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Wanneer dit alles staat te gebeuren,
richt je dan op en hef je hoofd
want jullie verlossing is nabij.

(Lucas 21:26, NBV)

De nacht is ver gevorderd,

de dag is nabij
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Een woord vooraf

Je lijkt tegenwoordig geen krant meer te kunnen opslaan, geen radio
of TV meer te kunnen aanzetten, of je hoort van rampen. Natuurram-
pen, aardbevingen, verwoestende tsunami’s, overstromingen of juist
extreme droogte, en dus misoogsten gevolgd door honger. In de wes-
terse wereld stijgt de werkeloosheid en volgt de ene financiële crisis
op de andere en niemand is meer zeker van zijn inkomsten of zijn
spaargeld. De maatschappij om ons heen verruwt, we worden in toe-
nemende mate geconfronteerd met religieus fundamentalisme, en
het terrorisme dat decennialang op zijn retour had geleken, begint
zich weer onweerstaanbaar te verbreiden. De ‘zekerheden’ van onze
maatschappij beginnen ons te ontvallen en plaats te maken voor een
toenemend gevoel van onveiligheid. Zijn dit tekenen van een nade-
rend einde? En wat heeft de Bijbel ons daarover te vertellen?

Op die eerste vraag valt niet met absolute zekerheid een antwoord te
geven, maar naar die tweede willen we hier met u gaan kijken. Want
een naderend einde betekent uiteindelijk de wederkomst van Chris-
tus, en dan wordt het voor ons de tijd om ons af te vragen hoe we
daar tegenaan kijken: met blijde verwachting of met angstige vrees?
Verwacht in de Schrift echter geen nauwkeurige ‘dienstregeling’ van
de gebeurtenissen die ons te wachten staan, hooguit een globale ka-
rakterisering. Want hij vertelt ons in dit soort situaties zelden alles wat
we graag zouden willen weten (om onze nieuwsgierigheid te bevredi-
gen), maar uitsluitend wat we moeten weten (om niet mee ten onder
te gaan).

In dit boekje, dat een weerslag is van de studies gegeven op onze stu-
diedag van 2012, willen we daarom nog eens kijken naar de oor-
spronkelijke boodschap, en zien wat de Bijbel nu eigenlijk wel en niet
over dit onderwerp heeft te zeggen, en welke aspecten voor ons nu
eigenlijk echt van belang zijn.

Alle aanhalingen uit de Nieuwe Bijbelvertaling van 2004 (NBV),
tenzij anders aangegeven.
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Studie 1

Zijn het de laatste dagen?

Introductie

Wie het afgelopen een of twee jaar het krantennieuws heeft gevolgd,
heeft heel wat problemen voorbij zien komen. De gevolgen van de ver-
woestende aardbeving in Haïti waren nog maar nauwelijks tot ons door-
gedrongen, of we werden alweer geconfronteerd met een nieuwe in Chili.
Maar ook Nieuw-Zeeland en Turkije werden getroffen door zware aardbe-
vingen. Europa kende op de ene plaats grote droogte, met enorme na-
tuurbranden als gevolg, terwijl er elders juist veel te veel water was met
grote overstromingen. En in beide gevallen leidde dat tot het mislukken
van oogsten. Ook Pakistan kende een overstroming over een gebied zo
groot als heel Duistland of Frankrijk, terwijl de hoorn van Afrika juist weer
kampte met extreme droogte. Met ook daar in beide gevallen honger in
het kielzog. En het grootste horrorscenario werd werkelijkheid toen een
aardbeving gevolgd door een zware tsunami leidde tot een ramp in een
kerncentrale in Japan. De meeste van deze gebeurtenissen had je kun-
nen afdoen als zaken die van tijd tot tijd ‘nu eenmaal gebeuren’. Maar ze
waren afgelopen jaar wel van een weinig voorkomende omvang. En het
waren er wel erg veel in korte tijd.

En alsof dat nog niet allemaal genoeg was, gingen in Europa de beurzen
onderuit, bleek het ene land na het andere zijn financiën niet op orde te
hebben – wat nu pijnlijk aan het licht kwam – resulterend in zware eco-

nomische problemen in de
getroffen landen, die toch al
kampten met onhoudbaar
hoge werkloosheidscijfers, en
dreigde een onstuitbaar domi-
no-effect in de overige. Daar
tegenover toonden de verant-
woordelijke regeringsleiders
grote onderlinge verdeeld-
heid, resulterend in veelvuldig

De laatste dagen?
“Zij kochten en zij verkochten,
en bemerkten niets …”
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maar vruchteloos verga-
deren en duidelijk gebrek
aan daadkracht: te weinig
en te laat. Het ‘verenigd
Europa’ toonde alleen
maar verdeeldheid en
onmacht. Maar ook aan de overkant kampte het centrale leiderschap
van de ‘Verenigde’ Staten met hetzelfde probleem toen een ‘machteloze
president’ (krantenkop!) een onwillig parlement, dat meer geïnteresseerd
was in een goede uitgangspositie voor de komende presidentsverkiezin-
gen dan in het oplossen van hun problemen, moest ‘smeken’ de situatie
niet volledig uit de hand te laten lopen.

En tussen dat alles door spelen er nog wereldwijde problemen met mos-
limfundamentalisme, terrorisme, piraterij, brandhaarden en oorlogen,
totalitaire regimes die zich in de huidige financiële malaise proberen te
handhaven met nog meer onderdrukking van hun volk, en als gevolg
daarvan onbeheersbaar wordende vluchtelingenstromen. Allemaal zaken
die de stabiliteit van de toch al wankelende westerse landen nog verder
onder druk zetten. Kortom. De wereld wordt geconfronteerd met een
reeks van problemen die elk op zich best beheersbaar zouden kunnen
zijn, maar het is teveel tegelijk en het effect van de onderlinge verster-
king daarvan maakt ze in toenemende mate onbeheersbaar.

Wat betekent dit alles?

Fundamentalistisch denkende christenen zien in dit alles Gods hand. Net
als ooit in Egypte brengt God een reeks plagen over de wereld. En die
huidige goddeloze wereld ‘zal het weten’. De niet-christen die wat verder
doordenkt ziet hier eerder de consequenties van wereldwijde schaalver-
groting en toenemende onderlinge afhankelijkheid. Dat is eigenlijk alleen
maar menselijk falen: we hebben een wereld gecreëerd waarin het om-
vallen van één enkele dominosteen een kettingreactie op gang kan bren-
gen. Die kerncentrale van Fukushima is daar eigenlijk een treffend voor-
beeld van. Zoals de meeste kerncentrales was hij een toonbeeld van mo-
dern wetenschappelijk vernuft. En de mogelijke risico’s waren keurig af-
gedekt door een hele reeks van veiligheidsmaatregelen. Hij was ook vol-
ledig bestand tegen een aardbeving, en tegen tsunami. Maar niet tegen
de gevolgen van beide tegelijk. En zelfs die combinatie had minder fataal
hoeven af te lopen. Maar economische motieven en persoonlijke belan-
gen van de verantwoordelijke leidinggevenden hadden ertoe geleid de
veiligheidsvoorschriften wat ‘soepeler’ te interpreteren. Want dat ging
toch altijd goed, en ‘wat niet weet dat niet deert’. Tot op die fatale dag.
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Die analyse van die wat verder doordenkende niet-christen is dus op
zichzelf niet onjuist. Wie echter wat minder fundamentalistisch maar wel
bijbels denkt, ziet hier toch een patroon opdoemen: de mens is bezig te-
gen zijn grenzen aan te lopen. De toestand begint hem boven het hoofd
te groeien. God hoeft eigenlijk helemaal geen ‘Egyptische plagen’ te
brengen; dat doet de mens zelf wel. God hoeft hem alleen maar zijn gang
te laten gaan.

Zijn dit de ‘laatste dagen’?

Maar is dit nu wel of niet een teken dat dit de laatste dagen zijn? Staat
de wederkomst van Christus nu voor de deur? Of toch nog niet? En in-
dien ja: wat betekent dat dan voor ‘ons’, als gelovigen? Laten we die
vraag eens wat nader bekijken. In Zijn rede op de Olijfberg (Mat 24, Mar
13, Luc 21) lijkt Jezus op het eerste gezicht wat aanwijzingen te geven.
Bijvoorbeeld:

Jullie zullen berichten horen over oorlogen en oorlogsdreiging … Het
ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken en het ene koninkrijk
tegen het andere, en overal zullen er hongersnoden uitbreken en zal
de aarde beven. (Mat 24:6-7)

Is dat niet precies wat we nu zien? Maar er is meer. Er zijn diverse Bijbel-
passages die iets vertellen over ‘de eindtijd’, of die dat lijken te doen.
Velen kennen deze passages, weten ze te vinden en kunnen je soms
zelfs aan de hand daarvan een soort ‘dienstregeling’ presenteren van de
dingen die gaan komen. Ze monitoren de wereldgebeurtenissen – de
‘tekenen der tijden’ – vinken af wat al ‘vervuld’ is, en hebben heel con-
crete ideeën over wat er ‘nog moet gebeuren’. Het probleem is alleen dat
wanneer je al die lijstjes naast elkaar legt, er toch onvoldoende overeen-
stemming is. En wanneer je dat dan vervolgens toetst aan de Bijbel,
merk je dat die in verband met de eindtijd inderdaad wel spreekt over
allerlei gebeurtenissen, maar dan wel verspreid over een aantal Bijbel-
boeken. Wanneer je die bestudeert komt daar wel een bepaald beeld uit
van wat er in die eindtijd zoal plaats zal vinden. Maar wat de onderlinge
samenhang tussen die gebeurtenissen is, en in welke volgorde ze plaats
gaan vinden, blijft toch wat vaag. En zelfs niet alle verwachtingen die je
soms hoort uitspreken lijken even solide in de tekst te zijn gefundeerd;
sommige teksten zouden ook wel eens een totaal andere boodschap
kunnen hebben dan die welke daar gewoonlijk in wordt gelezen. Dus is
dit eigenlijk wel wat er van ons wordt verwacht? Of is al dat uitpluizen
eigenlijk maar een wat zinloze tijdsbesteding? Laten we nog eens kijken
naar Jezus’ woorden op de Olijfberg, en dan vooraan beginnen. Bij het
verlaten van de tempel had Jezus de twaalf verteld dat daarvan geen
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steen op de andere gelaten zou
worden, maar dat alles zou worden
afgebroken. Als ze wat later op de
helling van de Olijfberg zitten, ko-
men zij daar op terug, en vragen
Hem: “Wanneer zal dat allemaal
gebeuren en aan welk teken kun-
nen we uw komst en de voltooiing
van deze wereld herkennen?”(Mat
24: 3). Zij zaten dus met dezelfde
vraag. En wat was Jezus’ ant-
woord? Dit: “Pas op dat niemand
jullie misleidt” (vs 4). In plaats van
hun feitelijke vraag te beantwoor-
den, waarschuwt Hij voor valse leer
en afval van het ware geloof! Want
wat in de Bijbel wordt aangeduid
met misleiden heeft nooit te maken
met onjuiste informatie, maar altijd
met valse leer. Hun prioriteit moet
dus niet liggen bij het bijhouden
van ‘de tekenen der tijden’, maar bij het bewaren van hun geloof.

Hoe pakken we het aan?

