De aanval van Gog en Magog. Wanneer?
Dag allemaal,
Tot mijn grote verbazing las ik in de studie-WT van oktober 2017 het volgende:
11. Waarom hoeven we niet bang te zijn voor de komende aanval op Gods volk?
11 Heel binnenkort zullen de politieke machten van Satans wereld een coalitie vormen die
Gods volk wil vernietigen (Ezech. 38:2, 10-12; Dan. 11:40, 44, 45; Openb. 19:19). Ezechiëls
profetie beschrijft die strijdkrachten als wolken die het land bedekken. ‘Op paarden’ zullen ze
woedend op ons afkomen (Ezech. 38:15, 16).* Moet dit ons bang maken? Helemaal niet! We
hebben een leger dat aan onze kant staat. Op dat cruciale moment tijdens de grote
verdrukking zullen we beschermd worden door de engelen van Jehovah van de legermachten.
Ze zullen degenen die zijn soevereiniteit tegenstaan, vernietigen (2 Thess. 1:7, 8). Wat een
indrukwekkende gebeurtenis zal dat zijn! Maar wie zal Jehovah’s hemelse leger aanvoeren?
In de teksten die uit Ezechiël worden aangehaald, gaat het over Gog en Magog. Kennelijk is
men nog niet af van het voor-en tegenbeeld syndroom. De vraag die hierdoor bij mij opkomt
is: Als Gog en Magog in de grote verdrukking vernietigd wordt en in het meer van vuur, de
tweede dood dus, wordt geworpen (kennelijk zien de JG het beest en de valse profeet van
Op. 19:11-21 als Gog en Magog, gezien wat de paragraaf aan teksten aanhaalt), hoe is het
dan mogelijk dat Gog en Magog volgens de leer van de JG NA de "1000-jarige"
oordeelstijd/regering, door satan wordt bijeengeroepen om tegen de geliefde stad en de
legerplaats der heiligen oorlog te voeren?
Gog en Magog noch satan zijn de laatste vijanden die door koning Jezus worden vernietigd,
maar de dood, en deze dood wordt overwonnen door het leegmaken van de graven in de
opstanding ten leven en het aandoen van o.a. onsterfelijkheid (1 Kor 15:23-28 en 50-58).
De zee, de dood en het dodenrijk geven de doden in hen op, nl. bij de wederkomst van Jezus
voor het oordeel, waardoor de dood is overwonnen (Op. 20:11-15).
Hoe wil het Besturende Lichaam, de taakopleggers en bijbeluitleggers bij uitstek bij de JG,
deze m.i. contradictie oplossen/uitleggen?
Kijk, ik geloof ook dat Gog en Magog nog voor de wederkomst de geliefde stad, het beeld
van de gelovigen in Christus, zullen aanvallen, onder leiding van Satan. Maar in Op. 20:7-10
staat dat daarbij Gog en Magog door vuur uit de hemel worden verslonden, en dat de duivel
die hen verleidde, in het meer van vuur en zwavel wordt geworpen, waar het beest en de
valse profeet op dat moment al waren.
Hoe kan het beest en de valse profeet Gog en Magog afbeelden, als dat beest en die valse
profeet al voor die tijd in het meer van vuur en zwavel, de tweede dood, zijn geworpen!? En
ook de duivel wordt bij de aanval daarin geworpen. Daar is toch geen opstanding van Gog
en Magog en de duivel uit mogelijk?
Men zal er wel weer zoals altijd een punt aan draaien door te verklaren dat degenen die in
de "1000-jarige oordeelsperiode/regering" niet gehoorzaam zijn aan de dan geldende
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nieuwe wetten die in de boekrollen staan en die worden bekendgemaakt door de aardse
vorsten van Hebr. 11 en door de ouderlingen van de JG-gemeente in de "1000-jarige
oordeelsperiode/regering", dan Gog en Magog zijn. Dan is er in Ezechiël dus een Gog en
Magog, en nogmaals in de grote verdrukking voor het begin van de "1000-jaar", EN na de
"1000-jaar" nog een keer......
Geen wonder dat de oudjes bij de JG het allemaal niet meer kunnen volgen en uitleggen.
Groet,
Elle

Wanneer krijgen de beesten een verlenging van leven/bestaan, en hoe dan?
Voor mij betekent dat niet dat de genoemde beesten NADAT het Romeinse rijk ten onder is
gegaan, deze beesten lang na de ondergang van het Romeinse rijk nog een tijd doorgingen
in het verleden, of doorgegaan zijn in het heden, of nog in de toekomst zullen doorgaan.
Daniël zag de visioenen voordat het in werkelijkheid gebeurde, en hij zag van zijn tijd uit
dat al de vier dieren elk een bestaanstijd hadden, en dat na elkaar. Als je de kaart van het
Romeinse rijk opzoekt waarbij de grootste gebiedsuitbreiding van Rome wordt getoond,
dan zie je dat de drie rijken of beesten-rijken door het Romeinse rijk zijn
ingelijfd/ingenomen of worden overlapt. Hun grondgebied bevindt zich binnen het
Romeinse rijk.
Uiteindelijk is ook Rome zelf door allerlei volken langzamerhand verbrokkeld en
verscheurd, en bleef er slechts het Oostelijke deel over voor een langere tijd.
Dat je die beesten (Babylon, Medo-Perzië en Griekenland) in het 1000-jarige rijk wilt
plaatsen, daar kan ik je niet in volgen. En dat er na de 1000 jaar NOG een oordeel is, dat kan
ik ook niet volgen.
