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Geliefde vrienden,

Op de avond van 13 januari liep het cruisechip Costa Concordia op een rots 
en kapseisde. Meer dan 30 passagiers verloren bij dit ongeluk het leven. Maar 
ook na het ongeluk maakte een Duitse reisorganisatie in het groot reclame voor 
de Costa Concordia: “Op dit futuristische en exclusieve cruiseschip nemen ple-
zier, ontspanning en de indrukken van een unieke vakantie nieuwe vormen aan. 
Indrukwekkend en groots − de Costa Concordia is een van de grootste schepen 
van de Costavloot. Een ware tempel van vermaak op de wereldzeeën, die u de 
adem doet benemen”. Met het oog op de tragedie, die de mensen op deze oce-
aanreus overkwam, zijn deze woorden uitgesproken bizar. Dat juist de laatste zin 
daarbij een heel andere inhoud bevat en toch meer dan waar is, openbaart de 
volledige tragiek. Enige van de 4000 passagiers werd niet alleen de adem ont-
nomen, maar deze stond voor eens en voor altijd stil.

Wat niet zo bekend werd: Dit cruiseschip verbeeldt als geen ander schip het 
“Verenigde Europa”. De naam Concordia betekent “Eendracht” en 13 dekken 
dragen de naam van een EU-land: Polen, Oostenrijk, Spanje, Duitsland, Frank-
rijk, Portugal, Ierland, Groot-Brittannië, Italië, Griekenland, België, Zweden en 
Nederland. Dit zijn de lidstaten van de EU tot aan de uitbreiding in 2004. Slechts 
Denemarken en Luxemburg, de beide kleinste lidstaten van die tijd ontbreken. Is 
het niet merkwaardig dat een schip met de naam Concordia (Eendracht), waar-
van de dekken de EU-staten representeerden, schipbreuk lijdt, terwijl de EU zelf 
voor de afgrond staat en het uiteenvallen ook realiteit kan worden? Sindsdien 
gaat er nauwelijks een week voorbij, waarin geen jobstijdingen gemeld worden. 
Sinds het begin van 2010 neemt de Eurocrisis steeds meer toe. Betrof het in 
mei nog slechts Griekenland, in de herfst van 2010 moesten ook Ierland en in 
het voorjaar van 2011 ook Portugal onder de zogenaamde “reddingsparaplu” ge-
bracht worden. Het is slechts een kwestie van tijd tot het schip “Europa” even-
eens gaat kapseizen en de reddingsschermen niet meer functioneren.

Zoals de gekapseisde Concordia een beeld is voor het Europa dat in gevaar 
gekomen is, staan de passagiers voor een mensheid die niets vermoedend het 
verderf tegemoet gaat. Dat de catastrofe met de Concordia honderd jaar na de 
Titanic plaatsvond geeft een extra accent aan deze tragedie. Net als op de Ti-
tanic werd de reizigers op de Concordia glamour en vermaak aangeboden. De 
reclame spreekt zelfs van een “tempel van vermaak”. Er kunnen onder de 4000 
passagiers zeker mensen geweest zijn, die een serieus christelijk leven leidden. 
Zoals die blootstonden aan allerlei verleidingen en verlokkingen, staan ook wij 
christenen in het dagelijks leven voortdurend aan het gevaar van verleidingen 
bloot. We leven niet op een eenzaam eiland, waar geen verzoekingen zijn, maar 
midden in de wereld, te midden van een mensheid die de eeuwige verlorenheid 
tegemoet gaat. Het is onze taak, de mensen rondom ons “reddingsvesten” aan 
te bieden, hun de weg naar de reddingsboot – Jezus – te wijzen. Het is echter 
ook een dwingende noodzaak dat wij onszelf voortdurend door Hem laten be-
waren om niet ten prooi te vallen aan de verzoekingen van de vijand. Onze Here 
Jezus schildert in Mattheüs 24:37-39 precies onze tijd: “Want zoals het was in 
de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. Want zoals 
zij in [die] dagen vóór de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en 
ten huwelijk gevende, tot op de dag, waarop Noach in de ark ging,  en zij niets 
bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst 
van de Zoon des mensen zijn”. Moge God ons de genade geven de tekenen te 
herkennen voordat het te laat is!

In innige verbondenheid
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Op de avond van 13 januari liep het cruisechip Costa Concordia op een rots 
en kapseisde. Meer dan 30 passagiers verloren bij dit ongeluk het leven. Maar 
ook na het ongeluk maakte een Duitse reisorganisatie in het groot reclame voor 
de Costa Concordia: “Op dit futuristische en exclusieve cruiseschip nemen ple-
zier, ontspanning en de indrukken van een unieke vakantie nieuwe vormen aan. 
Indrukwekkend en groots − de Costa Concordia is een van de grootste schepen 
van de Costavloot. Een ware tempel van vermaak op de wereldzeeën, die u de 
adem doet benemen”. Met het oog op de tragedie, die de mensen op deze oce-
aanreus overkwam, zijn deze woorden uitgesproken bizar. Dat juist de laatste zin 
daarbij een heel andere inhoud bevat en toch meer dan waar is, openbaart de 
volledige tragiek. Enige van de 4000 passagiers werd niet alleen de adem ont-
nomen, maar deze stond voor eens en voor altijd stil.

Wat niet zo bekend werd: Dit cruiseschip verbeeldt als geen ander schip het 
“Verenigde Europa”. De naam Concordia betekent “Eendracht” en 13 dekken 
dragen de naam van een EU-land: Polen, Oostenrijk, Spanje, Duitsland, Frank-
rijk, Portugal, Ierland, Groot-Brittannië, Italië, Griekenland, België, Zweden en 
Nederland. Dit zijn de lidstaten van de EU tot aan de uitbreiding in 2004. Slechts 
Denemarken en Luxemburg, de beide kleinste lidstaten van die tijd ontbreken. Is 
het niet merkwaardig dat een schip met de naam Concordia (Eendracht), waar-
van de dekken de EU-staten representeerden, schipbreuk lijdt, terwijl de EU zelf 
voor de afgrond staat en het uiteenvallen ook realiteit kan worden? Sindsdien 
gaat er nauwelijks een week voorbij, waarin geen jobstijdingen gemeld worden. 
Sinds het begin van 2010 neemt de Eurocrisis steeds meer toe. Betrof het in 
mei nog slechts Griekenland, in de herfst van 2010 moesten ook Ierland en in 
het voorjaar van 2011 ook Portugal onder de zogenaamde “reddingsparaplu” ge-
bracht worden. Het is slechts een kwestie van tijd tot het schip “Europa” even-
eens gaat kapseizen en de reddingsschermen niet meer functioneren.

Zoals de gekapseisde Concordia een beeld is voor het Europa dat in gevaar 
gekomen is, staan de passagiers voor een mensheid die niets vermoedend het 
verderf tegemoet gaat. Dat de catastrofe met de Concordia honderd jaar na de 
Titanic plaatsvond geeft een extra accent aan deze tragedie. Net als op de Ti-
tanic werd de reizigers op de Concordia glamour en vermaak aangeboden. De 
reclame spreekt zelfs van een “tempel van vermaak”. Er kunnen onder de 4000 
passagiers zeker mensen geweest zijn, die een serieus christelijk leven leidden. 
Zoals die blootstonden aan allerlei verleidingen en verlokkingen, staan ook wij 
christenen in het dagelijks leven voortdurend aan het gevaar van verleidingen 
bloot. We leven niet op een eenzaam eiland, waar geen verzoekingen zijn, maar 
midden in de wereld, te midden van een mensheid die de eeuwige verlorenheid 
tegemoet gaat. Het is onze taak, de mensen rondom ons “reddingsvesten” aan 
te bieden, hun de weg naar de reddingsboot – Jezus – te wijzen. Het is echter 
ook een dwingende noodzaak dat wij onszelf voortdurend door Hem laten be-
waren om niet ten prooi te vallen aan de verzoekingen van de vijand. Onze Here 
Jezus schildert in Mattheüs 24:37-39 precies onze tijd: “Want zoals het was in 
de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. Want zoals 
zij in [die] dagen vóór de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en 
ten huwelijk gevende, tot op de dag, waarop Noach in de ark ging,  en zij niets 
bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst 
van de Zoon des mensen zijn”. Moge God ons de genade geven de tekenen te 
herkennen voordat het te laat is!

In innige verbondenheid
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I n 2 Petrus 1:3-15 stelt Petrus ons voor 
de realiteit van een rijk gedekte tafel 
en concludeert daaruit dat wij deze 

voorwaarde ontvangen door een leven, 
gefundeerd in heiliging. Dan schrijft hij 
in de verzen 16-21: “Want wij zijn geen 
vernuftig gevonden verdichtsels nage-
volgd, toen wij u de kracht en de komst 
van onze Here Jezus Christus hebben 
verkondigd, maar wij zijn ooggetuigen 
geweest van Zijn majesteit. Want Hij 
heeft van God, de Vader, eer en heerlijk-
heid ontvangen, toen zulk een stem van 
de hoogwaardige heerlijkheid tot Hem 
kwam: Deze is mijn Zoon, mijn geliefde, 
in Wie Ik Mijn welbehagen heb. En deze 
stem hebben ook wij uit de hemel horen 
komen, toen wij met Hem op de heilige 
berg waren. En wij achten het profetische 
woord (daarom) des te vaster, en gij 
doet wèl, er acht op te geven als op een 
lamp, die schijnt in een duistere plaats, 
totdat de dag aanbreekt en de morgenster 
opgaat in uw harten. Dit moet gij vooral 
weten, dat geen profetie der Schrift een 
eigenmachtige uitlegging toelaat; want 
nooit is profetie voortgekomen uit de 
wil van een mens, maar, door de heilige 
Geest gedreven, hebben mensen van 
Godswege gesproken”. 

