Tweegesprek tussen Gert van de Weerd en Henk Schouten

De Profeet Ezechiël
Aflevering 31: Ezechiël 39
Teksten op: www.bijbelverklaring.com en
www.family7.nl/programmas/de-profeet-ezechiel
Bijbelvertaling uit: Weerd, De Profeet Ezechiël

Inleiding Ezechiël 39 – Gog en Magog 2
Dit hoofdstuk is een voortzetting van Ezechiël 38. Voor de inleiding verwijzen we naar
aflevering 30.
Het Verzwegen Hoofdstuk
Ezechiël 39 noem ik het verzwegen hoofdstuk. Het wordt gewoonlijk maar summier
besproken. Dat komt omdat dit hoofdstuk, vanwege de vele details, alleen maar in de
Eindtijd te plaatsen is en dat botst met sommige dogma’s van traditioneel kerkelijke
verklaringen. Ezechiël 38 – Gog en Magog – kan men nog wel plaatsen in de oude tijd,
hoewel de letterlijke betekenis dan geweld aangedaan wordt. Sommigen denken dat op te
lossen door van historische gebeurtenissen te spreken (die nergens te plaatsen zijn), waar
flitsen van de Eindtijd (en dan bedoelt men het grote oordeel) doorgeweven zijn. Wij
proberen gewoon goed naar Ezechiël te luisteren en dan ontstaat helderheid.

v1
Wat u betreft, mensenzoon, profeteer tegen Gog! Dan zult u zeggen: Zo spreekt de
Soeverein Jahweh: Zie! Ik ben tegen u, o Gog, hoofdvorst van Mesech en Tubal.
Na de profetie van hoofdstuk 38:18-23 die niet specifiek tot een persoon gericht is, maar
Eindtijdprofetie met een brede adressering betreft, spreekt de Almachtige de profeet
Ezechiël zelf aan. Hij wordt gelast de oordeelsprofetie tegen Gog voort te zetten en daarom
wordt de aanhef van Ezechiël 38:3 herhaald.

v2
Ik zal u doen terugkeren naar uw oorsprong en u meeslepen. Zo zal Ik u uit het verre
Noordland doen optrekken en Ik zal u tegen de bergen van Israël zenden.
Zie: Ezechiël 38:4-6 in aflevering 30, waarvan dit vers een verkorte versie is.

v3
Dan zal Ik uw boog uit uw linkerhand slaan en uw pijlen uit uw rechterhand doen
vallen.
In Kanaän vindt geen veldslag van betekenis plaats. De enorme militaire macht wordt in een
oogwenk weggevaagd, want God zelf strijdt tegen Gog. Zacharia 14:3 (grondtekst):
Dan zal de HERE uittrekken om tegen die volken te strijden, zoals vroeger, toen Hij hen
bestreed ten dage van de veldslagen.
En Zacharia 14:12, 13 en 15 (grondtekst):

12 Dan zal dit de Plaag zijn, waarmee de HERE alle volken, die tegen Jeruzalem strijden, zal
slaan: Hun vlees zal wegteren terwijl zij op hun voeten staan en hun ogen zullen wegteren
in hun kassen en hun tongen zullen wegteren in hun monden.

13 Te dien dage zal het geschieden, dat er een algemene door de HERE bewerkte
ontsteltenis onder hen ontstaan zal. Een ieder zal de hand van een ander vastgrijpen en zij
zullen elkaar aanvallen. Dan zal ook Juda strijden te Jeruzalem.
15 En met dezelfde plaag, waarmee de volken geslagen worden, zullen de paarden,
muilezels, kamelen, ezels en alle andere dieren in de legerplaats getroffen worden.
Voorgaande beschrijving geeft schokkende details van de gevolgen van Gods toorn. Het
doet denken aan een nucleaire Holocaust. Het is alsof de verzamelde legers wegteren
onder de gevolgen van harde radio- actieve straling. Opvallend is dat de beschrijving exact
overeenkomt met de gevolgen die optreden indien een neutronenbom tot ontploffing wordt
gebracht. Na dit oordeel zijn er geen overlevenden meer over.

