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‘‘Op die dag zal het geschieden dat het kostbare licht
er niet zal zijn, evenmin de dikke duisternis.
Maar er zal één dag zijn, die de Heere bekend
zal zijn, geen dag en geen nacht.
Het zal geschieden ten tijde van de avond dat het licht blijft (...).
De Heere zal Koning worden over heel de aarde’.

Zacharia 14:6-9
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1. Inleiding
De wereld verandert in een snel tempo. In de jaren ‘90 van de vorige
eeuw hebben er ingrijpende wijzigingen in Oost-Europa plaatsgevonden.
Het IJzeren Gordijn inclusief de Berlijnse muur zijn ten val gekomen.
Binnen een kort tijdsbestek werd Duitsland herenigd.
Steeds meer komt de focus van het wereldgebeuren op Israël te liggen.
Het is slechts enkele jaren geleden, dat de zogenaamde Arabische
lente uitbrak. Aanvankelijk was de hele wereld enthousiast over de
veranderingen, maar inmiddels heerst er in diverse landen een toestand
die veel weg heeft van een burgeroorlog. Het gevaar van een atomair
conflict tussen Iran en Israël is niet geweken. De vraag is of er een
duurzaam vredesverdrag tussen Israël en de Palestijnen komen zal. De
buurlanden van Israël nemen in de bijbelse profetieën een belangrijke
plaats in.
Momenteel kijkt de hele wereld met spanning naar Europa. Blijft de
euro de gemeenschappelijke valuta van de negentien staten, die
een monetaire unie vormen? Zouden sommige landen niet zelfs
failliet verklaard moeten worden? Is de euro waardevast of komt er
ooit misschien een geldhervorming, een herwaardering van onze
gemeenschappelijke munt? Wat voor gevolgen hebben de financieelpolitieke veranderingen voor de rest van de wereld? En hoe zit het
eigenlijk met de financiën van de Verenigde Staten? Hoe te denken
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over de stabiliteit van de economische groei en de situatie in China?
Vragen en nog eens vragen over hoe de toekomst eruit ziet.
Sommige mensen reageren verbaasd, als ze horen dat er over de
toekomstige ontwikkelingen, speciaal met betrekking tot Israël en
Europa, iets in de Bijbel staat. Velen hebben vast wel eens het een of
andere boek over de toekomst gelezen, maar daarin vinden ze veel
dingen te ingewikkeld en de details zijn moeilijk te onthouden. Ik
heb het op mijn hart om in dit boekje een beknopt overzicht van de
belangrijkste toekomstige gebeurtenissen en de daarbij behorende
mogelijke chronologie1 te geven. Daarmee wil ik graag met name bij de
jonge lezer belangstelling voor de profetieën van de Bijbel wekken. In
dit boek citeer ik teksten uit Gods Woord en licht deze in hun context
toe, zodat met name de Bijbel zelf aan het woord komt. Het beste kun
je dit boekje dan ook naast de Bijbel lezen.
Mijn belangrijkste wens is echter dat iedereen die van harte in onze
Heer en Heiland gelooft, Hem vol blijdschap verwacht.
Marienheide, maart 2014
Werner Mücher

1
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Zie ‘Bijlage I - chronologisch overzicht’ op pagina 107

2. Dag en uur van
de wederkomst
‘Van die dag of dat uur echter weet niemand, ook de engelen in de
hemel niet, ook de Zoon niet, behalve de Vader. Kijkt u uit, waakt en
bidt, want u weet niet wanneer het de tijd is’.
Marcus 13:32-33

Van oudsher hebben degenen die zich met bijbelse profetieën met
betrekking tot de eindtijd hebben beziggehouden de vraag gesteld,
wanneer de nog toekomstige gebeurtenissen zich zullen voordoen. Het
antwoord is eenvoudigweg: we weten het niet precies. Het kan morgen
gebeuren, maar het kan ook nog een poos duren.
De primaire vraag is voor ons dan ook niet, wanneer alle bijbelse
profetieën in vervulling zullen gaan, maar of we te allen tijde bereid zijn
met hun vervulling rekening te houden.
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Laten we niet vergeten dat God in deze dagen een rijke oogst
binnenbrengt. In landen als China, Noord-Korea, Zuid-Amerika enz.
bekeren2 zich duizenden mensen. God is met een groot werk bezig. Het
is goed om er serieus voor te bidden dat ook in andere landen de deur
voor het evangelie nog wijd geopend wordt.

2
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Met bekering bedoelen we niet dat mensen van de ene naar de andere
godsdienst overstappen, maar een welbewuste aanvaarding van het evangelie
van Jezus Christus, die gepaard gaat met belijdenis van schuld voor God en
geloof in het verzoeningswerk dat Jezus Christus op het kruis heeft volbracht.

3. De staat Israël
De vervulling van de eindtijdprofetie is al begonnen

‘Leert nu van de vijgenboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak al zacht
wordt en de bladeren uitspruiten, dan weet u dat de zomer nabij
is. Zo ook u, wanneer u al deze dingen zult zien, weet dan dat het
nabij is, voor de deur. Voorwaar, Ik zeg u: dit geslacht zal geenszins
voorbijgaan voordat al deze dingen zijn gebeurd’.
Matteüs 24:32-34

Sinds mei 1948 is de staat Israël er weer, nadat die bijna 1900 jaar

buiten beeld is geweest. Met de oprichting van de staat Israël is de
vervulling van de eindtijdprofetie in zekere zin begonnen. Een van de
meest duidelijke Schriftplaatsen hierover vinden we in Matteüs 24. In
dit hoofdstuk spreekt de Here Jezus tijdens de laatste dagen van Zijn
leven op aarde over de toekomst van het volk Israël.
Zijn discipelen stelden Hem de vraag, hoe zij zouden kunnen weten
wanneer Hij zou terugkomen. De Heer gaf als antwoord op deze
vraag echter geen exact tijdstip aan, maar sprak onder meer over de
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vijgenboom als een teken. Wie het evangelie naar Matteüs bestudeert,
komt tot de conclusie dat de vijgenboom een beeld van het volk Israël
is (Matt. 21:18-21; vgl. Joël 1:7 en Rom. 11). Nog duidelijker wordt
dit gemaakt door de zinsnede ‘dit geslacht3 zal geenszins voorbijgaan,
voordat (...)’, die zonder twijfel op het volk Israël betrekking heeft (vs.
34). De geschiedenis van de afgelopen 2000 jaar laat zien dat deze
woorden waar zijn. Talloze volken hebben in het verleden getracht
het volk Israël uit te roeien, en dat wordt nog steeds geprobeerd. Een
van de meest afschuwwekkende illustraties vinden we in de holocaust
tijdens de Tweede Wereldoorlog.
De Heer heeft voorzegd dat de takken van de vijgenboom zacht zullen
worden en de bladeren zullen uitspruiten (Matt. 24:32). Inmiddels zíjn
de takken al zacht geworden en zijn de bladeren uitgesproten, want
dit beeld ziet op het nationale herstel van het volk Israël. Eens zal
het ogenblik komen waarop de vijgenboom rijpe vruchten voor God
zal voortbrengen. Dan zal Israël ook geestelijk hersteld worden. Deze
tijd laat niet meer lang op zich wachten, want we zien vandaag de dag
duidelijk, ‘dat de zomer nabij is’.
In het boek van de profeet Ezechiël vinden we in hoofdstuk 37 een
uitvoerige illustratieve beschrijving van het nationale en latere
geestelijke herstel van Israël. Ezechiël ziet in dat hoofdstuk verdorde
doodsbeenderen die bij elkaar komen en waar overheen spieren,
vlees en huid komen. Hierin zien we het nationale herstel (vs. 1-8). Het
geestelijke herstel dat daarop volgt, vindt plaats als God met Zijn adem
in het volk blaast en het op deze manier tot leven wekt (vs. 9-14).
Gods Woord bevat veel meer teksten die wijzen op deze grandioze
gebeurtenis waarbij het volk Israël hersteld wordt. Met dezelfde
zekerheid waarmee een deel van deze voorzeggingen reeds in vervulling
is gegaan, zullen ook alle overige voorzeggingen vervuld worden. Als er
3
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De term ‘geslacht’ kan weliswaar vertaald worden met ‘generatie’, maar dat is
hier niet de juiste betekenis (vgl. bijvoorbeeld Deut. 32:5, 20; Ps. 12:8; Matt.
11:16; 12:39-45; 23:36; Hand. 2:40).

3. De staat Israël

in onze turbulente tijd iets is wat betrouwbaar is, dan is het wel het
Woord van God.
Het volk Israël is en blijft het volk van God, ook al moet God nog moeilijke
wegen ermee gaan, omdat het volk Hem niet gehoorzaamd heeft. De
Pruisische koning Frederik de Grote vroeg eens aan zijn hofmaarschalk
om hem een bewijs voor het bestaan van God te leveren. Diens korte
antwoord luidde: ‘Majesteit, de Joden!’ De prangende vraag is wat de
volgende belangrijke gebeurtenis zal zijn.

David Ben-Gurion kondigt de oprichting van de staat
Israël aan op 4 mei 1948 (Foto: WikiMedia).
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4. De opname van alle
ware gelovigen
‘Maar wij willen niet dat u onwetend bent, broeders, wat betreft hen
die ontslapen, opdat u niet bedroefd bent, zoals ook de overigen die
geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en
opgestaan, evenzeer zal God ook de door Jezus ontslapenen met Hem
brengen. (Want dit zeggen wij u door het woord van de Heer, dat wij,
de levenden die overblijven tot de komst van de Heer, de ontslapenen
geenszins zullen voorgaan. Want de Heer zelf zal met een bevelend
roepen, met de stem van een aartsengel en met de bazuin van God
neerdalen van de hemel; en de doden in Christus zullen eerst opstaan;
daarna zullen wij, de levenden die overblijven, samen met hen in
wolken worden opgenomen die Heer tegemoet in de lucht; en zo
zullen wij altijd met de Heer zijn. Vertroost daarom elkaar met deze
woorden)’.
1 Tessalonicenzen 4:13-18

De opname van de gelovigen door de Heer Zelf is de volgende
gebeurtenis die zal plaatsvinden. Daarmee willen we ons nu
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bezighouden. Er is naar mijn mening geen profetische gebeurtenis die
van tevoren eerst nog moet plaatsvinden4.
Aanleiding voor de apostel Paulus om over dit onderwerp te schrijven
was de onduidelijkheid hierover bij de gelovigen te Tessalonica. Zij
hadden klaarblijkelijk al eerder van de apostel gehoord (toen hij voor
een poos bij hen was), dat Jezus zou terugkomen. Die hoop hadden
de gelovigen van toen en ook de apostel Paulus, want hij schrijft:
‘wij, de levenden’. De wederkomst van Christus mogen alle gelovigen
voortdurend verwachten. Deze hoop is een bron van kracht en
blijdschap.
Sinds Paulus’ verblijf in Tessalonica waren sommige gelovigen
ontslapen. De nabestaanden waren bedroefd, omdat ze dachten dat
de ontslapenen de wederkomst van Christus niet zouden meemaken.
Paulus schrijft als antwoord op de vraag, wat er met de ontslapenen zou
gebeuren, dat God de ‘door Jezus ontslapenen’ met Hem zal brengen. Bij
Christus’ terugkeer uit de hemel om Zijn koninkrijk op te richten, zullen
alle door de Heer ontslapenen samen met Hem terugkomen. Daarvoor
zal God zorgen. Dat betekent dat de ontslapen gelovigen van tevoren
moeten worden opgewekt en bij Hem zullen zijn, om vervolgens met
Hem terug te kunnen komen. Hoe dat in zijn werk zal gaan, blijkt uit de
hierboven geciteerde verzen van 1 Tessalonicenzen 4.
Allereerst vermeldt de apostel dat hij hierover een bijzondere
openbaring, een ‘woord van de Heer’ heeft ontvangen. Bij nader
onderzoek van deze verzen valt op, dat hier twee keer wordt gesproken
over de komst van de Heer. Jezus zal terugkomen, waarbij God de door
4
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Vele bijbelgetrouwe christenen wachten weliswaar op de bouw van een tempel
in Jeruzalem, waar orthodoxe Joden opnieuw offers zullen brengen. In mijn ogen
is het niet uitgesloten dat het bij deze tempel om een gebouw gaat, dat slechts
tijdelijk voor offerdoeleinden zal worden gebruikt. Paulus heeft het in elk geval
over een ‘tempel’ waarin de antichrist zal plaatsnemen en zich dan als God zal
laten vereren (2 Tess. 2:4). Zelfs als er een nieuwe tempel zal worden gebouwd,
is dat in elk geval niet de definitieve tempel, want die zal volgens de beschrijving
in Ezechiël 40-48 pas in het duizendjarig Vrederijk worden gesticht.

4. De opname van alle ware gelovigen

Hem ontslapenen met Hem zal brengen. Maar op een eerder moment
zal Hij komen, om hen ‘op te nemen’, dat wil zeggen om hen eerst tot
Zich te nemen (vs. 17), voordat Hij op een later tijdstip met hen zal
verschijnen (vgl. 2 Tess. 1:10; Zach. 14:5).
Bij Zijn komst om de gelovigen op te nemen zal de Heer twee groepen
van gelovigen tot Zich nemen: enerzijds de ontslapen en opgewekte
gelovigen, anderzijds de gelovigen die dan op de aarde zullen leven en
van tevoren veranderd zullen worden5.
De gelovigen die dan op aarde leven, zullen de ontslapenen niet
vóórgaan, omdat de Heer Jezus eerst de ontslapen gelovigen met een
bevelend roepen zal gebieden op te staan uit de doden. Een ontelbaar
grote mensenmenigte zal opstaan. Zij bestaat uit alle ware gelovigen
vanaf het begin van de mensheid tot en met de kort van te voren
ontslapen gelovigen. Daarbij gaat het om de vervolmaking van alle
gelovigen uit de tijd van het Oude en het Nieuwe Testament, waarover
Hebreeën 11:40 zegt dat de gelovigen van het Oude Testament niet
zonder ‘ons’ (de gelovigen van het Nieuwe Testament) tot volmaaktheid
zouden komen.
Na de opstanding van alle ontslapenen zal – nagenoeg tegelijkertijd – in
een ondeelbaar ogenblik6 de verandering van de dan in leven zijnde
gelovigen plaatsvinden en onmiddellijk daarna zullen allen gezamenlijk
in de hemel opgenomen worden. De ontmoeting met de Here Jezus zal
plaatsvinden in de wolken, onzichtbaar voor het oog van al die mensen
die niet in Christus hebben geloofd en daarom zullen achterblijven.
5

Zowel de opstanding als de verandering hebben betrekking op de lichamen van
de gelovigen. In de opstanding en verandering zullen zij een nieuw en heerlijk
lichaam ontvangen, waarvan de in de aarde gezaaide ‘graankorrel’ het aardse
lichaam was. De ziel en de geest, die door het sterven van het lichaam waren
gescheiden en in de tussentijd in het paradijs verkeren, worden dan met dit
opstandingslichaam herenigd.

6

De Engelse Bijbelvertaling van J.N. Darby heeft hier ‘in the twinkling of an eye’
(d.i. in een oogwenk). Deze gebeurtenissen zullen in een fractie van een seconde
plaatshebben.
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Christus had tijdens Zijn leven op aarde al gezegd dat Hij de Zijnen zou
thuishalen.

22

5. De vele woningen
in het Vaderhuis
‘Laat uw hart niet ontroerd worden. U gelooft in God, gelooft ook
in Mij. In het huis van mijn Vader zijn vele woningen; als het niet zo
was, zou Ik het u hebben gezegd, want Ik gaan heen om u plaats te
bereiden. En als Ik ben heengegaan en u plaats heb bereid, kom Ik
weer en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben’.
Johannes 14:1-3

Deze woorden sprak de Zoon van God tegen Zijn discipelen in de laatste
nacht voor Zijn sterven aan het kruis. Het zijn de afscheidswoorden van
de Heer aan het adres van Zijn volgelingen, die Hem gedurende een
aantal jaren hadden vergezeld. Hij zou sterven, opstaan en terugkeren
naar Zijn Vader in de hemel, bij Wie Hij ook vandaan gekomen was.
Na Zijn hemelvaart zou Hij voor hen onzichtbaar worden. Daarom
moesten zij in Hem geloven – zoals zij ook in God geloofden, die zij
nog nooit hadden gezien. Als bijzondere troost gaf Hij hun mee, zonder
nadere omstandigheden of een bepaalde tijd te noemen, dat Hij zou
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terugkeren om hen en tevens allen die in Hem zouden geloven thuis te
brengen in het Vaderhuis met de vele woningen.
Probeer je dat eens voor te stellen: van het ene op het andere moment
zullen miljoenen mensen ineens niet meer op aarde zijn! Nee, het
waren zeker niet de slechtste mensen, ook al hielden ze er soms maar
‘vreemde ideeën’ op na! Maar ben jij er zeker van dat je hoort bij hen
die opgenomen zullen worden, als Jezus Christus komt om deze belofte
waar te maken?
We zullen nu andere teksten uit het Woord van God erop naslaan om
te zien wat er na deze beslissende gebeurtenis zal plaatsvinden. In het
volgende hoofdstuk, met de tekst uit Openbaring 3, vinden we meteen
ook een bewijs dat de opname zal plaatsvinden vóórdat de vreselijke
oordelen van God over de aarde zullen losbarsten7.

