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Inleiding Ezechiël 38 – Gog en Magog 1
De hoofdstukken 38 en 39 horen bij elkaar en zijn zeer omstreden. Dat betreft zowel de
vertaling als de exegese. Er is dan ook heel wat afgeschreven over deze perikoop.
Opvallend is dat de letterlijke betekenis van de tekst daarin geen zware rol speelt. De
meningen worden sterk beïnvloed door dogma’s uit de traditie en daar wordt de verklaring
dan op aangepast. Echter, indien de grondtekst leidend wordt gezien, ontstaat helderheid.
Dan wordt duidelijk dat Ezechiël een bijzondere periode in de Eindtijd beschrijft.
Waarom wringt men zich toch is zoveel bochten om de betekenis van deze hoofdstukken
weg te werken? Dat is hier de hamvraag. Het beschamende antwoord is dat veel christenen
niet geloven willen dat er voor Israël een heilrijke toekomst is weggelegd. Dat juist dit volk
- vernederd, vervolgd, vermoord, maar nooit verdwenen – dat als banier de uitspraak: Hoor
Israël, Hashem* Elohim, Hashem is één draagt (Dat is: Hoor Israël, de HERE, uw God, is
uniek), de kern zal vormen van een toekomstig Messiaans Rijk. Gelukkig zijn er door de
eeuwen altijd christenen geweest die zich wel aan de grondtekst hielden. Zij zagen Israël
niet als dé Judas van de wereld, maar als Gods volk dat een bedekking werd opgelegd
(Romeinen 33:33), waardoor zij maar moeizaam tot Jezus Christus komen. Zij lazen in het
boek Ezechiël de heilrijke toekomst van het volk Israël in de Eindtijd, evenals de
vroegchristelijke kerk dat deed, toen rabbi en christenprediker nog dezelfde taal spraken.
Ezechiël spreekt in dit hoofdstuk over de Eindtijd en wel het einde van de Grote
Verdrukking, als de macht van de Antichrist afneemt en zijn vazallen (de koningen van het
Noorden en het Zuiden – Daniël 11:40) tegen hem in opstand komen. Hij heeft dan zijn nut
voor Satan verloren en deze wekt dan een nieuwe macht op: Gog uit Magog en ook die
macht wordt ingezet om Gods volk en Jeruzalem te belagen.

v1

Toen kwam het woord van Jahweh tot mij, zeggende:

v2
Mensenzoon, stel uw aangezicht tegen Gog, van het land van Magog, de hoofdvorst
van Mesech en Tubal. Profeteer nu tegen hém!
v3
Dan zult u zeggen: Zo spreekt de Soeverein Jahweh: Zie, Ik ben tegen u, o Gog,
hoofdvorst van Mesech en Tubal!
De naam Gog is waarschijnlijk afgeleid van het Sumerische gûg wat duisternis betekent.
Magog betekent: gebied van Gog. Gog staat voor een persoon die in de Eindtijd het hoofd zal
zijn van een confederatie van staten die Israël zullen aanvallen. Hij is wellicht één van
Satans hoogste trawanten of wellicht Satan zelf in een aardse verschijning. De opkomst van
Gog geschiedt als de macht van de Antichrist taant. Dat gebeurt aan het einde van de Grote

Verdrukking, kort voor de wederkomst van Christus. Het is de laatste poging van Satan om
de stichting van het Messiaanse Rijk te verhinderen.
Mesech en Tubal dienen we volgens rabbinale bronnen in het huidige Turkije te zoeken.

v4
Ik zal u doen terugkeren naar uw oorsprong. Dan zal Ik haken in uw kaken plaatsen
en u doen uittrekken, samen met geheel uw legermacht: paarden en ruiters, ieder van hen
tot de tanden bewapend, een oorlogszuchtige horde met grote en kleine schilden, allen die
het zwaard hanteren.
v5

Perzië, Cush en Put, die met hen zijn, allen met schild en helm.

v6
Gomer met al zijn troepen, Beth Togarmah en het verre Noordland samen met al
hun troepen; de vele volken die met u zijn.
Dit is een verklaring van God aan Satan. Ezechiël keert zijn gelaat demonstratief in de
richting van Gog, van het land van Magog v2. Dan spreekt hij zijn profetie uit. De oorsprong
van Gog ligt ergens in het noorden en dat wordt ook wel Noordland genoemd, een gebied
dat heden Rusland en Oekraïne heet en de zuidelijke staten van de voormalige Sovjet-Unie.
Het betreft een groot leger (al hun troepen).