v4
Op de bergen van Israël zult u vallen, - gij en al uw troepen, alsmede de volken die
met u zijn. Ik zal u tot voedsel geven aan de aaseters onder de vogels en aan de wilde
dieren van het veld. v5
Op het open veld zult u vallen, - Want Ik, ja Ik heb gesproken, spreekt de Soeverein
Jahweh.Het enorme leger van Gog is niet meer. Het slagveld zal bezaaid liggen met doden, zo ver
het oog maar reikt. Die zijn de aaseters onder de vogels en de wilde dieren tot voedsel.
Het open veld is waarschijnlijk de vlakte van Jizreël. Dat is een laagvlakte van Galilea, in het
noorden van Kanaän. In dat verband wordt ook de naam Armageddon genoemd, Openbaring
16:16, wat een verbastering is van har-mĕgiddôn (berg van Megiddo).

v6
En Ik zal een vuur doen uitgaan over Magog en over hen die in veiligheid in de
kustlanden wonen. - Dan zult u weten dat Ik Jahweh ben.
Over het vuur van Gods toorn spreekt ook Ezechiël 38:18, 22 en Jesaja 66:15 (NBG): Want zie,

de HERE zal komen als een vuur en zijn wagens zullen zijn als een storm,
Onder de naam Magog zijn ook de bondgenoten begrepen die in Ezechiël 38:2, 5, 6 worden
beschreven. Daar worden nu de kustlanden bijgevoegd. Dat zijn waarschijnlijk de
zeevarende naties die Gog steunen, in Ezechiël 38:13 getypeerd door de havenstad Tarsis.

v7
Dan zal Ik mijn heilige naam bekendmaken onder mijn volk Israël en Ik zal mijn
heilige naam niet langer laten ontheiligen. Zo zullen de volken weten dat Ik, Jahweh, de
Heilige in Israël ben.
Het woord bekendmaken dienen we te verstaan als openbaren aan. Daarmee krijgt het volk
Israël een nieuwe relatie met zijn God; inzicht in Zijn wezen. Dat kunnen ze niet uit zichzelf,
daarvoor is de Geest van God nodig. Zacharia 12:10 (grondtekst): Ook zal Ik de geest der
genade en der smeekbeden uitstorten over het huis van David en de inwoners van
Jeruzalem. Dan zullen zij opkijken naar Mij, de doorboorde (Jezus Christus), en zij zullen
over Hem rouw bedrijven, want men rouwt over de Enig Geborene; en bitter treuren, want
men treurt over de eerstgeboren Zoon.
Daarmee breekt een nieuw tijdperk aan dat de aanloop vormt tot de stichting van het
Messiaanse Rijk. Het ligt voor de hand dat die omwenteling mede door de komst van de
Messias, Jezus Christus, gestalte krijgt. Daarover spreekt Zacharia 14:4 (grondtekst):

Zijn voeten zullen ten dien dage staan op de Olijfberg, in het zicht van het oosten van
Jeruzalem.
Kort daarna wordt het Messiaanse Rijk gesticht en wordt de wereld onder de regering van
de Messias gebracht. Dan zal zijn heilige naam niet langer ontheiligd mogen worden,
want…..

v8
Ziet! Het komt! Het zal gebeuren! - Zo spreekt de Soeverein Jahweh - Dit is De Dag
waarover Ik gesproken heb.
De Dag, dat is de dag van eindafrekening. De dag van de wraak van God. Daar heeft God
door middel van zijn profeten veelvuldig over gesproken (NBG-vertaling):

Zoekt gerechtigheid, zoekt ootmoed; misschien zult gij geborgen worden op
de dag van de toorn des HEREN.
Zefanja 2:3

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 2:19

Laat de volken opstaan en oprukken naar het dal van Josafat, want daar zal
Ik zitten om alle volken van rondom te richten.
Joël 3:12

Maleachi 4:3 Gij zult de goddelozen vertreden, want tot stof zullen zij zijn onder uw

voetzolen op de dag, dien Ik bereiden zal, zegt de HERE der heerscharen.
v9
Dan zullen de inwoners van de steden van Israël uitgaan en vuren ontsteken en het
wapentuig verbranden; te weten: kleine en grote schilden, pijl en boog, handknots en speer.
Zeven jaren zullen zij daarvan vuren stoken.
De grootte van het leger van Gog en zijn bondgenoten zal gigantisch zijn. Het kost Israël
liefst zeven maanden om de vele lijken te begraven v12. Zeven jaren om al het
achtergebleven materiaal op te ruimen.

