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Themadag Leven wij in de eindtijd?
5. Gebeurtenissen voorafgaand aan en samenvallend met de wederkomst van Christus

Tijdens zijn laatste verblijf in Jeruzalem voorzegde Jezus zijn twaalf discipelen dat er niets
van de grootse tempel in Jeruzalem overeind zou blijven. Omdat zij dit niet konden plaatsen
in hun ideeën over de Messias en de spoedige komst van het Koninkrijk, vroegen zij Hem
verbaasd: “Zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken van uw
komst en van de voleinding van de wereld?” (Mat 24:3). Zij vroegen dus om iets waaraan zij
zouden weten wanneer dan toch eindelijk dat Koninkrijk zou komen.

Jezus begon met te waarschuwen: “Pas op dat niemand u misleidt” (vs. 4). Dit ging in eerste
instantie om nepchristussen, maar het kernwoord is ‘misleiding’: “En er zullen vele valse
profeten opstaan en die zullen er velen misleiden” (vs. 11). Zijn nadruk “Zie, Ik heb het u van
tevoren gezegd!” (vs. 25), en “De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden
zullen zeker niet voorbijgaan” (vs. 35) houden in dat we zorgvuldig moeten omgaan met zijn
woorden, zodat we niet misleid worden door wat mensen hier op eigen gezag over zeggen.

Velen menen dat wat Jezus daarna zei, gaat over de eindtijd. Dat is ook wel zo, maar dan die
van de natie Israël in de eerste eeuw. De reden is dat er een tempel moet zijn om verwoest
te kunnen worden, en die is er niet meer. Sommigen – Joden en christenen – menen wel dat
die herbouwd moet zijn voordat Christus komt, maar daar is geen Bijbels bewijs voor. Die
opvatting kan ons de valse gerustheid geven dat Christus nog lang niet komt.

In hetzelfde verband sprak Hij in de vorm van een analogie over de vergelijkbare
omstandigheden bij de verwoesting van Jeruzalem als bij de zondvloed en de verwoesting
van Sodom: “want zoals … zo zal ook de komst van de Mensenzoon zijn”. Dit gaat om het
plotselinge, onverwachte, voor wie het profetisch woord niet (er)kennen, en niet zijn
voorbereid op zijn komst. Een zwangere vrouw weet dat zij moet baren, maar de weeën
komen plotseling: “… wanneer zij zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht
verderf hun overkomen, zoals de weeën een zwangere vrouw …” (1 Tes 5:2,3).

Jezus begon met te waarschuwen: “U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen;
pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het
einde” (Mat 24:6). Hij maakte zo twee dingen duidelijk: 1. Er zullen oorlogen zijn. 2. Dit zijn
niet de directe tekenen van zijn komst, omdat ze van alle tijden zijn. Hetzelfde geldt voor
hongersnoden, ziekten, aardbevingen, waarvan Hij zei: “Al die dingen zijn een begin van de
weeën” (vs. 8). De voor volgelingen van Christus veel zwaardere weeën – die we in
Openbaring 9 e.v. in hetzelfde verband vinden – zijn die van vervolging: “Dan zullen zij u
overleveren aan verdrukking en u doden, en u zult door alle volken gehaat worden omwille
van mijn naam” (Mat 24:9). Jezus’ zei dat niet allen die beproeving zouden doorstaan: “En
dan zullen er velen struikelen …” (vs. 10). Waarom? Hij sprak over misleiding, die
wetteloosheid en verkilling van de liefde – voor God, voor de waarheid van Zijn woord en
voor elkaar – tot gevolg zou hebben (vzn 11,12). Daarom besloot Hij met de aansporende en
bemoedigende woorden: “Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden”, en
dat déze goede boodschap gepredikt zal worden in de hele wereld, “en dan zal het einde
komen” (vzn 13,14). Vers 14 lijkt dus een grote sprong te maken van wat er in de tijd van de
apostelen zou gebeuren naar het einde.
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Vanaf vers 15 gaf Jezus dan eindelijk het gevraagde teken: “Wanneer u dan de gruwel van
de verwoesting, waarover gesproken is door de profeet Daniël, zult zien staan op de heilige
plaats …”. Lukas geeft dit weer als: “Wanneer u zult zien dat Jeruzalem door legers omringd
wordt, weet dan dat zijn verwoesting nabij is” (Luk 21:20). Dat dit niet een verwoesting in de
eindtijd is, maar de eindtijd voor de natie Israël, is duidelijk door zijn volgende woorden: “En
Jeruzalem zal door heidenen vertrapt worden, totdat de tijden van de heidenen vervuld
zullen zijn” (vs. 24b). In Lucas springt Jezus dan direct over naar de wederkomst en wat
daaraan vooraf zal gaan. In Matteüs volgen echter woorden die vaak misverstaan worden:
“Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de
wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer wezen zal. En als die dagen niet ingekort
werden, zou er geen vlees behouden worden; maar terwille van de uitverkorenen zullen die
dagen ingekort worden” (Mat 24:21,22). Dit wordt meestal toegepast op de eindtijd, maar
het nevenschikkend voegwoord ‘want’ aan het begin van de passage zou ons alert moeten
doen zijn: hier is een verband met het voorafgaande: de verschrikkelijke gevolgen van de
omsingeling, inname en verwoesting van de stad door de Romeinen. Maar toch…