Nu stelt Petrus ons voor de realiteit 
van de wederkomst van Jezus. Met deze 
enkele regels maakt Petrus duidelijk dat 
wij in de levende verwachting op de 
spoedige terugkeer van de Here staan 
en in dit verband vooral acht moeten 
geven op Zijn profetisch Woord. Hij be-
roept zich daarbij op de unieke belevenis 
van de verheerlijking van Jezus (v.18), 
waarvan hijzelf, samen met Jacobus en 
Johannes, ooggetuige was: “Toen zeide 
Jezus tot Zijn discipelen… Voorwaar, Ik 
zeg u: Er zijn sommigen onder degenen, 
die hier staan, die de dood voorzeker 
niet zullen smaken, voordat zij de Zoon 
des mensen hebben zien komen in Zijn 
koninklijke waardigheid. En zes dagen 
later nam Jezus Petrus en Jakobus en zijn 

broeder Johannes mede en Hij leidde 
hen een hoge berg op, in de eenzaam-
heid. En Zijn gedaante veranderde voor 
hun ogen en Zijn gelaat straalde gelijk 
de zon en Zijn klederen werden wit als 
het licht. En zie, hun verschenen Mozes 
en Elia, die met Hem spraken. Petrus 
antwoordde en zeide tot Jezus: Here, 
het is goed, dat wij hier zijn; indien Gij 
het wilt, zal ik hier drie tenten opslaan, 
voor U een, en voor Mozes een, en voor 
Elia een. Terwijl hij nog sprak, zie, daar 
overschaduwde hen een lichtende wolk, 
en zie, een stem uit de wolk zeide: Deze 
is Mijn Zoon, de Geliefde, in Wie Ik Mijn 
welbehagen heb; hoort naar Hem!”. (Mt. 
16:25, 28-17:5).

Bij de verheerlijking gaat het om een 
blik vooraf op de zichtbare en machtige 
wederkomst van Jezus in heerlijkheid – 
dat maakt de tekst zelf heel duidelijk: “en 
Zijn gelaat straalde gelijk de zon” (Mt. 
17:2). Petrus schrijft daarover: “…toen 
wij u de kracht en de komst van onze 
Here Jezus Christus hebben verkondigd, 
maar wij zijn ooggetuigen geweest van 
Zijn majesteit” (2 Petr. 1:16). Vlak voor 
de verheerlijking wijst Jezus Zelf op Zijn 
wederkomst en zegt: “Indien iemand 
achter Mij wil komen, die verloochene 
zichzelf en neme zijn kruis op en volge 
Mij. Want ieder, die zijn leven zal willen 
behouden, die zal het verliezen; maar 
ieder, die zijn leven verloren heeft om 
Mijnentwil, die zal het vinden. Want 
wat zou het een mens baten, als hij de 
gehele wereld won, maar schade leed 
aan zijn ziel? Of wat zal een mens geven 
in ruil voor zijn leven? Want de Zoon 
des mensen zal komen in de heerlijk-
heid zijns Vaders, met Zijn engelen, en 
dan zal Hij een ieder vergelden naar 
zijn daden. Voorwaar, Ik zeg u: Er zijn 
sommigen onder degenen, die hier 
staan, die de dood voorzeker niet zullen 
smaken, voordat zij de Zoon des mensen 
hebben zien komen in Zijn koninklijke 
waardigheid” (Mt. 16:24-28). Meteen 
daarna komt het tot de verheerlijking 
(Mt. 17:1-5). 

Deze houding, die de Here Jezus van 
Zijn volgelingen verwacht, is in elke 
tijd belangrijk en is daarom ook voor 
de gemeente van grote betekenis. Maar 

omdat het hier om Zijn wederkomst in 
grote kracht en heerlijkheid gaat, past 
de Here dit toe op Israël in de tijd van 
de verdrukking . Bijna alle uitspraken in 
Mattheüs 16:24-28 hebben een parallel 
in Openbaring, waar de verdrukkingtijd 
voor de zichtbare wederkomst van Jezus 
beschreven wordt (Op. 6-19). Dan zal 
het er vooral op aankomen, zichzelf te 
verloochenen en zijn kruis op zich te ne-
men. Het volgen en het belijden, tot Jezus 
te behoren zal in die tijd bijzonder wor-
den aangevochten. De gelovigen worden 
op de proef gesteld en zullen veel kracht 
nodig hebben (Op. 12:13-17, 13:7).

“Want ieder, die zijn leven zal willen 
behouden, die zal het verliezen”. Jezus 
bedoelt hier niet de gelovigen van de 
gemeente, want een wedergeborene, die 
tot de Gemeente van Christus behoort, 
zal zijn leven niet in die zin verliezen, dat 
hij verloren zou gaan. Na het tijdperk van 

 Wie in de antichristelijke 
tijd zijn leven redden wil, 
doordat hij het getal van 
het beest aanneemt, die 
zal verloren gaan
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de gemeente is dit echter mogelijk, van-
daar dat Jezus in Zijn redevoering over de 
eindtijd zegt: “Maar wie volhardt tot het 
einde, die zal behouden worden” (Mt. 
24:13). Wie in de antichristelijke tijd bij-
voorbeeld zijn leven wil redden, doordat 
hij het getal van het beest aanneemt, die 
zal verloren gaan (Op. 14:9-11).

“Die zijn leven verloren heeft om 
Mijnentwil, die zal het vinden”. Deze 
uitspraak herinnert aan de vele marte-
laren tijdens de tijd van de verdrukking, 
die in Openbaring beschreven staat. Zij 
zullen satan en het antichristelijke beest 
overwinnen: “En zij hebben hem over-
wonnen door het bloed van het Lam en 
door het woord van hun getuigenis, en 
zij hebben hun leven niet liefgehad, tot 
in de dood” (Op. 12:11). Dezen zullen 
dan allemaal met Jezus verschijnen en 
1000 jaar met Hem regeren (Op. 20:2).

“Want wat zou het een mens baten, 
als hij de gehele wereld won, maar 
schade leed aan zijn ziel?” Net als bij 
de verzoeking van Jezus zal satan in de 
verdrukkingtijd al de heerlijkheden van 
de wereld aanbieden. De antichrist zal 
ze grijpen en doorgeven aan diegenen, 
die zich bij hem en zijn rijk aansluiten. 
Maar de zielen die ze aannemen, zullen 
voor eeuwig verloren gaan.

“Of wat zal een mens geven in ruil 
voor zijn leven?” In geen enkele tijd zal 
duidelijker uitkomen, dat materiële waar-
den niet van belang meer zijn dan in de 
tijd van de Grote Verdrukking. Alles zal 
onder het gericht van God uiteenvallen 
en de mens zal moeten erkennen dat de 
geestelijke rijkdom hem ontbreekt. 

“Want de Zoon des mensen zal komen 
in de heerlijkheid zijns Vaders, met zijn 
engelen, en dan zal Hij een ieder vergel-
den naar zijn daden”. De machtige we-
derkomst van Jezus zal een einde maken 
aan de Grote Verdrukking (Mt. 24:30, 
25, Op. 11:18, 19, 20:4, Dan. 12:3, 13) 
en het overblijfsel van Israël zal zijn Mes-
sias herkennen (Zach. 12:10). Profetisch 
wordt dit overblijfsel voorgesteld door de 
drie discipelen, die de Here op de berg 
meenam, om Zijn heerlijkheid te open-
baren (Mt. 16:28, 17:1). Zo zal er ook 
aan het einde der dagen een overblijfsel 
zijn, wanneer de Here in heerlijkheid 
weerkomt (Rom. 9:27:11:5).

“Indien iemand achter Mij wil komen, 
die verloochene zichzelf en neme zijn 
kruis op en volge Mij!” Voor ons per-
soonlijk betekent deze aansporing, zo 
vol overgave voor Jezus te leven dat wij 
ons eigen leven in vergelijking daarmee 
gering achten. Het gaat om de zelfver-
loochening. Volgen kunnen wij slechts 
met het kruis, nooit zonder (v. 24). Het 
moet zover komen dat wij de tirannieke 
heerschappij van ons egoïsme en van het 
vlees in de dood geven. Dat betekent los-
laten om te winnen (v. 25). Wij moeten 
ons steeds voor ogen houden dat Jezus 
de grootste winst is en de redding van 
zielen de grootste schat. Daarom mag 
er niets zijn dat Hem van Zijn plaats 
verdringt. Liever verliezen wij dingen 
van de wereld, dan bij God (v. 26). Wij 
moeten uitzien naar de wederkomst van 
Christus en ernaar streven deze mee te 
maken. Enkele christenen zullen inder-
daad de dood niet zien en de opname 
meemaken; of wij tot dezen mogen 
behoren, weten wij niet, maar we zul-
len allemaal Zijn terugkeer meemaken; 
of gestorven, of nog levend en wij zullen 
allen voor Hem openbaar worden en 
het rechtvaardige loon ontvangen (vgl. 
v. 27-28). 

Jezus zal werkelijk terugkomen. 
Dat, wat destijds op de berg der ver-
heerlijking plaatsvond, is niet anders 
dan een grote, reële voorafschaduwing 
van de terugkeer van de Here. Petrus 
beweert namelijk dat zij niet alleen een 
verheerlijking op de berg hebben gezien, 
maar de terugkeer van Jezus werkelijk 
hebben gezien (2 Petr. 1:16). Jezus Zelf 
zegt met het oog op Zijn verheerlijking 
heel duidelijk: “Voorwaar, Ik zeg u: 
Er zijn sommigen onder degenen, die 
hier staan, die de dood voorzeker niet 
zullen smaken, voordat zij de Zoon des 
mensen hebben zien komen in Zijn 
koninklijke waardigheid” (Mt. 16:28). 
Wat Jezus daarmee bedoelt, wordt in 
het volgende vers opgehelderd: “En zes 
dagen later nam Jezus Petrus en Jakobus 
en zijn broeder Johannes mede en Hij 
leidde hen een hoge berg op, in de een-
zaamheid. En Zijn gedaante veranderde 
voor hun ogen en zijn gelaat straalde 
gelijk de zon en Zijn klederen werden 
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wit als het licht” (Mt. 17:1-2). “Er zijn 
sommigen onder degenen…” dat zijn 
de drie discipelen, Petrus, Jacobus en 
Johannes. Zij hebben door de verheer-
lijking de wederkomst van de Zoon des 
mensen gezien. Het is boeiend om te 
zien dat de Here Jezus in Openbaring 
bijna precies zo wordt beschreven als 
op de berg der verheerlijking: “En Hij 
had zeven sterren in zijn rechterhand en 
uit zijn mond kwam een tweesnijdend 
scherp zwaard; en zijn aanzien was 
gelijk de zon schijnt in haar kracht” 
(Op. 1:16).

Petrus beroept zich op de beleve-
nis van de verheerlijking wanneer hij 
schrijft: “Want wij zijn geen vernuftig 
gevonden verdichtsels nagevolgd, toen 
wij u de kracht en de komst van onze 
Here Jezus Christus hebben verkondigd, 
maar wij zijn ooggetuigen geweest van 
Zijn majesteit … En deze stem hebben 
ook wij uit de hemel horen komen, toen 
wij met Hem op de heilige berg waren” 
(2 Petr. 1:16 en 18). De drie discipelen 
hebben niet gefantaseerd, geen legende 
of hypothese, geen waanvoorstelling 
gevolgd. Veeleer is het een nuchter 
ooggetuigenverslag van een man die de 
majesteitelijke wederkomst van Jezus 
profetisch mee mocht beleven. Wij zien 
daaraan ook welke waarde de weder-
komst van Christus in Bijbelse berichten 
inneemt. Petrus schreef deze brief ca 
35 jaar na de verheerlijking en was nog 
steeds diep onder de indruk van deze 
gebeurtenis. De Heilige Geest hield het 
vuur in zijn hart levend.