v10
En zij zullen geen hout op het veld verzamelen, noch zullen zij het uit de bossen
kappen, omdat zij met het wapentuig het vuur zullen doen branden. Dan zullen zij beroven
die hén beroofd hebben en zij zullen plunderden, die hén geplunderd hebben, spreekt de
Soeverein Jahweh.
Het oordeel over Gog en zijn bondgenoten heeft alle mensen en dieren van dit satanische
leger gedood (Zie: Exegese vers 3). Echter het lijkt erop dat een groot deel van het
materieel van het vijandelijke leger intact gebleven is. Van de achtergebleven goederen die
op het slachtveld liggen, worden de waardevolle zaken door het volk Israël verzameld. De
rest wordt met vuur verbrand. Dit laatste moeten we in een breed verband zien. IJzer kun je
niet verbranden, wel smelten, maar ook dat zal wel onderdeel zijn van het doen branden.

v11
En het zal te dien dage geschieden dat Ik in Israël een plaats zal toewijzen waar Gog
begraven zal worden, in het dal van de Abarim, ten oosten van de (Dode) Zee. Dan zullen zij
de reizigers tegenhouden omdat Gog met heel zijn horde daar begraven wordt. Daarom zal
men het noemen: het dal van Hamon Gog.
Het dal van de Abarim is een grote, langgerekte vallei dat ten oosten van de Dode Zee ligt.
Het vormt de natuurlijke toegangsweg, vanuit het oosten, naar het land Kanaän.

Dan zullen zij de reizigers tegenhouden – Dit zinsdeel suggereert dat het dal van de Abarim
een belang- rijke route voor reizigers zal zijn. De profetie speelt in de Eindtijd dat is
duidelijk. De ondergang van Gog luidt het einde van de Grote Verdrukking is. Het begraven
van Gogs menigte zal waarschijnlijk plaats- vinden onder regie van de regering van de
Messias, Jezus Christus. Dat valt dus in de beginperiode van het Messiaanse Rijk. Over die
reizigers (pelgrims) spreekt Zacharia 8:20-22 (grondtekst):

20
Zo spreekt de HERE der heerscharen: Eens zullen vele volkeren en bewoners van
vele steden opgaan.
21
En de bewoners van de ene stad zullen tot de andere gaan en zeggen: laat ons gaan
om de gunst des HEREN te verwerven en de HERE der heerscharen te bezoeken, zelf ga ik
ook.
22
Alzo zullen vele volkeren en machtige naties opgaan, om de HERE der heerscharen
te Jeruzalem te bezoeken en om de gunst des HEREN te zoeken.
En Zacharia 14:16 (grondtekst)

En het zal geschieden: Alle overlevenden uit de volken, die Jeruzalem aangevallen hebben,
zullen naar hun getal van jaar tot jaar opgaan, om de Koning, de HERE der heerscharen, te
aanbidden en om het Loofhuttenfeest te vieren.
De teksten schetsen een duidelijk beeld. Na de nederlaag van Gog en zijn menigte en de
oordelen over de volken, zullen de overlevenden (!) de regering van de Messias aanvaarden.
In die tijd zullen velen uit de volken van de aarde op bedevaart naar Jeruzalem gaan.
Het lijkt er sterk op dat in vers 11 sprake is van de oostelijke toegangsweg tot Jeruzalem en
dat het om pelgrims onderweg naar Jeruzalem gaat die worden tegengehouden.

v12
lang.

