
  Zwart goud  
   tekst  sTEPHan HooGEndiJK

Met het Oude Testament in 
de hand naar olie borenM
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oiL dRiLLinG  
in isRaëL

John BroWn: „there 
must be oiL there”
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israël, ongeveer de helft zo groot als ne-
derland, is bepaald geen olieland. her 
en der zijn slechts beperkte voorraden 
gevonden, maar die zijn vooralsnog te 
klein om ze met grote winst te exploite-
ren. als het aan john m. brown ligt, de 
directeur van het in 2000 opgerichte Zion 
oil, wordt israël echter binnen afzienbare 
tijd één van de belangrijkste olielanden 
van de wereld. maar dat is natuurlijk mak-
kelijk gezegd. ondergrondse olievoor-
raden kun je niet maken. 
die heb je of die heb je 
niet. browns optimisme is 
echter onverwoestbaar: 
„once we will find oil!” met 
Zion oil is hij een van de 
organisaties die in israël 
druk naar olie zoekt.

evanGelical
hoe komt brown aan die 
zekerheid? het begint al-
lemaal als john brown, 
een amerikaanse evan-
gelical, in 1981 een lezing 
aanhoort van jim spillman 
met de titel ‘the oil of is-
raël’. in deze lezing maakt 
de spreker duidelijk dat hij 
er vast van overtuigd is dat 
israël op grote voorraden 
olie ‘zit’. spillman kan het 
zich niet voorstellen dat 
god de arabische aartsvij-
anden van israël rijk geze-
gend heeft met immense 
olievoorraden en dat isra-
el, Zijn verbondsvolk, niet 

in deze zegeningen deelt. na een langdu-
rige studie van oudtestamentische pro-
fetieën meent hij te kunnen concluderen 
dat er veel bijbelteksten zijn die naar ver-
borgen olievoorraden in israël verwijzen 
(zie kader).
hoewel traditionele verklaringen van 
deze bijbelverzen niet op ruwe olie wij-
zen, maar op geestelijke zegeningen of 
andere ‘aardse rijkdommen’, zoals olijf-
olie, is spillman absoluut overtuigd van 

de waarde van zijn ontdekkingen in de 
bijbel. en john brown deelt zijn visie.

onaFhankeliJk 
in de jaren die volgen, brengt brown tal-
loze keren een bezoek aan israël. hij 
legt contacten met specialisten in israël 
en het texaanse dallas, regelt ontmoe-
tingen met overheidsfunctionarissen in 
israël en laat op verschillende locaties 
bodemonderzoek verrichten. Verschillen-
de pogingen om aan de slag te kunnen 
lopen vast, maar brown blijft volhouden.
in april 2000 is het eindelijk zover: er 
wordt een onderneming opgericht die de 
naam Zion oil & gas krijgt. op de website 

Zionoil.com beschrijft het internationale 
bedrijf het kerndoel: ‘het zoeken naar 
olie en gas en meewerken om israël een 
energie-onafhankelijk land te maken.’ 
omdat Zion oil geen winst maakt voordat 
het daadwerkelijk olie zal vinden, worden 

Van sinaasappels tot software, van textiel tot 
technologie en van watermeloenen tot wa-
pens. sinds de oprichting van de staat israël 
in 1948 heeft het land zich in een hoog tempo 
vanuit het niets ontwikkeld tot één van de 
meest welvarende landen. de lijst met export-
producten is indrukwekkend, lang en veel-
zijdig. eén product ontbreekt echter: 
olie, het zwarte goud. maar ook dat zou 
best eens in grote hoeveelheden aanwezig 
kunnen zijn. de bijbel voorzegde het al…

aan de hand van de vol-
gende tekstverwijzingen uit 
de Bijbel is John M. Brown 
in israël gaan zoeken naar 
olie.

GEnEsis 49:25 
van uws vaders God, die u zal 
helpen, en van den almachtige, 
die u zal zegenen, met zegenin-
gen des hemels van boven, met 
zegeningen des afgronds, die 
daaronder ligt, met zegeningen 
der borsten en der baarmoeder! 