We maken eerst een zijstap naar het boekje Joël, omdat de profetie hierin vaak geheel
wordt toegepast op de eindtijd. Joël gebruikte het beeld van een sprinkhanenplaag in vier
opeenvolgende stadia, die in de HSV worden weergegeven als: “Wat de jonge sprinkhaan
overliet, at de veldsprinkhaan op; wat de veldsprinkhaan overliet, at de treksprinkhaan op;
en wat de treksprinkhaan overliet, at de zwermsprinkhaan op” (1:4). Maar hij gebruikte die –
kennelijk recente – plaag als beeld voor een legermacht: “Een volk is tegen Mijn land
opgetrokken, machtig en niet te tellen”; “als een machtig volk opgesteld voor de strijd” (1:6
en 2:5). Dit is het begin van een lange profetie over wat blijken vier grote aanvallen vanuit
‘het Noorden’ op Israël te zijn tot – en dus niet alleen in – de eindtijd.

In de beeldrijke taal is een duidelijk verband tussen Joël en Jesaja 5. Jesaja beschreef de
komst van de legers van Assur in zijn tijd in beelden als leeuwen, bergen, paarden, wolken
en duisternis, enz. Hetzelfde zien we in Habakuk 2 met betrekking tot de legers van Babel.
Assur maakte een eind aan het koninkrijk Israël en Babel aan het koninkrijk Juda. Wat is dan
de volgende aanval? We gaan naar het eind van Joël 2, dat vaak wordt toegepast op de
eindtijd. Maar als we Schrift met Schrift vergelijken, zien we dat zijn woorden in 2:28-29
betrekking hebben op de ondergang van het ongelovige Israël in de eerste eeuw. De
woorden “Ik zal wondertekenen geven aan de hemel en op de aarde: bloed en vuur en
rookzuilen. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voor die dag van
de HEERE komt …” (vzn 30,31) zijn in de Bijbel stereotiep voor de ondergang van een volk of
koning, zoals van Babel (in Jesaja 13) en Egypte (in Ezechiël 32). De apostel Petrus wees op
de Pinksterdag in Jeruzalem op deze profetie. Hij herinnerde aan de belofte: “dat een ieder
die de Naam van de HEERE zal aanroepen, behouden zal worden” (Joël 2:32). Voor wie zich
niet zou bekeren in geloof dat Jezus de Messias is, zou er geen ontkoming zijn aan het beleg
van Jeruzalem door de Romeinen. De vervulling was dat de gelovigen op tijd de stad
ontvluchtten. In hoofdstuk 3 ging Joël verder met de eindtijd. Het bewijs is dat er nu
verandering is gekomen in het lot van Israël en Jeruzalem. Dan, zegt de HEERE, “zal ik alle
heidenvolken bijeenbrengen en hen doen afdalen naar het dal van Josafat … etc.” Dit leidt
tot de ondergang van de huidige goddeloze wereld, en ontkoming van het deel van Israël
dat tot geloof komt bij het ingrijpen van God door Zijn Zoon.
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Terug nu naar Jezus’ woorden op de Olijfberg. Wat een schrik zal zijn boodschap de
discipelen hebben gegeven: in plaats van dat Jezus op de troon in Jeruzalem zou
plaatsnemen en de Romeinen verjagen, zou de stad door de Romeinen worden verwoest en