En het huis van Israël zal hen begraven, om zo het land te reinigen, zeven maanden

De begrafenis blijkt een nationale taak voor het volk Israël te zijn. Zowel de betrokkenheid
van het gehele volk (vers 13) als de tijdsduur suggereren dat het om zeer grote aantallen
lijken gaat.

v13
Ja, het gehele volk van het land zal bezig zijn met begraven. En het zal geschieden
dat de dag van mijn verheerlijking voor hen een gedenkdag zal zijn, spreekt de Soeverein
Jahweh.
v14
Dan zullen zij mannen in vaste dienst nemen die het land zullen doortrekken om te
begraven, samen met de reizigers, om de aardbodem te reinigen van de restanten
(lichaamsresten). Aan het einde van de zeven maanden zullen zij gaan zoeken.
De dag van de ondergang van Gog, zijn gigantische leger en bondgenoten, luidt tevens het
tijdperk van het Messiaanse Rijk in. Deze oordeelsdag, waarop de Almachtige al zijn
vijanden vernietigt, wordt tot gedenkdag verheven; op last van de Soeverein Jahweh.
Na zeven maanden is het slagveld ontdaan van lijken. Echter niet alles is opgeruimd. Er
blijken nog restanten van menselijke lichamen te zijn achtergebleven. Om die te kunnen
identificeren zijn specialisten nodig. Daarvoor worden mannen in vaste dienst aangenomen
die het land geheel moeten zuiveren.

Niet alleen de mannen in vaste dienst zoeken naar menselijke resten. Ook de reizigers,
waarschijnlijk bedevaartgangers (zie vers 11), werken mee om het land te reinigen.

v15
Als zij dan gaan om het land door te trekken en iemand van hen ziet dan een
menselijk bot, dan zal hij er een merkteken bij plaatsen, opdat de doodgravers het begraven
zullen in het dal van Hamon Gog. Tevens zal een stad de naam Hamonah dragen.
v16

Aldus zullen zij het land reinigen.

Twee soorten professionals gaan nu aan het werk. De eerste identificeert de
achtergebleven menselijke resten. Dat zullen dus medisch geschoolde krachten zijn. Als zij
een menselijk bot vinden, wordt de plaats gemerkt en aan de doodgravers doorgegeven. Die
halen de resten op en begraven ze.
Letterlijk staat in de Hebreeuwse grondtekst: het dal van Gogs menigte en die uitdrukking
zal in de volksmond evalueren tot een streeknaam: Hamon Gog.
Hamonah – Door het enorme aantal lijken van het leger van Gog is het volk Israël zeven
maanden bezig om die te begraven (vers 12). Dat betreft echter complete lichamen. Daarna
start een (waarschijnlijk jarenlange) zoektocht naar achtergebleven resten van lijken. Dat
alles vereist een grote organisatie. De stad waar dit alles wordt uitgevoerd zal Hamonah
genoemd worden. Dat betekent menigte.

v17
Wat u betreft, mensenzoon: Zo spreekt de Soeverein Jahweh: Roep tot de vogels! alle soorten vogels - en (roep) tot alle wilde dieren van het veld!: Verzamel u en kom!
Verzamel u van alle kanten voor mijn offerande die Ik voor u ten offer bereidt; een groot
offer, op de bergen van Israël.
De tekst spreekt voor zich en onderstreept nog eens de gigantische omvang van het
oordeel dat zal plaatsvinden. De gebruikte woordkeus in deze verzen doet aan rituele
offerfeesten denken. Het betreft echter een offer dat niet aan God wordt gewijd, maar aan
aasvogels en wilde dieren. Daarmee beeldt de tekst de Goddelijke minachting uit voor Gog
en zijn leger.

v18
Dan zult u vlees eten en bloed drinken. U zult het vlees van machtige mannen eten
en het bloed van de vorsten der aarde drinken. Rammen, lammeren, maar ook geiten en
stieren, alle vetgemeste dieren van Basan.
De gebruikte termen schetsen een banket voor aasvogels en wilde dieren. Daarin wordt de
vergelijking getrokken met een echt offermaal, waarop het beste vlees van uitgelezen
slachtdieren werd bereid; alle vetgemeste dieren van Basan*.
* De hoogvlakte rond de rivier de Jarmoek stond bekend om zijn vruchtbaarheid en
leverde het beste slachtvee.

v19
Het vet zult u tot oververzadiging toe eten en het bloed zult u tot dronkenschap toe
drinken, vanwege mijn offerande dat Ik u ten offer bereid.
v20
Zo zult u zich rondeten aan mijn tafel: paarden, ruiters, machtige mannen en elke
soldaat, spreekt de Soeverein Jahweh.
Het vet en bloed van offerdieren bij normale offerfeesten werden aan Jahweh gewijd
(Leviticus 3:12-17). Het vet werd ter ere van God verbrand en het bloed aan de aarde

teruggegeven, waar het leven uit geformeerd was. Hier wordt het aan de aaseters gevoerd:
onreine aasdieren en aasvogels.