Ook Johannes toonde zich diep geraakt 
toen hij zich bij het begin van zijn evange-
lie de verheerlijking daarbij betrok: “Het 
Woord is vlees geworden en het heeft 
onder ons gewoond en wij hebben zijn 
heerlijkheid aanschouwd, een heerlijk-
heid als van de eniggeborene des Vaders, 
vol van genade en waarheid” (Joh. 1:14). 
Reeds in de tijd van Mozes was er een 
voorafschaduwing van deze gebeurtenis: 
“Daarop besteeg Mozes de berg, en de 
wolk bedekte de berg. De heerlijkheid 
des HEREN rustte op de berg Sinai, en 
de wolk bedekte hem zes dagen lang; 
op de zevende dag riep Hij tot Mozes 
midden uit de wolk. De verschijning 
van de heerlijkheid des HEREN was als 
verterend vuur op de top van de berg ten 
aanschouwen van de Israëlieten” (Ex. 
24:15-17). 

Jezus zal in grote macht weerko-
men. “… toen wij u de kracht en de 
komst van onze Here Jezus Christus heb-
ben verkondigd…” (2 Petr. 1:16). “Kracht 
en komst” kan men ook met “machtige 
wederkomst” of “gevolmachtigde aan-
komst” beschrijven. Zijn verschijning zal 
de wereld doen opschrikken, geweldiger 
dan welke atoombom ook. John Newton 
zei in dit verband: “Als bij het licht van 
de aanbrekende dag alle sterren verbleekt 
zijn, verbleekt alle aardse genoegen wan-
neer Jezus openbaar wordt” 1

Jezus zal als Koning weerkomen. 
“…maar wij zijn ooggetuigen geweest 
van Zijn majesteit” (2 Petr. 1:16). Hij 

komt als de Koning der koningen terug 
en als Koning over alle vorsten (Op. 
1:5). De hele wereld zal aan Zijn voeten 
vallen, alles zal tot de voetbank Zijner 
voeten worden (Hebr. 1:13, 10:13). John 
Piper schrijft: “Wanneer er een koning 
zou zijn met onbeperkte wijsheid, kracht, 
goddelijkheid en liefde voor Zijn onder-
danen, dan zou de monarchie de aller-
beste regeringsvorm zijn. Wanneer zo’n 
heerser in de wereld zijn opwachting zou 
maken – iemand zonder zwakheid, zon-
der domheid, zonder zonde –, dan zou 
geen intelligent en ootmoedig persoon 
ooit weer een democratie willen” 2

De regering van Jezus zal zonder einde 
zijn, zij zal in eeuwigheid voortbestaan 
(Lk. 1:33, Dank 7:13-14). De keuze is 
voor eens en voor altijd gevallen en er zul-
len nooit meer verkiezingen plaatsvinden. 
Hij zal terugkeren vol eer en heerlijkheid 
van God: “Want Hij heeft van God, de 
Vader, eer en heerlijkheid ontvangen, 
toen zulk een stem van de hoogwaardige 
heerlijkheid tot Hem kwam: Deze is 
Mijn Zoon, Mijn geliefde, in wie Ik Mijn 
welbehagen heb” (2 Petr. 1:17).

Jezus zal terugkeren als Diegene, op 
wie Mozes wees en op wie alle profeten 
gericht waren. Mozes zei: “Een profeet 
uit uw midden, uit uw broederen, zoals 

 “Want wat zou het een mens 
baten, als hij de gehele wereld 
won, maar schade leed aan zijn 
ziel?” 
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wit als het licht” (Mt. 17:1-2). “Er zijn 
sommigen onder degenen…” dat zijn 
de drie discipelen, Petrus, Jacobus en 
Johannes. Zij hebben door de verheer-
lijking de wederkomst van de Zoon des 
mensen gezien. Het is boeiend om te 
zien dat de Here Jezus in Openbaring 
bijna precies zo wordt beschreven als 
op de berg der verheerlijking: “En Hij 
had zeven sterren in zijn rechterhand en 
uit zijn mond kwam een tweesnijdend 
scherp zwaard; en zijn aanzien was 
gelijk de zon schijnt in haar kracht” 
(Op. 1:16).

Petrus beroept zich op de beleve-
nis van de verheerlijking wanneer hij 
schrijft: “Want wij zijn geen vernuftig 
gevonden verdichtsels nagevolgd, toen 
wij u de kracht en de komst van onze 
Here Jezus Christus hebben verkondigd, 
maar wij zijn ooggetuigen geweest van 
Zijn majesteit … En deze stem hebben 
ook wij uit de hemel horen komen, toen 
wij met Hem op de heilige berg waren” 
(2 Petr. 1:16 en 18). De drie discipelen 
hebben niet gefantaseerd, geen legende 
of hypothese, geen waanvoorstelling 
gevolgd. Veeleer is het een nuchter 
ooggetuigenverslag van een man die de 
majesteitelijke wederkomst van Jezus 
profetisch mee mocht beleven. Wij zien 
daaraan ook welke waarde de weder-
komst van Christus in Bijbelse berichten 
inneemt. Petrus schreef deze brief ca 
35 jaar na de verheerlijking en was nog 
steeds diep onder de indruk van deze 
gebeurtenis. De Heilige Geest hield het 
vuur in zijn hart levend.

Ook Johannes toonde zich diep geraakt 
toen hij zich bij het begin van zijn evange-
lie de verheerlijking daarbij betrok: “Het 
Woord is vlees geworden en het heeft 
onder ons gewoond en wij hebben zijn 
heerlijkheid aanschouwd, een heerlijk-
heid als van de eniggeborene des Vaders, 
vol van genade en waarheid” (Joh. 1:14). 
Reeds in de tijd van Mozes was er een 
voorafschaduwing van deze gebeurtenis: 
“Daarop besteeg Mozes de berg, en de 
wolk bedekte de berg. De heerlijkheid 
des HEREN rustte op de berg Sinai, en 
de wolk bedekte hem zes dagen lang; 
op de zevende dag riep Hij tot Mozes 
midden uit de wolk. De verschijning 
van de heerlijkheid des HEREN was als 
verterend vuur op de top van de berg ten 
aanschouwen van de Israëlieten” (Ex. 
24:15-17). 

Jezus zal in grote macht weerko-
men. “… toen wij u de kracht en de 
komst van onze Here Jezus Christus heb-
ben verkondigd…” (2 Petr. 1:16). “Kracht 
en komst” kan men ook met “machtige 
wederkomst” of “gevolmachtigde aan-
komst” beschrijven. Zijn verschijning zal 
de wereld doen opschrikken, geweldiger 
dan welke atoombom ook. John Newton 
zei in dit verband: “Als bij het licht van 
de aanbrekende dag alle sterren verbleekt 
zijn, verbleekt alle aardse genoegen wan-
neer Jezus openbaar wordt” 1

Jezus zal als Koning weerkomen. 
“…maar wij zijn ooggetuigen geweest 
van Zijn majesteit” (2 Petr. 1:16). Hij 

komt als de Koning der koningen terug 
en als Koning over alle vorsten (Op. 
1:5). De hele wereld zal aan Zijn voeten 
vallen, alles zal tot de voetbank Zijner 
voeten worden (Hebr. 1:13, 10:13). John 
Piper schrijft: “Wanneer er een koning 
zou zijn met onbeperkte wijsheid, kracht, 
goddelijkheid en liefde voor Zijn onder-
danen, dan zou de monarchie de aller-
beste regeringsvorm zijn. Wanneer zo’n 
heerser in de wereld zijn opwachting zou 
maken – iemand zonder zwakheid, zon-
der domheid, zonder zonde –, dan zou 
geen intelligent en ootmoedig persoon 
ooit weer een democratie willen” 2
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len nooit meer verkiezingen plaatsvinden. 
Hij zal terugkeren vol eer en heerlijkheid 
van God: “Want Hij heeft van God, de 
Vader, eer en heerlijkheid ontvangen, 
toen zulk een stem van de hoogwaardige 
heerlijkheid tot Hem kwam: Deze is 
Mijn Zoon, Mijn geliefde, in wie Ik Mijn 
welbehagen heb” (2 Petr. 1:17).
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wie Mozes wees en op wie alle profeten 
gericht waren. Mozes zei: “Een profeet 
uit uw midden, uit uw broederen, zoals 

 “Want wat zou het een mens 
baten, als hij de gehele wereld 
won, maar schade leed aan zijn 
ziel?” 
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INFOBOX

De berg der verheerlijking

De berg der verheerlijking was waarschijnlijk 
niet de Tabor, maar de Hermon. Dat zou uit het 
volgende verband blijken: Jezus was vlak ervoor 
met Zijn discipelen in Caesarea Filippi (Mk. 8:27 
en 9:1-vv). Deze plaats lag dicht bij de Hermon, 
niet ver verwijderd van de huidige Libanon. Bo-
vendien wordt de berg der verheerlijking in de 
evangeliën als een “hoge berg” beschreven (Mt. 
17:1, Mk. 9:2). De Hermon is vandaag in totaal 
2.814 meter hoog.  N.L. ■

ik ben, zal de HERE, uw God, u verwek-
ken; naar hem zult gij luisteren” (Deut. 
18:15). Toen Mozes en Elia naast Jezus 
op de berg der verheerlijking verschenen, 
kwam de stem van God uit de hemel 
en bevestigde op unieke wijze precies 
deze woorden van Mozes: “En zie, hun 
verschenen Mozes en Elia, die met Hem 
spraken. Petrus antwoordde en zeide tot 
Jezus: Here, het is goed, dat wij hier zijn; 
indien Gij het wilt, zal ik hier drie tenten 
opslaan, voor U een, en voor Mozes een, 
en voor Elia een. Terwijl hij nog sprak, 
zie, daar overschaduwde hen een lich-
tende wolk, en zie, een stem uit de wolk 
zeide: Deze is Mijn Zoon, de Geliefde, 
in Wie Ik Mijn welbehagen heb; hoort 
naar Hem!” (Mt. 17:3-5).

