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Geachte lezer, 
 
Het verheugd ons, u deze studie te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door deze 
prediking wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: “Ik ben de deur; als iemand door Mij binnen-
komt, zal hij behouden worden. (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid zeggen: Wij 
staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus Christus staat te gebeuren en daar-
mee loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u deze Bijbelse boodschap 
door te geven. Probeert u alstublieft, om het zonder vooringenomenheid te lezen. 
 
Vragen, die er bij het lezen van deze studie zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is, 
beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze studie of over het Woord van God in het algemeen 
praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.  
 
Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze studie gaat lezen, u uw God en Vader vraagt om 
geopende oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven en u 
zal doordringen van de boodschap, die God in deze studie tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen Hij tot 
redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze studie niet te 
verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer vinden tot 
troost en sterkte. 
 
Met hartelijke Zegenwensen 
namens het Bijbelstudie Centrum  
Rob Schutte 
 
 
  
 
 

                   
    2 Petrus 1:19 

 
 
 

alléén de Bijbel laten spreken 
het Woord van God geheel en het Woord van God alleen 

 
 
 
2 Tim. 4:2-4. “verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig 
met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet 
(meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars 
zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren”. 
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Laten wij eerst samen de teksten met elkaar lezen, te beginnen met Ezech. 38:1-19 “Het woord 
des Heren kwam tot mij: Mensenkind, richt uw aangezicht tegen Gog in het land Magog, de grootvorst van 
Mesek en Tubal; profeteer tegen hem, en zeg: zo zegt de Here Here: zie, ik zàl u, Gog, grootvorst van 
Mesek en Tubal! 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 krijgs-
benden; Bet-Togarma ver in het noorden met al zijn krijgsbenden – vele volken met u.  
 
Maak u gereed en rust u toe, gij met al de scharen die zich bij u gevoegd hebben; wees gij hun tot een 
leidsman. Na geruime tijd zult gij een bevel ontvangen; in toekomende jaren zult gij optrekken tegen het 
land dat zich van de krijg hersteld heeft, (een volk) dat uit het gebied van vele volken bijeengebracht is op 
de bergen Israëls die tot een blijvende wildernis waren geworden, maar het is uit de volken uitgeleid; allen 
wonen zij in gerustheid. Dan zult gij optrekken als een opkomend onweer; gij zult zijn als een wolk die de 
aarde bedekt, gij met al uw krijgsbenden, en vele volken met u. 
 
Zo zegt de Here Here: Te dien dage zullen er plannen in uw hart opkomen; gij zult een boze aanslag 
beramen, – gij zult zeggen: ik zal optrekken tegen een land van dorpen, een overval plegen op vreedzame 
lieden, die in gerustheid wonen, allen zonder muur, grendels of poorten – om buit te maken en roof te 
plegen, om uw hand te keren tegen de weer bewoonde puinhopen en tegen een natie die uit het gebied der 
volken bijeengebracht is, die have en goed heeft verworven, die op de navel der aarde woont. Seba, Dedan, 
de handelaars en al de machtigen van Tarsis zullen tot u zeggen: Komt gij om buit te maken; hebt gij uw 
schare bijeengeroepen om roof te plegen, om zilver en goud weg te slepen, om have en goed te 
bemachtigen, om een grote buit te maken? 
 
Daarom, profeteer, mensenkind, en zeg tot Gog: Zo zegt de Here Here: zult gij het niet gewaarworden, te 
dien dage als mijn volk Israël in gerustheid woont? Dan zult gij komen uit uw woonplaats uit het verre 
noorden, gij en vele volken met u, allen ruiters, een grote schare en een talrijk leger, en gij zult optrekken 
tegen mijn volk Israël als een wolk die het land bedekt. In toekomende dagen zal het geschieden, dat Ik u 
doe optrekken tegen mijn land, opdat de volken Mij leren kennen, wanneer Ik Mij voor hun ogen aan u, o 
Gog, de Heilige betonen zal. 
 