Toch geeft Jezus verderop wel wat aanwijzingen:
• Zoals het eraan toeging in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in

de dagen van de Mensenzoon: ze aten, ze dronken, ze huwden, ze
werden uitgehuwelijkt, tot aan de dag waarop Noach de ark binnen-
ging en de vloed kwam die iedereen verzwolg. (Luc 17:26-27)

• Of zoals het eraan toeging in de dagen van Lot: ze aten, ze dronken,
ze kochten, ze verkochten, ze plantten, ze bouwden; maar op de dag
waarop Lot wegtrok uit Sodom, regende het vuur en zwavel uit de he-
mel en kwamen allen om. (vs 28-29)

• Denk aan de vrouw van Lot! Wie probeert zijn leven veilig te stellen zal
het verliezen, maar wie het verliest zal het behouden. (vs 32-33)

• Zo zal het ook gaan op de dag waarop de Mensenzoon wordt geopen-
baard. (vs 30)

Hij verwijst dus naar eerdere gelegenheden waarbij God een eind maakte
aan een wereld of een maatschappij daarin. Daar zitten lessen in die ook
voor hen (en dus ook voor ons) van belang zijn. Hij vraagt zijn discipelen
feitelijk om te zien waar het toen mis ging en wie daar wel of niet behou-

Een spoorboekje naar de eindtijd?
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den werden, en op grond waarvan. En dat waren niet eens de enige ge-
beurtenissen die voor ons nu van belang zouden kunnen zijn. er is voor
ons in elk geval nog een extra gebeurtenis om op terug te kijken: de val
van Jeruzalem in het jaar 70, die een definitief einde maakte aan de tem-
pel en daarmee aan de offerdienst van het Oude Verbond. En wie zijn
Bijbel kent weet dat die ondergang vrijwel een herhaling was van de eer-
dere verwoesting van Jeruzalem en de tempel door Nebukadnezar in 587
v. Chr., in de tijd van de profeet Jeremia. Ook daar kunnen we dus van
leren. Want wat zei Jezus daar op de Olijfberg:

Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de
zoon des mensen zijn. Want zoals zij in die dagen voor de zondvloed
waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op
de dag, waarop Noach in de ark ging, en zij niets bemerkten, eer de
zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de
zoon des mensen zijn. (Mat 24:37-39, NBG’51)

We moeten dus niet proberen te voorspellen wat er zal gaan gebeuren,
maar letten op wat er nu gebeurt. Let eens op de volgende lijst met uit-
spraken:
Jezus:
• Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag jullie Heer

komt. (Mat 24:42 )
• Wees waakzaam en bid onophoudelijk om te ontkomen aan de dingen

die gebeuren gaan en om voor de Mensenzoon te kunnen verschijnen.
(Luc 21:36)

Maar ook:
• maar van die dag of van die ure weet niemand, ook de engelen in de

hemel niet, ook de Zoon niet, alleen de Vader. (Mar 13:32, NBG’51)
Paulus:
• Wees waakzaam, volhard in het geloof, wees moedig en sterk. (1 Kor

16:13)
Petrus:
• Wees waakzaam, wees op uw hoede. (1 Pet 5:8)
Maar doen we dat dan niet wanneer we zorgvuldig de ‘tekenen der tijden’
volgen? Misschien, maar misschien ook niet. Daar gaan we in de overige
studies naar kijken.



9

Studie 2

Schrik of troost

Introductie

In de brief aan de Romeinen schrijft Paulus
Alles wat vroeger is geschreven, is geschreven om ons te onderwijzen,
opdat wij door te volharden en door troost te putten uit de Schriften
zouden blijven hopen” (Rom 15:4).

Om antwoorden te vinden op de vragen over de eindtijd is het dus zinvol
om te kijken naar lessen uit het verleden om daar van te leren.

De dagen van Noach

Als we denken aan Gods oordelen dan is het eerste grote oordeel van
God dat wat kwam door middel van de vloed, in de dagen van Noach. Dat
is ook waar Jezus het eerst naar verwijst zoals het was in de dagen van
Noach. We lezen dan in Genesis hoe God tegen Noach zegt:

Ik heb besloten een einde te maken aan het leven van alle mensen,
want door hen is de aarde vol onrecht. Ik ga hen vernietigen, en de
aarde erbij. Maak jij nu een ark van pijnboomhout …’ (Gen 6:13-14)

En dan volgen instructies hoe hij die maken moet. Noach krijgt nog wel te
horen dat er een grote vloed over de aarde zal komen, maar verder krijgt
hij geen details. Hij krijgt ook niet te horen wanneer dit gebeuren zal. En
het enige commentaar in Genesis is: Noach deed dit; hij deed alles zoals
God het hem had opgedragen (Gen 6:22). Hij gaat niet in discussie, maar
doet gewoon wat hem gevraagd wordt. Op het droge land bouwt hij een
immense bak. Velen nemen aan dat hij hier honderd jaar mee bezig was,
en al zou het misschien wat korter zijn, het was een heel lange tijd. Het
was dan ook een heel groot schip en waarschijnlijk bouwt hij dat enkel
met zijn zonen terwijl ze zich gedurende die tijd ook in leven moeten hou-
den. En als die lange tijd voorbij is dan lezen we nogmaals hoe God zich
tot Noach richt:

Ga de ark in, samen met je hele gezin, want ik heb gezien dat jij als
enige van deze generatie rechtschapen bent … Want over zeven dagen
zal ik het veertig dagen … op de aarde laten regenen; dan zal ik alles
wat er bestaat van de aardbodem wegvagen. (Gen 7:1)

Pas een week van tevoren hoort hij wanneer Gods oordeel zal komen!
Wellicht zat Noach vol vragen, maar we lezen enkel: Noach deed alles
zoals de HEER het hem had opgedragen (Gen 7:5). Noach doet in gehoor-
zaamheid wat God vraagt.
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Daarmee heeft hij ook al die jaren gepredikt. Mensen zullen hem ge-
vraagd hebben wat hij aan het doen was. Hij zal steeds meer de zonder-
ling geworden zijn, waar mensen elkaar spottend op zouden wijzen,
Noach en zijn gezin. Als hij mensen vertelde dat God de aarde ging ver-
nietigen, haalden ze hun schouders op, of lachten ze hem uit. Er werd
niet geluisterd. De wereld ging gewoon door, zoals Jezus zegt:

… ze aten, ze dronken, ze huwden, ze werden uitgehuwelijkt, tot aan
de dag waarop Noach de ark binnenging en de vloed kwam die ieder-
een verzwolg. (Luc 17:26-27)

Al die jaren dat er aan de ark gebouwd werd ging het leven gewoon door,
en men lachte om die zonderling Noach. Het commentaar van de Schrift
hierop is:

Door het geloof heeft Noach, toen hij een aanwijzing van God ontvan-
gen had van de dingen die nog niet te zien waren, uit ontzag voor God
de ark gebouwd, tot redding van zijn gezin. Zo veroordeelde hij de we-
reld en verwierf hij de gerechtigheid die voortkomt uit het geloof. (Heb
11:7 Herziene Statenvertaling)

Er was niets bijzonders te zien, en toch kwam dat oordeel er aan. En
Noach waarschuwde. Petrus zegt over deze lange periode:

… toen God geduldig wachtte en de ark gebouwd werd. In de ark wer-
den slechts enkele mensen, acht in totaal, van de watervloed gered. (1
Pet 3:20).

God gaf een prediker. Die had hen gewaarschuwd. Die hele periode is
gepredikt, niet alleen in woord maar vooral in daad. Er werd zeer zicht-
baar een ark gebouwd, maar uiteindelijk werden er toch maar acht men-
sen gered. Dit is het eerste oordeel dat God over de wereld bracht. Rest
ons nog de vraag, als dit is geschreven om ons te onderwijzen, welke les-
sen we hier dan uit trekken. We kunnen aan de hand van wat geschre-
ven is de volgende conclusies te trekken.
• God geeft aan Noach en zijn familie te willen redden uit een ongelovi-

ge wereld.
• God vraagt van Noach een daad van geloof, zonder dat duidelijk is wat

er precies gaat gebeuren. Hier is geloof niet iets abstracts, maar een
handelen op basis van geloof.

• Deze daad is een vorm van prediking in een ongelovige wereld (zie 2
Pet 2:5).

• God wacht geduldig af en geeft een laatste kans aan de omgeving, en
dat een zeer lange tijd. Hij geeft de mens kans om te luisteren.

• Voor de omgeving gaat hun dagelijks leven door, waarschijnlijk zonder
Noach serieus te nemen. Er is zeker niet naar hem geluisterd.

• Als de omgeving door heeft dat er een oordeel komt, is het te laat.
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Dit zijn de lessen die we leren uit het leven van Noach. Hij en zijn gezin
zijn gered, al zal het voor hem ook geen pretje zijn geweest, in de ark ter-
wijl het oordeel voltrokken werd. Maar zijn leven werd gered.

Sodom en Gomorra

Na de zondvloed is waarschijnlijk het volgende oordeel waar we aan den-
ken de vernietiging van Sodom en Gomorra. Ook Jezus noemt dit als het
volgende voorbeeld van Gods oordeel. Wat gebeurt er. Twee mannen be-
zoeken de stad. Wij weten dat het engelen zijn, omdat de Schrift ons dat
vertelt, maar Abraham wist dat niet toen zij hem bezochten, en Lot zal
het ook niet geweten hebben toen ze bij hem kwamen eten. Zij zeggen
tegen Lot, in die stad omringd door sterke muren:

Wij staan namelijk op het punt deze stad te verwoesten: er zijn zulke
ernstige beschuldigingen tegen haar ingebracht dat de HEER ons hier-
heen heeft gestuurd om haar te verwoesten. (Gen 19:13)

Twee mannen zeggen: wij komen met z’n tweeën deze stad verwoesten.
Neem je dat dan serieus, en luister je naar hen? Lot blijkbaar wel. Hij be-
seft dat dit een waarschuwing van God is.

Lot ging naar zijn schoonzoons, de mannen die met zijn dochters zou-
den trouwen, en zei tegen hen: ‘Vlug, weg uit deze stad, want de HEER

gaat haar verwoesten.’ Maar zijn schoonzoons namen hem niet seri-
eus. (Gen 19:14)

Welke conclusies trekken we hieruit?
• God geeft aan Lot en zijn familie te willen redden uit een ongelovige

wereld, en ook dan blijkt de vrouw van Lot toch teveel gehecht aan
wat ze achter moet laten.

• God vraagt van Lot een daad van geloof (alles achter te laten en
vluchten), zonder dat duidelijk is wat er precies gaat gebeuren.

• Voor de omgeving gaat hun dagelijks leven door, zonder Lot serieus te
nemen. Zijn schoonzoons kennen hem en moeten iets van zijn geloof
gezien hebben, maar ook zij nemen dit niet serieus.

• Als de omgeving door heeft dat er een oordeel komt, is het te laat.

Rachab en haar leven in Jericho

Wellicht denken we niet zo snel aan Jericho in een rijtje over Gods oorde-
len. En toch zien we ook hier een herhaling van de lessen die we al te-
gengekomen zijn. Rachab, de hoer, wordt uit deze omgeving gered. Eer-
der zegt zij tegen de verspieders die bij haar schuilen:

Ik weet dat de HEER dit land aan jullie heeft gegeven. Wij zijn door
angst overmand. Alle inwoners van dit land zijn doodsbang voor jullie.
(Joz 2:9)



12

Rachab geeft blijk van haar geloof in God. We lezen hoe ze meteen een
koord uit het raam hangt, voor iedereen zichtbaar, en het blijft hangen
tot de stad verwoest is. Ze haalt haar familie bij haar in huis, want die zijn
alleen veilig als ze bij haar in huis blijven. En je kunt je dan afvragen hoe
de verstandhouding geweest zal zijn. Waarom heeft ze haar beroep geko-
zen of moeten kiezen? Ze wil haar familie redden. Ze weet niet wat er
gaat gebeuren, maar zij vertrouwt op de belofte van een paar mannen
die zeggen met hun leven borg te staan dat haar niets zal overkomen.