Men luistert naar zoveel stemmen. 
Daarbij is Jezus de Unieke, naar Hem 
luisteren is werkelijk de moeite waard en 
Die ons iets te zeggen heeft en ons geen 
antwoord schuldig blijft, Die geloofwaar-
dig is, bij Wie wij raad en hulp vinden, bij 
Wie wij ons mogen bergen en van Wie 
wij niets te vrezen hebben. Het is toch 
zeldzaam, de mensen wensen zich een 
reine waarheid, geweldloosheid, gerech-
tigheid, vrede, harmonie en naastenliefde, 
maar Jezus, Die dat uitleefde, leerde en dit 
voor Zijn koninkrijk beloofde, deze Jezus 
is ongewenst. Daarachter kan slechts een 
demonische macht zitten, die de wereld 
vast in zijn greep heeft en verblindt.

Jezus zal als God weerkomen. De 
verheerlijking is een bevestiging van de 
Godheid van Christus: “Deze is mijn 
Zoon, Mijn Geliefde, in Wie Ik Mijn 
welbehagen heb”. Dit staat zowel in het 
Mattheüs-evangelie alsook in de Tweede 
Petrusbrief. Wat is Jezus, wanneer Hij 
de Zoon van God is? Hij kan slechts 
God zijn, want Hij werd niet geschapen, 
maar “verwekt”, maar dit niet in de 
menselijke betekenis, want Hij is zonder 
begin en zonder einde. Zoals de verwekte 
mens een mens is, zo is de “verwekte” 
Zoon van God. Daar elke menselijke 
vader begin een einde heeft, heeft ieder 
nieuwgeboren mens begin en einde. 
Wat met de verwekking begint, houdt op 
met de dood. God de Vader echter heeft 
geen begin en geen einde, Hij is altijd en 
eeuwig de in Zichzelf zijnde: “Ik ben Die 
Ik ben” Daar God geen aanvang heeft, 
heeft ook de Zoon geen aanvang. Hij is 
van eeuwigheid God, de Zoon.

De Joden hebben dit heel goed begre-
pen, en wel beter dan menig christen: 
“Hierom dan trachtten de Joden des 
te meer Hem te doden, omdat Hij niet 
alleen de sabbat schond, maar ook God 
Zijn eigen Vader noemde en Zich dus met 
God gelijkstelde” (Joh. 5:18). De bewe-
ring, Gods Zoon te zijn, houdt het feit in, 
God te zijn (vgl. Joh. 10:33 en 36). Petrus 
legt het volle gewicht op dit feit, wanneer 
Hij in de inleiding van zijn brief schrijft: 

“Simeon Petrus, een dienstknecht en 
apostel van Jezus Christus, aan hen, die 
een even kostbaar geloof als wij hebben 
verkregen door de gerechtigheid van 
onze God en Heiland, Jezus Christus” 
(2 Petr. 1:1). Jezus komt als God terug, 
in Goddelijke majesteit, met eer, macht 
en heerlijkheid.

Hoe werkt deze verheven waarheid uit 
op onze geloofspraktijk? Wij moeten be-
slist aan de Bijbelse profetie vasthouden, 
totdat de Here voor Zijn Gemeente komt: 
“En wij achten het profetische woord 
(daarom) des te vaster, en gij doet wèl, 
er acht op te geven als op een lamp, die 
schijnt in een duistere plaats, totdat de 
dag aanbreekt en de morgenster opgaat 
in uw harten” (2 Petr. 1:19). Zoals wij 
reeds zagen sprak Petrus in de voor-
gaande verzen over de wederkomst van 
Jezus in heerlijkheid, die reeds door de 
oudtestamentische profeten betuigd werd 
en de apostelen zagen ze profetisch op de 
berg der verheerlijking en verkondigden 
ze later in de geschriften.

Petrus legt zo krachtig de nadruk op 
het volledig betrouwbare profetische 
Woord en de absolute noodzakelijkheid 
daar acht op te geven en daaraan vast te 
houden, omdat zijn brief een brief over 
de eindtijd is. Deze is zogezegd zijn testa-
ment vlak voor zijn dood en daarmee een 
legaat. Petrus voorziet het gevaar van de 
eindtijd, de profetie te veronachtzamen. 
Eigenlijk een paradox, dat men uitgere-
kend in de tijd, waarop dit het meest 
nodig is, het minst op de profetie ingaat.

Een spreekwoord zegt: “Misbruik heft 
het gebruik ervan niet op” Dat betekent 
op de Bijbel toegepast: Het misbruik van 
de profetie heft het gebruik van Bijbelse 
profetie niet op. Wij leven in een donkere 
wereld en het enig betrouwbare licht in 
het donker van onze wereld is het Woord 
van God met het oog op de wederkomst 
van Christus. Wij willen niet veronacht-
zamen, ons op dit woord te oriënteren, 
er aan vast te houden, ons er naar te 
richten, daarin te onderzoeken en het 
te laten schijnen, totdat de nieuwe dag 
aanbreekt en de Here Jezus als Morgen-
ster terugkomt. ■

1 factum 9/07
2 factum 9/07, pag. 20
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De verschijning van Jezus 
Christus houdt de harten 
van alle ware gelovigen 
bezig. Want zij zijn dege-
nen die “Zijn verschijning 
hebben liefgehad” 
(2 Tim. 4:8).

WIM MALGO (1922-1992) 

Evangelist en verkondiger, 
stichter en voormalig leider van 
Zendingswerk 
Middernachtsroep

W anneer Jezus Christus weer-
komt wordt al datgene onthuld 
waarin degenen, die met Zijn 

bloed gekocht zijn, geloofd hebben. “Zijn 
verschijning” liefhebben sluit een grote 
belofte in, namelijk de “krans der recht-
vaardigheid”: “voorts ligt voor mij gereed 
de krans der rechtvaardigheid, welke 
te dien dage de Here, de rechtvaardige 

Rechter, mij zal geven, doch niet alleen 
mij, maar ook allen, die Zijn verschijning 
hebben liefgehad” (2 Tim. 4:8). De krans 
der rechtvaardigheid houdt onder andere 
in het met Hem openbaar worden in de 
heerlijkheid. In Colossenzen 3:4 staat: 
“Wanneer Christus verschijnt, Die ons 
leven is, zult ook gij met Hem verschij-
nen in heerlijkheid”. En dit wordt in 
Openbaring 19:14 beschreven: “En de 
heerscharen, die in de hemel zijn, volg-
den Hem op witte paarden, gehuld in wit 
en smetteloos fi jn linnen”.

Johannes benadrukt hier opnieuw 
nadrukkelijk dat hij de hemel geopend 
ziet; dat datgene, wat hij ziet, in de 
hemel plaatsvindt: “En ik zag de hemel 
geopend…” (v. 11). Hij ziet niet – zoals 
in Openbaring 4:1 – “er was een deur 
geopend in de hemel” maar de hele 
hemel stond volledig open. Dat is een 
geheimenis: Hij ziet de hemel open!

“En zie, een wit paard; en Hij, die 
daarop zat, wordt genoemd Getrouw 
en Waarachtig en en Hij velt vonnis en 
voert oorlog in gerechtigheid” (v. 11). In 
heilige vrees en eerbied noemt Johannes 
eerst het witte paard, niet Degene, om 

Wie het in allereerste instantie gaat. Zo 
was het immers ook in hoofdstuk 1:12-
13, toen hij eerst de zeven kandelaren 
noemde en dan Degene, Die in het cen-
trum stond. Het witte paard is uitdruk-
king van koninklijke eer, van gericht 
en van oorlog. De witte kleur staat in 
scherpe tegenstelling met Zacharia 9:9, 
waar de intocht van Jezus in Jeruzalem 
op een ezelsveulen geschilderd wordt. 
Daar kwam Jezus in zachtmoedigheid 
om zich naar de slachtbank te laten 
leiden. Hier in Openbaring 19 komt 
Hij op een wit paard – een beeld van 
triomf. Hij hoeft de macht niet eerst te 
verwerven, want Hij heeft die volgens 
Openbaring 5:97, 9 en 12 reeds met alle 
waardigheid ontvangen. Maar er zijn er, 
die Zijn macht in twijfel trekken, die 
Hem niet als de opperste Machthebber 
erkennen. Hij komt nu, om dit verzet 
met Zijn machtswoord te verbreken, 
“om krachtig te verwoesten en geheel 
te vernietigen het rijk van de duivel en 
zijn macht”

Op de zo donker geworden aarde 
zijn de in woeste demonische vechtlust 
toegeruste scharen. Uit de geopende 

OPENBARING 19:11-21

De verschijning 
van de Koning
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hemel komt een wit paard naar voren en 
op het paard zit een verheven gestalte. 
Onwillekeurig denken wij daarbij aan 
de ruiter op het witte paard in Openba-
ring 6:2 waar het eerste zegel geopend 
wordt. Maar terwijl wij de antichrist 
overwinnend zien voortstormen, is het 
hier de wederkomende eeuwige Over-
winnaar, de Overwinnaar van het beest 
en zijn valse profeet. Men herkent Hem 
in vers 11 direct aan Zijn Naam: “Ge-
trouw en Waarachtig”. Het is Dezelfde 
Die in Openbaring 3:14 tegenover de 
gemeente te Laodicea zeer serieus de 
“getrouwe en waarachtige Getuige” 
wordt genoemd. Nu moet Zijn volk Hem 
als getrouw en waarachtig herkennen. 
Als “getrouw” dat wil zeggen: als de 
door en door betrouwbare, als Degene, 
Die nooit teleurstelt, Die Zijn beloften 
exact vervult. En als “waarachtig” dat 
wil zeggen: als de Ware, Wiens komst 
reeds zo lang geleden beloofd was, waar 
zo vol verlangen naar werd uitgezien. Hij 
bewijst het doordat Hij ten strijde trekt 
tegen de door de afgevallen mensheid 
veroorzaakte strijd; “Hij velt vonnis en 
voert oorlog in gerechtigheid” (v. 11). 
Het gericht dat Hij nu voltrekt is absoluut 
rechtvaardig; de strijd is een volkomen 
rechtvaardige oorlog. Jezus Christus 
komt naar beneden vanuit de heerlijk-
heid, om de antichrist, de schijnchristus, 
en zijn schijnprofeet te vonnissen.