7
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Vele christenen geloven niet dat de opname van alle kinderen van God
voorafgaand aan de oordelen zal plaats. Ik hoop verderop aan te tonen dat
het Woord van God duidelijk maakt dat de opname vóór deze periode zal
plaatsvinden.

6. Het uur van de verzoeking
‘Omdat u het woord van Mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u
bewaren voor het uur van de verzoeking, dat over het hele aardrijk zal
komen, om te verzoeken hen die op de aarde wonen. Ik kom spoedig’.
Openbaring 3:10-11

De eerste vraag die we moeten beantwoorden, is in welke context dit
vers staat. Dat is altijd een belangrijk principe van gezonde Schriftuitleg.
Het boek Openbaring is het enige in het Nieuwe Testament dat
uitsluitend een profetisch karakter heeft. Hoofdstuk 1 bevat naast een
korte inleiding met name een beschrijving van de Persoon van Jezus
Christus als de toekomstige Rechter. Hoofdstuk 2 en 3 bevatten zeven
korte maar veelomvattende brieven aan zeven gemeenten, die in de
tijd dat het boek geschreven werd in Klein-Azië lagen, een provincie van
het toenmalige Romeinse Rijk.
Achter de geschiedkundige betekenis van deze zeven brieven gaat
een diepere betekenis schuil. De brieven vormen als het ware
een miniatuur van de kerkgeschiedenis, die in zeven gedeelten op
hoofdlijnen de ontwikkeling van de kerk weergeeft8. Een diepgaande
8

Zie ‘Bijlage II - overzicht van Openbaring 2 en 3’ op pagina 109
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behandeling van dit onderwerp is in dit boekje niet mogelijk. Zie voor
literatuuraanbevelingen nog: ‘Bijlage VII - bronnen’ op pagina 119.
In de zesde brief, en wel aan de gemeente in Filadelfia, vinden we dat
de Heer Jezus de gelovigen zal bewaren voor een hevige, wereldwijde
verzoeking (of: beproeving van Gods kant)9. Deze periode van verzoeking
oftewel oordelen wordt in de daaropvolgende hoofdstukken uitvoerig
beschreven. Bepaalde gedeelten zullen we nog vaker tegenkomen. De
oordelen zullen komen over de mensen ‘die op de aarde wonen’. Deze
uitdrukking komt vaker voor in het boek Openbaring en slaat op mensen
wier verblijf hier op aarde is.10 Hun belangstelling gaat uitsluitend naar
de aarde uit. Van een hemelse roeping voor Gods gemeente willen zij
niets weten. De belofte van de opname van de gemeente zoals Paulus
die beschrijft, waarbij zij thuiskomt in het Vaderhuis (waarover de Heer
Zelf sprak in Johannes 14), kennen zij niet of ontlokt hun slechts een
meewarige lach.
Voor allen die wachten op de opname van de gelovigen, of die beter
gezegd op hun Heer wachten die dan terugkomt, wijst ook dit vers erop
dat er vóór de opname geen gebeurtenis meer hoeft plaats te vinden –
laat staan dat de gelovigen van Gods gemeente door de oordelen heen
zouden moeten gaan.

9

De uitdrukking ‘voor het uur van de verzoeking’ (Gr. ek tes horas tou perasmou)
verdient bijzondere aandacht. Aanhangers van de leer dat de gelovigen nog
door de Grote Verdrukking moeten gaan, vertalen het voorzetsel ‘ek’ met ‘uit’.
Over het algemeen is dat wel een juiste vertaling, maar in dit verband komt zij
niet met de bedoeling overeen. Als dat zo zou zijn, zou hier eerder het voorzetsel
‘in’ of ‘door (...) heen’ moeten staan. Als je ‘ek’ al met ‘uit’ wilt vertalen, dan in
de trant van ‘uit (de gevaren)’, maar dan kun je het beter meteen met ‘voor’
vertalen. Vergelijk ook de volgende bijbelverzen: ‘Jezus, die ons redt van (ek) de
komende toorn’ (1 Tess. 1:10); ‘maar dat U hen bewaart voor (ek) de boze’ (Joh.
17:15); ‘als u zich daarvoor (ek) in acht neemt’ (Hand. 15:29).

10

Letterlijk vertaald staat er ‘de bewoners van de aarde’ (zie hoofdstuk 6:10; 8:13;
11:10; 13:8, 12, 14; 17:2, 8).
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Het wordt nu tijd om te gaan kijken wat er na de opname van de
gemeente op aarde zal gebeuren. Daarvoor lezen we in het volgende
hoofdstuk een gedeelte uit het boek van de profeet Daniël, die de 70
jaar van de Babylonische ballingschap heeft meegemaakt (ca. 606 - 538
v. Chr.).
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7. De laatste jaarweek
van Daniël
‘Zeventig weken zijn er bepaald over uw volk en uw heilige stad,
om de overtreding te beëindigen, de zonden te verzegelen, de
ongerechtigheid te verzoenen, om een eeuwige gerechtigheid tot
stand te brengen, om visioen en profeet te verzegelen, en om de
Heiligheid van heiligheden te zalven. U moet weten en begrijpen:
vanaf de tijd dat het woord uitgaat om te laten terugkeren en om
Jeruzalem te herbouwen tot op Messias, de Vorst, verstrijken er
zeven weken en tweeënzestig weken. Plein en gracht zullen opnieuw
gebouwd worden, maar wel in benauwde tijden. Na de tweeënzestig
weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal niet voor
Hemzelf zijn. Een volk van een vorst, een volk dat komen zal, zal de
stad en het heiligdom te gronde richten. Het einde ervan zal zijn
in de overstromende vloed, en tot het einde toe zal er oorlog zijn,
verwoestingen waartoe vast besloten is. Hij zal voor velen het verbond
versterken, één week lang. Halverwege de week zal Hij slachtoffer
en graan over doen ophouden. Over de gruwelijke vleugel zal een
verwoester zijn, zelfs tot aan de voleinding, die, vast besloten,
uitgegoten zal worden over de verwoeste’.
Daniël 9:24-27
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Deze niet bepaald eenvoudig te begrijpen tekst zullen we nu nader

in ogenschouw nemen. De tekst is cruciaal om de vele profetische
uitspraken te begrijpen die betrekking hebben op het korte tijdsbestek
tussen de opname van de gelovigen en het begin van het duizendjarig
Vrederijk. Dit gedeelte geeft ons de sleutel om deze turbulente tijd
beter te begrijpen.
In plaats van een uitvoerige uitleg, geef ik hierbij een parafrase van de
tekst met toevoegingen:

Vers 24: ‘Zeventig weken van jaren,11 dus 490 jaar zal het nog duren,
Daniël, wat het volk Israël en de stad Jeruzalem zullen
meemaken. Dan zal het volk Israël de wetten van God niet
meer verachten en ophouden met zondigen. Het volk zal (zoals
alle ware christenen vandaag) op grond van de kruisdood
van Christus door God worden aanvaard. Tegelijkertijd zal
God een eeuwig koninkrijk (dat wil zeggen: het duizendjarig
Vrederijk) oprichten, waar gerechtigheid woont. Alle vroegere
profetieën zullen dan in vervulling gaan. De tempel zal worden
herbouwd (zoals beschreven in Ezech. 40-48) en zal opnieuw
Gods aardse heiligdom zijn’.
Vers 25: ‘Let goed op het volgende: de 490 jaar beginnen op het
tijdstip waarop het plan wordt opgevat om de stad Jeruzalem
te herbouwen. Dat gebeurde daadwerkelijk in het jaar 445 v.
Chr., toen Nehemia bij koning Artachsasta – in de geschiedenis
bekend als Artaxerxes I Longimanus – kwam en de wens uitte
de stad Jeruzalem te herbouwen (zie Neh. 2). Vanaf dit tijdstip
tot op de tijd van de Messias (d.i. de gezalfde, in het Grieks:
Christus) verstrijken 7 + 62 = 69 jaarweken, oftewel 483 jaar.
De stad Jeruzalem zal in een tijd van benauwdheid weer
opgebouwd worden’.
11
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Het gaat hier over weken van jaren en niet van dagen. Dat blijkt uit Leviticus
25:8, maar ook uit de uitleg van de reeds verstreken 69 weken in vers 26.
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Vers 26: ‘Na verloop van 62 weken zal Christus op gewelddadige
wijze gedood (gekruisigd) worden en niets hebben. Daarna
zullen de stad Jeruzalem en de tempel worden verwoest door
een volk wiens heerser ook in de eindtijd een belangrijke
rol zal spelen. De verwoesting zal sterke gelijkenis vertonen
met de zondvloed. Jeruzalem zal met de aardbodem gelijk
worden gemaakt. Dit gebeurde in het jaar 70 na Christus,
toen de Romeinse generaal Titus de stad innam en de tempel
verwoestte. God zal het volk dat op dat moment in het land
Israël is in alle windrichtingen verstrooien. (Daarna komt er een
langere tussenperiode, die hier niet genoemd wordt). Maar in
de eindtijd zal er opnieuw een hevige oorlog uitbreken. Gods
besluit staat vast dat er verschrikkelijke verwoestingen zullen
plaatsvinden’.
Vers 27: ‘Het Romeinse rijk zal weer opbloeien in de gestalte van het
verenigde Europa en een groot heerser kennen. Deze heerser
zal voor de duur van zeven jaar een vriendschapsverbond
(of ook een defensieve alliantie) aangaan met velen, nl. de
meerderheid van het Joodse volk die met God niets meer te
maken wil hebben, die eveneens een opmerkelijk heerser
in hun midden zullen hebben: de antichrist. De antichrist
zal een intieme bondgenoot van de Romeinse heerser zijn.
Maar halverwege de laatste week van de 70 jaarweken, dat
wil zeggen na drieënhalf jaar, zal in Jeruzalem de offerdienst
die de vrome Joden weer hadden ingesteld, abrupt worden
beëindigd. Dat is het moment waarop de satan uit de hemel
wordt geworpen en de antichrist in de tempel gaat zitten
en zich als God laat vereren (vgl. Openb. 12:7-12 en 2 Tess.
2). Omdat deze afschuwelijke afgoderij de offerdienst in
de tempel vervangt, zal God een verwoester naar het land
Israël brengen, die Zijn oordeel over de goddeloze Joden zal
doen komen en hen zal uitroeien. God heeft dit allemaal vast
besloten, zodat er geen ontkomen aan is’.
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Dit gedeelte kunnen we op hoofdlijnen als volgt samenvatten:
1.

Aan het volk Israël wordt een periode van 490 jaar toegezegd.
Daarna begint het Vrederijk.

2.

Na 483 jaar wordt deze periode onderbroken, en wel na de dood
van de Messias.

3.

Maar na de kruisiging van de Messias worden de stad Jeruzalem en
de tempel door de Romeinen verwoest.

4.

Na een onderbreking van onbepaalde tijd wordt er een zevenjarig
verbond tussen het verenigde Europa en Israël gesloten, mogelijk
zelfs al onder de leiding van de antichrist.

5.

Na verloop van drieënhalf jaar komt er een einde aan de
hernieuwde offerdienst in Jeruzalem, doordat er een gruwelijke
afgod in de tempel wordt geplaatst.

6.

Vanwege de afgodendienst zal er vernietiging en verwoesting
plaatsvinden, in het bijzonder omdat de gruwelijke afgod wordt
aanbeden.

Nu willen we ons nog met de belangrijke vraag bezighouden wanneer
het zevenjarig verbond tot stand zal komen. We hebben gezien dat
de periode van in totaal 490 jaar uitmondt in het Vrederijk. Daardoor
wordt al duidelijk dat de profetieën met betrekking tot dit verbond
in het verleden nog niet in vervulling kunnen zijn gegaan, want het
Vrederijk is steeds niet aangebroken.
Ik geloof dat dit verbond in dezelfde tijd tot stand komt waarin ook de
opname zal plaatsvinden. Hoewel hierover geen exacte tijdsaanduiding
in de Heilige Schrift te vinden is, ligt het voor de hand dat na het
verstrijken van de periode waarin de gemeente van God op aarde is
(d.w.z. na de opname), God de draad met Zijn aardse volk weer zal
oppakken en de Geest van God velen uit het volk Israël tot levend geloof
in God zal brengen. Indien zich vandaag de dag Joden werkelijk tot God

32

7. De laatste jaarweek van Daniël

bekeren, maken zij onderdeel uit van de christelijke gemeente. Daarom
is een overlapping van de periode waarin mensen tot de gemeente
behoren en tegelijkertijd Joden massaal tot levend geloof in Christus
komen en niettemin Joden blijven, erg onwaarschijnlijk en naar mijn
mening zelfs uitgesloten.
Het zou echter ook zo kunnen zijn dat de opname ruimschoots vóór de
laatste jaarweek plaatsvindt, maar ik acht dit niet erg aannemelijk. De
komst van de Heer Jezus om Zijn gemeente tot Zich te nemen en Zijn
terugkeer om het Vrederijk op te richten, worden in de Schrift als één
komst beschouwd, hoewel zij op verschillende tijdstippen plaatsvinden.
Naar mijn stellige overtuiging staat in elk geval vast dat de opname
voorafgaand aan de oordelen zal plaatsvinden.
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8. Kom hier omhoog
‘Hierna zag ik, en zie, een deur was geopend in de hemel, en de eerste
stem die ik gehoord had als van een bazuin, die met mij sprak, zei:
Kom hier op en ik zal u tonen wat hierna moet gebeuren’.
Openbaring 4:1

We hebben ons al kort beziggehouden met de kerkgeschiedenis
in het klein, zoals die in Openbaring 2 en 3 wordt beschreven. Die
geschiedenis neemt een einde met Laodicea, de laatste van de zeven
gemeenten. Nadat de apostel Johannes de woorden van de brieven aan
de zeven gemeenten in ontvangst heeft genomen, krijgt hij het verzoek
naar omhoog te komen, d.i. naar de hemel.
In de hemel ziet Johannes God op Zijn troon, omringd door de engelen
en door de 24 oudsten (hoofdstuk 4). Vervolgens ziet hij een Lam staan
als geslacht – een beeld van onze Here Jezus Christus (vgl. Joh. 1:29).
Dit ontvangt uit de hand van God, die op de troon zit, het boek dat met
zeven zegels is verzegeld en dat de raadsbesluiten en wegen van God
met de aarde bevat (hoofdstuk 5). En dan verbreekt het Lam de zegels
(hoofdstuk 6). Bij elk zegel dat wordt geopend, gebeurt er op aarde iets
ingrijpends (zie ‘Bijlage III - overzicht van de oordelen in Openbaring’
op pagina 111).
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In het intermezzo van hoofdstuk 7 vinden we een beschrijving van
144.000 verzegelde Joden (een symbolisch getal) en een grote menigte
uit alle naties, die we niet mogen verwisselen met de gelovigen die dan
al opgenomen zijn. Beide groepen worden gedurende het tijdperk van
de grote oordelen bewaard en gaan het Vrederijk binnen. Nadat het
Lam het zevende zegel heeft geopend, beginnen de bazuinoordelen
(hoofdstuk 8). Het tijdperk van de gerichten wordt afgerond met de
vreselijke schaaloordelen van Openbaring 16, die de aarde zullen
treffen vlak vóórdat Christus terugkomt om Zijn rijk op te richten.
Als we deze hoofdstukken vergelijken met Matteüs 24, dan kunnen we
concluderen dat de in Openbaring 6 beschreven gebeurtenissen in de
eerste helft en de in Openbaring 8 tot 16 beschreven gebeurtenissen
in de tweede helft van de laatste jaarweek uit het boek Daniël zullen
plaatsvinden.
In de ‘opname’ van Johannes in de hemel kunnen we wat de
tijdsvolgorde betreft een verwijzing zien naar de opname van de
gelovigen van de gemeente. De geschiedenis van Gods kerk op aarde
is immers met Openbaring 3 afgerond, en in hoofdstuk 6 bevinden we
ons inmiddels aan het begin van de laatste jaarweek van Daniël. Dat
is voor ons nóg een indicatie, dat de gemeente voorafgaand aan de
oordelen zal worden opgenomen.
De Heer Jezus maakt Zelf onderscheid tussen ‘het begin van de weeën’
en ‘het einde’ (Matt. 24:1-14). Dat rechtvaardigt de conclusie dat de
periode van zeven jaar overeenkomt met ‘het uur van de verzoeking’
(Openb. 3:10), terwijl de tijd van de Grote Verdrukking met name ziet
op de laatste drieënhalf jaar hiervan. De tijd van de Grote Verdrukking
behandelen we nog in een afzonderlijk hoofdstuk.
Voordat we ons met een van de belangrijkste personen uit de eindtijd,
de antichrist, zullen bezighouden, moeten we eerst nog een andere
gebeurtenis onder de loep nemen, die boven alles de actualiteiten van
de laatste drieënhalf jaar zal beïnvloeden en tevens de tijd van de Grote
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Verdrukking zal inluiden: namelijk de val van de satan uit de hemel; die
vinden we in Openbaring 12.
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9. De val van Satan
uit de hemel
‘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 genoeg, en hun plaats werd in de hemel niet meer
gevonden. En de grote draak werd neergeworpen, de oude slang, die
genoemd wordt de duivel en de satan, die het hele aardrijk misleidt;
hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem
neergeworpen. (...) Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u
neergekomen met grote grimmigheid, daar hij weet dat hij weinig tijd
heeft’.
Openbaring 12:7-9, 12

