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De laatste dingen
Om goed die teksten over de laatste dingen, zoals ze staan opgeschreven in drie evangeliën, te kunnen
vergelijken zijn ze hieronder naast elkaar gezet.
Zo kunnen ze goed gebruikt worden als we alles over de laatste dingen doornemen vanaf blz.7.

Mattheüs 24

Marcus 13

Lucas 21

3 Toen Hij op de Olijfberg gezeten
was, kwamen zijn discipelen alleen
tot Hem en zeiden: Zeg ons
wanneer zal dat geschieden, en wat
is het teken van uw komst en van
de voleinding der wereld?

4 Zeg ons, wanneer zal dat
geschieden en wat is het teken,
wanneer al deze dingen in
vervulling zullen gaan?

7 En zij vroegen Hem en zeiden:
Meester, wanneer zal dit dan
geschieden? En wat is het teken,
dat deze dingen zullen gebeuren?

4 En Jezus antwoordde en zeide
tot hen: Ziet toe, dat niemand u
verleide! 5 Want velen zullen
komen onder mijn naam en zeggen:
Ik ben de Christus, en zij zullen
velen verleiden.

5 Jezus begon tot hen te zeggen:
Ziet toe, dat niemand u verleide. 6
Velen zullen komen onder mijn
naam en zeggen: Ik ben het, en zij
zullen velen verleiden.

8 Hij zeide: Ziet toe, dat gij u niet
laat verleiden. Want velen zullen
komen onder mijn naam en zeggen:
Ik ben het, en: De tijd is nabij. Gaat
hen niet achterna.

6 Ook zult gij horen van oorlogen
en van geruchten van oorlogen.
Ziet toe, weest niet verontrust;
want dat moet geschieden, maar
het einde is het nog niet.

7 Doch wanneer gij hoort van
oorlogen en geruchten van
oorlogen, weest dan niet
verontrust. Dat moet geschieden,
maar het einde is het nog niet.

9 En wanneer gij hoort van
oorlogen en onlusten, laat u niet
beangstigen. Want die dingen
moeten eerst geschieden, maar dat
is nog niet terstond het einde.

7 Want volk zal opstaan tegen volk, 8 Want volk zal opstaan tegen volk 10 Toen zeide Hij tot hen: Volk zal
en koninkrijk tegen koninkrijk,
en koninkrijk tegen koninkrijk.
opstaan tegen volk en koninkrijk
tegen koninkrijk,
en er zullen nu hier, dan daar,
Er zullen nu hier, dan daar,
hongersnoden en aardbevingen zijn. aardbevingen zijn en er zullen
hongersnoden wezen.
8 Doch dat alles is het begin der
weeën.

11 en er zullen grote aardbevingen,
en nu hier, dan daar pestziekten en
hongersnoden zijn,

Dat is het begin der weeen.
en ook vreselijke dingen en grote
tekenen van de hemel.

9 Dan zullen zij u overleveren aan
verdrukking en zij zullen u doden,
en gij zult door alle volken gehaat
worden om mijns naams wil.

9 Doch gij, ziet toe op uzelf. Zij
zullen u overleveren aan
gerechtshoven, en in synagogen
zult gij gegeseld worden en voor
stadhouders en koningen zult gij
gesteld worden om Mijnentwil, tot
een getuigenis voor hen.

12 Maar voor dit alles zullen zij de
handen aan u slaan en u vervolgen,
door u over te leveren in de
synagogen en gevangenissen, en u
voor koningen en stadhouders te
leiden om mijns naams wil.

10 En aan alle volken moet eerst
het evangelie gepredikt worden.
13 Het zal voor u hierop uitlopen,
dat gij zult getuigen.
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10 En dan zullen velen ten val
komen en zij zullen elkander
overleveren en elkander haten.
En vele valse profeten zullen
opstaan en velen zullen zij
verleiden.

Marcus 13

Lucas 21

12 En een broeder zal zijn broeder overleveren
16 En gij zult
ten overgeleverd
dode en een vader
worden
zijn
zelfs
kinddoor
en kind
oud
11

9b -->

13 En gij zult door allen gehaat
worden om mijns naams wil.

17 en gij zult door allen gehaat
worden om mijns naams wil.

12 En omdat de wetsverachting
toeneemt, zal de liefde van de
meesten verkillen.

13 Maar wie volhardt tot het einde, 13b Maar wie volhardt tot het
die zal behouden worden.
einde, die zal behouden worden.

18 Doch geen haar van uw hoofd
zal teloor gaan; 19 door uw
volharding zult gij uw leven
verkrijgen.

14 En dit evangelie van het
Koninkrijk zal in de gehele wereld
gepredikt worden tot een
getuigenis voor alle volken, en dan
zal het einde gekomen zijn.
15 Wanneer gij dan de gruwel der
verwoesting, waarvan door de
profeet Daniël gesproken is, op de
heilige plaats ziet staan

14 Wanneer gij dan de gruwel der
verwoesting ziet staan, waar hij
niet behoort

20 Zodra gij nu Jeruzalem door
legerkampen omsingeld ziet, weet
dan, dat zijn verwoesting nabij is.
15b (wie het leest, geve er acht
op)

14b (die het leest, geve er acht
op)

16 laten dan wie in Judea zijn,
vluchten naar de bergen.

laten dan die in Judea zijn, vluchten 21 Laten dan die in Judea zijn,
naar de bergen.
vluchten naar de bergen,

17 Wie op het dak is, ga niet naar
beneden om zijn huisraad mede te
nemen, en wie in het veld is, kere
niet terug om zijn kleed mede te
nemen.

15 Wie op het dak is, ga niet naar
en die binnen de stad zijn, de wijk
beneden en ga niet naar binnen om nemen, en die op het land zijn, er
iets uit zijn huis mede te nemen,
niet binnengaan,

22 want dit zijn de dagen van
vergelding, waarin alles wat
geschreven is, in vervulling gaat.
19 Wee de zwangeren en de
zogenden in die dagen.
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17 Wee de zwangeren en de
zogenden in die dagen!
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Lucas 17/21

20 Bidt, dat uw vlucht niet in de
winter valle en niet op een sabbat.

18 Bidt, dat het niet in de winter
valle.

21 Want er zal dan een grote
verdrukking zijn, zoals er niet
geweest is van het begin der
wereld tot nu toe en ook nooit
meer wezen zal.

19 Want die dagen zullen zulk een
verdrukking brengen als er niet
geweest is van het begin der
schepping, die God geschapen
heeft, tot nu toe, en ook nooit

23b Want er zal grote nood zijn
over het land en toorn over dit
volk,24 en zij zullen vallen door de
scherpte des zwaards en als
gevangenen weggevoerd worden

meer wezen zal.

onder alle heidenen, en Jeruzalem
zal door heidenen vertrapt worden,
totdat de tijden der heidenen zullen
vervuld zijn.

22 En indien die dagen niet
ingekort werden, zou geen vlees
behouden worden; doch ter wille
van de uitverkorenen zullen die
dagen worden ingekort.

20 En indien de Here die dagen niet
had ingekort, zou geen vlees
behouden worden, doch ter wille
van de uitverkorenen, die Hij heeft
uitverkoren, heeft Hij die dagen
ingekort.

23 Indien dan iemand tot u zegt:
Zie, hier is de Christus, of: Hier,
gelooft het niet.

21 Indien dan iemand tot u zegt:
Zie, hier is de Christus, zie, Hij is
daar, gelooft het niet.

24 Want er zullen valse christussen
en valse profeten opstaan en zij
zullen grote tekenen en wonderen
doen, zodat zij, ware het mogelijk,
ook de uitverkorenen zouden
verleiden.
25 Zie, Ik heb het u voorzegd.

22 Want er zullen valse christussen
en valse profeten opstaan en zij
zullen tekenen en wonderen doen
om, ware het mogelijk, de
uitverkorenen te verleiden.
23 Doch gij, ziet toe: Ik heb het u
alles voorzegd.

26 Indien men dan tot u zegt: Zie,
Hij is in de woestijn, gaat er niet
heen; zie, Hij is in de binnenkamer,
gelooft het niet.

17:23 En men zal tot u zeggen: Zie,
daar is het; zie, hier is het! Gaat er
niet heen, en loopt het niet na.

27 Want gelijk de bliksem komt van
het oosten en licht tot het westen,
zo zal de komst van de Zoon des
mensen zijn.

17:24 Want gelijk de bliksem flitst
en van de ene kant des hemels tot
de andere kant licht, zo zal de Zoon
des mensen wezen op zijn dag.

28 Waar het aas is, daar zullen de
gieren zich verzamelen.

17:37 En zij antwoordden en
zeiden tot Hem: Waar, Here? Hij
zeide tot hen: Waar het lichaam is,
daar zullen ook de gieren zich
verzamelen.
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29 Terstond na de verdrukking dier
dagen zal de zon verduisterd
worden en de maan zal haar glans
niet geven en de sterren zullen van
de hemel vallen en de machten der
hemelen zullen wankelen.

24 Maar in die dagen, na de
verdrukking, zal de zon verduisterd
worden en de maan zal haar glans
niet geven. 25 En de sterren zullen
van de hemel vallen en de machten
der hemelen zullen wankelen.
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Lucas 17/21
25 En er zullen tekenen zijn aan
zon en maan en sterren, en op de
aarde radeloze angst onder de
volken vanwege het bulderen van
zee en branding,26 terwijl de
mensen bezwijmen van vrees en
angst voor de dingen,
die over de wereld komen. Want de
machten der hemelen zullen
wankelen.

30 En dan zal het teken van de
Zoon des mensen verschijnen aan
de hemel en dan zullen alle
stammen der aarde zich op de
borst slaan en zij zullen de Zoon
des mensen zien komen op de
wolken des hemels, met grote
macht en heerlijkheid.

26 En dan zullen zij de Zoon des
mensen zien komen op de wolken,
met grote macht en heerlijkheid.

31 En Hij zal zijn engelen uitzenden
met luid bazuingeschal en zij zullen
zijn uitverkorenen verzamelen uit
de vier windstreken, van het ene
uiterste der hemelen tot het
andere.

27 En dan zal Hij zijn engelen
uitzenden en zijn uitverkorenen
verzamelen uit de vier windstreken,
van het uiterste der aarde tot het
uiterste des hemels.