v7
Wees gereed! en bereid u voor, u en de gehele horde van u die rondom u verzameld
is. Dan zult u hen tot een leidsman zijn.
v8
Na zeer vele dagen zult u te wapen geroepen worden. Aan het einde der jaren zult u
een land binnenvallen dat hersteld is van het zwaard. (Wiens volk) samengebracht werd uit
de vele volken en tot de bergen van Israël kwam, die lange tijd als een woestenij waren
geweest. Ja, zij werden uitgeleid uit de volken en wonen allen in veiligheid, ieder van hen.
v9
Dan zult u optrekken. Als een verwoestende storm zult u naderbij komen. Gelijk een
stormwolk zult u het land bedekken; u en al uw troepen, alsmede de vele volken die met u
gaan.
De oproep om gereed te zijn betreft nog geen daadwerkelijke aanval. De tekst spreekt over
een periode waarin de bondgenoten van Gog zich aaneensluiten, hun leger vergroten
(horde) en zich bewapenen – zeg maar: de mobilisatie. Als Gog tot leidsman (führer) van de
confederatie benoemd wordt, is de Gode vijandelijke wereldmacht gereed voor de veldtocht.
De uitdrukking na zeer vele dagen v8a ziet op de lange periode tussen de profetie van
Ezechiël en de Eindtijd. Dat betreft heden al meer dan 2500 jaar.
Aan het einde der jaren v8b is een standaard term die de Eindtijd aanwijst. In de rabbinale
traditie wordt de wereldgeschiedenis opgedeeld in tijdperken, waarvan de laatste (net als
de indeling van een week) de wereldsabbat betreft; dat is het Messiaanse Rijk. Het einde der
jaren ziet daarin op het voorlaatste tijdperk, dus voordat het Messiaanse Rijk aanbreekt.
Zult u een land binnenvallen dat hersteld is van het zwaard v8c – Bedoeld wordt het land
Kanaän. Dat werd tijdens de tweede Joodse oorlog (het zwaard), onder Bar Kochba (132-135
na Chr.) volkomen door de Romeinen verwoest. Eeuwenlang woonden er maar weinig
mensen en was het niet veel meer dan een woestenij. Pas na 1900 begonnen de Joden
terug te keren (samengebracht) en zij brachten het land weer tot bloei. Dat land is
inderdaad hersteld van het zwaard, echter het volk Israël woont nog niet in veiligheid zoals
de profetie voorzegt. Er staat dus nog heel wat te gebeuren voordat het zover is.

v10
Zo spreekt de Soeverein Jahweh: Dan, op de gestelde tijd, zal het geschieden dat er
gedachten in uw geest zullen opkomen en u zult een boosaardig plan bedenken.
Gog – de koning van het Noorden (Daniël 11:40) bedenkt een strijdplan en zijn doel is Israël.
Hij is niet de enige, de koning van het Zuiden heeft dezelfde plannen, zoals we in Daniël 11:40
(grondtekst) vinden. Die macht bestaat uit: Cush (= Ethiopië en/of Nubië c.q. Soedan) en Put
(= Libië; waarschijnlijk met inbegrip van het huidige Algerije en Tunesië en wellicht
Marokko). Dus spreekt de profetie over Noord-Afrika. De koning van het Zuiden moeten we,
hoogstwaarschijnlijk, als een onderdeel zien van de statenbond van Gog; niet als een derde
belangrijke macht, naast Gog en de Antichrist.
Het is opvallend dat de naam Egypte ontbreekt. De verklaring daarvoor vinden we in
Ezechiël 29:12 waar geprofeteerd wordt dat Egypte verwoest zal worden. De overlevende
bevolking gaat vervolgens 40 jaar in ballingschap. Dus speelt Egypte geen rol meer als
bondgenoot van Gog en/of de Antichrist.
Het zal duidelijk zijn dat de beschreven gebeurtenissen in de Eindtijd onderdeel zijn van een
zeer geweld- dadige en verwarde tijd. Daarin blijken bondgenootschappen snel te wisselen.
De Antichrist verliest dus belangrijke bondgenoten die zich aansluiten bij Gog. Dat gebeurt
in het laatste deel van De Grote Verdrukking, als zijn macht afbrokkelt.
De Antichrist in het nauw
Het is waarschijnlijk dat de Antichrist door beide machten (het noordelijk en zuidelijk leger
van Gog) tegelijkertijd aangevallen zal worden. Het doel van Gog is de verovering en
vernietiging van Kanaän, het Sieraadland en Jeruzalem, waar de Antichrist dan regeert. Die
macht wordt betwist door rivalen. Daniël 11:40 (grondtekst) geeft daarover bericht: Ten tijde
van het Einde zal de koning van het Zuiden met hem (de Antichrist) de strijd aangaan. Dan
zal de koning van het Noorden tegen hem aanstormen, met wagens en met ruiters en met
vele schepen.
De tijd van het Einde is het einde van de tweede helft van de Grote Verdrukking. De
Antichrist (hem) is dan de heerser van de wereld. Maar, zijn bewind wordt bedreigd door
rivalen, namelijk de koning van het Zuiden en de koning van het Noorden, dus Gog en zijn
bondgenoten. Over deze gebeurtenis profeteert ook Micha 4:11 (grondtekst): Echter, dan
zullen vele natiën tegen u vergaderd worden. Die zeggen: komt, laat ons de ogen in
begeerte op Sion slaan.
En Zacharia 12:2a (grondtekst): Zie! Ik maak Jeruzalem tot een schaal der bedwelming, voor
alle omringende volken ...

