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Inleiding: 
Werelden in onrust

W aar was u op 11 september 2001? Net als bij de meeste 
andere mensen zullen de afschuwelijke beelden en emoties 
van die dag permanent in uw geheugen gegrift staan. Wie 
kan het beeld vergeten van een enorm passagiersvliegtuig 

dat zich in het World Trade Center boorde, de mannen en vrouwen die in 
de val zaten en hun dood tegemoet sprongen, het instorten van de torens 
en de wolk van tot stof ver-
gaan beton en puin die Man-
hattan met een laag bedekte? 

De vreselijke gebeurtenis-
sen van die dag veranderden 
onze wereld voorgoed. Aan 
het begin van een nieuwe 
eeuw kondigde dit een nieuw 
tijdperk aan van massater-
rorisme dat op burgers is 
gericht. Amerika’s gevoel 
van veiligheid – het gevoel 
dat iets dergelijks nooit bin-
nen haar eigen grenzen zou 
kunnen gebeuren – was voor 
altijd aan gruzelementen. 
Andere landen realiseerden 

zich snel dat dergelijke catastrofen ook hun steden zouden kunnen treffen 
(en inderdaad volgden vrij snel daarna aanslagen in Turkije, Spanje, Rus-
land, Engeland, Jordanië en andere landen). Terrorisme is een zeer reële 
dreiging gaan vormen voor miljoenen over de gehele wereld.

Door de gruweldaad van die dag schoot het Midden-Oosten ook naar 
de voorgrond in nieuwsprogramma’s overal ter wereld. Plotseling bleek 
dat wat duizenden kilometers verderop gebeurde, mensen waar ook ter 
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De schokkende zelfmoordaanslagen van 11 september 2001 
lieten zien dat gebeurtenissen in het Midden-Oosten een impact 
hebben op de hele wereld.
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fundamentalisme of het conflict in het Midden-Oosten. Als onderdeel 
van een doorlopend geheel was het simpelweg de datum waarop de zich 
opeengehoopte problemen van duizenden jaren uiteindelijk Amerika’s 
vasteland hadden bereikt.

Als we bedenken hoezeer het Midden-Oosten nu het nieuws domi-
neert, is het moeilijk te geloven dat aan het begin van de vorige eeuw het 
Midden-Oosten slechts “van marginaal belang” was voor de Westerse 
wereld. “De regio was in politiek opzicht een afgelegen gebied gewor-
den,” volgens historicus David Fromkin, auteur van A Peace to End All 
Peace (1989, pagina 24), een boek over de geboorte van het moderne 
Midden-Oosten. “Weinig Europeanen van Churchills generatie wis-
ten of trokken zich aan van wat gaande was in de saaie rijken van de          
Ottomaanse sultan of de Perzische Sjah,” merkt hij op (pagina 25).

Een eeuw later echter hebben alle landen ter wereld te maken gekre-
gen met wat zich in deze gewelddadige regio afspeelt. De wereldecono-

wereld kon treffen. Een regio die voor veel mensen onbelangrijk had 
geschenen, kreeg opeens alle aandacht op zich gericht toen landen overal 
op aarde wakker werden en zich realiseerden hoezeer het Midden-Oos-
ten een impact heeft op ons allen.

Men realiseerde zich maar al te snel dat problemen die duizenden 
kilometers verderop spelen, een grotere impact op ons kunnen heb-
ben dan beslissingen die door onze lokale of nationale overheid worden 
genomen. Het instorten van de Twin Towers had op de Amerikaanse 
economie een rechtstreeks effect dat veel groter was dan welke beslis-
sing die ooit ook maar op de dichtbij gelegen beurs aan Wall Street was 
genomen: er was sprake van een geschat verlies van 100 miljard dollar 
aan directe schade en 2 biljoen dollar aan korte-termijn beursverliezen. 

Het Midden-Oosten raakt ons allen

Maar 11 september was niet het begin van terrorisme, islamitisch 
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Udient te begrijpen wat geprofeteerd is 
over wat er nog zal gaan gebeuren in 

het Midden-Oosten. Of u het zich al dan niet 
realiseert, of al dan niet begrijpt, de gebeur-
tenissen daar zijn voorbestemd om het leven 
van ieder mens op aarde te raken. 

Waarom domineert het Midden-Oosten de 
krantenkoppen zo vaak? Eén voor de hand 
liggend antwoord is olie. Zonder olie om 
fabrieken draaiende te houden, huizen te 
verwarmen, auto’s te laten rijden en te zorgen 
voor energie en grondstoffen voor duizen-
den producten, zouden de economieën van 
veel landen tot stilstand komen. Het cruciale 
belang van olie alleen al zorgt ervoor dat het 
Midden-Oosten nog jaren de krantenkop-
pen blijft domineren. Maar er is nog meer 
dat ervoor zorgt dat het Midden-Oosten in 
het nieuws blijft. Het is de geboortegrond 
van ’s werelds drie grootste monotheïstische 
religies – het jodendom, het christendom en 
de islam. En maar al te vaak is dat niet alleen 
hun geboortegrond geweest, maar ook hun 
strijdtoneel, met volgelingen die oorlog tegen 
elkaar voeren om de macht te verkrijgen in het 
gebied, dat zij als heilig beschouwen. Nergens 

anders zijn deze conflicten zo duidelijk aan-
wezig als in Israël, en met name in Jeruzalem. 
Als u nog nooit in Jeruzalem bent geweest, 
is het moeilijk voor te stellen hoe het kan dat 
zó veel geschiedenis, religie en cultuur met 
elkaar in botsing kunnen komen en letterlijk 
nog naast elkaar kunnen bestaan. En nergens 
blijkt dit duidelijker dan op de Tempelberg, 
waar in het verleden al menig conflict over is 
ontstaan. De plaats kreeg voor het eerst de 
aandacht van Israëls koning David, die een 
dorsvloer had gekocht om er een altaar op te 
bouwen met het doel om daar de tempel te 
bouwen (1 Kronieken 21-22). De Tempelberg 
wordt zo genoemd omdat het de locatie is van 
de tempel die gebouwd is door Davids zoon 
Salomo (vernietigd door de Babyloniërs in 586 
voor Christus) en van de vervanging ervan die 
gebouwd is door Zerubbabel en later vergroot 
is door Herodes de Grote (en uiteindelijk met 
de grond gelijk is gemaakt door de Romeinse 
generaal Titus in 70 na Christus). Hier kwam 
Jezus van Nazareth om God te aanbidden, 
te onderwijzen en de geldwisselaars, schrift-
geleerden, Farizeëen en andere religieuze 
autoriteiten met hun handelswijze te confron-
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teren. Na Zijn dood en opstanding werd het 
christendom als het ware in de schaduw van 
de tempel geboren. Zijn volgelingen bleven 
daar nog verscheidene decennia komen om 
te aanbidden en te onderwijzen totdat de 
Romeinse legioenen een Joodse opstand 
neersloegen en het grootste deel van de 
nog in leven overgebleven Joodse bevolking 
wegvoerden. Een latere Joodse opstand, in 
132-135, leidde tot een Romeins besluit dat 
geen enkele Jood Jeruzalem meer mocht 
binnengaan, op straffe des doods. Eeuwen 
later, in 638, veroverden islamitische mos-
lims de stad. In 691 bouwden moslims de 
Rotskoepel op diezelfde Tempelberg, en 
omheinden de plek vanwaar Mohammed 
volgens moslims naar de hemel is opgeva-
ren. Tegenwoordig beschouwen moslims dit 
de op twee na heiligste plek in de islam: na 
Mekka, waar Mohammed is geboren, en 
Medina, waar hij onderdak vond en stierf. 

Er gingen enkele eeuwen voorbij voordat 
de kruisvaarders Jeruzalem veroverden en 
zowel moslims als joden afslachtten en van 
de Rotskoepel een kerk maakten. Hun macht 
over de stad duurde minder dan een eeuw 
voordat de moslims haar weer veroverden. 
Jeruzalem kwam nog drie maal in andere 
handen terecht voordat de moslims de stad 

weer in hun macht kregen en behielden van 
1244 tot 1917, toen het Ottomaanse rijk 
haar macht verloor in de Eerste Wereldoor-
log en de stad onder Brits bestuur kwam te 
staan.

In 1948 werd de moderne staat Israël 
geboren en kregen de Israëli’s door de 
oorlog van 1967 het bestuur over geheel 
Jeruzalem, hoewel ze de Tempelberg wel 
onder islamitische autoriteit lieten. Vandaag 
de dag kan men moslims zien bidden in de 
Rotskoepel bovenop de Tempelberg, Joden 
zien bidden bij de westelijke muur op amper 
een steenworp lager, en christenen zien 
bidden aan de Via Dolorosa en in de Heilig 
Grafkerk een paar honderd meter naar het 
noordwesten. En te midden daarvan ziet 
men de brokstukken van eeuwen vol conflict 
over deze heilige plaats. 

Wie zal het volgende hoofdstuk in de 
geschiedenis van deze gekwelde stad schrij-
ven? Geloof het of niet, maar de laatste 
hoofdstukken zijn al geschreven – eeuwen 
geleden geprofeteerd en opgetekend in de 
Bijbel. Sinister genoeg komen ze opmerkelijk 
overeen met de hedendaagse krantenkop-
pen. Op de volgende pagina’s zullen we u 
een overzicht geven van het verleden en van 
de krantenkoppen van de toekomst.
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mie draait om olie, waarvan de meeste onder het zand in de woestijnen 
van het Midden-Oosten ligt. Olie vormt een noodzakelijk onderdeel van 
westerse economieën en rijkdom, en een overvloedige en goedkope hoe-
veelheid daarvan is essentieel voor het in stand houden van de westerse 
voorspoed. Deze afhankelijkheid van olie heeft de relatie van westerse 
landen met deze regio fundamenteel veranderd en heeft de regio veran-
derd in een strategisch belangrijk deel van de wereld.

Een tweede fundamentele verandering die heeft plaatsgevonden in het 
Midden-Oosten in de afgelopen 100 jaar is het ontstaan van veel nieuwe 
landen, waardoor het besturen van dit gebied uitermate gecompliceerd is 
geworden. Met name het ontstaan van één bepaald land heeft geleid tot 
een cirkel van geweld en opschudding waaraan maar geen eind lijkt te 
komen. Maar verrassend genoeg heeft de Bijbel het ontstaan van dit land 
en het groeiende conflict dat op de geboorte van dit land zou volgen dui-
zenden jaren geleden al geprofeteerd.

Een vrede om alle vrede te beëindigen

De Eerste Wereldoorlog werd vaak “de oorlog die een einde zou 
maken aan alle oorlogen” genoemd. Aan het einde van de vredescon-
ferentie die volgde op het ergste conflict in de geschiedenis, verklaarde 
Archibald Wavell, een officier die in het Britse leger in Palestina had 
gediend en later werd gepromoveerd tot maarschalk, profetisch: “Na ‘de 
oorlog om de oorlog te beëindigen’ lijkt het wel alsof ze in Parijs aar-
dig succesvol zijn geweest in het sluiten van een ‘vrede om de vrede te 
beëindigen’” (Fromkin, pagina 5).

Vóór de Eerste Wereldoorlog werd het Midden-Oosten gedomineerd 
door het Ottomaanse rijk, het rijk van de Turken dat over alle landen, 
waarvan de namen ons nu zo bekend in de oren klinken, regeerde. De 
landen die we nu kennen onder de namen Turkije, Libanon, Syrië, Irak, 
Koeweit, Jordanië, Israël en nog andere landen, werden alle geregeerd 
door een rijk in verval dat ooit zelfs over grote landen in zowel Noord-
Afrika als Zuidoost-Europa heerste. Binnen dit rijk leefden verschillende 
volkeren samen in relatieve harmonie. Ongeveer 40 procent van de men-
sen bestond uit Turken en 40 procent uit Arabieren, terwijl de rest een 
mix was van verschillende etnische groepen – waarvan Armeniërs en 
Joden het grootste gedeelte uitmaakten. 

Als de Eerste Wereldoorlog niet was uitgebroken, had het op dit 
moment wellicht nog zo kunnen zijn. Aan het begin van de oorlog was 
het niet duidelijk welke kant het Ottomaanse rijk zou kiezen. Zowel de 
Britten als de Duitsers trachtten de Turken te paaien. Uiteindelijk besloot 
de sultan om de Duitse keizer te ondersteunen, een fatale beslissing die 
uiteindelijk zou leiden tot het ontstaan van vele nieuwe naties – en oor-

logen waaraan geen einde zou lijken te komen. Eén van de landen die 
zodoende tot ontstaan kwam, was de Joodse staat Israël, waardoor de 
geopolitieke situatie in die regio ingewikkeld werd, en uiteindelijk alle 
naties op aarde zou treffen.

Wat slechts weinigen zich realiseren is dit ene cruciale feit: na 1900 
jaar was het herstel van een Joods thuisland in het Midden-Oosten nood-
zakelijk om oude profetieën die in de Bijbel te vinden zijn, te vervullen. 
Deze regio, ooit een “politiek achtergebleven gebied” van weinig of geen 
waarde voor de westerse landen, is voorbestemd om het centrum van 
de laatste wereldwijde crisis te worden die catastrofale gebeurtenissen 
zal inluiden waardoor de mensheid naar de rand van de afgrond wordt 
gebracht – en onze wereld uiteindelijk voorgoed zal veranderen.

Op de volgende pagina’s zult u achter het verbazingwekkende verhaal 
komen van het verleden, het heden en de toekomst van deze belangrijke 
regio, een verhaal dat duizenden jaren geleden al werd vastgelegd – het 
verhaal van het Midden-Oosten in Bijbelse profetie.

Inleiding: Werelden in onrust
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land gestuurd te worden – een opmerkelijk keerpunt in de geschiedenis 
van het gebied.

We lezen over deze reis in Genesis 12:1-4, nadat Abrahams vader   
Terach was gestorven. Let nogmaals op zijn voorbeeld van gehoorzaam-
heid zonder enige vraag te stellen: “De Heere nu zei tegen Abram [dit 
was zijn oorspronkelijke naam die later in Abraham veranderd werd]: 
Gaat u uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader, naar 
het land dat Ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen 
en uw naam groot maken; en u zult tot een zegen zijn (…) Toen ging 
Abram op weg, zoals de Heere tot hem gesproken had, en Lot ging met 
hem mee. Abram was vijfenzeventig jaar oud, toen hij uit Haran vertrok.” 
Hebreeën 11:8 voegt daar nog aan toe: “En hij is weggegaan zonder te 
weten waar hij komen zou.”

God werkte met Abraham om hem en zijn afstammelingen in het 
land Kanaän te vestigen (dat later het Beloofde Land werd genoemd, en 
waarnaar vaak wordt verwezen als het Heilige Land). Op het kruispunt 

De zonen van Abraham

Het is onmogelijk om het huidige Midden-Oosten te begrijpen 
zonder kennis van de drie grote religies die uit dat gebied zijn 
voortgekomen -  het jodendom, het christendom en de islam. De 
geestelijke wortels van deze drie grote religies gaan terug tot één 

en dezelfde persoon, Abraham. De grote historische figuren achter deze 
drie religies – Mozes, Jezus Christus en Mohammed – zijn allen directe 
afstammelingen van 
Abraham.

Abraham, geboren 
in de Mesopotami-
sche stad Ur, was 
de zoon van Terach, 
een afstammeling 
van Sem, een zoon 
van Noach. Hij werd 
ongeveer 4000 jaar 
geleden geboren, 
maar zijn impact op 
het Midden-Oosten is 
nu nog steeds te mer-
ken. Als afstammeling 
van Noachs zoon Sem 
vormden Abraham en 
zijn afstammelingen een 
Semitisch volk. In Genesis 11 zien we dat Sems achterkleinzoon Eber 
(verzen 14-16) een rechtstreekse voorvader van Abraham was; van deze 
Eber komt het woord Hebreeuws.

Abraham, “de vader (…) van allen die geloven” (vergelijk Romeinen 
4:11), gehoorzaamde Gods opdracht om zijn vaderland Ur te verlaten en 
op weg te gaan naar Haran. Zoals Stefanus, de trouwe, eerste martelaar 
van het christelijke tijdperk, het verwoordde: “De God der heerlijkheid 
verscheen aan onze vader Abraham, toen hij nog in Mesopotamië was, 
voordat hij in Haran woonde, en Hij zei tegen hem: Ga uit uw land en 
uit uw familie en kom naar een land dat Ik u wijzen zal” (Handelingen 
7:2-3).

Zowel Ur als Haran waren steden in Mesopotamië, het gebied dat ligt 
tussen de Eufraat en de Tigris. Haran vormde een logische stopplaats voor 
Abraham en Sara, die op het punt stonden om door God naar een nieuw 

De zonen van Abraham
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God gaf Abraham de opdracht om Ur te verlaten en naar een nieuw land 
te reizen. God beloofde Abraham het gebied tussen Egypte en de rivier de 
Eufraat.

Scenes op een elegant ingelegd kistje dat opge-
graven is in Ur, in Zuid-Mesopotamië, beelden 
het dagelijkse leven in Abrahams tijd uit. God gaf 
Abraham de opdracht om zijn ouderlijk huis te 
verlaten om in een nieuw land te gaan wonen.
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van Azië, Afrika en Europa was dit gebied ideaal voor Gods uitverko-
ren volk, dat een voorbeeld zou moeten zijn voor de rest van de wereld 
(Deuteronomium 4:5-8). 

Toen Abraham in het nieuwe land kwam, beloofde God hem dat 
Hij dit land aan zijn afstammelingen zou geven (Genesis 12:7). “En de 
Heere zei tegen Abram (…) Sla toch uw ogen op en kijk vanaf de plaats 
waar u bent, naar het noorden, het zuiden, het oosten en het westen. 
Want al het land dat u ziet, zal Ik voor eeuwig aan u en uw nageslacht 
geven” (Genesis 13:14-15).

Verder zei God nog: “En Ik zal uw nageslacht maken als het stof van 
de aarde; als iemand het stof van de aarde zou kunnen tellen, dan zou 
ook uw nageslacht geteld kunnen worden” (vers 16). Opvallend genoeg 
veranderde God Abrams naam later tot Abraham (Genesis 17:5). Zijn 
vroegere naam betekende “hoge (verheven) vader”. God veranderde zijn 
naam in “vader van een menigte van volken” omdat Hij zei: “Ik zal 
u uitermate vruchtbaar maken: Ik zal u tot volken maken en er zullen 
koningen uit u voortkomen” (vers 6).

Op dat moment moeten de profetieën Abraham ironisch in de oren 
hebben geklonken, omdat zijn vrouw Sara onvruchtbaar was. Haar 
onvruchtbaarheid zou zeer veelzeggend blijken te zijn in de ontwikkeling 
van het moderne Midden-Oosten.

God beloofde Abraham in Genesis 15:4 dat hij een erfgenaam zou 
hebben, “iemand die uit uw eigen lichaam voortkomt”. In haar ongeduld 
zei Sara tegen Abraham dat hij bij haar Egyptische slavin Hagar een 
kind moest verwekken. Dit gebeurde “nadat Abram tien jaar in het land 
Kanaän gewoond had” (Genesis 16:1-3).

Abrahams eerste zoon wordt geboren

“Hij kwam bij Hagar en zij werd zwanger. Toen zij nu zag dat zij 
zwanger geworden was, was haar meesteres in haar ogen verachtelijk” 
(Genesis 16:4). De relatie tussen Sara en Hagar werd snel slechter en 
Hagar vluchtte. 

Maar aan Hager werd een Goddelijke boodschap gebracht met de 
opdracht om terug te keren. Haar werd ook verzekerd dat haar zoon vele 
afstammelingen zou krijgen – maar afstammelingen met karaktereigen-
schappen die heel hun geschiedenis door duidelijk zouden blijken: “Ik 
zal je heel veel nakomelingen geven, zo veel dat ze niet te tellen zul-
len zijn. Je bent nu zwanger en je zult een zoon ter wereld brengen. Die 
moet je Ismaël [God hoort] noemen, want de HEER heeft gehoord hoe 
zwaar je het te verduren had. Een wilde ezel van een mens zal hij zijn: 
hij schopt iedereen, iedereen schopt hem. Met al zijn verwanten zal hij in 
onmin leven” (verzen 10-12, NBV).

De beschrijving van Hagars afstammelingen is opvallend omdat 
veel van de huidige Arabieren Ismaëlieten zijn – afstammelingen van 
deze zelfde Ismaël, wiens vader Abraham was. Mohammed, stichter en 
profeet van de islam, stamde af van Kedar, een van de 12 zonen van 
Ismaël (Ismail in het Arabisch). Vandaag de dag zijn 22 naties in het 
Midden-Oosten en Noord-Afrika Arabische landen, waarvan het groot-
ste gedeelte van de bevolking aanhanger van de islam is. Nog eens 35 
landen zijn lid van de Organisatie van de Islamitische Samenwerking 
(OIS), waarvan de meeste islamitische regeringen hebben, maar waar-
van de bevolking een andere afkomst heeft. 

Zelfs voordat Ismaëls afstammelingen in het gebied arriveerden, werd 
de term Arabier al gebruikt om de mensen van het Arabisch schiereiland 
mee aan te duiden. Met de verspreiding van de islam strekten de Arabieren 
en de Arabische taal zich uit over een enorm gebied. 

De Goddelijke, profetische woorden die tot Hagar gesproken werden, 
zijn nog steeds van grote betekenis tegenwoordig. De profetie dat Ismaël 
“een wilde ezel van een mens” zal zijn is niet als een belediging bedoeld. 
De wilde ezel was de aristocraat onder de wilde dieren van de woestijn, 
de gewilde prooi van jagers. De profetie is een referentie naar hoe Isma-
els afstammelingen de levenswijze van de wilde ezel zouden volgen door 
een vrij en hoogstaand leven in de woestijn te leiden. 

“Hij schopt iedereen, iedereen schopt hem” verwijst op dezelfde 
manier naar zijn onafhankelijke levensstijl. Ismaëls afstammelingen 
hebben altijd weerstand geboden aan vreemde overheersing. “Met al 
zijn verwanten zal hij in onmin leven” is een verwijzing naar de vijand-
schap die er door de geschiedenis heen heeft bestaan onder de Arabie-
ren en tussen de Arabieren en de andere zonen van Abraham. 

Abrahams tweede zoon

Veertien jaar na de geboorte van Ismaël zegende God Abraham met 
een andere zoon, deze keer van zijn vrouw Sara. Hij zei tegen hen dat 
zij hun zoon Izak moesten noemen (hetgeen “hij die lacht” betekent van-
wege de ongelovige reactie toen hun werd gezegd dat ze een zoon zouden 
krijgen op hun hoge leeftijd, alsmede vanwege de vreugde die hij zijn 
ouders later zou brengen; Genesis 17:17, 19; 18:10-15; 21:5-6). Izak werd 
op zijn beurt de vader van Jakob, die ook wel Israël wordt genoemd, de 

De zonen van Abraham

“Er zijn twee volken in uw schoot, en twee naties zullen zich uit 
uw lichaam vaneenscheiden. Het ene volk zal sterker zijn dan 
het andere en de meerdere zal de mindere dienen.”
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vader van de Israëlieten. De afstammelingen van Ismaël en Izak zijn dus 
elkaars verwanten.

“Het kind [Izak] werd groot en werd van de borst genomen. Op de 
dag dat Izak van de borst af was, richtte Abraham een grote maal-
tijd aan. En Sara zag dat de zoon die Hagar, de Egyptische, Abraham 
gebaard had, aan het spotlachen was. Toen zei zij tegen Abraham: Jaag 
deze slavin en haar zoon weg, want de zoon van deze slavin zal niet 
met mijn zoon, met Izak, erven” (Genesis 21:8-10). Dit was niet goed in 
Abrahams ogen, want hij was van Ismaël gaan houden. “Maar God zei 
tegen Abraham: (…) Bij alles wat Sara u zegt, luister naar haar stem, 
want alleen het nageslacht van Izak zal uw nageslacht genoemd worden” 
(vers 12). God verzekerde Abraham verder: “Maar Ik zal ook de zoon 
van deze slavin [Ismaël] tot een volk maken, omdat hij uw nageslacht is” 
(vers 13). “God was met de jongen en hij werd groot. Hij woonde in de 
woestijn (…)” (vers 20).

Men kan niet stellen dat Ismaël Izak haatte. Maar na 14 jaar enig kind 
te zijn geweest, veranderde de komst van Izak de relatie van Ismaël met 
zijn vader Abraham grondig. Daarna voelde Ismaël afgunst en rivaliteit 
jegens zijn halfbroer, gevoelens die door de eeuwen heen in de stammen 
in stand zijn gebleven en die tegenwoordig nog van invloed zijn op de 
politiek in het Midden-Oosten.

Izaks twee zonen

En er lagen nog meer familiecomplicaties op de loer. Izak en Rebekka 
hadden op hun beurt twee zonen, Jakob en Ezau, tweelingen. Zelfs 
voordat ze geboren waren “stootten (de kinderen) in haar lichaam tegen 
elkaar” (Genesis 25:22). God legde het uit: “Er zijn twee volken in uw 
schoot, en twee naties zullen zich uit uw lichaam vaneenscheiden. Het 
ene volk zal sterker zijn dan het andere en de meerdere zal de mindere 
dienen” (vers 23). Beide broers zouden de stamvader worden van grote 
naties, een zegen van God voor Abrahams kleinzonen.

Normaal gesproken zou de eerstgeborene het geboorterecht ontvan-
gen, maar hier was het anders. Het Bijbelverslag laat zien dat Ezau zijn 

geboorterecht aan Jakob verkocht voor een kom linzensoep (verzen 
29-34), waarmee hij liet zien dat hij er geen waarde aan hechtte. Korte 
tijd later bedroog Jakob zijn vader door hem de zegen van het geboor-
terecht te laten geven (hoofdstuk 27). “Ezau haatte Jakob” hierom (vers 
41). En wederom zijn de gevolgen hiervan tegenwoordig nog zichtbaar.

De afstammelingen van Ezau (ook wel Edom genoemd, zie Genesis 
25:30) trouwden met de afstammelingen van Ismaël, waardoor hun ver-
bittering en wrok ten aanzien van Jakobs afstammelingen alleen maar 
erger werden door de eeuwen heen. Ezau’s kleinzoon Amalek (Genesis 
36:12) was de vader van de Amalekieten, die de bittere vijanden werden 
van Jakobs afstammelingen, de 12 stammen van Israël. Een profetie over 
Amalek voorspelde eindeloze oorlogen tussen hen, “van generatie op 
generatie” (Exodus 17:16). Sommige wetenschappers geloven dat veel 
van de huidige Palestijnen voornamelijk afstammen van de Amalekieten. 
Laten we nu naar het opmerkelijke verhaal van de stammen van Israël 
gaan – hun geprofeteerde opkomst en ondergang.

De zonen van Abraham 
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De opkomst en 
ondergang van het 

oude Israël
Eén van Gods meest opmerkelijke uitspraken kunt u lezen in       

Jesaja 46:9-10: “Denk aan de dingen van vroeger, van oude tijden 
af, dat Ik God ben en niemand anders. Ik ben God, en er is er geen 
als Ik, Die vanaf het begin verkondigt wat het einde zal zijn, van 

oudsher de dingen die nog niet plaatsgevonden hebben; Die zegt: Mijn 
raadsbesluit houdt stand (…)” (nadruk in dit boekje onzerzijds tenzij 
anders vermeld). Hier zegt God niet alleen dat Hij de toekomst kan ont-
hullen; Hij claimt ook de macht te bezitten om het te laten gebeuren! 
Nergens wordt dit duidelijker dan in de opmerkelijke profetieën over wat 
er met Abrahams afstammelingen via Jakobs nageslacht, de 12 stammen 
van Israël, zou gebeuren. Gods beloften aan Abraham zijn weliswaar 
indrukwekkend qua reikwijdte en omvang, maar ze begonnen wel klein 
– met de belofte van een zoon, Izak, die uit hem en Sara geboren zou 
worden (Genesis 17:19-21; 21:1-3). Izak kreeg vervolgens twee zonen, 
Jakob en Ezau (Genesis 25:19-26). Jakob kreeg 12 zonen, uit wie de 12 
stammen van Israël zijn voortgekomen.

De geprofeteerde geboorte van een natie

Maar lang daarvóór, voordat Abraham zelfs maar een zoon had, ont-
hulde God aan Abraham het feit dat zijn afstammelingen door een van 
de meest opmerkelijke “geboorteprocessen” zouden gaan waar een volk 
maar doorheen zou kunnen gaan – ze zouden eerst slaven zijn in een 
vreemd land vóórdat ze als natie zouden ontstaan.

Dit wordt geprofeteerd in Genesis 15:13-14: “Weet wel dat uw nako-
melingen vreemdelingen zullen zijn in een land dat niet van hen is; zij 
zullen hen dienen en men zal hen vierhonderd jaar onderdrukken. Maar 
ook zal Ik over het volk dat zij zullen dienen, rechtspreken en daarna 
zullen zij met veel bezittingen wegtrekken.”

Dit verwijst natuurlijk naar de Exodus, de Uittocht. De verrassende 
aaneenschakeling van omstandigheden die leidden naar de vervulling 
van deze profetie wordt in Genesis 37-50 en Exodus 1-14 nauwkeurig 
uiteengezet. 

Hoewel de Uittocht zelf één van de bekendste verhalen uit de Bij-
bel is, worden de gebeurtenissen die daarnaartoe leidden niet zo goed 

begrepen. Kort gezegd komt het erop neer dat Jakobs favoriete zoon, 
Jozef, werd verkocht als een slaaf door zijn jaloerse broers en in Egypte 
terechtkomt (Genesis 37). Als gevolg van een aantal gebeurtenissen en 
Gods zegeningen was Jozef daar zeer voorspoedig en klom hij verba-
zingwekkend genoeg op tot de hoogste positie in de Egyptische regering 
onder de farao (hoofdstukken 39-41).

Toen een hongersnood de regio trof, verhuisde Jozefs familie naar 
Egypte, dat dankzij Jozefs vooruitziende blik genoeg graan had opgeslagen 
om de hongersnood te overleven (hoofdstukken 42-47). Jozef zag in dat het 
God was geweest Die achter al deze gebeurtenissen had gezeten, en dat de 
dingen zodanig uitpakten dat zijn familie het zou overleven en Gods profe-
tieën zouden worden vervuld (Genesis 50:19-20).

De 12 zonen van Jakob – de voorouders van de stammen van Israël 
– waren voorspoedig in Egypte (Exodus 1:1-7). Maar toen “trad er in 
Egypte een nieuwe 
koning aan, die Jozef niet 
gekend had” (vers 8). De 
nieuwe farao, die zich 
bedreigd voelde door het 
groeiende aantal Israëlie-
ten, maakte hen tot sla-
ven en maakte “het leven 
bitter voor hen door hen 
zwaar werk te laten ver-
richten” (vers 14). God 
riep de zoon van twee 

van deze Hebreeuwse slaven, Mozes, die door wonderbaarlijke omstan-
digheden zelf een prins van Egypte was geweest, maar later een vluchte-
ling werd, om Israël te bevrijden uit hun slavernij. “Ik ben de God van 
uw vader, de God van Abraham, de God van Izak en de God van Jakob,” 
zei Hij tegen Mozes (Exodus 3:6). 