Dan zou de toekomstige wederkomst helemaal niet nodig zijn. De toekomstige wederkomst
zorgt juist dat alles weer onder Gods bestuur staat en dat Christus zijn
koninkrijk/koningschap terug geeft volgens Paulus in 1 Kor. 15:23-28 en 50-58).
Jezus is in de le eeuw juist aangesteld om alle vijanden te elimineren en alles weer onder
Gods bestuur te brengen ter voorbereiding van de volheid der tijden (Efeze 1:7-10). Daarbij
geeft Jezus zijn taak terug en ontstaat er een nieuwe situatie, nl. dat alle vijanden weg zijn
en dat God weer alles in allen is.
Volgens Jezus is er slechts een algemene opstanding van rechtvaardigen en
onrechtvaardigen of "zij die het goede hebben gedaan tot een opstanding ten leven, en Zij
die het kwade hebben bedreven tot een opstanding ten oordeel (Joh. 5:28-29 en niet méér
opstandingen), waarbij de "eerste" opstanding de belangrijkste opstanding van de hele
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opstanding van alle doden is, daar degenen die de eerste/belangrijkste opstanding
ondergaan als enigen eeuwig leven/onsterfelijkheid ontvangen. Jezus zegt dat degenen die
hem en zijn boodschap aannemen, niet in het oordeel komen (Joh. 5:24-26), niet in het
veroordelende oordeel wel te verstaan, maar eeuwig leven hebben wat in de toekomende
eeuw wordt verkregen (Markus 10:30).
Ook zegt Jezus in het evangelie van Johannes dat zowel de gelovige als de ongelovige op "de
laatste dag" zullen opstaan. En Petrus zegt dat op de oordeelsdag de goddelozen zullen
vergaan (2 Petr. 3:7) in plaats van dat ze opnieuw een kans krijgen.
Wat de Openbaring betreft, zoals je weet zie ik niet dat alles daarin precies chronologisch
achter elkaar vermeld staat. Zou dat b.v. wél zo zijn dan zou de Geest en de Bruid volgens
jou visie zelfs na het oordeel opnieuw uitnodigen tot het drinken van het levende water
voor niets/gratis (Op. 22:17). Dan zou de nieuwe hemel/nieuwe aarde er al zijn en toch
zouden er toch nog buiten het nieuwe Jeruzalem alle vuiligheid zijn, terwijl er in Op. 21
wordt gezegd dat degenen die overwinnen de aarde zullen beërven en de anderen niet, dit
terwijl God alles al nieuw heeft gemaakt en de oude hemel en aarde voorbijgegaan waren,
precies zoals Paulus ook zegt in Rom. 8:18-24 waarin hij de bevrijding van de slavernij aan
het verderf beschrijft, waarbij ook de zonen Gods openbaar worden.
Deze zonen Gods worden openbaar bij de wederkomst, en niet na een periode van minstens
1000 jaar onder de beesten die jij noemt. Inderdaad, de slechte worde nog slechter en de
goede nog beter, maar dat is m.i. in de tijd tussen 1e en 2e komst en niet na een periode van
oordeel, of na een periode van vrede, al naar gelang hoe men de 1000 jaar uitlegt.
Zoals uit het OT blijkt zijn niet alle profetieën vervuld, omdat ze aan condities/voorwaarden
waren verbonden. Israël voldeed niet aan de condities, en daarom is er ten slotte in 70 GT
een einde gekomen aan Gods bemoeienissen met Israël als volk in z'n geheel. God ging met
een gelovig overblijfsel verder, zegt Paulus in Rom. 11.
De vooruitzichten op een koningschap/koninkrijk werd afgenomen en zou aan een volk
worden gegeven wat de vruchten er van zou voortbrengen, iets wat in de Openbaring ook
naar voren komt in die zin dat het degenen zijn die overwinnen, en wel door het geloof.
De geliefde stad en de legerplaats der heiligen die worden aangevallen is niet het letterlijk
Jeruzalem als hoofdstad van een seculier land in het Midden-Oosten maar zijn m.i. de
gelovigen in Christus die, vlak voor dat Jezus komt, zullen worden aangevallen door Gog en
Magog, niet het Gog en Magog van Ezech. 38, maar machten die onder satans invloed zich
tegen de gelovigen zullen keren.
Dat gebeurt vlak nadat satan is losgelaten, niet na het oordeel of de vrede, maar er voor en
dan wordt hij in het meer van vuur geworpen waar het laatste beest van Dan. 7 al was, de
Romeinse wereldmacht en haar ondersteuner, de valse profeet. De dood is immers de
laatste vijand die wordt vernietigd en niet de duivel/satan. En de dood wordt vernietigd
door de opstanding bij de wederkomst (1 Kor. 15:23-28 en 50-58).
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Als de dood de laatste vijand is die vernietigd word bij de opstanding ten onsterfelijkheid,
dan kan 1000 jaar later satan en God en Magog niet opnieuw optreden, want die zijn er dan
al niet meer. De goddelozen worden immers bij de wederkomst/het oordeel vernietigd
zoals 2
Thess. 2 dit ook mooi verklaart, althans zoals ik het begrijp 😊
Maar misschien heb ik jou verkeerd begrepen of verkeerd geciteerd . . . .
In Vrede,
Hartelijke groet,
Elle

