van de wereld. Het vermoorden van Joden
was een regelmatig terugkerend bezigheid. Zo werden in 1918 in Jalta 900 Joden door
antisemieten in zee verdronken. In datzelfde jaar werden in Sebastopol alle Joodse leiders
vermoord en een jaar later kwamen tienduizenden Russische Joden in een serie pogroms om het
leven. Het dieptepunt waren maar liefst 685 pogroms in de Oekraïne. De Sovjets besloten daar
aanwezige Zionisme te vernietigen. Bovendien werden alle religieuze Joodse instellingen in de
USSR opgeheven en hun bezittingen (inclusief onroerend goed, zoals synagogen) in beslag
genomen. Ook nu komt het steeds vaker voor dat Joden zonder aanwijsbare reden op straat in
elkaar worden geslagen. Veel Joden voelen dat de sfeer sterk is veranderd onder Poetins bewind.
Rusland geeft toe dat zij een vijand is van Israël en de Palestijnen hun vrienden zijn. Rusland
heeft vriendschapsverdragen gesloten met terroristenlanden als Syrië en Iran, en maakt daarmee
duidelijk dat Rusland een anti-Israël politiek voert. Tijdens de vorige oorlogen tussen Israël en de
Arabische wereld, koos Rusland zonder uitzondering de zijde van de Arabieren. Dit was duidelijk
zichtbaar tijdens de Yom-Kippoeroorlog van 1973 toen Russische militairen al in de vliegtuigen
zaten om Syrië te hulp te komen.
Er komt een dag dat Gog en de volken rondom haar tegen Israël zullen optrekken om “om buit
te maken en roof te plegen” (Ezech. 38: 12).
Opmerkelijk is dat deze aanval door de Russen al in 1930 op een postzegel van 14 kopeken
is afgebeeld. Op de achtergrond is de voormalige Sovjet-Unie te zien en op de voorgrond een
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aantal paarden die op een pad galopperen dat rechtstreeks naar Israël voert. Ezechiël vertelt dat
verschillenden landen deel zullen uitmaken van Gogs coalitie. Deze landen omvatten:
“Ik zal u komen halen, haken slaan in uw kaken en u doen uittrekken met uw gehele leger:
paarden en ruiters, allen volledig uitgerust, een grote schare, met grote en kleine schilden, allen
vertrouwd met het zwaard; ook Perzen, Ethiopiërs en Puteeërs, allen met schild en helm; Gomer
en al zijn krijgsbenden; het huis van Togarma ver in het noorden met al zijn krijgsbenden; vele
volken met u” (Ezech. 38:4-6).
De wereld van de Joden zag er als volgt uit:
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1. Perzen
Perzië is het moderne Iran. De naam Iran werd in 1935 aangenomen. Iran is momenteel de
grootste vijand van Israël De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft de Verenigde Staten
gewaarschuwd geen toenadering te zoeken tot Iran. “Iran is niet jullie bondgenoot, vriend of
partner. Iran is vastberaden Israël te vernietigen”', waarschuwde Netanyahu in een interview met
de Amerikaanse zender CBS. De Verenigde Staten en het overwegend sjiitische Iran hebben
sinds enige tijd een gedeelde vijand in de soennitische terreurgroep Islamitische Staat (IS). Toch
is het volgens de Israëlische leider niet raadzaam de handen ineen te slaan met Teheran.
Netanyahu zei: “Dit is geen vriend, noch in de strijd tegen IS, noch in de grote inspanningen die
ondernomen zouden moeten worden om te voorkomen dat Iran de capaciteit krijgen om nucleaire
wapens te maken. Trap niet in de list van Iran. Het is niet jullie vriend.” Netanyahu heeft Ezechiël
aan zijn kant. De dag komt dat Iran Israël zal willen vernietigen, maar zal met Rusland haar graf
vinden in Israël.
2. Ethiopiërs
Ethiopië is “Koesj” in het Hebreeuws. Kusch (“Koesj’) was de
oudste zoon van Cham, de zoon van Noach (Gen. 10:6). Na de vloed
trokken de zonen van Cham naar het Afrikaanse continent. Bijzonder
in dit verband is dat Eritrea (een deel van het land “Kusch”) nauwe
betrekkingen heeft aangeknoopt met Libië en Soedan, beide landen
eveneens onderdeel van Kusch. Eritrea is van een op het Westen
gericht land veranderd in een tegenstander en bondgenoot van
Noord-Afrikaanse moslimlanden en Iran. Rusland levert wapens aan
zowel Eritrea als Ethiopië, overigens ook een deel van Kusch.