27 En dan zullen zij de Zoon des
mensen zien komen op een wolk,
met grote macht en heerlijkheid.

28 Wanneer deze dingen beginnen
te geschieden, richt u op en heft
uw hoofden omhoog, want uw
verlossing genaakt.
32 Leert dan van de vijgeboom
deze les: Wanneer zijn hout reeds
week wordt en de bladeren doet
uitspruiten, weet gij daaraan, dat
de zomer nabij is.

28 Leert dan van de vijgeboom
deze les: Wanneer zijn hout reeds
week wordt en de bladeren doet
uitspruiten, weet gij daaraan, dat
de zomer nabij is.

29 En Hij sprak een gelijkenis tot
hen: Let op de vijgeboom en op al
de bomen. 30 Zodra zij uitlopen,
weet gij uit uzelf, omdat gij het
ziet, dat de zomer reeds nabij is.

33 Zo moet ook gij, wanneer gij dit 29 Zo moet gij ook, wanneer gij dit 31 Zo moet ook gij, wanneer gij dit
alles ziet, weten, dat het nabij is,
ziet geschieden, weten, dat het
ziet geschieden, weten, dat het
voor de deur.
nabij is, voor de deur.
Koninkrijk Gods nabij is.
34 Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht 30 Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht 32 Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht
zal geenszins voorbijgaan, voordat zal geenszins voorbijgaan, voordat zal geenszins voorbijgaan, voordat
dit alles geschiedt.
dit alles geschiedt.
alles geschiedt.

35 De hemel en de aarde zullen
voorbijgaan, maar mijn woorden
zullen geenszins voorbijgaan.

31 De hemel en de aarde zullen
voorbijgaan, maar mijn woorden
zullen niet voorbijgaan.

www.BijbelOpen.org

33 De hemel en de aarde zullen
voorbijgaan, maar mijn woorden
zullen geenszins voorbijgaan.
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36 Doch van die dag en van die ure
weet niemand, ook de engelen der
hemelen niet, ook de Zoon niet,
maar de Vader alleen.

32 Maar van die dag of van die ure
weet niemand, ook de engelen in
de hemel niet, ook de Zoon niet,
alleen de Vader.

5

Lucas 17/21

37 Want zoals het was in de dagen
van Noach, zo zal de komst van de
Zoon des mensen zijn.

17:26 En gelijk het geschiedde in
de dagen van Noach, zo zal het ook
zijn in de dagen van de Zoon des
mensen:

38 Want zoals zij in die dagen voor
de zondvloed waren, etende en
drinkende, huwende en ten huwelijk
gevende, tot op de dag, waarop
Noach in de ark ging,

17:27 zij aten, zij dronken, 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.

39 en zij niets bemerkten, eer de
zondvloed kwam en hen allen
wegnam, zo zal ook de komst van
de Zoon des mensen zijn.
40 Dan zullen er twee in het veld
zijn, een zal aangenomen worden
en een achtergelaten worden; 41
twee vrouwen zullen aan het malen
zijn met de molen, een zal
aangenomen worden, en een
achtergelaten worden.

17:34 Ik zeg u, in die nacht zullen
er twee in een bed zijn, de een zal
aangenomen, de ander
achtergelaten worden. 35 Twee
vrouwen zullen samen bezig zijn
met malen, de ene zal
aangenomen, de andere
achtergelaten worden.
17:28 Op dezelfde wijze als het
geschiedde in de dagen van Lot: zij
aten, zij dronken, zij kochten, zij
verkochten, zij plantten, zij
bouwden.
29 Maar op de dag, waarop Lot uit
Sodom ging, regende vuur en
zwavel van de hemel en verdelgde
hen allen.
30 Op dezelfde wijze zal het gaan
op de dag, waarop de Zoon des
mensen geopenbaard wordt.
31 Wie op die dag op het dak zal
zijn, terwijl zijn huisraad in huis is,
ga niet naar beneden om het te
halen, en wie in het veld is evenzo,
hij kere niet terug.
32 Denkt aan de vrouw van Lot!
33 Ieder, die zijn leven zal trachten
te behouden, die zal het verliezen,
maar ieder, die het verliezen zal,
die zal het vernieuwen.
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42 Waakt dan, want gij weet niet,
op welke dag uw Here komt.
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Marcus 13

Lucas 17/21

33 Ziet toe, blijft waakzaam. Want
gij weet niet, wanneer het de tijd
is.

36 Waakt te allen tijde, biddende,
dat gij in staat moogt wezen te
ontkomen aan alles wat geschieden
zal, en gesteld te worden voor het
aangezicht van de Zoon des
mensen.

43 Maar weet dit: Als de heer des
huizes geweten had, in welke
nachtwaak de dief zou komen, hij
zou gewaakt hebben en in zijn huis
niet hebben laten inbreken.
34 Gelijk een mens, die
buitenslands ging, zijn huis overliet
en aan zijn slaven volmacht gaf,
aan ieder zijn werk, en de
deurwachter opdroeg te waken.
35 Waakt dan, want gij weet niet,
wanneer de heer des huizes komen
zal, laat in de avond of te
middernacht, bij het hanegekraai of
des morgens vroeg,
36 opdat hij niet, als hij plotseling
komt, u slapende vinde.
37 Wat Ik u zeg, zeg Ik allen:
Waakt!
44 Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet
verwacht, komt de Zoon des mensen.

34 Ziet toe op uzelf, dat uw hart
nimmer bezwaard worde door

45 Wie is dan de trouwe en verstandige slaaf, die de heer over zijn
dienstvolk gesteld heeft om hun op tijd hun voedsel te geven?

roes en dronkenschap en zorgen
voor levensonderhoud, en die

46 Zalig die slaaf, die zijn heer bij zijn komst zo bezig zal vinden.

dag niet plotseling over u kome,

47 Voorwaar, Ik zeg u, dat hij hem over al zijn bezit zal stellen.

als een strik.

48 Maar als die slaaf slecht was, en in zijn hart zou zeggen:

35 Want hij zal komen over allen,

49 Mijn heer blijft uit, en hij zou beginnen zijn medeslaven te slaan en
met de dronkaards zou eten en drinken,
50 dan zal de heer van die slaaf komen op een dag, dat hij het niet
verwacht, en op een uur,

die gezeten zijn op het opper-

51 dat hij het niet weet, en hij zal hem folteren en hem in het lot der
huichelaars doen delen. Daar zal het geween zijn en het tandengeknars.
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Opmerkingen, Vragen, Antwoorden en gedachten over de

Rede der laatste dingen
Mt.24:2
Mt.24:3

Mt.24:4
Mc.13:6
Lc.21:8
Mc.13:7
Lc.21:9

Joël 2:1-11

Mt.24:29

De discipelen wijzen Jezus op de gebouwen van de tempel.
Dan zegt Jezus:” Ziet gij dit alles niet? Voorwaar, Ik zeg u, er zal hier geen steen op de andere
gelaten worden, die niet zal worden weggebroken.”
Zij zijn nieuwsgierig geworden en willen weten wanneer dat zal gebeuren met die tempel. Ze
nemen ook aan, dat dit zal samenvallen met Jezus komst en de voleinding der wereld. (Het
Griekse woord wat hier gebruikt is voor wereld is: aaioon. Dit betekent: tijdperk of eeuw).
Het valt dan op, dat Jezus geen direct antwoord geeft. Pas veel verderop gaat Hij wat dieper
in op hun vraag.
Jezus antwoord kwam hierop neer: “Laat niemand jullie het idee geven, dat Ik, de Christus,
zomaar kom, zonder dat je het merkt. Als er mensen zeggen: ik ben de christus, geloof hen
niet, of als mensen zeggen: zie, daar is de christus of hier, geloof hen niet.
Als Ik kom zal iedereen het weten, uit de eerste hand.
Ook zullen jullie horen van oorlogen en geruchten van oorlogen en van onlusten, laat je daar
niet door verontrusten. Want deze dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet terstond
het einde.”
Waarom zouden zij verontrust of angstig zijn als zij horen van oorlogen en onlusten?
Zij kenden de profeten. En een van die profeten spreekt in het bijzonder over deze
gebeurtenissen. Het is Joël.
“1 Blaast de bazuin op Sion en maakt alarm op mijn heilige berg! Dat alle inwoners des lands
sidderen, want de dag des Heren komt. Want hij is nabij!
2 Een dag van duisternis en van donkerheid, een dag van wolken en van dikke duisternis. Als
morgenrood uitgespreid over de bergen, is een talrijk en machtig volk; desgelijks is er van
ouds niet geweest en zal er na hem niet meer zijn tot de tijd der verste geslachten. 3 Voor
hem uit verteert een vuur en achter hem laait een vlam; als de hof van Eden is het land voor
hem, en achter hem is het een woeste wildernis; en ook is er aan hem niet te ontkomen. 4 Zijn
aanblik is als die van paarden; als rossen rennen zij.
5 Als ratelende wagens op de toppen der bergen springen zij; als het geknetter van een
vuurvlam, die stoppelen verteert; als een machtig volk, in slagorde geschaard tot de strijd. 6
Voor zijn aangezicht beven de volken; alle gezichten verbleken van angst.
7 Als helden rennen zij, als krijgslieden beklimmen zij de muur, en zij gaan voort, ieder op zijn
eigen wegen; zij lopen niet door elkander heen, 8 en de een verdringt de ander niet; iedere
strijder gaat zijn eigen weg, en tussen de wapens door dringen zij voort; zij laten geen bres in
hun rijen ontstaan.
9 Zij stormen op de stad aan; zij rennen op de muur; zij klimmen in de huizen; zij komen door
de vensters als een dief.
10 Voor hun aangezicht siddert de aarde, beeft de hemel; de zon en de maan worden zwart
en de sterren trekken haar glans in.
11 En de Here verheft zijn stem voor zijn strijdmacht heen, want zijn leger is zeer talrijk; want
machtig is het leger dat zijn woord volbrengt; want groot is de dag des Heren en zeer
geducht! Wie zal hem verdragen?”
Dit machtige leger voert oorlog! Het is een verwoestend leger. Het is logisch bang te zijn als je
weet dat die legers er aan komen.
Joël laat ons zien, dat die dag des Heren een vreselijke dag zal zijn. Ook de zon en de maan
zullen dan veranderen en ook de sterren zullen anders zijn op die dag. Over diezelfde
gebeurtenissen spreekt Jezus ook. Hij laat zien wanneer dat precies zal gebeuren.
“Terstond na de verdrukking dier dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar
glans niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen...”
Dus er komt eerst een grote verdrukking en dan zal de Here zijn strijdmacht zenden. Dan
zullen ook de tekenen aan de zon, maan en sterren er zijn. Als de Heer de discipelen
geruststelt over die oorlogen en geruchten van oorlogen, dan doet Hij dit om hen duidelijk te
maken dat er wel oorlogen zullen komen, maar dat die niet direct te maken hebben met die
grote oorlog die zal zijn op de dag des Heren.
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Later komt Jezus daar op terug en geeft dan aan welke gebeurtenissen er eerst moeten
gebeuren voor die oorlog komt die er zal zijn ten tijde van de dag des Heren.