Het verband tussen deze verzen kan als volgt worden omschreven: in
het begin van dit hoofdstuk zien we het volk Israël uitgebeeld als een
vrouw die op het punt staat te bevallen. Zij baart een zoon waarvan wordt
gezegd dat hij de naties zal hoeden met een ijzeren staf, maar daarna
wordt hij weggerukt naar God en Zijn troon. Als we dit vergelijken met
Psalm 2, blijkt al gauw dat deze zoon de Christus is, die is voortgekomen
uit het volk Israël en na Zijn kruisdood naar God is teruggekeerd.
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Over de vrouw wordt gezegd dat ze in de woestijn vlucht, waar God
haar 1260 dagen – dat is drieënhalf jaar – behoedt en bewaart (zie ook
het hoofdstuk: ‘11. De Grote Verdrukking’ op pagina 47). In de verzen
13-17 lezen we dat de vrouw vlucht, omdat zij vervolgd wordt door
de draak die op de aarde is neergeworpen. Op het moment waarop
de satan en zijn demonen (gevallen engelen die aan zijn kant staan)
worden neergeworpen, begint tegelijkertijd de Grote Verdrukking.
Overigens komen we de engel Michaël op vier plaatsen in de Bijbel
tegen: in Daniël 10 en 12, in de brief van Judas en hier in Openbaring
12. Deze plaatsen laten zien dat hij speciaal voor het volk Israël strijdt.
Michael en zijn engelen zijn degenen die strijden tegen de draak en zijn
demonen. In dit gedeelte worden verschillende namen van de draak
genoemd:
a)

de grote draak: als zodanig is hij een despoot en verderver, vooral
als vijand van het volk Israël.

b) Hij wordt alleen in het boek Openbaring zo genoemd;
c)

de oude slang: de listige verleider sinds Genesis 3;

d) de duivel: letterlijk ‘degene die alles in de war brengt’, die Gods
plannen wil uitschakelen; en
e)

de satan: de tegenspeler van God.

Satan had tot op dit ogenblik toegang tot de hemel en hij kon zelfs
voor Gods troon komen om daar de uitverkorenen van God aan
te klagen. In de eerste hoofdstukken van het boek Job wordt op
indrukwekkende wijze een dialoog tussen God en de satan beschreven.
Deze hoofdstukken laten ons iets van zijn handelwijze met de mensen
zien, maar ook van het handelen van God, die uiteindelijk het lot van de
aarde en de mensen die op de aarde leven in Zijn hand houdt.
Vanaf dit moment heeft de satan dus geen vrije toegang tot Gods troon
meer. Zijn enige verblijfplaats is de aarde. De aarde en de zee wordt een
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‘wee’ toegeroepen, omdat de duivel op de aarde is neergeworpen en
als een razende tekeer gaat. Hij weet dat hij nog maar drieënhalf jaar
de tijd heeft, voordat hij voor een periode van duizend jaar gebonden
en in de afgrond geworpen zal worden (Openb. 20:1-3).
Daarom probeert hij met zijn demonen de bewoners van de aarde op
weergaloze wijze te verleiden, zodat zij tegen God in opstand komen
en afgoderij bedrijven. Zijn vijandigheid zal hij met name richten tegen
een klein volk, het volk Israël. Zoals hij bijna 2000 jaar geleden door
de kindermoord te Betlehem door middel van Herodes geprobeerd
heeft Christus uit te schakelen, zal hij dan proberen Israël te gronde
te richten. Om precies te zijn zal zijn vijandschap zich richten tegen de
Joden die in God geloven, want het grootste deel van het volk zal zich
vrijwillig aan de macht van de antichrist onderwerpen en hem volgen
in zijn afgoderij. Dan zullen de getrouwen op verschrikkelijke wijze
vervolgd worden.
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10. De antichrist
‘Laat niemand u op enigerlei wijze bedriegen, want die komt niet als
niet eerst de afval gekomen is en de mens van de zonde geopenbaard
is, de zoon van het verderf, die zich verzet en zich verheft tegen al
wat God heet of een voorwerp van verering is, zodat hij in de tempel
van God gaan zitten en zichzelf vertoont dat hij God is. Herinnert
u zich niet dat ik u dit gezegd heb, toen ik nog bij u was? En nu, u
weet wat hem tegenhoudt, opdat hij geopenbaard wordt op zijn tijd.
Want de verborgenheid van de wetteloosheid werkt al. Alleen hij die
nu tegenhoudt, blijft totdat hij weggenomen wordt. En dan zal de
wetteloze geopenbaard worden, die de Heer Jezus zal verteren door
de adem van zijn mond en teniet doen door de verschijning van zijn
komst; hem, wiens komst naar de werking van de satan is met allerlei
kracht en tekenen en wonderen van de leugen, en met allerlei bedrog
van de ongerechtigheid voor hen die verloren gaan, omdat zij de liefde
tot de waarheid niet hebben aangenomen om behouden te worden. En
daarom zendt God hun een werking van de dwaling om de leugen te
geloven, opdat allen veroordeeld worden die de waarheid niet hebben
geloofd, maar een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid’.
2 Tessalonicenzen 2:3-12
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In Daniël 9 zijn we de antichrist al even tegengekomen. Hij zal in

de eindtijd een sleutelrol vervullen. Een van de duidelijkste teksten
hierover vinden we in 2 Tessalonicenzen. Sommige gelovigen te
Tessalonica hadden gehoord dat de tijd van de oordelen (hier ‘de dag
van de Heer’ genoemd) al aangebroken zou zijn. Paulus verwerpt die
gedachte resoluut en toont aan dat deze tijd nog niet aangebroken
kán zijn, omdat de volledige afval nog niet heeft plaatsgevonden. Het
bijzondere kenmerk van de afval is namelijk dat de antichrist openbaar
wordt, die in deze brief ‘de mens van de zonde’, ‘de zoon van het
verderf’ en iets verderop ‘de wetteloze’ wordt genoemd.
De antichrist zal in de tempel gaan zitten en zich als God laten vereren.
De afval begint met de verschijning van de antichrist. Hij kan echter niet
in het licht treden voordat er iets anders uit de weg is geruimd, iets ‘wat
tegenhoudt’. Met veel andere uitleggers ben ik van mening dat hiermee
de gemeente van God bedoeld wordt, waarin de Heilige Geest woont.
Na de opname van de gemeente zal het kwaad de vrije teugel krijgen,
en dat is met name te danken aan de buitengewone werking van de
antichrist. Hij zal naar de werking van de satan met allerlei kracht en
tekenen en wonderen van de leugen komen en daardoor veel mensen
helemaal van God aftrekken. Het einde van de antichrist wordt hier
ook beschreven. De Heer Jezus zal hem met de adem van Zijn mond
verteren, zoals we straks ook bij de overdenking van Openbaring 19:1921 zullen zien.
We vinden hier echter nog een belangrijk detail. De verzen 10-12 laten
namelijk zien dat personen die in de tegenwoordige tijd van de genade
het evangelie van Jezus Christus – ‘de liefde tot de waarheid’ – niet
aanvaarden, in de tijd van de oordelen en de afval geen kans meer
zullen krijgen om zich tot God te bekeren. God Zelf zal hun harten door
‘een werking van de dwaling’ verharden, zodat ze alleen nog maar in de
leugen zullen kunnen geloven. Deze mensen zullen het slachtoffer van
een weergaloze verleiding zijn. Dit is dus een ernstige waarschuwing
dat iemand zich niet tot God kan bekeren als het hem uitkomt, maar
alleen wanneer God hem daartoe de kans geeft.
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We hadden al kort vermeld dat de antichrist koning zal zijn in Israël,
en tevens een bondgenoot zal zijn van de heerser van het verenigde
Europa. Sommigen hebben in het verleden ten onrechte de
toekomstige heerser van Europa en de antichrist als een en dezelfde
persoon beschouwd. Daardoor blijven sommige profetische uitspraken
onduidelijk. Uit Openbaring 13 blijkt dat het om twee verschillende
figuren gaat. De heerser over het verenigde Europa, die in het boek
Openbaring over het algemeen als ‘het beest’ wordt betiteld, zullen we
nog apart behandelen.
De Heer Jezus zei over Zichzelf en de antichrist het volgende: ‘Ik ben
gekomen in de naam van Mijn Vader en u neemt Mij niet aan; als een
ander komt in zijn eigen naam, die zult u aannemen’ (Joh. 5:43). Voor
veel orthodoxe Joden speelt de komst van de Messias voor Israël een
belangrijke rol. Het Joodse volk heeft bijna 2000 jaar geleden de ware
Messias afgewezen, maar in de eindtijd zal het grootste gedeelte van
het volk Israël de antichrist als zijn Messias bejubelen.
In Openbaring 13:11-16 ziet Johannes de antichrist uitgebeeld als een
beest met twee horens, aan die van een lam gelijk. Hij doet zich dus voor
als de Messias, het waarachtige Lam van God. Maar hij spreekt als de
draak: hij is de spreekbuis van de satan zelf. Hij heeft een nauwe band
met het eerste beest uit Openbaring 13:1-8, de toekomstige heerser van
Europa. Hij zal de macht van deze heerser in Israël vertegenwoordigen.
Hij zal grote tekenen en wonderen doen, zoals we in 2 Tessalonicenzen
2 hebben gezien, en met occulte handelingen de mensen verleiden.
Bovendien zal hij een beeld van het eerste beest maken, aan dit beeld
zelfs adem geven en de mensen ertoe dwingen het te aanbidden. Als
iemand weigert het beeld te aanbidden, moet hij dat met zijn leven
bekopen. De zonde, het verderf en de opzettelijke verachting van Gods
wetten zullen in dit beest tot een absoluut dieptepunt komen.
De antichrist zal niet alleen politieke macht uitoefenen, maar ook
de religieuze leider van het tegen Christus gekeerde Jodendom in de
laatste dagen zijn. Zelfs buiten het Jodendom zal hij de mensen met zijn
satanische leer hypnotiseren. Dat blijkt ook uit het feit dat hij verderop
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in het boek Openbaring de ‘valse profeet’ wordt genoemd. Hij zal al zijn
macht en invloed laten gelden om God oneer aan te doen en Christus
te vernederen.
Hier volgt een korte opsomming van de namen en omschrijvingen van
de antichrist:
1.

de antichrist. Zo noemt de apostel Johannes hem in 1 Johannes
2:18, 22; 4:3 en 2 Johannes vers 7. Letterlijk betekent het woord
‘antichrist’ degene die tegen Christus is, of in Zijn plaats komt.

2.

de koning. Zo wordt hij in Daniël 11:36-39 genoemd. Hij zal in de
eindtijd het hoofd van Israëls regering zijn en door het gros van het
volk als de beloofde Messias worden erkend.

3.

de mens van de zonde, de zoon van het verderf, de wetteloze. Deze
drie benamingen vinden we in 2 Tessalonicenzen 2:3, 8. Paulus
vermeldt daar hij zich zal verheffen tegen al wat God heet of een
voorwerp van verering is. Hij zal zichzelf als God laten aanbidden
en in de tempel gaan zitten.

4.

het beest. Zie hiervoor Openbaring 13:11-18. Het beest uit de
aarde heeft horens zoals een lam.

5.

de valse profeet. Deze naam krijgt het beest uit de aarde vanaf
Openbaring 13 (zie Openb. 16:13; 19:20; 20:10).

6.

de dwaze herder. Dit geeft aan dat hij geen echte belangstelling
heeft hen die behoren tot het volk van God (vgl. Zach. 11:15-17).

We hebben het al een aantal keren over de tijd van de Grote Verdrukking
gehad. Het wordt nu tijd om de Bijbel op dit punt nader te onderzoeken.
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‘Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarvan gesproken is
door de profeet Daniël, zult zien staan op de heilige plaats – laat hij die
het leest, daarop letten! – laten dan zij die in Judea zijn, vluchten naar
de bergen. Wie op het dak is, moet niet naar beneden gaan om iets
uit zijn huis te halen, en wie op de akker is, moet niet terugkeren naar
wat hij achterliet om zijn kleren te halen. Maar wee de zwangeren en
de zogenden in die dagen! En bid dat uw vlucht niet zal plaatsvinden
in de winter en ook niet op een sabbat. Want dan zal er een grote
verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de
wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal. En als die dagen
niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden; maar ter
wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden’.
Matteüs 24:15-22

Christus spreekt hier over een gruwelijke afgod, de gruwel van de
verwoesting, waarover we reeds lazen in Daniël 9:27. Hier lezen we dat
deze gruwelijke afgod op een heilige plaats wordt opgesteld. Deze afgod
is een beeld dat op initiatief van de antichrist wordt gemaakt van het
eerste beest en aan wie de antichrist een geest geeft, zodat het beeld

47

De Eindtijd

kan spreken (Openb. 13:15). Deze afgod wordt in de tempel opgericht
en aanbeden.
Als we Daniël 9 vergelijken met Matteüs 24, dan kunnen we concluderen
dat dit zal plaatsvinden halverwege de laatste jaarweek. De dagelijkse
offerdienst zal plotseling worden afgeschaft, waarna dit afgodsbeeld in
de tempel wordt opgesteld. Een bevestiging hiervan vinden we in Daniël
12:11: ‘Van de tijd af dat het steeds terugkerende offer weggenomen zal
worden en de verwoestende gruwel opgesteld zal zijn, zijn het duizend
tweehonderdnegentig dagen’.12
Op dit moment begint de Grote Verdrukking. Voor deze periode
van drieënhalf jaar vinden we in het boek Openbaring verschillende
benamingen:
1.

1260 dagen (drieënhalf jaar, waarbij een maand 30 dagen telt);13

2.

42 maanden (eveneens drieënhalf jaar);14

3.

Een tijd, tijden en een halve tijd (als met tijd een jaar wordt
bedoeld, is de som eveneens drieënhalf jaar).15

De oproep van Christus in Matteüs 24:15-20 is gericht tot de mensen
die aan het begin van de Grote Verdrukking in Judea wonen. Zij moeten
zonder aarzelen vluchten naar de bergen in de nabije omgeving. Er
dreigt gevaar voor lijf en leven: wie op dat moment op het dak van zijn
huis is en hoort van de afgod die in de tempel is opgesteld, moet via de
noodtrap aan de buitenkant van het huis vluchten, en niet eerst nog
12

Waarom is hier sprake van 1290 dagen, en niet van 1260 dagen? Dertig dagen
meer dan de tijd van de verdrukking, die dus een overlapping vormen met het
begin van het Vrederijk. In Daniël 12:12 vinden we zelfs een periode van 1335
dagen, dus zelfs 75 dagen meer. Deze 30 resp. 75 dagen zouden verband kunnen
houden met het oordeel over de naburige volken.

13

Openbaring 11:3 en 12:6; vergelijk Daniël 12:11-12.

14

Openbaring 11:2 en 13:5.