Zo zegt de Here Here: Zijt gij het, van wie Ik in vroegere dagen gesproken heb door de dienst van mijn 
knechten, de profeten van Israël, welke in die dagen jarenlang geprofeteerd hebben, dat Ik u tegen hen zou 
doen optrekken? Maar te dien dage, wanneer Gog komt in het land van Israël, luidt het woord van de 
Here Here, dan zal mijn grimmigheid opstijgen in mijn neus, en in mijn naijver, in het vuur mijner 
verbolgenheid, zal Ik spreken: Waarlijk, te dien dage zal een zware aardbeving het land van Israël 
teisteren”. 
  
Vervolgens lezen wij Openb. 20:7-8 “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”. 
 
We willen een ogenblik stilstaan bij Ezech. 38:1-19, die we kennen als de profetie over de oorlog van Gog 
en Magog, opdat we ook hierin de tekenen der tijden leren verstaan. Als we de profetie uit Ezech. 38 
lezen, dan hoort daar ook bij Ezech. 39. 
 
We vinden daarin heel duidelijk een profetie, dat de Heer Gog en Magog zal doen optrekken met vele 
volken in de dagen, wanneer Israël uit de grote verstrooiing, waarin het vele eeuwen geweest is, 
teruggekeerd zal zijn naar zijn land. Het wil dus zeggen, dat, waar wij de terugkeer van Israël op het 
ogenblijk duidelijk voor ogen zien, dit dus in de naaste toekomst gebeuren zal.                                                                               
 
Ik wil slechts met enkele punten aanwijzen, hoe duidelijk deze profetie is, als we lezen in vers 8 ”in 
toekomende jaren zult gij optrekken tegen het land dat zich van de krijg hersteld heeft, (een volk) dat uit 
het gebied van vele volken bijeengebracht is (hoe letterlijk is dat vervuld en wordt dat nog steeds vervuld) 
op de bergen Israëls die tot een blijvende wildernis waren geworden”. 
 
Het land Israël is immers vele eeuwen een woestenij geweest onder het bewind van de Turken, die als 
het ware de uitvoerders waren van het bevel van de Heer, dat dit land verwoest zou worden. We weten, 
dat in het jaar 1917-1918 het land Israël bevrijd werd van de Turkse overheersing. 
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Dan lezen we verder hoe Israël, dat tot een blijvende wildernis was geworden, uitgeleid is uit de volken 
en dat allen wonen in gerustheid. Dat zal nog komen! Nog is Israël in allerlei moeilijkheden verwikkeld, 
maar er komt een valse vrede en achter die valse vrede komt die verschrikkelijke inval in hun land, die 
we kennen als de oorlog van Gog en Magog. 
 
Het is ook typerend, wat we vinden in Ezech. 38:11 ”gij zult zeggen: ik zal optrekken tegen een land van 
dorpen, een overval plegen op vreedzame lieden, die in gerustheid wonen, allen zonder muur, grendels of 
poorten”. 
 
Ook dit wordt letterlijk vervuld, want we weten, hoe de herbouw van Israël plaats vindt; het zijn geen 
ommuurde steden, die zij op het ogenblik bouwen, zoals dat voor die tijd was, steden met muren en 
poorten; maar het land wordt opgebouwd met kibboets, dat wil zeggen dorpen, die open liggen. In vers 
12 lezen we ”om buit te maken en roof te plegen”. We weten dat in dat land op het ogenblik de 
kostbaarste delfstoffen gevonden worden; denk maar alleen aan de kostbare mineralen, die de Dode 
Zee oplevert. En wat dacht u van de olie en gas velden wat momenteel zeer rijkelijk gevonden wordt. 
 
Ik wil nog op enkele punten wijzen. In Ezech. 38 vinden we verschillende mallen, dat de optrekkende 
legers vooral zullen bestaan uit ruiters. U vindt dat eerst in vers 4 ”Ik zal u komen halen, haken slaan in 
uw kaken en u doen uittrekken met uw gehele leger: paarden en ruiters, allen volledig uitgerust”.   
 
Deze uitdrukking komt enige mallen terug, ook in het oordeel, hoe deze paarden op dezelfde wijze zullen 
worden omgebracht als de ruiters. Het is merkwaardig, want de oude Bijbelvorsers hebben in dit Gog en 
Magog door de eeuwen heen duidelijk Rusland gezien en deze visie deel ik voor een groot gedeelte. 
 