Mt.24:7
Mc.13:8
Lc.21:10,11
Rom.8:19-23

Lc.21:12
Mt.24:9
Mc.13:9

Mc.13:9

Lc.21:13
Mc.13:11

Mt.24:10
Mc.13:12,13
Lc.21:16,17

Maar eerst gaat Jezus verder met voorzeggingen over gebeurtenissen die zullen gebeuren
vóór ‘het einde’.
“Volken zullen tegen elkaar opstaan en ook koninkrijken, en er zullen grote aardbevingen, en
nu hier, dan daar pestziekten en hongersnoden zijn. Maar dit alles is pas het begin der weeën.”
Net als een vrouw die zwanger is, allerlei pijnen moet doorstaan voordat haar kind zichtbaar
wordt, zo moet ook de wereld -de ganse schepping- allerlei pijnlijke dingen doormaken voordat
de ‘zonen Gods’ met Jezus als eersteling openbaar worden.
Lucas 21:11b vervolgt het gedeelte over die aardbevingen, pestziekten en hongersnoden
met: “en ook vreselijke dingen en grote tekenen van de hemel”.
Ongetwijfeld wordt hiermee Joël 2:30 en 31 bedoeld: “Ik zal wonderen geven in de hemel en
op de aarde, bloed en vuur en rookzuilen. De zon zal veranderd worden in duisternis en de
maan in bloed”.
“Maar” zegt Jezus: “voor dit alles zullen zij de handen aan u slaan en u vervolgen”, “verdrukt
zult gij worden, gegeseld, en zij zullen u doden, en gij zult door alle volken gehaat worden om
mijns naams wil.”
Jezus spreekt hier tegen de discipelen, zij zijn Joden die Jezus erkennen als Messias.
Jezus heeft het over: “in de synagogen zult gij gegeseld worden”. Synagogen zijn Joodse
instellingen.
Je zou synagogen natuurlijk kunnen vertalen met: kerk.
Het geselen kan net zo goed met woorden gebeuren als met de zweep. In dat geval kan het
ook slaan op de christenen wereldwijd. Denk maar eens aan de geselende woorden die
sommigen moesten doorstaan toen ze in hun traditionele kerk vertelden, dat ze door
onderdompeling gedoopt wilden worden.
Hoewel deze vergeestelijking van deze tekst mogelijk is, geef ik er toch de voorkeur aan de
letterlijke tekst te volgen.
“Het zal voor u hierop uitlopen, dat gij zult getuigen, weest dan niet van te voren bezorgd wat
gij zeggen moet, want Ik zal u mond en wijsheid geven, welke al uw tegenstanders niet zullen
kunnen weerstaan of weerleggen. Want gij zijt het niet die spreekt, maar de Heilige Geest”.
In deze tekst laat Jezus zien dat de aangesprokenen mensen zijn die de Heilige Geest hebben
ontvangen, dat kunnen dus christenen zijn en Messias-belijdende Joden.
Jezus gaat verder met het vertellen van enkele zeer onaangename, maar zeker te gebeuren
zaken.
“En een broeder zal zijn broeder overleveren ten dode, en een vader zijn kind; en kinderen
zullen opstaan tegen hun ouders en hen ter dood brengen En gij zult gehaat worden om mijns
naams wil”.
“En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meeste verkillen”.

Mt.24:12

De wetsverachting? Welke wet? De wet bestaande uit inzettingen en geboden? De Tien
geboden? Dit is iets om over na te denken. Dit klinkt Joods, maar als wij denken dat al deze
teksten ook voor de gemeente zijn, wat doen wij dan met deze opmerking?

Mt.24:13
Mc.13:13b

Jezus beloofde: “Wie dwars door alles heen aan Mij vasthoudt, die zal worden gered.”
“En dit evangelie, van het koninkrijk, zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een
getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn”.

Mt.24:14

Welk evangelie is dat eigenlijk: Het evangelie van het koninkrijk?
Wordt dit evangelie werkelijk gepredikt?
Prediken wij het evangelie van het koninkrijk? Weer iets om over na te denken.
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DE GROTE VERDRUKKING
Jezus komt, na zijn opmerkingen over het einde, terug op een periode, op een gebeurtenis die
ligt vóór het einde.
Jezus heeft een aantal voorzeggingen gedaan die zullen gebeuren vóórdat het ‘einde’ daar is,
maar die duidelijk nog niet bij ‘het einde’ horen. Het zijn nog maar de eerste weeën.
Dan gaat Jezus verder met zijn voorzeggingen over mensen die overgeleverd zullen worden en
gemarteld en sommigen zelfs gedood.
Enorme verdrukking. De liefde van de meesten zal verkillen, maar wie volhardt tot het einde,
die zal behouden worden.
‘Het einde’ en ‘leven verkrijgen’ (Lucas) zijn duidelijk de laatste gebeurtenissen.
Als Jezus het dan heeft over ‘de gruwel der verwoesting’, dan wil Hij de discipelen en over hun
hoofden heen ons, want wij leven nu in de laatste dagen, een bepaalde periode wat duidelijker
uitleggen.
Jezus wil blijkbaar dat er voldoende kennis is om aan bepaalde gebeurtenissen te herkennen
hoe laat het is op de klok van Gods plannen.
Mt.24:15,16
Mc.13:14,15

Lc.21:20

“Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniël gesproken is, op
de heilige plaats ziet staan, (waar hij niet behoort) -wie het leest geve er acht op- laten dan
wie in Judea zijn vluchten naar de bergen.”
Mattheüs en Marcus hebben hier vrijwel dezelfde tekst, maar Lucas voegt hier nog een
bijzonderheid aan toe.
Alle drie zeggen ze: “Laten dan wie in Judea zijn vluchten naar de bergen”.
Maar voordat Mattheüs en Marcus deze aansporing doorgeven hebben zij het over de gruwel
der verwoesting die op de heilige plaats te zien zal zijn.
Lucas echter heeft het over: “zodra gij nu Jeruzalem door legerkampen omsingeld ziet, weet
dan dat zijn verwoesting nabij is”.
Het omsingeld zijn van Jeruzalem valt dus kennelijk samen met het openbaar worden van de
gruwel der verwoesting die op de heilige plaats zal staan.
De plaatsbepaling in de al eerder genoemde tekst, die volgt op het noemen van de gruwel der
verwoesting en het omsingelde Jeruzalem, n.l. Judea, geeft twee dingen aan:
1. Het gaat hier om Jeruzalem wat in Judea ligt. Dus geen mogelijkheid tot
vergeestelijking.
2. Die heilige plaats zal zijn in Jeruzalem.
Als de gruwel der verwoesting op de heilige plaats zal staan, zal Jeruzalem of: al omsingeld
zijn, of: snel omsingeld worden.

Mt.24:16-19
Mc.13:15-16
Lc.21:21

Mt.24:19

“Laten dan wie in Judea zijn, vluchten naar de bergen.”
“Wie op het dak is, ga niet naar beneden om zijn huisraad mede te nemen, of iets uit zijn huis
mede te nemen. Laten die binnen de stad zijn de wijk nemen en die op het land zijn de stad
niet binnen gaan.”
Hier wordt zeer duidelijk over een geografisch vast omschreven plaats gesproken.
Waar het hier om gaat is de plaats Jeruzalem in de landstreek Judea.
Ook blijkt uit de diverse omschrijvingen dat Jezus wil, dat deze tijd zonder enige twijfel te
herkennen valt.
En die tijd komt zo snel, dat er niet eens tijd is om je huis nog in te gaan om iets te halen.
Deze tekst is natuurlijk ook bedoeld om te zeggen: Houdt niet vast aan je bezittingen, maar
acht het feit dat je kan ontkomen belangrijker dan wat je verliest aan goederen.
“Wee de zwangeren en de zogenden in die dagen! Bidt dat uw vlucht niet in de winter valle en
niet op een sabbat.”
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De zwangeren en de zogenden zullen moeite hebben te vluchten. Ze zijn natuurlijk minder
mobiel.
Jezus raad aan te bidden dat de vlucht niet valt op in de winter en niet op een sabbat.
Gods volk moet de sabbat houden en mogen niet reizen op de sabbat.
Weer krijg ik de indruk, dat deze hele profetie, voor een belangrijk deel, bedoeld is voor de
Joden. Het speelt zich allemaal af in hun hoofdstad en in hun land en hun wetten zijn van
toepassing.
Ze worden aanbevolen om te bidden dat hun vlucht niet valt op een sabbat. Voor wie anders
dan voor Joden is zo’n aanbeveling? De christenen houden toch geen sabbat?
Of gaat Jezus ervan uit dat de sabbat altijd gehouden dient te worden?
Iets om over na te denken.
Jezus heeft het hier niet over een periode die is tijdens, of vlak na zijn leven, maar over de
periode die zal zijn vlak voor zijn terugkomst. Vergelijk de teksten: “want er zal dan een grote
verdrukking zijn” en “terstond na de verdrukking dier dagen.”