15

Openbaring 12:14; Daniël 7:25 en 12:7.
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het huis binnengaan om gauw iets te halen. Wie op het veld aan het
werk is en zijn jas aan de kant van het veld heeft neergelegd, moet niet
eerst zijn jas gaan halen maar meteen vluchten. Zwangere vrouwen en
moeders met kleine kinderen wordt een ‘wee’ toegeroepen, omdat zij
niet zo snel kunnen vluchten. Ook moeten de mensen bidden dat hun
vlucht niet op de sabbat of in de wintertijd plaatsvindt. De verdrukking
die dan begint, zal alles overtreffen wat mensen ooit aan rampzaligs
hebben meegemaakt.
Tot welke mensen zijn de woorden ‘laat hij die het leest, daarop letten!’
eigenlijk gericht? Het moet wel gaan om Joden in Israël, die in deze
periode kennelijk niet alleen het Oude maar ook het Nieuwe Testament
hebben gelezen en zich van harte tot God hebben bekeerd. Verderop
worden ze de uitverkorenen genoemd.16 Zij zullen de oproep horen om
te vluchten. Maar waarom moeten ze zo ineens het land verlaten en
waarheen moeten ze vluchten? Op het moment dat de gruwelijke afgod
16

Er zullen in deze tijd dus godvrezende Joden in Israël zijn die in God geloven,
hoewel er geen christenen meer op aarde zijn, omdat zij al op een eerder tijdstip
zijn opgenomen. Sinds Pinksteren, toen de Heilige Geest op aarde kwam om
woning te maken in de individuele gelovigen, is op vele manieren het evangelie
verkondigd dat iedereen die zich van harte tot God bekeert, zijn zonden belijdt
en gelooft in het verzoeningswerk van Christus, vergeving van zonden ontvangt.
Zo iemand mag weten dat hij, door gelovig het evangelie te aanvaarden, bij de
Gemeente van God hoort. Haar eeuwige bestemming is het Vaderhuis.
Dit evangelie wordt ook wel het ‘evangelie van de genade’ genoemd, dat
onderscheiden kan worden van het ‘evangelie van het Koninkrijk’ (Matt. 24:14).
De verbreiding van het evangelie van de genade zal ten einde zijn, als ook de
tijd van de Gemeente van God hier op aarde afgelopen is. Meteen daarna zal
God uit het volk Israël trouwe getuigen doen opstaan die binnen hele korte tijd
het evangelie van het Koninkrijk over de hele wereld zullen verkondigen. De
kern van dit evangelie zal zijn: ‘Bekeer u, belijd uw zonden en wend u van harte
tot God. Maak u klaar om Christus als Koning te ontvangen, als Hij in Israël Zijn
intrede doet en Zijn heerschappij aanvaardt’. Johannes de Doper verkondigde
overigens hetzelfde evangelie (zie Matt. 3:1-12), hoewel zijn getuigenis al gauw
verworpen en hijzelf onthoofd werd. Ook Christus Zelf verkondigde dit evangelie
en bevestigde de verkondiging ervan door vele tekenen en wonderen (Matt.
4:23).
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in de tempel wordt opgericht, begint er een afschuwelijke vervolging
van degenen die te kennen hebben gegeven dat zij God vrezen. Zoals
we weten uit Openbaring 6:9-11, zijn in de eerste drieënhalf jaar al
getrouwe getuigen als martelaars om het leven gekomen. Maar wat
er aan het begin van de Grote Verdrukking zal gebeuren, is niet te
vergelijken met eerdere vervolging. Wie weigert het beeld te aanbidden
en zich te conformeren aan de afgodendienst, zal dit met zijn leven
moeten bekopen (Openb. 13:15-17). Helaas zal de meerderheid van
Israël, dat de antichrist als messias zal aanvaarden, vol toewijding
meedoen aan de door hem geïntroduceerde afgodendienst. We mogen
immers niet uit het oog verliezen, dat juist op dit moment de satan en
zijn demonen vanuit de hemel op de aarde geworpen worden.
Dat is dus de reden waarom Christus de uitverkorenen smeekt om
zonder aarzelen het land te verlaten. Het gaat maar om een hele
korte tijd. Op deze wijze zal God de Zijnen afzonderen van de ‘velen’,
de goddeloze Joden die onder leiding van de antichrist staan. God zal
op deze manier een groot deel van Zijn uitverkorenen in veiligheid
brengen. Dit blijkt duidelijk uit Schriftplaatsen als Openbaring 12:6, 1317, Psalm 60:7 en Jesaja 16:4.
Het overgrote deel van het volk zal echter niet vluchten, want onder
de heerschappij van de antichrist voelen ze zich veilig, niet in het minst
doordat inmiddels het zeven jaar durende verbond tussen de ‘vorst die
komen zal’ – de regent van het verenigde Europa – en Israël is gesloten
(Dan. 9:26-27). Dit verbond wordt ook in Jesaja 28:15 bedoeld: ‘Omdat
u zegt: Wij hebben een verbond gesloten met de dood, en met het
rijk van de dood17 zijn wij een verdrag aangegaan, wanneer de alles
wegspoelende gesel voorbijtrekt, komt hij niet bij ons’.
God zal niettemin ook in deze donkere tijd in Jeruzalem een lichtend
getuigenis voor Zijn naam bewaren. Hij zal twee getuigen verwekken
en hun bijzonder gezag schenken. Zij zullen in de hele periode van
17
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Dood en dodenrijk verwijzen naar de demonische machten die achter alles
schuilgaan.
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verdrukking profeteren. Hun vijanden zullen zij met vuur verteren.
Bovendien kunnen zij de hemel sluiten, zodat het niet zal regenen, en
water in bloed veranderen. Uiteindelijk zullen deze getuigen echter
worden gedood, maar na drie en een halve dag opstaan en in de hemel
worden opgenomen (Openb. 11:1-12).
Maar ook aan de tijd van de Grote Verdrukking, die vooral een tijd
van de meest afschuwelijke afgodendienst en vervolging van Gods
uitverkorenen is, zal een einde komen. Vanwege de uitverkorenen zal
die tijd maximaal drieënhalf jaar duren. God heeft deze beperking al
van tevoren vastgelegd. In de profetieën van Gods Woord wordt ons
ook meegedeeld hoe deze periode tot een einde zal komen. God zal
namelijk een vijandig leger in het land brengen, dat in Jesaja 28:15 als
‘de alles wegspoelende gesel’ wordt betiteld, die door het hele land
zal trekken en het land in alle hevigheid zal treffen (vgl. Jes. 28:1822). Kenmerkend is de uitdrukking ‘vast besloten’ (vers 22), die we
al in Daniël 9:27 tegenkwamen. We vinden deze uitdrukking ook in
Jesaja 10:23, waar zij wordt gebruikt voor een aloude vijand van Israël:
Assyrië. God zal deze vijand toestaan om in de eindtijd nog een keer
Israël binnen te vallen. Dit is het begin van de laatste gebeurtenissen.
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12. Wie is Assyrië?
‘Wee Assyrië, de roede van Mijn toorn; en Mijn gramschap is een stok
in hun hand. Op een huichelachtig volk zal Ik hem afsturen; tegen het
volk waarop Ik verbolgen ben (...) Het zal gebeuren, zodra de Heere
heel Zijn werk op de berg Sion en in Jeruzalem voltooid heeft, dat Ik
de vrucht van de trots van de koning van Assyrië en de glans van zijn
hooghartige oogopslag zal vergelden. Tot verdelging is vast besloten;
het stroomt over van gerechtigheid. Ja, een vernietigend einde – en
dat is vast besloten – gaat de Heere, de Heere van de legermachten, in
het midden van heel het land ten uitvoer brengen’.
Jesaja 10:5-6, 12, 22-23

Wie is eigenlijk volgens de profetie de verwoester, de tuchtroede
van God, die Gods oordeel over de afvallige en goddeloze Joden zal
uitoefenen? De trouwe Joden moeten immers wegens de vervolging
en de oorlog het land onmiddellijk verlaten. In Jesaja 10 vinden
we het antwoord: in het verleden was het niemand minder dan het
Assyrische wereldrijk, dat aan het Babylonische voorafging en door
het laatstgenoemde rijk werd verwoest. Jesaja leefde en predikte in de
periode van 760-700 vóór Christus in Israël. Hij kondigde het volk Israël,
speciaal de tien stammen in het noorden met als hoofdstad Samaria,
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het oordeel aan, omdat het volk ernstig tegen God had gezondigd had.
Zoals hij het voorspelde, is het ook gebeurd. Assyrië deed een inval in
het tienstammenrijk en voerde zijn bewoners in ballingschap, na een
beleg van drie jaar (rond 722 - 721 vóór Chr.). De tien stammen zijn tot
op de dag van vandaag niet teruggekeerd (zie 2 Kon. 17).
Desondanks zijn deze profetieën over Assyrië slechts ten dele in
vervulling gegaan, omdat God in Zijn grote barmhartigheid het volk
niet geheel en al uitdelgde. In de eindtijd zullen deze profetieën echter
volledig in vervulling gaan. Als we in de profetische boeken, waarin voor
het aardse volk van God het oordeel wordt aangekondigd, op zoek gaan
naar de grote vijand van Israël in de eindtijd, vinden we iets opvallends.
Bij de profeten die voorafgaand aan het laatste beleg van Jeruzalem
(588 vóór Chr.)18 profeteerden – zij worden ook wel de Ammi-profeten,
de ‘Mijn volk profeten’ genoemd – gaat het telkens om Assyrië. Echter,
bij de profeten die tijdens de ballingschap c.q. in de tijden van de
volken19 profeteerden – ook wel bekend als de Lo-Ammi-profeten, de
‘niet Mijn volk profeten’ – heet de vijand in het bijzonder ‘de koning van
het noorden’ (Dan. 11:40-45), en in Ezechiël ‘de koning van het uiterste
noorden’ (Ezech. 38 en 39). Daaruit blijkt dat in profetisch opzicht
met de Assyriër van de Ammi-profeten dezelfde wordt bedoeld als de
beide koningen uit het noorden en het uiterste noorden, die we bij de
Lo-Ammi-profeten ontmoeten.
18

Jeruzalem heeft in totaal drie belegeringen gekend:
(1) 606 vóór Chr., toen Daniël en zijn vrienden naar Babel werden gedeporteerd
(Dan. 1); dit jaar geldt als het begin van de Babylonische ballingschap;
(2) 599 vóór Chr., toen koning Jojakin en zijn moeder naar Babel werden
weggevoerd; ook Ezechiël bevond zich onder de ballingen (2 Kon. 24:8-17); en
(3) 588 vóór Chr., toen koning Zedekia, na een regeringsperiode van elf jaar, naar
Babel gedeporteerd werd (2 Kon. 25:1-7).

19
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Hierbij gaat het om de periode die begonnen is met het Babylonische rijk,
opgevolgd door achtereenvolgens het Medo-Perzische, het Griekse en het
Romeinse wereldrijk, en die eindigt met de komst van de Heer.

12. Wie is Assyrië?

Overigens wordt de Assyriër in Joël 2:20 ook ‘die uit het noorden’
genoemd. Het gebied van het toenmalige Assyrische rijk komt overeen
met het huidige Syrië, Irak, Jordanië, Libanon en delen van Turkije en
Iran. De hoofdstad van Assyrië was destijds Nineve, dat in het noorden
van het tegenwoordige Irak ligt, in de buurt van Mosul.

Na deze uiteenzetting over Assyrië bevinden we ons nog steeds in
de tijd van de Grote Verdrukking. Echter, wanneer de koning van het
noorden een inval in Israël doet, komt ook aan deze tijd een einde. Ik
geloof dat de belegering door de koning van het noorden vijf maanden
zal duren, want in Openbaring 9:1-11 komen we een beschrijving
hiervan tegen. In Openbaring 9:4 staat dat de mensen die het zegel
van God niet op hun voorhoofd hebben – dat zijn de goddeloze Joden
– onder het oordeel komen. In hetzelfde gedeelte lezen we dat deze
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mensen vijf maanden lang worden gepijnigd (zie vers 5). Dat betekent
dat er inmiddels ruim drie jaar van de Grote Verdrukking voorbij zijn
en we vlak voor de laatste grote gebeurtenissen staan, die de eindtijd
afronden.
In het volgende hoofdstuk behandelen we de inval van de koning van
het noorden (Dan. 11:40-45).

13. De koning van
het noorden
‘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 er doorheen trekken. Hij zal het
sieraadland binnentrekken, en vele landen zullen struikelen. Maar
deze zijn het die aan zijn hand zullen ontkomen: Edom, Moab en de
voornaamsten van de zonen van Ammon. Hij zal zijn hand tegen de
landen uitstrekken. Ook voor het land Egypte is er geen ontkomen
aan. Hij zal heersen over de verborgen schatten van goud en zilver
en al de kostbaarheden van Egypte. De Libiërs en de Cusjieten zullen
in zijn voetstappen treden. Maar de geruchten uit het oosten en uit
het noorden zullen hem schrik aanjagen. Daarom zal hij in grote
grimmigheid uittrekken om velen weg te vagen en met de ban te
slaan. En hij zal de tenten van zijn paleis tussen de zeeën opzetten,
bij de berg van het heilig sieraad. Dan zal hij tot zijn einde komen, en
geen helper hebben’.
Daniël 11:40-45
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Allereerst wordt hier vermeld dat er een conflict is tussen de koning

van het zuiden (Egypte) en ‘hem’, waarmee de antichrist wordt
bedoeld, die tevens koning van Israël is. Een beschrijving van hem
vinden we in de voorafgaande verzen (Dan. 11:36-39). Maar spoedig
daarna of misschien wel tegelijkertijd zal de koning van het noorden –
vooral Syrië, eventueel in samenwerking met andere Arabische staten
– zich met dit conflict bemoeien en zelf een zware aanval doen, die
hier wordt vergeleken met een overstroming die alles verwoest (vgl.
Jes. 8:7-8; 10:22; 28:17; Dan. 9:26). Deze aanval geschiedt met behulp
van grondtroepen (over land) en marineschepen (over zee). Deze
‘overstroming’ overkomt niet alleen Israël, dat hier het sieraadland
wordt genoemd, maar ook alle andere landen. De koning van het
noorden, d.i. Syrië, zal dan ook in de laatste schermutselingen rondom
Israël en de stad Jeruzalem een dominante rol innemen.
Drie landen zullen zich echter aan de veroveringsdrang van deze koning
kunnen onttrekken: Edom, Moab en een gedeelte van Ammon. Deze drie
landen bevonden zich in het gebied van het huidige Jordanië. Wellicht
is dit ook het gebied waarin God het gelovige overblijfsel bewaart voor
de dreigende ondergang. Edom zou de profetische naam voor SaoediArabië kunnen zijn, maar dit is speculatief. Het is erg belangrijk dat we
bij de uitleg van de profetieën ons zo precies mogelijk houden aan wat
de Schrift zegt.
Nadat de koning van het zuiden als eerste een inval in Israël heeft
gedaan, mengt de koning van het noorden zich in de oorlog en zal hij
het land nagenoeg met de aardbodem gelijk maken. Daarna trekt hij
verder, strijdt tegen het Egyptische leger en zal uiteindelijk het land
Egypte binnentrekken, dat wordt ondersteund door Libië en Ethiopië
– twee landen in Noord-Afrika, resp. Noordoost-Afrika. Maar plotseling
zullen hem, tijdens zijn veroveringstocht, berichten uit het oosten en
het noorden bereiken die hem zeer verontrusten.
Alvorens we nader op de vraag ingaan, wat voor berichten dat
dan wel zijn, ronden we voorlopig de beschouwing van dit kleine
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gedeelte uit Daniël 11 af. De koning van het noorden onderbreekt zijn
overwinningstocht in Egypte, en trekt zich briesend van woede terug om
velen te vernietigen en uit te delgen. Voordat hij opnieuw aanvalt, slaat
hij zijn ‘paleistenten’ (een soort mobiel hoofdkwartier) op tussen de
zee, d.i. de Middellandse Zee, en de berg van het heilig sieraad – waarop
Jeruzalem is gebouwd. Hij slaat zijn kampement vlakbij Jeruzalem op,
vast en zeker met de bedoeling Jeruzalem opnieuw aan te vallen, dat
hij eerder slechts gedeeltelijk had veroverd (zie Zach. 14:2). En nu wil
hij Jeruzalem definitief met de grond gelijk maken. Maar opeens zal hij
aan zijn einde komen, zonder dat iemand hem helpt.
Als volgend punt kijken we nog eens naar ‘de vorst’ waarover we in
Daniël 9:26-27 hebben gelezen en die Johannes in Openbaring 13:1-8
‘het beest’ noemt.
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14. Het beest alias het
verenigd Europa
‘En ik zag uit de zee een beest opkomen, dat zeven koppen en tien
horens had, en op zijn horens waren tien diademen, en op zijn koppen
een godslasterlijke naam. En het beest dat ik zag, leek op een panter,
en zijn poten waren als die van een beer, en zijn muil was als de muil
van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht, zijn troon en grote
macht. En ik zag één van zijn koppen als dodelijk gewond, maar zijn
dodelijke wond werd genezen. En de hele aarde ging het beest met
verwondering achterna. En zij aanbaden de draak, omdat hij aan het
beest macht gegeven had. En zij aanbaden het beest en zeiden: Wie is
aan dit beest gelijk? En wie kan er oorlog tegen voeren? En het werd
een mond gegeven om grote woorden en godslasteringen te spreken,
en het werd macht gegeven om dit tweeënveertig maanden lang te
doen. En het opende zijn mond om God te lasteren, om Zijn naam te
lasteren en Zijn tent en hen die in de hemel wonen. En het beest werd
macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen en om hen te
overwinnen, en hem werd macht gegeven over elke stam, taal en volk.
En allen die op de aarde wonen, zullen het aanbidden, althans van wie
de namen niet zijn geschreven in het boek van het leven van het Lam
dat geslacht is, van de grondlegging van de wereld af’.
Openbaring 13:1-8
61