God vervolgde toen met een opmerkelijke profetie over wat Hij van 
plan was te doen met Mozes en zijn volksgenoten: “Ik heb duidelijk 
de onderdrukking van Mijn volk, dat in Egypte is, gezien en heb hun 
geschreeuw om hulp vanwege hun slavendrijvers gehoord. Voorzeker, Ik 

De opkomst en ondergang van het oude Israël

God vertelde Abraham dat verscheidene generaties van zijn 
afstammelingen in Egypte zouden wonen, en velen van hen zou-
den onder de zware last van slavernij gebukt gaan. God voor-
spelde ook dat Hij hen zou bevrijden – wat Hij ook deed, zoals is 
vastgelegd in het Bijbelse verhaal over de Exodus. 
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ken hun leed. Daarom ben Ik neergekomen om het volk te redden uit de 
hand van de Egyptenaren, en het te leiden uit dit land naar een goed en 
ruim land, naar een land dat overvloeit van melk en honing (…) Nu dan, 
ga op weg. Ik zal u naar de farao zenden, en u zult Mijn volk, de Israë-
lieten, uit Egypte leiden” (verzen 7-10). Wat God voorstelde om te doen 
was opzienbarend – een volk bevrijden uit slavernij onder de grootste 
grootmacht van hun tijd! De volgende hoofdstukken – die gaan over de 
10 plagen en het ontzagwekkende splijten van de Rode Zee – laten zien 
hoe God inderdaad op miraculeuze wijze de Israëlieten bevrijdde, en 
hoe Hij zelfs het detail van Zijn belofte aan Abraham dat ze “met veel 
bezittingen (zouden) wegtrekken” (Genesis 15:14; vergelijk Exodus 11:2; 
12:35-36) in vervulling deed gaan.

De Israëlieten in het Beloofde Land

Na Israëls wonderbaarlijke bevrijding uit Egypte volgden de perioden 
van de 40 jaar in de woestijn, van de verovering van het Beloofde Land 
en van de Israëlitische richters. Gedurende deze tijd werden er veel spe-
cifieke, kleinere profetieën gegeven en vervuld, welke opgetekend staan 

in de boeken Exodus, Numeri, Deuteronomium, Jozua en Richteren. Als 
we kijken naar de instelling van de Israëlitische monarchie, zien we dat 
van de dynastie van Israëls bekendste koning, David, al eeuwen daar-
vóór, toen de Israëlieten nog altijd in Egypte waren, geprofeteerd was 
dat deze voort zou komen uit de stam Juda (Genesis 49:8, 10). Zoals met 

veel profetieën het geval is, was deze tweeledig – wat wil zeggen dat het 
meer dan één bedoelde betekenis of vervulling had – aangezien deze ook 
aankondigde dat de komende Messias, Jezus Christus, uit de stam Juda 
zou voortkomen (vergelijk Hebreeën 7:14).

Vanwege ruimtegebrek zullen we niet ingaan op de tientallen speci-
fieke profetieën die gegeven en vervuld zijn gedurende de eeuwen dat 
de koninkrijken van Israël en Juda bestonden, maar zullen we alleen de 
meest opvallende kort bespreken.

Na het overlijden van de rechtvaardige koning David besteeg zijn 
zoon Salomo de troon. Salomo had alles wat zijn hart kon begeren – een 
machtig koninkrijk dat hij had geërfd van zijn vader, nederigheid, wijs-
heid en rijkdom die hij van God had gekregen (1 Koningen 3:11-13). 
Onder zijn regering werd het koninkrijk van de gezamenlijke stammen 
van Israël zelfs nog sterker, en domineerde de hele regio.

Maar helaas ontbrak het Salomo aan het persoonlijke karakter en de 
overtuiging om datgene te doen, waarvan hij wist dat hij dat behoorde te 
doen. Zijn hart keerde zich af van het dienen van de ene ware God naar 
het dienen van de vreemde goden van de landen rondom hem (1 Konin-
gen 11:4-8).

Het koninkrijk raakt verdeeld

Salomo’s verkeerd gekozen pad leidde het koninkrijk op een weg 
vanwaar geen herstel meer mogelijk zou zijn. Vanwege Salomo’s zonden 
kondigde God aan dat Hij het koninkrijk van hem los zou scheuren en 
aan een van Salomo’s dienaren zou geven (verzen 11-13). En inderdaad, 
het grootste deel van het koninkrijk splitste zich af om een rivaal te vol-
gen; slechts een minderheid zou Salomo’s zoon en de koningen uit de lijn 
van David blijven volgen. Deze profetie werd een paar jaar later na het 
overlijden van Salomo vervuld, toen de meeste stammen zich afscheid-
den om Jerobeam te volgen, de leider van het noordelijke koninkrijk 
Israël. De rest bleef trouw aan Salomo’s opvolger, Rehabeam, de leider 
van het zuidelijke koninkrijk Juda (1 Koningen 12; 2 Kronieken 10-11). 
De twee koninkrijken zouden elkaars rivalen – en soms zelfs vijanden – 
worden in de volgende twee eeuwen.

De meeste mensen nemen aan dat de Joden en de Israëlieten dezelfde 
mensen zijn. Maar dat is duidelijk niet juist. Eén blik op de geschiedenis 
en deze relevante hoofdstukken in de Bijbel laat zien dat het om twee 
verschillende koninkrijken gaat, het koninkrijk Israël en het koninkrijk 
Juda (waar het woord Jood van is afgeleid). Een interessant historisch 
feit is dat de eerste keer dat het woord Joods in de Bijbel voor komt in 2 
Koningen 16:5-6 (Het Boek) is, waar Israël een verbond heeft gesloten 
met een andere koning en in oorlog is met de Joden. 

De opkomst en ondergang van het oude Israël
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Het koninkrijk Israël verviel heel snel in afgoderij 
onder koning Jerobeam, die een nieuwe nationale 
religie instelde. Vruchtbaarheidsbeeldjes, links, wor-
den veel gevonden bij opgravingen rond Israëlitische 
steden. In Dan, boven, staat een groot gereconstru-
eerd altaar uit de Romeinse tijd op waarschijnlijk 
dezelfde plaats als waar Jerobeam eeuwen eerder 
een heidens altaar had gebouwd. 
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Israëls eerste koning, Jerobeam, stelde snel een nieuwe religie van 
afgoderij en syncretisme in (waarbij elementen van ware en valse aan-
bidding worden vermengd), waarvan het noordelijke koninkrijk zich 
nooit meer zou afkeren (1 Koningen 12:26-33). God stuurde veel profe-
ten om de Israëlitische koningen te waarschuwen voor de vernietiging 
die ze over zich zouden halen als ze zich niet tot Hem zouden keren.

De eerste profeet was Ahia, die de volgende waarschuwing gaf aan 
Jerobeams vrouw: “De Heere zal Israël treffen, zoals het riet in het 
water heen en weer zwiept, en Hij zal Israël wegrukken uit dit goede 
land, dat Hij hun vaderen heeft gegeven, en Hij zal hen verstrooien aan 
de overzijde van de 
rivier” (1 Koningen 
14:15).

Dit was een dui-
delijke aankondiging 
van het lot dat het 
noordelijke koninkrijk 
zou treffen als de men-
sen zich niet zouden 
bekeren – ze zouden in 
ballingschap gevoerd 
worden “aan de over-
zijde van de rivier” (de 
Eufraat) door het Assy-
rische rijk.

Veel andere profeten 
volgden, herhaalden 
Gods waarschuwingen 
aan de Israëlieten en 
hun koningen, en riepen 
hen dringend op zich te 
bekeren opdat hun dit 
afschuwelijke lot niet 
zou treffen. Onder deze 
profeten bevonden zich Amos, Hosea, Jesaja en Micha, en hun bood-
schappen zijn opgetekend in de Bijbelboeken die hun naam dragen.

Maar de boodschappen van deze profeten werden in de wind gesla-
gen. Uiteindelijk, in 722 voor Christus, werd het noordelijke koninkrijk 
na een serie aanvallen, invallen en deportaties vernietigd en werden zijn 
inwoners in ballingschap gevoerd door de Assyriërs – “aan de overzijde 
van de rivier”, zoals God hun eerste koning twee eeuwen daarvoor al 
had gewaarschuwd.

Juda volgt in de voetsporen van Israël

Het verhaal van Juda, het zuidelijke koninkrijk, is enigszins anders, 
maar even tragisch. Beide koninkrijken verlieten al snel de ware God en 
zonken weg in moreel en geestelijk verval. Waar het noordelijke konink-
rijk zelfs nooit een rechtvaardige koning had gehad, had Juda tenminste 
enkele koningen die zich wel tot God keerden en religieuze hervormin-
gen doorvoerden door de mensen ertoe aan te zetten om op de juiste 
wijze de ware God te aanbidden. Deze rechtvaardige koningen waren 
enigszins succesvol, althans voor even. Als gevolg daarvan hield het 
koninkrijk Juda het meer dan een eeuw langer uit dan zijn noorderbuur. 

Maar uiteindelijk zouden 
ook de mensen in Juda 
een zware prijs betalen 
voor het verwerpen van 
hun Schepper. Ze hadden 
een les kunnen leren van 
de ballingschap van de 
10 noordelijke stammen, 
zeker aangezien sommige 
Assyrische invallen ook 
veel van Juda verwoest-
ten. In Hizkia’s tijd werd 
vrijwel geheel Juda, met 

uitzondering van de hoofdstad Jeruzalem, veroverd door de Assyriërs – 
en Jeruzalem zou eveneens gevallen zijn als God de stad niet op boven-
natuurlijke wijze had bevrijd (2 Koningen 18-19).

De profeet Jesaja was de eerste om de specifieke vijand bekend te 
maken die Juda zou onderwerpen als zij eveneens zouden weigeren te 
veranderen. Hij zei het volgende tegen Hizkia: “Zie, er komen dagen 
dat alles wat er in uw huis is en wat uw vaderen tot op deze dag heb-
ben opgeslagen, naar Babel zal worden weggevoerd. Er zal niets over-
blijven, zegt de Heere. Bovendien zullen zij een aantal van uw zonen 
meenemen, die uit u zullen voortkomen, die u verwekken zult; zij zullen 
hovelingen worden in het paleis van de koning van Babel” (2 Koningen 
20:16-18). God stuurde vele andere profeten – onder wie Micha, Zefanja, 
Habakkuk en Jeremia – om Juda te waarschuwen, maar zonder succes. 
Zoals de Assyriërs de Israëlieten veroverden tijdens verschillende inva-
sies en deportaties, zo voerden de Babyloniërs de Joden in verschillende 
deportaties voor en na de val van Jeruzalem in 586 voor Christus weg. 
Veel details in de Bijbelse verslagen van de ondergang van Israël en Juda 
worden bevestigd door Assyrische en Babylonische verslagen uit die tijd, 
waarmee de juistheid van het Bijbelse verslag wordt bewezen.

De opkomst en ondergang van het oude Israël

Assyrië was een bruut en wreed rijk. De konin-
gen van dit rijk legden hun overwinningen vast 
op gedetailleerd gegraveerde stenen reliëfs zoals 
deze, die de muren van hun paleis versierden. 
Assyrische legers bestormen de muren van een 
stad (boven) terwijl de verslagen inwoners ervan 
aan hun lange tocht in ballingschap beginnen. In 
een andere scène, rechts, leggen schrijvers plun-
deringen vast terwijl vee wordt weggevoerd en 
ballingen worden meegevoerd op ossenkarren, op 
weg naar een onzekere toekomst.
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Juda’s ballingschap en terugkeer 

De afloop van Juda’s ballingschap was echter totaal anders dan die van 
het noordelijke koninkrijk. Israël werd gedeporteerd naar de verste uithoeken 
van het Assyrische rijk, waar haar inwoners hun nationaliteit en etnische 
identiteit verloren (voor meer details en om beter te begrijpen wie zij tegen-
woordig zijn, kunt u een gratis exemplaar aanvragen of downloaden van ons 
boekje Amerika en Groot-Brittannië in Bijbelse profetieën). Maar God gaf 
een bemoedigende belofte aan Juda door deze profetie van Jeremia: “Want 
zo zegt de Heere: Voorzeker, pas wanneer zeventig jaren in Babel voorbij 
zijn, zal Ik naar u omzien en over u Mijn goede woord gestand doen, door 
u terug te brengen naar deze plaats. Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik 
over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van 
kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven. Dan zult u Mij aanroepen 
en heengaan, u zult tot Mij bidden en Ik zal naar u luisteren. U zult Mij zoe-
ken en vinden, wanneer u naar Mij zult vragen met heel uw hart. Ik zal door 
u gevonden worden, spreekt de Heere, Ik zal een omkeer brengen in uw 
gevangenschap en u bijeenbrengen uit alle volken en uit alle plaatsen waar-
heen Ik u verdreven heb, spreekt de Heere, en Ik zal u terugbrengen naar 
de plaats vanwaar Ik u in ballingschap heb gevoerd” (Jeremia 29:10-14).

Hier zien we weer een opmerkelijke profetie die tot in detail is vervuld. 
Deze 70-jarige periode blijkt te zijn begonnen op het moment van de val 
van Jeruzalem en de vernietiging van Salomo’s tempel – het centrum van 
de Joodse verering van God – in 586 voor Christus, en is beëindigd met de 
voltooiing van een nieuwe tempel in Jeruzalem in 516 voor Christus. De Bij-
belboeken Ezra en Nehemia doen verslag van de terugkeer van veel van de 
Joodse ballingen uit Babylon.

De vier rijken uit  
Daniëls profetie

Onder de Joodse ballingen die uit Juda waren meegenomen in 
ballingschap was een jonge man wiens Hebreeuwse naam 
Daniël was, maar die door de Babyloniërs Beltsazar werd 
genoemd (Daniël 1:1-7). Daniël leefde in de roerige tijden van 

de teloorgang van zowel het koninkrijk Juda als het koninkrijk Babylon. 
Hij vervulde een hoge functie in zowel de Babylonische regering als in 
dat van de opvolger ervan, het rijk van de Meden en de Perzen.

Daniëls boek staat vol met profetieën over gebeurtenissen die vele 
eeuwen geleden vervuld zijn, maar ook over belangrijke gebeurtenissen 
die nog staan te gebeuren. Het onthult de vooraf geschreven geschiedenis 
van een regio, van Daniëls tijd tot aan de terugkeer van Jezus Christus.

Maar aan het einde van het boek gaf God Daniël de opdracht: “Houd 
deze woorden geheim en verzegel dit boek tot de tijd van het einde. 
Velen zullen het onderzoeken en de kennis zal toenemen” (Daniël 12:4). 
Dit geeft aan dat bepaalde grote profetieën die voorheen onlogisch sche-
nen, begrepen zullen worden naarmate het einde nadert.

De profetieën van Daniël vormen bewijs van de accuraatheid van de 
Bijbel. Veel van zijn profetieën zijn zó gedetailleerd en specifiek, dat ze 
critici van de Bijbel al versteld hebben doen staan.

Het is zelfs zo dat sommige sceptici de inhoud van Daniëls profe-
tische accuraatheid niet ter discussie hebben gesteld. In plaats van toe 
te geven dat zijn woorden inderdaad geïnspireerd zijn, hebben ze zijn 
boek simpelweg als oplichterij weggeschreven. Ze beweren dat het niet 
is geschreven door Daniël in de zesde eeuw voor Christus – hetgeen wel 
duidelijk blijkt uit de gebeurtenissen die in het boek beschreven worden 
– maar dat het door een onbekende auteur is opgeschreven rond 160 voor 
Christus, lang nadat veel van de geprofeteerde gebeurtenissen in het 
boek plaatsvonden. Dit is, aldus de critici, de werkelijke reden voor de 
verbazingwekkende juistheid van het boek!

Daniëls getuigenis stelt critici voor een uitdaging. Maar laten we eerst 
eens kijken naar de benaderwijze van de critici. Zij trekken Daniëls 
auteurschap in twijfel omdat hij in de eerste hoofdstukken naar zichzelf 
verwijst in de derde persoon, alsof hij over iemand anders schrijft. Maar 
volgens The Expositor’s Bible Commentary was dit “gebruikelijk bij de 
vroege auteurs van historische verslagen (…)” (1985, deel 7, pagina 4). 

De vier rijken uit Daniëls profetie
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Bij de beschrijving van sommige van zijn ervaringen schreef Daniël wél 
in de eerste persoon (Daniël 7:15; 8:15; 9:2; 10:2).

De identiteit van Daniëls critici is evenzeer opvallend. De eerste per-
soon die de authenticiteit van Daniëls auteurschap in twijfel trok, was 
de Griekse geleerde en historicus Porphyrius, die leefde in 233-304 na 
Christus. Hij is volgens historici een neo-platonist, hetgeen wil zeggen 
dat hij de leerstellingen van de Griekse filosoof Plato meer onderschreef 
dan die van de Bijbel. “Porphyrius staat algemeen bekend als een hard-
vochtig tegenstander van het christendom en een verdediger van het hei-
dendom” (Encyclopaedia Britannica, 11e uitgave, deel 22, pagina 104, 
“Porphyry”).

Aangezien Porphy-
rius een tegenstander 
was van het christen-
dom staat zijn objecti-
viteit hier ter discussie. 
Hij kon geen feiten op 
tafel leggen om zijn 
opinie mee te onder-
bouwen en zijn mening 
is ook in strijd met het 
getuigenis van Jezus 
Christus, Die naar 
Daniël verwees als de 
auteur van het boek 
(Mattheüs 24:15).

De theoloog Hië-
ronymus van Stridon 
(340-420 na Christus) 
weerlegde Porphyrius’ 
bewering. Daarna nam niemand Porphyrius’ opmerkingen meer serieus, 
tot vele eeuwen later. “Hij werd min of meer door christelijke weten-
schappers beschouwd als weinig meer dan een heidense tegenstander 
die door een naturalistische vooringenomenheid zijn oordeel had laten 
vertroebelen. Maar tijdens de periode van de Verlichting in de achttiende 
eeuw kwamen alle bovennatuurlijke elementen in de Schrift onder ver-
denking te liggen” (Expositor’s, pagina 13).

Sommige hedendaagse geleerden met meer liberale meningen hebben 
deze eeuwenoude argumenten gerecycled. Eugene Merrill, historicus op 
het gebied van het Oude Testament, zegt dat hun overtuigingen op zwak 
bewijs zijn gefundeerd. “(Daniëls) retoriek en taalgebruik passen uitste-
kend in de zesde eeuw [voor Christus] (…) Slechts op basis van subjec-

tieve argumenten en cirkelredeneringen wordt de historiciteit van deze 
man en wat hij heeft geschreven, ontkend” (Kingdom of Priests, 1996, 
pagina 484).

Fenomenale profetie en vervulling

De accuraatheid van Daniëls profetieën over gebeurtenissen die nog 
vér in de toekomst lagen, is spectaculair. In de 70-weken-profetie (te 
vinden in Daniël 9:24-27) bijvoorbeeld, waar “Daniël het exacte jaar van 
Christus’ optreden en het begin van Zijn bediening in 27 na Christus 
voorspelde” (Expositor’s, pagina 9).

Een andere verbazingwekkende profetie die door Daniël is opgete-
kend, betreft zijn uitleg van Nebukadnezars droom in hoofdstuk 2. In 
het tweede jaar van zijn regering had de Babylonische koning een ver-
ontrustende droom die geen van zijn adviseurs hem kon uitleggen. In de 
Babylonische cultuur werd een aanzienlijke waarde gehecht aan dromen, 
en Nebukadnezar was ervan overtuigd dat deze droom van grote beteke-
nis was (Daniël 2:1-3).

Zijn droom geeft ons een “onthulling van Gods plan voor de periode 
tot de laatste triomf van Christus” en “laat de van tevoren vastgestelde 
opeenvolging van wereldmachten zien die in het Nabije-Oosten zouden 
heersen tot aan de uiteindelijke overwinning door de Messias in de laat-
ste dagen” (Expositor’s, pagina’s 39, 46).

Zonder voorafgaande kennis van de inhoud van de droom legde 
Daniël aan Nebukadnezar de details van de droom uit: “U, o koning, 
keek toe, en zie: een groot beeld. Dit beeld was hoog, de glans ervan uit-
zonderlijk. Het stond voor u. De aanblik ervan was schrikwekkend. Het 
hoofd van dit beeld was van goed goud, zijn borst en zijn armen waren 
van zilver, zijn buik en zijn dijen van brons, zijn benen van ijzer, zijn 
voeten gedeeltelijk van ijzer, gedeeltelijk van leem” (Daniël 2:31-33).

Daniël vertelde Nebukadnezar dat zijn Babylonische rijk werd voor-
gesteld door het hoofd van goud (verzen 37-38). De zilveren, bronzen en 
ijzeren delen van het beeld stonden symbool voor drie sterke rijken die 
zouden volgen op het machtige Babylonische rijk (verzen 39-40).

Deze interpretatie verschafte een indrukwekkende vooruitblik op de 
geschiedenis. Nebukadnezars droom verscheen en werd geïnterpreteerd 
door Daniël rond 600 voor Christus. Het beeld stelde op symbolische wijze 
de opeenvolging voor van de grote rijken die het politieke toneel van dat 
gebied eeuwenlang zouden beheersen.

“Het zilveren rijk zou het Medo-Perzische rijk zijn, dat begon met 
Kores de Grote, die Babylon in 539 veroverde (…) Dit zilveren rijk was 
gedurende zo’n twee eeuwen oppermachtig in het Nabije en Midden-
Oosten” (Expositor’s, pagina 47).

De vier rijken uit Daniëls profetie

Daniël voorzegde de opkomst van rijken zoals het 
Griekse rijk en het Romeinse rijk honderden jaren 
voordat deze gebeurtenissen plaatsvonden. Het 
Parthenon in Athene is een herinnering aan de 
Griekse macht. 
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“Het bronzen rijk was het Grieks-Macedonische rijk dat door Alexan-
der de Grote werd gesticht (…) Het bronzen koninkrijk hield ongeveer 
260 of 300 jaar stand voordat het verdrongen werd door het vierde 
koninkrijk” (ibid.).

“IJzer staat voor hardheid en onverschrok-
kenheid, en beschrijft het Romeinse rijk, dat zijn 
grootste omvang bereikte onder de regering van 
Trajanus” (ibid.). Trajanus regeerde als keizer van 
98 tot 117 na Christus, en het Romeinse rijk zelf 
bleef nog vele eeuwen aan de macht.

Het vierde rijk werd voorgesteld door 10 tenen. 
De voeten en tenen waren deels uit ijzer en deels 
uit leem samengesteld, zoals vers 41 uitlegt. 
“Vers 41 gaat over een latere fase of uitloper van 
dit vierde rijk, voorgesteld door de voeten en tien 
tenen – bestaande uit ijzer en aardewerk, een fra-
giele basis voor het enorme monument. De tekst 
wijst er duidelijk op dat deze laatste fase geken-
merkt zal worden door een of andere federatie in 
plaats van door één enkel, krachtig rijk” (ibid.). 
(Voor meer informatie kunt u een gratis exem-
plaar van ons boekje Het boek Openbaring ont-
huld aanvragen of downloaden van onze website.)

Een volgende droom voegt belangrijke details 
toe

Aanvullende aspecten van deze opeenvolging 
van wereldomvattende rijken werden in een latere 
droom door Daniël onthuld. Ditmaal werden de 
vier rijken voorgesteld als vier dieren: een leeuw 
(het Babylonische rijk), een beer (het Medo-Perzische rijk), een luipaard 
(het Grieks-Macedonische rijk) en een vierde dier waarvan gezegd wordt 
dat het “gruwelijk” was en verschilde van al de rijken die ervoor waren 
geweest (Daniël 7:1-7).

Vers 7 zegt het volgende over het vierde wezen: “Daarna keek ik 
toe in de nachtvisioenen, en zie, het vierde dier was schrikwekkend, 
gruwelijk, en uitzonderlijk sterk. Het had grote ijzeren tanden [hetgeen 
overeenkomt met de ijzeren benen uit de eerdere droom]. Het at en ver-
brijzelde, en de rest vertrapte het met zijn poten. Het verschilde van al de 
dieren die ervóór geweest waren. En het had tien horens.”

Wat wil deze omschrijving zeggen? Ook dit is een verwijzing naar 
de grote macht van Rome, dat alles en iedereen verbrijzelde die tegen 

het rijk in opstand kwam. “De superieure kracht van de titaan Rome 
(…) wordt aldus benadrukt door de symboliek van dit vreselijke vierde 
dier” (Expositor’s, pagina 87). Vers 8 van Daniël 7 wijdt uit over de 10 
horens: “Terwijl ik op de horens bleef letten, zie, een andere, kleine, 
horen rees daartussen op. Drie van de eerdere horens werden voor 
hem uitgerukt. En zie, in die horen waren ogen als mensenogen en 
een mond vol grootspraak.” Verderop in dit hoofdstuk zien we dat 
deze kleine horen zichzelf verheft tot de positie van een internationaal 
machtige, religieuze leider (verzen 24-25), en zelfs een vals religieus 
systeem aanvoert dat de ware dienstknechten van God vervolgt.

Daniël 7:9-14 brengt ons dan in één keer naar het moment waarop 
Christus het Koninkrijk van God op aarde vestigt: “Hem werd gegeven 
heerschappij, eer en koningschap, en alle volken, natiën en talen moesten 
Hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die Hem 
niet ontnomen zal worden, en Zijn koningschap zal niet te gronde gaan” 
(vers 14). Dus dit Romeinse systeem blijft als gevolg van periodieke her-
oplevingen door de geschiedenis heen bestaan tot de eindtijd wanneer 
Jezus Christus terugkeert om over de aarde te regeren.

Openbaring 17 helpt ons ook inzicht te krijgen in deze eindtijdmacht. 
In dit hoofdstuk wordt deze eindtijdmacht wederom omschreven als 
een beest, maar nu zien we dat de laatste manifestatie ervan ook 10 
“koningen” omvat – leiders van naties of groepen van naties – die “één 
uur koninklijke macht zullen ontvangen” met de leider van deze eind-
tijdgrootmacht, een individu waarnaar de Bijbel refereert als “het beest” 
(Openbaring 17:12-13). Deze laatste opleving van het Romeinse rijk leidt 
naar Christus’ terugkeer wanneer ze “oorlog voeren tegen het Lam” (vers 
14).

Dit alles komt overeen met Daniël 2:44, dat er duidelijk op wijst dat 
de tweede komst van Christus zal plaatsvinden in een tijd waarin nog 
steeds overblijfsels van het vierde beest of koninkrijk (het Romeinse rijk) 
aanwezig zijn: “In de dagen van die koningen zal de God van de hemel 
echter een Koninkrijk doen opkomen dat voor eeuwig niet te gronde zal 
gaan en waarvan de heerschappij niet op een ander volk zal overgaan. 
Het zal al die andere koninkrijken verbrijzelen en tenietdoen, maar zelf 
zal het voor eeuwig standhouden.”

Het grootste deel van deze profetische gebeurtenissen, die tot in detail 
zijn uitgewerkt in deze twee dromen, is al in vervulling gegaan. Hun 
gedetailleerde vervulling bevestigt de goddelijke inspiratie van de Bijbel. 
De waarschijnlijkheid dat enig persoon dit zelf had kunnen voorspellen, 
tart elke geloofwaardigheid. “Maar er is een God in de hemel Die ver-
borgenheden openbaart. Hij heeft koning Nebukadnezar laten weten wat 
er in later tijd gebeuren zal” (Daniël 2:28).

De vier rijken uit Daniëls profetie

Het beeld dat Nebukad-
nezar zag in zijn droom 
was samengesteld 
uit vier verschillende 
metalen, die overeen-
kwamen met vier grote 
rijken. 
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De meest gedetailleerde profetie in de Bijbel

In Daniël 11 staat nóg een fenomenale profetie. De chronologische 
setting wordt gegeven in Daniël 10:1: “Het derde jaar van Kores, koning 
van Perzië.” Een “man” (vers 5), ongetwijfeld een engel (vergelijk Daniël 
9:21), kwam naar Daniël om hem te vertellen wat “in later tijd” zou 
gebeuren (Daniël 10:14).

De profetie die volgt is de meest gedetailleerde in de hele Bijbel. Het 
derde jaar van Kores was meer dan 500 jaar vóór de geboorte van Chris-
tus. Toch voorspelt deze profetie gebeurtenissen die zich vrijwel direct 
voordeden en zullen blijven voordoen tot aan de wederkomst van Chris-
tus. De eerste fasen van de profetie bevestigen de Bijbel omdat ze al in 
vervulling zijn gegaan, hetgeen bewezen kan worden door de Perzische 
en Griekse rijken te onderzoeken. Geen enkel mens zou dergelijke pre-
cieze, historische details kunnen voorspellen.

Sommige elementen van wat nu volgt zijn ingewikkeld en vereisen 
nauwkeurige aandacht. Maar een vergelijking tussen de profetische 
woorden en het historische verslag verschaft inzicht.

Langdurige politieke intrige

De eerste 35 verzen van Daniël 11 geven een verslag, jaren van tevo-
ren geschreven, van de conflicten tussen twee politieke entiteiten – de 
“koning van het zuiden” en de “koning van het noorden”. In de wereld-
geschiedenis wordt vaak naar de koning van het zuiden verwezen als 
Ptolemaeus (Ptolemaeus I Soter). De dynastie der Ptolemaeën regeerde 
vanuit Alexandrië in Egypte. De koning van het noorden regeerde vanuit 
Antiochië in Syrië onder de naam Seleucus of Antiochus.

Laten we met deze gegevens in ons achterhoofd eens kijken naar 
enkele details van de profetie. Deze profetie is belangrijk vanwege de 
onthulling van het politieke klimaat en de spanningen in het Midden-
Oosten voorafgaand aan zowel de eerste als de tweede komst van Jezus 
Christus als de Messias. Beide keren is Jeruzalem het centrum van de 
politieke conflicten in die tijd. 

Meer informatie over de historische vervulling van veel van deze pro-
fetie kunt u vinden in bronnen als The Expositor’s Bible Commentary, 
waaruit we hierna zullen citeren, of in andere betrouwbare naslagwerken. 
Ditmaal zullen we niet het gehele Schriftgedeelte citeren, maar raden 
we u aan dat u in uw eigen Bijbel de genoemde verzen leest. Onthoud 
daarbij dat deze details al vér voordat ze in vervulling gingen, werden 
voorspeld.

Daniël 11:2: Met “nog drie koningen” worden bedoeld Cambyses, 
de oudste zoon van Kores; pseudo-Smerdis, een oplichter die zichzelf 
voordeed als Kores’ jongere zoon, die in het geheim vermoord was; en 

Darius de Pers. “De Perzische koning die Griekenland was binnengeval-
len (…) was Xerxes [in de Bijbel Ahasveros genoemd], die regeerde van 
485-464 voor Christus” (Expositor’s, pagina 128).