overheerst. Hoe lang zou het “tot de maat voor God vol zou zijn” dan nog gaan duren? Jezus
gaf daar geen antwoord op. Sterker nog, Hij zei: “Maar die dag en dat uur is aan niemand
bekend … alleen aan mijn Vader” (Mat 24:36). Jezus herhaalde daarop de waarschuwing
voor misleiders. Eén van hun beweringen zou zijn, dat de Messias al was gekomen. Jezus
maakte duidelijk dat er geen enkel misverstand zal bestaan wanneer Hij terugkomt: als het
bliksemt weet je dat er onweer komt, en als gieren gaan rondcirkelen, weet je dat er een
dood of stervend dier is. Maar we zien hierna het vervolg van de profetie als in een plat vlak;
alsof Jezus zou terugkeren kort na de inname van Jeruzalem door de Romeinen: “terstond
na die verdrukking van die dagen zal … aan de hemel het teken van de Mensenzoon
verschijnen … als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid”
(vzn 29,30). Hij gaf echter nog een teken voor de tijd voorafgaand aan zijn komst in grote
macht en heerlijkheid: “Leer dan van de vijgenboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak al
zacht wordt en de bladeren uitspruiten, dan weet u dat de zomer nabij is. Zo ook, wanneer u
al deze dingen zult zien, weet dan dat het nabij is, voor de deur. Voorwaar, Ik zeg u: Dit
geslacht zal zeker niet voorbijgaan, totdat al deze dingen gebeurd zijn” (vzn 32-34).

Welke analogie is er dan in deze woorden? De sleutel is de sprong in de tijd van het einde
van de Joodse natie in het jaar 70 naar de eindtijd. Hierdoor kan de tijd van grote
verdrukking en benauwdheid ook van toepassing zijn op de tijd vóór zijn wederkomst. Over
die tijd weten wij het een en ander uit de boeken van de profeten en het boek Openbaring.

Jezus gaf een beschrijving rond de komst van de Romeinen om Jeruzalem in te nemen:

 Vooraf: ‘weeën’ als oorlogen, hongersnoden, ziekten en aardbevingen.

 Jeruzalem belegerd en ingenomen.

 Daarna: Jeruzalem beheerst door heidenen (niet-Joden) tot een bepaalde tijd.
Ditzelfde lijkt van toepassing op de toekomstige eindtijd, maar dan voor de laatste keer.
Om te bekijken of dit juist is, gaan we eerst weer naar de profeten.

Daniël kreeg een overzicht van wat zijn volk in de loop van de eeuwen zou meemaken:
ongewilde betrokkenheid in een voortdurend conflict tussen ‘de koning van het Noorden’ en
‘de koning van het Zuiden’. Ook hier wordt gezegd dat deze dingen duren “tot de tijd van
het einde, want het wacht nog tot de vastgestelde tijd” (Dan 11:35). De daarop volgende
details maken duidelijk dat het gaat om de macht van Rome. Bijvoorbeeld: “Voor hen die hij
[de koning van dat Rijk], zal hij de eer laten toenemen en hen laten heersen over velen en hij
zal land uitdelen als beloning” (vs. 39), is vervuld toen de keizer aan het begin van de tweede
eeuw stukken land in Israël uitdeelde aan wie zich onderscheiden hadden bij het definitief
neerslaan van de Joodse opstanden in het jaar 135.

