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Themadag Leven wij in de eindtijd?
6. De gemeente in profetie

Het laatste wat Jezus, volgens het boek Handelingen, tot zijn discipelen zei – voordat Hij
hen op de Olijfberg verliet bij zijn Hemelvaart – was: “U zult Mijn getuigen zijn, zowel in
Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. En nadat Hij dit
gezegd had, werd Hij opgenomen terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun
ogen” (Hand 1:8,9). En uit de rest van het boek blijkt dat zij dit ook daadwerkelijk geworden
zijn:

• En de apostelen legden met grote kracht getuigenis af (4:33).

• En wij zijn getuigen van deze dingen (5:32).

• En wij zijn getuigen van alles wat Hij gedaan heeft, zowel in het Joodse land als in
Jeruzalem (10:39).

• Hij is gedurende vele dagen verschenen aan hen die met Hem opgegaan waren van
Galilea naar Jeruzalem en die nu Zijn getuigen zijn bij het volk (13:31).

We zien ook dat Paulus, hoewel niet van alles ooggetuige geweest, ook als getuige van
Jezus optreedt:

• En de volgende nacht stond de Heere bij hem en zei: Heb goede moed, Paulus, want
zoals u in Jeruzalem van Mijn zaak getuigd hebt, zo moet u ook in Rome getuigen
(Hand 23:11).

• Door de hulp die ik van God gekregen heb, sta ik tot op deze dag als een getuige
tegenover klein en groot, en zeg ik niets anders dan wat de Profeten en Mozes
gezegd hebben dat er gebeuren zou (Hand 26:22).

En gaandeweg het Nieuwe Testament zien we steeds dat alle volgelingen als getuigen
worden beschreven. Dit getuigenis was niet zonder risico. Het Griekse woord voor getuigen
is de etymologische oorsprong van het Nederlandse woord martelaar. De volgelingen van
Jezus bleven getuigen ondanks alle weerstand.

Eeuwen eerder had God Israël aangemerkt als een onbetrouwbare getuige. In een
denkbeeldige rechtszaak zocht Hij bewijzen dat Hij de Almachtige God is, en Israël had
daarvan overtuigd geweest moeten zijn. Maar in werkelijkheid wendden zij zich tot de
afgoden. Al vóór hun binnenkomst in het beloofde land waren zij er meerdere malen op
gewezen dat ze niet de gebruiken van omringende volken moesten overnemen. Maar
binnen enkele generaties waren die gebruiken binnengeslopen. Op dezelfde wijze legt
iedere schrijver in het Nieuwe Testament er de nadruk op dat de leer zuiver moet blijven.
Maar ook hier zien we hoe binnen enkele generaties de leer van de Schrift vermengd is met
opvattingen van andere volken, vooral Griekse denkbeelden. Een simpel voorbeeld is de
christelijke feestdagen. Dat er vele soorten eieren in de winkels liggen met Pasen is geen
gebruik dat in de Schrift beschreven wordt. En het vermengen van opvattingen gaat veel
verder dan dat. We zien dus dat deze nieuwe getuigen soms ook onbetrouwbaar zijn. Zij
zorgen voor een verkeerd beeld van het Christendom. De ware gelovige die vasthoudt aan
de boodschap van Jezus en zijn apostelen blijft een vervolgde minderheid.

In de Schrift zien we een momentopname van de situatie in de ontwikkeling van het
Christendom, ongeveer veertig jaar na de hemelvaart van Jezus. Het zijn zeven brieven met
een boodschap van Jezus voor zeven gemeenten in het westen van het huidige Turkije.
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Deze brieven tonen de problemen die er waren in de jonge gemeenten. Velen hebben te
maken met vervolgingen: Pergamum door de Romeinen, maar Smyrna weer door de Joden.
Er sluipt valse leer binnen, waardoor ook de culturele en morele sfeer van de omgeving
wordt overgenomen. Soms is rijkdom het probleem, dat zien we in Laodicea. Van Sardis
wordt gezegd dat het, op enkele leden na, al dood is. Tegelijk worden allen opgeroepen om
te “overwinnen”. Het wordt beschreven in termen van strijd, een strijd aan de ene kant
tegen “de wereld” met haar invloeden, en aan de andere kant tegen jezelf.