Johannes beschrijft de verheven 
gestalte van de Here: “Zijn ogen waren 
een vuurvlam” (v. 12). Alleen al Zijn 
toornende blik met de gloed van een 
Goddelijk vuur verteert al het onreine 
en onheilige. Dat zien wij ook in Open-
baring 1:14 en 2:18. “…op Zijn hoofd 
waren vele kronen” (v. 12). een hoe-
veelheid in elkaar gevlochten diademen 
kronen Zijn hoofd, want Hem is immers 
gegeven alle macht in hemel en op aarde. 
“en Hij droeg een geschreven naam, die 
niemand weet dan Hijzelf” (v. 12). Zijn 
Naam licht op als de bliksem vanaf Zijn 
aangezicht, maar niemand kan met zijn 
blik het ongenaakbare licht doorboren. 
Geen creatuur kan met zijn geest in het 
binnenste van Zijn wezen binnendrin-
gen. Slechts Hijzelf begrijpt de diepte 
van Zijn wezen; Hijzelf en de Vader. Hij 
zei immers al in Mattheüs 11:27: “Alle 

dingen zijn Mij overgegeven door Mijn 
Vader en niemand kent de Zoon dan 
de Vader, en niemand kent de Vader 
dan de Zoon en wie de Zoon het wil 
openbaren”. In Openbaring 19:13 wordt 
Zijn gewaad beschreven: “En Hij was 
bekleed met een kleed, dat in bloed 
geverfd was”. Ik geloof dat wij hier aan 
een dubbele betekenis moeten denken: 
Ten eerste met het oog op Zijn Persoon 
en Zijn werk aan het kruis van Golgotha. 
Hij is eeuwig, Hij is het geslachte Lam. 
In Openbaring 5:6 zien wij Hem in de 
eeuwigheid als het geslachte Lam. Zijn 
uitgegoten bloed is eeuwig leven. Vol-
gens Openbaring 13:8 is Jezus Christus 
het Lam dat geslacht is: “het Lam, dat 
geslacht is, sedert de grondlegging 
der wereld”. Wat Jezus Christus aan 
het kruis deed was eeuwigheidswerk. 
Daarom kan de substantie van Zijn eeu-
wige verlossing ook bij Zijn wederkomst 
niet verborgen blijven. Integendeel! Met 
ontzetting moet een goddeloze mensheid 
nu zien, hoe ze had moeten geloven en 
niet wilde geloven: het bloed van het 
Lam. En het tweede: De strijd die bij Zijn 
wederkomst plaatsvindt, zal verschrik-
kelijk bloedig zijn. Dat wordt immers 
reeds aan het slot van Openbaring 14 
getoond. Daar en hier worden wij aan de 
machtige verschijning herinnerd Die in 
een met bloed bedekt gewaad van Edom 
komt: “Wie is het, die van Edom komt, 
in helrode klederen van Bosra, die daar 
praalt in Zijn gewaad, fi er voortschrijdt 
in Zijn grote kracht? Ik ben het, die in 
gerechtigheid spreek, machtig om te 
verlossen. Waarom is dat rood aan Uw 
gewaad, en zijn Uw klederen als die van 
iemand die de wijnpers treedt? Ik heb 
de pers alleen getreden en van de volken 
was niemand bij Mij, Ik trad hen in Mijn 
toorn en vertrad hen in Mijn grimmig-
heid; toen spatte hun bloed op Mijn 
klederen en Ik bezoedelde Mijn ganse 
gewaad. Want een dag van wraak had Ik 
in de zin en het jaar van Mijn verlossing 
was gekomen. En Ik zag rond, maar er 
was geen helper; Ik ontzette Mij, maar 
niemand bood steun. Toen verschafte 
Mijn arm Mij hulp en Mijn grimmigheid 
ondersteunde Mij. En Ik vertrapte vol-
ken in Mijn toorn, maakte hen dronken 
in Mijn grimmigheid en deed hun bloed 

ter aarde stromen” (Jes. 63:1-6).
Hij alleen volvoert dit, zonder de 

hulp van welk volk dan ook. Want Hij 
heeft alle volken in Zijn toorn vertre-
den. Hier echter ziet Johannes Hem, 
hoe Hij in al Zijn macht en heerlijk-
heid voor het gericht neerdaalt, en hoe 
Zijn gewaad reeds bij voorbaat rood 
geworden is van het bloed van Zijn 
veroordeelde tegenstanders. Nu hoort 
de ziener ook de Naam van de Rechter: 
“het Woord Gods” (v. 13). Letterlijk: 
“en Zijn naam is genoemd: het Woord 
Gods”.

Daarmee weet de hele wereld Wie 
de naar beneden komende Rechter is: 
Hij is het Woord Gods, dat wil zeggen: 
Hij is de persoonlijke zelfopenbaring 
van God – Jezus Christus, de Heiland 
der wereld. Zo heeft Johannes de Here 
Jezus Christus aan het begin van zijn 
evangelie en aan het begin van zijn 
eerste brief betiteld. Hier heeft hij Hem 
door een hemelse stem zo horen noe-
men. “Het Woord Gods” daalt af naar 
de aarde om de vijanden te richten. 

“En de heerscharen, die in de hemel 
zijn, volgden Hem op witte paarden, 
gehuld in wit en smetteloos fi jn lin-
nen” (v. 14). Dat is de verheerlijkte, 
met Hem getrouwde Bruidsgemeente, 
die zonder twijfel Zijn verheerlijkte 
naam kent. Wie Hem hier op aarde 
volgt, zal ook bij Zijn wederkomst tot 
Zijn gevolg behoren.

“En uit Zijn mond komt een scherp 
zwaard, om daarmede de heidenen te 
slaan. En Hijzelf zal hen hoeden met 
een ijzeren staf en Hijzelf treedt de 
persbak van de wijn der gramschap 
van de toorn Gods, des Almachtigen” 
(v. 15). Het scherpe zwaard dat uit Zijn 
mond komt is het Woord Gods: “Want 
het woord Gods is levend en krachtig 
en scherper dan enig tweesnijdend 
zwaard en het dringt door, zó diep, 
dat het vaneenscheidt ziel en geest, 
gewrichten en merg, en het schift over-
leggingen en gedachten des harten” 
(Hebr. 4:12). Hier is het het scherpe ge-
richtswoord waarmee Hij de heidenen 
slaat: “om daarmede de heidenen te 
slaan”. Wel degene, die zich reeds door 
het scherpe, tweesnijdende zwaard 
van het Woord Gods heeft laten slaan. 

 Moet men zich niet dikwijls afvragen: Waar 
is de koning, de Heerser over uw leven?
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ERUIT GELICHT

Het gerichtsoordeel, dat door de Zoon 
van God uitgeroepen is, draagt reeds 
de volle kracht van de voltrekking in 
zich. Want ook nu redt of veroordeelt 
Zijn Woord. De Here spreekt: “…de 
woorden, die Ik tot u gesproken heb, 
zijn geest en zijn leven” (Joh. 6:63). 
Reeds in Jesaja 11:4 staat: “…maar hij 
zal de aarde slaan met de roede Zijns 
monds en met de adem Zijner lippen 
de goddeloze doden”. Datzelfde zegt 
Paulus in 2 Thessalonicenzen 2:8: 
“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”. Dat is precies wat in Openba-
ring 19:11-21 gebeurt!

Het leger dat Hem volgt, de ver-
heerlijkte gemeente, voert geen enkel 
wapen met zich mee. Zij is bekleed met 
rein wit linnen en zit op witte paarden. 
Dat is alles! Zij strijdt niet naar de over-
winning toe, maar snelt voort vanuit de 
overwinning van Jezus – de antichrist 
en zijn leger tegemoet. Hier wordt ge-
schilderd wat in Openbaring 17:13-14 
slechts kort genoemd wordt: “Dezen 
zijn één van zin en geven hun kracht 
en macht aan het beest. Dezen zullen 
oorlog voeren tegen het Lam, maar het 
Lam zal hen overwinnen – want Hij is 
de Here der heren en de Koning der 
koningen – en zij, die met Hem zijn, 
de geroepenen en uitverkorenen en 
gelovigen”.

“…En Hijzelf zal hen hoeden met 
een ijzeren staf en Hijzelf treedt de 
persbak van de wijn der gramschap 
van de toorn Gods, des Almachtigen” 
(v. 15). Dit woord belicht als in een 
fl its wat er bij het aantreden van de 
Here gebeurt en gebeuren moet: Een 
reinigend gericht. Reeds in Psalm 2:9 
werd dit gericht bij het aantreden van 
onze Here voorzegd: “Gij zult hen ver-
pletteren met een ijzeren knots, hen 
stukslaan als pottenbakkerswerk”. 
Of laten wij aan Egypte denken, dat 
volgens Ezechiël 29:12 nog verwoest 
of ledig zal worden: “Ik zal het land 
Egypte maken tot een woestenij …Ik 
zal de Egyptenaren onder de volken 
verstrooien” De motivatie hiervoor 
staat in Ezechiël 29:6-7: Voor al het 

De Israëlische minister-president 
Netanjahu heeft de Joodse en niet-
Joodse “Miljoenen vrienden” voor 
hun “onwankelbare steun” bedankt. 
In een video op You Tube verklaar-
de de premier een dag voor de 
plechtigheden voor de 64e verjaar-
dag van de stichting van de staat 
Israël, dat het “uniek” is dat Israël 
zulke “hartstochtelijke vrienden” 
heeft voor wie het “welzijn de veilig-
heid en de toekomst van ons land” 
zo belangrijk zijn. “Deze hartstoch-
telijke steun is samen met Israëls 
sterke leger, zijn vrije economie en 
dynamische maatschappij de pijler 
van onze nationale kracht”, volgens 
Netanjahu.

Bovendien is de Joodse staat 
ook uniek in de regio, daar het over 
een “pulserende, liberale democra-
tie beschikt” waar vrouwen gelijk-
berechtigd zijn, minderheden vrij en 
waar iedereen valt onder het prin-
cipe van de rechtstaat”, verklaar-
de Netanjahu. Terwijl de moderne 
staat Israël pas op donderdag de 
64 onafhankelijkheidsdag viert, 
kan het als Joodse staat toch vie-
ren dat haar soevereiniteit hersteld 
werd en dat ze het Joodse volk de 
mogelijkheid biedt, zichzelf te ver-
dedigen, dat voorheen 2000 jaar 
lang “statenloos en machteloos” in 
de diaspora leefde. “Het is uniek 
dat Israël, een in ballingschap le-
vend volk, dat over de hele wereld 
verstrooid was, weer samenbrengt 
in het land zijner voorvaderen”, vol-
gens Netanjahu.

ICEJ-Newsletter, 25. April 2012

kwaad dat zij Israël aangedaan heb-
ben.

“en Hijzelf treedt de persbak van 
de wijn der gramschap van de toorn 
Gods, des Almachtigen” (v. 15). Dit 
gebeurt wanneer de Here Zijn heer-
schappij op Zich neemt. In Openbaring 
14:19-20 wordt hetzelfde gezegd: “En 
de engel wierp zijn sikkel op de aarde 
en oogstte van de wijngaard der aarde 
en wierp het in de grote persbak van 
de gramschap Gods. En de persbak 
werd getreden buiten de stad, en er 
kwam bloed uit de persbak tot aan de 
tomen der paarden, zestienhonderd 
stadiën ver”. Na het Babel dat de we-
reld beheerste en dat reeds van tevoren 
verwoest werd, wordt nu hier bij dit 
vreselijke bloedbad het antichristelijke 
leger vernietigd. Dat het twee keer 
genoemd wordt, onderstreept de ver-
schrikking van dit vonnis.

