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Themadag Leven wij in de eindtijd?
1. Inleiding, uitgangspunten, adviezen, woorden en begrippen

Inleiding
Voor de christen die met groot verlangen uitkijkt naar de komst van Christus – en wat voor
christen is hij of zij die dit niet doet?, want de eerste christenen stonden bekend als mensen
die hun Heer uit de hemel verwachtten – hebben Bijbelse profetieën bijzondere
aantrekkingskracht. Er zijn zo veel aanduidingen in de Schriften van wat in de eindtijd zal
gebeuren. Toch blijkt meestal dat Bijbelonderzoekers zich in hun verwachtingen vergissen.
Pas achteraf wordt duidelijk of en hoe profetieën in vervulling zijn gegaan. De discipelen
hebben pas nadat Jezus was opgestaan, begrepen dat de profetieën over de lijdende Knecht
in het boek Jesaja met zijn kruisdood in vervulling waren gegaan. Achteraf kunnen wij ons
erover verwonderen dat zij de heldere taal van Jesaja, zelfs na Jezus’ verklaring, niet
begrepen. Betekent dit dat de profetie haar doel had gemist? Zeker niet! Jezus’ woorden:
“En nu heb Ik het u gezegd voordat het zal gebeuren, opdat, wanneer het gebeurt, u zult
geloven” (Joh 14:29), gelden nog altijd. Evenals gelovigen in de eerste eeuw gesterkt
werden in hun geloof, door de vervulling van profetieën over de Messias in de komst,
arbeid, kruisdood, opstanding en verhoging van Jezus van Nazaret, mogen wij in het
huidige herstel van Israël en de ontwikkelingen in de wereld aanduidingen zien van Diens
aanstaande wederkomst.

In zijn profetie op de Olijfberg sprak Jezus niet over ontwikkelingen in het land Israël in de
eindtijd. Maar gezien het wonder van de in één nacht verdorde vijgenboom kort daarvoor,
gevoegd bij het feit dat de profeten de vijgenboom als symbool van Israël gebruikten, is het
redelijk zijn woorden over het uitlopen van de vijgenboom te zien als bedekte aanwijzing
van Israëls herstel, na nu blijkt bijna 2000 jaar verstrooiing: “Kijk naar de vijgenboom en
naar alle bomen. Zodra ze uitlopen en u dat ziet, weet u uit uzelf dat de zomer al nabij is. Zo
ook, wanneer u deze dingen zult zien geschieden, weet dan dat het Koninkrijk van God
nabij is” (Luc 21:29,30). Nu deze situatie zich begint af te tekenen, weet wie met de Bijbel
vertrouwd is, dat de langverwachte komst van de Here en het Koninkrijk nabij gekomen is.

Aan het eind van zijn uitvoerige openbaring van toekomstige gebeurtenissen met
betrekking tot Israël, vanaf de tijd van het Perzische Rijk tot de opstanding in de eindtijd, zei
Gods engel tot Daniël: “houd de woorden verborgen, en verzegel het boek tot de eindtijd;
velen zullen onderzoek doen” (Dan 12:4). Dit onderzoek heeft uiteraard betrekking op wat
Daniël had opgeschreven en goed bewaard moest worden, zodat in de loop van de tijd, als
de aan hem geopenbaarde ontwikkelingen in vervulling zouden gaan, de betekenis ervan
duidelijk(er) zou worden. Jezus verweet zijn tijdgenoten om die reden dat zij vandaag aan
de lucht konden zien wat morgen het weer zou zijn, maar niet (in)zagen dat zijn wonderen
erop wezen dat Hij de Messias was.

