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Toen Daniël in ballingschap in Babel leefde, moest hij een droom die de
koning had uitleggen. Die ging over een opeenvolging van rijken in de in
die tijd bekende wereld. De boodschap die God de koning — en met hem
ook Daniël — gaf, was dat een einde zal komen aan de macht van mensen
– zichtbaar in de rijken of staten die zij vormen: “... zal de God van de
hemel een koninkrijk oprichten, dat in eeuwigheid niet zal te gronde
gaan, en waarvan de heerschappij op geen ander volk meer zal overgaan:
het zal al die koninkrijken verbrijzelen en daaraan een einde maken,
maar zelf zal het bestaan in eeuwigheid” (Dan 2:44). Later kreeg Daniël
zelf ook openbaringen. Zo zag hij eens in een visioen vier dieren, die de-
zelfde opeenvolging van rijken voorstelden. De boodschap was ook de-
zelfde: “... men zal hem de heerschappij ontnemen en hem verdelgen en
vernietigen tot het einde. En het koningschap, de macht en de grootheid
van de koninkrijken onder de gehele hemel zal gegeven worden aan het
volk van de heiligen van de Allerhoogste: zijn koningschap is een eeuwig
koningschap” (7:26,27). Aan het eind van zijn leven kreeg hij een over-
zicht van wat het volk Israël zou meemaken totdat dit zover zou zijn. Het
eindigde met “een tijd van grote benauwdheid ... zoals er niet geweest is
sinds er volken bestaan, tot op die tijd toe. Maar in die tijd zal uw volk
ontkomen: al wie in het boek geschreven wordt bevonden”. Zij zullen
“stralen als de sterren, voor eeuwig en altijd” (12:1 en 3).

Dit gaat dus duidelijk over wat de eindtijd, het einde van de dagen van
de mensen, wordt genoemd. De menselijke samenleving zal plaats moe-
ten maken voor Zijn Koninkrijk op aarde. Dit zal nooit meer wijken voor
iets anders. Wij mensen zullen dit Koninkrijk niet tot stand kunnen bren-
gen. Het zal er alleen komen door Gods ingrijpen; want alles wat ‘wij’ tot
stand brengen, eindigt altijd weer in decadentie en onrecht door corrup-
tie, machtsmisbruik en geweld. ‘Verbrijzelen’ geeft aan dat het niet ge-
ruisloos zal gaan, als in een ‘fluwelen revolutie’. En het zal allen die dan
op aarde leven hard raken...

Toen Jezus zijn discipelen vertelde wat er zou gebeuren tot zijn weder-
komst en de vestiging van Gods Koninkrijk, sloot Hij aan bij wat God Dani-
ël openbaarde: “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. Want de machten van de
hemelen zullen wankelen. En dan zullen zij de Mensenzoon zien komen ...
met grote macht en heerlijkheid ... wanneer u dit ziet gebeuren, moet u

Licht op de dag van de Here



3

weten dat het Koninkrijk van God nabij is” (Luc 21:25-31). Jezus plaatste
dit in de context van Gods toorn over het ongehoorzame Israël en Zijn
oordeel in het jaar 70. Hij noemde dit “de dagen van vergelding”, van
“grote nood”, waarin zij zouden worden “weggevoerd …” en “vallen door
de scherpte van het zwaard” (vzn 22-24). Wat vóór zijn wederkomst zal
gebeuren, zal echter veel erger zijn dan dat, en op wereldwijde schaal
plaatsvinden. In Matteüs lezen we dat Jezus op datzelfde moment zei:
“Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van
het begin van de wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal” (Mat
24:21). Erger dus kennelijk dan de zondvloed, hoewel het effect hetzelf-
de zal zijn: “Want zoals zij in de dagen voor de zondvloed waren ... tot
de dag dat Noach in de ark ging, en zij niets bemerkten, eer de zondvloed
kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Mensenzoon
zijn” (vzn 38 en 39). Petrus zegt — wijzend op de vernietiging door de
zondvloed — dat “de tegenwoordige hemelen en de aarde als een schat
zijn weggelegd, voor het vuur bewaard tegen de dag van het oordeel en
van de ondergang van de goddeloze mensen” (2 Pet 3:7). Velen menen uit
zijn verdere woorden te moeten afleiden dat de aarde en de hemel dan
vergaan: “Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de
elementen door vuur vergaan” (vs 10). Er is geen ruimte om dit nu hele-
maal te bewijzen, maar ‘de hemelen’ zijn in dit verband een beeld voor
de menselijke macht, de menselijke heerschappij. De aarde en de heme-
len zijn dan een beeld voor de menselijke samenleving. De hemel is Gods
woonplaats en die zal uiteraard niet vergaan. De planeet aarde zal ook
niet vergaan, want die wordt Gods Koninkrijk. Dat we dit zo zouden moe-
ten begrijpen, is ook te zien in de aankondiging van de zondvloed: “zie,
ik ga hen met de aarde verdelgen” (Gen 6:13). De aarde werd niet ver-
delgd, maar de menselijke maatschappij en haar bewoners. De aarde
werd zo vernieuwd. En dat is wat gelovigen ook mogen verwachten over
Gods ingrijpen in de eindtijd: “Wij verwachten naar Gods belofte nieuwe
hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont” (2 Pet 3:13).

Het einde van de menselijke samenleving zal dus plotseling komen. Dit
wil niet zeggen in één klap, want ook Noach bouwde tientallen jaren aan
de ark, en stelde zo een teken dat het einde zou komen. Zo zijn er ook
tekenen gegeven voor de tijd vóór Christus’ wederkomst. Wat duidelijk is,
is dat we nog veel turbulenter tijden dan nu tegemoet gaan. Daar zullen
we in het volgende artikel verder naar kijken. J.K.D.
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