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Geachte lezer,     
 
Het verheugd ons, u deze studie te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door deze studie 
wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: “Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, 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 daarmee loopt de 
genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u deze Bijbelse boodschap door te ge-
ven. 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 pra-
ten, 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 ver-
staan. 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
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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We hebben gezien, hoe de Heer dat machtige blok van volkeren bereidt voor de inval straks in het 
Joodse land en waar het toe dient. De verbondenen met Rusland worden hiertoe uitgerust, zoals Eze-
chiël het ook zegt in hoofdstuk 38:7. “Maak u gereed en rust u toe, gij met al de scharen die zich bij u 
gevoegd hebben; wees gij hun tot een leidsman“. Hier zien we eigenlijk het grote Warschau pact, dat 
Israël moet binnenvallen. 
 
We willen nu eerst zien, dat God hiertoe die volken combinatie dwingt dit te doen. Dit vinden we heel 
duidelijk in Ez. 38:3-4a. “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“. 
 
De Here komt Zelf hen halen. Dit is al een hele bijzonderheid bij deze profetie. Ik kan mij levendig voor-
stellen, dat dit volkerenblok dit niet zomaar uit zichzelf zal gaan doen, want zij weten, dat er een wereld-
catastrofe door zal uitbreken; want dan zullen Amerika en de anderen niet stil blijven zitten en zal er een 
atoomoorlog uitbreken. 
 
Maar wij zullen zien, dat God het zo zal maken, dat Gog gedwongen wordt en er geen andere mogelijk-
heid meer is, daar zullen verschillende omstandigheden toe leiden. Misschien politieke omstandigheden, 
maar ook vele andere, zoals de tijd ons wel duidelijk zal maken, als het zover is. 
 
In hoofdstuk 39 wordt het nogmaals herhaald in vers 1-2a: “Gij nu, mensenkind, profeteer tegen Gog en 
zeg: Zo zegt de Here Here: zie, Ik zàl u, Gog, grootvorst van Mesek en Tubal! Ik zal u komen halen en u 
voortdrijven“.  
 
Zij worden gedwongen er toe en hoe dit zich zal ontwikkelen, zal de tijd straks wel openbaren. Ik wil u er 
wel op wijzen, dat de inval van deze verbondenen zeer plotseling en geheel onverwacht zal zijn; daarvan 
spreken de profeten. 
 
In Ez. 38:9 staat: ”Dan zult gij optrekken als een opkomend onweer; gij zult zijn als een wolk die de aarde 
bedekt“. 
 
Onweer komt, als we eerst een heldere lucht hebben gehad. Men zegt niet voor niets: een donderslag bij 
heldere hemel! Er is geen wolkje aan de lucht, want de zon schijnt. Daarom geloof ik, dat er ook eerst 
een tijd nog van een schijnvrede zal komen, een zekere stabiliteit tussen dit geweldige machtsblok in het 
Oosten en het andere machtsblok in het Westen. 
 
Er zal een zekere ontspanning komen en we weten, dat men verdragen heeft tegen de verspreiding van 
kernwapens en men spreekt steeds over vrede. 
 
Als men daarover spreekt, dan staat de oorlog vlak voor de deur, want zo is het altijd al geweest. Deze 
zal wel komen als een donderslag bij heldere hemel, zoals Ezechiël, maar ook andere profeten geprofe-
teerd hebben, dat het plotseling en geheel onverwachts gebeuren zal.  
 
Want vandaag kent men geen oorlogsverklaringen meer, maar men wordt meteen voor een voldongen 
feit gesteld. Dit wordt nog eens herhaald in hoofdstuk 38:16a. “en gij zult optrekken tegen mijn volk Israël 
als een wolk die het land bedekt“. Het zal dus plotseling gebeuren! 
 
Nu wil ik u wijzen op het tijdstip, dat de Schrift aangeeft, wanneer dit zal plaatsvinden. 
 
In Ez 38:8 staat: “Na geruime tijd zult gij een bevel ontvangen“, dit is ook zo, want als Ezechiël dit profe-
teerd, was het nog een kleine 600 jaar voor Christus, want hij profeteerde tijdens de Babylonische bal-
lingschap, terwijl wij nu al bijna 2000 jaar na Christus leven. (onze jaartelling begint eigenlijk ongeveer 5 
jaar eerder en God rekent niet vanaf de geboorte van de Heer Jezus hier op aarde, maar vanaf het kruis. 
Dus leven wij nu in “ongeveer” het jaar 1991)  
 
Alles wordt van boven uit gedirigeerd. Wat is het toch wonderlijk, dat ook deze godloochende wereld-
macht, die met God spot, toch onder het bevel van God staat! Alles moet Hem dienen en gehoorzamen. 
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Zo zagen we het ook in het verleden, toen Israël in Egypte was onder de Farao, die gevraagd werd door 
Gods dienstknechten Mozes en Aäron, om Gods volk te laten trekken, opdat het Hem zou dienen in de 
woestijn. Dan zegt Farao: “Wie is die God, dat ik hem gehoorzamen zou“? 
 