Paulus schreef: “de tijd is kort … Want het uiterlijk van deze wereld is bezig te verdwijnen” (1
Kor 7:29-31, NBG’51). In onze drukke, jachtige tijd, waarin allen in beslag worden genomen
door aardse zaken, is het moeilijk te beseffen dat de grootste verandering van alle tijden
aanstaande is. Jezus trok een les uit het plotselinge einde van de wereld in de tijd van Noach
en van de steden Sodom en Gomorra:
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“En gelijk het geschiedde in de dagen van Noach, zó zal het ook zijn in de dagen van de
Mensenzoon: zij aten, zij huwden, en zij werden ten huwelijk genomen tot op de dag,
waarop Noach in de ark ging en de zondvloed kwam en allen verdelgde. Op dezelfde wijze
als het geschiedde in de dagen van Lot: zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij
plantten, zij bouwden. Maar op de dag, waarop Lot uit Sodom ging, regende vuur en zwavel
van de hemel en verdelgde hen allen. Op dezelfde wijze zal het gaan op de dag, waarop de
Mensenzoon geopenbaard wordt” (Luc 17:26-30, NBG’51). De genoemde bezigheden
maken deel uit van het normale leven. Jezus had dáár ook geen kritiek op. Wat Hij duidelijk
wilde maken, is dat de slachtoffers van deze rampen zó in beslag genomen werden door
hun dagelijkse dingen, dat zij niet vermoedden dat hun leven ten einde liep. Zo zal het ook
zijn voordat Christus naar de aarde terugkomt. “Wees dan waakzaam, want u weet niet op
welk moment uw Here komen zal” (Mat 24:42). De boodschap die ook in zijn woorden zit, is
die van redding voor wie uit de zondige wereld gaat, zoals Noach uit de wereld in de ark
ging en Lot Sodom verliet. De oproep in Openbaring 18:4 is: “Ga uit haar weg, Mijn volk,
opdat u geen deel hebt aan haar zonden, en opdat u niet van haar plagen zult ontvangen”.

In deze situatie heeft kennis van en belangstelling voor Bijbelse profetie heilzame invloed.
De geschiedenis van de uitleg hiervan zou voldoende moeten om zijn voorzichtig te zijn.
Zelfs met een open Bijbel turen wij als door nevelen naar de toekomst. Petrus schreef dat de
profeten zelf vaak niet wisten wat hun woorden over ‘de zaligheid’ – waar zij zelf zo naar
uitkeken – nu precies betekenden en hoe zij vervuld zouden worden (1 Pet 1:10). Maar
naarmate de verlangde dag nadert, wordt de situatie die de Bijbel in grove penseelstreken
aangeeft, duidelijker: “Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, hef dan uw hoofd
op en kijk omhoog, omdat uw verlossing nabij is” (Luc 21:28). Dan zal ook de sluier
waardoor we profetie niet scherp zien, weggenomen worden.

Hoe profetie onderzoeken?
Voordat we in de Bijbel profetieën over de eindtijd onderzoeken, is het goed eerst een
aantal uitgangspunten, die voor een helder begrip van belang zijn, te bekijken.

Stel uzelf bij het lezen van de Bijbel vragen
Ons thema is Leven wij in de eindtijd? We vragen ons iets af. Dit, maar ook in detail: wat is de
‘eindtijd’? Waarom? Omdat we anders uitgaan van wat wij zelf of anderen menen wat zo’n
woord of begrip betekent, en vervolgens alles in de Bijbel in dat licht zien. Door vragen te
stellen staat u open, kunt u onbevooroordeeld lezen. En dat is nodig, want we zijn allen
‘geprogrammeerd’, vooringenomen, door wat ons is verteld en geleerd.

Zet uitroeptekens voordat u de Bijbel leest De Bijbel is Gods woord
De Bijbel beweert Gods woord te zijn. Van een christen mag verwacht worden dat hij dat
gelooft. Eén van de belangrijkste redenen is dat we niet zouden weten wie Jezus Christus is,
en welke plaats Hij heeft in Gods heilswerk, dan door de Bijbel. Als de Bijbel niet het woord
van God is, is Jezus niet Gods vleesgeworden Woord.