Mt.24:11
Mc.13:19
Lucas 21:23b

Nu komen we aan een opvallend punt.
Mattheüs en Marcus vertellen de woorden van Jezus na als volgt:
“Want er zal dan een grote verdrukking zijn zoals er niet geweest is van het begin der
schepping, tot nu toe, en ook nooit meer wezen zal.”
Terwijl Lucas het heeft over:
“Want er zal grote nood zijn over het land en toorn over dit volk en zij zullen vallen door de
scherpte des zwaards en als gevangenen weggevoerd worden onder alle heidenen, en
Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden, totdat de tijden der heidenen vervuld zijn.”

Mattheüs en Marcus hebben het dus over een grote verdrukking, zonder toevoeging wie daar
nu onder zullen lijden.
En Lucas heeft het over “toorn over dit volk”, de Joden dus.
Zij zullen vallen door de scherpte des zwaards en als gevangenen weggevoerd worden onder
alle heidenen. En dit zal duren totdat de tijden der heidenen zullen vervuld zijn, als Jezus
terugkomt.
Je zou uit vergelijking met deze teksten de conclusie kunnen trekken, dat die grote
verdrukking -zo niet volledig, dan toch voor een belangrijk deel- bedoeld is voor het volk Israël.
De toorn, waar Lucas het over heeft, komt niet van God. Om dat een beetje duidelijker te
Opb.12:13-18 zien, moeten we Openbaring 12 er maar eens bij lezen.
“13 En toen de draak zag, dat hij op de aarde was geworpen, vervolgde hij de vrouw, die het
mannelijke kind gebaard had.
14 En aan de vrouw werden de twee vleugels van de grote arend gegeven om naar de
woestijn te vliegen, naar haar plaats, waar zij onderhouden wordt buiten het gezicht van de
slang, een tijd en tijden en een halve tijd. 15 En de slang wierp uit haar bek water achter de
vrouw als een stroom, om haar door de stroom te laten medesleuren.
16 En de aarde kwam de vrouw te hulp en de aarde opende haar mond en verzwolg de
stroom, die de draak uit zijn bek had geworpen.
17 En de draak werd toornig op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de
overigen van haar nageslacht, die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus
Opb.12:9
hebben;”
De draak, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan werd op de aarde
neergeworpen, waarna hij de vrouw, die het mannelijk kind gebaard had vervolgde. De vrouw
die het mannelijk kind gebaard heeft is Israël. Het kind is Jezus.
Na deze verzen lezen we over het beest uit de zee. Door deze teksten te vergelijken met
Daniël kunnen we zien dat het hier om een wereldmacht gaat. Twee en veertig maanden zal
die wereldmacht God lasteren.
Twee en veertig maanden is drie en een half jaar, maar ook is dat een tijd, tijden en een halve
tijd. Zolang duurt de grote verdrukking die geleid wordt door een ander beest dat de leiding
krijgt over het eerste beest, die wereldmacht.
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En dit beest, die leider zal zich zetten in de tempel om aan zich te laten zien dat hij een god
is. We hebben het hier over de Antichrist. De leider van het herrezen Kalifaat van de
Mohammedanen. Meer daarover in een aparte studie.
Mt.24:22
Mc.13:20
Mt.24:23-26
Mc.13:21-22
Lc.17:22

Die tijd zal verschrikkelijk zijn. “Indien de Here die dagen niet had ingekort zou geen vlees
behouden worden, doch terwille van de uitverkorenen, heeft Hij die dagen ingekort.”
Dan lezen we weer de waarschuwing tegen valse christussen.
“en zij zullen tekenen en wonderen doen om, ware het mogelijk, de uitverkorenen te verleiden.
Zie, Ik heb het u gezegd.”
“Gelooft het niet als men tot u zegt: zie Hij is in de woestijn, of, hier is het!
Want gelijk de bliksem komt van het oosten en licht tot het westen, zo zal de komst van de
zoon des mensen zijn.”

Mt.24:27
Lc.17:24

De zoon des mensen komt niet stiekem. Zijn komst zal voor ieder even duidelijk waarneembaar
zijn als de bliksem.

Lc.17:37
Mt.24:28

Waar Here? vroegen de discipelen.
Hij zeide tot hen: “waar het lichaam is, daar zullen ook de gieren zich verzamelen.”
Welk lichaam?
Welke gieren?
Bedoeld Jezus hier het lichaam van Christus, de gemeente? Zijn de gieren dan demonen?
Of wordt hier het volk Israël bedoeld en zijn de gieren de volken die Israël aan zullen vallen?
Geen van beide is voor mij met zekerheid het juiste antwoord.

Mt.24:29
Mc.13:24
Lc.21:25

Duidelijker zijn de volgende teksten:
“Terstond na de verdrukking dier dagen zal de zon verduisterd worden en de maan haar glans
niet geven en de sterren zullen wankelen. De mensen zullen vol radeloze angst zijn, vanwege
het bulderen der zee. Ze zullen bezwijmen van vrees en angst voor de dingen die over de
wereld komen. Want....de machten der hemelen zullen wankelen.”
Het duidelijke aan deze teksten is de tijdsbepaling.
Wat er omschreven wordt zal gebeuren “terstond na de grote verdrukking”.
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TERSTOND NA DE VERDRUKKING

Mt.24:29

Joël 2:30-31
Mt.24:30
Mc.13:26
Lc.21:27

Opb.11:19

Vers 29 van Mattheüs 24 geeft een duidelijke tijdsbepaling.
Dit vers is het begin van een paar verzen die ‘het einde’ omschrijven.
“Terstond na de verdrukking dier dagen” zullen er tekenen zijn aan de zon, de maan en de
sterren.
Joël geeft dezelfde omschrijving van de tekenen aan deze hemellichamen, er staat bij, dat die
tekenen zullen gebeuren voordat de grote en geduchte dag des Heren komt.
“En dán zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen aan de hemel.”
Wat dat teken zal zijn wordt in deze verzen niet duidelijk. Misschien is het antwoord te vinden
in Openbaringen.
“En te tempel Gods, die in de hemel is, ging open en de ark van zijn verbond werd zichtbaar in
zijn tempel en er kwamen bliksemstralen en stemmen en aardbevingen en donderslagen en
zware hagel.”

Mt.24:30
Opb.6:15-17

“en dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan”.
Vergelijk bij deze tekst ook Openbaring 6 “En de koningen der aarde en de groten en oversten
over duizend en de rijken en de machtigen en iedere slaaf en vrije, verborgen zich in de holen
en rotsen der bergen; en zij zeiden tot de bergen en de rotsen: Valt op ons en verbergt ons
voor het aangezicht van Hem, die gezeten is op de troon, en voor de toorn van het Lam; want
de grote dag van hun toorn is gekomen en wie kan bestaan.”

Mt.24:30B
Mc.13:26
Lc.21:27

“en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels met grote macht en
heerlijkheid.”

Hand.1:11

Hier komt uit wat de engelen al voorspeld hadden: “Deze Jezus, die van u opgenomen is naar
de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, als gij Hem ten hemel hebt zien varen.”

Mt.24:31
Mc.13:27
Lc.21:28

“En dan zal Hij zijn engelen uitzenden en zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier
windstreken, van het uiterste der aarde tot het uiterste des hemels.”
“Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want
uw verlossing genaakt.”

Deut.7:6
Jes.49:5-7

1Petrus 1:12
Rom.11:1
Mt.24:31
Mc.13:27

Wie zijn die uitverkorenen?
Daar zijn twee mogelijkheden.
In o.a. Deuteronomium lezen we “...ú heeft de Here, uw God, uit alle volken op de aardbodem
uitverkoren om zijn eigen volk te zijn.”
Jesaja zegt, dat God tot Jezus zegt: “Het is te gering, dat Gij Mij tot een Knecht zoudt zijn
om de stammen van Jacob weder op te richten en de bewaarden van Israël weder terug te
brengen; Ik stel U tot een licht der volken, opdat Mijn heil reike tot het einde der aarde.”
En zo is het heil tot de volken gekomen.
Zó is het heil tot ons gekomen.
Ook kunnen we o.a. in Petrus lezen dat de vreemdelingen, d.w.z. de volken die niet tot Israël
behoren: uitverkoren zijn naar de voorkennis van God.
Heeft God dan zijn volk Israël verworpen? “Volstrekt niet!” zegt Paulus.
Als God zijn volk Israël niet verworpen heeft, zijn heden ten dage dus zowel de Israëlieten als
de christenen uitverkorenen van God.
Als er dus in de ‘rede over de laatste dingen’ staat dat: “Hij zal zijn engelen uitzenden met luid
bazuingeschal en zij zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het
uiterste der aarde tot het uiterste des hemels”, dan kan dit zowel op het volk Israël slaan als
op de gelovigen.
Over het volk Israël staat o.a. geprofeteerd:
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Jer.31:7-8

“de Here heeft zijn volk verlost, het overblijfsel van Israël. Zie, ik breng hen uit het Noorden en
verzamel hen van de einden der aarde....in een grote schare zullen zij hierheen (het land Israël)
terugkeren.”
Jer.31:10
En: “Hij, die Israël verstrooide, zal het verzamelen.”
1Thes.4:15-18 Over de christenen kunnen we o.a. lezen: “ wij, levenden, die achterblijven tot de komst des
Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan, want de Here zelf zal op een teken, bij
het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel,
en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; daarna zullen wij, levenden, die
achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here
tegemoet in de lucht, en zo zullen wij altijd met de Here wezen.”
Als de Here zijn uitverkorenen verzameld, zijn dat dus zowel Israëlieten als gelovigen.
De Israëlieten in ‘het vlees’, het natuurlijke volk wordt bijeen verzameld in Israël.
De gelovigen veranderd in ‘geest’, het geestelijke volk de Here tegemoet in de lucht.
De verwijzing in 1Thes.4 naar de wolken, doet denken aan Hand.1 en Mat.24/Luc.21/Marcus
13.
De Here komt op de wolken.
Wij gaan Hem tegemoet in de lucht, op de wolken.
Lc.21:28

Mt.24:15
Mc.13:14

Lucas gaat verder met: “wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en heft uw
hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt.”
Over welke dingen spreekt Lucas hier?
Deze tekst begint eigenlijk bij 21:20
“Zodra gij nu Jeruzalem door legerkampen omsingeld ziet...”
en bij Mattheüs en Marcus “wanneer gij dan de gruwel der verwoesting ziet staan waar hij niet
hoort...”
“....richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt.”
Deze verlossing kan weer slaan op beide volken: Het natuurlijke- en het geestelijke volk.

