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de kaart leggen
= de toekomst voorspellen*

* één voorbehoud: 
de Bijbel voorspelt niet maar voorzegt!





twee aanstaande mijlpalen...

1

30 AD 2030 AD

2000 jaar
= "twee dagen"



twee aanstaande mijlpalen...

1000 2000 3000 4000 5000 6000

23 februari
2020 AD
~ 5985 AH

2

6000 jaar
= "zes dagen"



één van de meest intrigerende fenomenen van de 
laatste honderd jaar...

"het herstel van alles 
waarvan de profeten hebben gesproken"

Hand.3:21

de profeten hebben gesproken van... 
❑ Israël en Jeruzalem,
❑ Egypte,
❑ de Filistijnen,
❑ Libanon,
❑ Syrië (Assyrië),
❑ Ammon, Moab en Edom...



de laatste eeuw 'op de kaart gezet'...

EGYPTE
1922

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Egypt.svg


de laatste eeuw 'op de kaart gezet'...

LIBANON
1943

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Flag_of_Lebanon.svg


SYRIË
1946

de laatste eeuw 'op de kaart gezet'...



Amman (> Ammon)
JORDANIË
1946

de laatste eeuw 'op de kaart gezet'...

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Flag_of_Jordan.svg


ISRAËL
1948

de laatste eeuw 'op de kaart gezet'...

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Flag_of_Israel.svg


JERUZALEM
1967

de laatste eeuw 'op de kaart gezet'...

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Flag_of_Israel.svg


PALESTINA
1988

de laatste eeuw 'op de kaart gezet'...

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Flag_of_Palestine.svg


nog een andere hoofdrolspeler bij de profeten:
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Genesis 25

24 Toen nu haar dagen vervuld waren, 
dat zij baren zou, 

waren er dan ook tweelingen 
in haar schoot.

25 En de eerste kwam te voorschijn, 
rossig, geheel als een haren mantel; 

en men gaf hem de naam Esau.
26 En daarna kwam zijn broeder te voorschijn, 

wiens hand Esaus hiel vasthield; 
en hem noemde men Jakob. 

En Isaak was zestig jaar oud bij hun geboorte.



Genesis 25

(...)
30 Toen zeide Esau tot Jakob: 

Laat mij toch slokken van dat RODE, 
dat rode daar, want ik ben moe. 

Daarom gaf men hem de naam EDOM. 

Edom = rood
Grieks/Romeinse naam > Idumea





Genesis 32

3 En Jakob zond boden voor zich uit 
tot zijn broeder Esau, 

naar het land Seïr
het gebied van Edom.



Deuteronomium 2

8 Daarom trokken wij verder, 
weg van onze broeders, 

de zonen van Esau, 
die in Seir wonen, 
weg van de vlakte, 

van Elat en Esjon-geber. 
Daarna wendden wij ons en gingen 

in de richting van de woestijn van Moab.



Eilat

MOAB

EDOM
gebergte Seïr 

AMMON





Ezechiël 25

12 Zo zegt de Heer JAHWEH: 
Omdat Edom wraakzuchtig 

gehandeld heeft tegen het huis van Juda, 
en het een zware schuld op zich geladen heeft 

door zich op hen te wreken,

evenals de Filistijnen; Ezech.25:15



Ezechiël 25

13 daarom, zo zegt de Heer JAHWEH: 
Ik strek mijn hand uit tegen Edom

en zal er mens en dier uitroeien; 
Ik zal het tot een puinhoop maken 
van Teman af tot Dedan toe; 
door het zwaard zullen zij vallen.

het gebied met Bozra (Petra?) als hoofdstad
Amos 1:12; Jer.49:20-22



Teman
Petra, Bozra



Ezechiël 25

13 daarom, zo zegt de Heer JAHWEH: 
Ik strek mijn hand uit tegen Edom 
en zal er mens en dier uitroeien; 

Ik zal het tot een puinhoop maken 
van Teman af tot Dedan toe; 
door het zwaard zullen zij vallen.

vergl. "van Dan tot Berseba"; 1Kon.4:25
= van noord tot zuid
▪ Dedan = Arabisch: Al-Ula 

480 km. ten zuiden van Teman >



Dedan
Arabisch: Al-ʿUla

Teman
Petra, Bozra





Ezechiël 25

14 En mijn wraak op Edom 
zal Ik leggen in de hand van mijn volk Israel; 

dat zal Edom behandelen 
naar de eis van mijn toorn 
en van mijn grimmigheid; 

zij zullen mijn wraak leren kennen, 
luidt het woord van de Heer JAHWEH.

nog nooit in de geschiedenis vervuld:
vervulling wacht in de toekomst!







Saudi-Arabië bouwt een futuristische mega-stad 
die 33 keer zo groot moet worden als de stad 
New York. De stad gaat Neom heten en wordt 
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die 33 keer zo groot moet worden als de stad 
New York. De stad gaat Neom heten en wordt 
helemaal vanaf de grond af opgebouwd.

Saudische officials noemen de bouw van Neom
“het meest ambitieuze project ter wereld”. De 
stad verrijst aan de kust van de Rode Zee in de 
noord-westelijke Saoedische provincie Tabuk.

Kroonprins Mohammed bin Salman zei in oktober 
2018 tegen Bloomberg dat Neom klaar is in 
2025. De eerste bouwfase is volgend jaar al 
gereed.



Dit weten we tot nu toe over de megastad in 
wording:

Neom is een samenstelling van het Griekse 
woord voor nieuw, ‘neos’, en ‘mustaqbal’, het 
Arabische woord voor ‘toekomst’.



Dit weten we tot nu toe over de megastad in 
wording:

Neom is een samenstelling van het Griekse 
woord voor nieuw, ‘neos’, en ‘mustaqbal’, het 
Arabische woord voor ‘toekomst’.

De stad zal ruim 10.000 vierkante mijl beslaan. 
De kosten voor Saudi Arabië’s Public Investment 
Fund bedragen minstens 500 miljard dollar. 
Daarbij moeten nog miljoenen van buitenlandse 
investeerders komen, als Saudi-Arabië ze weet te 
interesseren.



Neom maakt onderdeel uit van ‘Vision 2030’: 
een ambitieus plan om de Saudische 
maatschappij te hervormen. Saudi-Arabië wil de 
afhankelijkheid van olie verminderen en het land 
een technologische hub maken.



xxx

Dedan

Petra



De volgende keer over Edom...

❑ de Messias komt van Edom... hoezo?;

❑ Israëls onderduikadres tijdens de grote 
verdrukking;

❑ een gebied van grote veldslag...

❑ de plaats waar Israëls kudde zal worden 
verzameld;

❑ wie gaat het gebied definitief in bezit nemen?