v11
Voorts zult u zeggen: Ik zal een land van niet-ommuurde dorpen binnentrekken. Ik
zal hen die vreedzaam zijn aanvallen - die daar allen onbezorgd wonen, zij die zonder
stadsmuren wonen en geen grendel of poorten bezitten -, Om prooi te bemachtigen en te
plunderen.
v12
Om dan uw hand te keren tegen de ruïnes van hen die zich opnieuw gevestigd
hebben. Ja tegen een volk dat bijeengebracht werd uit de heidenvolken, dat have en goed
verwerft - Zij die bij de navelstreng van de aarde wonen.
Vers 11 is op twee manieren uit te leggen:
1. Israël zal in die tijd kennelijk geen leger van betekenis bezitten. De tekst schetst namelijk
een onbeschermd land dat openstaat voor elke denkbare aanvaller.

2. Een tweede mogelijkheid is dat hier primair op Jeruzalem en omgeving wordt geduid en
dat die streek dan een soort internationale status zal hebben.
Punt 1 lijkt, tegen de achtergrond van de huidige situatie, niet aannemelijk. Punt 2 wel. In de
Eindtijd zal de Antichrist grote macht verwerven. Het is denkbaar dat hij Jeruzalem zal
demilitariseren. Daar is niets nieuws aan. Ook heden is dat een veel besproken optie om zo
vrede in het Midden-Oosten te stichten. De Verenigde Naties hebben de Joodse staat echter
nooit harde garanties voor hun veiligheid kunnen geven. De Antichrist zal daar wel toe in
staat zijn en een dergelijke stap zal hem groot politiek voordeel brengen. Ja tegen een volk
dat bijeengebracht werd uit de heidenvolken, dat have en goed verwerft v12b – Nog eens
wordt op de grote terugkeer gewezen, als Joden en Israëlieten uit de gehele wereld naar
Kanaän komen en zich daar een bestaan verwerven.
Zij die bij de navelstreng van de aarde wonen
De navelstreng is de levenslijn voor een ongeboren kind. Het kind dat hier geboren wordt
typeert de bevolking van het Messiaanse Rijk. De inwoners daarvan moeten van het begin af
aan opgevoed worden om volwaardige burgers van dat rijk te kunnen worden. De plaats
waar de navelstreng (uit de hemel) de aarde binnenkomt is de tempel in Jeruzalem, waar
God zal wonen. De navelstreng symboliseert de zegeningen en kennis die God over dat land
zal uitstorten. Over die overdracht van kennis en de gevolgen daarvan schrijven de profeten
in duidelijke bewoordingen; Jeremia 31:33 (NBG): Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en

die in hun hart schrijven, Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn.
En Jesaja 2:2b/3a (NBG): En alle volkeren zullen derwaarts heen stromen en vele natiën

zullen optrekken en zeggen: Komt laten wij opgaan naar de berg des HEREN, naar het huis
van de God Jakobs, opdat Hij ons lere aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden
bewandelen.
En Jesaja 11:9 (NBG): Want de aarde zal vol zijn van de kennis des HEREN, zoals de wateren