De Eindtijd

Johannes staat hier aan de kust en ziet een beest uit de zee opkomen. De

zee is in God Woord vaak een beeld van de woelige volken (zie Ps. 65:8;
Jes. 17:12-13; Ezech. 26:3; Luc. 21:25; Openb. 17:15). In Openbaring
11:7 wordt van het beest gezegd dat het opkomt uit de afgrond. Het
beest is van satanische oorsprong. Het heeft tien horens, een beeld
van tien koningen, die in de slotfase samen met het beest macht
zullen ontvangen (Openb. 17:12-13). Hier staat de satan achter, die in
dit gedeelte ‘de draak’ wordt genoemd en aan het beest ongelooflijk
veel macht toekent. Bovendien heeft het beest zeven koppen. Dit wijst
op een buitengewone intelligentie. Deze despoot zal zijn macht, zijn
mentale capaciteiten en occulte krachten vooral gebruiken om God te
lasteren en velen van God af te trekken. Hij zal de mensen op gruwelijke
wijze dwingen om dat te doen.
Het beest vertoont de kenmerken van drie dieren: het lijkt op een
panter, heeft de poten van een beer en een muil als van een leeuw. Deze
drie dieren komen we ook in Daniël 7 tegen. In dat hoofdstuk vormen
zij een voorstelling van de vier opeenvolgende wereldrijken: Babylonië,
Medo-Perzië, Griekenland en het Romeinse rijk. Bij het laatste dier in
Daniël worden de koppen niet genoemd, maar wel komen we de tien
horens tegen.
Johannes ziet dat één van de koppen dodelijk gewond is, maar tot grote
verwondering van de hele mensheid weer geneest. Als gevolg daarvan
aanbidden hele mensenmassa’s de satan en het beest. Dit beest is aan
de ene kant een beeld van een heerser, maar ook van het rijk waarover
hij heerst. Dit rijk beslaat een gebied dat ongeveer overeenkomt met
het vroegere (West-)Romeinse rijk.20 Wat zou dat anders kunnen zijn
dan een ‘verenigd Europa’, dat in zijn slotfase uit tien deelgebieden zal
bestaan?
Het beest kan tweeënveertig maanden lang ongehinderd zijn werk
doen. Dat is de periode van de Grote Verdrukking. Het beest zal in die
tijd oorlog voeren tegen de heiligen. Velen van hen die dan God trouw
20
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blijven, zullen als martelaars sterven. God staat het beest toe om velen
van de heiligen te overwinnen, d.w.z. te doden. Deze heiligen zullen
echter aan het begin van het duizendjarig Vrederijk opstaan (Openb.
20:4).
Verenigd Europa
Zonder twijfel is de Europese Unie de voorloper van dit verenigde Europa.
Het is te vroeg om precies te kunnen zeggen welke landen uiteindelijk
bij dit rijk zullen horen en hoe de grenzen zullen verlopen, ook als we
weten dat het ongeveer om het gebied van het West-Romeinse rijk zal
gaan. Uit Daniël 11 blijkt evenwel dat Syrië en Egypte er in elk geval niet
bij zullen horen. Dit rijk zal het intellectuele erfgoed van het vroegere
Romeinse rijk overnemen. Uit Openbaring 17:9 kan worden afgeleid dat
de zeven koppen op Rome wijzen, dat is gebouwd op zeven heuvels en
tevens de toekomstige hoofdstad van het hersteld Romeinse rijk zal zijn.

Europa zal ten tijde van zijn eenwording als een statenbond zonder
twijfel de sterkste macht op aarde zijn. Laten we nader in ogenschouw
nemen hoe dit machtige rijk zich tegen God verheft, Hem van de troon
wil stoten en tegen de Heer Jezus Zelf oorlog zal voeren. Dit is exact het
onderwerp van Psalm 2. Het loont de moeite die psalm te lezen. Het is
een heel levendige psalm, als je de verschillende sprekers en groepen
in aanmerking neemt:
Vers 1-2:

de psalmdichter begint de psalm met de volgende
woorden: ‘Waarom woeden de heidenvolken en bedenken
de volken wat zonder inhoud is? De koningen van de aarde
stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de
Heere en tegen Zijn gezalfde’.

Vers 3:

hier citeert de dichter de samenzweerders: ‘Laten wij Hun
banden verscheuren en Hun touwen van ons werpen!’
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Vers 4-5:

de schrijver beschrijft Gods reactie hierop: ‘Die in de hemel
woont, zal lachen, de Heere zal hen bespotten. Dan zal Hij
tot hen spreken in Zijn toorn, in Zijn brandende toorn hun
schrik aanjagen’.

Vers 6:

God verkondigt Zijn raadsbesluit over de Messias: ‘Ik heb
Mijn Koning toch gezalfd over Sion, Mijn heilige berg’.

Vers 7-9:

de Messias komt aan het woord en reageert op hetgeen
God tegen Hem zegt: ‘Ik zal het besluit bekendmaken: De
Heere heeft tegen Mij gezegd: U bent Mijn Zoon, Ik heb U
heden verwekt. Eis van Mij en Ik zal U de heidenvolken als
Uw eigendom geven, de einden van de aarde als Uw bezit.
U zult hen verpletteren met een ijzeren scepter, U zult hen
in stukken slaan als aardewerk’.

Vers 10-12: ten slotte roept de psalmdichter de koningen ertoe op
zich vrijwillig te onderwerpen aan Christus’ heerschappij:
‘Nu dan, koningen, handel verstandig. Laat u onderwijzen,
rechters van de aarde. Dien de Heere met vreze, verheug
u met huiver. Kus de Zoon, opdat Hij niet toornig wordt
en u onderweg omkomt, wanneer Zijn toorn slechts even
ontbrandt. Welzalig allen die tot Hem de toevlucht nemen!’
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‘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. En ik zag uit de bek van
de draak, uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet
drie onreine geesten komen, als kikvorsen. Dit zijn namelijk de geesten
van de 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. Zie, Ik kom als een
dief. Zalig hij die waakzaam is en op zijn kleren acht geeft, zodat hij
niet naakt zal rondlopen en men zijn schaamte niet zal zien. En Hij
verzamelde hen op de plaats die in het Hebreeuws Armageddon wordt
genoemd’.
Openbaring 16:12-16

Als de zesde engel zijn schaal vol toorn uitgiet, zijn we inmiddels bijna
aan het eind van de Grote Verdrukking aangekomen. Aan deze tijd zijn
in de eerste drieënhalf jaar de zegeloordelen voorafgegaan, gevolgd
door de bazuinoordelen in de laatste drieënhalf jaar. De schalen vol
toorn worden vlak vóór de wederkomst van Christus uitgegoten.
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Ten tijde van het oordeel van God door middel van de zesde, d.i. de één
na laatste schaal vol toorn, vindt er een concentratie van troepen in
Armageddon plaats. Armageddon is de Grieks-Latijnse benaming voor
Megiddo. Dit gebergte ligt ten zuidwesten van de vlakte van Jizreël, die
zich in het noorden van Israël tussen het bergland van Galilea en Samaria
tot aan de Middellandse Zee uitstrekt. In de buurt van Megiddo ligt het
bekende slagveld, waar veel koningen uit het Oude Testament om het
leven kwamen (vgl. Richt. 4; 5:19; 6:33; 7:1; 1 Sam. 31:1-7; 2 Kon. 9:27;
23:29). Megiddo was ten tijde van Salomo een van de belangrijkste
strategische bases (1 Kon. 9:15-19).
De zesde schaal wordt uitgegoten boven de Eufraat, die als gevolg
daarvan uitdroogt en zo de weg vrijmaakt voor de koningen die vanuit
het oosten naar Israël zullen optrekken. De Eufraat ontspringt vanuit
twee rivieren die elk hun bron in het oosten van het huidige Turkije
hebben, en de rivier stroomt door Syrië, vervolgens door Irak, en vloeit
vervolgens samen met de Tigris tot de Sjatt al-Arab, die uiteindelijk in
de buurt van de Perzische stad Abadan in de Perzische Golf uitmondt.
Doordat deze koningen uit het oosten niet met naam en toenaam
worden genoemd, is het niet eenvoudig een verklaring hiervoor
te geven. Bij het lezen van de bijbelcommentaren vindt men veel
verschillende verklaringen. Ikzelf denk dat het bij deze koningen niet
om Arabische volken gaat, maar om nog oostelijker wonende volken
zoals Pakistan, India en China. Eén ding is in elk geval helder: bij dit
zesde oordeel gaat het om nog meer troepen die optrekken richting
Israël.
In vers 13 tot 16 lezen we hoe het beest (de heerser van het verenigde
Europa) en de valse profeet (de antichrist) onder de invloed van de
draak (de satan) reageren op de inval van de koning van het noorden
en de opmars van deze troepen. Johannes ziet dat uit de mond van de
draak, uit de mond van het beest en uit de mond van de valse profeet
drie onreine geesten voortkomen, die op kikkers lijken. Deze geesten
zijn de geesten van demonen, die tekenen doen (vgl. de tweede plaag
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over Egypte in Ex. 8:1-7), en die de koningen van de hele aarde naar
Armageddon laten komen. Hier zien we de activiteit van de drieeenheid van het kwaad tot volle ontplooiing komen.
Wie zijn de koningen van de aarde en van de hele wereld? Het gaat hier
letterlijk over de hele bewoonde wereld. Deze uitdrukking vinden we
ook in Lucas 2:1. Daar gaat het over de bewoners van het toenmalige
Romeinse rijk. Hieruit zouden we kunnen concluderen dat het bij deze
koningen om de tien heersers in het machtsgebied van het toekomstige
verenigde Europa gaat (Openb. 17:12-14).
Vers 15 legt duidelijk een temporeel verband tussen deze oorlog en
de verschijning van Christus, oftewel de dag van de Heer (1 Tess. 5:2;
Openb. 3:3). Gelukkig zijn zij, die de komst van Christus verwachten
en wakend worden aangetroffen. Vergelijken we dit gedeelte tot slot
met Openbaring 19:19-20, dan zien we dat Armageddon de plaats zal
zijn waar de Europese strijdkrachten door Christus en Zijn hemelse
legermachten worden vernietigd. Dat is het onderwerp van het
volgende hoofdstuk.
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16. Christus rekent af met de
beide beesten en
hun handlangers
‘En ik zag één engel dicht bij de zon staan, en hij riep met luide stem
naar al de vogels die hoog aan de hemel vlogen: Kom en verzamel u
voor het avondmaal van de grote God, om te eten vlees van koningen,
en vlees van oversten over duizend, en vlees van machtigen, en vlees
van paarden en van hen die daarop zitten, en vlees van alle vrijen en
van slaven, kleinen en groten. En ik zag het beest en de koningen van
de aarde en hun legers bijeen verzameld om oorlog te voeren tegen
Hem die op het paard zat, en tegen Zijn leger. En het beest werd
gegrepen, en met hem de valse profeet, die in zijn tegenwoordigheid
de tekenen gedaan had, waardoor hij hen misleid had die het
merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld
aanbeden hadden. Deze twee werden levend geworpen in de poel van
vuur, die van zwavel brandt. En de overigen werden gedood met het
zwaard van Hem die op het paard zat, namelijk het zwaard dat uit Zijn
mond kwam. En alle vogels werden verzadigd met hun vlees’.
Openbaring 19:17-21
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Deze verzen laten ons het einde zien van het beest, de machtige heerser

van Europa, en het einde van de antichrist en de tien koningen met hun
geweldige legermachten. Na de bruiloft van het Lam met Zijn bruid, de
gemeente (Openb. 19:6-10), ziet Johannes hoe Christus samen met Zijn
hemelse legers neerdaalt uit de hemel om het oordeel te voltrekken
(Openb. 19:11-16). Vervolgens ziet hij een engel dicht bij de zon – het
symbool van het hoogste gezag –, die dit gezag daadwerkelijk uitoefent.
In de beeldspraak van het boek Openbaring worden de vogels van de
hemel geroepen om bijeen te komen voor de grote maaltijd van God op
de grote dag van de almachtige God (Openb. 16:14).

Enorme legers zijn in Armageddon bijeengekomen om uiteindelijk
oorlog te voeren tegen Hem die op het paard zit, d.w.z. tegen het Lam
(zie Openb. 17:13-14). We zien hier dat de mensen in hun arrogantie
denken tegen de Zoon van God ten strijde te kunnen trekken. Dit getuigt
van een ongekende haat tegen God en tegen Zijn Gezalfde. Satan en zijn
demonen weten dat de slag bij Armageddon uiteindelijk zal uitlopen op
een oorlog tegen Christus Zelf, ook als de kennelijke aanleiding de wens
tot bevrijding is van het land Israël en de stad Jeruzalem van het beleg
door de koning van het noorden.
Plotseling worden het beest en de valse profeet door Christus gegrepen
en zonder enige vorm van proces levend in de poel van vuur geworpen
(Openb. 19:20). Dit oordeel zal Hij nog vóór de aanvang van het
duizendjarig Vrederijk uitvoeren. Satan zelf en zijn engelen (demonen),
voor wie de poel van vuur bedoeld is (Matt. 25:41), zullen pas duizend
jaar later daarin belanden, en wel kort vóór het begin van de eeuwige
toestand (Openb. 20:10).
Na de voltrekking van het oordeel over het beest en de valse profeet
zullen de koningen van de aarde samen met de Europese legers om het
leven komen. Deze machtige legers bestaan uit mensen die het teken
van het beest geaccepteerd en dus ook zijn kwaadaardig handelen
ondersteund hebben. Ze zullen delen in het lot van het beest, maar
niet meteen. Ze zullen omkomen door het zwaard dat uit de mond van
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de Heer Jezus komt, en niemand anders dan alleen Hij zal deze troepen
ten onder doen gaan (vgl. Openb. 19:15). Hun lichamen zullen ter aarde
vallen. In Jesaja 11:4 lezen we over dit oordeel: ‘Hij zal de aarde (hier
de Europese legers) slaan met de roede van Zijn mond en met de adem
van Zijn lippen zal Hij de goddeloze (d.i. de antichrist) doden’.
Mijn indruk is dat het oordeel over de beide beesten en de tien koningen
en hun legers nog vóór de vernietiging van de koning van het noorden
zal plaatsvinden. Christus is dan nog niet verschenen op de Olijfberg,
maar zal het oordeel te Armageddon vanuit de hemel voltrekken.
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17. Nogmaals: de koning
van het noorden
‘Maar de geruchten uit het oosten en uit het noorden zullen hem
schrik aanjagen. Daarom zal hij in grote grimmigheid uittrekken om
velen weg te vagen en met de ban te slaan. En hij zal de tenten van
zijn paleis tussen de zeeën opzetten, bij de berg van het heilig sieraad.
Dan zal hij tot zijn einde komen, en geen helper hebben’.
Daniël 11:44-45

Vervolgens zal de koning van het noorden worden vernietigd. We
hebben al eerder gezien dat de koning van het noorden vlak vóór het
einde van de Grote Verdrukking Israël zal binnenvallen en verder zal
trekken naar Egypte. Daarna zal hij echter terugkeren uit Egypte en
vervolgens tussen de Middellandse Zee en Jeruzalem neerstrijken.
Klaarblijkelijk wil hij Jeruzalem opnieuw in het nauw brengen en het
definitief innemen.
De terugtrekkende beweging uit Egypte vindt plaats vanwege geruchten
uit het oosten en noorden. Het is heel goed mogelijk dat het hierbij
gaat om berichten over de naderende grote legermachten, waarover
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we in Openbaring 16:12-16 hebben gelezen: (1) de koningen uit de
richting waar de zon opgaat, die door het opdrogen van de Eufraat vrij
baan krijgen, en (2) de Europese legermachten die naar Armageddon
optrekken om Israël en Jeruzalem te bevrijden. Dit zou de reden voor
de plotselinge terugtocht van de koning van het noorden kunnen zijn.
Maar hoe komt de koning van het noorden met zijn legers eigenlijk
aan zijn einde, zonder dat er ook maar iemand is die hem nog te hulp
kan schieten? Ik geloof dat er inmiddels een andere gebeurtenis van
de allergrootste betekenis heeft plaatsgehad, namelijk de wederkomst
van Christus en Zijn verschijning op de Olijfberg. Deze gebeurtenis
wordt nergens zo duidelijk beschreven als in Zacharia 14:3-5. Dat is ons
volgende thema.
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18. Christus verschijnt
op de Olijfberg
‘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 wijken en de andere helft ervan naar
het zuiden. Dan zult u vluchten door het dal van Mijn bergen, want
het dal tussen de bergen zal reiken tot Azal. Ja, u zult vluchten, zoals
u gevlucht bent voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, de koning
van Juda. Dan zal de Heere, mijn God, komen: al de heiligen met U!’
Zacharia 14:3-5

Deze gebeurtenis zal meer dan wat dan ook het verdere verloop
van de toekomstige gebeurtenissen bepalen. Een reeds lang geleden
aangekondigde belofte gaat eindelijk in vervulling: op een bepaald
ogenblik zal de Zoon van God, Jezus Christus – die God Zelf is –, voor
iedereen zichtbaar terugkomen.
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Er zijn dan bijna tweeduizend jaar verstreken, sinds Hij op aarde was en
iets langer dan dertig jaar in Israël heeft geleefd. Daar volbracht Hij in de
laatste drie jaar van Zijn leven op aarde op unieke wijze de opdracht die
God Hem had gegeven. Uiteindelijk ging Hij op het kruis van Golgota in
de dood, omdat het Joodse volk zijn Messias niet aannam. Tegelijkertijd
kwam Hij op het kruis als onze Plaatsvervanger in het oordeel van God
over de zonde en voldeed Hij geheel aan Gods rechtvaardige eisen
jegens de mensen. God werd door het werk van Zijn Zoon verheerlijkt
en Hij heeft Hem als bewijs daarvan drie dagen later uit de doden
opgewekt. Gedurende veertig dagen na Zijn opstanding verscheen de
Heer herhaaldelijk aan diverse volgelingen, o.a. aan Zijn discipelen, de
apostelen (1 Kor. 15:5-8), en tien dagen vóór Pinksteren voer Hij ten
hemel (Hand. 1:9-11).
Over Zijn wederkomst spraken de twee engelen die bij de hemelvaart
van Jezus op de Olijfberg aan de discipelen verschenen: ‘Deze Jezus, die
van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen
als u Hem naar de hemel hebt zien gaan’ (Hand. 1:11). Wie nu nog
twijfelt of de Mens geworden Zoon van God de Jahweh van het Oude
Testament is, wordt hopelijk overtuigd door Handelingen 1 met Zacharia
14 te vergelijken. De voeten van de Zoon van God zullen op de Olijfberg
staan. Als Hij verschijnt, zal de aarde beven, zodat de Olijfberg in een lijn
van het oosten naar het westen in twee helften splijt. De ene helft van
de berg verschuift naar het noorden, de andere in zuidelijke richting.
Het zo ontstane dal wordt hier ‘het dal van Mijn bergen’ genoemd. De
bewoners van Jeruzalem kunnen hierdoor uit de stad vluchten. Eerst
vluchten ze naar Azal, een plaats die we ook in Micha 1:11 vinden
(Beth-Haëzel), niet ver van Jeruzalem.
De Heer Jezus zal samen met al Zijn hemelse heiligen en engelen
verschijnen op de Olijfberg. In Openbaring 19:11-16 zien we hen als de
hemelse legermachten die Hem zullen begeleiden, wanneer Hij de twee
beesten grijpt en de koningen van West-Europa en hun legers doodt.
Christus verschijnt als de nood onder de bewoners van Jeruzalem het
hoogst is. Samen met hen brengt Hij dan aan de koning van het noorden
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de beslissende slag toe. Daarbij zullen de inwoners van Jeruzalem de
mannen van Juda helpen, die aan het begin van de Grote Verdrukking
waren gevlucht en weer zijn teruggekeerd (Zach. 10:3-5; 12:1-6).