Ook deze profetie maakt dan een grote sprong in de tijd: “Dan zal in de tijd van het einde”
(vs. 40), ‘de koning van het Noorden’ het Sieraadland (Israël – Ezech 20:6,15) binnenvallen:
“En hij zal de tenten van zijn paleis tussen de zeeën opzetten, bij de berg van het heilig
Sieraad. Dan zal hij tot zijn einde komen, en geen helper hebben” (Dan 11:40,41,45). De
profetie gaat verder met het optreden van ‘Michaël, de grote vorst’, om allen die in ‘het
boek’ (des levens) staan te verlossen en de doden die in het geloof sterven op te wekken.
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Dit gaat pas in vervulling bij de wederkomst. Dit bevestigde Jezus’ in vergelijkbare woorden:
“En Hij zal zijn engelen uitzenden onder luid bazuingeschal, en zij zullen zijn uitverkorenen
bijeenbrengen uit de vier windstreken …” (Mat 24:31); “zij die het waard geacht zijn die
wereld te verkrijgen, en de opstanding uit de doden” (Luk 20:35).

Profeten vóór en na Daniël spraken ook over wat vóór en op ‘de dag van de HEERE’ zal
plaatsvinden, op een wijze die hierop aansluit (alle passages NBG’51):
“Want er is een dag van de HERE van de heerscharen ... wanneer Hij opstaat om de aarde te
verschrikken” (Jes 2:12,19).
“Zie, uw God zal komen met wraak, met de vergelding van God; Hij zal komen en Hij zal u
verlossen” (Jes 35:4).
“De hemel verheuge zich, de aarde juiche ... voor de HERE, want Hij komt, want Hij komt om
de aarde te richten" (Ps 96:11-13).
“Dan zal de HERE uittrekken om tegen die volken te strijden ... En de HERE, mijn God, zal
komen, alle heiligen met Hem”; “Op die dag zullen zijn voeten staan op de Olijfberg, die
voor Jeruzalem ligt” (Zach 14:3,4,5).

De aanval van een grote legermacht op Israël en de uiteindelijke betrokkenheid van de
gehele wereld hierbij, is zowel het symptoom van de Godvijandigheid van de wereld als de
aanleiding voor Gods ingrijpen. De dag van de HEERE moeten we daarom breder opvatten
dan alleen de dag van Gods ingrijpen, namelijk inclusief wat daar direct aan vooraf gaat.

We gaan terug naar Jezus’ woorden op de Olijfberg. De generatie die zijn woorden had
gehoord en wonderen had gezien, zou meemaken wat Hij had gezegd over de verwoesting
van Jeruzalem: “Voorwaar, Ik zeg u: Dit geslacht zal zeker niet voorbijgaan, totdat al deze
dingen gebeurd zijn” (Mat 24:34). Maar dit alles reikt ook tot in de eindtijd. De vijgenboom
is – met de wijnstok – een symbool van Israël (o.a. Joël 1:7). Om Israël te kunnen verlossen in
de strijd om het Sieraadland, is het noodzakelijk dat daar Israëlieten wonen. Jezus zag dat
het in zijn tijd onvruchtbare, ‘dode’ Israël hersteld zou worden en naar eigen land
terugkeren – zoals voorzegd door de profeet Ezechiël in het visioen over het herleven van
een grote verzameling doodsbeenderen, die “heel het huis Israël” voorstelden (Ezech 37).
Nu wonen zij daar met miljoenen. De les die ons dit leert, is dat het Koninkrijk nabij is
gekomen, en dat de generatie die dit sinds 1948 en vooral 1967 heeft meegemaakt de
komst daarvan zal beleven. En die heeft niet lang meer te leven…