Ik ga er straks verder op in. Maar inderdaad geldt dit in de eerste plaats Rusland. Want wat in onze 
vertaling niet staat, maar in andere vertalingen wel voorkomt, vinden we enige malen in deze profetie 
herhaald. In vers 2 bijvoorbeeld hebben we staan ”Mensenkind, richt uw aangezicht tegen Gog in het land 
Magog, de grootvorst van Mesek en Tubal”, maar er staat in werkelijkheid: “de grootvorst van Ros, Mesek 
en Tubal”. Ros is hier weggelaten 
 
Het komt ook in vers 3 voor ”zo zegt de Here Here: zie, Ik zal u, Gog, grootvorst van Mesek en Tubal”. Hier 
is “Ros” ook weggelaten, maar het hoort erbij. In “Ros“ zien we duidelijk een afleiding van het woord 
Russen, terwijl ook de woorden “Mesek” en “Tubal” verwant zijn aan de namen van twee bekende grote 
hoofdsteden, Moskou en Tobolsk. Ook de ligging is duidelijk in het Noorden. Als we op de landkaart het 
Joodse land bezien, dan zien we direct ten Noorden van Israël, hoe dat grote Russische rijk zich uitstrekt 
tot in het verre Noorden. 
 
In verband hiermee (deze profetie is duidelijk genoeg) wil ik u er echter wel op wijzen, hoe alles 
nauwkeurig vervuld wordt. Niet alleen dat Israël terugkomt uit alle volken, daar in kibboetsen, in dorpen, 
het land opbouwt, in open steden en vele havens verwerft, maar er wordt ook olie, gas en mineralen 
gevonden, wat van groot belang is.  
 
Wat er over paarden en ruiters staat is ook merkwaardig! In voorgaande oorlogen zijn de ruiters steeds 
meer afgeschaft en het is merkwaardig, dat Rusland op het ogenblijk op grote schaal bezig is zijn 
cavalerie weer op te bouwen. 
 
Rusland heeft enorme paardenmassa’s die afgericht worden. Dat is een bijzondere tactiek, maar waar-
om weet ik niet. Het is wel opmerkelijk hoe Gods Woord ook hierin  nauwkeurig vervuld wordt. In vers 15 
van Ezech. 38 staat ”Dan zult gij komen uit uw woonplaats uit het verre noorden, gij en vele volken met u, 
allen ruiters”. Een andere vertaling zegt: ”allen die hoog te paard zitten”. Daarom is het een teken des 
tijds, dat Rusland bezig is een nieuw soort cavalerie op te bouwen, maar er is daarbij nog iets 
merkwaardigs! 
 
Als straks Rusland met zijn satellieten en de volken met hen, het land Israël zullen binnenvallen om dat 
te plunderen, dan zal God daarvoor, met hen gaan afrekenen en Rusland zal dan met al de zijnen op de 
bergen van Israël komen te vallen. 
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Dat lezen we in Ezech. 39:9 en 10a ”Dan zullen de inwoners van de steden van Israël uitgaan en de brand 
steken in het wapentuig; kleine en grote schilden, bogen en pijlen, knotsen en speren - zeven jaar lang 
zullen zij daarmee hun vuur stoken. Zij zullen geen hout van het veld halen of in de bossen hakken, want 
met het wapentuig zullen zij hun vuur stoken”. Dit is voor Bijbel uitleggers van deze tijd moeilijk geweest 
om te verklaren, want vandaag zijn alle pantserwagens van staal en hoe kan Israël daar nu vuur van 
stoken? 
 
Maar ik weet niet of het u bekend is, want het wordt geheim gehouden, dat Rusland zijn nieuwste tanks 
allemaal van hout bouwt, niet van gewoon hout, maar van hout dat een bijzonder procedé heeft 
ondergaan.  Dat doet Rusland met het oog op een eventuele atoomoorlog. Alles wat van metaal is, blijkt 
veel gevaarlijker te zijn dan hout, dat isoleert en dat taaier blijkt te zijn dan staalplaten. Hout is er in 
overvloed in Rusland. Dan zal in vervulling kunnen gaan wat er voorspeld is. 
 