Ethiopië is nauw verbonden met Eritrea dat in 1993 onafhankelijk
werd van Ethiopië. In de regio Afar zijn veel rebellen uit zowel Eritrea als Ethiopië actief. De twee
landen liggen sinds 1998 met elkaar overhoop. Interessant is dat in Genesis 2:13 de rivier Gichon,
die ook verbonden werd met het paradijs, het hele land Ethiopië omstroomt. De historicus Flavius
Josephus verbond deze rivier met de Nijl. De meeste
bijbeluitleggers denken echter dat het paradijs waarin Adam
en Eva waren, lag in het huidige Irak tussen de Eufraat en
de Tigris. Het antwoord op dit probleem is dat in Genesis
2:13 een diepere betekenis ligt. Het grotere Israël dat in het
Messiaanse tijdperk haar grenzen tot aan de Nijl zal
uitstrekken, wordt dan letterlijk het Messiaanse Eden waarin
Israël een zegen zal worden voor heel de wereld.
3. Puteeërs
Put was de derde zoon van Cham (Gen. 10:6). Put is het Hebreeuws “Poeth”). Put verwijst
naar het oude Libië (Cyrene) in Noord-Afrika. Waar in Ezechiël de naam Put wordt gebruikt,
gebruikt de Septuagint het Griekse “Libues”.
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Flavius Josephus schijft: “Put was de grondlegger van Libië en de inwoners heetten Putieten.” Put
zou ook de naam van een rivier zijn in het westen van Mauritanië (het moderne Marokko).
Ptolomeüs vermeldde dat er ook een stad “Putea” zou zijn in Libië. In Nahum 3:9 zien we dan als
deze namen uit het Noord-Afrikaanse continent genoemd: “Ethiopiërs en Egyptenaren waren zijn
kracht en dat zonder getal, Putieten en Libiërs waren u tot hulp.” Mogelijk dat Rusland de steun
krijgt van het hele Noord-Afrikaanse continent van Marokko tot Egypte en Ethiopië tot.
4. Gomer
Gomer was een zoon van Jafeth (Gen. 10:2). Hij was de vader van Askenaz, Rifath en Togarma
(Gen. 10:3). Volgens de Romeinse historicus Flavius Josephus was Gomer de voorvader van de
Gomerianen (Germanen), de Galaten, de Kelten en de inwoners van Wales (hun taal werd
oorspronkelijk ‘Gomeraeg’ genoemd). Van de Hebreeuwse naam ‘Gomer’ wordt algemeen
aangenomen dat deze verwijst naar de Cimmeriërs die rond trokken op de Euraziatische steppe.
De Cimmeriërs waren een Iraans-Thracisch ruitervolk dat in de 8e eeuw v. Chr. vanuit ZuidRusland over de Kaukasus Klein-Azië binnendrong en zich in de buurt van het Van-meer in Zuid
Armenië vestigde. In de 7e eeuw v. Chr. trokken de Cimmeriërs westwaarts en terroriseerden
tientallen jaren geheel Klein-Azië van Cappadocië tot de westkust. In 652, en opnieuw in 645
veroverden ze in bondgenootschap met andere stammen Sardes, de hoofdstad van het rijk van
de Lydiërs. Tenslotte lukte het paal en perk te stellen aan hun plundertochten. Mogelijk verwijst
Gomer in Ezechiël 38 naar de volkeren van de Kaukasus die voornamelijk Islamitisch zijn. De
Kaukasus kent meer dan vijftig verschillende volken, zoals de Armeniërs, Avaren, Azerbeidzjanen,
Georgiërs en Tsjetsjenen.
5. Togarma
De Joodse traditie verbindt Togarma met de Turkse bevolking in de middeleeuwen. Het zou
gaan om stammen die rond de Zwarte Zee en de Kaspische Zee leefden, waaronder de Avaren,
Bulgaren, Turken en Armeniërs. Volgens de Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus heeft
Togarma betrekking op Frygië en dat zich bevond binnen de grenzen van het huidige Turkije. Het
idee dat Turkije deel zal uitmaken van de vele koningen in Gogs coalitie, begint steeds meer
realiteit te worden. Dat is begrijpelijk, want Turkije is een islamitisch land en de islam is nu eenmaal
een vijand van Israël. Turkije heeft zijn droom van een hersteld Ottomaans Rijk nooit opgegeven.
De roep om een hersteld Kalifaat voor de gehele islamitische wereld met Constantinopel/ Istanbul
als centrum wordt steeds krachtiger. De invasie van Gog en zijn krijgsbenden laat de tomeloze
haat van de duivel zien tegen de Joodse staat en de God van Israël. Op de bergen van Israël zal
God echter hoogstpersoonlijk ingrijpen en met Gog en zijn bondgenoten afrekenen. Dan zal God
Zijn heilige naam bekendmaken.
Samenvattend lijkt het beeld te zijn dat Rusland samen met Iran en bondgenoten uit NoordAfrika en volken in en rond Turkije, de Kaukasus, de Zwarte en Kaspische Zee Israël zal aanvallen.
Miljoenen militairen, uitgerust met tienduizenden voertuigen en ander militair materiaal.
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Volgens de profeet Ezechiël zal deze invasie plaatsvinden wanneer alle stammen van Israël zijn
thuisgehaald (Ezech. 39:28). De aanval van Gog op het volk en het land van Israël zal
plaatsvinden na de Grote Verdrukking, maar voor de inauguratie van het Duizendjarig Vrederijk
en het daarop volledige herstel van Israël.