Verzen 3-4: “Vers 3 laat ons kennismaken met (…) de opkomst van 
Alexander de Grote” (ibid.). Het taalgebruik in vers 4 “wijst er duidelijk 
op dat deze machtige veroveraar een naar verhouding korte regeerpe-
riode zou hebben (…) In zeven of acht jaar voltooide hij de in militair 
opzicht meest magnifieke verovering in de menselijke geschiedenis. 
Maar hij leefde daarna nog slechts vier jaar; en (…) stierf als gevolg van 
een koorts in 323 (…)” (ibid.).

Alexanders rijk werd opgedeeld “in vier kleinere en zwakkere rijken” 
(Expositor’s, pagina 129). Alexanders zoon, die opgroeide onder toe-

zicht van de zoon van een van zijn 
generaals, werd in 310 vermoord en 
Alexanders halfbroer werd in 317 
vermoord. “Zodoende waren er geen 
afstammelingen of bloedverwanten 
meer om Alexander zelf op te vol-
gen” (ibid.). Zijn koninkrijk werd 
dus niet verdeeld onder zijn nakome-
lingen (vers 4). 

Alexanders generaals voerden 
oorlog om de macht over zijn rijk. In 
de daaropvolgende strijd en oorlogen 
om heerschappij verloren zij alle-
maal hun leven, op vier na, die de 
leiders van de vier delen van zijn rijk 
werden. Deze vier waren Cassander, 
die in Griekenland en het Westen 
regeerde, Lysimachus in Thracië en 
Klein-Azië, Ptolemaeus in Egypte 
en Seleucus in Syrië. Twee van deze 
vier – namelijk Ptolemaeus en Seleu-
cus – breidden hun macht en ter-
ritorium uit. Zij werden de koningen 
van Egypte respectievelijk Syrië. 

De intriges die volgen, hebben met deze twee te maken. Naar hen 
wordt verwezen als de koning van het zuiden (Ptolemaeus) en de koning 
van het noorden (Seleucus) vanwege hun locatie vanuit Jeruzalem gezien.

Vers 5: “De koning van het zuiden moet Ptolemaeus I zijn geweest” 
(Expositor’s, pagina 130). De Bijbelse uitdrukking “een van zijn vor-
sten” verwijst naar Seleucus. Hij had oorspronkelijk onder Ptolemaeus 

De vier rijken uit Daniëls profetie

Daniël voorspelde in zijn profetische 
boek tot tweemaal toe de komst 
van Alexander de Grote. Geleerden 
hebben Alexander aangewezen als 
de “opvallende horen” uit Daniël 
8:5-8 en als de “machtige koning” 
uit Daniël 11:3-4. 
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gediend. In het conflict na Alexanders dood had Seleucus de uiteindelijke 
heerschappij over Syrië verkregen en werd hij koning van het noorden. 
Seleucus vergaarde uiteindelijk meer macht dan Ptolemaeus. De dynastie 
van de Seleucidische lijn zou blijven bestaan tot 64 voor Christus.

De oorlog van Laodice

Vers 6: Tussen de koning van het zuiden en de koning van het noor-
den bestond een constante spanning en vijandigheid. Ptolemaeus I stierf 
in 285 voor Christus. In 252 trachtten de twee rijken een verdrag te 
sluiten, waarbij Berenice, de dochter van Ptolemaeus II zou trouwen met 
Antiochus II, de koning van het noorden. Laodice, de eerste vrouw van 
Antiochus II, was woedend omdat hij van haar scheidde. Uit wraak zette 
ze een complot op vanuit haar plaats van verbanning. Ze zorgde ervoor 
dat Berenice en haar minderjarige zoon vermoord werden. “Niet lang 
daarna was de koning [Antiochus II] zelf vergiftigd (…)” (ibid.).

Laodice riep zichzelf uit tot koningin aangezien haar zoon Seleucus 
II te jong was om te regeren. De profetie “zíj [Berenice] zal overgele-
verd worden” verwijst naar de coup die Laodice pleegde om de executie 
van Berenice te bewerkstelligen. Sommige edelen die Berenice hadden 
ondersteund als koningin werden eveneens afgezet.

Verzen 7-9: Vergelding bleef niet uit. Een serie militaire acties, die 
bekend kwamen te staan als de Oorlog van Laodice, was het resultaat. 
Ptolemaeus II stierf spoedig nadat Laodice zijn dochter Berenice had 
omgebracht. Ptolemaeus III trachtte de dood van zijn zuster te wreken. 
Hij viel de koning van het noorden aan en veroverde de Syrische hoofd-
stad Antiochië. Vers 8 beschrijft de herovering door Ptolemaeus van 
“lange tijd geleden verloren gegane afgoden en afgodsbeelden” (Expo-
sitor’s, pagina 131) die door Cambyses in 524 voor Christus uit Egypte 
waren gestolen. 

In 240 werd vrede gesloten tussen Ptolemeaus III en Seleucus II, en 
de vijandigheden bleven uit tot 221, toen Ptolemaeus III stierf.

Verzen 10-12: De zonen van Seleucus II vielen de koning van het 

zuiden aan nadat hun vader was gestorven. Een van deze zonen, Seleu-
cus III, regeerde slechts drie jaar. Zijn militaire activiteit stelde naar 
verhouding weinig voor. Hij stierf door vergiftiging. Een andere zoon, 
Antiochus III (de Grote), zou wél “overspoelen, doorkruisen en terugko-
men”. Hij veroverde Judea.

Ptolemaeus IV, de koning van het zuiden, nam wraak (vers 11) en 
versloeg het grotere leger van Seleucus III in de Slag bij Raphia. Na zijn 
overwinning leefde Ptolemaeus een totaal bandeloos leven en slachtte hij 
tienduizenden Joden af in Egypte (vers 12). Door dit alles verzwakte hij 
zijn koninkrijk.

Verzen 13-16: De frase “na verloop van tijd” verwijst naar een inci-
dent toen Antiochus III 14 jaar na zijn nederlaag tegenover Ptolemaeus 
V kwam te staan, toen nog een jonge jongen. (Ptolemaeus IV was in 203 
gestorven.) De Egyptische provincies waren nog volop in beroering van-
wege de verachtelijke heerschappij van Ptolemaeus IV. Veel mensen – 
waaronder de Joden die sympathiek stonden tegenover de koning van het 
noorden – sloten zich aan bij Antiochus tegen de koning van het zuiden. 
De opstand werd uiteindelijk neergeslagen door de Egyptische generaal 
Scopus (vers 14). Scopus versloeg ook het leger van Antiochus in de win-
ter van 201-200. De koning van het noorden reageerde hierop met een 
nieuwe inval. Hij veroverde de stad Sidon (“een versterkte stad”), waar 
Scopus zich overgaf (vers 15). Antiochus verkreeg de volledige controle 
over het Heilige Land, het “sieraadland” (vers 16).

Vers 17: De Willibrordvertaling geeft dit vers als volgt weer: “Zijn 
streven [dat wil zeggen, van de koning van het noorden] is erop gericht 
het hele rijk van de koning van het zuiden in zijn macht te krijgen. Ten 
behoeve daarvan zal hij een vredesverdrag met hem sluiten en hem een 
vrouw geven om zo zijn rijk te gronde te richten. Maar hij zal niet in 
zijn opzet slagen en zijn plan mislukt.” Nadat hij Scopus heeft versla-
gen, wilde Antiochus de macht over Egypte zelf verkrijgen. Hij gaf zijn 
dochter, Cleopatra, aan Ptolemaeus V tot vrouw. Antiochus dacht dat 
zij zou handelen ten gunste van haar vader, en de belangen van haar 
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man zou schenden. Maar zij dwarsboomde zijn plannen door de kant 
van Ptolemaeus te kiezen.

Verzen 18-19: Uit frustratie viel Antiochus eilanden en steden 
in het gebied rond de Egeïsche Zee aan. Hij verleende ook asiel aan 
Rome’s vijand Hannibal van Carthago, die hem hielp om Griekenland 
binnen te vallen. Rome reageerde hierop door Antiochus aan te vallen 
en zijn legers te verslaan. De Romeinen ontnamen hem veel van zijn 
territorium en namen verscheidene gijzelaars mee naar Rome, onder 
wie Antiochus’ zoon. Rome legde hem een zware oorlogsschatting op 
(vers 18). 

Te schande gemaakt keerde Antiochus terug naar zijn vesting, 
Antiochië. Omdat hij niet in staat was om de zware belastingen te beta-
len die hem door de Romeinen waren opgelegd, probeerde hij een hei-
dense tempel te plunderen. Zijn actie bracht de lokale bevolking zó tot 
woede, dat zij hem doodden, en hem op die manier tot een roemloos 
einde brachten (vers 19).

Vers 20: Weliswaar behoort het boek niet tot de Schrift, maar volgens 
het apocriefe boek 2 Makkabeeën 3:7-40 was Antiochus’ andere zoon, 
Seleucus IV, evenmin in staat om de belastingen te betalen. Seleucus 
stuurde een Jood, Heliodorus, om de tempel in Jeruzalem te beroven. 
Heliodorus ging naar de heilige stad, maar wist niets buit te maken. 
Seleucus werd later door Heliodorus vergiftigd, waardoor hij stierf, 
“maar niet door toorn en niet door oorlog”.

Antiochus Epifanes

Daniël 11:21-35: Deze verzen spreken over de beruchte Antiochus 
IV (ook wel bekend als Epifanes), de broer van Seleucus IV, die eerder 
al als gijzelaar mee naar Rome was genomen. Hij was een “tirannieke 
onderdrukker die alles in het werk stelde om de Joodse religie totaal te 
vernietigen” (Expositor’s, pagina 136).

Antiochus nam wetten aan die de uitoefening van de Joodse religie 
verboden, op straffe des doods. Hij was een ongelooflijk wrede man. Op 
zijn bevel werd “een bejaarde schriftgeleerde, Eleazar, zó gegeseld dat 
hij stierf, omdat hij had geweigerd om varkensvlees te eten. Een moe-
der en haar zeven kinderen werden na elkaar afgeslacht in het bijzijn 
van de gouverneur omdat zij weigerden te knielen voor een beeld. Twee 
moeders die hun pasgeboren zoons hadden besneden, werden door de 
stad gereden en voorover van de stadsmuur geworpen” (Charles Pfeiffer, 
Between the Testaments, 1974, pagina’s 81-82).

Vers 31: Dit verwijst naar de gedenkwaardige gebeurtenissen van 16 
december in 168 voor Christus, toen een krankzinnige Antiochus Jeruza-
lem binnenviel en 80.000 mannen, vrouwen en kinderen doodde (2 Mak-

kabeeën 5:11-14). Vervolgens ontwijdde hij de tempel door een offer aan 
de Griekse oppergod Zeus te brengen. Deze wandaad was een voorloper 
van een vergelijkbare gebeurtenis waarvan Jezus Christus heeft aange-
kondigd dat deze in de laatste dagen zal plaatsvinden (Mattheüs 24:15).

Verzen 32-35: Aan de ene kant lijken deze verzen de onbedwingbare 
wil en moed van de Makkabeeën, een familie van priesters die weer-
stand boden aan Antiochus en zijn opvolgers, te beschrijven. De opstand 
door de Makkabeeën tegen de Syrische koning werd ontketend toen 
“Mattathias, de leidende priester in de stad Modi’ien (…), de beambte 
van Antiochus had gedood die gekomen was om de nieuwe wet met 
betrekking tot afgoderij op te leggen, en hij een guerrillagroep vormde 
die naar de heuvels vluchtte (…)” (Expositor’s, pagina 141).

Mattathias werd hierin gesteund door zijn vijf zonen, van wie de 
bekendste Juda of Judas is, maar die als bijnaam Maqqaba (Aramees 

voor hamer, waarvan de naam Mak-
kabeeën is afgeleid) had. Veel van 
deze patriotten lieten het leven in 
dit streven, maar door hun onver-
schrokkenheid werden de Syrische 
legers uiteindelijk uit het land ver-
dreven.

Aan de andere kant zouden deze 
verzen ook kunnen verwijzen naar 
de nieuwtestamentische kerk, van-
wege alle verwijzingen naar mach-
tige werken, vervolging en afvallig-
heid. En dat is goed verdedigbaar 
aangezien Daniëls profetie vanaf dit 
punt een andere toonzetting heeft en 
expliciet verwijst naar “de tijd van 
het einde” aan het einde van vers 
35. Expositor’s zegt het volgende: 
“Met de beëindiging van de voor-
gaande perikoop [Bijbelfragment] 

in v. 35 eindigt het voorspellende materiaal dat ontegenzeggelijk van 
toepassing is op de Hellenistische rijken en de strijd tussen de Seleuciden 
en de Joodse patriotten. Deze huidige sectie (verzen 36-39) bevat enkele 
kenmerken die nauwelijks van toepassing zijn op Antiochus IV, hoewel 
de meeste details zowel op hem als op zijn pendant van de eindtijd, ‘het 
beest’, van toepassing zijn.”

“Zowel liberale als conservatieve geleerden zijn het erover eens dat 
heel hoofdstuk 11 tot op dit vers onvoorstelbaar accurate voorspellin-

De vier rijken uit Daniëls profetie

De Joodse priester Mattathias ontke-
tende een opstand tegen Antiochus 
Epifanes toen hij met geweld weer-
stand bood tegen de door de koning 
opgelegde afgodendienst. 
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gen bevat van de hele serie gebeurtenissen vanaf de regering van Kores 
(…) tot de onsuccesvolle poging van Antiochus Epifanes om het Joodse 
geloof uit te roeien” (Expositor’s, pagina 143).

Vanaf dit punt zou iets meer dan een eeuw verstrijken voordat de 
Romeinse generaal Pompeius Jeruzalem zou veroveren. Het grootste deel 
van het Midden-Oosten kwam onder de macht van het Romeinse rijk, en 
veel van zíjn macht kwam in de daaropvolgende eeuwen terecht bij zijn 
oostelijke helft, het Byzantijnse rijk.

Maar zoals we in het volgende hoofdstuk zullen zien, verscheen toen 
een opmerkelijke, nieuwe macht en religie op het toneel, dat het Midden-
Oosten vele eeuwen zou domineren – het islamitische rijk.

De opkomst van       
de islam

De afstammelingen van Ismaël leefden relatief op de achtergrond 
gedurende de periode van de koninkrijken Israël en Juda, en 
de Assyrische, Babylonische, Perzische, Griekse en Romeinse 
rijken. Ze bleven op zichzelf op het Arabisch schiereiland, waar 

het woestijnleven hard was en ze vaak onder elkaar vochten. Maar dit 
veranderde aan het begin van de zevende eeuw, minder dan 600 jaar na 
de tijd van Jezus Christus, toen de beroemdste afstammeling van Ismaël 
op het toneel verscheen. Tot het begin van de 7e eeuw aanbaden de Ara-
bieren afgoden. De grote tempel in Mekka had 365 afgoden (een voor 
elke dag van het jaar) en was een niet onaanzienlijke bron van winst 
voor de lokale ondernemers die voor hun inkomen afhankelijk waren 
van de pelgrims die de plaats kwamen bezoeken.

Dit religieuze landschap zou drastisch veranderen met de profeet 
Mohammed en de religie die hij stichtte, de islam.

Mohammed behoorde tot de familie Haashim (in het Arabisch Beni 
Hashim) van de machtige stam van de Koeraisj, die de leiding had over 
de afgodentempel in Mekka. Volgens het islamitische geloof was het in de 
buurt van Mekka, bij de berg Hira, dat de aartsengel Gabriël voor het eerst 
aan Mohammed verscheen in 610 na Christus, en hem wijsheid van God 
openbaarde. Deze en de daaropvolgende openbaringen vormen de Koran 
(of Qoer’an), de heilige schriften van de islam, een boek met ongeveer de 
omvang van het Nieuwe Testament. 

Mohammed, wiens naam betekent “geprezene”, werd een moedige en 
vastberaden prediker van het monotheïsme, het geloof in één God, een 
geloof dat een bedreiging vormde voor de commerciële voorspoed van 
andere leden van zijn stam. Hun pogingen om hem te doden faalden, en 
in een korte tijd maakte Mohammed een einde aan de polytheïstische 
afgoderij in het gebied door deze te vervangen door de islam (hetgeen 
letterlijk “overgave” of “onderwerping” aan de ene ware God, Allah, 
betekent).

Mohammeds prediking zorgde voor iets waar het Ismaëls afstamme-
lingen vanaf het begin aan ontbroken had – eenheid, waardoor ze in staat 
waren om een groot volk te worden dat zich kon verspreiden en andere 
volken kon beïnvloeden. Vanuit dit bescheiden ontstaan in de woestijn 
van het Arabisch schiereiland verspreidde de islam zich over de verdere 

De opkomst van de islam
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wereld. Tegenwoordig behoren 57 landen tot de Organisatie van de Isla-
mitische Samenwerking (OIS), zodat ze samen meer dan een kwart van 
alle landen op aarde vormen. 

Hoewel slechts 22 van deze landen Arabische landen zijn, waarvan 
een groot gedeelte bevolkt wordt door afstammelingen van Ismaël, zijn 
de andere 35 landen ook ofwel geheel ofwel grotendeels islamitisch. De 
landen lopen geografisch gezien van West-Afrika door het centrum van de 
wereld tot Indonesië, een enorme strook landen die zich met elkaar vereen-
zelvigen als volgelingen van de islam. 

Daarnaast wonen nog miljoenen andere moslims, volgelingen van de 
islam, in Noord-Amerika en West-Europa. De religie blijft zich snel uit-
breiden als gevolg van een hoog geboortecijfer en agressieve werving.

Tegenwoordig heeft de islam meer dan 1,6 miljard volgelingen (cij-
fers 2010). Ze aanbidden allen Allah, die zij beschouwen als de ene 
ware God. Ze komen 
samen voor hun ere-
dienst in moskeeën, 
waarbij de vrijdag hun 
uitverkoren heilige dag 
is, hoewel het voor de 
aanhangers wel toege-
staan is om op die dag 
te werken. 

Hun credo, de sjahada 
(“getuigenis”) genaamd, 
bestaat uit slechts acht 
woorden in het Arabisch 
- La illaha ila Allah, 
wa Muhammadun rasul 
Allah – hetgeen betekent 
“(er) is geen godheid 
(dan) alleen God, en Mohammed is de gezant van God”. Het plechtig en 
oprecht opzeggen van deze woorden is het enige vereiste om een moslim 
te worden. Het woord moslim betekent “iemand die zich overgeeft (aan 
Allah)”.

De jaartelling begint voor moslims bij de hidjra (soms gespeld als 
hijra of hijrah), toen Mohammed vluchtte uit Mekka naar Medina in 622 
na Christus. Aangezien het islamitische jaar met maanmaanden rekent, 
zijn er 354 of 355 dagen in elk jaar, hetgeen betekent dat hun jaar onge-
veer 11 dagen korter is dan een jaar in de westerse wereld, waar de jaar-
telling is gebaseerd op de Gregoriaanse zonnekalender. Dit betekent dat 
islamitische feesten elk jaar op verschillende dagen volgens de Gregori-

aanse kalender vallen en vervolgens steeds vroeger in het Gregoriaanse 
jaar vallen.

Mohammed stierf op 8 juni 632 na Christus zonder een mannelijke 
erfgenaam achter te laten en zonder een opvolger te hebben aangesteld. 
Het gevolg hiervan was chaos en verwarring in het hele islamitische rijk, 
dat al na slechts een decennium zó gegroeid was dat het de omvang had 
van een derde gedeelte van de omvang van de huidige 48 continentale 
staten van Amerika. 

Slechts één kind van zijn geliefde vrouw Khadijah was nog in leven 
toen hij stierf, de mooie Fatima. Ze groeide op, trouwde en kreeg kinde-
ren die haar overleefden. Al Mohammeds huidige afstammelingen, die 
sjarifs en sayyids genoemd worden, kunnen hun afstamming herleiden 
via deze Fatima. Fatima’s echtgenoot, Ali ibn Abu Talib, een neef en 
geadopteerde zoon van Mohammed, was ook zijn eerste bekeerling na 
Khadijah. Ali en Fatima hadden twee jonge zonen op het moment dat 
Mohammed stierf.

Aangezien Ali de naaste bloedverwant van Mohammed was, meen-
den velen dat hij zijn opvolger moest zijn. Na veel conflicten hierover 
werd hij afgewezen ten gunste van een welgestelde handelaar uit Mekka 
die een van Mohammeds eerste bekeerlingen en zijn bondgenoot was 
geweest op zijn beroemde vlucht op een kameel, 10 jaar daarvoor. Zijn 
naam was Abu Bakr. Hij was ook de vader van Mohammeds favoriete 
vrouw, Aïsja, en aangewezen om de plaats van de profeet in te nemen bij 
het uitspreken van publieke gebeden tijdens Mohammeds laatste ziekbed.

De openbaringen waren gedaan aan Mohammed, dus Abu Bakr 
volgde Mohammed niet volledig op. Toch werd aan hem de autoriteit 
gegeven over de seculiere, politieke en bestuurlijke functies van het rijk, 
met de titel “Kalief rasul Allah”, hetgeen betekent “Opvolger van de 
Profeet van God”. De titel wordt meestal afgekort tot “kalief” en wordt 
toegekend aan het hoofd van de staat in door moslims geregeerde landen. 
Het ambt van islamitisch kalief bleef een islamitische instelling tot aan 
het ontstaan van de Turkse republiek in 1924, toen het werd afgeschaft 
door de seculiere regering van Kemal Ataturk. 

Hoewel de overgang na de dood van Mohammed plots en onverwacht 
plaatsvond en onenigheden veroorzaakte onder de volgelingen van     
Fatima’s echtgenoot Ali bleven de stammen verenigd onder Abu Bakr.

Snelle uitbreiding van het islamitische rijk

Vóór Abu Bakr stierf wees hij Omar ibn al-Chattab aan als zijn 
opvolger. Kalief Omar was de eerste kalief die de verheven titel Amir al 
Mumineen, “Leider der Gelovigen”, kreeg. Tijdens zijn 10 jaar durende 
regering vond de eerste grote golf van islamitische territoriale uitbreiding 

De 14e-eeuwse moskee van sultan Hassan in 
Caïro staat naast de 19e-eeuwse Ar Rifai moskee. 
Egypte werd in de zevende eeuw overwegend 
islamitisch.
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plaats toen de kinderen van Ismaël zich naar alle richtingen verspreiden 
vanuit hun oude thuis in de woestijn.

Kalief Omar was een kundig leider van zijn troepen en hij bewees 
een formidabele tegenstander te zijn van de twee grootmachten uit zijn 
tijd, het Byzantijnse rijk en het Perzische rijk. Het eerste was het ooste-
lijke Romeinse rijk, dat was ontstaan uit het oudere Romeinse rijk nadat 
Constantijn in de vierde eeuw een nieuwe hoofdstad had gevestigd in 
Byzantium (dat daarna naar hem vernoemd werd, Constantinopel) – dat 
nu Istanbul in Turkije is. Dit rijk heerste over Klein-Azië, het Egeïsch 
schiereiland, een groot gedeelte van Noord-Afrika en het Nabije-Oosten. 
Aan de noordoostzijde van het Arabisch schiereiland lag het Perzische, 
of Sassanidische, rijk. De Perzische en Byzantijnse rijken waren voort-
durend met elkaar in gevecht, waardoor beide steeds zwakker werden en 
kwetsbaar voor het nieuwe, krachtige, ambitieuze en jonge islamitische 
rijk dat uit Arabië kwam. Het Sassanidische rijk viel, maar het Byzan-
tijnse rijk bleef bestaan als een voortdurend bedreigd en kleiner wordend 
rijk tot het ingenomen werd door de islamitische Turken in 1453. 

Onder het roepen van Allahu Akbar (“God is groot!”), de islamitische 
oproep tot de strijd, waren de Arabische strijders op hun kamelen en 
paarden geweldige tegenstanders, en ze versloegen alle troepen die het 

in de strijd tegen hen opnamen. Sinds de dagen van Alexander de Grote 
was er niet meer zo’n sterk leger geweest dat zo snel zijn tegenstanders 
veroverde. Een eeuw van overwinning lag voor hen in het verschiet. 
Syrië en het Heilige Land werden in 635-636 ingenomen; het gebied van 
Irak het daaropvolgende jaar; Egypte en Perzië vier jaar later. 

Jeruzalem vormde hun grootste overwinning en werd in 638 veroverd. 
Jeruzalem, in het Arabisch Al-Quds (“de Heilige”) genoemd, is tot op 
heden de twee na heiligste stad in de islam, na Mekka en Medina. Mos-
lims geloven dat Mohammed naar de hemel is opgevaren op zijn gevleu-
gelde paard Burak vanaf de rots die te zien is in de Rotskoepel. Deze 
Rotskoepel is aan het einde van de zevende eeuw gebouwd en is qua 
architectuur een van de prachtigste gebouwen ter wereld. 

Moslims geloven ook dat dit de plaats is waar Abraham zijn zoon 
kwam offeren – zij het dat deze zoon Ismaël was in plaats van de door 
de Bijbel genoemde zoon Izak (Genesis 22:1-14). Gebouwd op het grote 
plateau van de Tempelberg dat Herodes de Grote eeuwen eerder had 
laten bouwen, vormen de Rotskoepel en het omringende gebied tot op de 
dag van vandaag het meest bestreden en betwiste stukje onroerend goed 
op aarde.

Binnen een eeuw na de dood van Mohammed reikte het Arabische 
rijk van het Midden-Oosten via Noord-Afrika tot aan Spanje in het 
westen en naar het oosten via Centraal-Azië tot aan India. Eén van hun 
uitlopers reikte zelfs tot aan de poorten van Parijs voordat het door 
Karel Martel in 732, precies 100 jaar na het overlijden van Moham-
med, in de Slag bij Poitiers tot een stoppen werd gebracht. 

De snelle uitbreiding van de islam bleef nu uit tot de 12e eeuw, toen 
weer een grote uitbreiding van de islam plaatsvond onder de Soeffi’s 
(islamitische mystici), die de islam verspreidden over India, Centraal-
Azië, Turkije en het Afrika ten zuiden van de Sahara. Islamitische han-
delaren hielpen de religie zelfs nog verder te verspreiden, namelijk tot 
aan Indonesië, het Maleisisch schiereiland en China. “Als gevolg van 
het belangrijke islamitische gelijkheidsbeginsel binnen de gemeenschap 
van gelovigen en haar officiële discriminatie van volgelingen van andere 
religies werden snel bekeerlingen gewonnen,” merkt de Encyclopaedia 
Britannica (15e uitgave, deel 9, pagina 912, “Islam”) op. Hoewel Joden 
en christenen als “volk van het Boek” werden getolereerd, moesten zij 
een speciale belasting betalen, de djizja. Maar “van heidenen (…) werd 
geëist dat zij ofwel de islam zouden aannemen of anders zouden sterven” 
(ibid.). 

Na de moord op kalief Omar in november 644, toen hij voorging in 
gebed in de moskee van Medina, werd Ali opnieuw gepasseerd door de 
groep van kiezers bij het aanwijzen van een opvolger. Het kalifaat werd 

De islam verspreidde zich over het Midden-Oosten, Noord-Afrika en Zuid-Azië 
in twee grote uitbreidingsgolven, waarvan de eerste plaatsvond in de zevende 
eeuw en de tweede in de 12e en daaropvolgende eeuwen. Sh

au
n 

Ve
ni

sh

De opkomst van de islam



 3938 Het Midden-Oosten in Bijbelse profetie

toegekend aan Osman ibn Affan, die tot de eerste bekeerlingen van de 
islam behoorde en een bondgenoot van de profeet was geweest. 

Tijdens zijn regeerperiode werd de Koran in haar huidige vorm vol-
tooid. Daarvóór werd het grootste gedeelte van de inhoud ervan eenvou-
digweg uit het hoofd geleerd door Mohammeds volgelingen (Moham-
med, die zelf ongeletterd was, had nooit iets ervan opgeschreven). Dit 
werd verzameld door een team mannen dat aangesteld was om de heilige 
schriften samen te voegen onder leiding van de islamitische geleerde 
Zaid ibn Thabit.

Moslims geloven dat de Koran het letterlijke woord van God (Kalimat 
Allah) is, en niet de woorden van Mohammed. De eerste woorden van 
de Koran zijn Bism’illah ir-Rahman ir-Rahim, “in naam van Allah, de 
Barmhartige, de Genadevolle”.

De islam raakt verdeeld door vraagstuk opvolging

Osman regeerde 12 jaar (644-656) voordat hij in Medina werd 
vermoord. Zijn moord werd aanleiding voor openlijke religieuze en 
politieke conflicten binnen de islamitische gemeenschap die tot op de 
huidige dag nog bestaan.

Na Osmans dood kwam de leiding over de gemeenschap eindelijk 
te liggen bij Ali, de inmiddels op leeftijd zijnde echtgenoot van Fatima 
die inmiddels als geleerde gestopt was met werken. Voor zijn volgelin-
gen was Ali de eerste en enige rechtsgeldige kalief. De meeste moslims 
aanvaardden hem als de vierde kalief, maar velen waren fel tegen zijn 
leiding. 

Het rijk zou te lijden krijgen onder voortdurende politieke en reli-
gieuze conflicten, onlusten en opstanden. Vijf jaar later werd ook Ali 
vermoord. Voordat één van zijn zoons tot opvolger kon worden benoemd, 
nam Osmans neef, het hoofd van de tak van de Omajjaden (behorend 
tot de Koeraisj-stam), de leiding op zich, waardoor het dispuut tussen de 
twee groepen tot een nieuw hoogtepunt werd gebracht.

Ali’s volgelingen meenden dat alle kaliefs moesten afstammen van 
Ali als Mohammeds meest naaste bloedverwant. Deze mensen werden 

de “volgelingen van Ali” genoemd (Shiat Ali in het Arabisch, sjiieten). 
De meerderheid geloofde echter dat iedereen tot kalief kon worden 
benoemd, ongeacht de lijn van afstamming. Deze mensen werden de 
soennitische moslims genoemd – soenna betekent het “pad” of de “weg” 
van de profeet. In tegenstelling tot de sjiieten hebben de soennieten over 
het algemeen de leiding van kaliefs geaccepteerd. 

Toen Ali’s zoon Hoessein, een kleinzoon van Mohammed, in 680 in 
Karbala (wat nu Irak 
is) werd vermoord 
samen met 72 van zijn 
volgelingen en bond-
genoten volgde daarop 
veel geweld. De sjiieten 
hadden nu een marte-
laar. Ze namen toe in 
aantal en vastberaden-
heid en raakten meer 
en meer verbitterd over 
de overheersing door 
de soennitische mos-
lims. Deze vijandelijk-
heid bestaat tot op de 
huidige dag. 85 procent 
van de moslims is 
soennitisch, en de rest 
is sjiiet. Hoewel ze het 
eens zijn over de grond-

slagen van de islam hebben politieke, theologische en filosofische verschil-
len de afstand tussen beide groepen verder vergroot. Wat alles nog verder 
bemoeilijkt, is de neiging onder de sjiietische moslims om in verschillende 
sekten uiteen te vallen. 