Er kan bij God maar één waarheid zijn
Als de Bijbel voor u Gods woord is, en er is maar één God, zoals die Bijbel zegt, kan er ook
maar één waarheid zijn. Paulus schreef dat er is: “… één Here [Jezus Christus], één geloof,
één doop, één God en Vader van allen, Die boven allen en door allen en in u allen is” (Efez
4:5,6).
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“In u allen” is niet de tegenwoordige vaagheid dat het allemaal niet uitmaakt wat we
geloven, omdat God er voor iedereen is. Hiervoor had Paulus al geschreven dat er één Geest
is, en dat christenen de eenheid van de Geest moeten bewaren (vers 3). God is niet verdeeld.
Zijn Geest is Zijn aanwezigheid en werkzaamheid in en onder Zijn kinderen. Die zouden niet
verdeeld hoeven te zijn, als zij zich maar hielden aan de woorden van God, gesproken door
Zijn dienaren en Zijn Zoon. De Bijbel zou voor hen de ene objectieve waarheid van God
behoren te zijn. In de Bijbel staat een bepalend lidwoord: de waarheid. Dit geeft geen plaats
voor subjectieve waarheden – wat een ieder er voor zichzelf in ziet. Een bijkomend
probleem is dat mensen die zeggen de waarheid te leren elkaar vaak tegenspreken.

De Bijbel spreekt zichzelf niet tegen
Velen menen vanuit ‘wetenschappelijk onderzoek’ dat ook de Bijbel zichzelf tegenspreekt.
Dat kan soms zo lijken, maar aan deze menselijke beoordeling hebben wij niet veel voor de
‘oplossing’. In de Bijbel spreekt immers God. Zijn gedachten zijn anders dan de onze. Hij
vertelt dingen die wij nooit bedacht zouden hebben. Hij gebruikte betrouwbare mensen, om
ons Zijn woord zo begrijpelijk mogelijk over te brengen. Iedere schrijver deed dat vanuit zijn
eigen achtergrond (landbouwer, priester, visser, etc.) en tijd (oorlog, vrede, plagen en
rampen, etc.). De Hebreeënbrief begint met: “Nadat God voorheen vele malen en op vele
wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot
ons gesproken door de Zoon” (Heb 1:1). In de Bijbel vinden we daarom regelmatig
verschillende aspecten in verschillende bewoordingen van dezelfde gebeurtenissen.

De menselijke factor bij het vertalen
Wie het Hebreeuws en het Grieks – de oorspronkelijke talen van de Bijbel – niet machtig is,
moet het doen met wat onze vertaalde Bijbels weergeven. Daarin zien we echter helaas dat
vertalers regelmatig uitgaan van wat zij geloven/denken/menen wat de bedoeling was van
de schrijver. Erger is dat zij er zo soms kerkleer in brengen. Dit staat een helder begrip van
de werkelijke boodschap van de Bijbel echter in de weg.

Hier komen we tot belangrijke adviezen bij het lezen van de Bijbel:

Luister naar weerklanken in de Bijbel
Vaak zijn in de Bijbel ‘weerklanken’, echo’s, te horen. Passages die herinneren aan iets dat
eerder in de Bijbel is gezegd. Door regelmatig de hele Bijbel te lezen gaat u die herkennen.
Ze zijn van groot belang voor het begrijpen van de beschrijvingen van visioenen over
toekomstige gebeurtenissen. In Openbaring horen we duidelijke weerklanken uit visioenen
van de profeten Daniël, Ezechiël, Joël en Zacharia. Die zijn dan ook onmisbaar bij de uitleg.

Vergelijk Schrift met Schrift
Om een volledig beeld te krijgen van wat de Bijbel over een bepaald onderwerp zegt, is de
beste manier om het probleem van vooringenomenheid bij de vertalers en uzelf op te
heffen, alles wat op dit onderwerp betrekking heeft in de Bijbel op te zoeken.

