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Het begrip oorlog in de Schrift
WoordStudie

-

De oorlog in Oekraïne 1 laat ons dagelijks zien hoe verschrikkelijk een oorlog is. Er
vallen doden en gewonden, en mensen worden beroofd van onderdak en voedsel.
Dan rijst al snel de vraag: Hoe wordt in de Bijbel over oorlog gesproken?

Het Oude Testament
In het Oude Testament waren oorlogen niet uitsluitend negatief. Als God het leger
van de farao heeft vernietigd, wordt Hij ‘een Strijder’ genoemd (Ex. 15:3). En er
heeft zelfs een boek bestaan – dat verloren is gegaan –, dat de titel droeg: ‘het boek
van de oorlogen van de HEERE’ (Num. 21:14). Maar dit betrof dan wel de oorlogen
tegen de vijanden van Gods aardse volk. Het volk Israël heeft oorlog moeten voeren
om het Beloofde Land in bezit te nemen en daarin stand te houden; zie het boek
Jozua. Deze geschiedenis is een beeld van de geestelijke strijd van de christenen in
deze tijd (Ef. 6).
Koning David kon later van God zeggen: ‘Hij oefent mijn handen voor de strijd’ (2
Sam. 22:35; Ps. 18:35). Toch is ook in het Oude Testament duidelijk dat oorlog op
zichzelf iets verschrikkelijks is, een gevolg van de zondeval. In Psalm 46:9-10 staat
dan ook, als een vooruitblik naar het Vrederijk: ‘Kom, zie de daden van de HEERE,
Die verwoestingen op de aarde aanricht; Die de oorlogen doet ophouden tot het
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einde der aarde, de boog breekt en de speer in stukken slaat, de wagens met vuur
verbrandt’. Ja, dan zullen de volken '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’ (Jes. 2:4).

Het Nieuwe Testament
Het Griekse woord voor ‘oorlog’ is polemos. Het verwante werkwoord ‘oorlog
voeren’ is polemeoo.

Letterlijk oorlog: negatief!
‘U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; let op, wordt niet verschrikt,
want dit <alles> moet gebeuren, maar het is nog niet het einde’ (Matt. 24:6; vgl.
Mark. 13:7; Luk. 21:9).
‘... in de oorlog sterk werden, legers van vreemden op de vlucht dreven’ (Hebr.
11:34).
‘En wanneer zij (nl. de twee getuigen) hun getuigenis voleindigd zullen hebben, zal
het beest dat uit de afgrond opstijgt, oorlog met hen voeren en hen overwinnen en
hen doden’ (Openb. 11:7).
‘En er kwam oorlog in de hemel: Michaël en zijn engelen voerden oorlog tegen de
draak, en de draak voerde oorlog en zijn engelen; en hij was niet sterk genoegen
hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden’ (Openb. 12:7-8).
‘En de draak werd toornig op de vrouw en hij ging weg om oorlog te voeren tegen
de overigen van haar nageslacht, hen die de geboden van God bewaren en het
getuigenis van Jezus hebben’ (Openb. 12:17).
‘En zij aanbaden de draak, omdat hij het gezag aan het beest had gegeven, en zij
aanbaden het beest en zeiden: Wie is aan het beest gelijk, en wie kan er oorlog
tegen voeren?’ (Openb. 13:4).
‘En hem werd gegeven oorlog te voeren tegen de heiligen en hen te overwinnen;
en hem werd gezag gegeven over elk geslacht en volk en taal en natie’ (Openb.
13:7).
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‘want het zijn geesten van demonen die tekenen doen en die uitgaan naar de
koningen van het hele aardrijk, om hen te verzamelen tot de oorlog van de grote
dag van God de Almachtige’ (Openb. 16:14).
‘Dezen zullen oorlog voeren tegen het Lam, en het Lam zal hen overwinnen – want
Hij is Heer van de heren en Koning van de koningen - en zij die met Hem zijn,
geroepenen en uitverkorenen en getrouwen’(Openb. 17:14).
‘En ik zag het beest en de koningen van de aarde en hun legers verzameld om oorlog
te voeren tegen Hem die op het paard zat en tegen zijn leger’ (Openb. 19:19).
‘En hij (d.i. de satan) zal uitgaan om de naties te misleiden die aan de vier hoeken
van de aarde zijn, Gog en Magog, om hen tot de oorlog te verzamelen, en hun getal
is als het zand van de zee’ (Openb. 20:8).

Als vergelijking
‘Of welke koning, die tegen een andere koning ten oorlog gaat trekken gaat niet
eerst zitten beraadslagen of hij in staat is met tienduizend hem te ontmoeten die
met twintigduizend tegen hem optrekt?’ (Luk. 14:31).
‘Immers, als de bazuin een onduidelijk geluid geeft, wie zal zich voor de oorlog
gereed maken?’ (1 Kor. 14:8).
‘Van waar oorlogen en vanwaar twisten onder u? Is het niet hiervan: uit uw
hartstochten, die in uw leden strijd voeren?’ (Jak. 4:1).
‘U begeert, en hebt niet; u moordt en u bent jaloers, en kunt niet verkrijgen, u twist
en voert oorlog. U hebt niet, omdat u niet bidt’ (Jak. 4:2).
‘Bekeer u dan; maar zo niet, Ik kom spoedig naar u toe en Ik zal oorlog tegen hen
voeren met het zwaard van mijn mond’ (Openb. 2:16).
‘En de gedaanten van de sprinkhanen waren aan paarden gelijk, toegerust tot de
oorlog’ (Openb. 9:7).
‘het gedruis van hun vleugels was als gedruis van wagens met vele paarden die ten
oorlog trekken’ (Openb. 9:9).
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Letterlijk oorlog: slechts eenmaal positief!
Er is slechts eenmaal in het Nieuwe Testament sprake van een rechtvaardige
oorlog: ‘En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard, en Hij die daarop zit,
heet Getrouw en Waarachtig, en Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid’
(Openb. 19:11).
De Heer Jezus wordt hier gevolgd door hemelse legers op witte paarden, bekleed
met wit, rein, fijn linnen (Openb. 19:14). Dat zijn al de hemelse heiligen, die met
Hem zullen optrekken tegen de naties. De genadetijd is dan definitief voorbij! Wij
mogen dan bijdragen aan de glorieuze overwinning van onze Heer en Heiland, Die
aansluitend rechtvaardig zal gaan regeren in het Vrederijk.
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