“En Hij heeft op Zijn kleed en op 
Zijn dij geschreven de naam: Koning 
der koningen en Here der heren” (v. 
16). Is het niet hoogst merkwaardig 
en vol betekenis, dat bij de Wederko-
mende, daar waar altijd het zwaard 
hangt, aan de heup, Zijn onbeperkte 
positie als Heerser en Overwinnaar 
geschreven is? Hij is een “Koning 
der koningen en Here der heren”. Dit 
feit wordt in het Nieuwe Testament 
steeds weer benadrukt. Bijvoorbeeld 
in Hebreeën 2:8: “alle dingen hebt Gij 
onder Zijn voeten onderworpen. Want 
bij dit: alle dingen [Hem] onderwor-
pen, heeft Hij niets uitgezonderd, dat 
Hem niet onderworpen zou zijn”. Of 
Eféze 1:22: “En Hij heeft alles onder 
Zijn voeten gesteld…”. Het is verkeerd 
om te beweren dat Jezus dan Koning 
zal zijn, wanneer Hij weerkomt en het 
rijk inneemt, want Hij is sedert Golgo-
tha de Koning aller koningen en Here 
aller heren! Ja. reeds voor Golgotha 
zei Hij tegen Pilatus: “Gij zegt, dat Ik 
koning ben” (Joh. 18:37). Daarom is 
het zo belangrijk dat de koninklijke 
heerschappij van Jezus Christus nu al 
in en door ons zichtbaar wordt. Want 
nog is het koninkrijk Gods binnen in 
de gelovigen, dus inwendig. Moet men 
zich niet dikwijls afvragen: Waar is de 
Koning, de Heerser over uw leven? ■
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hemel komt een wit paard naar voren en 
op het paard zit een verheven gestalte. 
Onwillekeurig denken wij daarbij aan 
de ruiter op het witte paard in Openba-
ring 6:2 waar het eerste zegel geopend 
wordt. Maar terwijl wij de antichrist 
overwinnend zien voortstormen, is het 
hier de wederkomende eeuwige Over-
winnaar, de Overwinnaar van het beest 
en zijn valse profeet. Men herkent Hem 
in vers 11 direct aan Zijn Naam: “Ge-
trouw en Waarachtig”. Het is Dezelfde 
Die in Openbaring 3:14 tegenover de 
gemeente te Laodicea zeer serieus de 
“getrouwe en waarachtige Getuige” 
wordt genoemd. Nu moet Zijn volk Hem 
als getrouw en waarachtig herkennen. 
Als “getrouw” dat wil zeggen: als de 
door en door betrouwbare, als Degene, 
Die nooit teleurstelt, Die Zijn beloften 
exact vervult. En als “waarachtig” dat 
wil zeggen: als de Ware, Wiens komst 
reeds zo lang geleden beloofd was, waar 
zo vol verlangen naar werd uitgezien. Hij 
bewijst het doordat Hij ten strijde trekt 
tegen de door de afgevallen mensheid 
veroorzaakte strijd; “Hij velt vonnis en 
voert oorlog in gerechtigheid” (v. 11). 
Het gericht dat Hij nu voltrekt is absoluut 
rechtvaardig; de strijd is een volkomen 
rechtvaardige oorlog. Jezus Christus 
komt naar beneden vanuit de heerlijk-
heid, om de antichrist, de schijnchristus, 
en zijn schijnprofeet te vonnissen.

Johannes beschrijft de verheven 
gestalte van de Here: “Zijn ogen waren 
een vuurvlam” (v. 12). Alleen al Zijn 
toornende blik met de gloed van een 
Goddelijk vuur verteert al het onreine 
en onheilige. Dat zien wij ook in Open-
baring 1:14 en 2:18. “…op Zijn hoofd 
waren vele kronen” (v. 12). een hoe-
veelheid in elkaar gevlochten diademen 
kronen Zijn hoofd, want Hem is immers 
gegeven alle macht in hemel en op aarde. 
“en Hij droeg een geschreven naam, die 
niemand weet dan Hijzelf” (v. 12). Zijn 
Naam licht op als de bliksem vanaf Zijn 
aangezicht, maar niemand kan met zijn 
blik het ongenaakbare licht doorboren. 
Geen creatuur kan met zijn geest in het 
binnenste van Zijn wezen binnendrin-
gen. Slechts Hijzelf begrijpt de diepte 
van Zijn wezen; Hijzelf en de Vader. Hij 
zei immers al in Mattheüs 11:27: “Alle 

dingen zijn Mij overgegeven door Mijn 
Vader en niemand kent de Zoon dan 
de Vader, en niemand kent de Vader 
dan de Zoon en wie de Zoon het wil 
openbaren”. In Openbaring 19:13 wordt 
Zijn gewaad beschreven: “En Hij was 
bekleed met een kleed, dat in bloed 
geverfd was”. Ik geloof dat wij hier aan 
een dubbele betekenis moeten denken: 
Ten eerste met het oog op Zijn Persoon 
en Zijn werk aan het kruis van Golgotha. 
Hij is eeuwig, Hij is het geslachte Lam. 
In Openbaring 5:6 zien wij Hem in de 
eeuwigheid als het geslachte Lam. Zijn 
uitgegoten bloed is eeuwig leven. Vol-
gens Openbaring 13:8 is Jezus Christus 
het Lam dat geslacht is: “het Lam, dat 
geslacht is, sedert de grondlegging 
der wereld”. Wat Jezus Christus aan 
het kruis deed was eeuwigheidswerk. 
Daarom kan de substantie van Zijn eeu-
wige verlossing ook bij Zijn wederkomst 
niet verborgen blijven. Integendeel! Met 
ontzetting moet een goddeloze mensheid 
nu zien, hoe ze had moeten geloven en 
niet wilde geloven: het bloed van het 
Lam. En het tweede: De strijd die bij Zijn 
wederkomst plaatsvindt, zal verschrik-
kelijk bloedig zijn. Dat wordt immers 
reeds aan het slot van Openbaring 14 
getoond. Daar en hier worden wij aan de 
machtige verschijning herinnerd Die in 
een met bloed bedekt gewaad van Edom 
komt: “Wie is het, die van Edom komt, 
in helrode klederen van Bosra, die daar 
praalt in Zijn gewaad, fi er voortschrijdt 
in Zijn grote kracht? Ik ben het, die in 
gerechtigheid spreek, machtig om te 
verlossen. Waarom is dat rood aan Uw 
gewaad, en zijn Uw klederen als die van 
iemand die de wijnpers treedt? Ik heb 
de pers alleen getreden en van de volken 
was niemand bij Mij, Ik trad hen in Mijn 
toorn en vertrad hen in Mijn grimmig-
heid; toen spatte hun bloed op Mijn 
klederen en Ik bezoedelde Mijn ganse 
gewaad. Want een dag van wraak had Ik 
in de zin en het jaar van Mijn verlossing 
was gekomen. En Ik zag rond, maar er 
was geen helper; Ik ontzette Mij, maar 
niemand bood steun. Toen verschafte 
Mijn arm Mij hulp en Mijn grimmigheid 
ondersteunde Mij. En Ik vertrapte vol-
ken in Mijn toorn, maakte hen dronken 
in Mijn grimmigheid en deed hun bloed 

ter aarde stromen” (Jes. 63:1-6).
Hij alleen volvoert dit, zonder de 

hulp van welk volk dan ook. Want Hij 
heeft alle volken in Zijn toorn vertre-
den. Hier echter ziet Johannes Hem, 
hoe Hij in al Zijn macht en heerlijk-
heid voor het gericht neerdaalt, en hoe 
Zijn gewaad reeds bij voorbaat rood 
geworden is van het bloed van Zijn 
veroordeelde tegenstanders. Nu hoort 
de ziener ook de Naam van de Rechter: 
“het Woord Gods” (v. 13). Letterlijk: 
“en Zijn naam is genoemd: het Woord 
Gods”.

Daarmee weet de hele wereld Wie 
de naar beneden komende Rechter is: 
Hij is het Woord Gods, dat wil zeggen: 
Hij is de persoonlijke zelfopenbaring 
van God – Jezus Christus, de Heiland 
der wereld. Zo heeft Johannes de Here 
Jezus Christus aan het begin van zijn 
evangelie en aan het begin van zijn 
eerste brief betiteld. Hier heeft hij Hem 
door een hemelse stem zo horen noe-
men. “Het Woord Gods” daalt af naar 
de aarde om de vijanden te richten. 

“En de heerscharen, die in de hemel 
zijn, volgden Hem op witte paarden, 
gehuld in wit en smetteloos fi jn lin-
nen” (v. 14). Dat is de verheerlijkte, 
met Hem getrouwde Bruidsgemeente, 
die zonder twijfel Zijn verheerlijkte 
naam kent. Wie Hem hier op aarde 
volgt, zal ook bij Zijn wederkomst tot 
Zijn gevolg behoren.

“En uit Zijn mond komt een scherp 
zwaard, om daarmede de heidenen te 
slaan. En Hijzelf zal hen hoeden met 
een ijzeren staf en Hijzelf treedt de 
persbak van de wijn der gramschap 
van de toorn Gods, des Almachtigen” 
(v. 15). Het scherpe zwaard dat uit Zijn 
mond komt is het Woord Gods: “Want 
het woord Gods is levend en krachtig 
en scherper dan enig tweesnijdend 
zwaard en het dringt door, zó diep, 
dat het vaneenscheidt ziel en geest, 
gewrichten en merg, en het schift over-
leggingen en gedachten des harten” 
(Hebr. 4:12). Hier is het het scherpe ge-
richtswoord waarmee Hij de heidenen 
slaat: “om daarmede de heidenen te 
slaan”. Wel degene, die zich reeds door 
het scherpe, tweesnijdende zwaard 
van het Woord Gods heeft laten slaan. 

 Moet men zich niet dikwijls afvragen: Waar 
is de koning, de Heerser over uw leven?
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ERUIT GELICHT

Het gerichtsoordeel, dat door de Zoon 
van God uitgeroepen is, draagt reeds 
de volle kracht van de voltrekking in 
zich. Want ook nu redt of veroordeelt 
Zijn Woord. De Here spreekt: “…de 
woorden, die Ik tot u gesproken heb, 
zijn geest en zijn leven” (Joh. 6:63). 
Reeds in Jesaja 11:4 staat: “…maar hij 
zal de aarde slaan met de roede Zijns 
monds en met de adem Zijner lippen 
de goddeloze doden”. Datzelfde zegt 
Paulus in 2 Thessalonicenzen 2:8: 
“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”. Dat is precies wat in Openba-
ring 19:11-21 gebeurt!