Ik ga nu over tot enige andere punten. In de eerste plaats dit. De Bijbelvorsers hebben dus in deze Gog 
en Magog, Rusland gezien met zijn satellieten. Dat dit zo zou kunnen zijn is waarschijnlijk, maar er zijn 
enkele dingen die moeilijk te verklaren zijn, de dingen die we zojuist gezien hebben, zijn makkelijk te 
verklaren, maar er zijn ook dingen, die moeilijk te verklaren zijn, waardoor er ook verschillende 
meningen zijn ontstaan.  
 
Ten eerste de vraag: wanneer vindt die inval van Rusland nu eigenlijk plaats? Naar de profetie van 
Ezechiël beslist voor de aanvang van het 1000 jarig rijk, want we leven heel duidelijk in deze profetie, die 
ook direct aansluit op hoofdstuk 37, dat dit plaats vindt ten dage, dat Israël teruggekeerd wordt uit de 
volken en dan in benauwdheid van deze oorlog tot bekering gaat komen, want dan zal de Heer zich 
openbaren. 
 
De moeilijkheid is deze: ten eerste weten we uit de profetie, dat ook andere volken, het land Israël zullen 
binnenvallen, o.a. de volkeren uit het verre Oosten en ook de Westerse volken; we zouden zeggen: 
West Europa met Amerika. Hoe is dat nu? 
 
Vindt dit gelijktijdig plaats of zijn het twee verschillende invallen? Dan komt daar nog een volgend 
probleem bij, wat we juist gelezen hebben in Openb. 20:7-9. Daar vinden we ook een inval van Gog en 
Magog, maar na het 1000 jarig rijk: ”En wanneer de 1000 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.  En zij kwamen op 
over de breedte der aarde en omsingelden de legerplaats der heiligen en de geliefde stad”. 
 
Dat is dus Jeruzalem. Hier zien we dus duidelijk een inval van “Gog en Magog” aan het einde van het 
1000 jarig rijk. Deze “Gog en Magog” komen niet uit het Noorden, maar uit de vier windstreken der 
aarde.   
 
Het blijkt n.l. dat “Gog en Magog” niet alleen een aanduiding is van bepaalde volken, zoals dus in 
Ezechiël; maar “Gog en Magog” is een veelzijdig begrip. Het zijn Hebreeuwse woorden, die voor de 
vrome Jood een veelzijdig begrip vormen en ik geloof, dat de Bijbelvorsers dit over het hoofd hebben 
gezien, vandaar dat zij er niet uit konden komen. 
 
En zonder er iets aan te kort te doen, dat in eerste instantie “Gog en Magog” Rusland is met zijn 
meelopers; is het dus nog veel meer. En daar wil ik het nu eens over hebben. 
 
Het woord “Gog” is een afleiding van het Hebreeuwse Woord “gag”, wat “dak” betekent. “Gog en 
Magog” zijn dus letterlijk “dakvolken“ en dat is een bijzonder begrip, wat ik u duidelijk wil trachten te 
maken. Dan zien we ook, hoe we nu in de tijd van “Gog en Magog” zijn gekomen. Wat wil een dak in de 
eerste plaats zeggen? Het dak is het laatste, waarmee een huis afgebouwd wordt, het is dus de 
afsluiting. 
 
Als “Gog en Magog” dus “dakvolken” betekent en de vrome Jood weet dat ook, dan heeft dat in het 
Hebreeuws de betekenis van volkeren, die de afsluiting vormen van een bepaalde tijdsperiode. Daarom 
zien we dat “Gog en Magog” altijd optreden, wanneer een bepaalde tijdsperiode ten einde loopt. 
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Daarom vinden we niet alleen een “Gog en Magog” optreden in deze tijd van het einde, waarin we nu 
leven, de afsluiting dus van deze genade periode, maar ook, als het 1000 jarig rijk ten einde loopt, treedt 
weer een “Gog en Magog” op. Dan zien we, dat er veel meer “Gog en Magog” in de Bijbel zijn, al worden 
zij niet direct zo genoemd. 
 