GEnEsis 49:26 
de zegeningen uws vaders gaan 
te boven de zegeningen mijner 
voorvaderen, tot aan het einde 
van de eeuwige heuvelen; die 
zullen zijn op het hoofd van 
Jozef, en op den hoofdsche-

del des afgezonderden zijner 
broederen!

dEuTERonoMiuM 33:13-16 

En van Jozef zeide hij: zijn land 
zij gezegend van den HEERE, 
van het uitnemendste des 
hemels, van den dauw, en van 
de diepte, die beneden is lig-
gende. En van de uitnemendste 
inkomsten der zon, en van de 
uitnemendste voortzetting der 
maan. En van het voornaamste 
der oude bergen, en van het 
uitnemendste der eeuwige heu-
velen. En van het uitnemend-
ste der aarde en haar volheid, 
en van de goedgunstigheid 
desgenen, die in het braambos 
woonde, kome de zegening op 
het hoofd van Jozef, en op den 
schedel des afgezonderden van 
zijn broederen!

dEuTERonoMiuM 33:19 

zij zullen de volken tot den 
berg roepen; daar zullen zij 
offeranden der gerechtigheid 
offeren; want zij zullen den 
overvloed der zeeën zuigen, en 
de bedekte verborgen dingen 
des zands.

dEuTERonoMiuM 33:24 
En van aser zeide hij: aser zij 
gezegend met zonen; hij zij zijn 
broederen aangenaam, en dope 
zijn voet in olie.

JEsaJa 45:3 
En ik zal u geven de schatten, 
die in de duisternissen zijn, en 
de verborgene rijkdommen; op-
dat gij moogt weten, dat ik de 
HEERE ben, die u bij uw naam 
roept, de God van israël.

wat Zegt het oude testament?
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BEPaaLd MoET woRdEn 
waaR dE oLiE oP EEn 
LuCRaTiEvE ManiER naaR 
BovEn TE KRiJGEn is



Schreeuw om Leven verleent al 10 jaar hulp aan 

meiden en vrouwen die ongewenst zwanger zijn 

of problemen hebben bij de verwerking van hun 

abortus.

Wanneer je ongewenst zwanger bent, dan heb je 

vaak vragen. Je kunt je soms enorm onder druk 

gezet voelen. Misschien heb je er nog met nie-

mand over gepraat. Bel of mail ons gerust, we 

zullen je vragen graag beantwoorden en je nooit 

veroordelen.

LEES VERDER OP ONZE WEBSITE:

www.erishulp.nl

We willen er zijn voor jou.
We kunnen:
• Naar je luisteren

• Je vragen beantwoorden

• Samen zoeken naar een oplossing
Dat kan in ons centrum, of via de telefoon.
Maar je kunt je vragen of je verhaal ook e-mailen.
We proberen je binnen 48 uur te antwoorden.

Al onze hulp is vertrouwelijk en gratis.

Contact:
Schreeuw om Leven Hulpverlening

Ruitersweg 37a, 1211 KT Hilversum

Telefoon: 035 - 621 42 05 (tijdens kantooruren)

E-mail: erishulp@hotmail.com

TEL. 0
35 - 6

21 42 05

Hulp vanuit
Christelijke visie

Zwanger, wat nu?

Zwanger, wat zijn 
de verschijnselen?

Hoe ver ben ik?

Wat is abortus, en 
wat zijn de risico’s?

Adoptie, een
alternatief?

Abortus om
medische redenen?

Problemen en
hulp na abortus

is een onderdeel van
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er diverse keren aandelen uitgegeven, 
die een gezamenlijk kapitaal verschaffen 
van zo’n 70 miljoen dollar. sinds decem-
ber 2006 is de onderneming beursgeno-
teerd bij de american stock exchange. 

proFetieën
het vinden van ondergrondse olielagen 
is normaal gesproken 
in de eerste plaats 
een kwestie van lang-
durig wetenschap-
pelijk onderzoek. 
Voordat men begint 
met proefboringen 
worden er talloze be-
rekeningen gedaan 
en vindt er uitgebreid 
b o de m o n derzo ek 
plaats. Zion oil doet 
het anders: men be-
gint met de bijbel. in 
een door de onder-
neming uitgegeven 
brochure met de titel 
‘petroleum prophe-
cies’ (olie profetieën) 

wordt uitgelegd welke bijbelverzen men 
hiervoor gebruikt. deuteronomium 33 
vers 24 bijvoorbeeld, waarin van de stam 
van aser voorzegd wordt dat het ‘zijn 
voet in olie dope’. het zuidoosten van het 
gebied dat in de oudtestamentische tijd 
werd toegewezen aan aser heeft de vorm 
van een voet en grenst aan het noorde-

lijke deel 
van het ter-
ritorium van 
manasse, de 
oudste zoon 
van jozef. 
juist over jo-
zef wordt er 
in genesis 
49 verzen 
25 en 26 
gesproken 
over ‘de ze-
g e n i n g e n 
van de af-
grond die op 
het hoofd 
[het noor-
den, sh] van 