Ook is het behulpzaam het gebruik van een belangrijk woord in de hele Bijbel te bekijken.
Daarvoor zijn er concordanties, die aangeven waar een woord staat. Zonder extra boeken
zijn de tekstverwijzingen in veel Bijbels al een eerste hulpmiddel. Maak daar gebruik van!
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Als u in de evangeliën leest dat “het Schriftwoord in vervulling ging”, en u kunt meteen
opzoeken welk Schriftwoord in het Oude Testament dat is, ziet u in welk verband Jezus of
de apostelen dat gebruikten, dat de Bijbel geen verzameling losse verhalen is maar
doorgaande openbaring bevat, en – veel belangrijker – dat Gods woord betrouwbaar is,
omdat u ziet dat God doet altijd wat Hij zegt.

Ga uit van een doorlopende openbaring van Gods heilswerk
God vertelt ons mensen niet meteen alles, maar wat Hij voor het moment noodzakelijk en
voldoende vindt. Elke boodschap volgt echter uit de voorgaande, en zo wordt het panorama
van wat God wil bereiken steeds wijdser.
Kom dus niet meteen aan de hand van één passage tot conclusies, maar kijk eerst of er
meer in de Bijbel over te vinden is. God vertelt in Genesis dat Hij ons geschapen heeft en
waarom. Vanaf Abraham laat Hij zien hoe Hij Zijn werk gaat voltooien. In Jezus Christus zien
wij de vervulling van alles wat God daarvoor heeft gezegd en gedaan, wat God vraagt van
de volgelingen van Zijn Zoon, en wat Hij hen uiteindelijk wil schenken. Dit blijkt hetzelfde te
zijn als God al vóór de schepping voor ogen had en de eerste mensen beloofde, als zij Hem
zouden gehoorzamen.

We zullen nu enkele Bijbelse woorden en begrippen bekijken.

Profetie
Het is een wijdverbreid misverstand dat profetie een boodschap voor de toekomst is. Dat
kan zo zijn, maar profeteren betekent ‘verkondigen’. Een profeet van God is iemand die het
woord van God doorgeeft aan andere mensen. De kenmerkende woorden aan het begin van
zo’n boodschap van God in het Oude Testament zijn: “Zo zegt de HEERE”. Dit geeft aan dat
de profeet niet sprak op eigen titel, maar in opdracht van God en met Gods autoriteit, als
Zijn woordvoerder – dus alsof God Zelf sprak. Dit wordt vaak nog versterkt door de
woorden “Het woord van de HEERE kwam tot … zeg tot … : Zo zegt de HEERE …”.

Voorzeggen
Veel mensen hebben het, waar Gods woord gaat over toekomstige gebeurtenissen, over
‘voorspellen’. De Bijbel gebruikt daarvoor echter ‘voorzèggen’. Jezus zei tot zijn discipelen:
“Zie, Ik heb het u voorzegd” (Mat 24:25, NBG’51); “Zie, Ik heb het u van tevoren gezegd”
(HSV). Elk spreken over toekomstige dingen buiten God om, heet in de Bijbel ‘voorspellen’.
Daar houden waarzeggers en zelfbenoemde profeten zich mee bezig. Voorzèggen is niet
iets van het menselijk verstand. In onze wetenschappelijke tijd worden aan de hand van
feiten uit het verleden (gegevens, data) modellen gemaakt, waaruit de meest
waarschijnlijke uitkomst wordt afgeleid. Het meest bekend zijn de weersvooruitzichten,
vroeger ‘weersvoorspelling’ genoemd. Gods woord is echter niet in modellen en patronen te
gieten, zoals wij graag zouden willen in ons zoeken naar zekerheid. Wij kunnen uit wat in
het verleden is gebeurd niet afleiden wat er in de toekomst gaat gebeuren.