Door het geloof is Rachab, de hoer, niet omgekomen met de ongehoor-
zamen, omdat zij de verkenners met vrede had ontvangen. (Heb 11:31
NBG)

Blijkbaar is zij zo’n bijzondere vrouw dat ze in het geslachtsregister van
Jezus is opgenomen. Velen hebben moeite met de wijze waarop Israël
het land in bezit heeft genomen. Daarbij zijn velen, zoals hier de inwo-
ners van Jericho omgebracht op instructie van God. Maar zoals in dit vers
staat, worden die inwoners “de ongehoorzamen” genoemd. Zij worden
blijkbaar door God verantwoordelijk gehouden, en is dit Zijn oordeel. We
zien hoe vele jaren eerder door God tegen Abraham is gezegd:

Wees ervan doordrongen dat je nakomelingen als vreemdeling zullen
wonen in een land dat niet van hen is [Egypte] en dat ze daar slaaf zul-
len zijn en onderdrukt zullen worden … Maar ik zal hun onderdrukkers
ter verantwoording roepen, en dan zullen ze wegtrekken, met grote
rijkdommen … Pas de vierde generatie zal hierheen terugkeren, want
pas dan hebben de Amorieten zo veel misdaden bedreven dat de maat
vol is. (Gen 15:13-16).

En nu is de maat vol, en tot die tijd geeft God mensen nog de kans. Daar-
om wordt dat volk vernietigd. We zien hoe op wonderbaarlijke wijze een
aantal resultaten samenkomen:
• God vestigt zich een naam bij alle volken in de regio, zodat de schrik

voor dat jonge volk in heel de regio gevestigd is.
• Het land wordt aan het volk Israël gegeven, zoals aan hun aartsvader

Abraham beloofd.
• Gods oordeel treft de Amorieten die in dat land wonen.

De wereld rond Israël

Alles past in Gods plan, en daarom moest het volk in Egypte blijven tot-
dat dit punt bereikt was. Je kunt je afvragen waarom de Amorieten beter
hadden moeten weten, en de Schrift zegt er niet zoveel over, er zijn
slechts enkele aanwijzingen. Een stad daar had een koning Melchisedek
die een priester van God was. Ook Abraham, Isaak en Jakob hebben in
dat land gewoond. Blijkbaar was er voldoende om verantwoordelijk te
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zijn, en zijn hun misdaden zo groot dat
de maat op een gegeven moment vol
is. Met de verovering van dit land Ka-
naän komt het volk in het beloofde
land te wonen. En in het grootste deel
van het Oude Testament ligt Israël tus-

sen twee grootmachten, aan de ene kant Egypte en aan de andere kant
een volk in Mesopotamië, het huidige Irak. Eerst is dat Assur of Assyrië,
en later voor een korte tijd Babel of Babylonië. Soms heeft Israël vooral
last van Egypte en dan weer van Assur. De aartsvader Abraham is juist
weggeroepen uit Mesopotamië om te gaan wonen in wat nu Israël is. Zijn
kleinzoon Jakob vertrekt op een gegeven moment naar Egypte, en God
redt zijn nakomelingen daaruit en brengt hen naar Israël. Zo is het beeld
dat God aan de ene kant de gelovige uit Mesopotamië heeft geroepen,
die daar op basis van geloof vertrok, en aan de andere kant heeft God
met groot vertoon van macht zijn volk bevrijd uit Egypte. Door het hele
Oude Testament zijn dus Egypte en Mesopotamië de grootmachten. Ge-
roepen uit Babel, maar als ze onvoldoende geloven brengt God ze daar
weer terug in wat wij de ballingschap noemen; en verlost uit Egypte, waar
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ze nooit mochten terugkeren. Door het hele Oude Testament heen ge-
bruikt God deze naties als twee beelden.

Tussen deze twee grootmachten in zijn er een aantal bufferstaten, zoals
we ook in onze tijd bufferstaten zien tussen bijvoorbeeld China en India.
En het Oude Testament is geschreven met deze achtergrond, twee groot-
machten en een aantal kleine buurvolken. Soms breidt Egypte zich uit,
en dan heeft Israël dáár last van, soms is het weer Assur of Babel dat
zich uitbreidt, en heeft Israël dáár weer last van. Jona wordt bijvoorbeeld
gevraagd om te gaan prediken in Ninevé, de hoofdstad van Assur, om
hen te redden van de ondergang. Dus menselijk geredeneerd: waarom
zou je de grote macht waar je last van had willen behoeden van de on-
dergang. Je hebt er juist profijt van als God hen straft. Maar hij moet
gaan, en heeft bovendien nog de ‘pech’ dat ze nog echt luisteren ook.

Vanuit menselijk standpunt geredeneerd, is dit een normale situatie in
de wereld. Twee grote machten en daar tussen een aantal bufferstaten.
De twee grootmachten houden elkaar redelijk in evenwicht, tot op het
moment dat Assur zich echt uit gaat breiden en zijn invloedssfeer ver-
groot. Het neemt een aantal van de bufferstaten in, waaronder het noor-
delijke van de twee rijken waarin Israël inmiddels gesplitst is. Egypte pro-
beert uiteraard daar een weerwoord op te hebben. Maar ineens verzwakt
Assur, en ziet het buurvolk Babel kans om de hoofdstad Ninevé in te ne-
men. Maar in de laatste beslissende slag tussen Babel en Assur komt
Egpyte Assur te hulp. De reden is duidelijk, zij willen daar geen sterke
macht Babel hebben, maar liever een verzwakt Assur. Een normale poli-
tieke situatie die we ook in onze tijd tegenkomen: de vijand van mijn vij-
and is mijn vriend. Dus trekt de farao van Egypte dwars door het land
Israël, op weg naar de stad Karkemis waar de slag uiteindelijk uitgevoch-
ten wordt. De koning van Juda, de rechtvaardige Josia, probeert de farao
tegen te houden, en komt daarbij zelf om. En als de farao door Babel is
verslagen, zet hij op de terugweg in Israël Josia’s opvolger af, en vervangt
hem door diens halfbroer, die meer pro-Egyptisch is. Babel wil uiteraard
geen Egyptische vazalstaat daar. Even later neemt de koning van Babel
daarom alle bufferstaten in, waaronder ook Juda. De nieuwe, door farao
aangestelde Joodse koning, Jojakim, die meer pro-Egyptisch was, moet
nu schatting betalen aan Babel. Maar dan komt hij in opstand. Babel rukt
op naar Jeruzalem en onder onduidelijke omstandigheden sterft Jojakim
tijdens het beleg. Zijn zoon die hem opvolgt geeft zich over, en wordt als
gevangene naar Babel gebracht. En de koning van Babel zet in diens
plaats zijn oom op de troon. Maar ook deze koning komt in opstand te-
gen Babel. Nu is het geduld van Babel echt op. Jeruzalem wordt verwoest
en de bevolking in ballingschap naar Babel gevoerd.
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Menselijke politiek of Gods hand?

Politiek gezien zijn dit allemaal logische ontwikkelingen. Voor de ongelo-
vige is de hand van God zeker niet zichtbaar. Ze roepen het onheil over
zichzelf af. Ook in onze tijd zien we staten op deze manier met elkaar
omgaan, zo werkt de politiek nu eenmaal. Voor de ongelovige is het goed
verklaarbaar. Aan de andere kant zien de gelovigen hoe God hier voor
waarschuwt. Het commentaar is:

Maar zij minachtten Gods woorden en dreven de spot met zijn profe-
ten ... Toen stuurde hij de koning van de Chaldeeën op hen af, die hun
uitgelezen mannen ombracht in hun heilige tempel. (2 Kron 36:16)

En iets verder:
De mensen die aan het zwaard ontkomen waren, werden als ballingen
naar Babylonië meegevoerd ... Zo ging in vervulling wat de HEER bij
monde van Jeremia had voorzegd. (2 Kron 36:20-21)

Jeremia had, op gezag van God, het volk gezegd dat zij zich over moesten
geven zonder de strijd aan te gaan, omdat dit een oordeel van God be-
trof. Maar in plaats van te luisteren werd Jeremia opgepakt als landverra-
der. Zij vertrouwden liever op Egypte dan op God, maar Egypte voelde
zich zwak en kwam hen niet te hulp. Dus aan de ene kant zie je hoe ge-
beurtenissen zich ontwikkelen volgens gebruikelijke politieke patronen,
maar aan de andere kant hoe dit precies past in het plan van God. God
hoeft schijnbaar niet zichtbaar in te grijpen omdat de mens het over zich-
zelf afroept. Maar tegelijk past het precies in het plan dat voorzegd is.
Daar zie je de wonderlijke wisselwerking tussen mensen die een vrije wil
hebben om verstandige of onverstandige dingen te doen, terwijl het uit-
eindelijk toch precies gaat zoals God dat wil. En zo is de gelovige voorbe-
reid omdat hij de waarschuwing serieus neemt.

Luister naar de woorden die de HEER tot jullie spreekt, Israëlieten, tot
heel het volk dat hij weggeleid heeft uit Egypte: Uit alle volken op aar-
de heb ik alleen jullie uitgekozen, en daarom zal ik jullie voor al je wan-
daden straffen … Brult ooit een leeuw in het struikgewas als hij geen
prooi heeft? Gromt ooit een leeuw in zijn hol zonder iets te hebben ge-
vangen? En geschiedt er ooit onheil in een stad zonder toedoen van de
HEER? Zo doet God, de HEER, niets zonder dat hij zijn plan heeft ont-
huld aan zijn dienaren, de profeten. (Amos 3:1-7)

God vertelt van tevoren wat er gaat gebeuren. Hij waarschuwt de gelovi-
ge, maar de ongelovige laat zich soms verassen, ondanks Gods geduld.

Daarom – dit zegt de HEER van de hemelse machten: Omdat jullie niet
naar mij hebben geluisterd, zal ik alle volken van het noorden met mijn
dienaar, koning Nebukadnessar van Babylonië, ontbieden – spreekt
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de HEER. Ik stuur ze op de inwoners van dit land af en op alle omrin-
gende volken. (Jer 25:8-9)

Vanuit politieke motieven heeft Nebukadnessar goede redenen om het
land aan te vallen. Toch zegt God dat Hij hem roept, als een les voor Zijn
volk, maar daar zal Nebukadnessar zich niet van bewust geweest zijn.
Zowel gelovigen als ongelovigen worden getroffen, allen die in het land
wonen. Het is niet echt als straf bedoeld, maar als een les, en dan voor-
namelijk voor de gelovigen. Maar bij de les hoort ook een belofte, het zal
niet altijd zo blijven. God heeft Zijn volk niet opgegeven.

Daarom – dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Isra-
ël: Ik ga de koning van Babylonië en zijn land straffen, zoals ik de ko-
ning van Assyrië heb gestraft, en ik zal Israël terugbrengen naar zijn
weidegrond ... allen die ik in leven laat, zal ik vergeven (Jer 50:18-20)

Er is de belofte van heil.

Wat gebeurt met de gelovige in dit oordeel?