Tegenwoordig vormen de sjiieten de heersende macht in Iran en 
de grootste religieuze gemeenschap in Libanon en Irak. Veel mensen 

De Rotskoepel in Jeruzalem is een van ’s werelds 
bekendste religieuze heilige plaatsen. Het gebouw, 
dat gebouwd is in de periode tussen 685 tot 691 
bovenop het tempelplateau dat eeuwen eerder 
door de Bijbelse koning Herodes de Grote werd 
gebouwd, blijft een belangrijk punt van conflict 
tussen Israëli’s en Arabieren.
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denken dat de sjiieten sterk naar terrorisme neigen, als ze alleen al den-
ken aan de Iraanse Revolutie die de sjah in 1979 aan de kant zette. De 
meeste antiwesterse terroristen komen echter uit de stroming van het 
wahabisme van de soennitische islam, die in de 18e eeuw in Saoedi-Ara-
bië ontstond. Eén van de aantrekkingskrachten van de islam is de nadruk 
op de oemma of gemeenschap. “Hoewel er veel islamitische sekten en 
bewegingen zijn geweest, zijn alle volgelingen met elkaar verbonden 
door een gemeenschappelijk geloof en een gevoel bij een gemeenschap te 
horen” (ibid., pagina 912). Dit gevoel van verbondenheid is pas de laatste 
200 jaar in de periode van Westerse suprematie sterker geworden. Het 
bereiken van Arabische en islamitische eenheid is nog steeds een groot 
verlangen van moslims in de hedendaagse wereld.

Ismaël wordt het geprofeteerde “grote volk”

Na de dood van Ali maakten de Omajjaden van het kalifaat een over-
erfelijk ambt, dat gedurende bijna een eeuw tot 750 vanuit Damascus 
heerste. In deze tijd was het grootste deel van het Iberisch schiereiland 
(Spanje en Portugal) veroverd, samen met het restant van Noord-Afrika. 
Naar het oosten toe trok een golf van islamitische legers door Centraal-
Azië richting India en China. Vóór het einde van hun machtsperiode 
hadden de moslims een rijk gesticht dat groter was dan dat van Rome, en 
hadden ze miljoenen mensen tot de islam bekeerd.

De Omajjaden werden vervangen door de Abbasidische dynastie, wier 
37 kaliefs gedurende 5 eeuwen (750-1258) vanuit Bagdad regeerden. 
Op dat moment, toen een groot deel van Europa zich nog in de Mid-
deleeuwen bevond (geïsoleerd als Europa was, niet in het minst door vij-
andige moslims rond haar grenzen), vormde de islamitische wereld een 
grote beschaving die de literatuur en het onderwijs van de oude wereld 
beschermde en in stand hield, en in de wereld voorop liep wat betreft 
kennis en begrip van wiskunde, scheikunde, natuurkunde, astronomie, 
geografie en geneeskunde. 

Zoals al zo veel eeuwen daarvoor op goddelijke wijze was geopen-
baard aan Abraham en Hagar met betrekking tot hun zoon, werd Ismaël 
inderdaad een “groot volk” (Genesis 17:20; 21:18) – een van de grootste 
rijken die de wereld ooit gekend heeft.

Net als alle beschavingen kwam er echter na een langzaam verval ook 
een einde aan de Abbasidische dynastie. Gedurende deze periode, toen 
de centrale autoriteit verzwakt raakte, verbrokkelde de islamitische een-
heid, een probleem dat de moslims tot op deze dag hindert. De doods-
steek voor het rijk kwam toen de Mongoolse bendes Bagdad overvielen 
in 1258, de laatste kalief doodden en de inwoners van de stad gruwelijk 
vermoordden, waardoor er een einde kwam aan het rijk.
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Tegen de tijd dat de profeet Moham-
med de leerstellingen van de nieuwe 

islamitische religie predikte, hadden de 
Joden al sinds zo’n vijf eeuwen geen land 
meer gehad. Ze waren in opstand gekomen 
tegen de Romeinse overheersing in 66 n.C., 
een opstand die vier jaar duurde voordat 
de Romeinen in staat waren deze neer te 
slaan. Daarna lag de tempel in Jeruzalem 
in puin. Een latere opstand, die duurde van 
132 tot 135 (de Bar Kochba-opstand) leidde 
tot de totale verwoesting van Jeruzalem. 
De Romeinen bouwden een nieuwe stad 
bovenop de ruïnes ervan en noemden deze 
stad Aelia Capitolina. Geen enkele Jood 
mocht deze stad binnengaan, op straffe 
des doods. De Joodse volksstaat bestond 
niet meer. En ze zou niet meer bestaan 
tot het midden van de 20e eeuw. Na de 
nederlagen van de twee Joodse opstanden 
vluchtten veel overlevende Joden weg uit 
Judea naar andere delen van het Romeinse 
rijk en daarbuiten. Van 638 tot 1917 stond 
Jeruzalem onder islamitisch bestuur met 
uitzondering van een korte periode tijdens 
de kruistochten. Verstrooid onder de volken 
verlangde het Joodse volk ernaar om terug 
te keren naar hun vaderland. Vervolgd door 
regeringen en de Roomse kerk, verstoken 
van gelijke rechten en veelvuldig verdre-
ven door de volken in wier gebied ze zich 
hadden gevestigd, bleef het lijden van het 
Joodse volk eeuwenlang voortduren. Tegen 
het einde van de 19e eeuw ontstond de 
Zionistische beweging en begonnen Joden 
terug te keren naar hun oorspronkelijke 
vaderland. Onder de leiding van de ver-
zwakkende Ottomaanse Turken voegden 
de terugkerende Joden zich bij andere 
Joden die eeuwenlang in het gebied waren 
gebleven. Ze waren voorspoedig en namen 
toe in aantal. In 1917, na de ondergang van 
de Ottomaanse Turken, kwam het gebied 
onder Brits bestuur te staan. In datzelfde 
jaar legde de Britse regering de Balfour-
verklaring (genoemd naar de Britse minister 

van Buitenlandse Zaken, Arthur Balfour) af, 
waarin Zionisten een nationaal thuisland 
in Palestina werd beloofd. Ondertussen 
beloofden de Britten de Arabieren onaf-
hankelijkheid in hun eigen thuisland, in een 
poging om een opstand aan te moedigen 
van de Arabieren tegen de Ottomaanse 
Turken, die de kant van Duitsland hadden 
gekozen in de Eerste Wereldoorlog – twee 
beloften die uitermate met elkaar in tegen-
spraak zouden blijken te zijn.

Gedurende de drie decennia van Brits 
bestuur bleef de Joodse bevolking in het 
gebied groeien – en beschouwde de daar 
geboren Arabische bevolking dit meer en 
meer als een bedreiging. Schermutselingen 
tussen de twee kwamen steeds meer voor. 
De Joodse weerstand tegen het Britse 
bestuur en onhoudbare burgerlijke con-
flicten leidden tot het terugtrekken van 
de Britten en de verdeling van Palestina 
door de Verenigde Naties. De door de VN 
in 1947 goedgekeurde Resolutie 181 hield 
in de verdeling van het mandaat van het 
Britse bestuur over Palestina in een Joodse 
staat en een Arabische staat, waarbij Jeru-
zalem onder bestuur van de VN zou komen 
te staan. De resolutie werd door de Joden 
in Palestina aanvaard, maar verworpen 
door zowel de Arabieren daar als de Ara-
bieren in alle Arabische staten. De Joodse 
staat Israël werd gesticht op de avond van 
14-15 mei 1948, met een bevolking van 
een half miljoen mensen. Direct werd ze 
aangevallen door legers van vijf Arabische 
landen – Libanon, Syrië, Saoedi-Arabië, 
Jordanië en Egypte. Israël zegevierde, maar 
er zouden decennia vol geweld volgen, met 
de daarbij behorende oorlogen in 1956, 
1967, 1973 en 1982. De rancune van de 
Arabieren over het bestaan van Israël blijft 
onopgelost en het bestaan van de Joodse 
staat blijft nog steeds onzeker in een zorg-
wekkende, vijandige regio. De meerderheid 
van het Joodse volk woont nog steeds 
buiten de landsgrenzen van Israël. 

De Joden: van de verstrooiing tot de 
moderne staat Israël
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De kruistochten: gevecht om het Heilige Land

Tijdens de heerschappij door de Abbasidische kaliefs kwamen het 
katholieke Europa en de islam zwaar met elkaar in botsing. Vanwege 
de uitbreiding van de islam naar het Iberisch schiereiland en de poging 
om Frankrijk te veroveren, was er al eerder een conflict geweest tus-
sen deze twee, maar het losrukken van Jeruzalem uit de macht van de 
islam op 15 juli 1099 vormde het begin van een langdurige periode vol 
rivaliteit tussen de twee religieuze machten.

De Europese kruistochten beroofden, verkrachtten, vermoordden 
en maakten slaven van de bevolking van Jeruzalem in een uitzinnige 
slachting die zowel Joden als moslims tot op heden herdenken. De hei-

lige Rotskoepel werd 
veroverd en er werd 
een kerk van gemaakt 
door de islamitische 
halve maan te vervan-
gen door het christe-
lijke kruis. De mos-
lims werden woedend 
en beloofden plechtig 
om de stad te herove-
ren van de ‘infidels’ 
(“ongelovigen”, oor-
spronkelijk een Latijns 
woord dat door de 
katholieken gebruikt 
werd om moslims mee 
aan te duiden).

Pas op 2 oktober 
1187 waren de islami-
tische legers in staat 
om de macht over 

Jeruzalem te heroveren, onder leiding van Saladin (Salah ad-Din, het-
geen “de juistheid/goedheid van de godsdienst” betekent), de sultan van 
Egypte en Syrië. Saladin riep de jihad (heilige oorlog) uit om Palestina te 
heroveren op de vijanden van de islam.

Het gouden kruis boven op de Rotskoepel werd door de islamitische 
halve maan vervangen, maar Saladin was niet uit op wraak op zijn 
tegenstanders. In plaats daarvan behandelde hij zowel de vijandelijke 
soldaten als de burgerbevolking met mildheid en vriendelijkheid – een 
sterk contrast met de Europeanen die tienduizenden mensen hadden 
afgeslacht toen ze de stad innamen.

In de daaropvolgende eeuw zouden nog meer kruistochten volgen, 
waarbij Jeruzalem voor een korte periode van 1229 tot 1239 en van 
1243 tot 1244 weer werd veroverd, maar de legers van het kruis moes-
ten uiteindelijk het Heilige Land aan de moslims overlaten. Pas in 1917, 
tijdens de Eerste Wereld-
oorlog, waren westerse 
christenen opnieuw in staat 
om Jeruzalem te veroveren 
en gedurende slechts drie 
decennia de macht over de 
stad te behouden.

De opkomst van het        
Ottomaanse rijk

De volgende grootmacht 
in die regio waren de Otto-
maanse Turken, die in 1453 
de macht over Constantinopel 
verwierven en daarmee het 
instortende Byzantijnse rijk 
(dat meer dan een millen-
nium daarvoor door Rome 
was gesticht) volledig te 
gronde richtten. De Turken, 
een islamitisch, maar niet-
Arabisch volk, kregen in 
1517 de macht over Jeruzalem en zouden de daarop volgende vier eeu-
wen over het Midden-Oosten heersen. 

De Ottomanen breidden zich razendsnel uit naar Zuidoost-Europa en 
tot aan de poorten van Wenen voordat het teruggedrongen werd aan het 
einde van de 17e eeuw. Een periode van verval volgde in de 19e eeuw toen 
verschillende landen in de Balkan en Noord-Afrika zich uit de Ottomaanse 
heerschappij wisten te bevrijden. 

De Arabieren verafschuwden de Turkse heerschappij en wachtten gedul-
dig op een mogelijkheid om hun onafhankelijkheid en de voorbije glorieuze 
tijd weer terug te krijgen.

Men zou spoedig weer van Ismaëls zonen horen.

De opkomst van de islam
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De enorme Aya Sophia (“Heilige Wijsheid”) 
in Istanbul, Turkije, uit de zesde eeuw was 
een van de grootste herkenningspunten van 
het christendom tot het Byzantijnse rijk in 
handen viel van de Ottomaanse Turken in 
1453. De Ottomanen maakten er een mos-
kee van door het gebouw te voorzien van 
minaretten en andere elementen.Gedurende de lange periode waarin de moslims 

over Jeruzalem heersten, werden twee van de hei-
ligste plaatsen voor de islam, namelijk de met goud 
overtrokken Rotskoepel en de Al Aqsa moskee 
(kleinere grijze koepel aan de linkerzijde) gebouwd 
boven op het enorme plateau dat in de eerste eeuw 
door Herodes de Grote werd gebouwd en waarop 
de tempel in Christus’ tijd had gestaan.



 4544 Het Midden-Oosten in Bijbelse profetie

Het ontstaan van het 
moderne Midden-Oosten

Honderden jaren lang hadden de Arabieren geen eigen regering. 
Vanaf de verovering van de Arabische landen door de Otto-
maanse Turken in het begin van de 16e eeuw hebben ze niet een 
onafhankelijk volk gevormd. Tot de Eerste Wereldoorlog bevond 

het grootste deel van de Arabische wereld zich binnen de grenzen van 
het Ottomaanse rijk. Andere delen waren in de 19e eeuw tot de koloniale 
gebieden van de 
Europese mach-
ten gaan beho-
ren toen het 
Ottomaanse rijk 
begon te krim-
pen. De Arabie-
ren verlangden 
naar een vrije 
en onafhan-
kelijke, Ara-
bischsprekende 
staat. In de 20e 
eeuw zouden ze 
onafhankelijk 
worden – maar 
dan niet als 
één land, maar 
als meer dan 
20 landen. Een 
grote frustratie 
voor de Ara-
bische wereld 
tegenwoordig is dat er 22 Arabische landen zijn met maar weinig direct 
vooruitzicht op Arabische eenheid. Toen ze aan het begin van de 20e 
eeuw nog onderdanen van de Ottomaanse sultan waren, kende de Ara-
bische wereld vrede. Slechts weinigen hadden toen kunnen bevroeden 
hoe fundamenteel deze regio zou veranderen in de volgende decennia. 
In het jaar 1900 was het Midden-Oosten inderdaad een “politiek ach-
tergebleven gebied”, zoals beschreven in de inleiding.

De katalysator die de landkaart van dat gebied zou veranderen, was 
de Eerste Wereldoorlog. De moord op de Oostenrijkse aartshertog Frans 
Ferdinand in Sarajevo op 28 juni 1914 was de gebeurtenis die aanleiding 
vormde voor de oorlog. Binnen enkele weken waren alle grote landen 
in Europa erbij betrokken. Problemen in de Balkan namen toe toen het 
Ottomaanse rijk in verval raakte en zich uit die gebieden terugtrok. Nati-
onalistisch sentiment onder de verschillende etnische groepen stuwde de 
gevoelens op tegen de buitenlandse keizerlijke overheersing en uitte zich 
rechtstreeks tegen zowel het Oostenrijks-Hongaarse rijk als de Turken. 

Aan het begin van de oorlog was het niet duidelijk welke kant de 
Ottomanen zouden kiezen. Uiteindelijk kozen ze ervoor om Duitsland 
en Oostenrijk te steunen tegen de alliantie van Engeland, Frankrijk en 

Rusland. Dit 
zou een fatale 
vergissing 
blijken te zijn. 
Binnen enkele 
jaren leidde 
het na eeuwen-
lange heer-
schappij tot de 
ineenstorting 
van het Otto-
maanse rijk 
en het einde 
van de Turkse 
overheersing in 
de Arabische 

wereld. Een eeuw later is het nog steeds moeilijk te begrijpen hoe de 
moord op een betrekkelijk onbekende Europese aartshertog heeft kun-
nen leiden tot zo’n turbulente verandering en een eeuw vol geweld waar-
aan geen einde lijkt te komen, maar het schot dat door de hele wereld is 
gehoord, galmt nog steeds na. 

Nationalistische en etnische ambities leiden tot verandering

Vóór de moord kwamen door heel Europa en het Midden-Oosten heen 
al etnische ambities bovendrijven. In het Victoriaanse tijdperk was impe-
rialisme in zwang geraakt. Het idee dat één land, dat vaak beschouwd 
werd als superieur, kon heersen over andere landen die daartoe minder 
in staat waren, was totaal aanvaardbaar in een Europa dat door multi-
etnische rijken werd gedomineerd. Veel van deze landen waren betrekke-
lijk vriendelijk door verschillende etnische groepen binnen hun grenzen 

Het ontstaan van het moderne Midden-Oosten

De Ottomaanse Turken hebben tot aan de ondergang van 
hun rijk in de Eerste Wereldoorlog eeuwenlang geheerst 
over het grootste deel van het Midden-Oosten (links).      
Na de overwinning door de Alliantie in de Eerste Wereld-
oorlog regeerden de Britten en de Fransen het gebied en 
verdeelden het uiteindelijk in de landen die we tegenwoor-
dig nog zien (rechts).
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een grote mate van vrijheid toe te kennen, waaronder de vrijheid om 
handel te drijven en rijkdom te vergaren. Maar het verlangen naar een 
nationaal thuisland nam ten dele toe als gevolg van toegenomen educa-
tieve mogelijkheden die het lezen van nationale literatuur aanmoedigden 
en zodoende een gevoel van nationale identiteit voedden. Deze groei van 
etnische bewustwording was niet alleen tot Europa beperkt. Het Midden-
Oosten was ook zo’n gebied waar mensen hun nationale streven vervuld 
wilden zien. 

De trend dat elke etnische groep naar onafhankelijkheid zou streven, 
zou een grote rol spelen in de 20e eeuw en zou daarmee de woorden van 
Jezus Christus in Mattheüs 24 in vervulling doen gaan. Toen Hem door 
Zijn discipelen gevraagd werd wat het teken van Zijn komst zou zijn en 
van het einde van dit tijdperk, was een van de problemen die Hij voor-
zegde een toename in etnische spanningen. “Want het ene volk zal tegen 
het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere konink-
rijk,” profeteerde Hij (vers 7). Het Griekse woord dat hier is vertaald 
voor “volk” is ethnos – waar ons woord etnisch van is afgeleid. 

Met de ontwikkeling van democratische systemen in een groot aantal 
landen kregen etnische groepen de mogelijkheid zich in hoofdsteden te 
vertegenwoordigen en hun streven naar meer autonomie onder de aan-
dacht te brengen. Velen wilden echter totale onafhankelijkheid. Deze 
spanning was een belangrijke oorzaak van de Eerste Wereldoorlog en 
een belangrijke overweging tijdens de daaropvolgende vredesconferentie 
in Parijs. De conferentie in Parijs leidde tot het Verdrag van Versailles 
in 1919, dat weer leidde tot het ontstaan van nieuwe landen in Europa 
en het Midden-Oosten. De oude rijken bestonden niet langer – ze wer-
den vervangen door nieuwe, kleinere landen waardoor de internationale 
betrekkingen nog ingewikkelder raakten. De “oorlog om de oorlog te 
beëindigen” was vervangen door de “vrede om de vrede te beëindigen” 
zoals de Britse officier Archibald Wavell het verwoordde.

Op handen zijnde Arabische opstand

Aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog vormden de Britten al 
een belangrijke macht in het Midden-Oosten. Oorspronkelijk waren ze 
hierbij betrokken geraakt om hun levenslijn met India, het belangrijkste 
bezit van het Britse rijk, veilig te stellen. Benjamin Disraeli, een Britse 
premier van Joodse afkomst, had gezorgd voor de financiering van het 
Suezkanaal, dat als een belangrijke ader van het rijk werd beschouwd. 

De Britten voerden gezag over Egypte, waar het kanaal zich bevond, 
maar deden niets om dit land als kolonie te annexeren. Ook heersten ze 
over Aden, in de zuidelijkste punt van Arabië, en beschikten over andere 
strategische gebieden rond de Perzische Golf.

Toen de Eerste Wereldoorlog dus uitbrak, verkeerden de Britten 
in de perfecte positie om een Arabische opstand tegen de Turken, de 
bondgenoten van hun vijand Duitsland, aan te moedigen. Deze Arabi-
sche opstand begon op 19 juni 1916 in de Hidjaz, het kustgebied van 
Arabië langs de Rode Zee waar ook Mekka en Medina in liggen, twee 
jaar na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. De opstand werd 
geleid door de sjarief van Mekka en de leider van de Hasjemietische 
clan, Hoessein ibn Ali (1852-1931), een afstammeling van Mohammed 
via Hassan, de kleinzoon van de profeet. Hoessein was een voorouder 
van de huidige koning van Jordanië, ook een Hasjemiet.

Ironisch genoeg kozen de Arabieren in deze opstand de kant van de 
christelijke Britse troepen tegen de Turkse moslims, maar het verlangen 
naar een onafhankelijke Arabische staat bleef het voornaamst. Twee 
zonen van de sjarief leidden de Arabische legers, die gefinancierd wer-
den door de Britten en die op het slagveld bijgestaan werden door de 
beroemde Britse soldaat T.E. Lawrence (Lawrence van Arabië). De Ara-
bieren beseften dat hun overwinning een Arabische staat zou betekenen.
Dit besef ontstond als gevolg van een correspondentie tussen de Britse 

Het ontstaan van het moderne Midden-Oosten

Hoewel de meeste mensen diepe wortels in het gebied hebben, bestaan de 
meeste landen in het Midden-Oosten pas een relatief korte tijd. Deze kaart laat de 
moderne grenzen zien en het jaartal waarin deze landen onafhankelijkheid kregen.
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beroemde Balfour-verklaring uitgegeven, die genoemd is naar hun minis-
ter van buitenlandse zaken, Arthur James Balfour. Deze verklaring zegde 
Britse steun voor een nationaal Joods thuisland in Palestina toe. Deze 
tegenstrijdige beloften zouden zorgen voor eindeloze problemen voor de 
Britten in de daaropvolgende jaren – en voor nog grotere problemen voor 
de Arabieren en de Joden. De Arabieren hadden met de Britten tegen 
de Turken gevochten en zo samen bijgedragen aan de overwinning op 
de centrale Europese landen. Ze verwachtten als beloning daarvoor de 
volledige controle over alle Arabische landen, met uitzondering van de 
gebieden die al onder Europees koloniaal bestuur stonden, zoals Egypte, 
Aden en Algerije. Ze verwachtten ten minste dat Arabië, Irak, Syrië en 
Palestina onder rechtstreeks en exclusief gezag van de Arabieren zou-
den komen te vallen. Palestina, de moderne naam voor de oude Bijbelse 
gebieden van Israël en Juda, waarnaar ook vaak verwezen wordt als het 
Heilige Land, had onder islamitisch bestuur gestaan sinds de zevende 
eeuw, met uitzondering van een korte periode tijdens de kruistochten in 
de 11e eeuw. Joden mochten in Palestina wonen, maar elke poging om 
een Joods thuisland te creëren zou tegengewerkt worden. 

Tijdens de vredesconferentie in Parijs die leidde tot het ondertekenen 
van het Verdrag van Versailles, werden Arabische afgevaardigden (en 
T.E. Lawrence) verraden toen de zegevierende bondgenoten het Otto-
maanse rijk verdeelden en onder Britse en Franse invloed brachten. De 
pas gevormde Volkerenbond gaf aan Groot-Brittannië formeel een man-
daat om Palestina, Transjordanië en Irak te besturen. De Fransen ontvin-
gen een zelfde soort mandaat om Syrië en Libanon te besturen. Noch de 
Joden, noch de Arabieren ontvingen wat hun was beloofd – althans, toen.

Groot-Brittannië erft een dilemma

Palestina vormde het grootste probleem. De Britten stonden een tijd 
lang onbeperkte Joodse immigratie toe, maar dit leidde tot Arabische 
protesten. Bezorgd dat de Joden de leiding over zouden nemen, eisten de 
Arabieren dat de Britten een eind zouden maken aan de Joodse immigra-
tie. Dat deden ze – maar wel aan de vooravond van de Tweede Wereld-
oorlog, waarin 6 miljoen Joden gedood zouden worden door de nazi’s 
in de Holocaust. De vluchtroute naar Palestina was afgesneden op het 
moment dat deze het hardst nodig was.

In de drie decennia dat de Britten Palestina bestuurden, bleef de poli-
tieke landkaart van het gebied veranderen. De Egyptenaren kregen in 
1922 hun soevereiniteit terug en Irak in 1932, hoewel Groot-Brittannië in 
beide landen een aanzienlijke invloed bleef behouden. Libanon ontving 
van Frankrijk in 1941 onafhankelijkheid. Syrië volgde vijf jaar later in 
1946, hetzelfde jaar waarin de Britten een onafhankelijke Palestijns-Ara-

Hoge Commissaris in Egypte, Sir Henry McMahon, en sjarief Hoessein 
tussen 14 juli 1915 en 30 maart 1916. In een reeks van 10 vertrouwelijke 
brieven tussen de twee bood sjarief Hoessein de Britten hulp aan door 
in opstand te komen tegen de Turken, in ruil voor een belofte van onaf-
hankelijkheid voor de Arabieren in geval van overwinning. De Britten 
stemden hiermee in, waarbij echter wel bepaalde gebieden werden uitge-
sloten, waaronder de gebieden die onder Brits bestuur stonden.

De opstand was succesvol. In oktober 1917 vielen de troepen van de 
bondgenoten onder leiding van de Britse generaal Allenby Palestina bin-
nen en veroverden Jeruzalem op 9 december. Voor de eerste maal sinds 
de kruisvaarders in 1244 waren verslagen, was de stad weer in handen 
van christenen. Nu, na 400 jaar van vrede onder de Ottomanen, begon 
een eeuw vol conflicten die zich op de Stad van de Vrede richtten.

Eerder in datzelfde jaar hadden de Britten Bagdad ingenomen. Het 
daaropvolgende jaar viel Damascus. Drie dagen nadat het in handen 
was gevallen van de legers van de Arabische opstand gingen generaal 
Allenby en prins Faisal, de zoon van sjarief Hoessein, de stad binnen. 
Faisal, die 1000 cavaleristen leidde, werd toegejuicht door de bevolking, 
die opgelucht was dat er een einde was gekomen aan de Ottomaanse 
overheersing en opgetogen over het vooruitzicht van een onafhankelijk 
Arabisch koninkrijk. 

Na de nederlaag van de Asmogendheden stortten de rijken van Duits-
land, Oostenrijk en de Ottomanen in. Het Russische rijk – dat een bond-
genoot was van Groot-Brittannië, Frankrijk en, later, de Verenigde Staten 
– was inmiddels al in de macht van het communisme gekomen.

De wereld zou nooit meer dezelfde zijn. De Eerste Wereldoorlog mar-
keerde het einde van de oude wereldorde. 

Tegenstrijdige beloften vormen aanleiding van conflict

In hun ijver om de oorlog te winnen hadden de Britten tegenstrijdige 
beloften gedaan aan de Arabieren en de Joden alsmede aan hun bondge-
noten, de Fransen en de Russen. 

In november 1917, toen Rusland ten prooi viel aan de Bolsjewieken, 
kwamen de revolutionairen opeens in bezit van de geheime brieven van 
het voormalige tsaristische regime en de interim-regering. Ze maakten 
een geheime overeenkomst openbaar die in mei 1916 was getekend, de 
Sykes-Picotovereenkomst (genoemd naar Sir Mark Sykes en Georges 
Picot, hoofd van de Britse en Franse onderhandelaars). Deze overeen-
komst bracht aan het licht dat de Britten en de Fransen plannen hadden 
om het Ottomaanse rijk te verdelen onder elkaar, zonder enig gebied aan 
de Arabieren te geven. In diezelfde maand, slechts vijf dagen voordat 
de Bolsjewieken de macht overnamen in Rusland, hadden de Britten de 
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bische staat vormden door hun onafhankelijkheid te geven in Transjorda-
nië (afgenomen van Jordanië). Na het einde van de Tweede Wereldoorlog 
in 1945 begon voor een uitgeput Groot-Brittannië de teloorgang als rijk. 
Pakistan en India werden onafhankelijk in 1947. Een terugtrekking uit 
Palestina zou minder dan een jaar later volgen. De Britten waren niet 
langer in staat de vrede tussen de Arabieren en de Joden te bewaren. 
Joodse terroristen hadden het King David Hotel, het Britse militaire 
hoofdkwartier in Jeruzalem, opgeblazen 
waardoor bijna 100 Britse soldaten omkwa-
men. Net als met India bestond er in Enge-
land geen enkele steun meer om de levens 
van zijn mannen te riskeren bij het bewaren 
van de vrede tussen vijandige machten. De 
Britten stelden de recent gevormde Verenigde 
Naties, als opvolger van de Volkerenbond, in 
kennis van het feit dat zij Palestina over zes 
maanden zouden verlaten.

De geboorte van Israël

De Verenigde Naties stelden voor om 
Palestina te verdelen tussen de Arabieren 
en de Joden, waarbij Jeruzalem een inter-
nationale stad zou worden. De Israëli’s aan-
vaardden het plan; de Arabieren verwierpen 
het. Toen de Britten vertrokken, kondigden 
Joodse leiders op de avond van 14-15 mei 
1948 de geboorte van de onafhankelijke 
Joodse natie Israël aan. Binnen enkele uren 
vielen de legers van vijf omringende Ara-
bische landen Israël aan, vastbesloten om 
de onervaren staat met haar bevolking van 
nauwelijks een half miljoen mensen te ver-
nietigen. 

De oorlog duurde tot het begin van het 
volgende jaar en Israël won nog meer terrein naast het door de VN-
resolutie toegekende land. De meeste Arabieren in deze gebieden ver-
lieten hun gebied en zijn sindsdien vluchteling gebleven, aangewezen 
op provisorische nederzettingen op de Westoever, Gaza, Libanon, 
Syrië, Jordanië en Egypte. De Arabieren die in Israël bleven, verkregen 
het staatsburgerschap van het nieuwe land – en genieten tegenwoordig, 
ironisch genoeg, aanzienlijk meer persoonlijke vrijheden dan de Ara-
bieren in Arabische landen.

Er volgden nog meer oorlogen. In 1956 koos Israël de kant van de 
Britten en de Fransen tegen Egypte in een poging om het Suezkanaal 
terug te krijgen dat door de revolutionaire regering in Egypte was ver-
overd. Amerikaanse interventie dwong de drie landen zich terug te trek-
ken, wat een enorme boost gaf aan het Arabisch nationalisme. 

Binnen een paar jaar verloor Frankrijk Algerije, en bijgevolg haar 
relevantie in de regio. De Britten verloren vrijwel hun hele rijk binnen 

een decennium na de cri-
sis rond het Suezkanaal 
en trokken zich rond 1971 
volledig terug uit het 
gebied. 

Daarvoor in de plaats 
kwamen echter de Ame-
rikanen en de Sovjets, de 
twee tegenstanders uit de 
Koude Oorlog, die door 
gebruik te maken van 
andere landen in het Mid-
den-Oosten trachtten de 
belangen en ambities van 
de ander dwars te zitten.