Als Israël op het punt staat om het beloofde land in te trekken, wat ook een afsluiting van een bepaalde 
tijdsperiode is, dan zien we ook een “Gog en Magog” optrekken in die volkeren, die Jozua moest 
verslaan. Het zijn dus die volken, die optreden en oorlog voeren bij de afsluiting van een bepaalde 
tijdsperiode en in het bijzonder dus ook van de tijd, waarin we nu leven. 
 
Dat komt ook uit in het volgende: weet, dat vanaf de zondeval en dus de uitdrijving uit het Paradijs, tot 
aan de zondvloed ook een bijzonder tijdsperiode was en dat God met een gericht moest komen om de 
toenmalige wereld te verdelgen door het water. Dan zien we, dat het geslacht Kaïn, dus het geslacht 
Lamech, die de laatste van Kaïns geslacht was, die was de zevende, terwijl van Seth’s geslacht, dat 
behouden werd, reikte tot tien. 
 
De zevende in deze lijn was immers Henoch, die weggenomen werd van deze aarde en Noach was de 
tiende en met tien sluit God altijd af. Nu vinden we deze zeven en die tien weer terug in de woorden 
“Gog en Magog”, die in het Hebreeuws de getalswaarde van zeventig hebben.  
 
In werkelijkheid zijn de volken van “Gog en Magog” zeventig volken, de dakvolken van het einde, 
waarover het gericht van God gaat komen, zoals dat met de zondvloed ook over het zevende geslacht 
van Kaïn kwam. Dan gaan we nu meteen begrijpen, dat dit niet alleen Rusland is met zijn meelopers, 
maar dat het alle volkeren van deze wereld zijn, die tezamen de grote “Gog en Magog” vormen en zich 
eigenlijk opmaken om met God af te rekenen. 
 
Ook dat drukt dit “Gog en Magog” uit. Dat wordt dus allereerst in dat zeventig gesymboliseerd, want 
zeventig drukt een zekere volheid uit en in die zeventig zien we dus de volkeren der wereld verenigd, 
zoals de Heer Jezus dat ook duidelijk voorzegd heeft.   
 
Wat is hun streven en waarom worden zij “Gog en Magog”, de dakvolkeren genoemd? Een dak is dus 
niet alleen een afsluiting van een huis, maar wat zegt een dak nog meer? Het zal u niet onbekend zijn, 
dat ook in onze tijd de volksmond zegt: “Nu, die is onder dak”, als het ware onder “Gog en Magog”. Wat 
bedoelen zij ermee?  
 
Dit, dat die persoon zich van dit aardse leven zeker heeft gesteld, dat hij voor zich een vast huis hier op 
deze wereld gebouwd heeft, met andere woorden dat hij God dus niet nodig heeft. Dat is nu juist het 
streven van de volken van deze eindtijd. Zij willen zich de zekerheid scheppen van een aards blijvend 
bestaan. Nu gaan we eens zien, wat dat dak zinnebeeldig voorstelt. 
 
Wat is een dak eigenlijk? Een dak is als het ware een hemel boven een huis. Nu kan men het dak van 
het huis zo maken, dat men de ware hemel daardoor niet meer ziet, omdat men zich hier, een hemel 
heeft gemaakt. En dat wordt ermee bedoeld. 
 
Daarom vinden we in de Bijbel, dat God tegen Israël zegt, dat zij hun daken zo moesten maken, dat zij 
de hemel wel konden zien. Want we moeten hier nog niet het dichte dak hebben; daarom moest Noach 
in het dak van de ark een venster maken, dat boven in de nok van de ark was. Weet u waarom? Opdat 
hij door zijn dak heen, het ware dak zou zien, de hemel. 
 
Zoals Israël op reis naar het Beloofde land in tenten woonde, dat wil zeggen dat zij geen vast huis 
hadden, zo hebben ook wij hier op aarde niet het vaste huis. Maar de “Gog en Magog” volkeren streven 
er naar om hier zekerheid te krijgen, om in deze wereld een vaste woonplaats te maken, om zelf een dak 
te bouwen, zodat ze onder dak zijn. Dat zijn alle volken van de eindtijd zonder uitzondering, ook het 
Nederlandse volk is een “Gog en Magog”.   
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Daarom hebben we onze sociale wetgeving, zodat we onder dak zijn van de wieg tot het graf. Voor alles 
moet men zich verzekeren en dat zal de staat langzamerhand steeds meer overnemen. Het gaat immers 
naar de tijd, waarvan Paulus zegt in 1 Tess. 5:3 ”Terwijl zij zeggen: het is (alles) vrede en rust (een 
andere vertaling zegt: “vrede en zekerheid”), overkomt hun, als de weeën een zwangere vrouw, een 
plotseling verderf, en zij zullen geenszins ontkomen”. Want dan komt het gericht van God op de dakvol-
keren. 
 