In Jeruzalem wonen op dat moment zowel gelovigen als ongelovigen. De
ongelovigen zijn wellicht in de meerderheid maar toch komen ook gelovi-
gen in datzelfde oordeel terecht. Laten we naar twee voorbeelden van
gelovigen kijken om te zien wat er met hen gebeurt. Als eerste zien we
Jeremia. Hij is de profeet die het volk telkens gewaarschuwd heeft. Hij
vertelt het volk wat zij moeten doen, namelijk zich overgeven omdat het
God is die hun vijanden op doet trekken. Daarmee wordt Jeremia gezien
als landverrader, en hij wordt ook als zodanig behandeld. Jeremia werd,
toen hij tijdens een gevechtspauze de stad wilde verlaten, gearresteerd
en in een kerker van zijn tegenstanders gegooid. Maar de koning laat
hem naar de paleiswacht brengen, waar hij nog te eten krijgt. Geen idea-
le omstandigheden, maar hij blijft wel in leven. Daarna werd hij door zijn
tegenstanders in een put gegooid waar hij langzaam tot zijn oksels in de
modder wegzakte, nu zonder eten. Maar hij werd daar uit gered door een
Ethiopiër. Jeremia was bij de Babyloniërs bekend, en zij wisten ook van
zijn boodschap dat het volk zich over moest geven. Na de val van de stad
werd hij door de Babyloniërs vrijgesteld van transport naar Babel:

Met betrekking tot Jeremia gaf koning Nebukadnessar … de comman-
dant van zijn lijfwacht, de volgende opdracht: ‘Neem hem onder je hoe-
de, doe hem geen kwaad, maar willig zijn wensen in.’ De commandant
… liet Jeremia uit het kwartier van de paleiswacht halen … Zo kwam
Jeremia weer op vrije voeten. (Jer 39:11-14)

Toch kwam hij opnieuw bij dat transport terecht. En opnieuw werd hij
door die Babylonische commandant bevrijd:

De commandant van de lijfwacht, had hem in Rama vrijgelaten. Hij had
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Jeremia daar geboeid aangetroffen onder de ballingen van Jeruzalem
en Juda, die naar Babel zouden worden gevoerd. (Jer 40:1).

Zou hij dan toch in het land achter mogen blijven? Uiteindelijk wordt hij
door de kleine groep Judeëers die nog overgebleven zijn meegenomen
naar Egypte, een land waarvan hij zelf had moeten getuigen dat zij nooit
daarvan terug zouden keren. Hij wordt tegen zijn zin meegenomen en
ook hij zal niet meer naar zijn vaderland teruggekeerd zijn. Hij moet in
Egypte een bestaan zien op te bouwen, tussen Egyptenaren voor wie hij
een vreemdeling is, en een klein aantal volksgenoten die hem haten, om
uiteindelijk in Egypte te sterven. Jeremia heeft dus niet langs de zijlijn
gestaan om te kijken hoe het volk gestraft werd.

Een ander voorbeeld is Daniël. Daniël kende de woorden van Jeremia. Hij
bestudeerde ze zelfs. Daniël werd al als balling meegenomen bij een eer-
dere aanval, twaalf jaar voor de stad verwoest werd. Hij werd in Babel
aan het hof opgevoed. Zijn volksgenoten namen aan dat degenen die
meegenomen waren blijkbaar de zondaars waren omdat zij Gods straf
moesten ondergaan, terwijl degenen die in Jeruzalem achterbleven nog
thuis woonden, en naar de tempel konden gaan om God te aanbidden
zoals voorgeschreven. Dus als je achterbleef was je gezegend en de zon-
daars waren uit hun midden meegenomen. En dus ziet het volk Daniël
als zondaar. Maar in werkelijkheid is Daniël als balling in Babel terwijl
God nog geduldig afwachtte en het volk de gelegenheid gaf zich te beke-
ren, zeker nu ze gezien hadden wat er kon gebeuren. Daniël heeft nooit
meer zijn eigen land en de tempel teruggezien, en toch was Daniël een
groot voorbeeld van wat God van zijn volk verwachtte. Hij toonde het ge-
loof dat bij zijn volksgenoten afwezig was. De helft van zijn boek is gevuld
met voorbeelden van geloof van hem en zijn vrienden. Zo lezen we in het
boek Ezechiël, een gelovige die ook in ballingschap in Babel is:

Stel, mensenkind, dat een heel land tegen mij zondigt door mij on-
trouw te worden en ik treed tegen dat land op … en stel dat de volgen-
de drie mannen in dat land wonen: Noach, Daniël en Job – dan zullen
zij met hun rechtvaardigheid alleen zichzelf redden, spreekt God, de
HEER … Dit alles geldt des te meer nu ik mijn vier straffen: het zwaard,
de honger, de wilde dieren en de pest, op Jeruzalem loslaat om er
mens en dier uit te roeien! Toch zullen er mensen zijn die daaraan ont-
komen: er zullen zonen en dochters uit de stad worden weggevoerd en
naar jullie toe komen. Wanneer jullie zien wat zij hebben gedaan, zul-
len jullie je kunnen verzoenen met het lot dat Jeruzalem heeft getrof-
fen en begrijpen waarom ik de stad heb gestraft ... dat ik alles wat ik
met de stad heb gedaan, niet zonder reden heb gedaan – zo spreekt
God, de HEER. (Ezech 14:13-23)
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De lessen voor ons

Wat zijn dan die lessen die we uit het verleden kunnen leren? De mens
brengt vaak een oordeel over zichzelf door eigen handelen. Hij lijkt God
niet nodig te hebben om in problemen te komen, dat lukt hem volledig
door eigen handelen. Daarnaast zien we dat wereldheersers hun eigen
agenda hebben en om politieke redenen een bepaald gedrag vertonen.
Maar het blijk wonderlijk precies in Gods plan te passen. Hun eigen idee-
ën en Gods wil blijken aardig overeen te komen.

God leidt de geschiedenis, en zoals onder meer Daniël beseft, stelt God
koningen aan en zet ze ook af. Hij roept hen als ze nodig zijn, en laat hen
vallen als hun nut voorbij is. Maar dat is enkel voor de gelovige zichtbaar,
als die beseft wat God wil bereiken. Voor de ongelovige zijn het normale
gebeurtenissen die stuk voor stuk het logisch gevolg zijn van iets anders.
De Joodse koning komt in opstand en degene die normaal schatting ont-
vangt trekt op om die koning een lesje te leren. Voor de ongelovige is er
geen enkele reden om daar de hand van God te zien. Maar de gelovige
ziet, vooral omdat God niets doet zonder daar van tevoren over te spre-
ken (“zo zegt de HEER …”), dat God kiest om te werken door de handelin-
gen van mensen, soms door gelovige mensen tot een getuigenis, soms
door ongelovige mensen zonder dat zij dat zelf beseffen. Wat gebeurt, is
dus van tevoren voorzegd. De gelovige ziet de hand van God, niet omdat
er een ramp of iets anders gebeurt, maar omdat God van tevoren vertelt
wat Hij doet en vooral waarom Hij dat doet. Daarom is het herkennen van
wat er gebeurt zo essentieel, herkennen aan de hand van de Schrift. Dat
eist een kennis van Gods woord en het vertrouwen dat God altijd trouw is
aan Zijn woord. De ongelovige herkent niets, maar ziet er ook niets bij-
zonders in. Immers er gebeurt precies wat je zou kunnen verwachten.
Dáár begint het verschil tussen de gelovige die de hand van God herkent,
en de ongelovige die God niet kent en wellicht zelfs meent dat Hij niet
bestaat. Dat zijn de lessen die we uit het Oude Testament leren, naast
uiteraard het feit dat God uiteindelijk de gelovige redt. Hij redt hen niet
uit alle problemen, maar Hij heeft wel de belofte van heil gegeven, en de
gelovige heeft geleerd doordrongen te zijn van het gegeven dat God nooit
op Zijn woord terug zal komen.
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Studie 3

Lessen uit het verleden

De Makkabeese opstand

In studie 1 hadden we aangekondigd dat we in studie 3 zouden kijken
naar de ondergang van Jeruzalem in het jaar 70. Maar om dat in een Bij-
bels perspectief te kunnen plaatsen, begin ik toch met een gebeurtenis
uit de tijd tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Na hun terugkeer
uit de Babylonische ballingschap maakte het land van de Joden deel uit
van het Perzische rijk, dat in 333 v. Chr. op zijn beurt weer werd veroverd
door Alexander de Grote. Na Alexanders dood werd het verdeeld onder
vier van diens generaals, waarbij het gebied van Israël toeviel aan het
vanuit Syrië bestuurde rijk van Seleucus. Diens opvolgers trachtten hun
rijk naar het westen en het zuiden uit te breiden. Deze campagnes zijn
terug te vinden in de profetieën van Daniël 10 en 11. Daarin vinden we
o.a. melding van een mislukte expeditie tegen Egypte, door de Seleucidi-
sche koning Antiochus IV (175-164 v. Chr.). En daarna lezen we:

Eenmaal terug richt hij zijn woede tegen het heilig verbond en besteedt
hij zijn aandacht aan hen die het heilig verbond verzaken. Hij brengt
strijdkrachten op de been; die zullen het heiligdom, de vesting, ontwij-
den, het dagelijks offer afschaffen en een verwoesting brengend af-
godsbeeld oprichten. Degenen die zich niet houden aan het verbond,
verleidt hij op listige wijze tot afvalligheid, maar degenen die hun God
trouw zijn zullen zich met kracht verzetten. (Dan 11:30-32)

Dit slaat op Antiochus’ pogingen de Joden te ‘helleniseren’, d.w.z. zich
van hun – in zijn ogen primitieve – Joodse religie te ‘bekeren’ tot de
‘superieure’ Griekse cultuur. Daartoe heeft hij enkele malen de tempel te
Jeruzalem ontheiligd. Na zijn terugkeer van een voor hem desastreus
verlopen veldtocht in Egypte ging hij zover dat hij in de tempel een altaar
oprichtte voor de Griekse oppergod Zeus, daarop een zwijn offerde. In de
woorden van de NBG’51:

Zij zullen het heiligdom, de vesting, ontheiligen, het dagelijks offer
doen ophouden en een gruwel oprichten, die verwoesting brengt. (Dan
11:31)

Dit was voor de Joden de druppel die de emmer deed overlopen. Ze kwa-
men in opstand onder een groep leiders die we kennen als de Makka-
beeën. Ze vochten zich vrij van het grote en machtige Seleucidische rijk
en waren voor het eerst sinds 4½ eeuw weer een vrije en onafhankelijke
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natie. Een jaar na Antiochus’ gruweldaad werd de tempel volledig gerei-
nigd en opnieuw ingewijd, wat tot in onze dagen jaarlijks wordt herdacht
in het Chanoekafeest. En de herinnering aan deze succesvolle opstand
bleef de eerstvolgende eeuwen de basis vormen van hun zelfbeeld.

Maar er was een belangrijk detail dat we niet over het hoofd moeten
zien. God had door Daniël gezegd dat de buitenlandse heerser zijn aan-
dacht zou schenken aan ‘hen die het heilig verbond verzaken’. Ze had-
den zich bekeerd, en dáárom was God ze te hulp gekomen, niet om het
simpele feit dat ze afstamden van Abraham. Het andere vers waar ik de
aandacht op wil vestigen is vs. 31, dat spreekt van een gruwel die ver-
woesting brengt. Een ‘gruwel’ is in de Bijbel vaak de aanduiding van een
afgod, en de NBV vertaalt het daarom met ‘afgodsbeeld’. In dit geval was
er echter geen sprake van een beeld maar van een altaar.