                                             

Oude rijken weggevaagd

Maar het Arabisch nationalisme was niet te stoppen. De mensen in 
het Midden-Oosten waren het verlangen naar Arabische eenheid nog niet 
vergeten. 

En de Arabieren stonden niet alleen in het van zich afwerpen van de 
Europese koloniale overheersing. Nieuwe landen overal ter wereld wer-
den geboren als gevolg van de val van de Europese rijken na de Tweede 
Wereldoorlog. De Eerste Wereldoorlog had geresulteerd in de val van de 
Europese rijken die over grote delen van Europa hadden geheerst. Nu 
viel de rijken die kolonies over de hele wereld hadden hetzelfde lot ten 
deel. Nooit tevoren was de wereldkaart zo ingrijpend veranderd. 

Als illustratie hóe fundamenteel de verandering was die plaatsvond, 
dient u zich te realiseren dat direct na het ondertekenen van het Ver-
drag van Versailles in 1919 er geen enkel onafhankelijk Arabisch land 
bestond. Afgezien van Perzië (Iran) en Afghanistan, beide niet-Arabische 
landen, waren er geen onafhankelijke islamitische landen waar ook ter 
wereld. Het afzetten van de Ottomaanse sultan leidde tot de oprichting 
van de seculiere Turkse republiek – dat wil zeggen, de regering werd offi-
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Joodse immigranten uit 
het door oorlog verwoeste 
Europa komen aan in de 
haven van Haifa in het voor-
jaar van 1948 (links). David 
Ben-Gurion, de eerste pre-
mier van Israël, kondigt op 
15 mei 1948 de geboorte 
van de moderne staat Israël 
aan, vlak voordat het Britse 
mandaat af zou lopen 
(rechts).  
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Steeds sterker wordend Arabisch nationalisme

Een van de meest opmerkelijke ontwik-
kelingen in die regio na het onder-

tekenen van het Verdrag van Versailles 
waarmee een einde kwam aan de Eerste 
Wereldoorlog, was het sterker wordende 
Arabisch nationalisme. Teleurgesteld over 
het verraad door de Europese landen kwa-
men de Iraki’s in opstand tegen hun Britse 
overheersers. De Britten kregen al snel spijt 
van hun inmenging in Irak, die hun een 
aanzienlijke som geld had gekost zonder 
dat het hun echt iets had opgeleverd. In 
een periode waarin ze financieel al ver-
zwakt waren na de deelname aan de Eerste 
Wereldoorlog, zagen ze zichzelf genood-
zaakt om te proberen de vrede te bewaren 
in een vijandige regio.

De oprichting van het onafhankelijke 
Joodse thuisland was ook van grote beteke-
nis. Er bestaat geen enkele twijfel over dat 
de geschiedenis van het Midden-Oosten na 
de Tweede Wereldoorlog totaal anders zou 
zijn geweest als Israël niet zou zijn gesticht. 
Het was al moeilijk genoeg voor de Ara-
bieren om de Europese overheersing over 
delen van de Arabische wereld te accep-
teren, maar nu werden ze geconfronteerd 
met wat zij beschouwden als een kolonie 
van ongelovige westerlingen die van plan 
waren om permanent in Arabisch gebied 
neer te strijken. 

De Arabieren namen in het begin het 
Westen het bestaan van Israël niet kwa-
lijk. In het begin van de Joodse staat 
speelden de communistische landen van 
Oost-Europa een belangrijke rol in het 
voorzien van wapens aan de mensen om 
te vechten tegen de Arabische legers. 
Omdat veel Israëli’s in gemeenschappen op 
collectieve boerderijen, kibboets, leefden, 
dachten de landen van het Sovjetblok 
dat Israël een uitvalsbasis voor hen in het 
Midden-Oosten zou kunnen zijn, een regio 
die op dat moment nog overheerst werd 
door de Europese imperiale landen. Later 
zouden Amerikaanse Joden een cruciale 
rol spelen bij het zorgen voor Amerikaanse 
steun aan de enige westerse democratie in 
dat gebied. De Sovjets hadden ondertussen 
een andere mogelijke uitvalsbasis gevon-

den in die regio. 
Uit frustratie om hun nederlaag in de 

oorlog van 1948 om Israël te vernietigen 
en boos over de corruptie van hun westers 

georiënteerde 
leider, koning 
Farouk, brach-
ten Egyptische 
legerleiders 
in 1952 de 
monarchie ten 
val en stichtten 
een revolutio-
naire republiek 
in Egypte die 
een inspira-
tiebron werd 
voor anderen 
in die regio. De 
droom van Ara-
bische eenheid 

leek eindelijk werkelijkheid te worden. Het 
radicale nieuwe leiderschap van Gamal 
Abdel Nasser inspireerde Egyptenaren en 
alle Arabieren om de westerse invloed 
te verdrijven. Nasser nationaliseerde het 
Suezkanaal dat eigendom was van de 
Britten en de Fransen, hetgeen leidde 
tot een Brits-Frans-Israëlische militaire 
missie om het kanaal te heroveren en 
de radicale Arabische regering die een 
bedreiging vormde voor westerse en Isra-
elische belangen, omver te werpen. Maar 
de regering-Eisenhower, die bang was voor 
toenemende Sovjetinvloed in die regio, 
dwong de bondgenoten om zich terug te 
trekken. De Sovjets kwamen er echter toch 
en steunden de daaropvolgende 25 jaar 
Egypte en andere Arabische landen tegen 
Israël. Washington en Moskou waren nu 
beide sterk bij het gebied betrokken. Na 
Egypte was het de beurt aan Irak om de 
prowesterse monarchie omver te werpen. 
Opgemerkt moet worden dat de koningen 
en andere erfelijke leiders van de Arabische 
wereld vaak hun opleiding genieten in de 
westerse wereld, met name in Engeland 
en de Verenigde Staten, zodat ze sneller 
geneigd zouden zijn om prowesters te zijn. 
Belangrijker nog, vaak zijn ze ook verwes-

Koning Farouk werd 
aan de kant gezet in een 
poging om de Arabische 
wereld van westerse 
invloed te zuiveren.

terd, wat hun meer religieuze onderdanen 
vaak ergert.

In 1932 had Engeland Irak verlaten, maar 
niet zonder het instellen van een bestuur-
lijk systeem, een constitutionele monarchie 
met een gekozen parlement, geheel volgens 
Britse structuur. Geen van beide hield lang 
stand na het vertrek van de Britten. Het 
leger, dat onder de Ottomanen belangrijk 
was geweest, nam in 1958 de leiding na 
een bloedige staatsgreep waarin de Hasje-
mitische koning Faisal en de meeste leden 
van de koninklijke familie werden gedood. 
Constitutionele regeringen zijn niet suc-
cesvol geweest in de Arabische wereld en 
kenden ook elders onder de moslims weinig 
succes. Uiteindelijk kwam Irak onder de 
macht van Saddam Hoesseins dictatuur. 
Op dezelfde manier werd ook koning Idris 
van Libië in 1969 aan de kant gezet en 
vervangen door de radicale, antiwesterse 

leider kolonel Moammar Khadaffi. Terwijl 
de monarchieën omver werden geworpen, 
werden de daaruit voortkomende republie-
ken dictaturen. Syrië is zelfs een dynastieke 
republiek, waarbij de zoon van de president 
de leiding na diens dood overneemt. Het is 
waarschijnlijk dat dit ook in andere Arabi-
sche landen wordt overgenomen. Het was 
in ieder geval de bedoeling in Irak vóór 
de Golfoorlog in 2003 die leidde tot de 
val van Saddam Hoessein. In 1958 vorm-
den Egypte, Syrië, Jemen en de Verenigde 
Arabische Emiraten (VAE) de Verenigde 

Arabische Republiek, een poging om Arabi-
sche eenheid te verkrijgen, maar deze hield 
slechts tot 1961 stand. Maar het verlangen 
naar eenheid bleef wél in stand. 

Een van de redenen achter dit blijvende 
streven was de wens om in staat te zijn 
Israël in militair opzicht met meer succes 
tegen te werken. De Joodse staat behaalde 
echter in de Zesdaagse Oorlog van 1967 
opnieuw een militaire overwinning. Uitge-
daagd door Arabische legers vocht Israël 
een snelle oorlog die ervoor zorgde dat 
zij de macht verkregen over de Westoever 
(die in handen van Jordanië terecht was 
gekomen na de oorlog in 1948), de Golan-
hoogte (voorheen in bezit van Syrië) en de 
Gazastrook (door Egypte in 1948 bemach-
tigd). Daarnaast hadden de Joden voor het 
eerst sinds de diaspora het bestuur over 
Jeruzalem gekregen. 

Een volgende overwinning volgde in de 
langere Oktoberoorlog van 1973, ook wel 
de Jom Kippoeroorlog genoemd aangezien 
de oorlog begon met een aanval door 
meerdere Arabische landen op de Grote 
Verzoendag, de meest heilige dag in het 
jaar voor Joden. In de periode tussen deze 
oorlogen ontstond het Palestijnse terro-
risme, en na de oorlog van 1973 maakte 
de Arabische wereld voor het eerst gebruik 
van de olie als wapen om druk op het 
Westen te leggen door de prijs van olie te 
verviervoudigen en de wereldeconomie te 
destabiliseren. Al deze nederlagen over-
tuigden de Arabieren alleen maar meer van 
de noodzaak van eenheid, die hun maar 
bleef ontglippen. Tegenwoordig worden 
de meeste landen in die regio ofwel geleid 
door conservatieve islamitische monar-
chieën ofwel door radicale en despotische 
nationalisten. Hoewel deze regeringsvor-
men in zekere zin elkaars tegengestelden 
zijn, houden beide een ijzeren grip op de 
macht over hun bevolking in. In deze hoge-
drukketel van nationalisme, wraakzucht 
jegens het Westen, haat ten opzichte van 
Israël en frustratie onder de burgers ten 
opzichte van hun eigen regering en leiders, 
is een aloude kracht weer opgedoken die 
zorgt voor terrorisme en grote bezorgdheid 
in het hart van het Westen – islamitisch 
fundamentalisme.

Israëlische soldaten inspecteren een 
Syrische tank die vernietigd is op de 
Golanhoogte tijdens Israëls verbluf-
fende overwinning in de Zesdaagse 
Oorlog van juni 1967.
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De heropleving 
van het islamitisch       
fundamentalisme

A rabieren noemen de kruistochten al-Salibiyyah. De term heeft 
een zeer emotionele lading voor hen, omdat de term hen herin-
nert aan de Europese wreedheden die hebben plaatsgevonden 
gedurende de 200 jaar durende campagne om het Heilige Land 

onder katholiek gezag te brengen.
Dit waren in de ogen van de mensen in de Arabische wereld niet de 

enige kruistochten. In hun ogen volgden er nog twee kruistochten.
De volgende kruistocht was de koloniale periode, toen de Arabische 

wereld onder de 
heerschappij van 
de Britse, Franse 
en andere Euro-
pese machthebbers 
kwam. Dit door-
kruiste de Arabi-
sche dromen over 
eenheid en gaf hun 
een minderwaardig 
gevoel aangezien 
ze lange tijd niet in 
staat waren om de 
Europese overheer-
sing van zich af te 
schudden.

De huidige 
kruistocht is, in de 
ogen van de funda-
mentalisten, de kruistocht die hun manier van leven het meeste bedreigt. 
Dit is wat vaak het Amerikaanse imperialisme wordt genoemd. In tegen-
stelling tot de Britten en de Fransen hebben de Amerikanen nooit een 
poging gedaan om een Arabisch gebied te annexeren als een kolonie 
van de Verenigde Staten. De Amerikanen stonden zelf oorspronkelijk 
onder koloniaal gezag en hebben een revolutionaire oorlog gevochten om 

cieel seculier en bewoog zich in een westerse richting, hoewel de bevol-
king voornamelijk islamitisch bleef. Hoewel Egypte vanaf 1922 al onaf-
hankelijk was, was de Egyptische koning geen Arabier en domineerden 
de Britten het land nog steeds achter de schermen. Alle andere islamiti-
sche gebieden in de wereld stonden onder Europees gezag. Apart genoeg 

was de grootste islamiti-
sche macht op dat moment 
Groot-Brittannië, op 
grond van het feit dat het 
heerste over het Indische 
subcontinent, waaronder 
ook het gebied valt dat nu 
Pakistan, Bangladesh en 
Sri Lanka is.

Tegenwoordig zijn er 
57 islamitische landen, 
waarvan de meeste geleid 
worden door moslims. 
Hieronder vallen ook 
22 Arabische landen die 

in het bezit zijn van de meerderheid van de bekende oliereserves van 
de wereld – de levensader voor de wereldeconomie. Is het vreemd dat 
het Midden-Oosten en de islam opeens in de voorste gelederen van de 
wereldgebeurtenissen terecht zijn gekomen?

De heropleving van het islamitisch fundamentalisme

De Arabische landen bezitten de meerderheid van de bekende 
oliereserves van de wereld – de levensader voor de wereldeco-
nomie. Is het vreemd dat het Midden-Oosten en de islam opeens 
in de voorste gelederen van de wereldgebeurtenissen terecht 
zijn gekomen?

Moslim-pelgrims verzamelen zich rond de Kaäba voor 
het ochtendgebed gedurende de Hadj, de bedevaart-
tocht naar Mekka in Saoedi-Arabië, die verplicht is voor 
moslims. Jaarlijks maken een paar miljoen moslims 
deze reis. 
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hier onderuit te komen en te vervangen door de moderne Amerikaanse 
republiek, en dus hebben Amerikanen niet de neiging om te koloniseren 
zoals de Europeanen in de 19e eeuw.

Maar onwillekeurig vormt de Amerikaanse cultuur een bedreiging 
voor de traditionele manier van leven van alle islamitische volken. Dit is 
een belangrijke oorzaak van afkeer zo niet openlijke haat jegens de Ver-
enigde Staten.

Dit is deels het resultaat van technologische vooruitgang. Radio en 
televisie hebben de westerse cultuur overal ter wereld bij de mensen 
thuis gebracht. Amerikaanse films zijn universeel; waar u ook gaat, ze 
lijken overal beschikbaar te zijn. De boodschap die daarvan uit gaat 
is geen goede. Ze beelden een immoreel en zeer gewelddadig land uit, 
terwijl dat verre van de werkelijkheid van veel Amerikaanse gezin-
nen is – maar dat weet het buitenlandse publiek niet. Ze beelden ook 
geëmancipeerde en schaars geklede vrouwen af, en kinderen die bru-
taal zijn en hun ouders verachten – en beide vormen naar islamitische 
maatstaven grove beledigingen. 

De prominente aanwezigheid van de westerse cultuur is de afgelo-
pen jaren alleen maar sterker 
geworden met de introductie 
van satelliettelevisie. Nu kun-
nen nog meer mensen wes-
terse films en televisieshows 
bekijken, hetgeen resulteert in 
een toegenomen antiwesters 
gevoel. 

Daar komt nog bij dat 
mensen in de hele Arabi-
sche wereld nu iedere avond 
nieuwsberichten kunnen zien 
over het Palestijnse lijden, 
waar ze Amerika de schuld 
van geven. De logica is sim-
pel – Israël doodt Palestijnen, 
Amerika steunt Israël, en dus 
is Amerika schuldig. 

Omdat men toch al ervan 
overtuigd is dat Amerika een gewelddadig land is, beschouwt men Ame-
rika als verantwoordelijk voor het geweld. Amerikaans militair ingrijpen 
tegen moslims, wat wordt gezien als een anti-islamitische houding van 
de Amerikanen, heeft de gevoelens alleen maar verslechterd. 

Het feit dat de Verenigde Staten en hun bondgenoten moslims heb-

ben ondersteund tegen de Serviërs en Kroaten in de Balkanoorlog van 
de jaren ’90 van de vorige eeuw wordt vergeten. Vanuit het perspectief 
van veel mensen in de moslimwereld waren de Amerikaanse bevrijding 
van de Afghanen van het onderdrukkende Talibanregime in Afghanistan 
in 2001-2002 en de oorlog in Irak in 2003 om Saddam Hoessein uit de 
macht te verdrijven slechts aanvallen op medemoslims. 

Men moet echter niet vergeten dat in veel landen vrijheid van pers en 
radio niet is toegestaan, en het nieuws wordt in die landen vaak gecon-
troleerd en zwaar gekleurd. Dit geldt voor de gehele Arabische en mos-
limwereld.

Wortels van het islamitisch extremisme

Dergelijke factoren hebben bijgedragen aan de opkomst van het isla-
mitisch fundamentalisme. Het is geen nieuw fenomeen. Fundamentalis-
ten komen en gaan, net als bij andere religies. Dit is net zozeer het geval 
geweest in de islam als in het algemene christendom.

In de 18e eeuw werd Mohammed ibn Abdul Wahhab (1703-1792) 
geboren in wat nu bekend staat als Riyad in Saoedi-Arabië. Zijn volge-
lingen, die een soennitische sekte vormen, staan bekend als wahabi’s of 
wahabieten. Zij vormen de meest extreme tak van de islam – geweldda-
dig, intolerant en fanatiek. Hun enorme populariteit in Arabië was niet het 
resultaat van de Europese kruistochten, maar juist vanwege de decadentie 
van de Ottomaanse sultans. Ibn Abdul Wahhab stichtte op het Arabisch 
schiereiland een staat die gestoeld was op de oemma uit de zevende 
eeuw, een islamitische gemeenschap die zou leven volgens de sharia, de 
islamitische wet. Wahabisme is nog altijd de heersende religie in Saoedi-
Arabië en kent veel aanhangers in de staten rond de Perzische Golf. De 
terroristen die achter de aanslagen van 11 september 2001 op het World 
Trade Center in New York zaten, kwamen uit dit gebied. Men zegt wel 
eens dat niet alle moslims terroristen zijn, maar dat wel alle terroristen 
wahabi’s zijn. Hoewel dit een overtrokken uitspraak is, is het wel waar 
dat de meeste moskeeën in westerse landen gefinancierd worden door de 
Saoedi’s, en dat de imams hun volgelingen de wahabitische interpretatie 
van de Koran onderwijzen. Al in 1801 doodden de wahabi’s iedereen die 
zich tegen hen verzetten – in dat jaar overvielen ze de sjiietische stad 
Karbala en doodden 2000 onschuldige burgers.

Het fundamentalisme bleef echter niet beperkt tot Arabië. Later 
in diezelfde eeuw vochten de Britten in Soedan tegen een man die 
beweerde de mahdi te zijn, nog een fundamentalist die alle Arabieren 
wilde verenigen in een heilige oorlog tegen de ongelovigen die vanuit het 
Westen binnenvielen. De Britten versloegen hem en bleven het gebied 
overheersen tot na de Tweede Wereldoorlog.

De heropleving van het islamitisch fundamentalisme

Moslimvrouwen zijn aan het bidden, neer-
gebogen in de richting van Mekka. De 
islam is een van ’s werelds snelst groeiende 
religies. 
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Fundamentalisten vechten terug

Islamitisch fundamentalisme zou het Westen wederom treffen in 
1979. Dit keer zouden de Verenigde Staten het doel zijn toen Amerika’s 
machtigste bondgenoot in de regio door fundamentalistische menigten 
werd overwonnen. De sjah van Iran was prowesters en had met de hulp 
van de Verenigde Staten zijn troepen versterkt en was de sterkste mili-
taire macht geworden in de Perzische Golf, het olierijke gebied dat van 
groot economisch en strategisch belang was voor de gehele westerse 
wereld.

De sjah werd afgezet door volgelingen van de extremistische sjiieti-
sche Ayatollah Khomeini. Militante studenten bezetten de Amerikaanse 
ambassade in Teheran en hielden tientallen medewerkers van de Ameri-
kaanse ambassade 444 dagen gegijzeld. Het Westen vreesde dat het isla-
mitisch extremisme zich over andere landen in die regio zou verspreiden.

Dat was ook het jaar waarin de Sovjets Afghanistan binnenvielen. 
Het leger daar had hun koning in 1973 afgezet en uiteindelijk had een 
procommunistische regering de macht overgenomen. Toen deze eveneens 
werd afgezet, greep Moskou in. Hun interventie en een kostbare, lang-
durige, ontmoedigende oorlog vormden de rechtstreekse aanleiding voor 
het uiteenvallen van de Sovjet-Unie nog geen decennium later.

De Verenigde Staten maakten zich zorgen over de Sovjetopmars over 
de hele wereld en hielpen Afghaanse rebellen tegen de Sovjetoverheer-
sing. Ze begonnen wapens te leveren via het islamitische Pakistan aan de 
Afghaanse mujahedin, het guerrillaleger dat door Osama bin Laden werd 
geleid. Uiteindelijk werden de Sovjets verslagen, viel hun land uiteen en 
kwam Afghanistan onder de heerschappij van soennitische fundamenta-
listen die de taliban (“studenten”, verwijzend naar degenen die onderwijs 
kregen in islamitische seminaries, madrassa’s) genoemd werden. Met 
het instorten van de Sovjet-Unie scheidden grote landen in Centraal-Azië 
zich af van Rusland en werden onafhankelijke islamitische republieken, 
waardoor het aantal islamitische naties in de wereld verder toenam.

Islamitische fundamentalisten werden al snel een belangrijke groep in 
de islamitische wereld. Ze hadden vooral een grote aantrekkingskracht 
op arme mensen die zich boos en in de steek gelaten voelden door leiders 
die er vaak een overdadige levensstijl op na hielden terwijl hun onderda-
nen armoede en onderdrukking leden. En ook in westerse landen werven 
islamitische fundamentalisten onder arme mensen en in gevangenissen, 
waar ze inmiddels veel rekruten hebben geworven. In de hele Arabische 
wereld werd men de dictatoriale regimes die de corrupte koningen had-
den vervangen, zat. 

                                                                                                 

De nieuwe presidenten bleken echter niet veel anders te zijn. Funda-
mentalisten kwamen er al snel achter dat macht niet altijd langs demo-
cratische weg verkregen kan worden. In Algerije wonnen ze de verkie-
zingen in 1992 en vervingen ze de Arabische nationalistische regering 
die Algerije had bestuurd vanaf de onafhankelijkheid van Frankrijk, 
30 jaar eerder – na een acht jaar durende opstand. Na 30 jaar was de 
economische situatie van de bevolking alleen maar achteruitgegaan en 
waren velen, ironisch genoeg, naar Frankrijk vertrokken, puur om te 
overleven. 

De fundamentalisten schenen beter georganiseerd en waren zeker 
eerlijker. Maar het leger greep in om een einde te maken aan de funda-
mentalistische regering. Vanaf die tijd is Algerije verscheidene malen 
het slachtoffer geweest van terroristische aanvallen door fundamenta-
listische troepen en zijn meer dan 100.000 Algerijnen omgekomen. De 
Franse ondersteuning van het militaire ingrijpen deed de wrok en het 
wantrouwen jegens het Westen alleen maar toenemen – al het westerse 
gepraat over democratie bleek weinig waard te zijn als het erop aan-
komt.

De heropleving van het islamitisch fundamentalisme

Niet alle moslims zijn Arabieren, maar vrijwel alle Arabieren zijn moslims. De 
22 landen die deel uitmaken van de Arabische Liga in het Midden-Oosten en 
Noord-Afrika behoren tot de 57 leden van de Organisatie van de Islamitische 
Samenwerking. Israël, geel gemarkeerd, is een fractie van de omvang en 
bevolking van de Arabische landen.
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De woede neemt toe na de Golfoorlog
Op 23 februari 1998 publiceerde de in 

Londen gevestigde Arabische krant Al-
Quds al-Arabi een stuk getiteld “Decla-
ration of the World Islamic Front for Jihad 
Against the Jews and the Crusaders” (vrij 
vertaald “Verklaring van het universeel isla-
mitische front voor de jihad tegen de Joden 
en de kruisvaarders”). Osama bin Laden 
en andere leiders van militante islamitische 
groepen in Egypte, Pakistan en Bangladesh 
behoorden tot de ondertekenaars. De ver-
klaring, waarvan een vertaling verscheen 
in een artikel van Bernard Lewis in de 
november-december uitgave van 1998 van 
Foreign Affairs, begon met het citeren 
van verschillende strijdlustige passages uit 
de Koran en uitspraken van Mohammed, en 
vervolgde toen met: “Sinds de grondlegging 
van het Arabisch schiereiland door God, 
de schepping van haar woestijnen en sinds 
ze door zeeën werd omgeven, is er geen 
enkele calamiteit over haar gekomen dan 
deze legers van de kruisvaarders, die zich 
als sprinkhanen over het gebied hebben 
verspreid, haar grond hebben bevolkt, haar 
vruchten hebben gegeten, en haar groen 
[gebladerte] hebben vernietigd; en dit op 
een moment dat de landen streden tegen de 
moslims zoals eters zich verdringen rond een 
schaal voedsel.” 

De uitspraken gaan verder en veroordelen 
de Verenigde Staten vanwege drie belang-
rijke redenen: “Ten eerste – Gedurende meer 
dan zeven jaar bezetten de Verenigde Staten 
de landen van de islam in het heiligste van 
hun territorium, Arabië, en plunderen zij 
haar rijkdom, overweldigen zij hun leiders, 
vernederen zij de bevolking, bedreigen zij de 
buurlanden, en gebruiken zij de grond op het 
schiereiland om van daaruit te strijden tegen 
de islamitische bevolking in de omringende 
landen (…).”

“Ten tweede – Ondanks de ongekende 
verwoesting die over de Iraakse bevolking 
is gebracht door het bondgenootschap van 
de kruisvaarders en de Joden en ondanks 
het vreselijke aantal overledenen, meer dan 
een miljoen, trachten de Amerikanen desal-
niettemin om nogmaals deze afschuwelijke 
afslachting te herhalen (…).”

“Ten derde – Waar het oogmerk van de 
Amerikanen in deze oorlogen religieus en 
economisch is, dienen ze ook de onbedui-
dende staat van de Joden, om de aandacht 
af te leiden van hun bezetting van Jeruzalem 
en het doden van moslims daar.”

De militante ondertekenaars conclude-
ren dat deze “misdaden” gelijk staan aan 
“een duidelijke oorlogsverklaring door de 
Amerikanen tegen God, zijn Profeet en de 
moslims”. De verklaring herinnert de lezers 
eraan dat door de eeuwen heen de oelama 
– autoriteiten op het gebied van theologie 
en de islamitische wet – unaniem hebben 
verordend dat wanneer moslimlanden wor-
den aangevallen door vijanden, jihad de 
persoonlijke plicht van iedere moslim is, een 
religieus conflict dat geen enkele moslim kan 
negeren. Gevoeligheden over Arabië gaan 
bijna 1400 jaar terug naar het ontstaan 
van de islam. In een commentaar op de 
verklaring schrijft professor Lewis, emeri-
tus hoogleraar Nabije-Oosten studies aan 
de Princeton Universiteit en een bekende 
autoriteit op het gebied van het Midden-
Oosten: “De klassieke Arabische geschied-
kundigen leren ons dat in het jaar 20 na de 
hidjra (Mohammeds vlucht van Mekka naar 
Medina), dat overeenkomt met het jaar 641 
volgens de christelijke kalender, kalief Omar 
bevel gaf dat Joden en christenen uit Arabië 
verwijderd moesten worden om te voldoen 
aan een opdracht die de Profeet op zijn 
doodsbed had gegeven: ‘Laat er geen twee 
religies in Arabië zijn.’ De mensen in kwestie 
waren de Joden van de oase in Khaybar in 
het noorden en de christenen in Najran in 
het zuiden.” Hij vervolgt: “(…) De verban-
ning van religieuze minderheden is uiterst 
zeldzaam in de islamitische geschiedenis – in 
tegenstelling tot het middeleeuwse christen-
dom, waar uitzettingen van Joden en (…) 
moslims normaal waren en vaak voor kwa-
men (…) Maar het bevel stond vast en was 
onomkeerbaar, en vanaf dat moment tot nu 
is het heilige land van de Hidjaz [de regio 
rond Mekka en Medina, al wordt er soms 
heel Saoedi-Arabië mee bedoeld] verboden 
terrein voor niet-moslims (…) Het betreden 
van de heilige grond door een niet-moslim 

zou een grove belediging betekenen (…).”
“Als het om hun heilige land gaat, zijn 

veel moslims geneigd om de strijd – en 
soms ook de vijand – in religieuze termen 
te omschrijven, en beschouwen ze de Ame-
rikaanse troepenmacht die gestuurd is om 
Koeweit te bevrijden en Saoedi-Arabië van 
Saddam Hoessein te verlossen, als ongelo-
vige indringers en bezetters. Deze perceptie 
wordt versterkt door Amerika’s onbetwiste 
suprematie over de machten in de wereld 
van de ongelovigen.”

Professor Lewis’ stuk, dat geschreven is 
drie jaar vóór de aanvallen op het World 
Trade Center en het Pentagon, sluit af met 
de volgende woorden: “(…) Sommige mos-
lims zijn bereid om de extreme interpretatie 
van hun religie door deze verklaring goed te 
keuren, en een klein aantal is zelfs bereid 
om dit in de praktijk te brengen. Terrorisme 
vergt slechts een paar mensen. Natuurlijk 
moet het Westen zich met alle mogelijke 
effectieve middelen verdedigen. Maar in 
het bedenken van strategieën om de ter-
roristen te bestrijden, zou het zeker handig 
zijn om te begrijpen waardoor deze men-
sen gedreven worden.” Karen Armstrong, 
historica en schrijfster van artikelen over 
religieuze zaken, geeft ons ook inzicht in 
islamitisch fundamentalisme in haar boek 
Islam. Zij merkt op dat tegen het einde van 
de 20e eeuw “sommige moslims (…) heilig 
geweld tot de belangrijkste islamitische ver-
plichting hebben verheven. Deze fundamen-
talisten noemen het westers kolonialisme 
en post-kolonialistisch westers imperialisme 
al-Salibiyyah: de kruistocht.” Dit is een 
angstaanjagende term voor moslims, omdat 
het de gewelddadige gevechten tussen de 
legers van het middeleeuwse christendom 
en de islam van bijna 1000 jaar geleden in 
herinnering roept. Europese legers gingen 
op een aantal kruistochten om de christelijke 
heilige plaatsen te bevrijden van de islami-
tische legers, waarbij ze veel afschuwelijke 
wreedheden begingen in die periode. “De 
koloniale kruistocht is minder gewelddadig 
geweest, maar de impact ervan was ver-
woestender dan de middeleeuwse heilige 
oorlogen,” merkt ze op. Westerse culturele 
waarden hebben een grote impact gehad 
op alle landen van de wereld en veel men-

sen storen zich eraan. Karen Armstrong 
gaat verder: “Zoals we hebben gezien, 
zijn in alle grotere religies mensen 
over de hele wereld aan het wanke-
len gebracht door de impact van de 
westerse moderniteit, en hebben de 
omstreden en vaak intolerante gods-
dienstigheid die we fundamentalisme 
noemen, voortgebracht” (2000, pagina 
180, nadruk onzerzijds). Fundamentalisti-
sche bewegingen zijn niet beperkt tot de 
islam. En ook religieuze conflicten zijn niet 
beperkt tot het christendom en de islam. 
Het overwegend hindoestaanse India kende 
veel conflicten tussen fundamentalistische 
hindoes en de moslimminderheid.