Op het woord voorzeggen kunnen we op twee plaatsen de klemtoon leggen. Beide
betekenissen zijn van belang in Bijbelse profetie over de toekomst:
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Vóórzeggen. God vertelde Zijn woordvoerder wat hij moest zeggen: “Ga tot … en zeg …”.
Het was noodzakelijk dat die woordvoerder de boodschap nauwkeurig overbracht. Dàt
woord dat God gesproken had, zou Hij namelijk nakomen – en dus niet wat een profeet er
zelf van maakte of erbij bedacht; en ook niet wat de lezer of luisteraar ervan maakt.

Voorzèggen. Alleen God weet wat er in de toekomst zal gebeuren. Hij openbaarde
(onthulde) daar sommige dingen van aan Zijn profeten. Zo zei Hij vooraf wat in later tijd zou
gebeuren. Wat Hij de profeet vóórzei wat hij moest voorzèggen, was niet iets dat wij
mensen zouden bedenken. Door de mond van de profeet Jesaja zei God: “Van nu af aan doe
Ik u nieuwe dingen horen, verborgen dingen, die u niet geweten hebt” (Jes 48:6). De apostel
Paulus schreef: “Maar zoals geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft
gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, (dat is) wat God bereid heeft voor hen die
Hem liefhebben” (1 Kor 2:9) – een citaat uit Jesaja 64:4, waar de profeet dacht aan Gods
verschijning in de Sinaï “Toen U ontzagwekkende dingen deed, die wij niet verwachtten”.

Waarom voorzègde God toekomstige gebeurtenissen?
Jezus zei tot zijn discipelen: “En nu heb Ik het u gezegd voordat het zal gebeuren [=
voorzègd], opdat, wanneer het gebeurt, u zult geloven” (Joh 14:29). En dat is waarom het
gaat. God wil dat wij Zijn woord (en dat van Zijn Zoon) geloven, Zijn betrouwbaarheid inzien
en erkennen. Door de profeet Jesaja zei God: “De voorgaande dingen – zie, ze zijn
gekomen! Nieuwe dingen verkondig Ik; voordat ze ontkiemen doe Ik ze u horen” (Jes 42:9).
Gods betrouwbaarheid blijkt dus uit wat Hij heeft gedaan naar Zijn woord, wat weer
vertrouwen geeft in het nieuwe dat Hij bekendmaakt voor de toekomst. God roept de
mensen die van Hem gehoord hebben ter verantwoording voor hun geloof of ongeloof in
Zijn woord, en dus voor het feit dat zij Hem wel dan niet als betrouwbaar beschouwen:
“Maak bekend en breng naar voren, ja beraadslaag samen: Wie heeft dit van oudsher doen
horen? Wie heeft dat van toen af bekendgemaakt? Ben Ik het niet, de HEERE?” (Jes 45:21).

De betrouwbaarheid van profeten
God heeft een belangrijk beoordelingscriterium gegeven om onderscheid te maken tussen
Zijn profeten en valse (niet-ware) profeten: “Wanneer die profeet in de Naam van de HEERE

spreekt, en het gebeurt niet en het komt niet uit, dan is dat een woord dat de HEERE niet
gesproken heeft. In overmoed heeft die profeet dat gesproken” (Deut 18:22). En
omgekeerd: als het gebeurt, is die profeet door God gezonden. Maar… Het woord van de
profeet moet altijd getoetst worden: “Als in uw midden een profeet opstaat … en u een
teken of wonder geeft, en dat teken of dat wonder … komt en hij zegt: Laten we achter
andere goden aan gaan … luister dan niet naar de woorden van die profeet …. Want de
HEERE, uw God, stelt u dan op de proef om te weten of u de HEERE, uw God, liefhebt met
heel uw hart en heel uw ziel” (Deut 13:1-3). Niet het wonder als zodanig is bepalend (er zijn
“bedrieglijke wonderen” – 2 Tes 2:9), maar het geschreven woord. Dat zien we ook in het
Nieuwe Testament, waar Paulus zegt over de orde die er in de gemeente moet zijn: “En
laten twee of drie profeten spreken, en laten de anderen (het) beoordelen” (1 Kor 14:29).