De Joodse opstand van 66

Het land was vrij tot 65 v. Chr., toen het werd ingelijfd bij het Romeinse
Rijk. De Joden kregen echter bepaalde godsdienstige privileges. Zo wa-
ren ze vrijgesteld van de verplichting de Romeinse keizer als een god te
vereren, door jaarlijks wierook voor hem te branden. Maar in 34 na Chr.
kwam Caligula aan de macht, een keizer die zich meer nadrukkelijk dan
zijn voorgangers als godheid presenteerde. Dat bracht hem ertoe een
verordening uit te vaardigen dat er in de tempel in Jeruzalem een beeld
van hemzelf moest worden geplaatst. Begrijpelijkerwijs bracht dit aan-
zienlijke onrust teweeg onder de Joden. Zowel de Romeinse stadhouder
als de op dat moment regerende Herodes beseften dat iedere poging dit
bevel uit te voeren de vlam in de pan zou doen slaan. Ze traineerden de
zaak daarom, totdat Caligula in 41 plotseling overleed.

Onder Claudius keerde de rust weer. maar Claudius werd in 54 opge-
volgd door Nero, die er soortgelijke ideeën op na hield als Caligula, en er
ontstond opnieuw aanzienlijke onrust. De herinnering aan de succesvolle
opstand tegen Antiochus kwam weer boven en er ontstond een gespan-
nen sfeer. In 66 ontstond er tijdens een van de jaarlijkse feesten in Jeru-
zalem zoveel rumoer dat de locale Romeinse procurator het raadzaam
achtte de hulp in te roepen van de landvoogd Cestius Gallus in Tyrus. Die
trok met een troepenmacht naar Jeruzalem, maar de Joden weigerden
hem de toegang tot de stad. Gallus besefte dat hij te weinig soldaten had
voor een dergelijke openlijke rebellie en trok zich terug. Op de terugweg
liep hij in een hinderlaag van Joodse vrijheidsstrijders en werd verplet-
terend verslagen. En daarmee was de opstand een feit. Laten we deze
gebeurtenis nu eens van beide kanten bekijken.
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Het Romeinse Rijk was een enorm rijk, dat zich uitstrekte van Het huidige
Engeland en Duitsland in het noorden tot Noord-Afrika in het zuiden, en
in oost-west richting van de straat van Gibraltar tot het huidige Midden-
Oosten. En ergens langs de oostgrens woont een klein volkje dat in aan-
tallen niets voorstelt, dat ook niets bijdraagt aan de belangen van het
rijk, maar dat wel voortdurend problemen veroorzaakt, voortdurend
dwarsligt, en hardnekkig weigert te integreren. Onder andere omstandig-
heden zou je ze in hu eigen sop laten gaarkoken. Maar ongelukkigerwijs
wonen ze wel precies in die ene belangrijke corridor van noord naar zuid
– tussen de zee en de woestijn – die de Romeinen dringend nodig heb-
ben voor hun troepenverplaatsingen tussen het huidige Klein-Azië en
Egypte. Die moeten nu eindelijk eens begrijpen wie hier de baas is. Bo-
vendien: wanneer je dit niet meteen met krachtige hand de kop in drukt
schept dat een precedent en gaat het elders ook mis. Daar moet dus
even met harde hand orde op zaken worden gesteld.

Van de Joden uit gezien lag de zaak totaal anders. Zij zagen zichzelf als
Gods eigen volk, de elitenatie van deze wereld. “Wij zijn nakomelingen
van Abraham en we zijn nooit iemands slaaf geweest” verklaarden ze
trots aan Jezus (Joh 8:33). Dat was apert onjuist, maar zo zagen zij dat.
Goed, ze waren keer op keer onderdrukt geweest door andere volken, in
slavernij in Egypte, in ballingschap in Babylonië. Maar elke keer had God
die naties toch gestraft en Zijn volk weer bevrijd, dus dat ging ook nu ge-
beuren. Ze hadden zich vrijgevochten van dat machtige rijk van de Seleu-
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ciden, dat lot hing nu die Romeinen boven het hoofd. De ‘allerhoogste
God’ Zelf stond immers achter hen. Maar was dat zo? De vorige keer
hadden ze zich bekeerd, en daarom was God ze te hulp gekomen, niet
om het simpele feit dat ze afstamden van Abraham.

Hizkia-Sedekia, Jesaja-Jeremia

Toch nog weer even terug naar het OT. In 701 v. Chr., in de tijd van Jesa-
ja, had God Jeruzalem gered uit de handen van de Assyriër Sanherib. Het
was kantje-boord geweest, maar Sanherib had met de staart tussen de
poten moeten afdruipen. God had daar, door Jesaja, over gezegd:

… dit zegt de HEER over de koning van Assyrië: Hij zal deze stad niet te
na komen. Hij zal er geen pijl op afschieten, geen schild tegen ophef-
fen en geen wal tegen opwerpen. Hij zal op zijn schreden terugkeren
en deze stad niet te na komen – spreekt de HEER. (2 Kon 19:32-33)

Maar in 587 v. Chr., in de tijd van Jeremia, was Gods geduld met Zijn volk
op geweest en had Hij – Zelf – de Babyloniër Nebukadnezar laten ko-
men:

Daarom – dit zegt de HEER van de hemelse machten: Omdat jullie niet
naar mij hebben geluisterd, zal ik alle volken van het noorden met mijn
dienaar, koning Nebukadnessar van Babylonië, ontbieden – spreekt
de HEER. Ik stuur ze op de inwoners van dit land af en op alle omrin-
gende volken. Ik breng alle inwoners om; ze zullen afschuw en ontzet-
ting wekken, en dit land zal voor altijd in puin liggen. (Jer 25:8-9)

Het volk in Jeruzalem had gemeend dat zij onkwetsbaar waren en dat het
Nebukadnezar net zo zou vergaan als Sanherib. Maar dat was niet zo. Ze
vertrouwden op de aanwezigheid van de tempel in hun midden, want
God zou toch nooit toestaan dat die verwoest zou worden door een of
andere heidense machthebber? Maar God had door Jeremia laten weten
dat dat nu juist wel zou gebeuren:

Vertrouw niet op die bedrieglijke leus: “Dit is de tempel van de HEER!
De tempel van de HEER! De tempel van de HEER!” Als jullie je leven wer-
kelijk beteren, als jullie elkaar rechtvaardig behandelen, vreemdelin-
gen, wezen en weduwen niet onderdrukken, in dit land geen onschul-
dig bloed vergieten en niet achter andere goden aanlopen, jullie onheil
tegemoet, dan mogen jullie hier blijven wonen, in dit land dat ik jullie
voorouders gegeven heb. Zo is het altijd geweest, zo zal het dan altijd
zijn. (Jer 7:4-6)

En Hij had verwezen naar een eerdere soortgelijke gebeurtenis:
Ga maar eens naar het heiligdom in Silo, waar ik mijn naam vroeger
liet wonen, en zie wat ik er vanwege de wandaden van mijn volk Israël
mee heb gedaan. (vs 12)
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Niet de aanwezigheid van de tempel in hun midden was van belang; het
ging om hun gedrag:

Jullie stelen, moorden, plegen overspel en meineed, branden wierook
voor Baäl en lopen achter andere goden aan, die jullie eerst niet ken-
den. En toch durven jullie, terwijl jullie al die gruweldaden plegen, voor
mij te verschijnen in deze tempel, het huis waaraan mijn naam verbon-
den is, met de gedachte: Ons kan niets gebeuren! (vs 9-10)

En dan, als conclusie:
Denken jullie soms dat het huis dat mijn naam draagt een rovershol
is? Ik zie wel degelijk wat jullie doen - spreekt de HEER. (vs 11)

Laten we die beide gebeurtenissen eens naast elkaar zetten (zie de tabel
hierboven). Enerzijds koning Hizkia en de profeet Jesaja, anderzijds ko-
ning Sedekia en de profeet Jeremia:
• Beide koningen sturen een gezantschap naar de profeet van hun da-

gen. Maar Hizkia had vooraf beleden dat hij teveel had vertrouwd op
politieke verbonden en te weinig op God. Er is schuldbesef, want we

Hizkia en Sanherib

Hizkia … stuurde hofmeester El-
jakim, hofschrijver Sebna en de
oudsten van de priesters gehuld in
boetekleren naar de profeet Jesa-
ja.

De vraag:
Misschien slaat de HEER, uw God,
acht op wat … door de koning van
Assyrië (gezegd is) om de levende
God te honen, en misschien zal hij
die belediging vergelden. Bid daar-
om voor degenen van ons volk die
er nog over zijn.

Het antwoord:
Laat je niet ontmoedigen door de
woorden waarmee de koning van
Assyrië mij heeft bespot. Ik zal hem
… naar zijn eigen land doen terug-
keren, en daar zal ik hem een ge-
welddadige dood laten sterven.

(2 Kon 19:1-7)

Sedekia en Nebukadnezar

Koning Sedekia (stuurde) Paschur,
de zoon van Malkia, en de priester
Sefanja, de zoon van Maäseja,
naar Jeremia toe.

De vraag:
Nu koning Nebukadnessar van Ba-
bylonië ons aanvalt … Misschien
zal de HEER opnieuw wonderdaden
verrichten en zal de vijand het be-
leg opbreken.

Het antwoord:
Ikzelf zal met krachtige, sterke
hand tegen jullie strijden, vervuld
van grote woede en toorn … Ik zal
(deze stad) niet redden … Ze zal de
koning van Babylonië in handen
vallen en hij zal haar in vlammen
doen opgaan.’

(Jer 21:1-10)
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lezen van ‘boetekleren’. Hij vraagt ook niet zo maar om hun eigen be-
vrijding, hij wijst God op het feit dat Sanherib Hem gelijk gesteld had
aan de goden van de andere volken, en vraagt God daarom om duide-
lijk te tonen dat Hij onvergelijkbaar is. En God geeft hem de gevraagde
verzekering. Sedekia is alleen maar geïnteresseerd in zijn eigen veilig-
heid: kan God niet even een wonder doen en de zaak redden? En het
antwoord is nee! Hun houding is dus totaal verschillend.

• Hizkia had al daarvóór ijver voor God getoond, door een grote gods-
dienstige hervorming door te voeren. Sedekia was goddeloos. Hij had
bij God een eed van trouw gezworen aan Nebukadnezar, maar door in
opstand te komen, had hij die eed gebroken. En in zijn dagen ver-
trouwde het volk op de aanwezigheid van de tempel in hun midden,
maar tegelijkertijd bedreef het afgoderij in die tempel.

• Hizkia verootmoedigde zich, en gaf aan dat niet zijn eigen
‘rechtvaardigheid’ maar Sanheribs laster aan het adres van God de
basis voor Gods handelen zou moeten zijn. Sedekia was alleen maar
bezorgd om zijn eigen veiligheid.

Het resultaat was dat in Hizkia’s dagen de stad werd gered, terwijl die in
Sedekia’s dagen werd genomen en verwoest. Maar nu: in 166 v. Chr. wa-
ren de Joden succesvol in opstand gekomen tegen Antiochus, en ze
meenden dat DUS ook hun opstand tegen de Romeinen in 66 na Chr.
succesvol zou zijn. Maar de vergelijking tussen Hizkia en Sedekia toont
ons dat zulke verwachtingen niet altijd vervuld worden. Het hangt af van
andere dingen.