Deze brieven staan in het boek Openbaring, en dat is een boek dat velen afschrikt. Het is
grotendeels in beeldtaal geschreven. Mensen voelen zich dan vaak vrij om zelf te verzinnen
wat de beelden betekenen. De Schrift maakt echter veel gebruik van ‘weerklanken’, of
echo’s, een citaat van iets dat eerder in de Schrift gezegd is. Er staan bijna tweemaal zoveel
van dergelijke weerklanken in Openbaring dan dat er verzen zijn. Als je bereid bent om de
beelden eerder in de Schrift op te zoeken om hun betekenis te achterhalen, dan is de uitleg
een flink stuk gemakkelijker geworden. Er wordt hier dus gesproken over zeven gemeenten,
die representatief worden geacht voor allen.

In zowel het Oude als het Nieuwe Testament wordt voor de gemeente het beeld van een
vrouw gebruikt. In het Oude Testament wordt het beeld gebruikt van de gemeente als de
vrouw van God. God heeft haar als jonge vrouw uitgekozen, maar de ontwikkeling waarbij
afgoden in het land gediend worden, wordt beschreven als een vrouw die ontrouw is aan
haar man: “Voorwaar, zoals een vrouw haar levensgezel ontrouw wordt, zo bent u Mij
ontrouw geworden, huis van Israël, spreekt de Heere” (Jer 3:20). We vinden dit thema onder
meer in het hele boek Hosea, in het begin van Jeremia en ook in Ezechiël. In het Nieuwe
Testament wordt de gemeente beschreven als de bruid van Christus. Paulus beschrijft zijn
werk in een gemeente: “Ik heb u immers ten huwelijk gegeven aan één Man om u als een
reine maagd aan Christus voor te stellen” (2 Kor 11:2).

Dit beeld komen we ook tegen in Openbaring. “En er verscheen een groot teken in de
hemel: een vrouw, bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten en op haar
hoofd een kroon van twaalf sterren” (Op 12:1), en in de zon maan en sterren herkennen we
wellicht de dromen van Jozef (Gen 37). Deze vrouw is zwanger “en schreeuwde het uit in
barensnood en in haar pijn om te baren”, een verwijzing naar Jesaja 26 waar het volk
beschreven wordt als zoekend naar verlossing. We lezen daar: “Zoals een zwangere vrouw
die op het punt staat te baren, ineenkrimpt en het uitschreeuwt in haar weeën, zo waren wij
voor Uw aangezicht, HEERE”. (vers 17). Vervolgens staat in Openbaring: “En zij baarde een
Zoon, een mannelijk Kind, dat alle heidenvolken zal hoeden met een ijzeren staf. En haar
Kind werd weggerukt naar God en naar Zijn troon. En de vrouw vluchtte naar de woestijn”
(vs. 5). Het hoeden met een ijzeren staf is een citaat uit Psalm 2, en laat zien dat het hier
over de Messias, Jezus, gaat, voortgekomen uit het volk Israël. De uitspraak over het Kind
dat weggerukt wordt en naar God gaat spreekt over de hemelvaart. De vrouw vlucht naar
de woestijn, “de woestijn van de volken” zoals een profeet het noemt. Vervolgens lezen we
“En de draak werd boos op de vrouw, en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen
van haar nageslacht, die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus
Christus hebben” (vs. 17). Het nageslacht van de vrouw zijn de individuele gelovigen. Ook
hier is weer sprake van getuigen – zij die het getuigenis van Jezus hebben.
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Het woord draak moeten we niet lezen met het middeleeuws beeld van draken in gedachte,
maar door de weerklanken begrijpen dat het hier gaat om de overheersende macht. Op zich
zou dit beeld voor Johannes heel begrijpelijk zijn. Hij heeft meegemaakt dat vele andere
discipelen, waaronder waarschijnlijk ook Petrus en Paulus, omgebracht zijn door die macht.

Maar dan verandert het beeld. Enkele hoofdstukken verder komt de vrouw weer
tevoorschijn: “En in de geest bracht hij mij weg naar een woestijn. En ik zag een vrouw
zitten op een scharlakenrood beest, dat vol van godslasterlijke namen was” (17:3). Het beest
is een aanduiding van de wereldse heerser, Rome. Een iets ander beeld dan de draak, hier
gaat het vooral om de heerschappij in dat deel van de wereld, en minder om een
vervolgende macht. De vrouw wordt nu als een hoer beschreven, vergelijkbaar met de
ontrouwe echtgenote in het Oude Testament. In het beeld zit de vrouw op het beest en zo
vormen zij één geheel. De gemeente gaat nu samen met de wereldse macht om zelf ook
macht te hebben. “En ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed van de heiligen, en
van het bloed van de getuigen van Jezus. En ik was bovenmate verwonderd toen ik haar
zag” (vs. 6). We zien nu dat de vrouw degene is die de ware gelovige vervolgt en vermoordt.
Terloops merken we ook hier dat de ware gelovige als getuige beschreven wordt. Maar het
is geen wonder dat Johannes compleet verrast is door deze ontwikkeling.