77

De Eindtijd

19. Het oordeel over de
buurvolken van Israël
‘Zie, Ik ga Jeruzalem maken tot een bedwelmende beker voor alle
volken rondom, ja, ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering
van Jeruzalem. 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 (...).
Op die dag zal Ik de leiders van Juda maken als een vuurbekken in
een stapel hout en als een brandende fakkel in een graanschoof.
Rechts en links zullen zij al de volken rondom verteren’.
Zacharia 12:2-3, 6

Wat gebeurt er met de andere volken die met de koning van het

noorden naar Jeruzalem zijn opgetrokken om tegen de stad te strijden?
Ook op deze vraag geeft de profeet Zacharia een helder antwoord. We
hebben al gezien dat de Europese legers worden vernietigd, dat het
beest en de valse profeet in de poel van vuur worden geworpen, dat
Christus is teruggekomen en op de Olijfberg aan Zijn volk is verschenen,
en dat de koning van het noorden is verslagen.
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Op sommige plaatsen in het Oude Testament komen andere volken
of naties21 voor die ook tegen Jeruzalem zullen optrekken. Enkele
belangrijke plaatsen zijn Maleachi 4:1-3; Joël 4:1-2,11-16; Psalm 83:2-9
en ten slotte Zacharia 12:1-6. Het zal duidelijk zijn dat al deze volken
niet dezelfde zijn als de tien koningen met hun legers. In Maleachi 4
zien we vooral dat deze volken na de verschijning van Christus worden
geoordeeld.
Joël noemt als plaats van het oordeel het dal van Josafat.22 In Psalm
83 vinden we deze volken met hun profetische namen: Edom, de
Ismaëlieten, de Hagrieten, Moab, Gebal, Ammon, Amalek, Filistea en
Assyrië. Ten slotte vinden we in Zacharia 12:1-6 dat God deze volken zal
oordelen, doordat de bewoners van de stad Jeruzalem en het huis van
Juda deze volken zullen verslaan (vgl. Zach. 10:3- 5).
Wie dit onderwerp verder wil bestuderen, kan nog studie maken van de
oordeelsaankondigingen over deze vijandige volken in Jesaja 13 tot 27,
Jesaja 34 en Jeremia 46 tot 51.

21

In Zacharia 12:2, 6 is sprake van al de volken rondom en in 12:3 van al de volken
van de aarde.

22

Niet duidelijk is waar dit dal ligt. Sommigen denken in de buurt van Jeruzalem.
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20. Wat gebeurt er
met Rusland?
‘Het woord van de Heere kwam tot mij: Mensenkind, richt uw blik op
Gog, het land van Magog, de oppervorst van Mesech en Tubal, en
profeteer tegen hem. Zeg: Zo zegt de Heere Heere: Zie, Ik zál u, Gog,
oppervorst van Mesech en Tubal! Ik zal u omkeren, Ik zal haken in uw
kaken slaan en Ik zal u doen uittrekken: u, met heel uw leger (...). Bij
hen zijn Perzen, Cusjieten en Puteeërs (...) vele volken met u. Na vele
dagen zult u gestraft worden. Aan het einde van de jaren zult u komen
in een land dat hersteld is van het zwaard, bijeengebracht uit vele
volken op de bergen van Israël (...). U zult oprukken, u zult komen als
een verwoesting; u zult als een wolk zijn en het land bedekken, u en al
uw troepen en vele volken met u’.
Ezechiël 38:1-9

Het is aan te raden om eerst de hoofdstukken 38 en 39 van Ezechiël

in hun verband te lezen. Beide hoofdstukken gaan over hetzelfde
onderwerp, de vernietiging van gigantische legermachten. Ten eerste
ontdekken we dat deze strijdkrachten, afgezien van de vele volken die
hen vergezellen (zoals Perzië en Ethiopië), hun thuisbasis hebben in het

81

De Eindtijd

uiterste noorden. De plaatsaanduiding ‘het uiterste noorden’ komt in
deze hoofdstukken driemaal voor (38:6,15; 39:2), en moet worden bezien
vanuit het land Israël. Wie een atlas ter hand neemt, zal ontdekken dat
het maar om één land kan gaan: Rusland, met als hoofdstad Moskou.
We kunnen dus een duidelijk onderscheid maken tussen ‘de koning van
het noorden’, en de legers uit het ‘uiterste noorden’. Wat betreft hun
vijandschap tegen Israël, staan zij aan dezelfde kant.
Als in het kleine land Israël aan het begin van het Vrederijk relatieve
rust en veiligheid heersen, zullen grote Russische legers het land
binnenvallen. Het land wordt ‘een niet ommuurd land’ genoemd
(Ezech. 38:11, 14). Voor de Russische legers lijkt dit het meest geschikte
moment te zijn, ongetwijfeld ook omdat de Europese legers zijn
vernietigd, de koning van het noorden aan zijn einde is gekomen en
het oordeel aan de buurvolken van Israël is voltrokken. Rusland heeft
zich tot dan toe afzijdig gehouden van het oorlogsgebeuren. Het zal
op dit tijdstip niet moeilijk meer zijn om het door oorlogen verzwakte
Israël zijn buit af te pakken (denken we aan de enorme olievelden in de
landen die Israël heeft ingenomen).
Eén ding schijnen de leiders van de strijdkrachten echter niet door te
hebben: dat het God Zelf is, die hun legers aanstuurt – zoals een paard
in wiens mond haken worden aangebracht – en hen brengt naar de
bergen van Israël. God zal de machtige legers elkaar laten vernietigen:
‘Op al Mijn bergen zal Ik een zwaard tegen hen oproepen, spreekt
de Heere Heere. Ieders zwaard zal tegen zijn broeder zijn. Ik zal met
hem een rechtszaak voeren door pest en door bloed. Ik zal een alles
wegspoelende regen, en hagelstenen, vuur en zwavel op hem doen
regenen, op zijn troepen en op de vele volken die met hem zijn. Zo
zal Ik Mijn grootheid tonen en Mij heiligen en voor de ogen van vele
heidenvolken bekend worden. Dan zullen zij weten dat Ik de Heere ben’
(Ezech. 38:21-23).
Zo zullen deze strijdkrachten aan hun einde komen. God zal hen slaan
door hen tegen elkaar op te zetten en door middel van natuurrampen.
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Door dit oordeel zullen zoveel mensen om het leven komen, dat de
bewoners van het land Israël zeven maanden nodig hebben om hun
lijken te begraven (Ezech. 39:12-16).

Moskou ligt bijna recht boven Israël
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21. Het oordeel over
de levenden
‘Wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid en al
de heilige engelen met Hem, dan zal Hij zitten op de troon van Zijn
heerlijkheid. En voor Hem zullen al de volken bijeengebracht worden,
en Hij zal ze van elkaar scheiden zoals de herder de schapen van de
bokken scheidt. En Hij zal de schapen aan Zijn rechterhand zetten,
maar de bokken aan Zijn linkerhand. Dan zal de Koning zeggen tegen
hen die aan Zijn rechterhand zijn: Kom, gezegenden van Mijn Vader,
beërf het Koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van
de wereld. Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven; Ik had
dorst en u hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling en u
hebt Mij gastvrij onthaald. Ik was naakt en u hebt Mij gekleed; Ik ben
ziek geweest en u hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis en u bent
bij Mij gekomen (...). Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor een van
deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij
gedaan. Dan zal Hij ook zeggen tegen hen die aan de linkerhand zijn:
Ga weg van Mij, vervloekten, in het eeuwige vuur, dat voor de duivel
en zijn engelen bestemd is. Want Ik ben hongerig geweest en u hebt
Mij niet te eten gegeven; ik ben dorstig geweest en u hebt Mij niet te
drinken gegeven; Ik was een vreemdeling en u hebt Mij niet gastvrij
onthaald; naakt, en u hebt Mij niet gekleed; ziek en in de gevangenis,
en u hebt Mij niet bezocht (...). Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit
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voor een van deze geringsten niet gedaan hebt, hebt u het ook niet
voor Mij gedaan. En dezen zullen gaan in de eeuwige straf, maar de
rechtvaardigen in het eeuwige leven’.
Matteüs 25:31-46

Aan het begin van het Vrederijk, als de Zoon des mensen is verschenen

in Zijn heerlijkheid, zullen alle volken van de aarde voor Hem worden
bijeengebracht.23 Al deze volken worden als twee groepen beschouwd:
als schapen en als bokken. Zij worden van elkaar gescheiden. De schapen
gaan het Koninkrijk binnen dat God voor hen heeft toebereid, maar
de bokken gaan het eeuwige verderf tegemoet. Het doorslaggevende
criterium voor oordeel versus zegen is het enkele feit hoe deze mensen
de broeders van de Koning behandeld hebben. Wie zijn de broeders van
de Koning? Het zijn bovenal de boodschappers uit het volk Israël, die na
de opname van de gemeente – meer in het bijzonder in de eerste helft
van de laatste jaarweek van Daniël 9 – het evangelie van het Koninkrijk
wereldwijd onder alle volken hebben verkondigd (Matt. 24:14). Ze
hebben dat met grote ijver, maar vooral onder veel tegenstand en met
gevaar voor eigen leven gedaan.

23

Het gaat hier om de vijfde categorie van volken die we met het oog op de
gebeurtenissen in de eindtijd moeten onderscheiden. Volledigheidshalve nog
weer een overzicht:
(a) de Europese legers;
(b) de koning van het noorden;
(c) de buurvolken van Israël;
(d) Rusland en zijn bondgenoten;
(e) alle overige volken.
Het is niet onwaarschijnlijk dat de volken waarvan de legers op een eerder tijdstip
al in Israël waren vernietigd, dan ook definitief geoordeeld zullen worden.
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Bij de rechtszitting waarbij alle volken voor Hem worden bijeengebracht,
rekent de Heer het feit dat deze mensen in die moeilijke tijd Zijn broeders
goed hebben behandeld, alsof ze dat voor Hem persoonlijk hebben
gedaan. Op de verbaasde vraag van beide groepen, wanneer ze de
Koning dan hebben ontmoet, legt Hij uit dat het om hun gedrag jegens
Zijn broeders gaat. De ‘schapen’ hebben het evangelie aanvaard, en dat
hebben ze niet in de laatste plaats getoond door de boodschappers van
de Koning, Zijn broeders, welkom te heten. Maar de ‘bokken’ wezen de
boodschappers af en gaven hun niet te eten en te drinken, voorzagen
hen niet van kleding en bezochten hen niet toen ze in de gevangenis
zaten.
Moeten we ons dit oordeel zo voorstellen, dat individuele mensen uit
deze volken in Jeruzalem bij elkaar zullen komen? Of doet de Rechter
in Jeruzalem uitspraak, terwijl delegaties uit deze volken wellicht
daarbij aanwezig zijn, zoals deze ook gedurende het Vrederijk elk jaar
naar Jeruzalem zullen optrekken; en wordt het vonnis pas later in de
desbetreffende landen ten uitvoer gelegd? We zullen nog zien hoe dit
in zijn werk zal gaan: zie Matteüs 13:38-43, 49-50.
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22. Het duizendjarig
Vrederijk
‘Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Aan
de vorige dingen zal niet meer gedacht worden, ze zullen niet meer
opkomen in het hart. Maar wees vrolijk en verheug u tot in eeuwigheid
in wat Ik schep, want zie, Ik schep Jeruzalem een vreugde en zijn volk
blijdschap. En Ik zal Mij verheugen over Jeruzalem en vrolijk zijn over
Mijn volk. In haar zal geen stem van geween meer gehoord worden,
of een stem van geschreeuw. Daar zal niet meer zijn een zuigeling
die maar enkele dagen leeft of een oude man die zijn dagen niet zal
volmaken, want een jongeman zal sterven als een honderdjarige, maar
een zondaar, al is hij honderd jaar, zal vervloekt worden. Zij zullen
huizen bouwen en erin wonen, zij zullen wijngaarden planten en van
hun vrucht eten (...). Want de dagen van Mijn volk zullen zijn als de
dagen van een boom, en Mijn uitverkorenen zullen lang genieten van
het werk van hun handen. Zij zullen zich niet voor niets vermoeien of
kinderen baren voor iets verschrikkelijks, want zij zijn het nageslacht
van de gezegenden door de Heere, en hun nakomelingen met hen. En
het zal geschieden dat voordat zij roepen, Ík zal antwoorden, terwijl zij
nog spreken, Ík zal horen. Een wolf en een lammetje zullen gezamenlijk
weiden, een leeuw zal stro eten als een rund, een slang – zijn voedsel
zal stof zijn. Zij zullen geen kwaad doen en geen verderf aanrichten op
heel Mijn heilige berg, zegt de Heere’.
Jesaja 65:17-25
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Met de gebeurtenis die we in het vorige hoofdstuk hebben behandeld,