De opstand van 66

De vraag is dus concreet: was de situatie tijdens de opstand van 66 te
vergelijken met die ten tijde van Hizkia en Jesaja, of meer met die uit Je-
remia’s dagen? En voor het antwoord hoeven we niet ver te zoeken. Toen
Hij het tempelplein schoonveegde citeerde Jezus, in Mat 21:13, zowel
Jesaja als Jeremia: “Er staat geschreven: Mijn huis moet een huis van
gebed zijn (Jes 56:7), maar jullie maken er een rovershol (Jer 7:11) van!”
En twee hoofdstukken verder verwijt hij de leiders van het volk dat ze
zich feitelijk nooit bekeerd hebben, maar nog steeds wandelen op die
weg die ook hun voorvaderen zijn gegaan. Al het bloed van de rechtvaar-
digen dat ooit is vergoten, van Genesis tot Kronieken (het eerste en het
laatste boek van de Joodse Schriften) zal nu ‘gewroken worden’ omdat
‘de maat nu vol is’ (Mat 23:32-36). Die laatste uitdrukking was in Gene-
sis gebruikt voor de Kanaänieten (Gen 15:14-16). Kort voor de intocht
had God het volk Israël door Mozes geboden de Kanaänieten uit te roei-
en, wegens hun goddeloos gedrag. En Hij had ze gewaarschuwd die Ka-
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naänitische praktijken niet over te nemen. Door die uitdrukking nu op
Israël zelf toe te passen geeft Jezus aan dat ze zullen worden gestraft
voor het feit dat ze dat nu juist wel gedaan hebben. En Hij besluit daarom
met: “Zie, uw huis (niet ‘jullie stad’, zoals in de NBV!) wordt aan u over-
gelaten” (vs 38). De tempel had Gods huis moeten zijn, en een huis van
gebed voor alle volken. Maar ze hadden het, net als in de tijd van Jere-
mia, tot een rovershol gemaakt. En dus was het niet langer Gods huis,
maar hun huis. En dat huis zou nu aan henzelf worden overgelaten: dat
zou hen niet beschermen, het zou integendeel verwoest worden en zijzelf
zouden daarin mee ten onder gaan. De strijd zou dus geen herhaling wor-
den van de opstand tegen Antiochus.

De Romeinen lieten er geen gras over groeien maar zonden hun leger-
commandant Vespasianus met een compleet legioen om het gebied
weer onder Romeins bestuur te brengen. Die valt het gebied zowel uit het
noorden aan als vanaf de oostzijde van de Jordaan. Eind 67 staan Gali-
lea en Samaria, plus een deel van Judea, al weer onder Romeins gezag.
Een jaar later rest er nog een klein stukje Judea, van Jeruzalem tot de
vesting Massada in het Judeese bergland. En dan gebeurt er iets opval-
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lends. Er was toenemende onvrede in het rijk over Nero’s eigenzinnige
bestuur, en in enkele provincies komen Romeinse legercommandanten
daartegen in opstand. Zij trachten van de omstandigheden gebruik te
maken om zelf keizer te worden. Andere legercommandanten sluiten zich
daar vervolgens bij aan. Nero ziet geen uitweg meer en berooft zich van
het leven. De ene generaal laat zich tot keizer kronen, maar wordt ver-
moord door de andere en plotseling heerst er chaos in het rijk. Vespasia-
nus’ troepen roepen hem uit tot keizer, en hij haast zich naar Rome om
orde op zaken te stellen en gedurende heel het jaar 69 ligt de campagne
in Judea stil.

De Joodse vrijheidsstrijders gebruiken de gelegenheid om Jeruzalem te
versterken voor de belegering die ongetwijfeld gaat komen. Maar de
christenen herinneren zich Jezus’ waarschuwing:

Wanneer jullie zien dat Jeruzalem door legertroepen omsingeld is,
weet dan dat de verwoesting van de stad nabij is. Wie in Judea is moet
dan de bergen in vluchten … want in die dagen wordt de straf voltrok-
ken, waardoor alles wat geschreven staat in vervulling zal gaan. (Luc
21:20-22)

Dit is de weergave van Lucas, bestemd voor zijn niet-joodse lezerspu-
bliek. Matteüs geeft echter Jezus’ concrete woorden. Hij spreekt daarin
niet over legers, maar over een ‘gruwel die verwoesting brengt’, die zij
zouden zien staan ‘op de heilige plaats’ (Marcus: een plaats waar hij niet
hoort), en Hij verwijst daarbij nadrukkelijk naar Daniël. Hij wijst ze dus op
die eerdere situatie in de tijd van Antiochus, maar geeft tegelijkertijd aan
dat ze nu moeten vluchten, “want in die dagen wordt de straf voltrokken,
waardoor alles wat geschreven staat in vervulling zal gaan”. En volgens
de kerkvader Eusebius zijn de christenen in die tijd inderdaad uit Jeruza-
lem weggevlucht. Dus toen de Romeinen in het voorjaar van 70 plotse-
ling weer in actie kwamen en het beleg voor de stad sloegen, waren zij al
weg. Daaruit kunnen we vervolgens een interessante conclusie trekken:
• Zij die Jezus’ woorden kenden en geloofden, vluchtten weg toen dat

nog kon, ook al leek alles veilig.
• Zij die zijn woorden niet kenden of niet geloofden, waren de stad bin-

nengetrokken en kwamen om.

Hoe pakken we het aan

Wanneer we de lessen uit het verleden hebben gezien en begrepen, wel-
ke conclusies trekken we daar dan uit voor onszelf? Wanneer we menen
dat we goede redenen hebben om er van uit te gaan dat we leven in de
laatste dagen, wat gaan we dan doen? De apostel Paulus had aan de
gemeente te Tessalonica geschreven:
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Broeders en zusters, over de komst van onze Heer Jezus Christus en
het tijdstip waarop we met hem worden verenigd, zeggen we u: verlies
niet meteen uw verstand en raak niet in paniek (2 Tes 2:1-2).

Maar vooral ook deze waarschuwing:
Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de af-
val komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des
verderfs. (vs 3, NBG’51)

Laat niemand u misleiden. Dat was de waarschuwing die Jezus had gege-
ven in Zijn rede op de Olijfberg.

Pas op dat niemand jullie misleidt. (Mat 24:4)
Er zullen talrijke valse profeten komen die velen zullen misleiden. (vs
11)

Maar wat bedoelt Paulus met die ‘mens der wetteloosheid'? Daarover
bestaan veel ideeën, maar in feite gaat het om een normaal, bekend bij-
bels begrip. Wetteloosheid is in de Bijbel de normale uitdrukking voor
iemand die zich niet aan ‘de Wet’ houdt (dus ‘de wet van Mozes’). Wette-
loos is daarmee vrijwel identiek met goddeloos. Ook daarover had Jezus
gesproken:

Er zullen talrijke valse profeten komen die velen zullen misleiden. En
doordat de wetteloosheid toeneemt, zal bij velen de liefde bekoelen.
(vs 11-12)

Jezus had dus gewaarschuwd niet afvallig te worden van het ware geloof,
en Paulus herhaalt dat. Die ‘wetteloze’ is de tegenhanger van ‘de getrou-
we’. Wie Jezus’ woorden niet in acht neemt is een ontrouwe, of – in bij-
belse terminologie – een wetteloze. Die zal door zijn ontrouw veroordeeld
worden en verloren gaan, in bijbelse termen: hij gaat zijn ‘verderf’ tege-
moet. Die zal zich dan ‘openbaren’. M.a.w. de tijd zal komen dat hij open-
lijk zal tonen aan welke kant hij staat. In het jaar 70 gebeurde dat door-
dat degenen die Jezus’ woorden geloofden, tijdig de stad uitvluchtten,
terwijl zij die zich koesterden in valse hoop er juist binnentrokken. Daar-
mee toonden zij aan welke kant zij stonden, en hun keuze bepaalde ver-
volgens of ze ontkwamen of dat ze met de stad ten onder gingen.

Wat er van ons wordt verwacht

Wat moeten wij dan doen? Moeten wij de stad uit vluchten? Kunnen we
de stad ontvluchten? En welke stad dan? Openbaring geeft ons het ant-
woord op die laatste vraag. Daar wordt onze wereld beschreven als een
modern Babylon, en – met een verwijzing naar de getrouwen in de tijd
van Jeremia en Daniël - wij worden opgeroepen die stad te verlaten, voor-
dat haar ondergang komt:
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Gevallen, gevallen is Babylon, die grote stad! Ze is een woonplaats
voor demonen geworden, ze biedt onderdak aan elke onreine geest,
elke onreine vogel en elk onrein, afschuwelijk dier … Toen hoorde ik
een andere stem uit de hemel zeggen: ‘Ga weg uit die stad, mijn volk,
zodat je geen deel hebt aan haar zonden en ontkomt aan de plagen
die haar zullen treffen. Want haar zonden reiken tot aan de hemel en
God zal haar onrecht vergelden. (Op 18:2,4-5)

Die laatste zin (haar zonden reiken tot aan de hemel) is een verwijzing
naar de toren van Gen 11:4. Maar het beeld beschrijft hier een volledig
van God afgedwaalde wereld, een wereld die de Mammon (het materia-
lisme) is gaan dienen. Die wereld zal worden vernietigd, Maar hoe kun je
daar dan uit wegvluchten? Waarheen dan? Openbaring is nu niet ons
onderwerp, maar wat hier wordt bedoeld is dat we de gezindheid van de-
ze wereld moeten ontvluchten, de mentaliteit daarvan.

Maar hoe gaat dat dan bij de wederkomst? Kun je het overleven, wan-
neer de wereld om je heen ten onder gaat? Ja dat kan. Mark heeft ons in
Studie 2 laten zien hoe Jeremia werd gered, niet eenmaal maar telkens
weer, telkens wanneer het fout dreigde te gaan. Ik wil daar nog twee an-
deren aan toevoegen. Allereerst die Nubiër (NBG’51: Ethiopiër) die hem
redde uit die put:

Dit zegt de HEER de God van Israël: Ik heb niet beloofd dat ik deze stad
zou redden, maar gezegd dat ze ten onder zou gaan. Mijn woorden zal
ik nu waarmaken … maar jou zal ik redden … Ik zal je laten ontkomen.
Je zult geen gewelddadige dood sterven, maar worden gespaard om-
dat je op mij hebt vertrouwd – spreekt de HEER. (Jer 39:15-18)

Zijn beloning is dus dat hij niet mee omkomt met de rest. Alleen maar
dat, maar dat is genoeg. De andere is Baruch, Jeremia’s secretaris, zoals
hij wel is genoemd:

Dit zegt de HEER, de God van Israël, tegen jou, Baruch: Je hebt gezegd:
“Wee mij, de HEER heeft mijn leed met leed vermeerderd, moe ben ik
van zuchten, rust vond ik niet.” Maar dit zegt de HEER tegen jou: Wat ik
gebouwd heb, breek ik af, wat ik geplant heb, ruk ik uit, dat hele land.
Zou jij dan voor jezelf naar iets bijzonders streven? Doe dat niet, want
ik zal onheil brengen over al wat leeft – spreekt de HEER – maar jou
laat ik je leven behouden, waar je ook naartoe gaat.’ (Jer 45:2-5)

Hij zou het niet gemakkelijk krijgen, maar God laat hem zijn leven behou-
den. Hij had gehoopt op meer, maar dit moet genoeg zijn. En wij doen er
goed aan er op voorbereid te zijn, dat het ons net zo kan gaan. We weten
niet wat er zal gaan gebeuren, maar wanneer we ons voorbereiden op
zoiets als dit, kan het in elk geval nooit tegenvallen. En het moet ons ge-
noeg zijn!
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Conclusie

Wanneer we dit samenvatten komen we dus tot de volgende conclusie.
De twaalf hadden Jezus gevraagd “Vertel ons, wanneer zal dat allemaal
gebeuren en aan welk teken kunnen we uw komst en de voltooiing van
deze wereld herkennen?” En Jezus’ antwoord was geweest: “Pas op dat
niemand jullie misleidt.” Hij spreekt vooral van waakzaamheid. We moe-
ten altijd gereed zijn, want we kennen de tijd niet. Maar we moeten
waakzaam zijn en Hij moet ons ‘bezig’ vinden. En wat zijn dan de risico’s
die ons bedreigen? De volgende
• Je onvoldoende bewust zijn dat het einde, hoe dan ook, gaat komen.

