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Vóór specifiek te worden wat betreft profetie over de eindtijd, is het
goed eerst te bepalen waar we ons nu bevinden op Gods tijdslijn. De pro-
fetische boeken van het Oude Testament spreken vooral over het lot van
het volk Israël. Ze voorzeggen de ondergang van het Tienstammenrijk Is-
raël en het koninkrijk Juda (geregeerd door het huis van David). Maar ze
voorzeggen ook herstel. In de tijd van Ezra en Nehemia keerden mensen
uit alle stammen (zie Ezechiël 37 voor het einde aan de verdeling in twee
volken) terug naar het land van hun vaderen Abraham, Isaäk en Jakob. Dit
herstel zou echter niet voor altijd zijn. De profeet Daniël zag, in visioe-
nen van God, tot zijn afgrijzen dat Jeruzalem en de tempel opnieuw ver-
woest zouden worden. De Heer Jezus wees zijn discipelen erop dat zij dit
zouden meemaken (Dan 9:27; Mat 24:15). Velen zouden het niet overle-
ven, en de rest zou als slaven worden weggevoerd. Het land zou over-
heerst worden door andere volken. Maar Jezus gaf ook aan dat dit niet
altijd zou duren: “totdat de tijden van de heidenen zullen vervuld
zijn” (Luc 21:24). Dit moment is dus het keerpunt in de geschiedenis van
zowel Joden als niet-Joden! Hun herstel betekent een einde aan de
macht van ‘de heidenen’. Het zal samenvallen met de wederkomst van
Christus: “En dan zullen zij de Mensenzoon zien komen op een wolk, met
grote macht en heerlijkheid” (Luc 21:27). Dit is dan de vervulling van een
ander ‘totdat’ in profetie. Ezechiël had op Gods gezag aangegeven, dat
Hij een einde zou maken aan het koningshuis van David. Maar omdat God
Zijn belofte aan David nakomt, mocht ook hij een ‘totdat’ uitspreken:
“Zet af die kroon … Maar ook zo zal het niet blijven. Totdat hij komt, die
er recht op heeft en aan wie ik het geven zal” (Ezech 21:26,27).

Vóór dat moment zouden er twee dingen gebeuren:
1. Het volk Israël zou terugkeren naar eigen land. Het is voor ons niet al-
tijd duidelijk in de profetieën welke terugkeer is bedoeld: de terugkeer
onder Ezra en Nehemia, enkele eeuwen voor de eerste komst van Chris-
tus, of een in later tijd. Maar de profeten wisten niets van een tweede
ballingschap, en konden dat onderscheid dus niet maken. Toch is er be-
wijs dat God sprak over een latere, definitieve terugkeer, die zou leiden
tot het herstel van het koningschap van David. Ezechiël schreef in de
hoofdstukken 36 en 37 over het herstel van zijn volk. Bijvoorbeeld: “Zo
zegt de Here HERE: zie, Ik haal de Israëlieten weg uit de volken naar wier
gebied zij gegaan zijn; Ik zal hen van alle kanten bijeenverzamelen en
naar hun land brengen” (37:21). Dat is – vanuit ons standpunt in de tijd
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gezien – al eens gebeurd, maar niet wat daarop volgt: “Zij zullen wonen
in het land dat Ik aan mijn knecht Jakob gegeven heb … Ja, zij zullen
daarin wonen … tot in eeuwigheid, en mijn knecht David zal hun voor
eeuwig tot vorst zijn” (vs 25). Dan volgt een derde ‘eeuwig’: “En de vol-
ken zullen weten, dat Ik, de HERE, het ben die Israël heilig, doordat mijn
heiligdom voor eeuwig te midden van hen staat” (vs 28). Het is onloo-
chenbaar dat dit alles niet is vervuld bij de eerste terugkeer. Want Israël
is na de eerste komst van Christus weer weggevoerd, Hij is geen Koning
over hen geworden, en de tempel van Herodes is volledig verwoest.
2. De tijd van de terugkeer van Israël vóór de komst van de Koning uit het
huis van David — “Hij die er recht op heeft” — zou gekenmerkt worden
door grote problemen in de wereld: “er zullen tekenen zijn aan zon,
maan en sterren, en op de aarde radeloze angst onder de volken vanwege
het bulderen van zee en branding, terwijl de mensen bezwijmen van
vrees en angst voor de dingen, die over de wereld komen” (Luc 21:25).

Nu kunnen we verschillende opvattingen hebben over details van profe-
tieën die hierop betrekking hebben. Maar er is één onloochenbaar feit: in
de afgelopen eeuw zijn steeds meer Israëlieten naar het land van hun va-
deren teruggekeerd. Dus zouden volgelingen van Jezus ervan uit moeten
gaan dat zijn komst in heerlijkheid aanstaande is. Want de terugkeer van
Israël is het teken dat het einde van de huidige menselijke samenleving
nadert. Hieruit volgt, dat we de toestand in de wereld waarin wij leven in
het licht hiervan moeten bekijken. En wie gelooft wat God heeft gezegd
door Zijn profeten en Zijn Zoon, zal moeten erkennen dat alles zich ont-
wikkelt in de richting van al het vreeswekkende waarover Jezus sprak.

Jezus zei tegen zijn discipelen dat zij niet bij elke hongersnood of oorlog
moesten denken dat Hij dan zou terugkomen. Want het zou erger zijn dan
dat. Veel erger dan zij ooit hadden kunnen bedenken of vermoeden. In
hun tijd was het wrede neerslaan van de Joodse opstand door de Romein-
se legers in het jaar 70, het ergste dat Israël ooit had meegemaakt. Hun
ondergang is echter de voorafschaduwing van de ondergang van onze sa-
menleving. Niet van een deel ervan, maar in haar geheel. Ook die van het
huidige Israël. En wie om zich heenkijkt, ziet het onheil snel naderen.
Daarom maande Jezus tot waakzaamheid, want die dag “zal komen over
allen, die gezeten zijn op het oppervlak van de gehele aarde” (Luc
21:35). Want wie ziet dat die dag nadert, kan daar overheen kijken, om-
dat hij weet “dat het Koninkrijk nabij is” (vs 31). J.K.D.
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