is aan de eindtijd in de eigenlijke zin van het woord een einde gekomen.
Inmiddels zijn we aangekomen in de periode van het glorieuze
Vrederijk, dat het onderwerp van vele Bijbelgedeelten en profetieën
is. Ter introductie hiervan dienen bovengenoemde verzen uit Jesaja 65.
De enige tekst die ons meedeelt dat het Vrederijk letterlijk duizend jaar
zal duren, vinden we in Openbaring 20:2-7. In dat gedeelte lezen we tot
zesmaal toe over de ‘duizend jaren’. Andere Schriftplaatsen over deze
tijd zijn Psalm 22:27-32; Psalm 45; 72; 110; 111; 132; 133; 145; Jesaja
2:2- 4; 9:6; 11:6-16; 25:6-8; 32:1-5, 15-18; 33:17-20; 35:1-10; 54:13;
36:10-14, 18-24; Jeremia 31:31-40.
Vervolgens ook Ezechiël 40-48, waar we een uitgebreide beschrijving
van de nieuwe tempel vinden die in het duizendjarig rijk zal worden
gebouwd. Zie tevens Daniël 7:27; Hosea 14:4-8; Joël 4:7; Amos 9:11-15;
Sefanja 3:5, 9-20; Haggai 2:7-9; Zacharia 6:13 en 14:6-21.
De Koning der gerechtigheid heeft Zijn intocht te Jeruzalem gehouden
en zit op Zijn heerlijke troon. Hij heeft, deels samen met Zijn volk, al
Israëls vijanden verslagen. Alle afschuwelijke oordelen waarover het
boek Openbaring spreekt, hebben inmiddels de bevolking van de aarde
getroffen. Ook in het eens zo christelijke Westen zijn velen om het
leven gekomen. God kon daar in het verleden, in tijden van bloei van
het christendom, rijk zegenen; maar later zouden de mensen onder de
invloed van het beest God de rug toekeren. De mensen die dan nog in
het Westen leven en het evangelie van de genade niet gehoord hebben,
krijgen nog de gelegenheid zich te bekeren. Alle Joden die de antichrist als
Messias hebben aangenomen, zijn eveneens in de oorlog omgekomen.
Geen enkele goddeloze Jood zal het Koninkrijk binnengaan: ‘Uw volk, zij
allen zullen rechtvaardigen zijn’ (Jes. 60:21). De islamitische buurvolken
zijn verslagen en ook de Russische strijdkrachten zijn op de bergen van
Israël gevallen.
Hoe afschuwelijk de oordelen ook mogen zijn, toch zal God daarin
worden verheerlijkt, want Zijn rechtvaardigheid is nog nooit eerder
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wereldwijd op deze wijze ontvouwd. Jesaja schrijft over de oordelen van
God: ‘Maar de Heere van de legermachten zal verhoogd worden door
het recht, en de heilige God zal geheiligd worden door gerechtigheid’
(Jes. 5:16). Als gevolg daarvan zal de aarde vol zijn van de kennis van de
Heere, zoals het water de bodem van de zee bedekt (Jes. 11:9).
Bovendien zullen de bewoners van de aarde leren wat gerechtigheid is,
als God Zijn oordelen over de aarde laat komen (Jes. 26:9). Ja, de aarde
moet door deze oordelen worden gezuiverd. God zal al Zijn vijanden
uit de weg ruimen en daarmee de weg vrijmaken voor het Koninkrijk
waarin gerechtigheid en vrede regeren. Hoezeer de gedachte aan de
oordelen ons kan verontrusten – hoewel de gemeente deze tijd op
aarde niet zal meemaken, toch mogen we ons ook erin verheugen dat
door de oordelen de weg voor het Koninkrijk wordt gebaand.
We komen terug bij Jesaja 65. Dit gedeelte begint met de constatering
dat God een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal scheppen. Bij
oppervlakkige lezing en vergelijking met Openbaring 20:11 en 21:1 zou
je de conclusie kunnen trekken, dat deze nieuwe schepping van hemel
en aarde op de eeuwige toestand betrekking heeft (zie hierna). Maar
Jesaja laat in hoofdstuk 65:20 duidelijk zien dat er op de nieuwe aarde
die hij beschrijft nog dood en oordeel aanwezig zullen zijn. Nemen we
ook in ogenschouw dat de profetieën van het Oude Testament niet
verder reiken dan het duizendjarig Vrederijk, dan is het duidelijk dat
de nieuwe hemel en de nieuwe aarde uit Jesaja 65 alleen zien op de
gereinigde hemel en aarde zoals die zullen bestaan in het duizendjarig
rijk. Het gaat om een nieuwe schepping in moreel opzicht.
Deze nieuwe schepping zal er dus aan het begin van het Vrederijk al zijn.
In die zin moeten we ook de woorden van de Heer Jezus over deze tijd
interpreteren, als Hij over de wedergeboorte spreekt (Matt. 19:28). God
zal voor Jeruzalem vreugde scheppen en Zijn volk blijdschap geven (Jes.
65:18). Hij zal Zich verheugen over Jeruzalem en over Zijn volk (vers 19).
In deze tijd zal de dood een uitzondering blijven. De dood vormt dan
het oordeel over openlijke zonde en afval van God. Ook baby’s zullen
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niet meer sterven. Een oude man zal zijn dagen volmaken. Voor zover
we weten is er nog nooit iemand ouder dan duizend jaar geworden,
ook niet vóór de zondvloed. In de toekomst zullen de mensen die
levend het Koninkrijk binnengaan, die drempel mogelijk overschrijden.
Metuselach, de oudste mens die in de Bijbel wordt genoemd, werd
bijna duizend jaar oud – op 31 jaar na (Gen. 5:27). Wie op honderdjarige
leeftijd sterft, en wel omdat God hem oordeelt vanwege zijn zonde, is
nog een jongeman.
Dan zal God de vele beloften die Hij aan Zijn volk Israël heeft gegeven,
allemaal in vervulling laten gaan. Het volk zal deel hebben aan het
proces van de herschepping en aan de veranderingen door de heerlijke
zegeningen van het Koninkrijk. Het werkt mee aan het scheppen van
paradijselijke omstandigheden. Zij zullen wijngaarden bouwen en
planten. Ook in de dierenwereld zullen zich ingrijpende veranderingen
voordoen: de wolf en het lam zullen naast elkaar weiden, iets wat
vandaag ondenkbaar is. De leeuw zal stro eten als het rund. Het
principe van eten en gegeten worden zal in de dierenwereld dan niet
meer voorkomen. De vloek die door de zondeval ook over de dieren
was gekomen, zal grotendeels zijn opgeheven. De slang zal zich echter
ook dan nog op zijn buik voortbewegen en stof eten (Jes. 65:25; vgl.
Gen. 3:14).
Jesaja 65 geeft ons een goede indruk van de ingrijpende veranderingen
in deze tijd. Hieronder geven we een puntsgewijze samenvatting van de
bijzondere kenmerken van het Vrederijk:
1.

Christus zal in Jeruzalem Koning zijn over heel de aarde (Jes. 24:23;
Zach. 14:9).

2.

In Jeruzalem zal een centrale wereldregering zijn.

3.

Jeruzalem zal met de nieuwe tempel de enige plaats van ware
aanbidding zijn. Alle volken (dat wil zeggen delegaties daarvan)
moeten eens per jaar naar Jeruzalem komen om het Loofhuttenfeest
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te vieren, want anders zal er geen regen over het desbetreffende
land komen (Zach. 14:16-19).
4.

Satan en zijn demonen zullen gedurende duizend jaar gebonden
zijn (Openb. 20:2, 7; Jes. 24:21-22).

5.

De mensen zullen niet sterven, tenzij ze zich verzetten tegen de
rechtvaardige regering van Christus.

6.

Onopzettelijk begane zonden worden op grond van zondoffers met
het oog op Gods regering vergeven, omdat de offerdienst opnieuw
wordt ingevoerd (zie Ezech. 40-48).

7.

Ziekten zullen alleen nog als rechtstreeks gevolg van goddelijk
ingrijpen voorkomen, maar er zal ook genezing zijn (Ezech. 47:12;
vgl. Ps. 103:3 en Ex. 15:26).

8.

Er zullen ingrijpende wijzigingen in de natuur zijn. Niet alleen de
dierenwereld, maar ook de hoedanigheid van de aardbodem zal
anders zijn (Zach. 14:10).

Tot slot zal de satan aan het einde van het Vrederijk nog één keer worden
vrijgelaten en de kans grijpen om de naties te verleiden. Daarbij zal hij
zich vooral richten op de volken die het verst weg van Jeruzalem wonen.
De vermelding van Gog en Magog zou kunnen duiden op een belangrijke
rol van Rusland. Dit land zou, zelfs na de duizendjarige regering van
Christus, weer aansluiting kunnen zoeken bij zijn atheïstische verleden
en een leidende rol kunnen spelen bij de laatste grote opstand tegen
God, als de volken voor de laatste keer zullen optrekken om tegen
Jeruzalem te strijden. God zal hen verslinden door vuur uit de hemel te
zenden (zie Openb. 20:7-9). In deze drie verzen vinden we belangrijke
details over het einde van het Vrederijk.
Vervolgens vinden we in één enkel vers, Openbaring 20:10, een
beschrijving van het definitieve oordeel over de satan: ‘En de duivel,
die hen misleidde, werd in de poel van vuur en zwavel geworpen’. Daar
zal de satan worden herenigd met zijn grote handlangers, namelijk
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het beest (de Romeinse despoot) en de valse profeet (de antichrist),
die duizend jaar eerder al in de poel van vuur waren geworpen. ‘En zij
zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheid’. Hun oordeel
zal eindeloos zijn. Is het niet vreselijk om in de daarop volgende verzen
te lezen over mensen, die ook zullen terechtkomen in de plaats van de
eeuwige verdoemenis? Zij zullen echter eerst nog voor de Grote Witte
Troon moeten verschijnen om daar geoordeeld te worden.
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23. De Grote Witte Troon en
het oordeel over de doden
‘En ik zag een grote witte troon, en Hem Die daarop zat. Voor Zijn
aangezicht vluchtten de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats
meer voor hen te vinden was. En ik zag de doden, klein en groot, voor
God staan. En de boeken werden geopend en nog een ander boek
werd geopend, namelijk het boek des levens. En de doden werden
geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond,
naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren. Ook de
dood en het rijk van de dood gaven de doden die in hen waren, en zij
werden geoordeeld, ieder overeenkomstig zijn werken. En de dood en
het rijk van de dood werden in de poel van vuur geworpen. Dit is de
tweede dood. En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek
des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen’.
Openbaring 20:11-15

Wie zit hier op de troon, wiens naam overigens niet wordt genoemd?
Het is niemand anders dan Jezus Christus Zelf, want Hij heeft tijdens
Zijn leven op aarde al gezegd dat God Hem als de Zoon des mensen
heel het oordeel in handen had gegeven (Joh. 5:22,27). God wil dat
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uiteindelijk alle mensen de Zoon zullen eren, zelfs als zij alleen maar
voor Hem als de rechtvaardige Rechter van alle mensen op de knieën
vallen (vgl. Fil. 2:9-11).
Mag ik u de vraag stellen, of u de Zoon van God nu al de eer geeft die
Hem toekomt? Dat is de allesbeslissende vraag in ons leven. Het gaat
om hun persoonlijke relatie met Hem, die op het kruis Zijn leven heeft
gegeven voor zondaars zoals u en ik. Nu kunt u de Zoon van God alleen
leren kennen door in Hem te geloven en oprecht uw zonden voor God
te belijden. Kent u Hem al als uw Heiland? Wanneer dit niet zo is, dan
moedig ik u aan Hem te leren kennen. Ik kan u niets beters adviseren
dan Gods Woord te lezen, en bijvoorbeeld te beginnen bij het evangelie
naar Johannes, gepaard aan een ernstig gebed tot God dat Hij Zich aan
u zal bekendmaken.
Hemel en aarde zullen straks wegvluchten voor Hem die op de troon
zit. Ze moeten plaatsmaken voor een definitieve nieuwe schepping.
Vervolgens ziet Johannes alle doden voor de troon staan. Hoewel deze
mensen zijn opgestaan, worden ze ‘de doden’ genoemd. In geestelijk
opzicht zijn ze dood en van God gescheiden. Daar staan ze dan,
de groten en de kleinen, al naar gelang de positie die zij ooit in hun
leven op aarde hebben bekleed. Er zullen mensen bij zijn, wier namen
eeuwenlang of misschien zelfs millennia lang beroemd waren. Er zullen
ook mensen bij zijn, aan wie nauwelijks iemand heeft gedacht na hun
dood. Daar staan ze: de regenten en de bedelaars, rijken en armen,
hooggeplaatsten en mensen van lager allooi. Daar staat ook de man en
de vrouw die je tijdens je leven hebt ontmoet, beste broeder of zuster,
maar aan wie je het evangelie niet hebt doorgegeven!
Er worden boeken geopend waarin de vele zonden staan opgetekend
van degenen die voor de troon zullen staan. Het oordeel over de doden
komt exact overeen met wat in de boeken staat. De mensen worden
geoordeeld naar hun werken. De strafmaat komt overeen met de
zwaarte van hun zonden. Maar er is ook nog een ander boek dat een
belangrijke rol speelt, namelijk het boek van het leven. Als iemand niet
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staat opgeschreven in het boek van het leven, wordt hij in de poel van
vuur geworpen.
Al deze doden hebben niet alleen de lichamelijke dood – de eerste
dood – ondergaan, maar zij zullen dan aan de tweede, de eeuwige en
nimmer eindigende dood worden overgeleverd. Dat is de poel van vuur.
Het afschuwelijke hiervan is dat de tweede dood niet betekent dat hun
persoonlijkheid en bestaan worden uitgewist. Het is veel erger: deze
doden zullen tot in eeuwigheid met hun volle besef dag en nacht worden
gepijnigd. Hoewel deze plaats van kwelling, die in Matteüs 25:41 ‘het
eeuwige vuur’ wordt genoemd, voor de duivel en zijn engelen is bereid,
zullen de mensen die de duivel zijn gevolgd, de boze en zijn engelen
ook in hun eeuwige bestemming volgen. Wie niet van harte omkeert
tot God, dus niet in oprechtheid zijn zonden belijdt, zal door God niet
worden opgeschreven in het boek van het leven. Zo iemand wordt in
de poel van vuur geworpen. Dat is het allerlaatste wat God zal doen,
voordat Hij een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal scheppen.
Hierna zullen we ons bezighouden met de toekomstige eeuwige
toestand.
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24. De toekomstige
eeuwige toestand
‘En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste
hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. En de zee was er
niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem,
neerdalen van God uit de hemel, gereed gemaakt als een bruid die
voor haar man sierlijk gemaakt is. En ik hoorde een luide stem uit de
hemel zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen
wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun
God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood
zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er
meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. En Hij Die op
de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei tegen mij:
Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. En Hij
zei tegen mij: Het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin
en het Einde. Wie dorst heeft, zal Ik voor niets te drinken geven uit de
bron van het water des levens. Wie overwint, zal alles beërven, en Ik
zal voor hem een God zijn en hij zal voor Mij een zoon zijn. Maar wat
betreft de lafhartigen, ongelovigen, verfoeilijken, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars: hun deel
is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood’.
Openbaring 21:1-8
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Hier vinden we in slechts acht verzen een beschrijving van de eeuwige

toestand, de situatie na het Vrederijk. Johannes ziet een nieuwe hemel
en een nieuwe aarde. De eerste hemel en de eerste aarde waren ten
overstaan van de Rechter op de Grote Witte Troon weggevlucht.

God zal in de eeuwige toestand een nauwe relatie met de mensen op
de nieuwe aarde onderhouden. Hij zal bij de mensen wonen op een
manier, die we ons nu nog niet kunnen voorstellen. Alle mensen op
aarde zullen gezamenlijk Zijn volk zijn.24 Er zullen geen verschillende
volken meer zijn. God zal Zich vol zorg om ieder mens bekommeren.
Hij zal, zoals een moeder bij haar kind, alle tranen afwissen en zo de
herinnering aan moeilijke tijden wegnemen. De dood zal er niet meer
zijn, ook zal er geen verdriet meer zijn; en jammerklacht of moeite zal
er niet meer zijn. De eerste dingen zijn voorbijgegaan. God heeft alles
nieuw gemaakt. Hij zal een God zijn voor degene die overwint, en die
zal voor Hem een zoon zijn. Wat een onvoorstelbaar grote en eeuwige
zegen God zo te mogen kennen!
Aan het slot van deze verzen worden acht groepen zondaars genoemd.
God laat als het ware nog één keer een waarschuwing horen en geeft
tegelijkertijd antwoord op de vraag welke mensen geen deel zullen
hebben aan de eeuwige zegeningen op de nieuwe aarde, maar voor
altijd in de poel van vuur en zwavel zullen verblijven:
1.

Alle lafhartigen: dat zijn de mensen die te laf en te vreesachtig
waren om zich tot God te bekeren.

2.

De ongelovigen: dat zijn de mensen die niet in God hebben
geloofd. Het is wellicht beter te zeggen dat ze God niet hebben
willen gehoorzamen. Dit woord kan ook worden vertaald met
‘ontrouwen’.

24

De gelovigen van de gemeente zullen thuis zijn in het Vaderhuis. Dat ze hier
worden gezien als ‘de tent van God’ op de nieuwe aarde, toont aan dat God niet
zonder de gemeente – die tot in eeuwigheid Zijn ‘woning’ is – bij de mensen op
de nieuwe aarde verkeert.
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3.

De verfoeilijken: dit zijn de mensen die zich met gruwelen hebben
verontreinigd, met name degenen die het beeld hebben aanbeden
dat door de antichrist was opgesteld.

4.

Moordenaars: de eerste mens die op aarde werd geboren, Kaïn,
de eerste zoon van Adam en Eva, werd ook de eerste moordenaar.
Hij vermoordde zijn broer Abel op religieuze gronden. Is de meest
afschuwelijke moord die ooit heeft plaatsgevonden, niet de moord
van de mens op de Zoon van God geweest?

5.

Ontuchtplegers: het gaat hier om mensen die ongeoorloofd
geslachtsverkeer hebben gehad. Ontucht was het kwaad waardoor
de steden Sodom en Gomorra werden omgekeerd. Het is ook de
zonde waaraan de mensheid vandaag moreel gezien te gronde
gaat.

6.

Tovenaars: dit zijn mensen die zich op enigerlei wijze met occultisme
bezighouden en zich daardoor aan de satan binden.

7.

Afgodendienaars: dit zijn de mensen die een andere god hebben
gediend in de plaats van de ware God. Het zijn ook de mensen die
het beest en de valse profeet hebben aanbeden. Vaak was ook hun
eigen ego de god die zij hebben gediend.

8.