v21
Ook zal Ik mijn heerlijkheid tonen onder de volken en alle volken zullen mijn
oordelen opmerken die Ik zal voltrekken en Mijn hand die Ik op hen zal leggen.
Met de ondergang van de satanische macht van Gog en zijn leger en de komst van de
Messias, Jezus Christus, toont God zijn macht en heerlijkheid. Dan zal er geen enkele twijfel
meer zijn wie de aarde regeert. Met de stichting van het Messiaanse Rijk wordt tevens een
theocratie (Godsregering) gevestigd. Daarmee komt de aarde onder de soevereiniteit van
God (Mijn hand) en de Messias, Jezus Christus.

v22
Dan zal het huis van Israël weten dat Ik Jahweh, hun God ben; vanwege die gestelde
dag en wat daarna komt.
Van die tijd af heeft het volk Israël een koning uit het huis van David en wordt alleen God
gediend. Geen enkele andere god zal dan nog vereerd worden.

v23
En de volken zullen weten dat het huis van Israël om hun zonde in ballingschap ging,
omdat zij het bestonden om Mij ontrouw te worden. Daarom verborg Ik mijn gezicht voor
hen en gaf Ik hen in de hand van hun vijanden. Zo vielen zij allen door het zwaard.
v24
Ik handelde met hen overeenkomstig hun onreinheid en hun overtredingen en Ik
verborg mijn aangezicht voor hen.
Met grote nadruk wordt de rechtvaardigheid van Gods handelen benadrukt. Hij is geen God
van willekeur, maar doet wat Hij zegt. Tot in het detail.

v25
Daarom, zo spreekt de Soeverein Jahweh: Ditmaal zal Ík de gevangenen van Jakob
terugbrengen en Ík zal ontferming hebben met geheel het huis van Israël. Ook zal Ik ijveren
voor mijn heilige naam.
De tekst spreekt samenvattend over reeds eerder behandelde onderwerpen. Daarin wordt
nog eens benadrukt dat de terugkeer van alle stammen van Israël geen menselijke zaak
betreft, maar een daad is die geheel op het conto van de Almachtige komt; Ík.

v26
Dan zullen zij hun smaad vergeten - en al hun ontrouw waarmee zij zich jegens Mij
ontrouw hebben getoond -, als zij in veiligheid in hun land zullen wonen en niemand hen
nog angst aanjaagt.
De gezegende tijd van het Messiaanse Rijk zal alle wonden helen. Dat zijn er nogal wat,
want gedurende de Grote Verdrukking zullen allen die God dienen en het getal van het
Beest weigeren (Openbaring 13:17-18), worden vervolgd en zo mogelijk door de Antichrist
en zijn volgelingen worden gedood.

v27
Wanneer Ik hen terug zal brengen uit de volken en hen verzamel uit de landen die
hen vijandig zijn, zal Ik Mij, door hen, heilig betonen voor het aangezicht van vele volken. Zo
zullen zij weten dat Ik, Jahweh, hun God ben.
v28
Hoewel Ik hen in ballingschap voerde onder de volken, zal Ik hen toch tot hun land
verzamelen en Ik zal niemand van hen daar achterlaten.
Met deze tekst wordt nog eens, ten overvloede, zeer duidelijk gemaakt dat deze profetie niet
ergens in het verleden is te plaatsen. Want er wordt niemand van de ballingen

achtergelaten. Alle Israëlieten gaan uiteindelijk naar het land Kanaän terug. Dat is nog nooit
gebeurd. Dat gaat nog gebeuren, in de Eindtijd.

v29
Ook zal Ik mijn aangezicht niet langer voor hen verbergen, want Ik zal mijn Geest op
het huis van Israël uitstorten, spreekt de Soeverein Jahweh.
Met de stichting van het Messiaanse Rijk wordt de relatie van God met zijn volk hersteld
onder een nieuw verbond. Dan keert de Sjechina van Jahweh (Heerlijkheid des HEREN)
terug en wordt God Geest op Zijn volk uitgestort. Dan zal op aarde gerechtigheid regeren.
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