Mt.24:32
Mc.13:28
Lc.21:29

Jezus wil dat de discipelen, en later wij, dit goed zullen begrijpen, daarom geeft Hij een
voorbeeld, een gelijkenis.
Hij vertelt over de vijgeboom. Als die uitloopt weet je dat de zomer nabij is. Zo moeten jullie,
wanneer je deze voorspelde dingen ziet gebeuren, weten dat het einde nabij is.

Mt.24:34-35
Mc.13:30-31
Lc.21:32-33

“Voorwaar, Ik zeg u: dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat dit alles geschiedt. De
hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan.”
Welk geslacht?
Mogelijk is: dit zondige geslacht, maar ook: dit geslacht van Israël. Een andere mogelijkheid is:
dit geslacht wat deze dingen ziet gebeuren (zoals het omsingelen van Jeruzalem en het staan
van de gruwel der verwoesting op de heilige plaats), dit geslacht wat dan leeft zal geenszins
voorbijgaan voordat dit alles geschiedt.

Mt.24:36
Mc.13:32

Mt.24:37
Lc.17:26

Wanneer dit alles zal gebeuren is niet bekend. Ook de engelen weten daar niets van, zelfs
Jezus niet, alleen de Vader. Maar toch wil Jezus dat de discipelen niet helemaal in het duister
tasten en geeft hen dus de beschreven voortekenen.
Bovendien wil Hij hen nog iets leren en dat doet Hij aan de hand van twee voorbeelden.
Beide voorbeelden zijn waar gebeurd en houden verband met Gods toorn en straf en
uitredding van de Zijnen.
Het eerste voorbeeld gaat over Noach en de tijd waarin hij leefde.
“Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn.”
Net zoals in de dagen van Noach.
Wat gebeurde er toen?
De mensen van vóór de zondvloed aten, dronken en trouwden tot op de dag dat Noach de ark
in ging.
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Opb.11:19

Lc.17:30

Opb.6:17
Lc.17:34
Mt.24:40

Joh.6:47
Joh.3:17
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Noach had ze al lang gewaarschuwd dat ze zich moesten bekeren omdat anders de straf van
God over hen zou komen, maar ze trokken zich daar niets van aan. Ze gingen gewoon door
met eten, drinken en huwen, net of God hen niet gewaarschuwd had.
Zó zal het ook gaan vlak voordat Jezus terugkomt. De mensen zullen leven alsof God niets zal
doen, maar dan -plotseling- zal God toch Zijn plan volvoeren.
Noach ging op de dag van Gods toorn de ark in, op die dag werd Hij door God onttrokken aan
de vernietiging.
Jezus zegt: zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.
De dag dat Hij komt, zal ook de dag van Zijn toorn zijn.
En net zoals Noach op die dag gered werd, zo zal Gods volk gered worden van de toorn.
We lezen in Openbaring dat de ark van zijn verbond dan zichtbaar zal zijn.
Het tweede voorbeeld gaat over Lot die gered wordt van de toorn die over Sodom en
Gomorra werd uitgegoten.
Alles ging ook in die steden z’n gewone gang. En Lot was er nog maar net tussen uitgehaald
of God verdelgde hen allen in Sodom en Gomorra.
Lucas zegt: “Op dezelfde wijze zal het gaan op de dag, waarop de zoon des mensen
geopenbaard wordt.”
De mensen zullen op die dag dat Jezus komt, eten, drinken, kopen, verkopen, planten en
bouwen, maar op de dag dat Gods volk wordt uitgeleid, op die dag zal de toorn van God
losbarsten.
“Wie kan (dan) bestaan?!”
Op die dag, of zoals Lucas het zegt: nacht, zullen er twee in één bed zijn, de één zal
aangenomen worden en de ander achtergelaten.
Dan zullen er twee in het veld zijn, één zal aangenomen worden, en één achtergelaten.
Is dit Goddelijke willekeur?
Neen! Jezus zei: “Wie gelooft heeft eeuwig leven.”
Een ieder die in Hem gelooft, gaat niet verloren, maar heeft eeuwig leven. “Want God heeft
Zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld
door Hem behoude worde.”

Lc.17:31-33

“Wie op die dag (dat de Zoon des mensen geopenbaard wordt) op het dak zal zijn, terwijl zijn
huisraad in huis is, ga niet naar beneden om het te halen, en wie in het veld is evenzo, hij kere
niet terug.
Denkt aan de vrouw van Lot!
Ieder, die zijn leven zal trachten te behouden, die zal het verliezen, maar ieder, die het
verliezen zal, die zal het vernieuwen.”

Mt.24:42

“Waakt te allen tijde, biddende, dat gij in staat moogt wezen te ontkomen aan alles wat
geschieden zal, en gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen.”
In Hebreeën staat: Wij moeten aandacht geven aan hetgeen wij gehoord hebben, opdat wij
niet afdrijven... Hoe zullen wij ontkomen, indien wij geen ernst maken met het heil dat ons
verkondigd is door de Heer en zijn discipelen.
“Want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot het verkrijgen van zaligheid door onze
Here Jezus Christus.”

Hebr.2:1-4

1Thes.5:9

Mc.13:33
Mt.24:43

1Thes.5:2,4

Mc.13:34-37

“Ziet toe blijft waakzaam. Want gij weet niet wanneer het de tijd is.”
“Maar weet dit: Als de heer des huizes geweten had, in welke nachtwaak de dief zou komen,
hij zou gewaakt hebben en in zijn huis niet hebben laten inbreken.”
“Immers, gij weet zelf zeer goed, dat de dag des Heren zó komt als een dief in de nacht.”
“Maar gij broeders zijt niet in de duisternis zodat die dag u overvallen zou.”
Jezus wil met vele voorbeelden duidelijk maken hoe die laatste dingen zullen verlopen. Net
nog gaf Hij het voorbeeld van de heer des huizes en de dief, nu weer een ander voorbeeld:
“Gelijk een mens, die buitenslands ging, zijn huis overliet en aan zijn slaven volmacht gaf, aan
ieder zijn werk, en de deurwachter opdroeg te waken. Waakt dan, want gij weet niet, wanneer
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de heer des huizes komen zal, laat in de avond of te middernacht, bij het hanegekraai of des
morgens vroeg, opdat hij niet, als hij plotseling komt, u slapende vinde.
Wat Ik u zeg, zeg Ik allen: Waakt!”

1Thes.5:3

Mt.24:44
Mt.24:45-47

Opb.20:4b

In dit voorbeeld is Jezus degene die ‘buitenlands’ ging.
We moeten waken en niet slapen. Want over hen die slapen komt een plotseling verderf, zegt
Paulus.
“Daarom weest ook gij bereid, want op een uur dat gij het niet verwacht komt de Zoon des
mensen.”
“Wie is dan de trouwe en verstandige slaaf, die de heer over zijn dienstvolk gesteld heeft om
hun op tijd hun voedsel te geven? Zalig die slaaf die zijn heer bij zijn komst zó bezig zal
vinden. Voorwaar, Ik zeg u, (zegt Jezus) dat hij (die Heer) hem over al zijn bezit zal stellen.”
“...en zij werden weder levend en heersten als koningen met Christus, duizend jaren lang.”

Mt.24:46-47

“Maar als die slaaf slecht was, en in zijn hart zou zeggen: Mijn heer blijft uit, en hij zou
beginnen zijn medeslaven te slaan en met de dronkaards zou eten en drinken, dan zal de heer
van die slaaf komen op een dag dat hij het niet verwacht, en op een uur dat hij het niet
weet....”

1Thes.5:7

Paulus zegt: “...die zich bedrinken, zijn des nachts dronken, maar laten wij die de dag
toebehoren nuchter zijn.”
Ook hier in het gedeelte over het terugkomen van de heer van die slaaf kunnen we zien, dat
de trouwe en verstandige slaaf wel degelijk idee heeft wanneer hij zijn heer kan terug
verwachten. Van de slechte slaaf zegt Jezus immers: dat zijn heer zal terugkomen op een
dag, dat hij het niet verwacht en op een uur dat hij het niet weet. Met andere woorden, de
goede en verstandige slaaf weet dit wel.

Mt.24:50

Over die slechte slaaf gaat Jezus dan verder:
“...en hij zal hem folteren en hem in het lot der huichelaars doen dalen. Daar zal het geween
zijn en tandengeknars.”
Dat Jezus hier niet zomaar een voorbeeld aanhaalt, maar dat dit voorbeeld heel bewust is
gebruikt om duidelijk te maken hoe de terugkeer van de Heer zal zijn en hoe wij ons daarop
moeten instellen, blijkt duidelijk uit de laatste regels van dit voorbeeld.
Jezus heeft het hier duidelijk over de straf die zondaars zullen krijgen.

Mt.13:41-43

“De Zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden en zij zullen uit zijn koninkrijk verzamelen al
wat tot zonde verleidt en hen, die ongerechtigheid bedrijven, en zij zullen hen in de vurige
oven werpen; daar zal het geween zijn en het tandengeknars. Dan zullen de rechtvaardigen
stralen als de zon in het koninkrijk huns Vaders”.

Opb.20:11-15 Deze straf zal worden voltrokken na het duizendjarig rijk.
Lc.21:34-36

“Ziet toe op uzelf, dat uw hart nimmer bezwaard worde door vrees en dronkenschap en
zorgen voor levensonderhoud, en die dag niet plotseling over u kome, als een strik.
Want hij zal komen over allen, die gezeten zijn op het oppervlak der ganse aarde.”
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Schema betreffende “de LAATSTE DINGEN” volgens Mattheüs 24 en Openbaring 6
Met daarop aansluitend de vraag:
Gaat de gemeente door de grote verdrukking?
De discipelen vroegen: wat is het teken van uw komst en van de voleinding der wereld. (Aaioon=eeuwtijdperk) De Heer antwoord als volgt en let daarbij op de grote overeenkomst tussen de openbaring die
neergeschreven is in Mattheüs 24 en de openbaring die Jezus aan Johannes geeft op Patmos: Openbaring 6.