Leugenaars: liegen is in Gods oog geen geringe zonde. Zijn er
mensen die nog nooit hebben gelogen?

Deze mensen horen thuis in de poel die van vuur en zwavel brandt. We
willen er nog eens op wijzen dat er geen middel is om aan dit oordeel
van de tweede dood te ontkomen, tenzij iemand tijdens zijn leven op
aarde zijn zonden tegenover God heeft beleden en het werk van de
Heer Jezus heeft aangenomen. God zal deze mensen uiteindelijk niet
vernietigen. Daar zegt de Heilige Schrijft niets over. Het is duidelijke taal
dat allen die in de poel van vuur en zwavel worden geworpen, daar
voor altijd pijn zullen lijden (Openb. 20:10; 21:8).
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25. Afronding en slot
Hoe moeten we de ontwikkelingen van vandaag beoordelen in het
licht van deze gebeurtenissen? Tijdens een etentje met een zakenrelatie
kwamen we in gesprek over de Golfoorlog en de economische gevolgen
ervan. We vroegen ons af hoe de problemen structureel opgelost
zouden kunnen worden. Mijn gesprekspartner gaf aan: ‘Weet u, ten
diepste gaat het toch om godsdienstoorlogen’. Dat zette me aan het
denken. Ik dacht even na en zei toen: ‘Ik denk dat u gelijk hebt’. Ik
haalde een vel papier uit mijn schrijfmap en vroeg hem of ik een schets
mocht maken van wat de Bijbel over deze problemen zegt.
Nadat ik het papier midden op tafel had gelegd, tekende ik het volgende:

EUROPA
christendom

RUSLAND
atheïsme
ISRAEL
jodendom
ARABISCHE STATEN
islam
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Samen bekeken we de schets en ik herhaalde mijn vraag: ‘Hoe kan
het Midden-Oosten-conflict structureel opgelost worden?’ Mijn tafelgenoot zweeg een poosje en zei toen: ‘Israël moet weg’. En dat is exact
de bedoeling van de Arabische staten.
Vervolgens legde ik in het kort uit wat er staat te gebeuren. Eerst zal
Egypte het land Israël aanvallen, daarna valt de wrede koning van het
noorden Israël binnen, trekt verder naar Egypte, vervolgens trekken de
Europese legers op naar Armageddon en worden daar door Christus
vernietigend geslagen. De koning van het noorden komt plotseling aan
zijn einde, de Arabische buurlanden worden geoordeeld en tot slot
trekken de Russische legers op en komen op de bergen van Israël aan
hun einde.
Ik zette een streep door de ene na de andere cirkel: eerst door die van
het christelijke westen, vervolgens door de cirkel van de Arabische
staten en tot slot door Rusland. Alleen Israël bleef over. Ik gaf aan dat
God een oplossing zal brengen in het Midden-Oosten-conflict, maar dat
die oplossing anders is dan de meeste mensen vandaag denken.
In de loop van ons gesprek had ik verscheidene teksten geciteerd.
Mijn tafelgenoot vroeg me om die op een leeg blad te schrijven dat
hij me gaf. Dat deed ik natuurlijk met plezier. Hij zei dat hij de teksten
nog diezelfde avond in zijn Bijbel zou opzoeken. ‘Waar blijft Amerika
eigenlijk?’, was zijn laatste vraag. ‘Ik heb geen idee’, antwoordde ik.
‘De Bijbel doet zoals ik het begrijp geen rechtstreekse uitspraken over
Amerika. Dit ligt buiten het profetische gezichtsveld. Ik kan niet zeggen
of Amerika bijvoorbeeld een aanhangsel van het verenigde Europa is,
of dat het politiek uiteindelijk van geen betekenis meer zal zijn’.
‘Eén ding wil ik u niet onthouden’, zei ik ten slotte. ‘Hebt u wel eens van
de opname gehoord?’ ‘Nee, daar heb ik nog niet eerder van gehoord’.
Hij gaf me de bladzijde met de genoemde teksten terug en ik voegde
1 Tessalonicenzen 4:15-18 toe aan het lijstje. Ik probeerde nog een
korte toelichting te geven, maar ik had de indruk dat hij het niet meer
oppikte. Ik ben benieuwd wat hij werkelijk dacht.
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Hopelijk is zijn belangstelling voor Gods Woord gewekt. Graag zou ik bij
een volgende gelegenheid doorpraten over deze onderwerpen. Of is de
Heer dan inmiddels teruggekomen?
De titel van dit boek ‘De Eindtijd’ is ontstaan nadat ik klaar was met
het manuscript en is vooral zo gekozen, omdat de profeet Daniël
deze uitdrukking gebruikt in hoofdstuk 11:40 en omdat Christus Zelf
in Matteüs 24 tot drie keer toe over het ‘einde’ spreekt. Dit einde is
uiteindelijk de poort naar een fantastisch nieuw begin: het heerlijke
Vrederijk.
Al denken we met afschuw aan de tijd van de vreselijke oordelen, dan
mogen we toch weten dat deze periode van oordelen een beperkte tijd
is, die God ter wille van de uitverkorenen zal inkorten. Het zal een tijd
zijn die doet denken aan de weeën die aan een geboorte voorafgaan.
Het is dan ook niet op zijn plaats om als christenen met het oog op
de oordelen het bijltje erbij neer te gooien en zich over te geven aan
doemdenken. Integendeel: niet alleen onze verlossing komt dichterbij
(Luc. 21:28), maar ook zal God door de oordelen de aarde veranderen
in een instrument dat Zijn heerlijkheid ten toon zal spreiden.
Na dit ‘einde’ zal er een geweldig nieuw begin zijn. God zal opnieuw
tegen Zijn volk zeggen: ‘Zie, Ik maak iets nieuws. Nu zal het ontkiemen.
Zult u dat niet weten? Ja, Ik zal een weg aanleggen in de woestijn,
rivieren in de wildernis’ (Jes. 43:19). Hem, die het einde en het begin in
Zijn hand houdt, die zelf het Begin en het Einde is (Openb. 21:6; 22:13),
Hem zij de heerlijkheid en de kracht, vóór alle tijden, nu en tot in alle
eeuwigheid! Amen.
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Bijlage I - chronologisch overzicht

Bijlage I - chronologisch
overzicht
Oprich�ng van de staat Israël (mei 1948)

Tijdperk van
onbepaalde duur
Opname van de Gemeente (1 Tess. 4:16-17)

Eerste hel� van de
zeven�gste jaarweek
van Daniël (= 3 ½ jaar)

Tweede hel� van de
zeven�gste jaarweek
van Daniël (= 3 ½ jaar,
Grote Verdrukking)

Tijd van het
duizendjarig
Vrederijk

Eerste oordelen onder Gods voorzienigheid
(Openb. 6)

1. Val van de satan uit de hemel (Openb. 12:7-12)
2. Oprich�ng van de gruwelijke afgod in de tempel
3. Afschuwelijke vervolging van de godvrezenden

Bazuin- en schaaloordelen (Openb. 8-16)
Inval van de koning van het Zuiden en de koning
van het Noorden in Israël
1. Slag bij Armageddon (Openb. 19:19-21)
2. Christus verschijnt op de Olij�erg (Zach. 14:4)
3. Oordeel over de buurvolken van Israël
4. Oordeel over de levenden (Ma�. 25:31-46)
5. Vernie�ging van de koning van het Noorden (Dan.
11:45)
Laatste belegering van Jeruzalem (Openb. 20:7-9)

De Grote Wi�e Troon (Openb. 20:11-15)

Eeuwige toestand
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Bijlage II - overzicht van Openbaring 2 en 3

Bijlage II - overzicht van
Openbaring 2 en 3
gemeente

hoofdstuk

betekenis van
de naam

periode in de
kerkgeschiedenis
(na Christus)

beschrijving
van Christus

kenmerken
van de
gemeente

1

Efeze

2:1–7

lust-stad (een
vreugde voor God)

begintijd van de
kerk; beginnend
verval (30–100)

Zeven sterren in
Zijn rechterhand,
wandelend te
midden van de
zeven kandelaars

De kerk dwaalt
voor het
eerst af, zij
verlaat haar
eerste liefde

2

Smyrna

2:8–11

mirre (aangename
geur die spreekt
van lijden)

periode van vervolging
van de kerk (100–300)

De Eerste en de
Laatste, Die dood
is geweest en weer
levend is geworden

de Heer
onderzoekt
de kerk; de
satan als een
brullende
leeuw

3

Pergamus

2:12–17

vesting (waar de
satan woont)

kerstening van het
Westen, sinds Constantijn
de Grote (300–600)

Hij die het
tweesnijdende,
scherpe zwaard
heeft

Satan als engel
van het licht;
de kerk zoekt
onderdak bij
de wereld

4

Thyatira

2:18–29

offerpoort of: ‘ik
ga te gronde’

tijd van de roomskatholieke kerk, pausdom
in de Middeleeuwen
(600–1500) – begin
onder Gregorius I
(paus van 590–604)

De Zoon van God,
Die ogen heeft
als een vuur-vlam
en voeten als
blinkend koper

De kerk heerst
over de wereld

5

Sardis

3:1–6

de overgeblevene

tijd van het
protestantisme en het
piëtisme (1500–1750)

Hij Die de zeven
Geesten van
God heeft en de
zeven sterren

Een overblijfsel uit
Thyatira, d.w.z.
uit de roomskatholieke kerk

6

Filadelfia

3:7–13

broederliefde

tijd van een speciale
wereldwijde opwekking
(1750– 1900)

De Heilige, de
Waarachtige, Die
de sleutel van
David heeft

Afzondering
van een
overblijfsel
uit Thyatira
en uit Sardis

7

Laodicea

3:14–22

het recht of de
beslissing van het volk

het christelijk getuigenis
in de laatste dagen (1900
– komst van Christus)

De Amen, de
trouwe en
waarachtige
Getuige, het begin
van de schepping
van God

Het licht van
Filadelfia
wordt
afgewezen
c.q. is weer
verdwenen.
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Bij de perioden in de tabel is er geen rekening mee gehouden dat de
laatste vier gemeenten blijven bestaan tot de komst van de Heer, omdat
Zijn komst in alle vier brieven wordt aangekondigd.
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Bijlage III - overzicht van de oordelen in Openbaring

Bijlage III - overzicht van de
oordelen in Openbaring
1

2

3

4

5

6

zegels

bazuinen

schalen

Wit paard: trok uit
overwinnend en om
te overwinnen, met
uitzondering van een
geweldige heerser die
langs de weg van vrede
sterk wordt (6:1-2)
Rood paard: de vrede wordt
van de aarde weggenomen.
Opstand, burgeroorlogen,
anarchie en terrorisme
doen opgeld (6:3-4)

Hagel, vuur en bloed
komen op de aarde. Een
derde deel van de aarde
verbrandt, een derde van
de bomen enz. (8:7)

Aarde: een kwaadaardige en
schadelijke zweer komt bij de
mensen die het merkteken
van het beest hebben en zijn
beeld aanbidden (16:2)

Een brandende berg wordt
in de zee geworpen. Een
derde deel van de zee
verandert in bloed, een
derde deel van de schepen
vergaat enz. (8:8-9)
Een brandende ster
valt op de rivieren en
waterbronnen, een
derde deel van de
wateren enz. (8:10-11)
Een derde deel van de
sterren wordt verduisterd,
een derde deel van de dag
en van de nacht (8:12)

Zee: de zee wordt bloed, als
van een dode. Elk levend
wezen in de zee sterft (16:3)

De goddeloze Joden
worden gepijnigd door
de Assyriërs (9:1-11)

De troon van het beest:
het koninkrijk van het beest
wordt verduisterd. De mensen
bijten op hun tong van pijn en
lasteren Gods naam (16:10-11)
De Eufraat: de rivier droogt op;
de weg voor de koningen uit
de richting waar de zon opgaat,
wordt gereedgemaakt (16:12)

Zwart paard: weegschaal,
hongersnood. Economische
crisis, inflatie, schaarse
levensmiddelen
(6:5-6)
Grauw paard: dood
en hades, honger en
wilde dieren, massale
sterfte door honger en
epidemieën (6:7-8)
Altaar: de martelaren
van de eerste drieënhalf
jaar roepen tot de Heer
om wraak (6:9-11)
Zon, maan en sterren: het
stelsel van hemellichamen
valt uiteen (6:12-17)

Verderfelijke invloeden
uit het Oosten Een derde
deel van de mensen
vindt de dood (9:12-21)

Rivieren en waterbronnen:
het water wordt bloed.
Het bloed van de heiligen
wordt gewroken (16:4-7)
Zon: de zon verzengt de
mensen met vuur. Ondanks
de ondraaglijke hitte lasteren
zij Gods naam (16:8-9)
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Zeven engelen – zeven
De toorn van God
bazuinen: de hogepriester en de regering van
verleent kracht aan
Christus (11:15-18)
de gebeden (8:1-5)

De lucht: er komt een
grote aardbeving. De grote
stad valt in drie stukken
uiteen. Babylon (de afvallige
christenheid) komt bij God in
gedachtenis. Alle eilanden
vluchten. Bergen zijn niet
meer te vinden. Grote
hagelstenen vallen neer
op de mensen. Nietttemin
lasteren zij God (16:17-21)

Bijlage IV - kaart van het Romeinse rijk

Bijlage IV - kaart van het
Romeinse rijk
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Bijlage V - kaart van het Midden-Oosten

Bijlage V - kaart van het
Midden-Oosten
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Bijlage VI - kaart van het huidige Israël

Bijlage VI - kaart van het
huidige Israël
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Bijlage VII - bronnen

Bijlage VII - bronnen
Bronnen in de Duitse taal

•

Bibelpanorama

•

Betrachtungen über die Psalmen (H. Rossier)

•

Der Unterschied zwischen der Ankunft des Herrn zur Aufnahme
Seiner Heiligen und Seiner Erscheinung in Herrlichkeit (H. C.
Voorhoeve)

•

Die christliche Hoffnung (W. J. Ouweneel)

•

Die Entrückung der Gläubigen – Gehen Kinder Gottes durch die
große Drangsal? (Chr. Briem)

•

Die Offenbarung (W. Kelly)

•

Die Sendschreiben (L. Chaudier)

•

Die symbolische Sprache der Offenbarung (H. Rossier)

•

Die Zukunft (H. L. Heijkoop)

•

Die Zukunft der Stadt des großen Königs (W. J. Ouweneel)

•

Einführung in das Studium der Prophetie (M. Tapernoux)

•

Grundzüge des Neuen Testamentes, Band 6, Johannesbriefe bis
Offenbarung (F. B. Hole)
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•

Kommende Herrlichkeiten (W. Scott)

•

Maleachi, angewendet auf die heutige Zeit, Hilfe und Nahrung,
26. und 27. Jahrgang (W. A. Lickley)

•

Umriss der prophetischen Ereignisse, die bald geschehen müssen
(E. C. Hadley)

•

Von Ewigkeit zu Ewigkeit (A. E. Booth)

•

Was bald geschehen muss (E. Dönges)

•

Weltgeschichte im Visier des Propheten Daniel (R. Liebi)
Bronnen in de Nederlandse taal

•

Babylon, Beeld & Beest; Bijbelstudies over de Profetie van Daniel
(J. G. Fijnvandraat)

•

De Openbaring van Jezus Christus, 2 Bände (W. J. Ouweneel)
Bronnen in de Engelse taal

•

Exposition of the Revelation of Jesus Christ (W. Scott)

•

Lectures on the Book of the Revelation (W. Kelly)

•

Revelation of Jesus Christ (W. R. Hartridge)
Overige uitgaven van de auteur

•

Zwischen Bethel und Ai, Hückeswagen (CSV) 1995

•

Ihr seid Christi Leib, Hückeswagen (CSV) 1996
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Bijlage VII - bronnen

•

Schöpfung und Sündenfall, Hückeswagen (CSV) 1996

•

Meine Feste – Eine Auslegung zu 3. Mose 23, Hückeswagen (CSV)
1999

•

24 Lebensregeln, Lychen (Daniel-Verlag) 2004

•

Tausend Jahre Frieden, Lychen (Daniel-Verlag) 2004

•

Die Briefe des Paulus an die Thessalonicher, Lychen (Daniel-Verlag)
2006

•

Heute noch Gemeindezucht?, Lychen (Daniel-Verlag) 2006

•

Du bist würdig – Einführung in das Buch der Offenbarung, Lychen
(Daniel-Verlag) 2006

•

Herrlichkeiten Jesu Christi, Lychen (Daniel-Verlag) 2007

•

Das Lied der Lieder, Lychen (Daniel-Verlag) 2008

•

Die Opfer – Bibelstudien über 3. Mose 1–7, Lychen (Daniel-Verlag)
2010

•

Was bald geschehen muss – Die Offenbarung aus der
Vogelperspektive, Lychen (Daniel-Verlag) 2010

•

Der Prophet Maleachi – Das Buch der frechen Fragen, Lychen
(Daniel-Verlag) 2011

•

Die Endzeitrede Jesu in Matthäus 24 und 25, Lychen (Daniel-Verlag)
2013
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