Dan vinden we in die profetie van Ezech. In Ezech. 8 vers 7 ”Maak u gereed en rust u toe, gij met al de 
scharen die zich bij u gevoegd hebben; wees gij hun een leidsman”. Ik vermoed, dat dit niet alleen zal 
gelden, als het zover is, voor Rusland met zijn meelopers, dat zich zal opmaken, maar ook voor al die 
andere volkeren, waar onder Amerika, Europa en Afrika. Daarom zegt Openb. 20 ook: “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.”.  
 
Het is merkwaardig, dat juist ook “het dak der wereld” Tibet, zoals het genoemd wordt; een centrum is 
van zeer duivelse concentratie. Want Tibet is altijd het enige land geweest waar geen zendeling toegang 
kon krijgen; die er kwamen werden vermoord. U weet, hoe daar een zeer sterke occulte geest aanwezig 
is, denkt u maar aan de priesters, de lama’s en aan de hoofd lama. Maar door communistisch China is 
dat eigenlijk wat ondersteboven gegooid. Het is merkwaardig, dat juist zij, die op het dak zitten, het 
meest satanisch zijn! 
 
Want wat is eigenlijk het dak van deze aarde? De eerste hemel, die bij de aarde hoort, dat zijn dus de 
Hemelse Gewesten om deze aarde. En wie zit in die Hemelse Gewesten? Daar zit een andere vorst, die 
op de achtergrond werkzaam is. Want achter de aardse koningen staat de vorst uit de Hemelse 
Gewesten. 
 
We weten immers, hoe satan met zijn gevallen engelen daar woont, regeert en zijn heerschappij 
uitoefent vanuit deze luchtlagen om de aarde, de Hemelse Gewesten, het dak. Daarom zien we 
duidelijk, dat achter deze Gog volken, satan zijn invloed uitoefent en zijn rol speelt.  
 
Dat komt al heel duidelijk uit in Openb. 20:7 ”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”.   Ziet u 
wie daarachter de drijfveer is ? 
 
De duivel, die zelf die dakpositie heeft. Daarom zien we, dat achter de profetie van Ez. 38:2 ”Mensenkind, 
richt uw aangezicht tegen Gog in het land van Magog, de grootvorst van Mesek en Tubal”, een andere 
grootvorst staat. Dat is merkwaardig, want het is dus ook een beeld van het hoogmoedige, het trotse.    
 
Zo even hebben we van Ezech. 38:15 aangehaald, waarin “ruiters” staat. Gaat u de symbolische beteke-
nis begrijpen? Die positie komt naar Openb. 19:11 alleen Eén toe, en dat is de Heer Jezus. Als Hij komt, 
zit Hij ook te paard, omdat Hij Zich vernederd heeft en door God verhoogd is geworden. 
 
God zegt in Ezech. 38:7 ”Wees gij hun tot een leidsman”. In eerste instantie heb ik gezegd, dat het zeker 
Rusland moet zijn, maar het is ook wel merkwaardig, dat het Russische communisme, wat een wereld-
communisme is geworden, de oorzaak werd, dat alle volken in een versneld tempo tot een soort heil-
staat willen komen en ieder op zijn eigen wijze zich zekerheid wil gaan geven.   
 
Daarom is het ook Gog - Magog, twee uiterste aan beide kanten; want eigenlijk staat er letterlijk: dak 
tegen dak.  Rusland tracht met het communisme, wel minder nadrukkelijk daarin zijn dak te krijgen. Het 
zijn de twee grootmachten Rusland en Amerika, dat hetzelfde doet, middels het kapitalisme, maar het is 
in wezen hetzelfde. 
 