Hij wilde met die God niets te maken hebben, maar wilde zelf god zijn. Tot driemaal toe laat God het 
hem vragen en driemaal zegt Farao: “neen“. 
 
God vond het goed, maar ging het hart van Farao verharden en toen moest Farao God dienen in op-
stand tegen Hem. In deze verharde Farao ging God Zich groot maken en God deed Zich voor de ogen 
van de toenmalige wereld kennen, wie Hij is. 
 
Zo zal God Zich ook groot maken door deze atheïstische wereldmacht, want zij zullen toch Zijn plan 
moeten uitvoeren. 
 
Zo zien we, dat alles Hem onderworpen is, ook de duivel zelf, de grote rebel, de aanvoerder der rebellie 
en de opstand, maar die toch niets anders is dan een knecht van de Heer. Hij moet toch doen, wat God 
wil. Is het niet goedschiks, niet vrijwillig, dan gedwongen. Maar alles moet tenslotte Gods wil uitvoeren! 
 
Willen wij Hem niet verheerlijken uit vrije wil, dan wordt Hij in ons verheerlijkt in onze verharding; want 
toen Farao zich verhardde en omkwam in de Schelfzee, werd God verheerlijkt door Farao in zijn onder-
gang. 
 
Laten we dit toch begrijpen, ook de goddelozen dienen God, maar dan in die zin! 
 
Wat vinden we hier in Ez. 38:8. “Na geruime tijd zult gij een bevel ontvangen; in toekomende jaren zult gij 
optrekken (nu komt het tijdstip) tegen het land, dat zich van de krijg heeft hersteld”. Hier zou moeten 
staan: “tegen een land, dat teruggebracht werd door het zwaard“. 
 
Israël moest zijn land a.h.w. meter voor meter terugkrijgen door het zwaard. Het tijdstip van de aanval is 
dus: nadat Israël zijn land door het zwaard teruggekregen heeft; en we zien, hoe het dit ook door het 
zwaard stuk bij stuk terug krijgt.  
 
Wat staat er in vers 8 nog meer: “een volk, dat uit het gebied van vele volken bijeengebracht is op de 
bergen Israëls, die tot een blijvende wildernis waren geworden“. 
 
Voordat generaal Allenby het land binnentrok 1917 was het een woestenij. De Turken hadden eeuwen 
na eeuwen goed alles woest gehouden. Alle bomen waren vernietigd en er groeide niets meer. Wat volgt 
er dan nog meer in dit vers: “die tot een blijvende wildernis geworden waren, maar het is uit de volken uit-
geleid; allen wonen in gerustheid“. 
 
Sinds 1948, toen de staat Israël werd uitgeroepen, hebben zij zeker niet in gerustheid gewoond, want zij 
moesten steeds bedacht zijn op sluipschutters en op aanvallen. 
 
Na de zes-daagse oorlog ging de stuatie al aanmerkelijk verbeteren, doordat zij nu veel meer zekerheid 
hebben, omdat hun grenzen makkelijker te verdedigen zijn. In het eerste begin zouden de vijanden bij de 
eerste stoot het land a.h.w. zo doormidden kunnen snijden, want het was maar 15 km. breed. 
 
Na 1967 was er een geheel andere grens, n.l. langs de Golf van Akaba, (dit is de Schelfzee) en langs de 
golf van Suez. Ook langs de Jordaan is het land veel makkelijker te verdedigen en zelfs de Jordaanse 
hoofdstad Amman is door het vuur van de Israëlische batterijen te bereiken.  
 
Terwijl ook Damascus niet ver meer daar vandaan ligt; ook Caïro kan door Israël onder vuur genomen 
worden.  
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Vandaar dat er ook inderdaad nu onder de legerleiding van Isaël een zekere gerustheid is gekomen, een 
zekere stabiliteit. Hiermee wil ik niet zeggen, dat nu alles bereikt is, zoals God het bedoelt. In Ez. 38 aan 
het eind van vers 8 lezen we; “Allen wonen zij ingerustheid, dan zult gij optrekken”. 
 