De toekomst gezien in een plat vlak
In een profetie wordt soms een grote sprong gemaakt van de ene tijd naar de andere.
Bekende voorbeelden zijn Daniël 11 en Jezus’ woorden op de Olijfberg. Hier is een sprong in
de tijd van de verwoesting van Jeruzalem in de eerste eeuw naar ‘de eindtijd’.
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De profeet Daniël – en misschien Jezus vóór zijn hemelvaart – zag als het ware in een plat
vlak: een doorgaande tijdslijn, zonder invulling van precieze momenten. Alleen door het
boek Openbaring weten we dat er lange tijd ligt tussen het een en het ander, en we mogen
ze dus niet uitleggen alsof ze direct na elkaar gebeuren.

Gelaagdheid van profetie
Velen denken dat we profetie moeten toepassen op onze tijd. Maar hebben gelovigen dat
niet in alle tijden gedaan? Hoe vaak is niet gedacht ‘dit is de ‘apocalyps’, en beweerd dat
Christus ‘nu’ zou komen? Maar Hij is nog altijd niet gekomen! God sprak in eerste instantie
door Zijn profeten tot mensen van hun tijd, maar die boodschap kan verder reiken. Echter
niet uitsluitend tot de eindtijd, maar ook tot een tijd tussen hun tijd en de eindtijd. Eén
profetie kan wijzen op meerdere vervullingen in verschillende tijden. Er is dan gelaagdheid
in profetie. God richt zich in Zijn woord niet alleen tot ons, maar ook tot de mensen die vóór
ons hebben geleefd en tot de mensen die mogelijk na ons zullen leven.

We gaan nu naar woorden en begrippen in verband met ons thema.

Begin en einde
God heeft gezegd: “Ik ben God, en er is geen als Ik, Die vanaf het begin verkondigt wat het
einde zal zijn” (Jes 46:9,10). Dit wijst op twee momenten in de tijd: het begin en het einde.
Het begin is “de grondlegging van de wereld”. Het einde is hier de tijd wanneer Zijn plan –
dat alleen Hij kan openbaren – verwezenlijkt zal zijn. Het Oude Testament gebruikt voor
deze eindperiode uitdrukkingen als: “die tijd”, “de eindtijd”, “het einde”, “het laatst van de
dagen, “de dag van de HEERE”. We zullen nu de betekenis hiervan kort bekijken.

Tijd
De tijd kan gezien worden als zijn duur, rekenkundig gemeten in seconden, minuten, uren.
We kunnen ook denken aan zijn inhoud, de gelegenheden, gebeurtenissen en
ontwikkelingen daarin. Terwijl wij gewoonlijk denken aan ‘chronologische’, meetbare tijd, is
tijd in de Bijbel het moment waarop iets plaatsvindt. Het Nieuwe Testament heeft hier de
woorden chronos en kairos voor, maar gebruikt vooral kairos, tijd van gelegenheid en
vervulling. In het Oude Testament is er zelfs geen woord voor ‘uur’. Men zei, bijvoorbeeld,
“morgen als de zon heet wordt” (1 Sam 11:9). Een dag had betekenis door wat er op die dag
gebeurde: “een dag van strijd”, “een dag van benauwdheid”, enz. Dit is ook hoe de profeten
spraken over de eindtijd.