de bodem der zee bedekken.
v13
Scheba en Dedan en de kooplieden van Tarsis, met al haar jonge leeuwen, zullen dan
tot u zeggen: Wij komen om prooi te bemachtigen en te plunderen. Voor de plundering
bracht u uw horde bijeen, om zilver en goud te bemachtigen en have en goed weg te slepen;
om een grote buit te bemachtigen.
Kennelijk zijn Scheba, Dedan en Tarsis een aanvulling op de volkenlijst van vers 2 - 6.
De veldtocht van Gog heeft slechts ten doel om te vernietigen (te plunderen) en buit te
bemachtigen. De drijfveer bevat geen enkel excuus voor deze daden, behalve de haat tot
Israël (vers 14) en daarin herkennen we de hand van Satan.

v14
Daarom, profeteer mensenzoon! En zeg tot Gog: Zo spreekt de Soeverein Jahweh:
Als mijn volk Israël te dien dage in veiligheid woont - zal dat uw aandacht niet trekken?
v15
Dan zult u uit uw standplaats komen, uit het verre Noordland, u en de vele volken die
met u gaan, die allen op paarden rijden, een grote horde en een machtig leger.
En zo komt de aap uit de mouw. De enige motivatie tot de veldtocht is, dat het volk Israël in
veiligheid woont. Dat trekt de aandacht van Gog, dus van Satan, zijn baas.
Vers 15b: In hedendaagse termen: Tanks, infanterie en vliegtuigen. Een geweldig groot leger.

v16
En u zult optrekken tegen mijn volk Israël zoals een stormwolk het land bedekt. Aan
het Eind der Dagen zal dat geschieden. Dan zal Ik u tegen mijn land doen uittrekken, aldus,
opdat de volken Mij zullen kennen, wanneer Ik Mijzelf door u heilig betoon voor hun ogen -,
o Gog.
De tekst suggereert een plotselinge opkomst van Gog; als een stormwolk. Ook hier wordt
benadrukt dat de opmars van Gog in de Eindtijd plaatsvindt (Aan het Eind der Dagen).

v17
Zo spreekt de Soeverein Jahweh: Bent u (Gog) niet degene waarover Ik in vroeger
dagen gesproken heb, door de hand van mijn knechten, de profeten van Israël, die
profeteerden dat er op de gestelde tijd jaren zullen komen dat u (Gog) tegen hen zou
optrekken?
De opmars van Gog is door de profeten voorzegd, hoewel de naam Gog niet valt, maar
termen als Assur en rijk van het noorden. Sommige van die profetieën hebben een
voorvervulling in de ondergang van Israël en Juda, maar ten diepste zien ze verder, naar de
Eindtijd. Jeremia 1:13-16, 4:5-31, 6:22-26, 30:18-24; Joël 3:9-21, Micha 4:11 en Zefanja 1:14-18
zijn daarvan sprekende voorbeelden. Ook in Zacharia vinden we gerelateerde profetieën,
echter die werden na Ezechiël opgetekend. Ze vallen daarom niet onder de noemer vroeger
dagen.

v18
En het zal te dien dage geschieden - op de dag dat Gog het land van Israël zal
aanvallen -, zo spreekt de Soeverein Jahweh, dat mijn razende woede zal opvlammen in
mijn gemoed.
Dan zal de almachtige God zich definitief aan de zijde van zijn volk Israël scharen en het
vuur van zijn verschrikkelijke toorn zal op Gog en al zijn bondgenoten neerdalen. Joël 3:1
(NBG):
Want zie, in die dagen en te dien tijde, wanneer Ik een keer zal brengen in het lot van Juda
en van Jeruzalem, zal Ik alle volken verzamelen en afvoeren naar het dal van Josafat.

v19
En in mijn (rechtvaardige) naijver, in mijn brandende wraak, zo spreek Ik: Voorwaar
Ik zeg u, precies op de gestelde tijd zal er een grote aardbeving wezen in het land van
Israël.
De vernietiging van de Gog en zijn legers vangt aan met een enorme aardbeving. Daarover
spreekt Zacharia 14:3-5 (grondtekst):

