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Licht op de dag van de Here

13. Gods ingrijpen in het lot van Zijn volk
Toen Jezus zijn discipelen uitlegde wat aan de komst van zijn Koninkrijk
vooraf zou gaan, wees Hij in de eerste plaats op de belegering en verwoes-
ting van Jeruzalem door de Romeinen. Dat zou voor de Joden “een grote ver-
drukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin van de wereld tot nu toe
en ook nooit meer wezen zal” (Mat 24:21). Hoe kon Hij dat nou zeggen, we-
tende van de zondvloed, misschien de holocaust, en de dingen in de eindtijd
waardoor — zoals Hij zelf zei — “de mensen zullen bezwijmen van vrees en
angst” (Luc 21:26)? De oplossing is mogelijk te vinden in wat Jezus verder
zei: “En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden
worden; maar omwille van de uitverkorenen zullen die dagen worden inge-
kort” (Mat 24:22). Toen in het jaar 70 de Romeinen zich voor korte tijd te-
rugtrokken van Jeruzalem, namen degenen die in Jezus geloofden zijn waar-
schuwing ter harte te vluchten, zodra de kans zich voordeed (vs. 16). Maar
voor hen die bleven kwam er geen ingrijpen van Gods kant, om hen te redden
toen de Romeinen terugkwamen. Dit in tegenstelling tot de eindtijd, want
dan zal God wèl ingrijpen, omdat anders inderdaad totale vernietiging dreigt.

Overal in de Schrift waar over de grote aanval op Israël wordt gesproken, vin-
den we de belofte, dat de God die hen liet terugkeren naar het beloofde land
zal ingrijpen als hun vijanden hen daar weer uit willen drijven. En dit ingrij-
pen zal definitief zijn: vanaf dat moment zullen hun verstrooiing, vernede-
ring en vervolging voorgoed voorbij zijn. Tussen de profetieën over de Knecht
vinden we het heerlijke gevolg van zijn lijden en dood: zijn rechtvaardiging
door God: “Hij is nabij, die mij recht verschaft; wie wil met mij een rechts-
geding voeren? ... Hij nadere tot mij. Zie, de Here HERE helpt mij, wie zal
mij dan schuldig verklaren? Zie, zij allen vergaan als een kleed, de mot zal ze
verteren” (Jes 50:8,9). Deze Rechtvaardige zal in Gods naam optreden in het
gericht tegen Gods vijanden: “Zo zegt de Here, de HERE en uw God, die de
rechtszaak van zijn volk verdedigt: Zie, Ik neem uit uw hand de beker van de
bedwelming; de kelk van mijn grimmigheid zult u niet langer drinken. En Ik
geef die in de hand van hen die u verdrukken ...” (Jes 51:22,23). Dit gericht
vinden we ook in de woorden van andere profeten: “Want zie, in die dagen
en te dien tijde, wanneer Ik een keer zal brengen in het lot van Juda en van
Jeruzalem, zal Ik alle volken verzamelen en afvoeren naar het dal van Josafat
en Ik zal aldaar met hen in het gericht treden ter oorzake van mijn volk en
van mijn erfdeel Israël ...” (Joël 3:1,2); en als de latere profeet Ezechiël
spreekt over het moment dat ‘Gog’ met zijn bondgenoten is opgetrokken
naar het land Israël: “Ik zal met hem in het gericht treden” (Ezech 38:22).

God is niet terughoudend in de beschrijving van wat zal gebeuren met de
overmoedigen, die het wagen de daad bij het woord te voegen: “Kom, laten
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vanuit de Bijbel en het Nieuws

wij hen als volk verdelgen, zodat aan de naam van Israël niet meer wordt
gedacht” (Ps 83:5). Joël zegt: “de HERE brult uit Sion en verheft zijn stem uit
Jeruzalem, zodat hemel en aarde beven” (3:16). Zoals de leeuw heerst over
de dieren, zo heerst God over de krachten van Zijn schepping, de natuurwe-
reld. Die krachten ervaart de mens vooral in aardbevingen, vulkaanuitbarstin-
gen, onweer en zware stormen. Het beven van de aarde en vernietigend vuur
zijn kenmerkend voor Gods oordeel. Door Ezechiël zegt Hij: “te dien dage,
wanneer Gog komt in het land van Israël ... zal mijn grimmigheid opstijgen in
mijn neus, en in mijn naijver, in het vuur van mijn verbolgenheid, zal Ik spre-
ken: Waarlijk, te dien dage zal een zware aardbeving het land van Israël teis-
teren ... dan zal Ik op al mijn bergen het zwaard tegen hem oproepen ... het
zwaard van de een zal tegen de ander zijn. Ik zal met hem in het gericht tre-
den door pest en door bloed; stromende regen en hagelstenen, vuur en zwa-
vel zal Ik doen neerregenen op hem, op zijn krijgsbenden en op de vele vol-
ken die met hem zijn” (Ezech 38:18-22); en door Joël: “Ik zal wonderen ge-
ven in de hemel en op de aarde, bloed en vuur en rookzuilen ...voordat de
grote en geduchte dag van de HERE komt” (2:30,31). Dit sluit aan op wat Je-
saja eerder had gezegd: “Want zie, de HERE zal komen als vuur en zijn wa-
gens zullen zijn als een storm, om zijn toorn te openbaren in gloed en zijn
dreiging in vuurvlammen. Te vuur en te zwaard zal de HERE gericht oefenen
over al wat leeft, en de door de HERE verslagenen zullen talrijk zijn” (Jes
66:15,16). Als er één boek is dat vanwege zijn beschrijving van dit gericht
‘apocalyptisch’ genoemd kan worden, dan is het wel dat van Zacharia. In
hoofdstuk 14 zien we weer het scenario: “Dan zal de HERE uittrekken om te-
gen die volken te strijden” (vs. 3). God heeft Zijn Zoon deze taak gegeven,
want “zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg” (vs. 4; zie Hand
1:11, Mat 24:30). Zijn neerdalen gaat gepaard met een zware aardbeving (zie
vzn 4 en 5). En dan volgt het gruwelijk lot van wie het opnemen tegen God
en Zijn Gezalfde: “Dan zal dit de plaag zijn, waarmee de HERE alle volken zal
treffen, die tegen Jeruzalem zijn uitgerukt: Hij zal ieders vlees, terwijl hij
nog op zijn voeten staat, doen wegteren in hun kassen, en ieders tong zal
wegteren in zijn mond. Ja, te dien dage zal er onder hen een grote, door de
HERE bewerkte, ontsteltenis wezen, en ieder zal de hand van een andere grij-
pen, en ieders hand zal zich tegen die van een ander verheffen” (Zach
14:12,13). Zal dit zijn door atoombommen, zoals velen menen? Kan het niet
zijn dat de verschijning van Christus dit doet? Zowel Daniël als Johannes zien
een verschijning in hemelse heerlijkheid, waardoor zij als dood voor zijn voe-
ten vallen: “zijn gelaat schitterde gelijk de bliksem, zijn ogen waren als vuri-
ge fakkels”; “zijn ogen als een vuurvlam” (Dan 10:6, Op 1:14,15). En zei Pau-
lus niet dat Christus de vijand zal doden “door de adem van zijn mond en
machteloos maken door zijn verschijning, als Hij komt” (2 Tes 2:8)? J.K.D.