We weten niet, of het in Gods raad ligt, dat Israël nog meer land terugkrijgt, voordat dit gebeurt, waar-
door nog meer zekerheid en stabiliteit verkregen zou worden. Dit weet God alleen! 
 
We weten ook niet, of, voordat Rusland binnenvalt, er nog een treffen met de Arabische wereld zal 
plaats vinden, met weer een overwinning voor Israël. 
 
Maar we weten wel, dat het punt van Gods bedoeling dan toch heel gauw bereikt zal zijn, want het land 
is voor een groot deel weer terug onder Israël en dat vergroot een zekerheid voor Israël. Jordanië is de 
oorlog al lang moe en heeft vrede gesloten met Israël. 
 
Het zou kunnen zijn dat de Arabische staten het voorlopig voor gezien houden, waardoor er een zekere 
stabiliteit is ontstaan. De grootste  onzekere factor zijn de Palestijnen, de vroegere Filistijnen met hun 
terreur aanslagen. Daarom is het nu: waakt en bidt; want met die laatste fase, gaat God weer bijzonder 
met Israël rekenen en zal Israël ook weer zijn tempeldienst terug krijgen. 
 
Misschien is dan de Gemeente al weg! Daarom zien we, hoe alles dringt en is het zo nodig, dat wij deze 
tijd leren verstaan. 
 
Nu wil ik u er op wijzen, dat pas na deze inval, de tien stammen als stammen terugkeren, want die zitten 
nu nog rondom Israël. Er zijn n.l. verschillende geschiedkundige schrijvers, die zeggen, dat daar nog be-
paalde stammen zitten, die aan de Joodse tradities vasthouden. 
 
Het is zo merkwaardig, dat zij straks pas terugkomen, want als Rusland verslagen is, wordt hen de weg 
gebaand. Merkwaardig is ook, dat de Joodse overleveringen hierover zeggen, dat die stammen ergens 
verborgen zijn, maar dan pas terugkomen, als de sabbat rivier overschreden wordt. 
 
De Eufraat is een heel bijzondere rivier, die wij in het Paradijs al vermeld vinden (Gen. 2:14b) en daar is 
ook de mens geschapen. Als de Eufraat uitdroogt, komt pas de weg vrij. 
 
En typisch is het,  dat zij dan de Eufraat, die altijd als “de Rivier” in de Bijbel wordt genoemd, de sabbat 
rivier noemen. Ziet u de verborgenheid? De sabbat is de zevende dag en dat betekent dus; dat dan de 
grote Sabbat aanbreekt en dat is het Duizendjatige Rijk. 
 
Zo zien we ook, dat dan alle Israëlieten terugkeren, dus na de inval van Gog en Magog (Rusland). Het is 
dus voor nu een tijdsaanduiding, dat wel heel veel Israëlieten uit de volken teruggekeerd zijn, maar niet 
allen. In die situatie leven we vandaag. 
 
Maar pas na de aanval van Gog komen alle stammen terug, zoals God het ook zegt in Jes. 11:11a. “En 
het zal te dien dage geschieden, dat de Here wederom Zijn hand zal opheffen om los te kopen de rest van 
Zijn volk (er is maar een gedeelte), die overblijft in Assur, Egypte, Pathros, Ethiopië, Elam, Sinear, Hamath 
en in de kustlanden der zee“. 
 
Vers 15 zegt dat: “Dan zal de Here de zeeboezem van Egypte met de ban slaan (bij dit gericht gaat de zee 
immers beven en wordt de zee verheven) en Hij zal Zijn hand tegen de Rivier (de Eufaat) bewegen met de 
gloed van Zijn adem, en Hij zal haar tot zeven beken uiteen slaan (Seba is zeven en sabbath is de zeven-
de) en maken, dat men geschoeid daardoor kan gaan. Dan zal de heerbaan er zijn voor de rest van Zijn 
volk, die in Assur overblijven zal, zoals er voor Israël geweest is ten dage, toen het optrok uit het land 
Egypte”. 
 
Toen heeft God de Schefzee geslagen en zij konden er tevoet door; straks zal de Rivier in zeven beken 
uiteen vallen. Ziet u, dat  Gods handelen met Israël heel anders is dan met de Gemeente? 
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Als God met Israël handelt, is het met zichtbare krachten, natuurkrachten, die in beweging komen, maar 
dit is niet bij de Gemeente. De Gemeente wordt gesterkt door Geesteskracht, zij heeft ook een strijd te 
voeren tegen geestelijke machten. 
 
Israël is een aards volk en heeft daarom een aardse strijd met volken en ook met natuurkrachten. Toen 
Jozua in het land kwam, stond zelfs de zon en maan stil aan de hemel. Dit gebeurt niet voor de Ge-
meente, want Israël is een heel ander orgaan, Israël is het gerichtsorgaan. 
 