3
Dan zal de HERE uittrekken om tegen die volken te strijden, zoals vroeger, toen Hij
hen bestreed ten dage van de veldslagen.
4
Zijn voeten zullen ten dien dage staan op de Olijfberg, in het zicht van het oosten van
Jeruzalem. Dan zal de Olijfberg in twee delen gespleten worden. Vanuit het oosten naar het
westen zal een zeer grote kloof ontstaan. En de ene helft van de berg zal noordwaarts
wijken, de andere helft zuidwaarts.
5
Dan zult gij wegvluchten door de kloof van mijn bergen, omdat deze kloof door de
bergen zal reiken tot Azal. Ja gij zult vluchten, zoals u vluchtte voor de aardbeving in de
dagen van Uzziah, de koning van Juda.
De verwijzing ten dage van de veldslagen ziet op de veldslagen tijdens de verovering van
Kanaän, zoals die tegen Jericho. Het benadrukt dat de overwinning niet door het overwicht
van het leger van Israël, maar door Goddelijk ingrijpen geschiedt. Dit ingrijpen vindt plaats

door het uitzenden van de Messias, samen met vier hemelse legermachten, voorgesteld
door vier strijdwagens (Zacharia 6). Twee gaan naar het Noorderland, het land van Gog en
Magog en ten westen daarvan, het land van de Antichrist. Eén gaat er naar het Zuiderland,
waarmee Afrika bedoeld wordt en de vierde (dat is de rode wagen van Zacharia 6) blijft
achter op de Olijfberg en zal ingezet worden voor de slag om Jeruzalem.

v20
Dan zullen zij door elkaar geschud worden voor mijn aangezicht: de vissen der zee,
de vogels des hemels en de dieren des velds - ja, alle schepsels -, alle kruipende wezens
en alle mensen die op de aarde zijn. Dan zullen de bergen neergeworpen worden, de steile
rotsen zullen vergaan en elke muur zal ter aarde vallen.
De komst van God in zijn grote toorn, blijkt tot enorme verwoestingen op aarde te leiden.
Daar wordt in de Bijbel vaak over gesproken. We noemen er enige (NBG-vertaling):
Jesaja 2:19 Dan kruipt men in de spelonken der rotsen en in de holen van de grond voor de

verschrikking des Heren en voor de luister zijner majesteit, wanneer Hij opstaat om de
aarde te verschrikken.
Jesaja 5:25 Daarom is de toorn des Heren tegen zijn volk ontbrand en heeft Hij zijn hand

daartegen uitgestrekt en slaat Hij het, zodat de bergen beven en de lijken midden op de
straten liggen als vuilnis. Ondanks dit alles keert zijn toorn zich niet af en blijft zijn hand
uitgestrekt.
Joël 3:16 En de Here brult uit Sion en verheft zijn stem uit Jeruzalem, zodat de hemel en

aarde beven.
Zefanja 3:8 Want mijn vonnis is, volken te vergaderen, koninkrijken te verzamelen, over hen

mijn gramschap uit te gieten, heel mijn brandende toorn. Dan zullen de bergen
neergeworpen worden, de steile rotsen zullen vergaan en elke muur zal ter aarde vallen.
v21
Op al mijn bergen zal Ik dan een zwaard tegen hem (Gog) ontbieden, zo spreekt de
Soeverein Jahweh. Het zwaard van de mens tegen zijn broeder; zo zal het geschieden.
v22
Dan zal Ik over hem richten, met pest en met bloedvergieten en stortvloeden van
regen. Ook zal Ik hagelstenen, vuur en zwavel op hem en zijn troepen doen neerstorten,
maar ook op de vele volken die met hem zijn.
Zacharia 12:9 (NBG) spreekt erover: Te dien dage, zo spreekt de Here, zal Ik elk paard met
paniek slaan en hun berijders met krankzinnigheid. En te dien dage zal het geschieden, dat
Ik elk volk, dat oprukt naar Jeruzalem, zal zoeken te verdelgen.
Na dit Goddelijk ingrijpen zijn alle vijanden vernietigd en kan het Messiaanse Rijk beginnen.

v23
Zo zal Ik Mijzelf groot betonen. Zo zal Ik Mijzelf heilig betonen. Dan Ik zal Mijzelf
bekend maken voor de ogen van de vele volken. Dan zullen zij weten dat Ik Jahweh ben.
Met de beschreven oordelen wordt Gods macht over de wereld bevestigd en begint een
nieuw tijdperk op aarde. Dat is de wereldsabbat: het Messiaanse Rijk, waar Jezus Christus
zal regeren. Dan zal Gods Naam de enige zijn.
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