We leven in de tijd van de voltooiing van deze dingen en daarop komt het oordeel van God. Daarom zien 
we de strijd van Gog en Magog in werkelijkheid is tegen God; het gaat erom, de ware hemel buiten te 
sluiten, om daarmee af te rekenen en zich zelf een hemel te maken, een dak, een vast huis; en dat is 
hun hoogmoedige trots ”hoog te paard zitten“, wat God vernederen zal in de slag van Harmagedon.      
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Dat zien we ook in Openb. 16:13-14, waar hetzelfde beschreven wordt, dan zien we, wie achter deze 
volkeren beweging staat. ”En ik zag uit de bek van de draak (dat is de duivel) en uit de bek van het beest 
(dat is de grote wereld dictator die komt) en uit de mond van de valse profeet (dat is de antichrist) drie 
onreine geesten komen, als kikvorsen; want het zijn geesten van duivelen, die tekenen doen, welke uitgaan 
naar de koningen der gehele wereld (daar hebt u Gog en Magog), om hen te verzamelen tot de oorlog op 
de grote dag van de almachtige God”. 
 
Dan staat er in vers 6 ”En hij verzamelde hen op de plaats, die in het Hebreeuws genoemd wordt 
Harmagedon”. Weet u wat “Harmagedon” betekent? Het heeft twee betekenissen, die elkaar aanvullen.  
Het betekent letterlijk ”het hoge neerhouwen” en ook ”vanuit het hoge neerhouwen”. 
 
Ja, God zal al dat hoogmoedige voor goed neerhouwen, hen, die zo hoog te paard zitten, die zichzelf 
een dak willen maken en de hemel buiten sluiten. Van deze trotse, hoogmoedige lieden is de hele 
wereld vol; het is niet alleen het atheïstische Rusland en consorten en het nog duivelser rode China, 
maar het zijn ook de verraders van het Christelijke Amerika en van Europa, die z.g. Christelijke naties, 
die in werkelijkheid antichristelijk zijn en de Heer Jezus en Zijn Gemeente hebben verraden. 
 
Naar Gods Woord leven we in de eindtijd, waarin God ze allemaal verzamelen zal, niet alleen het 
atheïstische Rusland met zijn satellieten en het duivelse rode China met de rode draak in zijn wapen, 
maar ook het huichelachtige Europa en Amerika hebben allen hun dak, want zij bouwen allemaal aan 
een heilstaat, die ze zo bouwen, dat de mensen de hemel er niet meer doorheen kunnen zien, maar 
alleen hun hemel.  
 
Dat is de tijd van de Gog en Magog, de zeventigen van de eindtijd, waarover het oordeel komt en die 
God zal doen optrekken naar het land Israël en daar zal Hij een voleinding met hen maken. Aan alle 
volkeren zal Hij zich de Heilige betonen, want God zal vanuit de hoge komen en al dat hoogmoedige van 
de mens vernietigen. In deze tijd, de voorbereiding daarvan leven we. 
 
Gog en Magog heeft ook nog een andere betekenis. Ik heb zo juist al gezegd, dat het betekent “dak 
tegen dak”. Wat kan hier ook nog de betekenis van zijn? Dat alle volkeren met elkaar tegen God zijn, 
maar het merkwaardige is, dat zij ook allen tegen allen zijn. Ook dat zien we al om ons heen gebeuren, 
want allen willen zij de wereldheerschappij hebben. 
 
Maar zo gauw als het gaat om God van de troon te stoten en de Her Jezus voorgoed te vernietigen, dan 
zullen alle volkeren één zijn en zullen broederlijk te samen optrekken, dan zullen Amerika en Rusland 
direct de grootste vrienden zijn alsmede rood China en heel Europa, zullen er bij zijn. Dan zijn er geen 
veten meer en hebben zij allen een haat en die haat is tegen God en Zijn Gezalfde, de Heer Jezus. 
 
In de dagen, toen de Heer Jezus op aarde was, toen was er afgunst en jaloezie tussen Pilatus en 
Herodes. Pilatus was stadhouder namens Rome en Herodes was koning in Israël en het ging tussen hen 
om de macht. Maar toen de Heer Jezus verraden werd, waren zij plotseling één geworden. Zo is het 
heden ten dage nog in de wereld.  
 
