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terugblik op de vorige keer:

1. 2030 AD als mijlpaal:
2000 jaar (= twee dagen) 
sinds Christus' hemelvaart;

2. de 30-er jaren markeren ook het einde van 
het zesde millennium (= zes dagen) sinds 
Adam;



terugblik op de vorige keer:

3. het herstel van alles waarvan de profeten 
spraken:
▪ Egypte, 1922
▪ Libanon, 1943
▪ Syrië, 1946
▪ Amman (Ammon), Jordanië, 1946
▪ Israël, 1948
▪ Jeruzalem, 1967
▪ Palestina, 1988 



terugblik op de vorige keer:
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terugblik op de vorige keer:

5. het gebied van Edom in de toekomst



terugblik op de vorige keer:

5. het toekomstig gericht over Edom als Israëls 
aartsvijand, zoals voorzegd in Ezechiël 25;



terugblik op de vorige keer:

6. de huidige bouw van het mega-project Neom 
in het gebied van Edom.
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in deze bespreking...

❑ Edom als het gebied waar de Heer zijn volk Israël 
zal verzamelen (Bozra);

❑ na zijn terugkeer op de Olijfberg (Zach.14) zal de 
Heer zich naar deze plaats begeven;

❑ de volken die het gemunt hebben op het gevluchte 
overblijfsel van Israël zal Hij daar keihard 
tegenkomen;

❑ vanuit Bozra in Edom zal een gelouterd volk o.l.v. 
de Messias optrekken naar het Beloofde Land;

❑ het gebied van Edom zal het erfelijk bezit worden 
van Israël.  



• het tweede deel van deze Psalm is 
overgenomen uit Psalm 60;

• geschreven toen David terugkwam van 
een overwinning over vijandige volken;

• tevens profetisch... 



Psalm 108

8 ... Efraïm is mijn hoofd bolwerk, 
Juda mijn heersersstaf.

de scepter was aan Juda gegeven
Gen.49:10



Psalm 108

9 Moab is mijn wasbekken 
en op Edom werp Ik mijn schoen
en over Palestina zal Ik juichen.

= maak ik tot mijn bezit



Psalm 108

10 Wie zal mij begeleiden 
naar de vestingstad? 

Wie geleid mij naar Edom? 

wanneer de Heer verschijnt 
op de Olijfberg zal  een 
vluchtweg ontstaan die 
naar de woestijn leidt... 

Bozra 
Petra





Micha 2

12 Ik zal Jakob verzamelen, 
ja verzamelen, 

allen van u bijeenbrengen, 
ja bijeenbrengen. 

Ik zal het overblijfsel van Israël samen brengen 
als een kudde kleinvee in Bozra, 
als een bijeengedreven kudde 

in het midden van de schaapskooi, 
het zal er gonzen van mensen.

Bozra = 'schaapskooi'
Israël wordt verzameld in de 
woestijn - Ezech.20:35



Micha 2

13 De doorbreker 
zal voor hun aangezicht doorbreken 
en zij zullen de poort doortrekken 

en daardoor uitgaan. 
En hun koning zal 

voor hun aangezicht doortrekken 
en JAHWEH aan hun hoofd.

vanuit Bozra optrekken naar 
het (verwoeste) Beloofde Land > 



Bozra 
Petra





Jesaja 63

1 Wie is het die van Edom komt, 
in helrode klederen van Bozra? 
Die daar praalt in zijn gewaad 

en fier voortschrijdt in zijn grote kracht? 
Ik ben het, 

die in rechtvaardigheid spreekt, 
machtig om te redden!



Jesaja 63

2 Waarom is uw gewaad rood
en uw klederen als van één 

die de wijnpers treedt?

Hebreeuws: Edom! 



Jesaja 63

3 Ik alleen trad de wijnpers 
en van de volken was niemand bij Mij. 

Ik trad hen in mijn toorn 
en vertrad hen in mijn woede

en hun bloed spatte op mijn klederen 
en Ik bezoedelde heel mijn gewaad,

de Heer neemt het op voor zijn volk en 
maakt korte metten met alle tegenstand 



Jesaja 63

4 omdat Ik een dag van wraak
in mijn hart had 

en het jaar van mijn verlossing is gekomen.

"dag van wraak" versus 
"jaar van verlossing"





Amos 9

11 In die dag zal Ik oprichten 
de vervallen hut van David

en Ik zal haar bressen ommuren 
en wat ingestort is overeind zetten 

en Ik zal haar herbouwen 
als in de dagen van de aeon,

de restauratie van de Davids dynastie



Amos 9

12 opdat zij beërven 
het overblijfsel van Edom

en al de natiën 
waarover mijn Naam is uitgeroepen, 

luidt het woord van JAHWEH, die dit doet.