Te dien tijde/In die tijd/In die dagen
Aan het eind van de 40 jaar die de Israëlieten, op weg naar het beloofde land, leefden in de
woestijn, gaf Mozes een aantal redevoeringen, die zijn opgetekend in het boek
Deuteronomium. In de eerste tien hoofdstukken sprak Mozes vijftien keer over wat er “te
dien tijde/in die tijd” was gebeurd. Hij bedoelde niet dat dit allemaal op één enkel tijdstip
had plaatsgevonden, maar op verschillende tijden en plaatsen tijdens hun reis. Al deze
verschillende momenten zag Mozes als een eenheid, zeg maar een ‘uittochtstijd’, omdat zij
te maken hadden met Israëls bevrijding uit Egypte.
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Evenals Mozes gebruikten de profeten in Israël “te dien dage/in die tijd”, om die periode in
de eindtijd aan te geven waarin God Zijn volk opnieuw zal verlossen en bijeenbrengen in het
land van hun vaderen, en als heilig volk zal opnemen in Zijn Koninkrijk op aarde. Die tijd
mogen we Israëls ‘hersteltijd’ noemen. Enkele voorbeelden:
“Want zie, in die dagen en in die tijd, als Ik een omkeer zal brengen in de gevangenschap
van Juda en van Jeruzalem” (Joël 3:1).
“In die tijd zal Ik u hierheen brengen, namelijk in de tijd dat Ik u zal bijeenbrengen …
wanneer Ik voor uw ogen een omkeer in uw gevangenschap breng …” (Zef 3:20).
“zij zullen komen en bij de HEERE gevoegd worden, een eeuwig verbond, het zal niet
vergeten worden” (Jer 50:5).

Het laatst van de dagen/De laatste dagen
Meer specifiek is de uitdrukking “het laatst van de dagen” – letterlijk: “aan het einde van de
dagen”. Helaas vinden we dit vaak weergegeven met “in toekomende dagen”, en in de HSV
met “later tijd”. ‘Laatste’ heeft gewoonlijk echter de betekenis van einde tegenover begin,
zoals, bijvoorbeeld, in: “van het begin van het jaar tot het einde van het jaar” (Deut 11:12).
Wij gebruiken in de volgende passages in de laatste dagen.
Vergelijken we alle passages waarin deze uitdrukking voorkomt, dan zien we dat hiermee
vrijwel altijd de eindtijd bedoeld wordt. Toen Jakob op sterven lag, maakte hij zijn twaalf
zonen bekend wat zij in de laatste dagen zouden meemaken (Gen 49:1). Zo sprak hij over de
voltooiing van Gods voornemens met zijn nakomelingen, gezien vanuit de tijd dat de
stammen van Israël de beloofde erfenis in Kanaän hebben ontvangen. De Koning uit de
stam Juda regeert dan op aarde, en de volken zullen Hem gehoorzamen (vs. 10). Toen de
profeet Bileam zei: “Kom, ik zal u aankondigen wat dit volk in de laatste dagen uw volk zal
aandoen”, sprak hij over de komst van de Messias van Israël en Zijn Rijk: “een ster gaat op
uit Jakob, een scepter rijst op uit Israël” (Num 24:14 en 17, NBG’51).

Met het oog op Israëls herstel, nadat het overal op aarde verstrooid zou zijn geweest (Deut
4:27), zei Mozes: “Wanneer het u bang zal zijn en in de laatste dagen al deze dingen u zullen
overkomen, dan zult u u bekeren tot de HERE, uw God, en naar Hem luisteren” (vs. 30,
NBG’51). Andere profetieën spreken over onheil over Israël, dat pas in de eindtijd zijn
dieptepunt zal bereiken: “daarom zal in het laatst van de dagen het onheil over u komen”
(Deut 31:29, NBG’51); “Angstgeschrei horen wij, schrik en geen heil ... een tijd van
benauwdheid is het voor Jakob; maar daaruit zal hij gered worden” (Jer 30:5-7, NBG’51).

