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 Israël is het volk van God. God heeft een plan 
met Israël.

 Sinds de wegvoering naar Babel geen 
rechtstreekse Godsregering meer, maar ‘de 
tijden van de heidenen’, totdat …

 Romeinen 11:25: … verharding over Israël … 
totdat de volheid van de heidenen is 
binnengegaan.

 Verlossing, nieuw leven, herstel en zegen ná
verdrukking, belegering, bekering en roep tot 
de HEERE om hulp.
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 De landen/volken rondom Israël

 Tevens inmenging van (o.a.):
◦ De Verenigde Staten van Amerika

◦ Rusland

 Zegt de Bijbel daar iets over? 

 Zo ja, wat? Wat gaat er gebeuren? 

 Past ‘wat we nu zien gebeuren’ in dat plaatje?
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 De VS komen in de Bijbel niet voor. 
◦ Mogelijk als deel van het herstelde Romeinse Rijk?

◦ Niet als ‘vriend van Israël’

◦ Vrienden van Israël zijn er überhaupt niet in de 
eindtijd.

 Rusland komt mogelijk wel in de Bijbel voor: 
Gog, de oppervorst van Mesech en Tubal
◦ Ezechiël 38 en 39: trekt ten strijde tegen Israël en 

wordt geoordeeld door de Heer Zelf.

◦ Openbaring 20:8: vanuit de hele aarde om ten strijde 
te trekken. Vernietiging door de Heer Zelf.
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 De geschiedenis (en de profetie) herhaalt zich:
◦ Vertrouwen op vrienden en verdragen is niet wat 

God vraagt. 

◦ Hij vraagt Godsvertrouwen van Zijn volk.

◦ Alle volken zullen zich tegen Israël keren.

 Zie de boodschap van (onder andere) Jesaja: 
‘alles waar je op vertrouwt buiten Mij zal Ik 
afbreken’, de steun die je zoekt, wordt ‘een 
zwaard waar je in valt’.
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 Misschien is dit het wel:

 1 Thessalonicenzen 5:3: 
◦ Want wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en 

veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun 
overkomen, zoals de barensweeën een zwangere 
vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten.
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 Arabische volken:
◦ Nakomelingen van Ismaël

◦ Nakomelingen van Esau

 Beide lopen nu door elkaar heen, of zijn 
moeilijk eenduidig te onderscheiden.

 Beide(r) karaktertrekken lopen ook door elkaar 
heen:
◦ Ismaël schikte zich in zijn positie, acceptatie (of zelfs 

vredelievend?)

◦ Esau/Edom reageert gewelddadig, haatdragend
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 Ismaël:
◦ Belofte van zegen en bevrijding (Genesis 16:12, 

17:20, 21:13,18, Jesaja 32:14-17).

◦ God dienen/eren: Jesaja 18: Kusch/Ethiopië, 19: 
Egypte, Assyrië (snelweg om de Heer te dienen!), 60: 
Midian, Efa, Scheba, Kedar en Nebajoth

 Esau/Edom:
◦ Vermenging met Kanaänieten

◦ Onverbiddelijke vijandschap tegen Israël (zie Ps 83)

◦ Zie Herodes: de kindermoord in Bethlehem, de poging 
om de Koning uit het nageslacht van Jakob te doden

◦ ‘Zegen’: Genesis 27:39,40. Oordeel: zie Jesaja.
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 Als de Heer in heerlijkheid verschijnt:
◦ Oordeel over Esau (en de geestelijke nakomelingen 

van Esau)

◦ Bekering, herstel en zegen over Ismaël (en de 
geestelijke nakomelingen van Ismaël)

 Is het misschien zelfs een parallel?
◦ Oordeel over 2/3 van het volk Israël dat volhardt in 

ongeloof (Zacharia 13:8,9)

◦ Bekering, herstel en zegen over ‘de rest’ of ‘het 
gelovig overblijfsel’ (Jesaja 10:20-23, Micha 5:6,7)
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 Vijandschap tegen Israël, zelfs ‘onverklaarbare’ 
diepe haat (achter de schermen: Rusland)

 Islamitische Staat (allerlei initiatieven, waarvan 
sommige op grond van dezelfde ‘land-belofte’ 
aan Abraham, andere meer seculier): ISIS, IS, 
Turkije

 Vrede/bondgenootschappen met Israël (achter 
de schermen: de VS)
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 Uiteindelijk (of ten diepste): de berg Moria is de 
plek waar Abraham zijn zoon geofferd heeft.
◦ òf Izaäk 

◦ òf Ismaël

 Er woedt op de achtergrond een ‘geestelijke 
strijd’, die uiteindelijk door de Heer Zelf beslist 
zal worden.
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 Op het moment dat Israël in de steek gelaten 
is door al zijn ‘vrienden’, en alle volken tegen 
Israël ten strijde trekken (Zacharia 14:2)

 Dan roepen ze tot de HEERE om hulp

 Dan verschijnt de Messias

 Oordeel over de ongelovigen, redding en 
herstel voor de gelovigen

 Zowel voor Israël als voor Ismaël!
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 Jesaja 25:6,7: Hij zal op deze berg voor alle 
volken een feestmaal van vette spijzen …

 ‘En Hij zal op deze berg verslinden de sluier 
waarmee het gezicht van alle volken omsluierd 
is, en de bedekking waarmee alle naties 
bedekt zijn’

 Misschien blijkt dan Jezus van Nazareth:
◦ De Christus voor de gelovige christenen

◦ De Messias voor de gelovige joden (bekering!)

◦ De Mahdi (de 12e imam) voor de gelovige moslims 
(bekering!)
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