Petrus schrijft over het geduld van God, Die in de dagen van Noach
bleef afwachten, ‘terwijl de ark in gereedheid werd gebracht’ (1 Pet
1:20). En Jezus zei daarover dat zij ‘niets bemerkten, eer de zond-
vloed kwam en hen allen wegnam’. Zo zou ook Zijn komst zijn (Mat
24:20, NBG’51). Zij verwarden dus Gods geduld met een tolerantie
van hun gedrag.

• Over ‘de steden van de vlakte’ zei Jezus dat de inwoners daarvan ge-
woon doorgingen met hun dagelijkse leven, tot ‘de dag dat Lot uit So-
dom wegvluchtte, en het uit de hemel vuur en zwavel regende, waar-
door allen omkwamen’ (Luc 17:29). Zo zou het ook gaan bij Zijn we-
derkomst. Zij hadden Lots waarschuwing niet serieus genomen.

• En over diezelfde gebeurtenis had Hij gezegd: “Denk aan de vrouw
van Lot! Wie probeert zijn leven veilig te stellen zal het verliezen,
maar wie het verliest zal het behouden” (vs 32-33). Dat leven dat ze
trachtte veilig te stellen was haar vertrouwde, en wellicht luxe, leven
in Sodom. Maar doordat ze daar voortdurend naar terugverlangde
(daarnaar ‘omkeek’), bracht ze zich niet snel genoeg in veiligheid en
werd ze door het onheil achterhaald. Ze was dus teveel gehecht aan
wat ze achter moest laten.

Maar daar overheen was er nog een ander risico. De Joden in de 1e eeuw
waren teveel bezig met politieke zaken: hun vrijheid. Ze leefden in een
vals vertrouwen. En te weinig met de vraag ‘hoe overleven we dit? Wat
verwacht God van ons? Zo ging het in de 1e eeuw, maar hoe zit dat in
onze eeuw? En hoe zit dat met onszelf? Velen menen dat ze wel degelijk
waakzaam zijn; ze bestuderen ‘de tekenen der tijden’. Maar dat is de
‘politieke’ kant. Wij moeten ons afvragen: ‘hoe overleef ik dit? Wat ver-
wacht God van mij? Want het gaat niet om een verschil tussen gelovigen
en goddelozen; het gaat om het verschil tussen wie God dient en wie al-
leen maar meent Hem te dienen. Dat laatste is waar we op zullen worden
beoordeeld. En daarom is dat waar Studie 4 tenslotte over gaat.
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Studie 4

Wat moeten wij doen, broeders?

We komen nu tot de afronding van onze studie, en dan kunnen we con-
stateren dat we voornamelijk twee verschillende aspecten hebben bestu-
deerd van het laatste oordeel in de eindtijd:
• Het oordeel vergeleken met de vloed, de ondergang van goddeloze

mensen.
• Een schifting tussen degenen die waakzaam zijn en degene met valse

verwachtingen, zoals de ondergang van het Joodse volk in het jaar 70.
Van het eerste aspect lezen we:

… de toenmalige wereld is vergaan toen ze door het water werd over-
spoeld. Maar de tegenwoordige hemel en aarde worden door datzelfde
woord bewaard om op de dag van het oordeel, waarop de goddelozen
ten onder zullen gaan, te worden prijsgegeven aan het vuur. (2 Pet 3:6-
7).

Van het tweede aspect hebben we gezien dat de feitelijke vraag van de
twaalf op de Olijfberg niet werd beantwoord, maar dat er in plaats daar-
van een antwoord kwam op een vraag die ze niet gesteld hadden, maar
die ze hadden moeten stellen

VRAAG: Vertel ons, aan welk teken kunnen we uw komst en de voltooi-
ing van deze wereld herkennen?
ANTWOORD van Jezus: “Pas op dat niemand jullie misleidt … Daarom
moeten ook jullie klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijd-
stip waarop je het niet verwacht. (Mat 24:4).

Het eerste aspect is voor de gelovige wellicht minder belangrijk, behalve
om als aanmoediging te dienen om beter te getuigen. Maar het tweede
aspect is juist voor de gelovige van groot belang. Dat ‘niet verwachten’
werd gezegd tot de discipelen, niet tot een ongelovige wereld.

Tekenen van de eindtijd

Toch staan in de Schrift een aantal tekenen van de eindtijd. Jezus zegt
bijvoorbeeld: “Zo moeten jullie ook weten, wanneer je die dingen ziet ge-
beuren, dat het koninkrijk van God nabij is” (Luc 21:31). Er volgt dan een
rijtje met tekenen, en al vanaf die tijd komen mensen steeds met de
vraag: “Wanneer zal dat gebeuren”? Als de discipelen Jezus weer zien na
de opstanding lezen we:

Zij die bijeengekomen waren, vroegen hem: Heer, gaat u dan binnen
afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen? Hij antwoordde:
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Het is niet jullie zaak om te weten wat de Vader in zijn macht heeft
vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen
zullen plaatsvinden. (Hand 1:6-7)

Eerder had Jezus al gezegd:
Niemand weet wanneer die dag of dat moment zal aanbreken, de en-
gelen in de hemel niet en de Zoon niet, alleen de Vader. Pas op, wees
waakzaam, want jullie weten niet wanneer die tijd zal komen. (Mar
13:31-32)

Jezus zelf zegt het niet te weten, en het lijkt arrogant om dan te veronder-
stellen dat wij het wel kunnen bepalen. De les is niet om te proberen het
toch vast te stellen, de les is om waakzaam te zijn, omdat we het niet
weten. De tekenen zijn dus niet bedoeld om precies te bepalen wat er
moet gebeuren. Ze zijn gegeven om waakzaam te zijn, lezen we steeds.
Laten we dan naar een paar tekenen kijken.

Nu actueel: een financiële crisis

Als eerste voorbeeld zien we Europa. De koning ten tijde van Daniël ziet
in een droom een groot beeld, samengesteld uit verschillende metalen.
Daniël legt dan aan de koning uit dat
de verschillende delen ervan, aange-
duid door die verschillende metalen,
achtereenvolgende grote rijken voor-
stellen. Hier ontbreekt de ruimte om
dat uitgebreid te behandelen, maar we
weten uit de geschiedenis welke rijken
er achtereenvolgens zijn geweest. Da-
niël beschrijft als vierde de benen van
ijzer, wat dan een beeld moet zijn van
het Romeinse rijk. Daarna beschrijft hij
wat daar nog uit voort zal komen:

U zag dat de voeten en tenen voor
een deel uit pottenbakkersleem en
voor een deel uit ijzer bestonden;
dat betekent dat het koninkrijk ver-
deeld zal zijn. Het zal iets van de
hardheid van ijzer hebben, daarom
zag u ijzer voor u, vermengd met
kleiachtig leem. Dat … betekent dat
het koninkrijk voor een deel sterk zal
zijn, voor een deel broos. (Dan 2)
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Algemeen wordt aangenomen dat de voeten met de tien tenen een beeld
zijn van Europa. En is dit niet een treffende beschrijving van het huidige
Europa, zeker als we naar de huidige financiële crisis kijken. Europa
wordt als wereldmacht gezien, maar is niet in staat om problemen daad-
werkelijk op te lossen, voornamelijk door politieke onwil en de angst om
stemmen te verliezen. Verkiezingen eerst in het ene land en dan in een
ander hebben het zwalkend beleid van de laatste jaren opgeleverd. Sterk
en zwak, tot één verbonden, of tot elkaar veroordeeld. Voor ongelovigen
is dit een verschijnsel dat zich zo vanzelf ontwikkeld heeft, voornamelijk
door onze vorm van democratie, in onze ogen de minst slechte vorm van
bestuur. Maar de gelovigen hadden toch moeiteloos een vervulling moe-
ten zien van wat eeuwen geleden aangekondigd is. Een Europa dat pro-
beert één geheel te vormen terwijl het deels sterk en deels zwak is.

Nu actueel: het optreden van de kolonisten

Als een tweede voorbeeld zien we Israël. Op zich was het ontstaan van
de huidige natie Israël een klein wonder. Dat was ook van tevoren voor-
speld, maar dat is alweer zestig jaar ge-
leden. Er is de profetie hoe alle volken
op zullen trekken tegen Israël.

Ik zal alle volken samenbrengen –
zegt de HEER om tegen Jeruzalem ten
strijde te trekken. De stad zal worden
ingenomen, de huizen zullen worden
geplunderd en de vrouwen verkracht.
De helft van de inwoners wordt in bal-
lingschap weggevoerd, maar het deel
dat overblijft zal niet worden uitge-
roeid. (Zach 14:2)

Het gaat hier niet om een aantal islami-
tische landen, maar om alle volken. Dit
is meer actueel. Door het optreden van
onder meer de Joodse kolonisten krijgt
Israël een steeds slechtere pers. Het
wordt simpel voorgesteld alsof Israël
vrede zou kennen als het zich terug zou
trekken achter de grenzen zoals die tot
1967 golden. Daarbij wordt de vraag
waarom er toen dan geen vrede was
vergeten. Maar de publieke opinie, ook
in Nederland is in nog geen 40 jaar vol-
ledig omgeslagen, van pro-Israëlisch
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naar pro-Palestijns. De machtswisselingen bij de buurvolken zullen ook
gevolgen hebben. Het lijkt alsof het vredesverdrag met Egypte zijn lang-
ste tijd heeft gehad. Daarnaast is ook de situatie met Iran een zorg. Wat
zal Israël doen? Vaak zijn het Christenen die een tegengeluid willen laten
horen. Dat is uiteraard goed bedoeld. Maar de profetie zegt dat alle vol-
ken op zullen trekken (dat zou bijvoorbeeld onder leiding van de Verenig-
de Naties kunnen zijn), en dat betekent toch dat zij al hun vrienden ver-
liezen. Als je nu ziet hoe de publieke opinie langzaam opschuift naar anti-
Israël, en als je vervolgens ziet dat het alleen de machtige Joodse lobby
in de Verenigde Staten is die ervoor zorgt dat er nu nog veto’s uitgespro-
ken worden, is de vervulling van deze profetie niet langer ondenkbaar.
Voor ongelovigen is dat het gevolg van de huidige politieke situatie. Een
zeer sterke bevolkingstoename in de Gazastrook heeft gezorgd voor een
onhoudbare toestand en Israël weigert zich behulpzaam op te stellen.
Voor de ongelovige volledig verklaarbaar zonder enige bemoeienis van
God. Maar tegelijk zou het voor de gelovige duidelijk moeten zijn dat de
wereld om ons heen voldoende tekenen laat zien.