Heel de strijd tussen het westen en de communistische wereld en de islam wereld is maar schijn en zal 
direct uit zijn, als men gezamenlijk moet optrekken tegen God en de Zijnen. Laten we dat niet vergeten!   
Het is de Gog en Magog. De Heer Jezus heeft in Zijn profetische rede gezegd, dat het zou komen. Hij 
zegt in Matt. 24:7 ”Want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk enz.”. U ziet dus, niet 
alleen koninkrijk tegen koninkrijk, maar volk tegen volk, dat is dus algehele revolutie.   
 
Ik heb zojuist al gewezen op de positie, die Rusland heeft ingenomen ”wees gij hen tot een leidsman”.  
Rusland heeft zijn momenteel mildere houding al laten varen, want het zal zijn “allen tegen allen”. Die 
vreselijke strijd zal eindigen, wanneer God hen zal treffen met Zijn oordeel op de bergen van Israël.   
 
Weet u, hoe dat plaats zal vinden? De profetieën zijn duidelijk: Hij zal ze daar verzamelen bij 
Harmageddon en dan zal God hen daar richten. Want dan komt de Heer Jezus openbaar met Zijn 
Gemeente en dan zal het zwaard uitgaan uit Zijn mond. Weet u, wat er dan gebeurt? Zij zullen verbijs-
terd en met krankzinnigheid geslagen worden en de hand van de één zal tegen de ander zijn en zij 
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zullen elkaar vermoorden: allen tegen allen. Dat staat niet één keer geprofeteerd, maar dat vinden we bij 
verschillende profeten. Zij zullen elkaar afslachten en het bloed zal tot aan de zomen der paarden 
reiken. 
 
Kunt u zich voorstellen dat? Maar dat gaat komen, dat is het laatste oordeel over deze tijd. We zien 
reeds, hoe Gog en Magog zich aan het toebereiden zijn. Kiest u nog partij? Kiest u voor Gog of voor 
Magog, of hebt u een andere hemel? 
 
Hebt u het aardse huis zo, dat u nog altijd de hemel kunt zien? Want wij verwachten de Heer. Het zal  
niet komen van het Oosten, noch van het Noorden, Zuiden of Westen, maar kijk omhoog, onze verlos-
sing komt vanuit de hemel. We moeten net als een Noach zijn, die te midden dan de goddelozen, op 
God bleef vertrouwen en als een Abraham, die vasthield aan Gods beloften, ook in alle strijd en zwakte. 
 
Misschienn begrijpen we nu wel, dat Gog en Magog zo geïnspireerd worden door hem, die op het dak 
van deze aarde troont, de vorst der duisternis en waarom juist deze Gog en Magog, Rusland en 
Amerika, het eerst de satellieten hadden, om in de ruimte op dat dak te kunnen wonen. De één zei 
spottend “ik heb God niet gezien” en dat vinden natuurlijk alle Christenen vreselijk en goddeloos! Maar 
dat de Amerikanen eerst gaan bidden, voordat zij naar boven gaan, dat is God verzoeken, omdat God 
de mens geboden heeft, de aarde te bewonen en niet de ruimte om de aarde.         
 
Miljarden en miljarden worden daaraan opgeofferd, alleen om de wereldmacht te krijgen. Even dwaas en 
goddeloos is het, dat de paus de wapens zegent van het ene land tegen het andere! Die god is onze 
God niet! Laten we, die de Vader van onze Heer Jezus als God hebben, het Woord van onze Heiland ter 
harte nemen, dat we vonden in Luc.12:32 “Wees niet bevreesd, gij klein kuddeke! Want het heeft uw Vader 
behaagd, u het Koninkrijk te geven’. 
 
Waar die zeventig om vechten, de wereldmacht, die is allang gegeven aan het kleine kuddeke, dat niet 
hoog te paard zit, maar zij knielen nederig en leven uit genade en verwachten het alleen van de Heer, 
die ons het uitzicht geeft op de hemel, die straks open zal gaan om ons door te laten naar het Vaderhuis.                                                                       
 
Amen. 
 
 