Mattheüs 24

OPENBARING 6

5 Ziet toe dat niemand u verleide! Want velen zullen
1 En ik zag, toen het Lam een van de zeven zegels
komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben de Christus, opende, en ik hoorde een van de vier dieren zeggen
en zij zullen velen verleiden.
met een stem als van een donderslag: Kom!
2 En ik zag, en zie, een wit paard, en die erop zat, had
een boog en hem werd een kroon gegeven, en hij trok
uit, overwinnende en om te overwinnen.
(Deze persoon lijkt op de Heer, maar hij is het niet.
vgl. Opb.19:11-16)
6 Ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten
van oorlogen. Ziet toe, weest niet verontrust; want
dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet.
7 Want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk
tegen koninkrijk,

3 En toen Hij het tweede zegel opende, hoorde ik het
tweede dier zeggen: Kom! 4 En een tweede, een
rossig paard, kwam, en hem, die erop zat, werd
gegeven de vrede van de aarde weg te nemen, en dat
zij elkander zouden slachten,
en hem werd een groot zwaard gegeven.

(St.v.) 7b En er zullen zijn hongersnoden,

5 En toen Hij het derde zegel opende, hoorde ik het
derde dier zeggen: Kom! En ik zag, en zie, een zwart
paard, en die erop zat had een weegschaal in zijn
hand.
6 En ik hoorde als een stem te midden van de vier
dieren zeggen: Een maat tarwe voor een schelling en
drie maten gerst voor een schelling; en breng geen
schade toe aan de olie en de wijn.
(Tarwe en gerst zijn dagelijkse voedingsmiddelen voor
de gewone man. De prijs gaat omhoog bij schaarste.
Olie en wijn is voor de rijken.
We zien dat de rijke landen in niets te kort komen en
dat de arme landen hongersnood hebben.)

(St.v.) 7b en pestilentiën en aardbevingen in
verschillende plaatsen.

7 En toen Hij het vierde zegel opende, hoorde ik de
stem van het vierde dier zeggen: Kom!

8 Doch dat alles is het begin der weeën.

8 En ik zag, en zie, een vaal paard, en die daarop zat,
zijn naam was de dood, en het dodenrijk volgde achter
hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel
der aarde om te doden, met het zwaard, met de
honger, met de zwarte dood (de pest) en door de
wilde dieren der aarde.
9 Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en zij
9 En toen Hij het vijfde zegel opende, zag ik onder het
zullen u doden, en gij zult door alle volken gehaat
altaar de zielen van hen, die geslacht waren om het
worden om mijns naams wil.....21 Want er zal dan een woord van God en om het getuigenis, dat zij hadden.
grote verdrukking zijn zoals er niet
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Mattheüs 24

OPENBARING 6

geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook
nooit meer wezen zal. 22 En indien die dagen niet
ingekort werden, zou geen vlees behouden worden;
doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen
worden ingekort.

10 En zij riepen met luider stem en zeiden: Tot
hoelang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en
wreekt Gij ons bloed niet aan hen, die op de aarde
wonen? 11 En aan elk hunner werd een wit gewaad
gegeven, en hun werd gezegd, dat zij nog een korte
tijd moesten rusten, totdat ook het getal vol zou zijn
van hun mededienstknechten en hun broeders, die
gedood zouden worden evenals zij.

(De verzen 15 t/m 28 zijn een nadere uitleg van
Jezus van de verzen 9 tot 14.)
vers 9 uitleg in vs. 11
vers 11 uitleg in vs. 23 t/m 26
vers 14b uitleg in vs. 27
15 Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting,
waarvan door de profeet Daniël gesproken is, op de
heilige plaats ziet staan (wie het leest, geve er acht
op) .....
21 Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals
er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe
en ook nooit meer wezen zal.
29 Terstond na de verdrukking dier dagen zal de zon
verduisterd worden en de maan zal haar glans niet
geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de
machten der hemelen zullen wankelen.

12 En ik zag, toen Hij het zesde zegel opende, en daar
geschiedde een grote aardbeving en de zon werd
zwart als een haren zak en de maan werd geheel als
bloed. En de sterren des hemels vielen op de aarde.

30 En dan zal het teken van de Zoon des mensen
verschijnen aan de hemel en dan zullen alle stammen
der aarde zich op de borst slaan en zij zullen de Zoon
des mensen zien komen op de wolken des hemels,
met grote macht en heerlijkheid.
31 En Hij zal zijn engelen uitzenden met luid
bazuingeschal en zij zullen zijn uitverkorenen
verzamelen uit de vier windstreken, van het ene
uiterste der hemelen tot het andere.

15 En de koningen der aarde en de groten en de
oversten over duizend en de rijken en de machtigen
en iedere slaaf en vrije verborgen zich in de holen en
de rotsen der bergen;16 en zij zeiden tot de bergen
en tot de rotsen: Valt op ons en verbergt ons voor
het aangezicht van Hem, die gezeten is op de troon,
en voor de toorn van het Lam;17 want de grote dag
van hun toorn is gekomen en wie kan bestaan?

SAMENVATTING Mattheüs 24:1-31
1.
2.
3.
4.
5.

Valse christussen
Oorlogen!
!
!
!
!
!
Het begin der weeën.
Hongersnoden
Dood, door oorlogen, hongersnoden en zwarte dood
Grote verdrukking, waarbij het begin voorzegd is met de aankondiging: “wanneer gij dan de gruwel
der verwoesting op de heilige plaats ziet staan, wie het leest geve er acht op..... Want er zal dan
een grote verdrukking zijn.”
6. Natuurtekenen, terstond na de verdrukking zal God machtige natuurtekenen geven.
7. Jezus verschijnt op de wolken des hemels
8. Uitverkorenen worden verzameld door de engelen.