Het leger dat Hem volgt, de ver-
heerlijkte gemeente, voert geen enkel 
wapen met zich mee. Zij is bekleed met 
rein wit linnen en zit op witte paarden. 
Dat is alles! Zij strijdt niet naar de over-
winning toe, maar snelt voort vanuit de 
overwinning van Jezus – de antichrist 
en zijn leger tegemoet. Hier wordt ge-
schilderd wat in Openbaring 17:13-14 
slechts kort genoemd wordt: “Dezen 
zijn één van zin en geven hun kracht 
en macht aan het beest. Dezen zullen 
oorlog voeren tegen het Lam, maar het 
Lam zal hen overwinnen – want Hij is 
de Here der heren en de Koning der 
koningen – en zij, die met Hem zijn, 
de geroepenen en uitverkorenen en 
gelovigen”.

“…En Hijzelf zal hen hoeden met 
een ijzeren staf en Hijzelf treedt de 
persbak van de wijn der gramschap 
van de toorn Gods, des Almachtigen” 
(v. 15). Dit woord belicht als in een 
fl its wat er bij het aantreden van de 
Here gebeurt en gebeuren moet: Een 
reinigend gericht. Reeds in Psalm 2:9 
werd dit gericht bij het aantreden van 
onze Here voorzegd: “Gij zult hen ver-
pletteren met een ijzeren knots, hen 
stukslaan als pottenbakkerswerk”. 
Of laten wij aan Egypte denken, dat 
volgens Ezechiël 29:12 nog verwoest 
of ledig zal worden: “Ik zal het land 
Egypte maken tot een woestenij …Ik 
zal de Egyptenaren onder de volken 
verstrooien” De motivatie hiervoor 
staat in Ezechiël 29:6-7: Voor al het 

De Israëlische minister-president 
Netanjahu heeft de Joodse en niet-
Joodse “Miljoenen vrienden” voor 
hun “onwankelbare steun” bedankt. 
In een video op You Tube verklaar-
de de premier een dag voor de 
plechtigheden voor de 64e verjaar-
dag van de stichting van de staat 
Israël, dat het “uniek” is dat Israël 
zulke “hartstochtelijke vrienden” 
heeft voor wie het “welzijn de veilig-
heid en de toekomst van ons land” 
zo belangrijk zijn. “Deze hartstoch-
telijke steun is samen met Israëls 
sterke leger, zijn vrije economie en 
dynamische maatschappij de pijler 
van onze nationale kracht”, volgens 
Netanjahu.

Bovendien is de Joodse staat 
ook uniek in de regio, daar het over 
een “pulserende, liberale democra-
tie beschikt” waar vrouwen gelijk-
berechtigd zijn, minderheden vrij en 
waar iedereen valt onder het prin-
cipe van de rechtstaat”, verklaar-
de Netanjahu. Terwijl de moderne 
staat Israël pas op donderdag de 
64 onafhankelijkheidsdag viert, 
kan het als Joodse staat toch vie-
ren dat haar soevereiniteit hersteld 
werd en dat ze het Joodse volk de 
mogelijkheid biedt, zichzelf te ver-
dedigen, dat voorheen 2000 jaar 
lang “statenloos en machteloos” in 
de diaspora leefde. “Het is uniek 
dat Israël, een in ballingschap le-
vend volk, dat over de hele wereld 
verstrooid was, weer samenbrengt 
in het land zijner voorvaderen”, vol-
gens Netanjahu.

ICEJ-Newsletter, 25. April 2012

kwaad dat zij Israël aangedaan heb-
ben.

“en Hijzelf treedt de persbak van 
de wijn der gramschap van de toorn 
Gods, des Almachtigen” (v. 15). Dit 
gebeurt wanneer de Here Zijn heer-
schappij op Zich neemt. In Openbaring 
14:19-20 wordt hetzelfde gezegd: “En 
de engel wierp zijn sikkel op de aarde 
en oogstte van de wijngaard der aarde 
en wierp het in de grote persbak van 
de gramschap Gods. En de persbak 
werd getreden buiten de stad, en er 
kwam bloed uit de persbak tot aan de 
tomen der paarden, zestienhonderd 
stadiën ver”. Na het Babel dat de we-
reld beheerste en dat reeds van tevoren 
verwoest werd, wordt nu hier bij dit 
vreselijke bloedbad het antichristelijke 
leger vernietigd. Dat het twee keer 
genoemd wordt, onderstreept de ver-
schrikking van dit vonnis.

“En Hij heeft op Zijn kleed en op 
Zijn dij geschreven de naam: Koning 
der koningen en Here der heren” (v. 
16). Is het niet hoogst merkwaardig 
en vol betekenis, dat bij de Wederko-
mende, daar waar altijd het zwaard 
hangt, aan de heup, Zijn onbeperkte 
positie als Heerser en Overwinnaar 
geschreven is? Hij is een “Koning 
der koningen en Here der heren”. Dit 
feit wordt in het Nieuwe Testament 
steeds weer benadrukt. Bijvoorbeeld 
in Hebreeën 2:8: “alle dingen hebt Gij 
onder Zijn voeten onderworpen. Want 
bij dit: alle dingen [Hem] onderwor-
pen, heeft Hij niets uitgezonderd, dat 
Hem niet onderworpen zou zijn”. Of 
Eféze 1:22: “En Hij heeft alles onder 
Zijn voeten gesteld…”. Het is verkeerd 
om te beweren dat Jezus dan Koning 
zal zijn, wanneer Hij weerkomt en het 
rijk inneemt, want Hij is sedert Golgo-
tha de Koning aller koningen en Here 
aller heren! Ja. reeds voor Golgotha 
zei Hij tegen Pilatus: “Gij zegt, dat Ik 
koning ben” (Joh. 18:37). Daarom is 
het zo belangrijk dat de koninklijke 
heerschappij van Jezus Christus nu al 
in en door ons zichtbaar wordt. Want 
nog is het koninkrijk Gods binnen in 
de gelovigen, dus inwendig. Moet men 
zich niet dikwijls afvragen: Waar is de 
Koning, de Heerser over uw leven? ■
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IN PERSPECTIEF

Zijn aardbevingen de 
geboorteweeën van 
de wederkomst van 
Christus?
Enige Bijbelleraren beweren dat de toenemende aardbe-
vingen een teken zijn van de eindtijd en een vervulling van 
Mattheüs 24:7. Maar deze uitspraken zijn in tegenspraak 
met de wetenschappelijke gegevens en ook met een juiste 
uitlegging van de woorden van Christus in de redevoering 
op de Olijfberg.

kenen tijdens het gemeentetijdperk nog niet 
vervuld werden. De geprofeteerde tekenen 
behoren enkel in een tijd zoals de wereld die 
nog niet beleefd heeft. Omdat deze tekenen 
gebeurtenissen zijn die vanuit hun context 
gezien behoren tot de verdrukkingtijd, moe-
ten zij in het tegenwoordige tijdsbestek in 
geen geval beschouwd worden alsof ze op de 
één of andere manier reeds vervuld zijn. (5)

Zo is het bijvoorbeeld gebruikelijk om 
als bewijs voor de vervulling van Bijbelse 
profetie te wijzen op hongersnoden en ziek-
ten. Maar is dat steekhoudend? Gedurende 
duizenden jaren heeft de mensheid steeds 
weer zulke catastrofes beleefd. De meest 
vernietigende hongersnoden vonden wel in 
Noord-China (1876-79) en India (1876-78) 
plaats. Alleen in Noord-China kwamen 
“door de honger, geweld en vervolgens 
door ziekte naar schatting 9 tot 13 miljoen 
mensen om het leven”. (6) Tussen 500 en 650 
na Chr. vond de meest erge pestepidemie in 
Europa en Azië plaats (de zogenaamde Jus-
tiniaanse Pest); destijds stierven drie op de 
vijf mensen aan deze ziekte. De ondergang 
van Constantinopel en het Byzantijnse Rijk 
was het gevolg van de Justiniaanse Pest. 
Het rijk herstelde zich pas weer vanaf de 9e 
eeuw van deze zware slag. “Herhaaldelijke 
uitbraken van de builenpest doodden 100 
miljoen mensen” in Europa en Azië. (7) Van 
1347 tot 1351 woedde de zwarte dood “op 
elk niveau van de maatschappij en bracht 
ongeveer 75 miljoen mensen om. Meer dan 
200.000 dorpen stierven uit; de bevolking 
van Europa kromp met ongeveer een kwart”. 
(8) Niemand betwist serieus de verwoestende 
uitwerkingen van deze genoemde gebeurte-
nissen, toch kunnen zij niet met de komende 
verdrukkingtijd vergeleken worden. Voor de 
gerichten en tekenen van de verdrukkingtijd 
is er in onze tijd geen precedent, ze zullen 
een nooit bereikte omvang bereiken Wan-
neer de gebeurtenissen van Mattheüs 24:1-
14 (of 24:4-8) slechts catastrofes zijn die zo 
oud zijn als de mensheid zelf – oorlogen en 
verovering, hongersnood en dood –, wat 
zou er dan nog voor een grote verandering 
plaatsvinden door de eerste vier oordelen 
van de zeven zegels? Klaarblijkelijk helemaal 
niets. Maar de Bijbelse tekst laat ons wat 
anders zien. (9)

Een andere pre-millianistische uitlegging 
van Mattheüs 24:1-4 plaatst deze gepro-
feteerde gebeurtenissen uitsluitend in de 
eerste helft van de verdrukkingtijd. Arno C. 
Gaebelein schreef: “Hier willen wij het vol-
gende van zeggen: Wanneer deze uitlegging 
klopt, wanneer Mattheüs 24:4-14 over het 
begin van het einde van dit tijdperk spreekt, 

Verwoesting na een aardbeving in Finale Emilia in de 
Noord-Italiaanse provincie Modena eind mei 2012.
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Bijbelleraar en evangelist en stichter van 
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I n het Mattheüsevangelie profeteert Jezus 
in Zijn redevoering over de eindtijd dat 
er “geboorteweeën” zullen komen. 