Nu God aan Israël gedaan heeft wat Hij duizenden jaren geleden beloofde, moeten wij
ervan uitgaan dat Zijn andere woorden, gesproken door Zijn profeten, ook zal nakomen.
In positieve zin: De belofte was dat de troon, die het huis van David in de tijd van
Nebukadnezar van Babel was ontnomen, zou gegeven worden aan Hem “die er recht op
heeft” (Ezech 21:27), de Messias: “En Mijn Knecht David zal Koning over hen zijn … zij zullen
wonen in het land dat Ik aan Mijn knecht, aan Jakob, gegeven heb … tot in eeuwigheid, en
Mijn Knecht David zal tot in eeuwigheid hun Vorst zijn. Ik zal met hen een verbond van
vrede sluiten. Het zal een eeuwig verbond zijn” (37:24-26).
In negatieve zin: Toen Ezechiël Israël in de toekomst zag herleven, zei God daarbij: “Ik doe
het niet om u, huis van Israël, maar om Mijn heilige Naam … laat dat u bekend zijn. Schaam
u en word te schande vanwege uw wegen, huis van Israël” (36:22 en 32). Om zover te komen
zal Israël nog éénmaal door een diep dal moeten.
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De profeet Joël moest over de tijd van Israëls herstel aankondigen: “Want zie, in die dagen
en in die tijd, als Ik een omkeer zal brengen in de gevangenschap van Juda en Jeruzalem, zal
Ik alle heidenvolken bijeenbrengen en hen doen afdalen naar het dal van Josafat. Daar zal Ik
met hen een rechtszaak voeren, vanwege Mijn volk en Mijn eigendom Israël, dat zij onder
de heidenvolken verstrooid hebben. Mijn land hebben zij verdeeld” (Joël 3:1,2). Dat dit over
de eindtijd gaat wordt duidelijk door een detail als: “De HEERE zal van Sion brullen … vanuit
Jeruzalem zal Hij Zijn stem laten klinken, zodat hemel en aarde zullen beven” (vs. 16). Dit
gebruikte Amos ook letterlijk (1:2), in verband met een zware aardbeving, herinnerend aan
de aardbeving die het land twee jaar eerder opschrok. Naar deze aardbeving verwees ook
Jesaja: “… de grondvesten van de aarde beven. De aarde barst geheel open, de aarde schudt
hevig, de aarde wankelt vervaarlijk; de aarde waggelt zeer als een beschonkene en zwaait
heen en weer als een nachthut” (Jes 24:18-20, NBG’51). Zacharia zei: “Dan zal de HEERE

uittrekken en tegen die heidenvolken strijden … Op die dag zullen Zijn voeten staan op de
Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt …” (Zach 14:3,4). Jezus zei in verband met zijn komst “de
krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden” (Luc 21:26).

Dat in het Nieuwe Testament Christus neerdaalt uit de hemel, en zijn voeten op de Olijfberg
zullen staan, is niet in strijd met het Oude Testament, maar maakt duidelijk hoe dit zal
gebeuren; want God heeft Zijn Zoon de volmacht gegeven namens Hem op te treden.

Jezus verwees in zijn woorden over het teken van zijn komst ook naar de woorden van Joël
“Zon en maan worden in het zwart gehuld en de sterren hebben hun schijnsel ingetrokken”
(3:15): “En meteen na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de
maan zal zijn schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten
van de hemel zullen heftig bewogen worden” (Mat 24:29). Amos zei: “Wat zal voor u die dag
van de HEERE zijn? Duisternis zal hij zijn en geen licht!” (Amos 5:18). Dat de hemellichamen
geen licht meer geven, kan symbolisch zijn voor het einde van de macht van mensen. In
Openbaring wordt het koninkrijk van het beest verduisterd (16:10). Het herinnert ook aan
de dikke duisternis in Egypte, die het einde van het Rijk aankondigde. Het wijst ook op de
keus die de mens in algemeenheid maakt voor de duisternis, in plaats van voor het Licht dat
God door het evangelie in de wereld bracht. Opmerkelijk is dat het bij de komst van de
HEERE op de Olijfberg (in de Persoon van Christus) kennelijk licht zal zijn voor wie in Israël
gered worden, zoals het in Egypte licht was waar de Israëlieten woonden (Zach 14:6,7).

De combinatie van duisternis en aardbeving in verband met de dag van de HEERE, komen we
vaker in de Bijbel tegen. Een voorbeeld: “Zie, de dag van de HERE komt … de sterren en de
sterrenbeelden [waarmee de mens de toekomst voorspelt] van de hemel doen hun licht niet
stralen, de zon is bij haar opgang verduisterd en de maan laat haar licht niet schijnen. Dan
zal Ik aan de wereld het kwaad bezoeken en aan de goddelozen hun ongerechtigheid …
Daarom zal Ik de hemel doen wankelen en zal de aarde bevend van haar plaats wijken …”
(Jes 13:9-13, NBG’51).