Het boek Openbaring toont daarmee dat het overgrote deel van het Christendom verandert
van een verzameling gelovigen die lijden onder vervolgingen tot iets dat samengaat met
wereldse macht, waarbij de getrouwe getuigen, die niet met “de wereld” mee willen doen,
gedood worden. Verder wordt over haar gezegd: “En op haar voorhoofd stond een naam
geschreven: Geheimenis, het grote Babylon, de moeder van de hoeren en van de gruwelen
van de aarde” (vs. 5). In de Schrift is de grote stad Babylon een samenleving, buitengewoon
rijk en cultureel, maar in moreel opzicht verdorven. Maar naast Babylon wordt deze vrouw
ook beschreven in een bewoording die in het Oude Testament op Tyrus slaat. Daar ging het
om een volk dat beter had moeten weten maar erg materialistisch werd. Rijkdom
verwerven was het hoofddoel. Zij is de moeder van de hoeren. Uit “de algemene kerk” (het
woord katholiek komt van het Grieks voor algemeen of universeel) zijn vele afsplitsingen
ontstaan, die vaak ook haar eigenschappen hebben overgenomen.

De ware gelovigen wordt gewaarschuwd hoe dit af zal lopen: “Zij is gevallen, zij is gevallen,
het grote Babylon … Want van de wijn van de toorn van haar hoererij hebben alle volken
gedronken, en de koningen van de aarde hebben hoererij met haar bedreven, en de
kooplieden van de aarde zijn rijk geworden door de kracht van haar losbandig leven. En ik
hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Ga uit haar weg, Mijn volk, opdat u geen
deelhebt aan haar zonden, en opdat u niet van haar plagen zult ontvangen” (Op 18:2-4). Het
laatste gedeelte is een citaat van de oproep in Jesaja tot Gods volk om weg te trekken uit
Babel, omdat God er een oordeel over ging brengen. Haar plagen zijn uiteraard de rampen
die haar zullen treffen, zoals ook de plagen in Egypte, als Gods oordeel komt. Maar waar
Jesaja opriep tot een fysiek wegtrekken is dat nu niet mogelijk, en gaat het erom er apart
van te blijven staan, om niet een deel van de wereld te willen worden. Zoals de oproep die
ook Jakobus doet aan zijn lezers: “en zichzelf onbesmet bewaren van de wereld” (1:27).
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We zagen al dat Jezus dit “onbesmet bewaren” beschrijft als een strijd die je moet proberen
te winnen. Het is een strijd tegen de wereld, en een strijd tegen je eigen wensen en
begeerten. Een strijd waar Jezus bij helpt. Zoals Johannes schrijft: “Want al wat uit God
geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft:
ons geloof” (1 Joh 5:4). Daarmee wordt natuurlijk niet bedoeld dat je zondeloos moet zijn –
dat is niet reëel – maar wel een strijd om niet de normen van de omgeving aan te nemen.
Dat begint met het luisteren naar God, door Zijn woord regelmatig te laten spreken. Pas
dan hoor je regelmatig wat de norm is. Dan ontstaat een groeiend besef wat een “leven in
Christus” werkelijk betekent. Dit gaat gepaard met het zoeken en aanvaarden van leiding in
het leven. Daarmee wordt je, ondanks alle weerstand, een betrouwbare getuige. Tot slot
wordt je gevraagd om waakzaam te zijn, en uit te zien naar de wederkomst. Dat is niet
enkel om uit te zien naar iets moois, maar vooral om het dagelijks leven in een juist
perspectief te plaatsen, om doordrongen te zijn hoe relatief alles in dit leven is. “Laten uw
lendenen omgord zijn en de lampen brandend. En u, wees gelijk aan mensen die op hun
heer wachten, wanneer hij terugkomt van de bruiloft, om hem, als hij komt en klopt,
meteen open te doen. Zalig zijn die slaven die de heer bij zijn komst wakend zal vinden”
(Luc 12:35-37). Natuurlijk is de dag niet te berekenen, maar we horen ook niet in de
categorie mensen die zegt: “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” (2 Pet
3:4).