Gog en Magog na het Duizendjarige vrederijk
Wanneer de duizend jaar voorbij zijn, zal Satan tijdelijke worden losgelaten. Hij gaat dan uit om
de volken aan de vier hoeken van de aarde, ook Gog en Magog, te misleiden (Openb. 20:7) Zij
komen van over heel de aarde en vuur uit de hemel zal hen verteren. Het gaat hier om legers die
opkomen over de volledige breedte der aarde, terwijl Gog in Ezechiël vooral uit het noorden komt
en worden verslagen en begraven op de bergen van Israël.
Het leger van Gog en Magog uit Openbaring, wordt ogenblikkelijk door vuur uit de hemel
verteerd. Na deze opstand in Openbaring 20 verschijnt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde,
terwijl in Ezechiël het leven op aarde zijn vervolg neemt.
Gog en Magog typologisch bekeken
Er bestaat een uitleg dat na de zeventigste jaarweek van Daniël nog 33 jaar volgen dat Christus
vanuit Jeruzalem de strijd aanbindt met de antichrist in Babylon met als einde Gods overwinning
op Gog en zijn krijgsbenden. Deze indeling van 7+33 jaar is ontleend aan het feit dat David 7 jaar
over Juda heerste en nog eens 33 jaar over Israël en Juda samen. Deze uitleg is een goed
voorbeeld waar de type en de antitype niet overeenstemmen. De antitype spreekt nergens over
33 jaar. De relatie tussen type en de antitype is van groot belang , maar ze moeten wel
overeenstemmen. Wanneer een bouwtekening zegt dat een muur 40 dm is, maar je meet in
werkelijkheid maar 7 dm, dan moet je alles nog eens nakijken en goed nameten. David regeerde
7+33= 40 jaar, maar in de antitype zien we maar 7 jaar. Wanneer de zeven zegels worden
geopend, is Christus in de hemelen, ook bij de zevende zegel die de zeven bazuinen en schalen
omvat. Om te stellen dat Christus op aarde is en nog eens 33 jaar nodig heeft om de schalen uit
te gieten, is onzin. Wanneer Christus verschijnt, zal hij de antichrist doden door de adem van zijn
mond. De zeventigste jaarweek omvat Openb. 6-19 en wordt beëindigd met de overwinning over
Babylon en de bruiloft van het Lam. Daarna rekent de Heer af met Gog en Magog en staat niet
het Messiaanse tijdperk meer in de weg.
Jesaja 63 en Openbaring 19
Na afgerekend te hebben met de antichrist, keert de Heer terug naar deze aarde en rekent hij
af met zijn overige vijanden, daarna de volkeren onder leiding van God en Magog. We lezen
hierover in Openbaring 19:11-21.
“En ik zag de hemel geopend” (19:11) verwijst naar zijn wederkomst en “Hij velt vonnis en voert
oorlog in gerechtigheid” (19:11). Dit is de oorlog die Heer zal voeren met de volkeren. De heer
“was bekleed met een kleed, dat in bloed geverfd was” (19:13). Dit is hetzelfde kleed waarvan
Jesaja schrijft: “Waarom is dat rood aan uw gewaad, en zijn uw klederen als die van iemand die
de wijnpers treedt?” (Jes. 63:2).
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Jesaja 63 beschrijft de dag van Gods wraak, waarbij de Heer komt vanuit Edom in de helrode
kleren van Bosra. Bosra was de hoofdstad van het oude Edom en de naam ‘Bosra’ verwijst naar
het verzamelen van de wijnoogst. Dit verklaart Jesaja 63:2:
“Waarom is dat rood aan uw gewaad, en zijn uw klederen als die van iemand die de wijnpers
treedt?” Hierna verwijst Openbaring 19:15:
“En uit zijn mond komt een scherp zwaard, om daarmede de heidenen te slaan. En Hijzelf zal
hen hoeden met een ijzeren staf en Hijzelf treedt de persbak van de wijn der gramschap van de
toorn van God, van de Almachtige.”
Dan, vanaf Jesaja 63:7-14, gedenkt Israël de genade en almacht van de Heer, en hun
verlangen en aanroep om herstel (Jes. 63:15-19).
De lezer doet er goed aan Ezechiël 38,39, Jesaja 63 en Openbaring 19:11-21 samen te
besturen om het geheel te zien. Gog en Magog is daarbij synoniem met de afrekening van de
Heer om “de heidenen te slaan”. Dit zal tweemaal plaatsvinden, na de zeventigste jaarweek van
Daniël en na het millennium.

Studievragen
1. Waarvan spreekt Gog en Magog?
2. Welke Bijbelgedeelten spreken van Gog en Magog?
3. Wat is het dal van de dorre doodsbeenderen?
4. Wanneer vindt de profetie in Ezechiël 38-39 plaats?
5. Welke landen zullen God bijstaan?
6. Wat is de toekomst van Rusland?
7. Wie was Flavius Josephus?