}

www.BijbelOpen.org

De laatste dingen

18

Is de GROTE VERDRUKKING hetzelfde als DE DAG DES HEREN?
Vaak wordt het argument gebruikt dat de gemeente niet door de grote verdrukking gaat omdat God ons niet
gesteld heeft tot toorn, zoals we kunnen lezen in Thessalonicenzen.
“9 want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot het verkrijgen van zaligheid door onze Here Jezus
Christus”. (1 Thessalonica 5:9, NBG).
Er is een verschil tussen ‘verdrukking’ en ‘toorn’.
De christenen zijn altijd al verdrukt geweest.
Verdrukking blijft hetzelfde of die nu groot is of niet. Groot geeft alleen de omvang aan.
Wat is het verschil tussen de marteldood sterven in de eerste eeuw om het getuigenis van Jezus, of de
marteldood sterven om datzelfde getuigenis in de laatste eeuw?
De vervolgden van toen en die van straks hebben allemaal medewerkers Gods nodig “om u te versterken en u
te vermanen inzake uw geloof, dat niemand zou wankelen onder deze verdrukking. Gij weet immers zelf, dat
wij daartoe bestemd zijn” (1 Thessalonica 3:3).
Maar is ‘de dag van Zijn toorn’ dan hetzelfde als ‘de dag des Heren’?
Om dat uit te zoeken gaan we een aantal bijbelgedeelten met elkaar vergelijken.
We beginnen in 2 Thessalonica.
“1 Maar wij verzoeken u, broeders, met betrekking tot de komst van onze Here Jezus Christus en onze
vereniging met Hem, 2 dat gij niet spoedig uw bezinning verliest of in onrust verkeert, hetzij door een
geestesuiting, hetzij door een prediking, hetzij door een brief, die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag des
Heren reeds aanbrak.
3 Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der
wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, 4 de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of
voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god
is.” (2 Thessalonica 2:1-4, NBG).
Paulus stelt hier de Tessalonisenzen gerust “met betrekking tot de komst van onze Here Jezus Christus èn
onze vereniging met Hem, .... alsof de dag des Heren reeds aanbrak.”
Duidelijk stelt Paulus hier het moment van onze vereniging met Hem gelijk aan de aanvang van de dag des
Heren. Maar, zegt hij, voordat dat gebeurt moet eerst de afval komen en de mens der wetteloosheid zich
openbaren.
De profeet Daniël spreekt ook over die mens der wetteloosheid.
“27 En hij zal het verbond voor velen zwaar maken, een week lang; in de helft van de week zal hij slachtoffer
en spijsoffer doen ophouden; en op een vleugel van gruwelen zal een verwoester komen, en wel tot aan de
voleinding toe, en waartoe vast besloten is, dat zal zich uitstorten over wat woest is.”
(Daniël 9:27, NBG).
En:
“31 Dan zullen strijdmachten door hem op de been gebracht worden; zij zullen het heiligdom, de vesting,
ontheiligen, het dagelijks offer doen ophouden en een gruwel oprichten, die verwoesting brengt.”
(Daniël 11:31, NBG).
En:
“11 En van de tijd af dat het dagelijks offer wordt gestaakt en een gruwel wordt opgericht, die verwoesting
brengt, zijn het duizend tweehonderd en negentig dagen;”
(Daniël 12:11, NBG).
Uit de context van deze verzen (vs.24) blijkt, dat er een periode is vastgesteld die 70 weken duurt. We
kunnen daar nu niet op ingaan, maar bedoeld zijn: jaarweken. Dat betekent dat het gaat om 70x7 jaar= 490
jaar.
In die laatste jaarweek zal het gebeuren dat die gruwel der verwoesting zich zal openbaren. Ook zal in die
laatste jaarweek over het volk van Israël de overtreding worden voleindigd, de zonde afgesloten, de
ongerechtigheid verzoend. Deze laatste dingen zullen gebeuren als Jezus terugkomt.
De vorst van een volk dat komen zal, zo zegt Daniël, zal in de helft van de laatste jaarweek het offeren doen
ophouden waarna hij zich zal openbaren als de gruwel der verwoesting.
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Jezus haalt ook Daniël aan in zijn rede over de laatste dingen:
“15 Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniël gesproken is, op de heilige
plaats ziet staan (wie het leest, geve er acht op) .....
21 Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en
ook nooit meer wezen zal.” (Mat.24).
Die tijd zal dus drie-en-een-half-jaar duren. Een halve jaarweek. Daniël spreekt in dit verband over 1290 dagen.
Dertig meer dan 1260 dagen. Waarom? Ik ben daar nog niet uit.
Deze 1260 dagen worden ook genoemd in Openbaring.
“1 En er werd een groot teken in de hemel gezien: een vrouw, met de zon bekleed, met de maan onder haar
voeten en een krans van twaalf sterren op haar hoofd; 2 en zij was zwanger en schreeuwde in haar weeën en
in haar pijn om te baren.
3 En er werd een ander teken in de hemel gezien, en zie, een grote rossige draak met zeven koppen en tien
horens, en op zijn koppen zeven kronen. 4 En zijn staart sleepte een derde van de sterren des hemels mede
en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw, die baren zou, om, zodra zij haar kind gebaard
had, dit te verslinden. 5 En zij baarde een zoon, een mannelijk wezen, dat alle heidenen zal hoeden met een
ijzeren staf; en haar kind werd plotseling weggevoerd naar God en zijn troon.
6 En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats heeft, door God bereid, opdat zij daar
twaalfhonderd zestig dagen onderhouden zou worden.
7 En er kwam oorlog in de hemel; Michael en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak; ook de
draak en zijn engelen voerden oorlog, 8 maar hij kon geen standhouden, en hun plaats werd in de hemel niet
meer gevonden.
9 En de grote draak werd op de aarde geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de
gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem.”
“12 Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende, dat hij
weinig tijd heeft. 13 En toen de draak zag, dat hij op de aarde was geworpen, vervolgde hij de vrouw, die het
mannelijke kind gebaard had.
14 En aan de vrouw werden de twee vleugels van de grote arend gegeven om naar de woestijn te vliegen,
naar haar plaats, waar zij onderhouden wordt buiten het gezicht van de slang, een tijd en tijden en een halve
tijd.”
“1 en hij bleef staan op het zand der zee. En ik zag uit de zee een beest opkomen met tien horens en zeven
koppen; en op zijn horens tien kronen en op zijn koppen namen van godslastering.
2 En het beest, dat ik zag, was een luipaard gelijk, en zijn poten als van een beer en zijn muil als de muil van
een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht.
3 En ik zag een van zijn koppen als ten dode gewond, en zijn dodelijke wond genas; en de gehele aarde ging
het beest met verbazing achterna, 4 en zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest de macht gegeven
had, en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is aan het beest gelijk? en: Wie kan er oorlog tegen voeren?
5 En hem werd een mond gegeven, die grote woorden en godslasteringen spreekt; en hem werd macht
gegeven dit tweeënveertig maanden lang te doen.
6 En het beest opende zijn mond tot lasteringen tegen God, om zijn naam te lasteren en zijn tent en hen, die
in de hemel wonen.
7 En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen; en hem werd macht
gegeven over elke stam en natie en taal en volk.
8 En allen, die op de aarde wonen, zullen het beest aanbidden, ieder, wiens naam niet geschreven is in het
boek des levens van het Lam, dat geslacht is sedert de grondlegging der wereld.”
(Openbaring 12:1-9, 12-14, 13:1-8 NBG).
De vrouw die het mannelijk kind gebaard heeft is Israël. Het mannelijk kind is Jezus.
Israël zal 1260 dagen lang door God beschermd worden in de woestijn. 1260 dagen is 3 1/2 jaar. Ook is het
een tijd, tijden en een halve tijd. Vers 6 en vers 14 vertellen hetzelfde verhaal.
Deze zelfde tijd komen we ook tegen in hoofdstuk 13 van Openbaring. Het beest zal twee en veertig maanden
lang macht hebben om godslasterlijke dingen te doen en de heiligen te vervolgen.
Dit is de tijd van de grote verdrukking. Dit is niet de tijd van de ‘dag des Heren’.
Voordat die dag aanbreekt worden eerst tekenen aan het firmament zichtbaar.
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“31 De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en geduchte dag des
Heren komt.”
(Joël 2:31, NBG).
“9 Zie, de dag des Heren komt, meedogenloos, met verbolgenheid en brandende toorn, om de aarde tot een
woestenij te maken en haar zondaars van haar te verdelgen.
10 Want de sterren en de sterrenbeelden des hemels doen hun licht niet stralen, de zon is bij haar opgang
verduisterd en de maan laat haar licht niet schijnen. 11 Dan zal ik aan de wereld het kwaad bezoeken en aan
de goddelozen hun ongerechtigheid, en Ik zal de trots der overmoedigen doen ophouden en de hoogmoed der
geweldenaars vernederen.
12 Ik zal de stervelingen zeldzamer maken dan gelouterd goud en de mensen dan fijn goud van Ofir.
13 Daarom zal Ik de hemel doen wankelen en de aarde zal bevend van haar plaats wijken door de
verbolgenheid van de Here der heerscharen, ten dage van zijn brandende toorn.”
(Jesaja 13:9-13, NBG).
Tekenen aan zon maan en sterren “Dan zal Ik aan de wereld het kwaad bezoeken...” Dit is de ‘dag des
Heren’ (vs.9), de dag van Zijn brandende toorn (vs.13b).
Als we deze bijbelgedeelten met elkaar vergelijken, dan blijkt dat de dag des Heren -de dag van Zijn brandende
toorn-, komt ná de tekenen aan sterren, zon en maan.
Uit Mattheüs 24 blijkt, dat deze tekenen komen “terstond na de verdrukking”.

Conclusie:
De ‘grote verdrukking’ is niet hetzelfde als ‘de dag des Heren’.