Het conflict tussen christenen en moslims 
is echter al sinds 14 eeuwen een voortdu-
rend thema. In de afgelopen jaren heeft 
Indonesië afgrijselijk geweld meegemaakt 
toen moslims tekeergingen en christenen 
onthoofden, iets wat zich de laatste tijd lijkt 
te herhalen met het door IS (Islamitische 
Staat) gepleegde geweld. De twee religies 
zijn al meer dan drie decennia in een bur-
geroorlog verwikkeld in het Afrikaanse land 
Soedan. De oorlog in Tsjetsjenië tussen Rus-
sen en de oorspronkelijke Tsjetsjenen was 
een oorlog tussen christenen en moslims. En 
natuurlijk is ook de Balkan al generaties een 
belangrijk punt van conflict tussen de twee 
religies geweest. 

Hoewel islamitische landen te maken 
hebben met hun vaak serieuze interne ver-
deeldheid, veelal tussen islamitische fun-
damentalisten en de meer gematigde nati-
onale leiders, staat geen enkel moslimland 
christelijke missionarissen toe om vrijelijk in 
hun land te werken. Ook wordt christenen 
niet toegestaan om te immigreren en het 
staatsburgerschap te verkrijgen. Dit heeft 
ervoor gezorgd dat moslimlanden voorna-
melijk islamitisch blijven, met een bepaalde 
mate van tolerantie jegens kleinere religies 
die dateren van vóór de islam. In tegenstel-
ling daarmee hebben westerse landen sinds 
de Tweede Wereldoorlog een grote immi-
gratie uit moslimlanden toegestaan, en hun 
huidige omvangrijke moslimminderheden 
maken pogingen van westerse regeringen 
om met dit toenemende conflict om te gaan, 
complexer.
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Veranderende houding ten opzichte van de Verenigde Staten

In de jaren ’90 van de vorige eeuw nam de verbittering toe ten 
opzichte van de Verenigde Staten, die inmiddels de dominante westerse 
macht vormden en ’s werelds enig overgebleven grootmacht. De door de 
VS aangevoerde Golfoorlog tegen Irak in 1991 kon rekenen op aanzien-
lijke steun van andere Arabische landen. Iraks leider Saddam Hoessein 
had zijn troepen buurland Koeweit binnen laten vallen om het kleine 
olieproducerende land te annexeren. Zijn rechtvaardiging voor deze inval 
ging terug op de tijd van het Ottomaanse rijk toen het gebied dat nu Koe-
weit is onderdeel was van een bestuurlijke zone van het rijk dat een groot 
deel van Irak omvatte. 

De Verenigde Staten en hun bondgenoten versloegen Irak, maar de 
angst voor Saddam Hoessein bleef omdat bekend was dat Irak in het 
bezit was van massavernietigingswapens, zoals chemische en biologische 
wapens, en zich agressief bezighield met de ontwikkeling van nucleaire 
wapens. Tegen de tijd dat deze angst haar hoogtepunt bereikte met de 
oorlog in Irak in 2003, kwamen de Verenigde Staten erachter dat ze niet 
langer op de steun van veel bondgenoten uit de eerste Golfoorlog konden 
rekenen. In de tussentijd was de wereld veranderd.

Het grote keerpunt was 11 september 2001. Net als bij de moord op 
aartshertog Frans Ferdinand in de voorgaande eeuw zou ook dit alles 
veranderen. De wereld zou nooit meer dezelfde zijn.

Direct na de terroristische aanvallen op New York en Washington, 
D.C., toen terroristen gekaapte vliegtuigen in het World Trade Center 
en het Pentagon vlogen, stond de wereld over het algemeen sympathiek 
tegenover Amerika. Maar binnen een jaar nadat de Verenigde Staten 
hadden gereageerd met de oorlog tegen terrorisme, waarbij ze hun 
ongelooflijke militaire macht in Afghanistan hadden laten zien en hun 
blik richtten op andere mogelijke conflicten met wat toenmalig presi-
dent Bush de “Axis of Evil” (“As van het kwaad”) noemde, was de rol 
van Amerika in de ogen van velen veranderd van slachtoffer in die van 
schurk.

Onderdrukte wrok tegen ’s werelds dominante grootmacht en angst 
voor isolatie en mogelijk terrorisme (omdat men wellicht als een te 
trouwe bondgenoot van de Verenigde Staten zou worden beschouwd) 
heeft bijgedragen aan internationale afwijzing van Amerika’s rol als de 
politieagent van de wereld. Meer en meer anderen, waaronder zelfs som-
mige Amerikanen, begonnen Amerika de schuld te geven van 11 sep-
tember door te beweren dat het een gerechtvaardigde reactie was op het 
buitenlandbeleid van Amerika.

In 2003 schiep Amerika in de ogen van veel moslims en hun leiders 
een precedent door Irak binnen te vallen en Saddam Hoessein af te zet-

ten. Als één president afgezet zou kunnen worden, zo dacht men, zouden 
alle andere leiders in die regio eveneens door de militaire strijdmacht 
van de VS afgezet kunnen worden. Daarnaast was de publieke veront-
waardiging over het lijden van de Palestijnen toegenomen als gevolg van 
toegang tot satelliettelevisie – en voornamelijk al-Jazeera, het eerste Ara-
bische satellietstation in de Arabische taal dat uitzond vanuit Qatar in de 
Perzische Golf.

Islamitisch fundamentalisme wint terrein

Lang vóór 11 september werd de dreiging voor de Verenigde Staten 
vanwege islamitisch terrorisme duidelijk. Een artikel in de uitgave van 
november-december 1998 van Foreign Affairs haalt een uitspraak aan 
van Osama bin Laden en andere militanten gericht tegen het Westen (zie 
“De woede neemt toe na de Golfoorlog” op pagina 60). 

Hun eis was dat het leger van de VS zich uit Saoedi-Arabië zou terug-
trekken – het land van Mekka en Medina, de twee heiligste steden in de 
islam. Ze eisten ook dat er een einde zou komen aan het bombarderen 
van Irak en dat de sancties die door de VN tegen Irak waren ingesteld 
na de Golfoorlog, ingetrokken zouden worden. Daarnaast veroordeelden 
ze de Amerikaanse steun aan Israël tegen de Palestijnen. (Na de over-
winning in de oorlog in Irak zijn de Verenigde Staten aan alle drie de 
klachten tegemoetgekomen door aan te kondigen dat het leger zich uit 
Saoedi-Arabië terug zou trekken, de sancties tegen Irak opgeheven zou-
den worden en ze zich sterk zouden maken voor een nieuw vredesplan 
voor Israël en de Palestijnen.)

Na 11 september kreeg Amerika met nog meer tegenslagen te maken 
toen islamitische fundamentalisten aanzienlijk meer aanhang verwierven 
in een groot aantal landen. Pakistans voormalige leider, generaal Pervez 
Musharraf, die Washingtons oorlog tegen terrorisme steunde, zag zijn 
land een islamitische regering kiezen en moest uiteindelijk vertrekken. 

Verrassend genoeg heeft Turkije tijdens de verkiezingen in november 
2002, bijna 80 jaar na het afzetten van de sultan en het uitroepen van 
een seculiere republiek, een islamitische meerderheid in de regering 
gekozen. Ook de fundamentalisten in andere landen in die regio kenden 
een toename in volgelingen. 

Egyptes president Anwar Sadat werd in 1982 vermoord door islami-
tische fundamentalisten die 15 jaar later buitenlandse toeristen, die een 
aantal van Egyptes oude monumenten kwamen bezoeken, wreed ver-
moordden in een poging om de nationale economie te ondermijnen door 
de toeristische industrie te vernietigen.

In Indonesië, ’s werelds dichtstbevolkte islamitische land, vermoorden 
fundamentalisten al langere tijd christenen, en tijdens een bomaanslag 
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“Waarom hebben mensen zo’n hekel 
aan ons?”

De verschrikkelijke aanvallen van 11 sep-
tember 2001 op het World Trade Center 

en het Pentagon, voorafgegaan door de 
vliegtuigkapingen en de daaropvolgende 
crashes van vier burgerluchtvaartuigen, 
werden algemeen veroordeeld door vrijwel 
alle regeringen, waaronder regeringen die 
normaal gesproken tegenstanders van de 
Verenigde Staten zijn. 

Te midden van alle bloedbaden en ver-
warring die veel Amerikanen voelden, was 
een veelgehoorde vraag: “Waarom hebben 
mensen zo’n hekel aan ons?” Beelden van 
mensen die zich in andere landen op straat 
verheugen, vormden een sterk contrast met 
verslaggeving van uitingen van sympathie en 
ondersteuning die uit andere delen van de 
wereld kwamen. Overduidelijke haat jegens 
de Verenigde Staten is sterker en dieper 
geworden in bepaalde delen van de wereld. 
Mensen willen weten waarom.

Het simpele antwoord op die vraag is 
dat de Verenigde Staten Israël steunen. 
Oplopende frustratie over de situatie in 
het Midden-Oosten heeft de woede jegens 
Amerika doen toenemen. Veel mensen in dat 
gebied vinden dat als de Verenigde Staten 
maar druk op Israël zouden uitoefenen, Israël 
wel concessies zou doen aan de Palestijnen.

Het bestaan van Israël is zeker een factor 
die hieraan bijdraagt. Een andere factor is 
de aanwezigheid van Amerikaanse en Britse 
troepen in moslimgebied (zie “De woede 
neemt toe na de Golfoorlog” op pagina 60). 
Maar deze verklaringen gaan voorbij aan het 
feit dat er over de gehele wereld veel haat 
en wrok bestaat jegens de Verenigde Staten, 
niet alleen in het Midden-Oosten.

Ongetwijfeld zijn er veel factoren die 
bijdragen aan dit toegenomen anti-Ameri-
kaanse gevoel, en niet in de laatste plaats is 
jaloezie op Amerika’s grote welvaart een van 
die factoren. Maar één Schriftgedeelte helpt 
ons te begrijpen waarom het probleem de 

laatste decennia is verslechterd: “Gerechtig-
heid verhoogt een volk, maar zonde is een 
schandvlek voor de natiën” (Spreuken 
14:34). 

Nog niet zo lang geleden keek de rest van 
de wereld op tegen Amerika. Nadat het hun 
eigen koningen en keizers niet gelukt was 
om de bloedbaden van de Eerste Wereld-
oorlog te voorkomen, keken de Europeanen 
naar president Woodrow Wilson om hun een 
nieuwe en betere manier te laten zien. Maar 
gebrek aan ondersteuning van het thuisfront 
betekende dat Amerika niet in staat was om 
betrokken te blijven. Na de Tweede Wereld-
oorlog was het anders. Dit keer waren de 
Amerikanen vastbesloten om de rest van de 
wereld te helpen, en de Verenigde Staten 
namen de verantwoordelijkheid op zich om 
de vrije landen te leiden.

Zelfs in het Midden-Oosten keken de 
strijders naar de Verenigde Staten om de lei-
ding te nemen. Het was president Carter die 
Egypte en Israël bij elkaar bracht. De daar-
opvolgende presidenten zijn altijd betrokken 
gebleven bij het gebied en zijn altijd in staat 
geweest om met beide partijen te praten. 
Maar in de nasleep van de aanvallen van 11 
september zagen de Amerikanen Palestijnen 
dansen in hun straten en feestvieren van-
wege Amerika’s ellende. 

Het was duidelijk dat respect en waarde-
ring voor Amerika niet meer zo groot waren 
als ze ooit geweest waren. De Bijbel helpt 
ons om deze verandering in Amerika’s voor-
spoed te begrijpen. 

Hoofdstuk 28 van het oudtestamentische 
boek Deuteronomium belooft zegeningen 
in geval van gehoorzaamheid aan Gods 
wetten, en vloeken – serieuze negatieve 
gevolgen – in geval van ongehoorzaamheid. 

Het kan onlogisch lijken om dit als een 
uitleg van de terroristische aanval op de 
Verenigde Staten te zien, maar het feit is dat 
Amerika niet meer zo gerespecteerd wordt 

als vroeger, en er bestaan veel logische 
verklaringen voor de daling van het respect. 

Islamitische fundamentalisten, die achter 
veel van deze aanvallen zitten, zijn bang voor 
Amerika’s culturele invloed op hun samen-
levingen. Uiteraard zijn haat en terrorisme 
absoluut slecht en reacties die niet goed te 
keuren zijn, ongeacht wat de basis voor deze 
gedachte is. Daarnaast wordt Amerika echter 
ook gehaat om vele juíste principes die niet 
veranderd zouden moeten worden. Jezus 
Christus werd gehaat en Hij was een perfect 
menselijk wezen. Desalniettemin dienen we 
te bedenken dat sommige negatieve gevoe-
lens jegens de Verenigde Staten ingegeven 
worden door meningen en gedragingen die 
voor het hele land onterend en immoreel zijn. 

Amerikaanse televisieshows en films 
ondermijnen voortdurend de traditionele 
familie, zowel in de Verenigde Staten als 
elders ter wereld. De personages zijn vaak 
schaars gekleed, gebruiken vulgaire woor-
den, hebben geen respect voor ouderen en 
zijn constant geobsedeerd door seks. Andere 
shows laten een beeld zien van een extreem 
gewelddadige samenleving. 

Westerse landen zijn helaas zo gewend 
geraakt aan zulke beelden en dergelijk 
gedrag, dat ze er niet langer vreemd van op 
kijken – maar landen die meer religieus zijn 
ingesteld, voelen zich hoe langer hoe meer 
bedreigd door de invloed van deze verloe-
dering. Dit is het laatste decennium alleen 
maar verergerd door satelliettelevisie en het 
internet, dat nu in ruime mate toegankelijk is.

Nieuwsberichten over perverse, seksuele 
schandalen in de top van de Amerikaanse 
samenleving en de regering hebben het 
respect voor de politieke instellingen van 
Amerika verminderd. Informatie hierover is 
de laatste jaren ruimer voor handen als 
gevolg van de toegenomen communicatie-
mogelijkheden. 

Daar komt nog bij dat de Verenigde Staten 
verantwoordelijk zijn voor ongeveer 80 pro-
cent van de pornografie ter wereld, die vrij-
elijk verkrijgbaar is in veel landen. In andere 

landen worden in illegale bioscopen voor vol-
wassenen Amerikaanse video’s voor boven 
de 18 vertoond. Hoewel duidelijk is dat het 
hier om een dubbele standaard gaat, hebben 
veel mensen die deze films bekijken slechts 
minachting voor de Verenigde Staten – en de 
godsdienstige mensen die Amerika’s perverse 
maar lucratieve exportproduct weerzinwek-
kend vinden, nog meer. 

Deuteronomium 28 laat zien dat gehoor-
zaamheid aan Gods wetten resulteert in een 
land dat “hoog boven alle volken van de 
aarde” zal zijn verheven (vers 1), zoals het 
geval was met de Verenigde Staten in de 
jaren die volgden op het nederige ontstaan 
ervan tot net na de Tweede Wereldoorlog. 
Dit hoofdstuk belooft specifieke zegeningen 
in geval van gehoorzaamheid, waaronder 
Gods steun tegen vijandelijke machten (vers 
7). De geschiedenis van Amerika laat zien dat 
het land gezegend werd toen haar gedrag 
en wetten voornamelijk op Gods geboden 
gebaseerd waren.

Vanaf vers 15 zien we de negatieve gevol-
gen van ongehoorzaamheid. Vers 16 zegt: 
“Vervloekt zult u zijn in de stad.” Veel men-
sen die in steden in de VS wonen, voelen zich 
daar niet langer veilig. Veel mensen zullen dit 
lezen en vinden dat de verantwoordelijkheid 
voor de afgenomen veiligheid ergens anders 
ligt. Maar het boek Jozua bevat in hoofdstuk 
7 het verhaal van een man, Achan, die een 
zonde beging die van invloed was op de 
veiligheid van het hele volk. 

Het Bijbelse verhaal laat duidelijk zien dat 
Achan zelf had gezondigd door te nemen van 
wat uit het zojuist veroverde Jericho met de 
ban gewijd was, hetgeen inging tegen Gods 
specifieke opdracht aan het volk Israël. Maar 
Gods oordeel was dat “Israël heeft gezon-
digd” (Jozua 7:11). Jozua moest de overtre-
der opsporen en straffen voordat Israël weer 
op een overwinning zou mogen rekenen. 

Het verslag laat zien hoe belangrijk het is 
dat iedereen zich zó gedraagt dat dit God 
behaagt om zodoende als volk Gods zegenin-
gen te mogen ontvangen.

De heropleving van het islamitisch fundamentalisme
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eind 2002 op het hindoestaanse eiland Bali kwamen bijna 200 westerse 
toeristen om het leven (de helft van hen was afkomstig uit Australië).

In India en het onder Indiaas bestuur staande gebied Kashmir hebben 
moslimfundamentalisten hindoes en christenen aangevallen en daarmee 
opzettelijk geprobeerd om een conflict tussen Pakistan en India te ver-
oorzaken, twee van ’s werelds recentere nucleaire machten.

Ook in Afrika heeft het islamitisch fundamentalisme zijn sporen 
achtergelaten. In Soedan vervolgen moslims uit het noorden actief chris-
tenen uit het zuiden, en maken duizenden van hen zelfs tot slaven. In 
de noordelijke moslimgebieden van Nigeria is de sharia ingevoerd; de 
populairste naam die aan pasgeboren jongens wordt gegeven sinds 11 
september 2001 is Osama, als eerbetoon aan Osama bin Laden. In Nige-
ria zaait terreurorganisatie Boko Haram, verbonden aan Al Qaida, dood 
en verderf, met name in het noorden van Nigeria en de aangrenzende 
regio’s in de buurlanden. Hoewel Boko Haram niet alleen terreurdaden 
pleegt tegen christenen, zijn zij wel vaak het doelwit van hun afgrijselijke 
daden. Eén factor in deze groei van islamitisch fundamentalisme is het 
hoge geboortecijfer in islamitische landen. In de meeste in economisch 
opzicht achtergebleven gebieden bestaat de helft van de bevolking uit 
jonge mensen, aangezien echtparen vaak zes tot acht kinderen hebben. 
Vanwege het feit dat zakelijke activiteiten door het economische beleid 
in deze landen vaak aan banden worden gelegd in plaats van aangemoe-
digd, kunnen veel jonge mensen geen baan vinden. Zonder de financi-
ele middelen om een gezin te onderhouden, kunnen jonge mannen niet 
trouwen. De belofte van 72 jonge maagden na hun dood als martelaar 
in een jihad (heilige strijd) is aanlokkelijk, dus geloven ze dat ze niets te 
verliezen hebben als ze zichzelf opofferen. Ook hebben sommige islami-
tische regeringen en organisaties duizenden euro’s gegeven aan de ach-
tergebleven familie, een ongekende hoeveelheid geld in de krotten van 
vluchtelingenkampen.

De heropleving van het islamitisch fundamentalisme

Niet altijd elkaars vijanden

Ondanks de beste inspanningen van 
de deelnemers aan de vredespro-

cessen in het Midden-Oosten hebben 
de Arabische en Joodse landen tegen-
woordig nog altijd moeite om in vrede 
met elkaar samen te leven. Toch zijn 
ze niet altijd elkaars vijanden geweest. 
Integendeel, Joden hebben eeuwenlang 
een goed bestaan gekend in Arabische 
samenlevingen. 

Kort na de dood van Mohammed in 
632 na Christus begonnen de Arabieren 
grote gebieden van de bekende wereld te 
veroveren. Al spoedig bezaten ze Noord-
Afrika, Arabië, Palestina, Perzië, Sicilië, 
Zuid-Italië en grote delen van Turkije en 
Spanje. De daaropvolgende paar eeuwen 
zou de Arabische beschaving een stuk 
vóór lopen op haar Europese tegenhan-
ger.

Bertrand Russell beschreef de manier 
waarop de Joden floreerden onder de 
Arabieren in zijn boek History of Wes-
tern Philosophy. Eerst beschrijft Russell 
de vervolging van Joden in het christelijke 
Europa en het daarmee gepaard gaande 
ontbreken van Joodse culturele bijdragen, 

en vervolgt dan: “In mohammedaanse 
landen daarentegen stonden de Joden 
meestentijds niet onder enige dreiging. 
Vooral in het Spanje van de Moren heb-
ben ze bijgedragen aan het onderwijs 
(…) [Toen] de christenen Spanje verover-
den, waren het voornamelijk de Joden 
die het onderwijs van de Moren aan 
hen overdroegen. Geleerde Joden, die 
Hebreeuws, Grieks en Arabisch kenden 
en bekend waren met de filosofie van 
Aristoteles, brachten hun kennis over op 
minder opgeleide onderwijzers” (1969, 
pagina 324). De herontdekking door 
Europa van de vele Griekse teksten, 
met dank aan de Arabieren en Joden, 
leidde uiteindelijk tot de Renaissance 
en het ontstaan van de Europese cul-
tuur. Tegenwoordig zouden Europeanen, 
Arabieren en Joden veel baat hebben bij 
samenwerking. Helaas zijn kruistochten, 
vervolgingen en jihads te vaak voorgeko-
men in hun geschiedenis.

De afstammelingen van alle drie groe-
pen zullen in het komende rijk van de 
Messias, de Christus, leren om succesvol 
te zijn in samenwerking en vrede.

(538 v.C.)  
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Dilemma voor het Westen

Toch is armoede niet de belangrijkste oorzaak van het probleem. 
Vrijwel alle terroristen die betrokken waren bij de aanslagen van 11 sep-
tember waren afkomstig uit rijke milieus, en ook Osama bin Laden was 
afkomstig uit een van de rijkste families in Saoedi-Arabië. Veel andere 
factoren hebben bijgedragen aan de groei van het islamitisch fundamen-
talisme en het daaruit voortvloeiende terrorisme, waaronder het Israë-
lisch-Palestijns conflict en de overheersing van de Amerikaanse cultuur. 

Verdere Amerikaanse interventie in de regio zal op de langere termijn 
vermoedelijk de honger van het fundamentalisme alleen maar voeden. 
Van niet één land in de Arabische wereld kan gezegd worden dat het in 
politiek opzicht stabiel is. Al deze landen lopen het risico ten prooi te 
vallen aan fundamentalisten. De ontwikkelingen in onder andere Libië, 
Syrië en Egypte in de afgelopen jaren met de “Arabische lente” laten dit 
duidelijk zien. Amerika zit werkelijk gevangen in een situatie waarin 
geen hoop op succes bestaat. Het leger van de VS mag dan wellicht de 
oorlogen winnen, het is niet waarschijnlijk dat Amerika werkelijk vrede 
zal winnen. 

Een verdere complicatie voor veel westerse landen is de aanwezigheid 
van islamitische fundamentalisten binnen hun eigen landsgrenzen, voor-
namelijk het resultaat van veranderingen in immigratiewetten en politiek 
na de Tweede Wereldoorlog. Dit gevaar werd duidelijk bij de bomaansla-
gen op treinen in maart 2004 in Madrid en de zelfmoordaanslag in juli 
2005 in Londen, maar ook de recente aanslagen in Parijs in januari 2015 
en in Denemarken in februari 2015. 

Het is frappant dat westerse landen wél immigratie uit moslimlanden 
toestaan en moslims toestaan om het staatsburgerschap te verkrijgen, 
terwijl islamitische landen mensen uit christelijke landen niet toestaan 
om permanent in hun land te verblijven en het staatsburgerschap te ver-
krijgen, tenzij ze zich tot de islam bekeren. De aanhangers van de islam 
zijn zich ervan bewust dat hun religie en het westerse seculiere libera-
lisme niet met elkaar verenigbaar zijn. Toename van conflicten tussen 
de islamitische wereld en het Westen is onvermijdbaar – en voorzegd in 
Bijbelse profetie.

Oorlog en vrede in het 
Midden-Oosten

Jeruzalem blijft de meest bevochten stad op aarde; uit op schrift 
vastgelegde geschiedenis is gebleken dat de stad meer dan 20 keer 
in de handen van binnenvallende troepen is gevallen. Het land waar 
God Abraham zo’n 4000 jaar geleden naartoe had gestuurd, ligt op 

het kruispunt van drie continenten. Ook is het heilig in de ogen van drie 
religies.

Meer dan 2500 jaar geleden onthulde God aan de profeet Daniël dat 
door de eeuwen heen om het land van Zijn volk gevochten zou worden 

(zoals beschreven in hoofdstuk 3 van dit boekje). 
Opvallend genoeg zien we een grote leemte in 
de tijd in Daniëls profetie, die accuraat voor-
spelde wat in de komende eeuwen zou gebeuren. 
Om dit te begrijpen moeten we weer naar Daniël 
11 gaan. Zoals eerder uitgelegd, zijn de eerste 
35 verzen van Daniël 11 een accuraat, gedetail-
leerd verslag van wat het volk van Juda zou 
overkomen als gevolg van het conflict tussen de 
Ptolemaeïsche dynastie van Egypte in het zuiden 
en de Seleucidische dynastie van Syrië in het 
noorden. De leiders van deze koninkrijken stam-
den af van generaals van Alexander de Grote, 
die ook in Daniël waren voorspeld. (In een 
interessante historische voetnoot beschrijft de 
Joodse geschiedschrijver Josephus in de eerste 
eeuw een ontmoeting tussen Alexander en de 
Joodse hogepriester in Jeruzalem, die erop wees 

dat de komst van Alexander twee eeuwen vóór hij op het wereldtoneel 
verscheen door Daniël geprofeteerd was! Zie De oude geschiedenis van 
de Joden, boek 11, hoofdstuk 8, sectie 5).

De vier verzen die volgen in Daniël, de verzen 36-39, lijken een 
sprong in de tijd te nemen. Zoals eerder uitgelegd, lijken de verzen 32-35 
betrekking te hebben op de gehoorzame Makkabeeën, die Gods wet-
ten niet wilden verruilen voor heidense, Griekse gewoonten. Toch lijken 
deze verzen ook een tweeledige betekenis te hebben, aangezien de groep 
waarnaar in vers 35 wordt verwezen, blijft “tot de tijd van het einde” – 

Oorlog en vrede in het Midden-Oosten

De wrede heerser 
Antiochus Epifanes,  
hier afgebeeld op een 
munt uit zijn regeerperi-
ode, was een voorbode 
van een geprofeteerde 
heerser die in de 
eindtijd zal opstaan en 
het Midden-Oosten zal 
binnenvallen.
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hetgeen erop duidt dat Gods getrouwe mensen in de nieuwtestamentische 
tijden, Zijn Kerk, ook hieronder vallen.

Vers 36 gaat verder met de verhaallijn – maar tot welke hoogte? 
Aangezien vers 40 duidelijk het verhaal naar “de tijd van het einde” laat 
springen, zou het kunnen zijn dat de verzen 36-39 van toepassing zijn 
op de hele geschiedenis van het koninkrijk van het noorden vanaf de tijd 
van de Makkabeeën en het begin van de nieuwtestamentische Kerk tot 
aan de eindtijd (net zoals vers 35 lijkt te reiken van vroegere tijden af 
helemaal tot aan de eindtijd).

En wie was de koning van het noorden in deze periode? In 65 voor 
Christus was het Seleucidische Syrië opgeslokt door het Romeinse rijk. 
Dus dat rijk werd toen 
het koninkrijk van 
het noorden. De ver-
zen 36-38 lijken een 
beschrijving te vormen 
van de daden van de 
Romeinse keizers en 
hun opvolgers tot aan 
de laatste leider van de 
eindtijd, zoals we zul-
len zien.

Terwijl de dualiteit 
van de profetie dient 
om een sprong voor-
uit in de tijd te kun-
nen nemen, waarbij 
Antiochus Epifanes 
zélf een type was van 
deze eindtijdleider, moeten we onszelf afvragen waarom er zulke enorme 
sprongen in de tijd naar de toekomst worden gemaakt.   

De staat Israël moest gevestigd worden om profetie te vervullen

Waarom die leemte in de tijd in Daniëls profetie tussen de oude wereld 
en de huidige wereld – een periode van minstens 2000 jaar – met slechts 
karige en oppervlakkige details aangaande de gebeurtenissen daartus-
senin? Het antwoord is simpel: gedurende bijna 2000 jaar was er geen 
Joodse natie in het Midden-Oosten. De heroprichting van de Joodse staat 
in 1948 maakte de koningen van het noorden en het zuiden weer relevant 
met alle gevolgen van dien voor het Joodse volk in het Heilige Land. 

Eindtijdprofetie kon niet vervuld worden zonder de heroprichting 
van een thuisland voor de Joden. Hun land heet weliswaar Israël, maar 

vergeet niet dat de 10 stammen van het oude noordelijke koninkrijk, 
bekend als Israël, in ballingschap gevoerd waren door Assyrië meer 
dan een eeuw voordat het koninkrijk Juda (bestaande uit de Israëliti-
sche stammen Juda en Benjamin, met daarnaast een aanzienlijk deel 
van Levi) werd binnengevallen en zijn inwoners weggevoerd werden 
naar Babylon. 

Veel Joden keerden uit hun ballingschap terug, maar de 10 stammen 
leken verdwenen te zijn. De Bijbel laat zien dat uiteindelijk alle stam-
men van Israël zullen terugkeren naar het Beloofde Land, maar op dit 
moment is alleen de stam Juda – of althans een deel daarvan – terugge-
keerd naar zijn historische thuis.

In het oudtestamentische en profetische boek Zacharia lezen we dat 
Jeruzalem en Juda (Joden die de moderne staat Israël vormen) zich vlak 
voor Christus’ wederkomst in het centrum van alle wereldconflicten 
bevinden. Maar deze geprofeteerde gebeurtenis zou niet kunnen plaats-
vinden zonder dat er in enige mate sprake zou zijn van een fysieke 
heroprichting van Juda (dat nu Israël heet) in het Heilige Land vóór de 
eindtijd.

In Zacharia 14:3-5 
treffen we deze profetie 
over Christus’ tweede 
komst aan: “Dan zal 
de Heere uittrekken en 
tegen die heidenvolken 
strijden, zoals de dag 
dat Hij streed, op de dag 
van de strijd. Op die dag 
zullen Zijn voeten staan 
op de Olijfberg, die 
voor Jeruzalem ligt, ten 
oosten ervan. Dan zal 
de Olijfberg in tweeën 
gespleten worden naar 
het oosten en naar het 
westen. Er zal een zeer 
groot dal ontstaan, als 
de ene helft van de berg 
naar het noorden zal wij-
ken en de andere helft ervan naar het zuiden. Dan zult u vluchten door 
het dal van Mijn bergen (…).” Het is duidelijk dat de vervulling van deze 
profetie nog in de toekomst ligt. De voorafgaande verzen laten zien dat 
de mensen moeten vluchten omdat Jeruzalem wederom het toneel van 

Oorlog en vrede in het Midden-Oosten

Zacharia 14:4 onthult dat Jezus Christus zal terug-
keren op de Olijfberg die uitziet op Jeruzalem. Bij 
Zijn wederkomst zal Hij Gods regering op aarde 
vestigen, waardoor er eindelijk vrede zal komen in 
het Midden-Oosten en de rest van de wereld.

