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Wie is Gog precies?
Vraag: Wie is ´Gog, de hoofdvorst van Mesech en Tubal´ (Ezech. 38:2-3)?
Antwoord: De Griekse vertaling van het Oude Testament, de Septuaginta, ongeveer drie
eeuwen voor Christus begonnen, die onze Heer en de schrijvers van het Nieuwe Testament
vaak aanhaalden, luidt als volgt: ´Gog, vorst van Ros, Mesech en Tubal´.
Dat dit betrekking heeft op de Russische macht en op de Scythische rassen die deel
uitmaken van dit uitgestrekte rijk valt niet te betwijfelen. ´Gog´ is de symbolische uitdrukking
voor het hoofd of de keizer van al de Russen. ´Magog´ is zijn land, ook een symbolische
uitdrukking. Zou er nog de minste twijfel overblijven over de vraag wie hier nu bedoeld
wordt, dan wordt deze moeilijkheid wel bevredigend opgelost door de namen van de oude
hoofdsteden van het rijk. De Siberische of Aziatische regeringszetel was Tubal of Tobolsk,
terwijl de Europese hoofdstad Mesech of Moskou is.
Rusland werd dus, eeuwen voordat het bij die naam bekend was, al duidelijk in het Woord
van God aangegeven. Evenals de hier genoemde vorst ervan, Gog, die met Perzië en andere
landen als bondgenoten in trotse eigenwil zichzelf aan hun hoofd zal plaatsen om Israël, dat
teruggekeerd is naar zijn land en veilig zal wonen in steden en dorpen ´zonder muur´, te
beroven, te plunderen en te verwoesten. Als een wolk zullen ze het land bedekken, maar het
zal alleen maar zijn om een ellendige dood en een graf te vinden op de bergen en vlakten
van Israël.
God zal ook het land van Gog (Rusland) en de omliggende landen treffen met Zijn oordeel.
Zeven jaar zal man vuur kunnen stoken van de achtergebleven wapens. Ook zullen de
rijkdommen van de plunderaars de geplunderden rijk maken. En men zal zeven maanden
nodig hebben voor het begraven van Gog en zijn talloze menigten (Ezech. 38-39).
Deze inval van Gog in Kanaän vindt plaats nadat Israël is teruggebracht naar zijn land en
terwijl Christus daar is. Het gebeurt al gauw nadat Christus met al Zijn heiligen gekomen is,
waarschijnlijk aan het begin of kort na het begin van het millennium, de duizendjarige
Christusregering over de aarde.
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