Dit is lang geleden tot Israël gezegd, maar hoe zit dat met de gemeente? Wat vinden we van
dit alles terug in het boek Openbaring? Dit is inderdaad het gedeelte in profetie dat spreekt
over en tot de gemeente, voor de tijd tussen de hemelvaart en wederkomst van Christus. De
taal en de beelden echter zijn die van Israëls profeten. De zegels 2, 3 en 4 in hoofdstuk 6
tonen weer oorlog, hongersnood, pestziekten.
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Zegel 6 toont weer duisternis en een grote aardbeving. Zegel 1 toont de met volmacht van
God uittrekkende en overwinnende Christus. Zegel 7 toont zeven bazuinen met plagen die
herinneren aan die in Egypte: hagel, vuur, bloed, duisternis, dood, sprinkhanen, uitlopend
op het koningschap van God en Zijn Zoon. Hier wordt over weeën gesproken; dus nog niet
het einde zelf, maar aankondigingen daarvan. De sprinkhanen in de vijfde bazuin doen weer
denken aan de legermacht in Joël. In hoofdstuk 16 volgen zeven schalen met meer plagen:
gezwellen, water wordt bloed, hitte, droogte, hagel. De laatste twee schalen spreken weer
van de grote oorlog: “de koningen van de gehele wereld, om hen te verzamelen tot de
oorlog op de grote dag van de almachtige God” (Op 16:14, NBG’51), en de grote aardbeving
“zo groot als er geen geweest is, sedert een mens op aarde was, zo hevig was deze
aardbeving, zo groot. En de grote stad viel in drie stukken uiteen en de steden van de volken
stortten in” (Op 16:18,19, NBG’51). We zien dus dat de taal en de beelden niet anders zijn,
en er sprake is van dezelfde dingen die “de dag van de HEERE” in het Oude Testament
kenmerken; die vooraf gaan aan en gepaard gaan met de komst van Christus in heerlijkheid.

Wat vertelt het Nieuwe Testament verder over die tijd? Een kenmerk van de laatste dagen,
is het vèrgaande morele verval in de wereld en een laag geestelijk niveau van de gemeente
van Christus. Paulus schreef Timoteüs: “En weet dit dat er in de laatste dagen zware tijden
zullen aanbreken. Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, geldzuchtig,
grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig,
zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, wreed, zonder liefde voor
het goede, verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers
van God” (2 Tim 3:1-4). Kan een betere karakterisering worden gegeven van de huidige tijd,
waarin het draait om het ik, en het zelfzuchtige mensen niets meer interesseert wat een
ander vindt of ervaart van wat ‘ik’ zeg en doe? Waarin God dood is en dus elke hogere norm
ontbreekt? En het erge is, dat dit juist onder zich christen noemende mensen is te zien,
zoals Paulus vervolgde: “Zij hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht
daarvan verloochend” (vs. 5). Petrus schreef hierover: “Dit moet u allereerst weten, dat er in
de laatste dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen, en
zeggen: Waar is de belofte van zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen
zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping. Want willens en wetens is
het hun onbekend dat door het Woord van de God de hemelen er al lang geweest zijn,
evenals de aarde …” (2 Pet 3:3,4). Jezus verzuchtte eens met betrekking tot zijn lange
uitblijven: “Maar als de Mensenzoon komt, zal Hij dan het geloof vinden op aarde?” (Luc
18:8, NBG’51). Ongeloof in God als de Schepper en geen verwachting van de vervulling van
Zijn woord in de komst van Christus en Zijn Koninkrijk, grijpen steeds verder om zich heen
in het christendom. Jacobus zou gezegd hebben: “Dit behoort niet zo te zijn, mijn broeders”
(Jak 3:10).

