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Het zal niemand ontgaan zijn dat we in turbulente tijden leven. De me-
dia staan bol van oorlogen, terrorisme, op drift geraakte volksgroepen,
criminaliteit, corruptie, bedrog, financiële crises, natuurrampen, etc.
We hebben of krijgen hier allemaal mee te maken. Er zal geen zinnig
mens zijn die er niet over nadenkt hoe de problemen, waar we als
mensheid mee te kampen hebben, opgelost kunnen worden. Tenzij je
zelf natuurlijk het probleem of medeschuldige daaraan bent. En ook
denk ik dat iedereen die niet de kop in het zand steekt, zich afvraagt
waar dit alles toe leiden zal. Want het zou zelfbedrog zijn te denken
dat het allemaal wel meevalt, hier grotendeels overwaait, of straks op
de een of andere manier wel weer verdwijnt. Was het maar waar! Of
we het nu leuk vinden of niet: de problemen zijn ons mensen zo boven
het hoofd gegroeid, dat we ze niet meer de baas zijn. De oorzaak is,
dat wij denken dat met het aanpakken van de symptomen ook het pro-
bleem ‘vanzelf’ wordt opgelost. Iedereen weet echter dat je koorts of
pijn kunt bestrijden, maar dat dit niet wil zeggen dat je beter bent. Je
merkt de vervelende gevolgen van je ziekte niet meer zo, maar wat is
de oorzaak daarvan? Een ontsteking? Een maagzweer? Kanker? Wie echt
beter wil worden moet de oorzaak zoeken en die aanpakken. In geeste-
lijke zin is niet onze zonde als zodanig het grootste probleem, maar
onze innerlijke gesteldheid. Zonden kun je bestraffen of vergeven,
maar het is beter ze te voorkomen dan te genezen. Dit is de les die God
ons in Zijn woord keer op keer leert. En alleen een verandering van le-
venshouding kan tonen dat we de les geleerd hebben. Ons denken is
van nature gericht op onszelf, ons eigen belang. Dat levert, als er geen
positieve bijsturing is, een karakter op gekenmerkt door zelfzucht, lief-
deloosheid, haat e.d. Daarom geeft God Zijn Geest om ons, samen met
Zijn woord, op te voeden tot mensen die uitgaan van het belang van
God en de naaste. Als alle, of ten minste de meeste, mensen zich door
God zouden laten leiden, zou de wereld een betere plaats zijn.

Wie echt gelooft in God, zal weten dat die toestand er eens komt, met
de vestiging van Gods Koninkrijk op aarde. Voor nu zal hij of zij het
antwoord op al zijn of haar vragen over heden, verleden en de toe-
komst zoeken in Zijn woord. Want politici, media, waarzeggers, geeste-
lijken, of wie dan ook, kunnen dat niet. God wel, want Hij heeft ons
gemaakt en heeft een plan met de mens en de aarde. Hij heeft door de
profeten van Israël gezegd dat Hij Zijn plan zal uitvoeren en Zijn belof-
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ten nakomen. Tegen Israël zei Hij over wat Hij met hen zou doen: “Wie
heeft dit vanouds doen horen, het van overlang verkondigd? Ben Ik het
niet, de HERE?” (Jes 45:21). Hij zegt zelfs dat Hij niets doet zonder het
vooraf bekend te maken: “Voorzeker, de Here HERE doet geen ding, of
Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten” (Amos 3:7).

Vragen waartoe alles wat in de wereld gebeurt zal leiden, vooral met
betrekking tot Gods volk Israël en de gemeente van Christus, is daarom
niet vreemd of verkeerd. Toen de profeet Daniël had gehoord en gezien
wat zijn volk in de eeuwen na hem zou meemaken, vroeg hij: “waarop
zullen deze dingen uitlopen?” (Dan 12:8). Dat leverde hem geen standje
op, maar het antwoord dat het in de eindtijd duidelijk zou worden:
“deze dingen blijven verborgen en verzegeld tot de eindtijd” (Dan
12:9). Het zat dus al in de openbaringen die hij had gekregen, maar het
werd voor hem verborgen waarop de Geest in hem, als profeet, precies
doelde (zie 1 Pet 1:11). Andere profeten hebben nog meer openbarin-
gen gehad over de verhoudingen tussen Israël en andere volken. Toen
eeuwen later Jezus’ discipelen Hem vroegen wanneer de tempel zou
worden verwoest en op welk teken ze moesten letten, wees Hij op de
openbaringen aan Daniël. Daarbij lichtte Hij een tipje op van de sluier,
die lag over de dingen die voor Daniël en andere profeten verborgen
waren gebleven: “wie het leest lette erop” (Mat 24:15); dit zijn de da-
gen … waarin alles wat geschreven is in vervulling zal gaan” (Luc
21:22). Het boek Openbaring is een verdere uitwerking van Daniël 11:40
-12:3 en Jezus’ Olijfbergrede “om te tonen wat weldra moet geschie-
den” (Op 1:1). En bij de laatste bazuin, geblazen door de zevende en-
gel, hoort Johannes: “wanneer hij bazuinen zal, is ook voleindigd het
geheimenis van God (wat voor mensen verborgen bleef), gelijk Hij zijn
knechten, de profeten, heeft verkondigd” (Op 10:7).

In de loop van de afgelopen 2000 jaar zijn vele scenario’s geschetst van
wat in ‘de eindtijd’ zal gebeuren. Geen daarvan heeft tot nu toe kun-
nen standhouden. Daarom zal ik geen nieuwe poging doen. Uit heel
Gods handelen blijkt altijd pas achteraf welke profetie vervuld werd.
Ook Jezus zei zijn tot discipelen: “En nu heb Ik het u gezegd, voordat
het geschiedt, opdat u geloven mag, wanneer het geschiedt” (Joh
14:29). Wat er is gezegd over ‘de eindtijd’ zien we nu langzamerhand
voor onze ogen werkelijkheid worden. Daarover, zo God het wil, de vol-
gende keer wat meer specifiek. J.K.D.
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