Omdat een door Joden bestuurd Jeruzalem 
vlak voor de wederkomst van Jezus Christus het 
middelpunt van het wereldconflict zal vormen, 
hadden verschillende geprofeteerde eindtijdge-
beurtenissen niet kunnen plaatsvinden vóór de 
oprichting van de moderne staat Israël.
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veel strijd zal zijn: “Dan zal Ik alle heidenvolken verzamelen voor de 
strijd tegen Jeruzalem. De stad zal ingenomen worden, de huizen zullen 
geplunderd, en de vrouwen zullen verkracht worden. De helft van de stad 
zal in ballingschap wegtrekken, maar het overige van het volk zal niet 
uitgeroeid worden uit de stad” (vers 2).

Eerder al had Zacharia de volgende woorden van God opgetekend: 
“Zie, Ik ga Jeruzalem maken tot een bedwelmende beker voor alle vol-
ken rondom, ja, ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeru-
zalem. Op die dag zal het gebeuren dat Ik Jeruzalem zal maken tot een 
steen die moeilijk te tillen is voor al de volken. Allen die hem optillen, 
zullen zichzelf zeker diepe sneden toebrengen, en al de volken van de 
aarde zullen zich tegen haar verzamelen” (Zacharia 12:2-3).

Juda (de Israëli’s, van wie de meesten Joods zijn) en Jeruzalem zijn 
voorbestemd om het middelpunt van alle eindtijdgebeurtenissen te vor-
men. De volken die daartegen zullen optrekken, zullen zó gedreven zijn 
door ideologische en emotionele redenen, dat ze niet in staat zullen zijn 
om nuchter na te denken (de “bedwelmende beker” waar Zacharia naar 
verwijst).

Nu al zijn sommige landen en volken geobsedeerd door de gedachte 
om het Joodse thuisland Israël te vernietigen. Een andere profeet schrijft 
over de val van het eindtijd-Israël (dat wil zeggen de afstammelingen van 
de noordelijke 10 verloren stammen) en Juda (de Joden) samen, blijkbaar 
in dezelfde maand, een gebeurtenis die zich nooit eerder in de geschiede-
nis heeft voorgedaan. We lezen hierover in Hosea 5. 

God veroordeelt Israël en Juda om hun herhaalde afgoderij, en zegt: 
“De trots van Israël getuigt openlijk tegen hem. En Israël en Efraïm 
zullen struikelen om hun ongerechtigheid [zonde], en met hen zal ook 
Juda struikelen (…) Zij hebben trouweloos gehandeld tegen de Heere 
(…) Nu zal de nieuwe maan hen met hun stuk land verteren!” (verzen 5, 
7). Een nieuwe maan die “zal verteren” lijkt te betekenen dat zij beide 
zullen vallen binnen een maand, een periode van 30 dagen. (Om een 
beter begrip te krijgen van waar de andere 10 stammen van Israël zich 
tegenwoordig bevinden, kunt u ons gratis boekje De Verenigde Staten 
en Groot-Brittannië in Bijbelse profetieën aanvragen of downloaden van 
onze website.)

De strijd gaat voort

We kunnen nu beter begrijpen waarom de strijd tussen de koning van 
het noorden en de koning van het zuiden “in de tijd van het einde” hervat 
wordt (Daniël 11:40). Het vers gaat verder met een beschrijving hoe “de 
koning van het zuiden hem [de koning van het noorden] met de horens 
(zal) stoten. En de koning van het noorden zal op hem aanstormen met 

wagens en met ruiters en met vele schepen [allemaal symbolen van 
militair ingrijpen]. Hij zal de landen binnentrekken, ze overspoelen en 
erdoorheen trekken.”

Dus in de tijd van het einde zal er opnieuw grote onrust zijn in het 
Midden-Oosten, alleen zal het deze keer veel erger zijn dan alles wat 
zich ooit heeft voorgedaan. 

En ook nu geldt dat de vervulling van deze profetie niet mogelijk zou 
zijn geweest tot na de val van het Ottomaanse rijk en de verdeling van 
deze Arabische gebieden die een onderdeel van dit rijk vormden, in de 
verschillende thans bestaande landen in het Midden-Oosten.

In hoofdstuk 3 van dit boekje zagen we dat de uitdrukking “koning 
van het noorden” vroeger betrekking had op de Seleucidische dynastie 
van Syrië, terwijl de “koning van het zuiden” verwees naar de Ptole-
maeïsche dynastie in Egypte. Maar naar wie zouden deze uitdrukkin-
gen in onze tijd of in de tijd van het einde kunnen verwijzen? Het valt 
te betwijfelen of ze opnieuw betrekking hebben op Syrië en Egypte, 
omdat deze beide landen islamitisch en met elkaar verbroederd en ver-
bonden zijn. Daar komt bij dat geen van beide landen, hoewel ze naar 
de maatstaven voor dat gebied relatief sterk zijn (of althans tot voor 
kort waren), op dit moment de militaire macht heeft om deze profetie 
te vervullen.

Zoals al eerder werd opgemerkt, heeft Rome Syrië opgeslokt en werd 
zij als gevolg daarvan het koninkrijk van het noorden. Maar is ook Rome 
niet in vroeger tijden al gevallen? 

Een deel van de sleutel om deze passage te begrijpen is door te besef-
fen dat het Heilige Land en Jeruzalem, het historische land dat aan de 
kinderen van Israël was gegeven, het middelpunt van de profetie vormen. 
De “koningen” waarnaar wordt verwezen zijn machtige leiders die zullen 
komen uit gebieden ten noorden en ten zuiden van Israël en die om de 
macht van het gebied zullen wedijveren, waarbij ze Juda volledig onder 
de voet zullen lopen.

Een eeuw geleden zou niemand de vele profetieën die betrekking heb-
ben op dit deel van de wereld hebben kunnen begrijpen omdat het Otto-
maanse rijk over de gebieden heerste die nu bezet zijn door de belang-
rijkste tegenstanders in het Midden-Oostenconflict. Dit feit helpt ons om 
de woorden te begrijpen die God tot Daniël spreekt aan het einde van dit 
profetische boek: “Ga heen, Daniël, want deze woorden blijven geheim 
en verzegeld tot de tijd van het einde” (Daniël 12:9). Het zou onmoge-
lijk zijn geweest voor Daniël, die leefde in de zesde eeuw voor Christus, 
om de verbazingwekkende veranderingen die zouden leiden naar de 
huidige complexe situatie in het Midden-Oosten, te begrijpen. Net zoals 
de moderne staten Israël, Egypte, Irak en Syrië een eeuw geleden niet 

Oorlog en vrede in het Midden-Oosten
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bestonden, zo zijn de uiteindelijke koningen van het noorden en van het 
zuiden nog niet opgekomen – nog niet. Maar de Bijbel helpt ons wel om 
te begrijpen wat we kunnen verwachten.

We lezen in de profetische boeken Daniël en Openbaring dat er nóg 
een grootmacht zal opstaan aan het einde van dit tijdperk. Verdere 
details over deze eindtijdmacht treffen we aan in Openbaring 17. Daniël 
zag verschillende dieren die symbool stonden voor de dominante wereld-
machten die nog zouden komen. Johannes zag een visioen over een ander 
beest dat de wereld helemaal aan het einde van dit tijdperk zou domine-
ren (vers 3).

Een engel legde Johannes uit dat de 10 horens die hier genoemd wor-
den, staan voor 10 leiders (“koningen”) die “voor een uur” – symbolisch 
voor een korte periode – macht zouden ontvangen met één leider die “het 
beest” genoemd wordt (Openbaring 17:12-13). Let op het tijdsbestek van 
deze gebeurtenissen: “Zij zullen oorlog voeren tegen het Lam [de terug-
kerende Jezus Christus], maar het Lam (…) zal hen overwinnen” (vers 
14). Deze profetie is dus bestemd voor de toekomst, en leidt dus recht-
streeks naar de terugkeer van Jezus Christus op aarde.

Maar dit zijn niet de enige opvallende figuren die een rol spelen in 
de eindtijd. Een religieuze leider die symbolisch beschreven wordt met 
“twee horens, als die van het Lam” maar die spreekt “als de draak” 
(Openbaring 13:11), zal een prominente rol spelen in deze unie van 
landen in de eindtijd. Jezus Christus is het ware Lam van God (Johan-
nes 1:29, 36; Openbaring 5:8-9; 19:7-9), dus deze religieuze leider zal 
waarschijnlijk beweren christelijk te zijn. Maar in werkelijkheid is hij van 
Satan, “de draak (…) die de hele wereld misleidt” (Openbaring 12:9).

Het “beest” waarover wordt gesproken in Openbaring 17 is een 
voortzetting van de vier beesten uit Daniël 7. Zoals we al eerder zagen, 
beschreef Daniël toen hij in Babylon in ballingschap was een visioen van 
“vier grote dieren” (vers 3), niet-Joodse rijken die het Midden-Oosten 
zouden domineren en een belangrijke impact op het volk van God zouden 
hebben. Deze rijken waren, in chronologische volgorde, het Babylonische 
rijk, het rijk van de Meden en Perzen, het Griekse rijk van Alexander de 
Grote en het Romeinse rijk. Pogingen om het Romeinse rijk opnieuw tot 
leven te wekken zullen op spectaculaire wijze slagen in de eindtijd. Op 
dat moment zal volgens de profetie een nog toekomstig rijk de Europese 

eenheid herstellen die Rome meer dan 2000 jaar geleden voor het eerst 
bereikte. Dit rijk zal aan de macht blijven tot Christus’ wederkomst en de 
vestiging van het Koninkrijk van God op aarde (verzen 9-14).

Aangezien het vierde dier dat in Daniël 7 werd beschreven, bestaat op 
het moment van Jezus Christus’ wederkomst, en dit ook gezegd wordt van 
het beest dat Johannes zag in Openbaring 17, spreken beide profetieën over 
een heropleving van het Romeinse rijk in de eindtijd. Dit is de andere sleu-
tel tot begrip van deze profetie.

De koninkrijken van het noorden 
en het zuiden hebben betrekking op 
elkaar opvolgende machten. Rome 
nam Syrië over. En Rome is inder-
daad gevallen. Maar het Romeinse 
rijk kende door de eeuwen heen op 
verschillende manieren heroplevin-
gen. En er blijft nog één laatste her-
opleving over.

Deze laatste heropleving van 
het Romeinse rijk zal zich, net als 
het oorspronkelijke rijk, in Europa 
bevinden. Het lijkt thans zichtbaar te 
zijn in haar embryonale staat als de 
Europese Unie. Dat wil niet zeggen 
dat alle huidige EU-landen onderdeel 
zullen uitmaken van de uiteindelijke 
formatie, maar de landen die ervoor 
kiezen om eraan deel te nemen, zul-
len samen een sterke militaire macht 
vormen die zich in het gebeuren in 
het Midden-Oosten zal mengen.

Het lijkt erop dat deze eindtijd-
koning van het noorden waarover 
in Daniël 11 wordt gesproken dus 
de laatste leider zal zijn van deze in 

Europa gevestigde grootmacht van de eindtijd, dezelfde macht die ook “het 
beest” wordt genoemd in Openbaring 17.

De laatste koning van het zuiden

Hoe zit het met de koning van het zuiden? Om te begrijpen wie dat 
zou kunnen zijn, moeten we eerst enig begrip hebben van de geschie-
denis en het denken van de mensen in dit gebied. In het islamitische 
denken is de wereld verdeeld in twee gebieden, dar al-Islam, hetgeen 
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Deze laatste heropleving van het Romeinse rijk zal zich, net als 
het oorspronkelijke rijk, in Europa bevinden. Het lijkt erop dat 
het thans zichtbaar is in haar embryonale staat als de Europese 
Unie.

Openbaring 17 beschrijft         
Johannes’ visioen van een beest 
dat staat voor een geopolitieke 
grootmacht in de eindtijd, waarbij 
de 10 horens symbool staan voor 10 
leiders die voor een korte periode, 
vlak vóór de wederkomst van Jezus 
Christus, macht zullen ontvangen. 
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betekent “het land van de islam”, en dar al-harb, hetgeen betekent “het 
land van de ongelovige” of “het land van de strijd”. De Koran leert dat 
Allah “Zijn boodschapper [Mohammed] heeft gezonden met leiding en 
de godsdienst der Waarheid [islam], opdat hij deze moge doen zegevie-
ren over alle andere godsdiensten, al zijn de afgodendienaren er afkerig 
van” (Soera 61:9, www.koranonline.nl). Een fundamenteel aspect van het 
islamitische onderwijs is dat de islam uiteindelijk de heersende religie 
van de gehele wereld moet worden.

Vergeet ook niet dat de droom van de Arabische volken is dat er 
een Arabische eenheid komt. De oorlogvoerende stammen van Arabië 
werden voor het eerst verenigd onder Mohammed door middel van een 
nieuwe religie, de islam. De oemma, de gemeenschap van de islam, is 
door de eeuwen heen een voortdurende droom geweest. De zonen van 
Ismaël zijn nu al 750 jaar lang niet met elkaar verenigd. Pas slechts in 
de laatste 50 jaar zijn ze vrij van buitenlandse overheersing. De droom 
bestaat nog steeds, onvervuld.

Voor een korte tijd, na de revolutie in 1952 in Egypte, was president 
Nasser de inspiratie voor Arabische eenheid, en velen dachten dat hij 
deze tot stand zou brengen. Nog korter geleden dacht Saddam Hoessein 
van Irak hetzelfde in een verlangen om de Arabische wereld te verenigen 
tegen de Verenigde Staten en Israël.

Als we verder teruggaan in de tijd komen we Mohammed Ahmad ibn 
Abd Allah (1844-1885) van Soedan tegen, die zichzelf uitriep tot de isla-
mitische Messias, de mahdi (“de door God geleide”), die de moslims zou 
verenigen en de ongelovigen zou verslaan. Hij faalde in zijn missie, maar 
hij had meer succes in het verenigen van de Arabieren dan de seculiere 
leiders hadden gehad. Opgemerkt dient te worden dat veel moslims gelo-
ven dat geprofeteerd is dat er nog een mahdi zal komen in een tumul-
tueuze tijd, die het islamitische geloof zal herstellen en zal zorgen voor 
uiteindelijke overwinning over alle andere religies.

In meer recente tijden werd Osama bin Laden de geestelijke opvolger 
van de Soedanese mahdi en had aanzienlijk succes in het verenigen van 
moslims tegen het Westen. Waar je ook in de islamitische wereld kijkt, 
Bin Laden was hun held die hoop gaf op een uiteindelijke overwinning.

Zoals Mohammeds volgelingen de val veroorzaakten van de twee 
grote grootmachten uit zijn tijd, Byzantium en Perzië, zo hebben Osama 
bin Laden en zijn volgelingen ernaar verlangd om de twee grootmachten 
uit onze tijd ten val te brengen. De ene, de Sovjet-Unie, viel in 1991 uit 
elkaar – grotendeels als gevolg van de Afghaanse rebellen, geleid door 
Bin Laden, die de Sovjets in Afghanistan versloegen. De terroristische 
aanvallen van 11 september 2001 lieten zien hoe kwetsbaar de tweede 
grootmacht, de Verenigde Staten, is ten aanzien van terrorisme. Her-

haalde waarschuwingen uit Washington hebben duidelijk gemaakt dat 
het land gevoelig blijft voor terroristische aanvallen die mogelijk nog 
verwoestender zullen zijn dan de eerste.

Deze eindtijdkoning van het zuiden zal opstaan om het Westen te ver-
slaan in een aanval op de koning van het noorden. Wie de eindtijdkoning 
van het zuiden ook moge zijn – een populaire figuur die lijkt op Osama 
bin Laden, een politieke leider zoals Gamal Abdel Nasser en Saddam 
Hoessein waren, of een religieus figuur zoals ayatollah Khomeini of de 

geprofeteerde toekomstige mahdi – iemand zal dit laatste conflict tegen 
het Westen starten – mogelijk in wéér een poging om de langgewenste 
Arabische en islamitische eenheid te verkrijgen. Hij zal onopzettelijk 
een kettingreactie van gebeurtenissen in werking zetten die, voordat 
Jezus Christus zal ingrijpen om er een eind aan te maken, zal leiden tot 
onvoorstelbaar veel leed.

De finale oorlog in het Midden-Oosten ontvouwt zich

Als we teruggaan naar Daniël 11:40 zien we dat de legers van deze 
twee eindtijdleiders, de koning van het noorden en de koning van het 
zuiden, met elkaar in botsing zullen komen: “Dan zal in de tijd van het 
einde de koning van het zuiden hem met de horens stoten. En de koning 
van het noorden zal op hem aanstormen met wagens en met ruiters en 
met vele schepen. Hij zal de landen binnentrekken, ze overspoelen en 
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Recente populaire moslimfiguren zoals Saddam Hoessein van Irak, links, 
en Osama bin Laden hebben getracht om de islamitische wereld te vereni-
gen tegen het Westen. Bijbelprofetie laat zien dat er nog een leider uit de 
moslimwereld zal opstaan die een enorm conflict met een nieuwe Europese 
grootmacht zal ontketenen.
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In Zijn meest gedetailleerde profetie over de 
eindtijd zei Jezus: “Wanneer u dan de gru-

wel van de verwoesting, waarover gespro-
ken is door de profeet Daniël, zult zien staan 
op de heilige plaats (…) laten dan zij die in 
Judea zijn, vluchten naar de bergen” (Mat-
theüs 24:15-16). Wat bedoelde Hij daarmee?

Zoals al in hoofdstuk 3 uiteengezet, legde 
Daniël 11 van tevoren vast wat er zou 
gebeuren met de machten die eeuwen later 
zouden strijden om de macht in het Heilige 
Land. Voor een groot gedeelte van deze 
profetie hadden deze koninkrijken betrek-
king op Syrië in het noorden en Egypte in 
het zuiden. Verder in de profetie wordt een 
van deze leiders uit Syrië, Antiochus IV (ook 
bekend als Antiochus Epifanes), beschreven. 
Daniël 11:30 legt uit dat Antiochus zou 
“toornen tegen het heilige verbond en hij 
zal zijn eigen wil ten uitvoer brengen”. Het 
apocriefe boek 1 Makkabeeën, dat niet tot 
de Schrift behoort, verschaft ons geschied-
kundige informatie over die periode. In dit 
boek wordt beschreven hoe Antiochus zich-
zelf hard tegen de Joden opstelde, velen van 
hen afslachtte en de tempel in Jeruzalem 
beroofde (1 Makkabeeën 1:20-33).
De tempel ontwijd

Toen kwam het ergste. Daniëls profetie 
waarschuwde voor Antiochus: “Die zullen 
het heiligdom en de vesting ontheiligen en 
het steeds terugkerende offer wegnemen en 
de verwoestende gruwel opstellen” (Daniël 
11:31). Het boek 1 Makkabeeën geeft ons 
meer details: “Toen gelastte de koning per 
brief zijn hele rijk om één volk te vormen 
en de eigen gebruiken op te geven. En alle 
volken voegden zich naar het woord van de 
koning. Zelfs veel Israëlieten gingen over tot 
zijn godsdienst, offerden aan afgodsbeelden 
en ontwijdden de sabbat.” 

“Per bode stuurde de koning brieven naar 
Jeruzalem en de steden van Judea waarin hij 
de naleving gelastte van gebruiken die het 
land vreemd waren. In de tempel mochten 
geen brandoffers, graanoffers en wijnoffers 
meer worden gebracht en sabbat en feestda-
gen moesten worden afgeschaft. De tempel 
en de priesters werden ontwijd. Er werden 

altaren gebouwd en heiligdommen en tem-
peltjes ingericht voor afgodsbeelden, en er 
werd vlees van varkens en andere onreine 
dieren geofferd. Ze mochten hun zonen niet 
meer besnijden en moesten zich verlagen 
tot allerlei onreine en onheilige praktijken. 
Zo zouden de wetten vergeten worden en 
alle voorschriften in onbruik raken. Iedereen 
die het gebod van de koning negeerde, zou 
worden gedood” (1 Makkabeeën 1:41-50, 
Het Boek).

Vervolgens gebeurde het: “Op 15 kislew 
van het jaar 145” [dat overeenkomt met 
168/167 voor Christus] “liet de koning een 
verwoestende gruwel op het altaar [van 
de tempel] bouwen” (vers 54, Het Boek). 
Het lijkt erop dat dit een heidens altaar is 
geweest, waarschijnlijk een beeld van de 
Griekse oppergod Zeus, aangezien 2 Mak-
kabeeën 6:2 (Het Boek) ons laat zien dat 
Antiochus de Joodse tempel ontwijdde en 
opdroeg aan Zeus Olympius. In het Griekse 
denken stond de God van de Hebreeën 
nu eenmaal gelijk aan de oppergod in het 
Griekse pantheon.

Verder lezen we: “Voor de huisdeuren en 
op straat werd wierook gebrand. Werden 
er wetsrollen gevonden, dan werden deze 
verscheurd en verbrand. Wie in het bezit van 
zo’n verbondsrol bleek te zijn of volgens de 
wet leefde, werd op last van de koning ter 
dood gebracht (…) En op de vijfentwintigste 
van de maand offerden ze op het afgodsal-
taar dat boven op het oude altaar stond” (1 
Makkabeeën 1:55-59, Het Boek). Er werden 
inderdaad zelfs varkens, onrein verklaard in 
Gods wet (Deuteronomium 14:8), geofferd 
op Zijn eigen altaar.

Het verslag in 1 Makkabeeën 1:60 gaat 
verder: “De vrouwen die hun kinderen had-
den laten besnijden, werden op grond van de 
verordening gedood, en zuigelingen werden 
opgehangen aan de hals van hun moeder. 
Ook hun huisgenoten en degenen die de 
besnijdenis hadden verricht werden gedood” 
(Het Boek). Maar hoe afschuwelijk dit alles 
ook was, enkelen bleven zich toch verzet-
ten. 1 Makkabeeën 1:62-64 vermeldt deze 
feiten: “Toch vonden velen in Israël de kracht 

zich te verzetten en geen onrein vlees te 
eten. Zij stierven nog liever dan dat zij zich 
door voedsel zouden verontreinigen en het 
heilige verbond zouden schenden, en ze 
werden dan ook ter dood gebracht. De toorn 
drukte zwaar op Israël” (Het Boek).

Toch bleven velen in het verzet in leven. 
Het verslag gaat verder met de opstand van 
de Hasmonidische priesterlijke familie van 
Mattathias, onder wie zijn zoon en opvolger 
Judas Makkabeüs, die niet zou toegeven 
aan het heidendom. Uiteindelijk zouden de 
inspanningen van deze patriotten en hun 
volgelingen in grote mate verantwoordelijk 
zijn voor het uiteindelijke verdrijven van de 
Syriërs.
Latere profetische vervulling

Laten we met deze historische achter-
grondinformatie Christus’ waarschuwing 
over de gruwel van de verwoesting eens 
nader bekijken. Toen Hij de waarschuwing 
gaf, was dit deel van Daniëls profetie al 
bijna 200 jaar eerder in vervulling gegaan. 
Dus Daniëls profetie moet volgens Jezus een 
tweeledige vervulling kennen.

Jezus onthulde in Mattheüs 24:21 aan 
ons de tijd wanneer de uiteindelijke vervul-
ling van deze profetie zou zijn door uit te 
leggen wat er onmiddellijk op zou volgen: 
“Want dan zal er een grote verdrukking 
zijn, zoals er niet geweest is vanaf 
het begin van de wereld…” Dit herin-
nert ons aan een ander deel van Daniëls 
profetie, namelijk dat het in de eindtijd 
“een benauwde tijd (zal) zijn, zoals er niet 
geweest is sinds er een volk is geweest 
tot op die tijd” (Daniël 12:1). Dus deze 
benauwde periode doet zich aan het eind 
van dit tijdperk voor, vlak vóór de weder-
komst van Christus.
Lessen van de eerste vervulling

We kunnen veel leren over deze eindtijd-
profetie van de oorspronkelijke gruwel van 
de verwoesting die door Daniël voorzegd 
was. Antiochus Epifanes was een voorloper 
van de eindtijdkoning van het noorden, de 
werelddictator naar wie het boek Openba-
ring verwijst als het “beest”. Ongetwijfeld 
zal deze eindtijdleider dezelfde misleidende 
en slinkse methoden gebruiken die kenmer-
kend waren voor de heerschappij van Antio-

chus. Daarnaast lijkt het er op basis van wat 
we al hebben gezien en andere aanwijzingen 
uit de Schrift op dat de eindtijdleider vrede 
met de Joden van de moderne staat Israël 
zal veinzen. Welke andere parallellen vallen 
er op te merken? Een deel van de “gruwel” 
van Antiochus had betrekking op het ophou-
den van de dagelijkse offers (vers 31). Maar 
Daniëls profetie maakt duidelijk dat samen 
met de toekomstige gruwel van de verwoes-
ting de offers opnieuw gestopt zullen wor-
den (Daniël 12:9-13). Voordat deze profetie 
vervuld kan worden, lijkt het erop dat vóór 
de terugkeer van Jezus de Messias de offers 
weer opnieuw ingesteld zullen worden en er 
een altaar herbouwd zal worden.

Een andere parallel laat zien dat Antio-
chus de oude heilige tempel ontwijdde door 
er een afgodsbeeld van de heidense god 
Zeus in op te richten en er varkens te offe-
ren. De eindtijdgruwel zou ook betrekking 
kunnen hebben op een afgodsbeeld in een 
nieuwe tempel. Wat we zeker weten is dat er 
in de “tempel van God” een echte persoon 
zal zijn die beweert God in het vlees te zijn 
(2 Thessalonicenzen 2:1-12).

Christus zal deze religieuze figuur vernieti-
gen bij Zijn tweede komst (verzen 5-8), maar 
niet voordat velen door hem met “allerlei 
kracht, tekenen en wonderen van de leu-
gen” misleid zijn (verzen 9-12).

Net zoals de oorspronkelijke gruwel van 
de verwoesting het begin markeerde van 
een periode vol ongekende gruwelijkheden 
en ellende, zo zal ook de uiteindelijke gruwel 
van de verwoesting het begin zijn van een 
tijd met de ergste gruwelijkheden ooit, de 
Grote Verdrukking.

We kunnen dankbaar zijn dat God belooft 
Zijn Zoon terug naar de aarde te sturen om 
de mensheid te redden van zelfvernietiging 
in deze komende afschuwelijke tijd van 
massamisleiding en massaverwoesting. Dus 
laten we, naarmate de wereldgebeurtenis-
sen de vervulling van deze profetieën nade-
ren, dichter tot God naderen in geloof en vol 
vertrouwen op Hem dat Hij ons zelfs door 
de ergste periode heen zal helpen - en in de 
wetenschap dat we over voorkennis beschik-
ken die ons helpt om de eindtijdgebeurtenis-
sen beter te begrijpen.

Wat is de gruwel van de verwoesting?
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erdoorheen trekken.” De woorden “in botsing komen” is een vertaling 
van het Hebreeuwse woord nagach, hetgeen “stoten” kan betekenen, 
maar ook “oorlog voeren”. Het wordt gebruikt om een stier of ram te 
beschrijven die met zijn horens aanvalt. In dit figuurlijke taalgebruik 
wordt “oorlog voeren” bedoeld. De vorm waarin dit “stoten” of “oorlog 
voeren” zal plaatsvinden, wordt niet nader vermeld.

Wat echter wel duidelijk is, is dat deze eindtijdleider uit het zuiden het 
noorden zal aanvallen op zodanige wijze dat een enorme militaire inva-
sie in het Midden-Oosten gerechtvaardigd zal lijken. Als we de manieren 

beschouwen waarop islamitische extremisten in de afgelopen jaren de 
machten in het Westen hebben aangevallen, zou iets dergelijks als een 
serie grote terreuraanvallen op Europese doelen het “stoten” kunnen 
zijn waar hiernaar wordt verwezen. Vanaf dit punt wordt de koning van 
het zuiden niet meer specifiek in de Schrift genoemd. Wat er met hem 
gebeurt, wordt niet vermeld.

Hetzelfde hoofdstuk laat zien dat de koning van het noorden, de in 
Europa gevestigde beestmacht, de overwinnaar zal zijn, aangezien hij het 
Heilige Land zal binnenvallen en “vele landen zullen struikelen” (vers 
41). Onder hen bevinden zich Egypte, de Libiërs en de Ethiopiërs (ver-
geet niet dat deze Bijbelse namen voor volkeren en plaatsen wellicht niet 
precies gelijk zullen zijn aan de huidige nationale grenzen, hoewel de 
gebieden dat wel degelijk zijn).

Eerste en tweede wee

Maar “de geruchten uit het oosten en uit het noorden zullen hem 
schrik aanjagen” en hij zal “in grote grimmigheid uittrekken om velen 
weg te vagen en met de ban te slaan” (vers 44). Er lijkt een overeen-
komst te bestaan tussen deze daden door de eindtijdkoning van het noor-
den en de vijfde bazuin of het “eerste wee” uit Openbaring 9:1-11, omdat 
zowel van het leger dat het eerste wee veroorzaakt als van de beestmacht 
uit de eindtijd wordt gezegd dat zij uit een afgrond komen (verzen 1-2; 
Openbaring 11:7; 17:8). Voor meer details kunt u ons gratis boekje Het 
boek Openbaring onthuld aanvragen of downloaden van onze website.

Op het moment dat het boek Openbaring werd geschreven, werd 
de oostelijke grens van het Romeinse rijk gevormd door de rivier de 
Eufraat, die in Turkije begint en Syrië en Irak in tweeën deelt voordat de 
rivier in de Perzische Golf uitmondt. De landen die in de laatste verzen 
van Daniël 11 genoemd worden, bevinden zich allemaal ver ten westen 
van deze rivier. Maar in de eindtijdgebeurtenissen die in het boek Open-
baring geprofeteerd zijn, speelt deze rivier een belangrijk geografisch 
baken. 

Let op Openbaring 9:13-16: “En de zesde engel blies op de bazuin, en 
ik hoorde uit de vier horens van het gouden altaar dat vóór God stond, 
één stem komen. Die zei tegen de zesde engel die de bazuin had: Maak 
de vier engelen los die gebonden zijn bij de grote rivier, de Eufraat. En 
de vier engelen werden losgemaakt. Zij waren in gereedheid gehouden 
tegen het uur en de dag en de maand en het jaar dat zij het derde deel 
van de mensen zouden doden. En het aantal bereden troepen bedroeg 
tweemaal tienduizend maal tienduizend, en ik hoorde hun aantal.” Hier 
zien we dat de zesde bazuin (en het tweede wee) beschreven wordt als 

Oorlog en vrede in het Midden-Oosten

Profetie aangaande een Arabische 
confederatie

Psalm 83 bevat een intrigerende pro-
fetie over veel landen uit het Midden-

Oosten die thans nog onvervuld lijkt te 
zijn en mogelijk zou kunnen passen in 
de eindtijdgebeurtenissen. Als dat zo is, 
spreekt deze profetie van een confedera-
tie van Arabische landen die vastbesloten 
is om Israël te elimineren. 