Merkwaardig is ook de profetie van Jes. 27, die er van spreekt, dat de verloren stammen terugkomen, 
want niemand weet nu precies, waar zij zitten en misschien weten zij het zelf ook niet. 
 
Vers 12 spreekt ervan: “Maar het zal ten dien dage geschieden, dat de Here de aren zal dorsen van de 
Rivier (de Eufraat) af tot de beek van Egypte”. (dat is dicht bij het Suezkanaal, het is niet de Nijl, want dat 
is geen beek)  
 
Vanaf de Rivier tot de beek van Egypte wordt het land een dorsvloer, geestelijk te verstaan, want het zijn 
geen letterlijke aren, maar het gaat om mensen, en gij zult ingezameld worden, één voor één kinderen 
Israëls; (het kaf wordt van het koren gescheiden; de afvallige Jood is het kaf, die geen Jood is, want God 
maakt een scheiding).                                
 
“Het zal te dien dage geschieden, dat er op een grote bazuin zal worden geblazen, en zij, die verloren wa-
ren in het land Assur, en die verdreven waren in het land Egypte, zullen komen en zich neerbuigen voor de 
Here op de heilige berg te Jeruzalem”. 
 
Assur heeft tien stammen weggevoerd, en nu zegt de profeet, dat zij daar nog zitten, want zij zijn verlo-
ren in Assur en dit is nu het nieuwe Assur; en we weten, dat Rusland zich uitstrekt tot in Siberië; en er is 
zelfs een andere profetie, waarin de Heer zegt, dat Hij hen ook uit China zal halen. God weet precies, 
waar Zijn volk zit. 
 
Men heeft dikwijls geprobeerd uit te zoeken, waar deze stammen wel zitten, maar dat kan men niet, 
want de profeet zegt, dat zij verloren zijn. Dan gaat de duivel er profijt van trekken en zo zien we de 
Brits-Israëlbeweging ontstaan, die zegt dat Nederland de stam Efraïm is en Engeland Juda.  
 
Maar Juda behoort helemaal niet tot die tien stammen. Die beweging zegt ook, dat de koningen van 
Engeland nakomelingen zijn van David en dat de steen, waarop zij gekroond worden, de steen is, waar-
op Jacob zijn hoofd gelegd heeft. Wat kan menselijke hoogmoed toch doen! 
 
Helaas zijn er toch velen, die in deze Brits-Israël beweging geloven, ook in ons land. Nederlanders zijn 
geen Joden, maar echte Jafethieten. Denemarken noemt men Dan. Wel, het woord lijkt er een beetje op. 
Maar de geschiedenis leert ons, dat de Denen uit de Noormannen voortkomen. 
 
Wij willen echter het Woord geloven! 
 
Vers 16 zegt dus: “dat er op een grote bazuin geblazen zal worden en zij, die verloren waren in het land 
Assur en die verdreven waren in het land Egypte“.    
 
Deze laatste dus waren geen verloren Joden, want zij waren bekend en we weten ook, hoe in onze 
dagen vele Joden in Egypte zuchten en dat Israël het al aanhangig heeft gemaakt bij de Verenige 
Naties. 
 
Jesaja heeft geprofeteerd, dat zij helemaal uit China komen. Jes.49:12. “Zie, deze komen uit de verte, ge-
ne uit het Noorden en het Westen, weer anderen uit het land der Sinitieten. Jubelt, gij hemelen, en juich gij 
aarde breek uit in gejubel, gij bergen, want de Heer heeft Zijn volk getroost en Zich over Zijn ellendigen 
ontfermd“. 
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Er is een oude traditie en ook oude Schriftkenners zeggen, dat het land der Sinieten China is. Het is heel 
lang aangevochten door de wetenschap, die zegt, dat men toen China niet kende; alsof God het niet zou 
kennen! 
 
Men vond ook, dat de Joden toen helemaal geen mogelijkheid hadden om naar China uit te wijken en 
dat men er helemaal geen contact mee had.  Maar wat is er gebeurd? 
 
Men heeft in Egypte verschillende oude koningsgraven der Farao’s, die zelfs leefden in de dagen van 
Abraham, geopend en in deze graven vond men Chinesche vazen. In die tijd was er dus al een verbin-
ding met China, maar dit heeft men altijd voor onmogelijk gehouden. 
 
Tot zover, 
volgende keer gaan wij hiermee verder. 
 
De Heer Zegene u, 
Amen. 

 
 