Nu kun je je afvragen, als de nadruk steeds ligt op de gelovige die zelf moet overwinnen,
waarom er dan toch zoveel wordt gesproken over de gemeente, en zijn de zeven brieven
aan zeven gemeenten gericht? Het antwoord op die vraag is tweeledig. Om je afzijdig van
de wereld te houden kun je natuurlijk in het spreekwoordelijke hutje op de hei gaan wonen.
Maar Gods doel is niet om een aantal mensen te verzamelen die afzijdig staan, maar om een
volk te vormen, een eenheid. Dus niet een verzameling losse gelovigen die op zichzelf
gericht zijn. De gemeente wordt niet voor niets beschreven als een gezin met broers en
zussen. De Schrift gebruikt het woord gemeente in twee betekenissen. Er is de gemeente
als Gods volk, van alle tijden en in alle landen. Tegelijk wordt het ook gebruikt voor een
plaatselijke gemeente in één stad op één moment in de tijd. Paulus schrijft een brief aan een
bepaalde gemeente. Als we dus het eerste doel omschrijven als het leren tot één volk te
worden, dan is het een illusie om te denken dat dit lukt met alle gelovigen over de hele
wereld. Het leren gebeurt juist in kleinere groepen, plaatselijke gemeenten. Daar wordt je in
het leren samenwerken op de proef gesteld, daar leer je je in te zetten voor de ander, om de
ander beter te achten dan jezelf. Alle leden hebben ook een taak en dragen samen bij tot
opbouw van het geheel: “Van Hem [Jezus] uit wordt het hele lichaam samengevoegd en
bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin
ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in de
liefde” (Efez 4:16). Het oog kan niet tot de hand zeggen ‘ik heb je niet nodig’. De gemeente
is dus aan de ene kant deze zeer praktische leerschool; aan de andere kant is het de plaats
om gelijkgezinden te steunen, dus ook om steun te krijgen, om elkaar aan te moedigen en
helpen. “Laten wij elkaar aansporen, en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen”
(Heb 10:25).

Daarbovenop vervult de gemeente ook een rol bij het zuiver houden van de leer. Juist in
verband met de toekomst ontstaan verschillende ideeën.
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Een datum van de wederkomst berekenen kan niet, maar de trouwe gelovige ziet de nieuwe
morgen wel naderen. Als alle leden bijdragen, en samen de Schrift bestuderen, worden
ideeën van individuele leden getoetst aan de Schrift. Dat vereist wel een begrip van Gods
woord door alle leden. Om samen te strijden voor het geloof dat ons is overgeleverd:
“Geliefden, ik werd genoodzaakt u te schrijven met de aansporing om te strijden voor het
geloof dat eenmaal aan de heiligen overgeleverd is” (Jud 3). Dat geloof is opgebouwd uit de
samenhang in Gods woord, met het besef hoeveel weerklanken we in dat woord vinden.
Daarom moeten we erg voorzichtig zijn met theorieën die ontwikkeld worden en maar op
één vers gebaseerd zijn. We zullen naar twee voorbeelden kijken van bekende ideeën,
waarvan we zeker geen weerklanken door de hele Schrift vinden. Dat zijn achtereenvolgens
de opname van de gemeente en de antichrist.

Dat de periode vóór de wederkomst van Christus gepaard zal gaan met het nodige onheil,
wordt uit vele verzen duidelijk. Sommigen verwachten dan dat zij toe zullen kunnen kijken
hoe Gods oordelen de wereld treffen, zonder dat zij daar zelf last van ondervinden; alsof je
langs de kant staat te kijken wat er gebeurt. Dat is wel een erg optimistische gedachte,
want als het niet juist blijkt te zijn zal dat het geloof een flinke knauw krijgen. Is het eigenlijk
redelijk als God duizenden jaren gelovigen overgeeft aan lijden en dood, en dan de
gelovigen in de eindtijd daarvan vrijwaart? Sommigen citeren dan een vers van Paulus:
“Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen [de opgestane
doden] opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht.
En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn” (1 Tes 4:17). Paulus heeft het om te beginnen over de
zorg van de jonge gemeente dat de gelovigen die al ingeslapen zijn iets van de wederkomst
zullen missen. Het Griekse woord vertaald als “ontmoeting” komt viermaal voor in het
Nieuwe Testament. In alle andere gevallen wordt het als “tegemoet gaan” vertaald, wat het
ook in dit vers betekent. Bij Zijn komst Hem tegemoet gaan, om met Hem te gaan naar de
plaats waar Christus vanuit de hemel op aarde naar onderweg is. Zowel de context als het
vers zelf spreken niet over het weggenomen worden om onheil te ontlopen. Daar een
andere theorie op baseren is dus erg riskant.