Gaat de gemeente door de GROTE VERDRUKKING?
Als we zo de voorgaande teksten rustig op ons in laten werken moet het wel duidelijk zijn, dat wij christenen,
zijn bestemd voor verdrukkingen, maar God heeft ons niet gesteld tot toorn. De dag van zijn toorn zal aan ons
voorbijgaan.
Nog eens naar 2 Thess.2:1-4.
Paulus noemt de ‘komst’ van onze Heer en onze ‘vereniging’ met Hem (de opname der gemeente) in één
adem met ‘het aanbreken van de dag des Heren’. Daaruit blijkt, dat de gemeente wordt opgenomen bij het
aanbreken van ‘de grote en geduchte dag des Heren’. De dag van Zijn toorn.
We hebben al eerder gezien, dat het aanbreken van de dag des Heren is ná het einde van de grote
verdrukking.
Laten we nog wat bijbelgedeelten doornemen om het beeld wat duidelijker te maken.
We beginnen met een paar verzen uit openbaring.
De gemeente zal, nadat ze is opgenomen, samen met Jezus regeren op de aarde.
“10 en Gij hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters, en zij zullen als koningen
heersen op de aarde.” (Openbaring 5:10, NBG).
“6 en Hij heeft ons tot een koninkrijk, tot priesters voor zijn God en Vader gemaakt. Hem zij de heerlijkheid en
de kracht tot in alle eeuwigheden! Amen.” (Openbaring 1:6, NBG).
Ook Daniël spreekt daarover.
“17 die grote dieren, die vier, zijn vier koningen die uit de aarde zullen opkomen; 18 daarna zullen de heiligen
des Allerhoogsten het koningschap ontvangen, en zij zullen het koningschap bezitten tot in eeuwigheid, ja, tot
in eeuwigheid der eeuwigheden.” (Daniël 7:17-18, NBG).
Het is echter niet zo, dat dit zonder slag of stoot gaat. De gelovigen zullen een hoop problemen moeten
verduren voordat het zover is.
“21 Ik zag, dat die horen strijd voerde tegen de heiligen en hen overmocht,” (Daniël 7:21, NBG).
Die horen is het beest uit openbaring 13. “ 7 En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren en
hen te overwinnen; en hem werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk.”
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(Openbaring 13:7, NBG).
Gelukkig laat Daniël 7 zien, dat het geen blijvende overwinning is over de heiligen. Als Jezus komt verschaft Hij
de heiligen recht “en de tijd naderde, dat de heiligen het koningschap in bezit kregen.”
In Openbaring 20 lezen we weer van mensen die koning zullen zijn samen met Jezus. Hier wordt met name
gesproken over hen die komen uit de grote verdrukking. (Zij hadden het beeld noch het beest aanbeden.)
En dan staat er in vers 4b: “En ik zag tronen, en zij zetten zich daarop, en het oordeel werd hun gegeven; en
ik zag de zielen van hen, die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, en die
noch het beest noch zijn beeld hadden aangebeden en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun
hand ontvangen hadden; en zij werden weder levend en heersten als koningen met Christus, duizend jaren
lang.” (Openbaring 20:4, NBG).
Is het koningschap dan alleen voor hen die onthoofd zijn?
Nee, want Jezus zegt: “26 En wie overwint en mijn werken tot het einde toe bewaart, hem zal Ik macht geven
over de heidenen; 27 en hij zal hen hoeden met een ijzeren staf, als aardewerk worden zij verbrijzeld, gelijk
ook Ik van mijn Vader ontvangen heb,” (Openbaring 2:26-27, NBG).
En: “21 Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en
gezeten ben met mijn Vader op zijn troon.” (Openbaring 3:21, NBG).
Paulus legt uit aan de Corinthiërs dat vlees en bloed het koninkrijk Gods niet kunnen beërven. Daarom zegt hij:
“51 Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden,
52 in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen
onvergankelijk opgewekt worden en wij (die dan leven) zullen veranderd worden.”
(1 Corinthiërs 15:51-52, NBG).
Aan de Tessalonisenzen legt hij hetzelfde uit: 15 Want dit zeggen wij u met een woord des Heren: wij,
levenden, die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan,
16 want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods,
nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan;
17 daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd
worden, de Here tegemoet in de lucht, en zo zullen wij altijd met de Here wezen.
18 Vermaant elkander dus met deze woorden.”
(1 Thessalonica 4:15-18, NBG).
Het is dus duidelijk dat de gemeente wordt opgenomen en de ontslapenen (in de Here) zullen daarbij worden
opgewekt. Dit is een opstanding.
Als er dan in Openbaring 20:6 zeer nadrukkelijk wordt gezegd dat aan het begin van het duizendjarig rijk en ná
de grote verdrukking de “eerste opstanding” plaats vindt, dan moet dat dezelfde zijn van 1 Corr. 15 en 1
Thess.4.
Conclusie: De gemeente zal door de grote verdrukking moeten gaan.
Nu zijn er mensen die leggen uit, dat dit niet waar is, want, zeggen ze, als de “weerhouder” verwijderd is zal
de gemeente samen met die “weerhouder” vóór de grote verdrukking worden opgenomen.
Men legt dan uit dat die “weerhouder” de Heilige Geest is.
Het zou mooi zijn als dit zo was, want wie wil er nu graag door een grote verdrukking? Maar waar kan ik een
tekst vinden die dit bevestigd? En waar is een tekst te vinden die uitlegt dat de gemeente enige tijd vóór de
EERSTE opstanding wordt opgenomen? Een “pre-eerste opstanding”.
De tekst die over die “weerhouder” spreekt kunnen we vinden in 2 Tessalonisenzen.
“6 En gij weet thans wel, wat hem weerhoudt, totdat hij zich openbaart op zijn tijd. 7 Want het geheimenis
der wetteloosheid is reeds in werking; wacht slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd
is. 8 Dan zal de wetteloze zich openbaren; hem zal de Here Jezus doden door de adem zijns monds en
machteloos maken door zijn verschijning, als Hij komt.
9 Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten tekenen en bedrieglijke
wonderen, 10 en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot
de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden.
(2 Thessalonica 2:6-10, NBG).
Wie is die “weerhouder”?
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De “WEERHOUDER”
We lezen nog eens Tessalonisenzen 2.
“1 Maar wij verzoeken u, broeders, met betrekking tot de komst van onze Here Jezus Christus en onze
vereniging met Hem, 2 dat gij niet spoedig uw bezinning verliest of in onrust verkeert, hetzij door een
geestesuiting, hetzij door een prediking, hetzij door een brief, die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag des
Heren reeds aanbrak.
3 Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der
wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, 4 de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of
voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is.
5 Herinnert gij u niet, dat ik, toen ik nog bij u was, u dit meermalen gezegd heb?
6 En gij weet thans wel, wat hem weerhoudt, totdat hij zich openbaart op zijn tijd.
7 Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking; wacht slechts totdat hij, die op het ogenblik nog
weerhoudt, verwijderd is.
8 Dan zal de wetteloze zich openbaren; hem zal de Here Jezus doden door de adem zijns monds en
machteloos maken door zijn verschijning, als Hij komt.
9 Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten tekenen en bedrieglijke
wonderen, 10 en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot
de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden.”
(2 Thessalonica 2:1-10, NBG).
Als we inzicht willen krijgen op deze teksten moeten we enige vragen proberen te beantwoorden die dit
gedeelte oproept. De antwoorden zullen uit de bijbel moeten komen, anders blijft het giswerk.
Vraag 1: Wie is de mens der wetteloosheid?
Het antwoord wordt al gegeven in dezelfde tekst.
Hij is de zoon des verderfs. De zoon van satan. Satan brengt ook een zoon in de wereld, maar naar zijn aard
zal hij een tegenstander zijn van God.
De Zoon van God brengt vrede en eeuwig leven en Jezus kwam om de wet te vervullen. (Mat. 5:17).
Maar de zoon van satan zal verderf en wetteloosheid brengen. Zijn komst is naar de werking des satans met
allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen. (2 Thess. 2:9).
Gods Zoon kwam precies tegenovergesteld.
Hij bracht geen bedrieglijke wonderen, maar echte wonderen.
Jezus bracht geen verlokkende ongerechtigheid, maar Hij bracht Gods gerechtigheid.
Vraag 2: Van wie krijgt de zoon van satan zijn macht?
Het antwoord is logisch: van zijn vader. Zo vader zo zoon. “44 Gij hebt de duivel tot vader en wilt de
begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoorder van den beginne en staat niet in de waarheid,
want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een
leugenaar en de vader der leugen.” (Johannes 8:44, NBG).
Jezus kreeg de kracht van God toen de Heilige Geest uit de hemel op Hem neerdaalde. Jezus was daarna
veertig dagen in de woestijn. Daarna, toen Johannes de doper was overgeleverd, begon Jezus het evangelie
Gods te prediken. Dit was voor het eerst dat Hij openbaar werd.
De satan zal de zoon des verderfs zijn kracht geven. We lezen in Openbaring 13: “11 En ik zag een ander
beest opkomen uit de aarde en het had twee horens als die van het Lam, en het sprak als de draak.
12 En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij,
die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was.”
(Openbaring 13:11-12, NBG).
Het beest had twee horens ALS die van het Lam, maar het sprak als de draak. Het gaat hier duidelijk om een
imitatie van het Lam, de Zoon van God, maar de imitatie was niet volkomen: het beest sprak als de draak.
En dit beest oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. Het eerste beest is het vierde rijk het herrezen Ottomaanse (Islam) rijk- wat zijn macht heeft gekregen van van de draak (de duivel). (Opb.12:9
en 13:4). Zie voor meer over dit dodelijk gewonde, maar herstelde, rijk de studie Daniel-Openbaring
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Het imitatie-lam (de zoon van de duivel) spreekt als de duivel en het doet grote tekenen. (2Thess.2:9 en Opb.
13:13).
Uit Openbaring 12 en 13 blijkt dat de zoon des verderfs zijn macht krijgt als de duivel uit de hemel verwijderd
wordt. (Opb.12:9) (vgl. ook 2Thess.2:7-8).
Ook hier zien we weer een parallel met de Zoon van God de Vader: De Zoon van God ontving alle macht toen
God de hemel opende en Zijn Geest, Die een eenheid vormt met God, naar de aarde zond en Zich daarmee één
verklaarde met de Zoon.
De zoon van de duivel ontvangt macht als zijn vader, die zelf een geest is, uit de hemel op de aarde komt.
Ik denk dat deze parallel niet door de duivel gewild is, maar evengoed gebeurd het wel zo.
Als we bijbel met bijbel vergelijken is het duidelijk, dat “hij die op het ogenblik nog weerhoudt” de satan is.
Nogmaals een parallel.
Jezus was dertig jaar op aarde, maar Hij werd als het ware door Zijn Vader weerhouden om met kracht in de
openbaarheid te treden.
De zoon des verderfs zal zich in de tempel zetten om zich kenbaar te maken als een god. Maar hij zal dat niet
eerder doen dan dat zijn vader uit de hemel verwijderd is.
En dan zal de grote verdrukking beginnen. Drie en een half jaar lang zal die duren.
“7 En er kwam oorlog in de hemel; Michael en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak; ook de
draak en zijn engelen voerden oorlog, 8 maar hij kon geen standhouden, en hun plaats werd in de hemel niet
meer gevonden.
9 En de grote draak werd op de aarde geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de
gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem.
10 En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu is verschenen het heil en de kracht en het koningschap
van onze God en de macht van zijn Gezalfde; want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht
aanklaagde voor onze God, is nedergeworpen.
11 En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij
hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood.
12 Daarom, verheugt u, gij hemelen en wie daarin wonen. Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u
nedergedaald in grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig tijd heeft.”
(Openbaring 12:7-12, NBG).
Hoeveel tijd?
13 En toen de draak zag, dat hij op de aarde was geworpen, vervolgde hij de vrouw, die het mannelijke kind
gebaard had. 14 En aan de vrouw werden de twee vleugels van de grote arend gegeven om naar de woestijn
te vliegen, naar haar plaats, waar zij onderhouden wordt buiten het gezicht van de slang, een tijd en tijden en
een halve tijd.”Dat is 1260 dagen of 42 maanden. Opb.12:6 en 13:5).
(Openbaring 12:13-14, NBG).
“17 En de draak werd toornig op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar
nageslacht, die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus hebben”
(Openbaring 12:17, NBG).
7 En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen; en hem werd macht
gegeven over elke stam en natie en taal en volk.
(Openbaring 13:7, NBG).
Dit nageslacht is het nageslacht van Abraham.
“7 en zij zijn ook niet allen kinderen, omdat zij nageslacht van Abraham zijn, maar: Door Isaak zal men van
nageslacht van u spreken.
8 Dat wil zeggen: niet de kinderen van het vlees zijn kinderen Gods, maar de kinderen der beloften gelden voor
nageslacht.” (Romeinen 9:7-8, NBG).
Paulus spreekt hier over Messias (Christus) belijdende mensen.
De tijd van satans verdrukking zal 3 1/2 jaar duren. (Vgl. Opb. 12:6, 12:14 en 13:5).
Maar hier blijft het niet bij....
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De VERDRUKKING is het einde van een tijdperk.
Maar niet het einde van alles!
Aan het einde van die verdrukkingsperiode komt Jezus.
“29 Terstond na de verdrukking dier dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet
geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen zullen wankelen.
30 En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen aan de hemel en dan zullen alle stammen der
aarde zich op de borst slaan en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels, met grote
macht en heerlijkheid.
31 En Hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal en zij zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de
vier windstreken, van het ene uiterste der hemelen tot het andere.”
(Mattheüs 24:29-31, NBG).
Hij zal zijn uitverkorenen verzamelen.
De doden zullen opgewekt worden en wij, als wij dan nog leven, zullen veranderd worden en voortaan bij Hem
zijn. (1 Thess. 4:15-17).
Dan zal gebeuren wat in Opb. 20:6 al gezegd is.
Wij die deel hebben aan de eerste opstanding zullen priesters van God en van Christus zijn en met Hem als
koningen heersen, duizend jaren lang.

Een geweldige toekomst.
Als wij ons oog gericht houden op Jezus en al onze kracht van Hem verwachten, zullen wij door Hem in staat
worden worden gesteld de gruwelen van de grote verdrukking te doorstaan.
Hij zal het niet toestaan, dat wij boven vermogen verzocht zullen worden. (1Corr.10:13).
Laten we ons er geestelijk op voorbereiden te volharden in ons geloof aan Hem die ons liefheeft.
“12 Zalig is de man, die in verzoeking volhardt, want, wanneer hij de proef heeft doorstaan, zal hij de kroon
des levens ontvangen, die Hij beloofd heeft aan wie Hem liefhebben.”
(Jacobus 1:12, NBG).
“12 indien wij volharden, zullen wij ook met Hem als koningen heersen; indien wij Hem zullen verloochenen, zal
ook Hij ons verloochenen”
(2 Timotheus 2:12, NBG).
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