“Zij beramen listig een heimelijke aan-
slag tegen Uw volk en beraadslagen tegen 
Uw beschermelingen. Kom, zeiden zij, 
laten wij hen uitroeien, zodat zij geen volk 
meer zijn en aan de naam van Israël niet 
meer gedacht wordt. Want samen heb-
ben zij in hun hart beraadslaagd; dezen 
hebben een verbond tegen U gesloten: 
de tenten van Edom en de Ismaëlieten, 
Moab en de Hagrieten, Gebal, Ammon 
en Amalek, Filistea met de bewoners 
van Tyrus. Ook Assyrië heeft zich bij hen 
aangesloten, zij zijn voor de zonen van Lot 
een sterke arm geweest” (verzen 4-9). 
Deze Bijbelse namen zijn opvallend als we 
begrijpen naar welke gebieden en volken 
deze profetie verwijst. Edom omvat de 
Palestijnen en een deel van de Turken. 

De Ismaëlieten, afstammelingen van 
Ismaël, zijn veel van de Arabische volken 
in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. 
Moab is het gebied van centraal-Jor-
danië. Het lijkt erop dat de Hagrieten 
verwijst naar andere afstammelingen van 
Hagar, de moeder van Ismaël. Gebal, dat 

“berg” betekent, wordt over het alge-
meen gelijkgesteld met de Phoenicische 
stad Byblos, het huidige Jubail in Libanon. 

Sommigen menen dat het verwijst naar 
de bergen in Jordanië. Ammon verwijst 
naar het noordelijke deel van Jordanië 
rond Amman, de hoofdstad (die haar 
naam ontleent aan Ammon). Amalek 
lijkt te verwijzen naar een stam van 
de Edomitische Palestijnen. Filistea is 
het gebied rond wat nu bekend staat 
als de Gazastrook. Vroeger was Tyrus 
een belangrijke stadstaat in het zuiden 
van Libanon langs de kust van de Mid-
dellandse Zee. Assyrië lijkt in etnisch 
opzicht te verwijzen naar de inwoners 
van centraal-Europa, die zich daar eeu-
wen geleden hebben gevestigd, terwijl in 
geografisch opzicht Assyrië het huidige 
Irak is. De kinderen van Lot verwijst 
naar Moab en Ammon – zoals gezegd, 
gebieden in het moderne Jordanië. Een 
Arabische eenheid heeft lang onmogelijk 
geschenen, maar langzamerhand brengt 
een gemeenschappelijk doel de verschil-
lende volkeren in de Arabische wereld 
samen. Dit gemeenschappelijke doel is de 
wens om de staat Israël en haar belang-
rijkste steun, de Verenigde Staten van 
Amerika, te vernietigen samen met de 
westerse liberale cultuur, die beschouwd 
wordt als een bedreiging voor de islamiti-
sche manier van leven.
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een gigantisch leger van 200 miljoen mensen die “het derde deel van 
de mensen zouden doden”. Het mag duidelijk zijn dat het hier gaat om 
gigantische veldslagen tussen de westerse wereld (in de vorm van de 
legers van de koning van het noorden) en een enorm leger uit de gebie-
den langs of voorbij de rivier de Eufraat.

Door de dreiging die uitgaat van een grote, buitenlandse militaire 
aanwezigheid die Noord-Afrika en het huidige Israël is binnengevallen, 
werkt deze militaire macht uit Openbaring 9 met elkaar samen om de 
eerste te bestrijden.

Uit welke landen zal dit enorme leger gevormd worden? Twee moge-
lijkheden lijken in het huidige geopolitieke klimaat denkbaar – of een 
combinatie van deze twee.

De aanwezigheid van niet-islamitische legers (ongelovigen; infidels) 
op islamitisch grondgebied is al sinds de tijd van de kruistochten, bijna 
1000 jaar geleden, een oorzaak van conflict geweest in dit gebied. De 
aanwezigheid van legers van een heropleving van het Romeinse rijk – de 
geprofeteerde beestmacht, een geestelijke opvolger van de kruisvaar-
ders – in het Midden-Oosten zal ongetwijfeld de islamitische gevoelens 
opnieuw doen ontvlammen. 

Het is dus mogelijk dat dit enorme leger een multinationaal islami-
tisch leger is dat gevormd wordt door een aantal of alle islamitische 
landen langs of ten noorden en ten oosten van de Eufraat. Dit zou landen 
kunnen omvatten als Turkije, Syrië, Irak, Iran, Pakistan, Afghanistan, en 
zelfs deelnemers uit India (met de grootste moslimbevolking ter wereld, 
op Indonesië na, ondanks het feit dat de meeste inwoners Hindoestanen 
zijn).

Verder naar het noorden en oosten van het Heilige Land bevinden 
zich de relatief nieuwe islamitische landen die zijn ontstaan na de val van 
de Sovjet Unie – Azerbeidzjan, Turkmenistan, Tadzjikistan, Kazachstan, 
Oezbekistan en Kirgizië. De totale moslimbevolking ter wereld bedraagt 
ongeveer 1,6 miljard, van wie de meesten zich in dit grote geografische 
gebied bevinden.

Een andere mogelijkheid voor dit enorme leger omvat Rusland en 
China, twee grote wereldmachten die vaak dezelfde belangen delen, 
samen met hun bondgenoten en andere landen uit het Verre Oosten. Een 
bedreiging van de olievoorraden in de Perzische Golf, of die dreiging 
nu reëel is of ingebeeld, zou het handelen van deze landen kunnen uit-
lokken. China, met een bevolking van 1,3 miljard mensen, zou zeker 
een enorm grote militaire legermacht op de been kunnen brengen, en 
Ruslands wapentechnologie maakt van haar een formidabele militaire 
macht. Daarnaast is het mogelijk dat ál deze legers zich voor korte tijd 
samen zullen voegen uit angst voor de toegenomen militaire macht en 

aanwezigheid van de koning van het noorden. Er bestaan al belangrijke 
banden tussen Rusland en China en enkele moslimlanden van Centraal-
Azië en het Midden-Oosten op het gebied van verdediging en economie.

Armageddon in voorbereiding

De rivier de Eufraat wordt later opnieuw genoemd, als onderdeel van 
de kettingreactie van gebeurtenissen die volgen op het blazen van de 
zevende bazuin in Openbaring 11:15: “En de zesde engel goot zijn schaal 
uit over de grote rivier, de Eufraat. En haar water droogde op, zodat de 
weg gereedgemaakt werd voor de koningen uit de richting waar de zon 
opgaat” (Openbaring 16:12).

Wie deze leiders en legers zijn, wordt ook hier niet nader benoemd; 
we weten alleen dat ze komen uit het gebied ten oosten van de Eufraat. 
Zoals het eerder genoemde leger van 200 miljoen mensen lijkt het erop 
dat deze legermacht voornamelijk gevormd wordt door de moslimwereld 
of China en/of Rusland en hun bondgenoten. Maar ook hier zou het een 
combinatie van enkele van deze of al deze landen kunnen zijn. In feite 
zou het precies hetzelfde machtsblok als uit Openbaring 9 kunnen zijn, 
hoewel dit niet zo hoeft te zijn, aangezien dit een andere gebeurtenis 
betreft. 

Aan dit conflict zullen bijdragen “demonen, die tekenen doen en die 
uitgaan naar de koningen van de aarde en van de hele wereld, om hen te 
verzamelen voor de oorlog van de grote dag van de almachtige God (…) 
En hij verzamelde hen op de plaats die in het Hebreeuws Armageddon 
wordt genoemd” (verzen 14-16).

Uiteindelijk lijkt het niet uit te maken welke landen er precies op welk 
moment betrokken zijn bij deze groeiende wereldoorlog, want Openba-
ring 16:14 zegt ons dat de koningen “van de hele wereld” op het laatst 
verzameld zullen worden in het Midden-Oosten voor een laatste strijd. 
Het lijkt dus waarschijnlijk dat alle hiervoor genoemde landen in het 
Midden-Oosten er op enig moment bij betrokken zullen zijn.

Maar hoe het ook zal zijn, vrijwel alle overgebleven militaire troepen 
zullen blijkbaar tot op zekere hoogte door deze laatste maalstroom van 
vernietiging worden aangetrokken, net zoals gebeurde in de twee grote 
wereldoorlogen van de 20e eeuw. Dit is echter, hoe ironisch ook, alle-
maal onderdeel van Gods plan, en absoluut noodzakelijk om eindelijk 
vrede te brengen in deze door oorlog verscheurde regio.

Christus’ ingrijpen om de mensheid te redden

Al deze daden, vernietiging en verwoesting – die aan ten minste een 
derde deel van het menselijke ras het leven zullen kosten (Openbaring 
9:15, 18) – luiden de tweede komst van Jezus Christus in. Hij moet 

Oorlog en vrede in het Midden-Oosten
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terugkeren om de mensheid te redden van dit laatste catastrofale conflict 
dat anders geen menselijke overlevenden zou kennen. Hij zei over de 
periode die onmiddellijk aan Zijn terugkeer naar de aarde voorafgaat, 
dat “als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden 
worden” (Mattheüs 24:22).

Maar bij Zijn weder-
komst zullen de volke-
ren van de aarde Hem 
niet automatisch willen 
accepteren. Zoals we 
eerder al zagen, zullen 
de 10 koningen, die een 
bondgenootschap heb-
ben gesloten met het 
Beest, tegen Hem vechten 
(Openbaring 17:14).

Openbaring 16:16 
zegt ons dat legers ver-
zameld zullen worden 
“op de plaats die in het 
Hebreeuws Armageddon 
wordt genoemd”. Arma-
geddon is de Griekse 
vorm van de Hebreeuwse 
naam Har Megiddo, dat 
heuvel van Megiddo 
betekent. Megiddo was 
een oude stad gelegen op 
ongeveer 90 kilometer 
ten noorden van Jeruza-
lem en zo’n 24 kilometer 
landinwaarts van de Mid-
dellandse Zee. Megiddo 
kijkt uit over de Vallei van 
Jizreël of Esdrelon, een 
grote open vlakte. Toch 
zal de laatste strijd daar niet plaatsvinden. In plaats daarvan lijkt het 
erop dat dit de laatste verzamelplaats is voor de legers die zullen vechten 
tegen Jezus Christus. Het gevecht zelf zal plaatsvinden in de Vallei van 
Josafat, dicht bij Jeruzalem, zoals geprofeteerd in Joël 3: “Want zie, in 
die dagen en in die tijd, als Ik een omkeer zal brengen in de gevangen-

schap van Juda en Jeruzalem, zal Ik alle heidenvolken bijeenbrengen 
en hen doen afdalen naar het dal van Josafat (…) alle heidenvolken van 
rondom, verzamel u! (…) Want daar zal Ik zitten om te berechten alle 
heidenvolken van rondom!” (Joël 3:1-2, 11-12). Josafat betekent zelfs “de 
Heer is rechter”.

Openbaring 19:11-16 beschrijft wat er vervolgens gebeurt: “En ik zag 
de hemel geopend, en zie, een wit paard, en Hij Die daarop zat, werd 
getrouw en waarachtig genoemd. En Hij oordeelt en voert oorlog in 
gerechtigheid. En Zijn ogen waren als een vuurvlam en op Zijn hoofd 
waren vele diademen (…).” Dit is een beschrijving van de terugkerende 
Jezus Christus, Die nu Gods oordeel ten uitvoer zal brengen over een 
rebellerende wereld vol zonde en over degenen die Hem met geweld 
tegenstreven.

“En Hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed, en Zijn 
naam luidt: Het Woord van God. En de legers in de hemel volgden Hem 
op witte paarden, gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos. En uit Zijn 
mond kwam een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de heidenvolken zou 
slaan (…) Er stond op Zijn bovenkleed en op Zijn dij deze naam geschre-
ven: Koning der koningen en Heere der heren.”

Verschillende verzen beschrijven wat er zal gebeuren met de verza-
melde legers die tegen Jezus zullen vechten als Hij terugkeert (verzen 
17-18, 21; Zacharia 14:12). Maar zoals het is met alle menselijke weer-
stand tegen Gods plan en doel, zal ook dit zinloos blijken te zijn.

Eindelijk vrede

Stelt u zich eens voor wat een verschil de tweede komst van Jezus 
Christus zal maken na zóveel dood en verwoesting en al die eeuwen vol 
oorlog en onrust in het Midden-Oosten.

Joden, christenen en moslims hebben niet alleen een gezamenlijke 
geestelijke voorvader in Abraham; aanhangers van alle drie deze religies 
verwachten, weliswaar in verschillende vormen, een Messias.

Pas ná de komst van de ware Messias kunnen alle drie in ware har-
monie met elkaar gaan leven. Zonder religieuze verschillen en eindelijk 
met begrip van en waardering voor de bloedbanden tussen hen, zullen ze 
in staat zijn om samen te werken onder de teruggekeerde Jezus Christus 
en hun meningsverschillen op te lossen.

Haggaï 2:7-8 profeteert over deze tijd: “Nog één ogenblik (…) dan 
zal Ik de hemel, de aarde, de zee en het droge doen beven. Ik zal alle 
heidenvolken doen beven. Zij zullen komen naar het verlangen van alle 
heidenvolken (…).” Het “verlangen van alle heidenvolken” is de beloofde 
Messias, de hoop van alle drie geloofsrichtingen.

Oorlog en vrede in het Midden-Oosten

Megiddo lag op het kruispunt van verschillende 
oude handels- en invasieroutes (aangegeven met 
rood) in het oude Israël. Megiddo kijkt uit over de 
Vlakte van Esdrelon, die door Bijbelprofetie wordt 
aangewezen als de verzamelplaats van enorme 
legers vlak voor Christus’ tweede komst. Deze 
legers zullen vlak bij Jeruzalem tegen de terugke-
rende Jezus Christus strijden.
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Wat moet u doen?
De hoeveelheid Bijbelse profetieën is groot 

en verbazingwekkend accuraat. Geen 
enkele menselijke ziener had accuraat de 
opmerkelijke opkomst en ondergang van 
koninkrijken, leiders en volkeren die we in de 
Bijbel tegenkomen, kunnen voorspellen. 

“Ik ben God,” verklaart Hij, “en er is er 
geen als Ik, Die vanaf het begin verkondigt 
wat het einde zal zijn, van oudsher de din-
gen die nog niet plaatsgevonden hebben; 
Die zegt: Mijn raadsbesluit houdt stand 
(…)” (Jesaja 46:9-10). God alleen bezit de 
macht om de toekomst te voorzeggen – en 
deze dan ook tot stand te brengen.

Maar waarom onthult God de toekomst? 
Waarom zegt Hij ons wat er staat te gebeu-
ren? 

Eén cruciale reden is opdat we de nood-
zaak om te veranderen inzien. God 
onthult de toekomst zodat ieder van ons zich 
persoonlijk kan bekeren – onze manier van 
leven veranderen en beginnen te leven zoals 
Hij ons opdraagt – en we het lijden als gevolg 
van Gods oordeel over de wereld kunnen 
vermijden op het moment dat deze geprofe-
teerde gebeurtenissen plaats zullen vinden. 
Hij zegt ons wat er staat te gebeuren om 
ons zodoende te motiveren de noodzakelijke 
veranderingen in ons leven, zowel persoonlijk 
als nationaal, door te voeren.

Gods smeekbeden tot het oude Israël en 
Juda zijn veelzeggend. Hij zond Zijn profeet 
Ezechiël met een hartgrondige oproep: “Zeg 
tegen hen: Zo waar Ik leef, spreekt de Heere 
HEERE, Ik vind geen vreugde in de dood van 
de goddeloze, maar daarin dat de goddeloze 
zich bekeert van zijn weg en leeft! 
Bekeer u, bekeer u van uw slechte wegen, 
want waarom zou u sterven (…)” (Ezechiël 
33:11).

God wil niemand dwingen. Maar net als 
elke liefhebbende ouder weet Hij dat we 
soms een pijnlijke les in discipline moeten 
leren om nog meer pijn en lijden op ons pad 
te voorkomen. 

Hij heeft ons ook wetten gegeven, opge-
somd in de Tien Geboden, die grote zegenin-
gen met zich brengen als we deze gehoorza-
men – omdat ze ons een manier van leven 

leren waaruit liefde voor Hem en voor onze 
medemens blijkt (Mattheüs 22:37-40). Deze 
wetten kennen ook consequenties als we 
deze negeren of niet gehoorzamen. Wanneer 
we deze wetten breken, zullen pijnlijke gevol-
gen onvermijdelijk zijn en ons juist breken. 
Helaas zijn maar weinig mensen bereid om 
zich nederig aan God te onderwerpen en 
zichzelf toe te staan deze les te leren. 

Door Zijn hele Woord heen onthult God 
de gebeurtenissen en omstandigheden waar-
mee de wereld overspoeld zal worden in de 
eindtijd. In Markus 13 waarschuwt Jezus Zijn 
volgelingen driemaal dat ze alert dienen te 
zijn op de ontwikkelingen die aan Zijn weder-
komst vooraf zullen gaan, en zich niet geeste-
lijk laten overrompelen door onvoorbereid te 
zijn: “Kijk uit,” zegt Hij, “wees waakzaam. 
Want je weet niet wanneer het moment daar 
is” (vers 33, Willibrordvertaling; vergelijk 
verzen 35, 37).

Eén van de redenen waarom we dit boekje 
hebben geschreven en gratis verspreiden, 
is opdat mensen deze gebeurtenissen kun-
nen herkennen wanneer ze zich beginnen te 
ontvouwen.

Tegen het einde van het boek Daniël wordt 
gewaarschuwd dat de periode die aan Chris-
tus’ wederkomst voorafgaat “een tijd van 
grote benauwdheid (zal) zijn, zoals er niet 
geweest is sinds er volken bestaan, tot 
op die tijd toe” (Daniël 12:1, NBG). De hele 
wereld zal betrokken worden bij de ene na de 
andere ongekend zware ramp. 

Let op Jezus Christus’ eigen beschrijving 
van de tijd die aan Zijn wederkomst voor-
afgaat: “Want het zal een tijd zijn van 
enorme verschrikkingen, zoals er sinds 
het ontstaan van de wereld tot nu 
nooit geweest zijn en er ook niet 
meer zullen komen. En als die tijd niet 
verkort zou worden, dan zou geen enkel 
mens worden gered; maar omwille van 
de uitverkorenen zal die tijd worden verkort” 
(Mattheüs 24:21-22, Het Boek). Deze tijd zal 
zó rampzalig zijn, waarschuwt Hij, dat de 
mensheid het gevaar loopt zichzelf uit 
te roeien. Als we bedenken hoe accuraat 
de profetieën in de Bijbel zijn, zou dit toch 

zeker onze aandacht moeten trekken. 
Gods profetieën zijn betrouwbaar. Hij 

voorzegde de ondergang en val van vele vol-
keren vanwege hun zonden – waaronder veel 
van de leidende naties en volkeren uit onze 
tijd. Hoe staat het met u? Hoort u daarbij?

Let ook op het goede nieuws in Christus’ 
waarschuwing dat “omwille van de uitver-
korenen” geen sprake zal zijn van totale uit-
roeiing. Dit zijn de weinigen die God waarlijk 
geloven en het geloof, de moed en de bereid-
heid hebben om te handelen op grond van 
dat geloof. Zij zijn werkelijk bereid om zich te 
bekeren – hun leven te veranderen, zich aan 
God over te geven, alles op te geven als dat 
nodig is, zich nederig te onderwerpen aan 
Hem en een God te volgen Die op Zijn beurt 
alles aan hen beloofd heeft. 

In het meest opmerkelijke boek met Bij-
belse profetie verzekert Hij hun: “Wie over-
wint, zal alles beërven, en Ik zal voor hem 
een God zijn en hij zal voor Mij een zoon 
zijn” (Openbaring 21:7). Wat een liefdevolle 
belofte van de Schepper van alle dingen!

Hetzelfde boek sluit af met het oplichten 
van een tipje van de sluier van de ongeloof-
lijke toekomst die God in petto heeft voor 
allen die bereid zijn om die keuze te maken 
– een toekomst die eeuwig leven met Hem en 
Zijn Zoon, Jezus Christus, als onderdeel van 
Zijn onsterfelijke familie in het Koninkrijk van 
God behelst. Hij wil dat u ook deel heeft aan 
die ongelooflijke toekomst! 

We dienen ook niet te vergeten dat God 
beloofd heeft dat Hij Zijn volk zal beschermen 
tijdens deze periode van toenemende wereld-
wijde onrust en catastrofes. In Openbaring 
3:10 verzekert Hij ons: “Omdat u het woord 
van Mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook 
u bewaren voor het uur van de verzoeking, 
die over heel de wereld komen zal, om hen 
die op de aarde wonen te verzoeken.” God 
meent wat Hij zegt. 

En wie zijn degenen die Hij als Zijn volk 
beschouwt? Openbaring 12:14-17 duidt hen 
aan als degenen die trouw “de geboden van 
God in acht nemen en het getuigenis van 
Jezus Christus hebben”. 

Als u gelooft dat God werkelijk bestaat en 
dat Hij de toekomst voorzegt in Zijn Woord 

– feiten die duidelijk bewezen zijn in dit 
boekje voor degenen die bereid zijn om deze 
te accepteren – bent u dan bereid om uw 
leven in overeenstemming te brengen met dat 
geopenbaarde Woord? Bent u, zoals Jezus 
Christus in Lukas 4:4 zei, bereid om te “leven 
(…) van elk woord van God”? 

Als u wilt leren over de betekenis van ware 
bekering, het ontvangen van Gods Geest en 
hoe u de geboden van God dient te houden, 
vraag dan onze gratis boekjes Wat is uw 
bestemming?, Verander uw leven: het 
bekeringsproces en De tien geboden 
aan of download deze. 

Vraag ook onze andere boekjes over Bij-
belse profetie aan of download deze – Het 
evangelie van het Koninkrijk, Het boek 
Openbaring onthuld, U kunt Bijbelse 
profetie begrijpen, Leven we in de 
eindtijd? en De Verenigde Staten en 
Groot-Brittannië in Bijbelse profetieën 
– om een beter begrip te krijgen van wat God 
onthult over de toekomst en Zijn komende 
Koninkrijk.

Zorg ook dat u elke uitgave van het maga-
zine Beyond Today leest om het wereld-
nieuws beter te begrijpen in het licht van 
Bijbelse profetie. Vraag daarnaast onze gratis 
Bijbelstudie Cursus aan met (maandelijkse) 
lessen die u meenemen door belangrijke 
thema’s en doctrines van de Bijbel. U kunt al 
deze uitgaven gratis downloaden van onze 
website www.verenigdekerkvangod.org of 
deze daar aanvragen. 

De spanningen in het Midden-Oosten blij-
ven zich ophopen, en het is slechts een 
kwestie van tijd voordat deze lang geleden 
geprofeteerde gebeurtenissen zullen uitbar-
sten en de hele wereld zullen schokken. 

Maar u kunt zekerheid en hoop vinden in 
deze gevaarlijke en zorgwekkende tijd – als u 
bereid bent om niet alleen te geloven, maar 
ook te handelen op basis van dat geloof. 

Zoals Jesaja 55:6-7 adviseert: “Zoek de 
HEERE terwijl Hij te vinden is, roep Hem aan 
terwijl Hij nabij is. Laat de goddeloze zijn 
weg verlaten, de man van ongerechtigheid 
zijn gedachten. Laat hij zich bekeren tot de 
HEERE, dan zal Hij Zich over hem ontfermen, 
tot onze God, want Hij vergeeft veelvuldig.”
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Jezus Christus, Die in Jesaja 9:5 “Vredevorst” wordt genoemd, zal 
Zijn regering op aarde vestigen met Jeruzalem als haar hoofdstad. “Het 
zal echter in het laatste der dagen geschieden dat de berg [een profetisch 
symbool voor een regering] van het huis van de Heere vast zal staan als 
de hoogste van de bergen [alle andere regeringen in de wereld] (…) en 
dat de volken ernaartoe zullen stromen. Vele heidenvolken zullen op weg 
gaan en zeggen: Kom, laten wij opgaan naar de berg van de Heere, naar 
het huis van de God van Jakob; dan zal Hij ons onderwijzen aangaande 
Zijn wegen, en zullen wij 
Zijn paden bewandelen. 
Want uit Sion zal de wet 
uitgaan en het woord van 
de Heere uit Jeruzalem” 
(Micha 4:1-2).

Alle kinderen van 
Abraham – Arabieren, 
Joden en Israëlieten 
samen – zullen dan 
samen met alle bewoners 
van de gehele aarde de 
mogelijkheid hebben 
om Gods waarheid te 
leren en Zijn geschenk 
van behoud te ontvangen. 
Niet langer zullen zij met 
elkaar oorlog voeren, maar 
ze zullen elkaars bondge-
noten zijn en met elkaar samenwerken in een geest van vrede en verbon-
denheid omdat ze de ware God zullen erkennen en zullen leven volgens 
Zijn manier van leven, en zo zullen ze allen Zijn zegeningen ontvangen    
(Jesaja 19:20-25). Om een beter begrip te krijgen van deze tijd en hoe 
deze eindelijk zal aanbreken, kunt u een gratis exemplaar van ons boekje 
Het Evangelie van het Koninkrijk aanvragen of downloaden.

Satan de duivel, de aanstichter van zoveel oorlog en lijden, en de 
onzichtbare invloed achter de schermen, zal opgesloten worden zodat 
hij niet langer meer de volken kan misleiden en onderdrukken (Openba-
ring 12:9; 20:1-3). Vraag ons gratis boekje Bestaat de duivel echt? aan 
of download deze om meer te ontdekken over dit slechte wezen en zijn 
invloed.

Onder Christus’ rechtvaardige regering zal vrede uitbreken in plaats 
van oorlog in dit land dat zolang door problemen wordt geplaagd. “Hij 
zal oordelen tussen vele volken en machtige heidenvolken vonnissen, tot 

ver weg. Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun 
speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard 
opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren. Maar zij zullen zit-
ten, ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom, niemand zal ze 
schrik aanjagen, want de mond van de Heere van de legermachten heeft 
het gesproken” (Micha 4:3-4).

Het door terreur verwoeste Jeruzalem zal niet langer meer angst-
wekkend zijn. God verkondigt: “Ik ben naar Sion teruggekeerd en Ik 
zal midden in Jeruzalem wonen. Jeruzalem zal ‘stad van de waarheid’ 
genoemd worden, de berg van de Heere van de legermachten ‘de heilige 
berg’ (…) Er zullen weer oude mannen en oude vrouwen zitten op de 
pleinen van Jeruzalem, ieder met zijn stok in zijn hand vanwege de hoge 
leeftijd. De pleinen van de stad zullen vol worden met jongens en meisjes 
die spelen op haar pleinen” (Zacharia 8:3-5).

Zacharia 14:8-9 voegt het volgende toe aan het prachtige plaatje van 
de fantastische, glorieuze toekomst die in het verschiet ligt: “Op die dag 
zal het geschieden dat er levend water vanuit Jeruzalem zal stromen (…) 
De Heere zal Koning worden over heel de aarde. Op die dag zal de 
Heere de Enige zijn en Zijn Naam de enige.”

Eindelijk, na alle duisternis en droefenis, na duizenden jaren van 
oorlog en ellende, zal de mensheid ten langen leste vrede meemaken in 
Jeruzalem en in het hele land dat God 4000 jaar geleden aan Abraham 
had gegeven – een vrede die zich over het gehele Midden-Oosten zal uit-
breiden en uiteindelijk de hele aarde zal vervullen.

Oorlog en vrede in het Midden-Oosten

De plaats waar vroeger Megiddo lag – het 
“Armageddon” van de Bijbel – kijkt uit over de 
enorme Vallei van Jizreël, dat waarschijnlijk de 
verzamelplaats zal vormen voor de militaire leger-
machten die tegen Christus zullen vechten bij Zijn 
wederkomst. 

Stelt u zich eens voor wat een verschil de tweede komst van 
Jezus Christus zal maken na zóveel dood en verwoesting en al 
die eeuwen vol oorlog en onrust in het Midden-Oosten.
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Als u meer zou willen weten...
Wie wij zijn:

Deze uitgave wordt u zonder kosten aangeboden door Verenigde Kerk 
van God (United Church of God, an International Association), die die-
naren en gemeenten verspreid over de gehele wereld heeft. Onze wortels 
gaan terug op de Kerk die Jezus gesticht heeft, vroeg in de eerste eeuw. Wij 
onderhouden dezelfde leringen, doctrines en gebruiken zoals deze toen inge-
steld zijn. Onze doelstelling is om het Evangelie van het komende Konink-
rijk van God in de gehele wereld te verkondigen als een getuigenis en om 
alle naties te leren onderhouden hetgeen Christus geboden heeft (Mattheüs 
24:14; 28:19-20).

Zonder kosten: 
Jezus Christus zei: “U hebt het voor niets ontvangen, geef het voor niets” 

(Mattheüs 10:8). Verenigde Kerk van God biedt deze en andere uitgaven 
zonder kosten aan als een educatieve dienst in het algemeen belang. We 
nodigen u uit om een gratis abonnement op ons tijdschrift Beyond Today 
aan te vragen en om u in te schrijven voor onze 12-delige Bijbelstudie Cur-
sus, eveneens zonder kosten. Wij zijn dankbaar voor de genereuze tienden 
en offeranden van de leden van de Kerk en van andere mensen die vrijwillig 
bijdragen aan het ondersteunen van dit werk. We vragen geen giften van het 
algemene publiek. Bijdragen om ons te helpen deze boodschap van hoop te 
verspreiden onder andere mensen worden echter zeer op prijs gesteld. 

Persoonlijk advies beschikbaar:  
Jezus gebood Zijn volgelingen om Zijn schapen te voeden (Johannes 

21:15-17). Om bij te dragen aan de vervulling van dit gebod heeft Verenigde 
Kerk van God gemeenten, die over de gehele wereld verspreid zijn. In deze 
gemeenten komen de gelovigen samen om onderwezen te worden in de 
Schrift en om met elkaar samen te zijn.

Verenigde Kerk van God legt zich erop toe om het nieuwtestamentische 
christendom te onderwijzen en te verduidelijken. We verlangen ernaar om 
Gods manier van leven te delen met degenen die serieus proberen onze 
Verlosser, Jezus Christus, te volgen. Onze dienaren zijn beschikbaar voor 
advies, om vragen te beantwoorden en de Bijbel uit te leggen. Als u contact 
wenst op te nemen met een dienaar of één van onze gemeenten wenst te 
bezoeken, bel of schrijf ons dan. Een lijst met wereldwijde correspondentie-
adressen treft u op onze website aan.

Aanvullende informatie: 
Bezoek www.verenigdekerkvangod.org om onze uitgaven te downloa-

den of aan te vragen, waaronder het tijdschrift Beyond Today, een groot 
aantal gratis boekjes en veel meer.

Verenigde Kerk van God
Postbus 93

2800 AB GOUDA

E-mail: info@verenigdekerkvangod.org

Website: www.verenigdekerkvangod.org

Andere (internationale) correspondentieadressen 
vindt u op www.ucg.org 

(United Church of God, an International Association)
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