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van corona naar Oekraïne...

▪ "oorlogen en geruchten van oorlogen"
▪ volkeren op drift
▪ de natuur 'van slag' (aardbevingen, pestilentiën)
▪ schuivende machtsverhoudingen
▪ explosieve schuldenberg - economische instabiliteit
▪ 'Babelse' pretenties en vermogens
▪ enz.
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behoefte aan profetische duiding

▪ betekenis ontwikkelingen in dit tijdsgewricht?
▪ gevaar: Bijbel lezen in het licht van 'de krant'

• associëren op de klank af
▪ nuchterheid geboden:

• nauwkeurig lezen
• de Schriften zichzelf laten uitleggen
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Op drie (toekomstige) tijdstippen zal het land van 
Israël worden aangevallen vanuit het noorden.

1. "de koning van het Noorden" trekt op tegen "het 
sieraadland" in de eindtijd van Jakobs 
benauwdheid.
Dan.11:40-45



Op drie (toekomstige) tijdstippen zal het land van 
Israël worden aangevallen vanuit het noorden.

2. Gog en Magog wordt met vele volken verzameld 
in Harmageddon (6e & 7e schaal)
Ezech.38:17-39:29;
Openb.16:16; Openb.19:17-20



Op drie (toekomstige) tijdstippen zal het land van 
Israël worden aangevallen vanuit het noorden.

3. aan het einde van de 1000 jaren worden Gog en 
Magog verzameld en omsingelen de geliefde stad
Openb.20:7-10; Ezech.38:1-16 (?)
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koning van het Noorden

Gog & Magog - Harmageddon Ezech.38:17-39:29
Openb.16:16
Openb.19:17-20
Ps.2 
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koning van het Noorden

Gog & Magog - Harmageddon Ezech.38:17-39:29
Openb.16:16
Openb.19:17-20
Ps.2 

Dan.11:40-45 

Gog & Magog - de geliefde stad Openb.20:7-10
Ezech.38:1-16
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setting oorlog Gog en Magog - Harmageddon 
(Ezech.38:17-39:29)

• Inhoudelijk wordt deze oorlog geplaatst NA 
Ezech.37 (= het herstel van Israël). 
1. Het volk is uit het gebied van de volken 

bijeengebracht (39:27); 
2. de buit van de oorlog is voldoende voor zeven 

jaar brandstof (39:9)
3. het volk Israël zal zeven maanden lang de 

slachtoffers van Gog begraven ten oosten van 
de zee (39:11,12)

4. God doet Gog en Magog c.s. optrekken opdat 
ook de volken Hem leren kennen (39:6,7;21-
23)

5. Zij zullen weten dat Ik JAHWEH ben (38:23)