Het nut van tekenen

Zo komen we terug waar we zijn begonnen. Als de tekenen niet bedoeld
zijn om precies te weten wat er gaat gebeuren, waarom hebben we deze
tekenen dan. Waarom vertelt God dingen die we in onze tijd herkennen.
Jezus zei ooit, in een ander verband, tot zijn discipelen “Ik zeg het jullie
nu al, voor het gaat gebeuren; wanneer het dan gebeurt, zullen jullie ge-
loven dat ik het ben” (Joh 13:19). Iets later vertelt Jezus hen weer iets
wat gaat gebeuren en dan zegt Hij weer: “Ik vertel jullie dit nu, voordat
het gebeurt, zodat jullie het geloven wanneer het zover is” (Joh 14:29).
Tekenen zijn dus gegeven om ze te herkennen als ze gebeuren zodat ons
geloof dan versterkt wordt. Van ons wordt niet verwacht dat we de Bijbel
als horoscoop gebruiken om te vertellen in welke volgorde alles gaat ge-
beuren, maar opdat ons geloof, ons vertrouwen op God, versterkt wordt.
We kunnen verwachten dat het in de toekomst echt spannend wordt.
Jezus waarschuwde: “En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees
en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen …”; en
dan zegt Jezus tegen de gelovigen: “Wanneer nu deze dingen beginnen
te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing
nabij is.” (Luc 21:28 NBG)

Dat is een andere manier om tegen een crisis aan te kijken. Pas als we
tekenen uit Gods woord herkennen kunnen we daar kracht en vreugde
uit putten. Dat vereist uiteraard een kennis van Gods woord. Maar we
moeten ook weer niet vooringenomen zijn, waardoor we tekenen niet
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zouden herkennen omdat wij zelf een ande-
re invulling voorspeld hebben. Als de Joden
in 70 na Christus hun Schriften met minder
vooringenomenheid hadden bestudeerd,
zouden ze wellicht de lessen gezien hebben.
Daarom geldt steeds de vraag hoe het met
ons geloof gesteld is. Worden we als Baruch
steeds moedelozer omdat alles steeds meer
fout lijkt te gaan in onze wereld, of worden
wij steeds meer overtuigd van de waarheid
van Gods woord en dus de betrouwbaarheid
van God? In dat laatste geval is een crisis
juist een aanleiding om over ons geloof te
spreken, om te tonen dat we vol vertrouwen
zijn. We hebben geen spoorboekje van de
gebeurtenissen. We staan ook niet langs de
zijlijn, maar er midden in. En we zijn vol ver-
trouwen over de afloop omdat we zien dat
God alles onder controle heeft. Het loopt
precies volgens Zijn plan. De volgende stap
zal komen, zonder dat we precies een volg-
orde weten of het moment kunnen voorspel-
len. Maar hij zal zeker komen omdat alle
stappen tot nu toe zijn gekomen.

Een daad van geloof

Eerder hebben we gezien hoe van alle gelovigen een daad van geloof
gevraagd werd. Noach moest een ark bouwen zonder precies te weten
wat er ging gebeuren. Lot moest alles achterlaten op het woord van twee
vreemdelingen zonder te weten hoe de stad verwoest zou worden.
Rachab moest een teken tonen en met haar familie samen binnen in
haar huis blijven, wachtend op wat komen ging, minstens zeven volle da-
gen, zonder dat zij wisten wat er ging gebeuren. Daniël en Jeremia moes-
ten hun geloof tonen ondanks alles wat ze ondergingen, zonder te weten
wat er met hen gebeuren zou. Ook van ons wordt gevraagd om dat geloof
uit te stralen als we tekenen in vervulling zien gaan, waaronder een serie
oordelen over in het bijzonder de westerse wereld. Ook wij moeten dan
datzelfde geloof en vertrouwen in God uitstralen. Er is voldoende onge-
loof in onze wereld, waar Petrus al over sprak:

Vergeet vooral niet dat er aan het einde van de tijd spotters zullen ko-
men, die hun eigen begeerte volgen en smalend vragen: ‘Waar blijft hij
nu? Hij had toch beloofd te komen? De generatie voor ons is al gestor-
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ven, maar alles is nog steeds zoals het sinds het begin van de schep-
ping geweest is.’ … De Heer is niet traag met het nakomen van zijn
belofte, zoals sommigen menen; hij heeft alleen maar geduld met u,
omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat.
(2 Pet 3:3-9)

Het oordeel komt, voor de wereld, maar ook voor de gelovigen. De op-
roep was om “Babel” te verlaten, en Babel is een beeld van een materia-
listische westerse wereld, juist dat deel van de wereld dat van oorsprong
Christelijk is. De oproep moet betrekking hebben op de gezindheid van
Babel. Vele Christenen hebben gemeend dat God en Mammon wel dege-
lijk samen te dienen zijn. En het gevolg daarvan is een financiële crisis,
veroorzaakt door de hebzucht van de westerse wereld met bedragen die
ons voorstellingsvermogen verre te boven gaan. Ondanks het veroorza-
ken van deze crisis voelt de westerse wereld zich nog steeds superieur.
Wij denken te kunnen bepalen hoe andere landen zich dienen te gedra-
gen, en proberen dat ook op te leggen, maar wij laten ons niet op ons
eigen gedrag aanspreken. Is dat niet wat Jezus bedoelde met een balk
en een splinter? Maar in dit alles ziet de ongelovige het normale gevolg
van menselijk handelen. De hand van God is daarvoor “niet nodig”. Daar-
tegenover zou de gelovige wel degelijk de hand van God moeten zien.
Daarom de waarschuwing van Jezus aan zijn discipelen dat het geloof zal
vervagen, dat gelovigen steeds meer gaan twijfelen aan de hand van
God. Omdat mensen minder goed bekend zijn met de Schrift herkennen
zij de tekenen niet, en missen dus duidelijke signalen van Gods optre-
den. Daardoor wordt hun geloof niet versterkt en bestaat het grote risico
dat zij in een vicieuze cirkel komen, waarvan de uitkomst alleen kan zijn
dat er geen diepgeworteld vertrouwen op God meer is.

Uit Openbaring is op te maken dat het westen getroffen wordt door een
serie oordelen, waarvan terrorisme goed past bij een van de beschreven
symptomen. In onze wereld zien we een aantal islamitische landen die
met lede ogen aanzien hoe westerse normen en waarden de jeugd in
hun land beïnvloeden. Daar komt bij dat het westen zijn eigen ideeën op
wil dringen. En tot overmaat van ramp denkt het westen op dezelfde ma-
nier om te kunnen gaan met het geloof van moslims en hun geschriften,
als ze gewend zijn om te gaan met Christenen en hun Bijbel. Van het ver-
branden van een oude Bijbel ligt niemand wakker. Vroeger verbrandde
zelfs de kerk Bijbels. Dat ligt iets anders bij het verbranden van stukken
Koran. Ook spotprenten over de profeet worden wat anders ontvangen.
Maar het gevolg is wel dat de volgende generatie terroristen opgeleid
wordt. Voor de niet-gelovige typerend voor de invloed van religies op de
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samenleving. Maar het komt wel overeen met wat duizenden jaren gele-
den is opgeschreven onder leiding van Gods Geest.

De zorg voor de naaste

Jezus werd gevraagd wat het grootste gebod was, en zijn antwoord was:
Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met
heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is
daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. (Mat 22:37-39)

Maar telkens in de Schrift zien we dat het volgen van het eerste gebod,
het liefhebben van God, juist blijkt uit het houden van het gebod wat er-
aan gelijk is, namelijk het liefhebben van de naaste, en met name de
minder bedeelde. God kan van alles voor ons doen, maar er is niets waar
God ons voor nodig heeft. Wat God van ons vraagt is dat wij de liefde en
dankbaarheid die wij voelen, door wat God voor ons doet, te tonen aan
onze naaste, aan de zwakkere in de maatschappij. Dat is a.h.w. een
voortzetting van Gods liefde in de wereld. Door alle tijden heeft God men-
sen daarop aangesproken. We zien in de tijd van Jeremia hoe een gebrek
aan respect voor God tot uiting komt in het niet ondersteunen van “wees
en weduwe”, de zwakke in de samenleving. Zij vertrouwden ten onrechte
op Gods tempel in hun midden.

Vertrouw niet op die bedrieglijke leus: “Dit is de tempel van de HEER!”
Als jullie je leven werkelijk beteren, als jullie elkaar rechtvaardig be-
handelen, vreemdelingen, wezen en weduwen niet onderdrukken, in
dit land geen onschuldig bloed vergieten en niet achter andere goden
aanlopen, jullie onheil tegemoet, dan mogen jullie hier blijven wonen,
in dit land dat ik jullie voorouders gegeven heb. (Jer 7:4-7)

En in het Nieuwe Testament zien we hoe degenen die niet onderhouden
worden, en proberen op een verkeerde manier toch een inkomen te heb-
ben als zondares of tollenaar, uit de synagoge worden gezet. Het is iro-
nisch hoe Jezus veroordeeld wordt omdat hij mensen helpt op de sabbat,
als hij bijvoorbeeld een zieke geneest. Maar ook Jezus houdt in het oor-
deel dezelfde maatstaf aan. Hij wijst mensen die zelf denken discipel te
zijn af, en dan zeggen zij:

Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien of dorstig, als vreemde-
ling of naakt, ziek of in de gevangenis, en hebben wij niet voor u ge-
zorgd?” En hij zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie
voor een van deze onaanzienlijken niet gedaan hebben, hebben jullie
ook voor mij niet gedaan. (Mat 25:44-45)

Jezus vraagt ook onze liefde voor Hem te tonen aan onze naaste. Daar-
om volgt er gelijk na het hoofdstuk met tekenen van de wederkomst een
heel hoofdstuk met waarschuwingen tegen vals vertrouwen. We zien tien
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jonge vrouwen die op een bruidegom wachten. Het zijn geen ongelovigen,
maar ze staan symbool voor discipelen. En de bruidegom wijst er vijf af:

Enige tijd later kwamen ook de andere meisjes. Ze riepen: ‘Heer, heer,
laat ons binnen!’ Maar hij antwoordde: ‘Ik ken jullie werkelijk niet.’
Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag en op welk
tijdstip hij komt. (Mat 25:11-13)

In een volgende gelijkenis deelt de heer talenten uit aan zijn dienaren,
weer een beeld van discipelen. Maar later zegt hij tot één:

Pak hem dat talent maar af en geef het aan degene die er tien heeft.
Want wie heeft zal nog meer krijgen, en wel in overvloed, maar wie
niets heeft, hem zal zelfs wat hij heeft nog worden ontnomen. En die
nutteloze dienaar, gooi die eruit, in de uiterste duisternis, waar men
jammert en knarsetandt. (Mat 25:28-30)

Steeds weer blijkt Jezus mensen die menen te geloven afwijst met de
woorden dat Hij hen niet kent. Maar tot de discipel die werkelijk uitgezien
heeft naar zijn Heer klinken andere woorden.

Dan zal de koning tegen de groep rechts van zich zeggen: Jullie zijn
door mijn Vader gezegend, kom en neem deel aan het koninkrijk dat al
sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is. (Mat
25:34)
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Tot slot

We hebben dat heerlijke vooruitzicht in de toekomst. Er komt inderdaad
een oordeel, maar dat is niet waar je je volledig op moet richten. De oor-
delen die komen, worden omschreven als de geboorteweeën van een
nieuwe wereld, van voorbijgaande aard om iets nieuws voort te brengen.
Er komt een nieuwe samenleving waar wij deel van mogen uitmaken. Die
weeën zullen pijnlijk zijn, maar wat erna komt geeft zoveel vreugde. Als
wij, onder andere door de tekenen, volledig op God vertrouwen, weten
dat Hij alles leidt, en dan zijn we ook zeker van de vervulling van de belof-
te “Wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden”. Wie volhardt
mag de geboorte van die nieuwe dag zien. Met een verwijzing naar de
tent van God, destijds in het midden van het volk in de woestijn, staat in
Openbaring:

En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen: Zie, de tent van God
is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volken zijn
en God zelf zal bij hen zijn, en Hij zal alle tranen van hun ogen afwis-
sen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch
moei te zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. (Op
21:3-4).

Wij zien de tekenen, wij weten daarom dat we kunnen vertrouwen op
Gods woord, op Zijn beloften, en daarom weten wij dat ook deze woorden
zeker werkelijkheid zullen worden.
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