Ezechiël voorzag in dit verband een aanval van een grote legermacht op het land Israël: “Na
geruime tijd zult u een bevel ontvangen; in het laatst van de dagen zult u optrekken tegen
het land dat zich van de strijd hersteld heeft, een volk dat uit het gebied van vele volken
bijeengebracht is op de bergen van Israël” (Ezech 38:8, NBG’51). Deze aanval zal uitmonden
in de bekering en het volledige herstel van Israël: “Daarna zullen de Israëlieten zich bekeren,
en de HERE, hun God, zoeken, en David, hun koning, en bevende komen tot de HERE en tot
zijn heil – in het laatst van de dagen” (Hosea 3:5, NBG’51). Maar vervolgens zullen alle
mensen op aarde het heil ervaren van het Koninkrijk van God.
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Jeremia verkondigde de voltooiing van Gods heilswerk op aarde: “De toorn van de HERE zal
zich niet afwenden, tot Hij heeft volvoerd en tot stand gebracht de raadslagen van zijn hart;
in het laatst van de dagen zult u dat duidelijk inzien”; “totdat Hij de plannen van zijn hart
volvoerd en verwerkelijkt heeft; in het laatst van de dagen zult u dat inzien” (Jer 23:20 en 24,
NBG’51).

Het einde
Het einde betekent niet altijd de eindtijd. Het wordt gebruikt voor alles waaraan een einde
komt: iemands leven, een reeks gebeurtenissen, een tijdperk of koningshuis of macht of
volk, enz. Leerzaam is wat de engel tot Daniël zei (Dan 12:5-13), en waarin we enkele van
deze betekenissen tegelijkertijd zien. Daniël vroeg: “Wat zal het einde hiervan zijn?”
Hiervoor was dezelfde vraag al gesteld: “Hoelang duurt het voordat er een einde (komt aan)
deze wonderlijke dingen?”. Het antwoord daarop was: “Na een vastgestelde tijd … wanneer
Hij er een einde aan gemaakt zal hebben om de macht van het heilige volk stuk te slaan, zal
er aan al deze dingen een einde komen”. Het antwoord dat Daniël nu kreeg op zijn
doorvragen was: “Ga heen, Daniël, want deze woorden blijven geheim en verzegeld tot de
tijd van het einde”; en wat hem persoonlijk betreft: “Ga heen tot het einde [van uw leven],
want u zult rusten, en u zult opstaan tot uw bestemming, aan het einde van de dagen”.

De dag van de HEERE

Het moment van Gods optreden wordt “de dag van de HEERE” genoemd. Bijvoorbeeld:
“Want de dag van de HEERE van de legermachten zal zijn tegen al wie hoogmoedig en trots
is … Alleen de HEERE zal op die dag hoogverheven zijn” (Jes 2:12 en 17).

Het Nieuwe Testament
Het Nieuwe Testament spreekt over “de laatste dagen/tijd/ure” en “het einde”. Deze
termen hebben echter niet altijd betrekking op de toekomstige eindtijd. In algemeenheid
kan gezegd worden dat er altijd van een eindtijd of laatste dagen sprake is:

 De tijd van Christus’ eerste komst tot het (voorlopig) einde van Gods heilswerk in Israël,
dat kwam met de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70.

 De tijd van Christus’ eerste komst tot het einde van het huidige wereldbestel en het niet-
ware christendom.

De schrijver van de brief aan de Hebreeën vatte zelfs de tijd vanaf het optreden van Jezus
van Nazaret onder de laatste dagen: “… heeft Hij [God] in deze laatste dagen tot ons
gesproken door de Zoon” (1:1). Waarschijnlijk bedoelde hij de laatste dagen waarin Israël de
gelegenheid had zich te bekeren in geloof in Jezus als de Messias, zoals ook Jakobus
waarschuwde voor de zucht naar rijkdom “in de laatste dagen” voordat alle werelds bezit
(door de verwoesting van Jeruzalem) verbrand zou worden (Jak 5:3). Maar hij sprong direct
over naar “de komst van de Here”, waarmee de laatste dagen en wat daarin zal gebeuren
ook op de toekomst van toepassing wordt, wanneer op dezelfde wijze een einde zal komen
aan de aan rijkdom verslaafde wereld van onze tijd.

We hebben in het voorbijgaan nu al een aantal onderwerpen aangeroerd, die we in de
volgende lezingen meer in detail zullen behandelen.

Alle passages uit de HSV, tenzij anders aangegeven (NBG’51)