jozef zullen zijn’. john brown: 
„there must be oil there.”
de bijbel is overigens niet het 
enige ‘instrument’ dat Zion oil 
inzet. diverse geologen, waar-
van sommigen jarenlang erva-
ring hebben opgedaan bij de 
grote olieconcerns in de wereld, 
staan op de loonlijst van Zion 
oil. daarnaast wordt gebruikge-
maakt van geavanceerde appa-
ratuur die in staat is de bodem-
gesteldheid in kaart te brengen 
tot op een diepte van duizenden 
meters.
momenteel beschikt Zion oil 
over overheidsvergunningen om 
een gebied met een totale op-
pervlakte van bijna 1.325 km2 
te onderzoeken op de aanwezig-
heid van olie. het gebied waarin 
de proefboringen op dit moment 
plaatsvinden, draagt de naam 
‘joseph project’. Zion oil heeft 
echter tot op heden nog geen 
vondsten gedaan die een renda-
bele exploitatie waard zijn. 

dreiGinG
tegelijkertijd met de grote eco-
nomische voordelen die het 
bezit van olie- en gasvoorraden 
met zich meebrengt, heeft de 

vondst van olie volgens velen ook een 
schaduwzijde. Zowel in israël als in de 
Verenigde staten maakt een toenemend 
aantal mensen zich zorgen over de af-

gunst die de vondst van olie en gas te-
weeg kan brengen bij israëls vijanden 
in de arabische wereld en in rusland. 
er zijn christenen die deze zorg baseren 
op bijbelse profetieën: in ezechiël 38 en 
39 wordt gesproken over een overweldi-
gende poging van gog en magog om een 
‘grote buit’ (zouden dat de huidige olie- 
en gasvoorraden zijn?) weg te halen.
maar de directeur van Zion oil, john 
brown, is vooralsnog druk bezig met het 
vinden van de olie. „en als de olie komt 
en ze vragen me hoe ik het gevonden 
heb, dan zal ik zeggen: ‘ik heb de bijbel 
gelezen’.”
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in april 2010 bevestigde de uni-
ted states Geological survey, één 
van de meest toonaangevende 
meetinstituten in de verenigde 
staten, dat israël op ongelooflijke 
olie- en gasvoorraden ‘zit’. 

Een nog niet exact gelokaliseerde 
hoeveelheid van niet minder dan 1.7 
miljard vaten olie zou in ondergrondse 
aardlagen opgeslagen zitten. daarnaast 
zou er langs de kust, onder de bodem 
van de Middellandse zee, nog eens 
bijna 3.456 miljard m3 aardgas liggen te 
wachten! dat is ruim meer dan het gas-
veld in slochteren, dat op 2700 miljard 
m3 wordt geschat. Het moet alleen nog 
bepaald worden waar het naar boven te 
krijgen is. En dat kost tijd.

Het is niet verwonderlijk dat, naast 
zion oil, diverse olie-ondernemingen 
druk bezig zijn om het felbegeerde 
‘zwarte goud’ naar boven te krijgen.

 zo ontdekt Ginko oil in september 
2006 een olieveld in de buurt van de 
dode zee. de grootte van dit veld 
wordt geschat op zo’n 6.5 miljoen vaten 

met een totale waarde van 300 miljoen 
dollar.

in januari 2009, net voor de kust 
van Haifa, wordt op een diepte van 
ongeveer 4.900 meter bijna 85 miljard 
m3 aardgas gevonden.

Bijna twee jaar later, in december 
2010, wordt opnieuw een grote vondst 
bekend gemaakt: Noble energy inc. 
ontdekt een aardgasveld van 135 
miljard m3.

Begin 2011 markeert de grootste 
vondst in de geschiedenis van israël: 
een reservoir van 453 miljard m3 
aardgas. deze voorraad, eveneens voor 
de kust, is een belangrijke stap naar 
onafhankelijkheid van de import van 
gas en opent zelfs ongekende export-
mogelijkheden!

Begin april 2011, zo’n 50 kilometer 
ten zuiden van Jeruzalem, wordt er een 
olieveld ontdekt met een geschat 
volume van 250 miljoen vaten olie. Ter 
vergelijking: de verenigde staten 
consumeren ongeveer zeven miljoen 
vaten olie per jaar.

ongeLooFLijKe voorraden

van dE sTaM van asER 
is vooRzEGd daT HET 
‘ziJn voET in oLiE doPE’