Dan moet nog iets gezegd worden over natuurrampen. We zagen al dat hongersnoden,
pestziekten en aardbevingen zijn als weeën, die nog niet het directe einde zijn. Maar er zijn
aanwijzingen dat deze kort voor Jezus’ wederkomst in alle hevigheid zullen komen. De
passages die hierop duiden worden vaak symbolisch gezien voor de grote veranderingen in
de samenleving. Die zullen er zeker zijn, maar het feit dat de letterlijke natuurrampen
worden gebruikt als beeld voor zulke veranderingen, geeft aan dat we letterlijke
natuurrampen niet mogen uitsluiten. Zeker in het licht van de aangekondigde grote
aardbeving, plagen en duisternis, en wat er op dit moment in de natuur aan de hand is.
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Jezus sprak op de Olijfberg in verband met zijn wederkomst over “benauwdheid onder de
volken, in radeloze angst vanwege het bulderen van zee en golven … want de krachten van
de hemelen zullen heftig bewogen worden” (Luc 21:25,26). De snel smeltende ijsmassa’s
laten de zeespiegel stijgen. In combinatie met de voorzegde grote aardbeving is het niet
moeilijk voor te stellen wat dit voor effect zal hebben op de zee en branding. Alleen al door
het afnemend sneeuw- en ijsdek, om maar te zwijgen over de radicale ontbossing, zal het
klimaat nog veel sterker veranderen, zoals 97% van alle deskundigen zeggen. De zware
stormen en verwoestijning zijn daar nu al voorbeelden van. In Openbaring lezen we over
verzengende hitte door de zon bij de laatste plagen vóór de wederkomst: “En de vierde
engel goot zijn schaal uit over de zon, en haar werd macht gegeven de mensen te
verzengen met vuur. En de mensen werden verzengd door grote hitte” (Op 16:8,9).

Er is uiteraard veel meer te zeggen over wat er aan de wederkomst voorafgaat en wat die
met zich meebrengt, maar tot besluit een onmiskenbaar teken. De Here Jezus sprak over
iets dat op aarde grote opzien zal baren. Bij zijn komst uit de hemel zal Hij zijn engelen
uitzenden om zijn uitverkorenen te verzamelen. Die dag zal een gewone werkdag zijn.
Overal zijn mensen samen aan het werk; ze praten met elkaar, maar plotseling is één van
hen weg, nergens meer te vinden. Het nieuws verspreidt zich razendsnel via Twitter en
Facebook e.d., en overal op aarde blijken tienduizenden, misschien wel honderdduizenden
mensen op onverklaarbare wijze verdwenen te zijn.

Dit zou een teken moeten zijn dat de grote veranderingen komen, waarover gelovigen
hebben gesproken. Daarom moeten gelovigen vertellen dat dit gaat gebeuren, en waar dit
op duidt, zodat misschien sommigen nog tot geloof zullen komen als zij het zien gebeuren!

Is dit de opname van de gemeente, waar in sommige kringen zoveel nadruk op wordt
gelegd? In het gedeelte in 1 Tessalonicenzen 4 (de verzen 13-18), dat als enige ‘bewijs’
hiervoor wordt aangevoerd, vinden we echter niets over een opname, niets over de
gemeente en niets over de hemel. Het is hetzelfde als waar Jezus over sprak, maar geeft
wat extra informatie: de gelovigen die worden weggenomen gaan Christus door de lucht
tegemoet en worden dan verenigd met hen die zijn opgewekt uit de doden. Christus komt
uit de hemel naar de aarde en roept zijn trouwe volgelingen tot Zich. Als zij Hem tegemoet
gaan, gaat Christus uiteraard niet terug naar de hemel, maar ze gaan samen naar de plaats
waar Jezus naar op weg is, de aarde, Jeruzalem. De aarde zal de plaats zijn van Gods
Koninkrijk, niet de hemel. Dit sluit aan bij het einde van Openbaring, waar wordt gezegd:
“Zie de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en
God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn” (Op 21:3). Dus God zal op aarde wonen bij de
mensen, en niet de mensen bij God in de hemel. Dit komt overeen met de woorden in Psalm
115: “de hemel, de hemel is van de HEERE, maar de aarde heeft Hij de mensenkinderen
gegeven” (vs. 16). Daarom leerde Jezus te bidden: “Uw Koninkrijke kome, Uw wil geschiede,
zoals in de hemel, zo ook op de aarde” (Mat 6:10).

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