Het tweede voorbeeld is de antichrist. Sommigen geloven in de komst van een satanische
macht op aarde. Deze neemt de wereldheerschappij over, vestigt zich in Jeruzalem, en
herbouwt de tempel. Hij laat zich vervolgens in de tempel als God vereren. Om dit te
bewijzen wordt de term “antichrist” gekoppeld aan “de mens van wetteloosheid” (uit een
brief van Paulus) en aan het beest in Openbaring 13. Maar wat staat er werkelijk? Het woord
antichrist komt alleen voor in de brieven van Johannes, in totaal vijf maal, en heeft steeds
dezelfde betekenis:

• “Kinderen, het is het laatste uur; en zoals u gehoord hebt dat de antichrist eraan
komt, zijn er ook nu al veel antichristen gekomen, waaruit wij weten dat het het
laatste uur is. Zij zijn uit ons midden weggegaan, maar zij waren niet uit ons; want
als zij uit ons geweest waren, dan zouden zij bij ons gebleven zijn” (1 Joh 2:18,19).

• “Wie is de leugenaar anders dan hij die loochent dat Jezus de Christus is? Dat is de
antichrist, die de Vader en de Zoon loochent” (1 Joh 2:22).

• “Elke geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is niet uit God;
maar dat is de geest van de antichrist, waarvan u gehoord hebt dat hij komt, en die
nu al in de wereld is” (1 Joh 4:3).
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• “Want er zijn veel misleiders in de wereld gekomen, die niet belijden dat Jezus
Christus in het vlees gekomen is. Dat is de misleider en de antichrist.” (2 Joh 1:7).

Het blijkt dus te gaan om mensen uit de gemeente (“zij zijn uit ons midden weggegaan”),
die een valse leer aanhangen. Het gaat om invloed van het gnosticisme, de details zijn niet
zo relevant voor het onderwerp waar we het over hebben.

Er lijkt weinig verband met het vers dat hiermee gekoppeld wordt in de brief van Paulus aan
de Tessalonicenzen. De achtergrond in die brief is het idee dat de komst van Christus
aanstaande is, en Paulus tempert die verwachting een beetje. Paulus was maar heel kort in
deze gemeente geweest voordat hij moest vluchten. Toch schrijft hij “Herinnert u zich niet
dat ik u deze dingen zei, toen ik nog bij u was?” (2 Tes 2:5). Als hij er zo kort was, is het niet
aannemelijk dat Paulus veel gesproken zal hebben over iets dat we nergens anders in de
Schrift tegenkomen. Hij schrijft nu “Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is
en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is, de
tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt,
zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet” (vzn 3 en 4).
Een hele theorie opbouwen op basis van dit ene vers is wel een erg smalle basis. Het woord
dat hier is vertaald met ‘afval’ betekent ook ‘opstand’. Dit vers gaat in eerste instantie over
de Joodse opstand, zoals door Jezus en de profeten voorzegt. Dit moest eerst gebeuren
voordat Christus terug zou komen, en is dan ook in 70 na Chr. werkelijkheid geworden. Een
uitgebreidere uitleg van deze verzen vindt u in het themanummer van maart 2019.

Tot slot dan, als samenvatting van het boek Openbaring: Jezus beschrijft een gevecht om te
overwinnen. Er zijn ook vele plagen en oordelen vooral voor de vrouw die hoer geworden is.
Maar voor de getrouwe getuigen heeft Jezus aanmoedigingen gegeven in die zeven
brieven: Wie overwint …

• “hem zal Ik te eten geven van de boom des levens, die midden in het paradijs van
God staat” (2:7)

• “zal zeker geen schade toegebracht worden door de tweede dood” (2:11)

• “zal Ik van het verborgen manna te eten geven” (2:17)

• “hem zal Ik macht geven over de heidenvolken – zoals ook Ik die macht van Mijn
Vader heb ontvangen” (2:26,27)

• “zal bekleed worden met witte kleren en Ik zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het
boek des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor Mijn Vader en voor Zijn
engelen” (3:5)

• “hem zal Ik tot een zuil in de tempel van Mijn God maken, en hij zal daaruit niet meer
weggaan” (3:12)

• “zal Ik geven met Mij te zitten op Mijn troon, zoals ook Ik overwonnen heb, en Mij
met Mijn Vader op Zijn troon gezet heb” (3:21)

En dat moet dan ook het doel in het leven van iedere christen zijn.