In het pre-millennianisme(1) zijn er twee 
zienswijzen over het verloop van de tijd 
van deze weeën. John F. Walvoord schreef 
met betrekking tot de pre-milennianisten 
dat zij Mattheüs 24:4-14 zagen “als een 
eenheid, die de algemene kentekenen van 
de eindtijd beschrijft, terwijl zij tegelijkertijd 
erkennen, dat de geprofeteerde oordelen, 
die de hele tijdsperiode tussen de eerste en 
tweede komst van Christus kenmerken, 
toe zullen nemen, wanneer het tijdperk 
zijn einde nadert”. Anders uitgedrukt: Ze 
beweren dat Mattheüs 24 de verzen 4-14 

“algemene” en de verzen 15-26 “speci-
fi eke” tekenen bevatten. Het onderscheid 
zou betekenen dat de eersten “tenminste 
gedeeltelijk reeds in vervulling zijn gegaan 
en de tijd tussen de eerste en tweede komst 
van Christus vormt”.(2) Maar ook onder de 
vertegenwoordigers van dit model zijn er 
enigen, die Mattheüs 24:4-8 als algemene 
tekenen van de tijd tussen de eerste en 
tweede komst van Christus zien en 24:9-14 
als gebeurtenissen die in de eerste helft van 
de verdrukking plaatsvinden. (3)

Zeer zeker hebben de geboorteweeën, 
die in de redevoering op de Olijfberg ge-
noemd worden (valse messiassen, oorlogen, 
hongersnoden en aardbevingen) in onze 
tijd hun voorlopers.(4) In ieder geval laat de 
vergelijking van de uitspraken van Christus 
in de redevoering over de eindtijd met de 
parallellen in Openbaring 6 zien dat deze te-

13  

Middernachtsroep  Juli 2012

wanneer Openbaring 6 hetzelfde begin van 
het einde beschrijft, en wanneer de volgende 
hoofdstukken van Openbaring tot de grote 
verdrukking leiden, dan moet dit deel van de 
redevoering op de Olijfberg in Mattheüs 24 
en Openbaring vanaf hoofdstuk 7 volledig 
overeenstemmen. En dat is ook inderdaad 
het geval”(10) 

Er zijn belangrijke parallellen tussen 
de redevoering in de eindtijd in Mattheüs, 
Marcus en Lucas en Openbaring. Natuurlijk 
gaan alle pre-millennialisten er van uit dat de 
redevoeringen over de eindtijd in de synopti-
sche evangeliën tenminste gedeeltelijk paral-
lellen met Openbaring bevatten. Daarom is 
het slechts logisch (en nog belangrijker: het 
komt voort uit de openbaring van het Woord 
van God), dat het in Mattheüs 24:1-14 en in 
de overige delen van de redevoering van de 
eindtijd in het evangelie van Mattheüs om 
één en dezelfde tijdspanne gaat –  om de 
zeven jaar van de grote verdrukking.

Toenemende aardbevingen – een 
vervulling van Mattheüs 24:7? Enige le-
raren van Bijbelse profetie beweren dat het 
toenemende aantal aardbevingen een teken 
van de eindtijd zijn en daarom de vervul-
ling van Mattheüs 24:7. Zulke beweringen 
passen echter niet bij de wetenschappelijke 
gegevens noch bij een juiste uitlegging van 
Jezus’ redevoering op de Olijfberg. Volgens 
het National Earthquake Information Center 
(NEIC, Nationaal Aardbevings Centrum) 
is het aantal zware aardbevingen met een 
sterkte van 7 en hoger niet veranderd. 
Maar dankzij de wetenschappelijke vorde-
ringen kunnen aardbevingen vandaag veel 
nauwkeuriger geregistreerd worden dan 
twintig jaar geleden en ook de wereldwijde 
communicatie draagt er toe bij, dat wij ons 
veel vaker dan vroeger ervan bewust zijn, 
hoezeer de aardoppervlakte in beweging is.

Seismografen hebben in de laatste jaren 
geen toename van aardbevingen laten zien. 
Op grond van aantekeningen sinds het begin 
van de laatste eeuw verwacht NEIC jaarlijks 
zeventien grotere aardbevingen met een 
sterkte van 7,0-7,9 op de schaal van Richter 
en een grote aardbeving met de sterkte 8,0 
of hoger (zoals de aardbeving in Japan van 
maart 2011).(11) Op de lange termijn gezien 
is dit aantal zware aardbevingen tussen 
1969 en 2011 in geen geval hoger dan het 
gemiddelde.

De bewering dat als vervulling van Mat-
theüs 24:7 het aantal aardbevingen is toe-
genomen is een verkeerde interpretatie van 
de Schrift. Het verband van Mattheüs 24:7 
vereist, dit als tekenen voor gelovigen in de 

verdrukkingtijd te zien, die de terugkeer 
van de Here verwachten. Dit vers als een 
beschrijving van gebeurtenissen in het ge-
meentetijdperk te zien, zou niet correct zijn.

Onbetwist zulle er in de verdrukking-
tijd meerdere wereldwijde aardbevingen 
plaatsvinden, zodat grote aardbevingen en 
de daarop volgende gebeurtenissen verband 
houden met de opening van het zesde zegel 
(Op. 6:12-17): “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 … En de hemel week terug als een 
boekrol … en alle berg en eiland werd van 
zijn plaats gerukt”. Het gericht van het zesde 
zegel zal de hemel en de aarde treffen. Jesaja 
(2:10-22) profeteerde haar verwoesting voor 
de dag van het gericht waarop God op zal 
staan en de aarde doet beven.

De slag van Harmágedon gaat vergezeld 
van talrijke aardbevingen (Op. 8:5, 11:19, 
16:18). Openbaring 16:18-20 beschrijft een 
grote aardbeving (de grootste sinds er men-
sen op aarde wonen). In Handelingen 1 voer 
Jezus, gadegeslagen door ooggetuigen, op 
vanaf de Olijfberg naar de hemel en precies 
daar zal Hij terugkeren om Zijn volk te red-
den. De grote aardbeving zal plaatsvinden 
wanneer de Messias op aarde terugkeert en 
Zijn voeten op de Olijfberg zet en deze in 
tweeën splijt (Hand. 1:9-12, Zach. 14:1-11).

De Bijbelse diagnose in dit artikel maakt 
Bijbelse profetieën niet ongeldig. Hahn 
verklaarde: “Wij moeten concluderen dat 
de wereld nog veel grotere seismische ac-
tiviteiten te wachten staat. Wanneer onze 
uitlegging van Mattheüs 24 en de daarmee 
overeenstemmende berichten in Open-
baring klopt, zal er in de eerste helft van 
de verdrukkingtijd een duidelijk toename 
plaatsvinden, en wel in zo’n omvang, dat de 
hele mensheid er kennis van moet nemen. 
Dit komt ook overeen met het verstaan van 
de verdrukkingtijd als een periode waarin 
God Zelf de aarde in beroering brengt. Het 
zal een tijd van de ongeremde toorn van 
God zijn”.(12)  ■

Voor het eerst verschenen in Midnight Call en 
op midnightcall. com

1 Premillenarisme: Jezus Christus zal 
terugkomen en dan letterlijk een Duizendjarig 
Rijk op aarde vestigen (opm. redactie).

2 John F. Walvoord , Matthew: Thy Kingdom 
Come  (Chicago: Moody Press, 1974; reprint, 
Grand Rapids: Kregel, 1998), pag,. 183.

3 «Hoewel deze verzen bijna overeenstemmen 
met die in Markus 13,9-13 en Lukas 12,12-
19, laten de verschillen echter zien dat 
Mattheüs niet over hetzelfde spreekt. Lucas 

stelde duidelijk vast dat de beschreven 
gebeurtenissen voor de tekenen van het 
einde van het tijdperk komen wanneer natie 
tegen natie en koninkrijk tegen koninkrijk 
zich verheft. Bij Mattheüs echter begint de 
passage met het woord “dan” als verwijzing 
naar dat wat Christus nu beschrijft, wat na 
de aangekondigde nationale onlusten komen 
zal. De woordkeuze schijnt wel op elkaar te 
lijken, maar deze overeenkomsten bewijzen 
niet, dat het hier om hetzelfde gaat” (Arnold 
G. Fruchtenbaum, The Footsteps of the 
Messiah [Tustin, CA: Ariel Ministries Press, 
1983], pag. 440).

4  Er wordt bijvoorbeeld steeds weer 
vastgesteld dat de toename van 
aardbevingen een teken van de eindtijd 
is. Zulke beweringen komen niet overeen 
met de wetenschappelijke gegevens en 
het Bijbelse verband. Zie Ron J. Bigalke 
jr. «The Olivet Discourse: A Resolution 
of Time», Chafer Theological Seminary 
Journal 9 (Spring 2003), S. 136–38, en 
Steven A. Austin and Mark L. Strauss, «Are 
Earthquakes Signs of the End Times?: A 
Geological and Biblical Response to an 
Urban Legend», Christian Research Journal 
21 (1999), 30–39, en Gordon Franz, 
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of Judgment to Come?» (Voordracht, 
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of the Evangelical Theological Society, 
Myerstown, PA, 1999).

5  Gebeurtenissen in de wereld zijn niet zonder 
betekenis, zij kunnen de wegbereider 
zijn voor de profetische vervulling van 
de verdrukkingtijd. Zie Dr. Thomas Ice, 
«Stage-Setting of the Last Days», in 
Revelation Hoofbeats, hrsg. Ron J. Bigalke 
Jr. (Longwood, FL: Xulon, 2003), pag.. 
283–300.
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IN PERSPECTIEF

Zijn aardbevingen de 
geboorteweeën van 
de wederkomst van 
Christus?
Enige Bijbelleraren beweren dat de toenemende aardbe-
vingen een teken zijn van de eindtijd en een vervulling van 
Mattheüs 24:7. Maar deze uitspraken zijn in tegenspraak 
met de wetenschappelijke gegevens en ook met een juiste 
uitlegging van de woorden van Christus in de redevoering 
op de Olijfberg.

kenen tijdens het gemeentetijdperk nog niet 
vervuld werden. De geprofeteerde tekenen 
behoren enkel in een tijd zoals de wereld die 
nog niet beleefd heeft. Omdat deze tekenen 
gebeurtenissen zijn die vanuit hun context 
gezien behoren tot de verdrukkingtijd, moe-
ten zij in het tegenwoordige tijdsbestek in 
geen geval beschouwd worden alsof ze op de 
één of andere manier reeds vervuld zijn. (5)

Zo is het bijvoorbeeld gebruikelijk om 
als bewijs voor de vervulling van Bijbelse 
profetie te wijzen op hongersnoden en ziek-
ten. Maar is dat steekhoudend? Gedurende 
duizenden jaren heeft de mensheid steeds 
weer zulke catastrofes beleefd. De meest 
vernietigende hongersnoden vonden wel in 
Noord-China (1876-79) en India (1876-78) 
plaats. Alleen in Noord-China kwamen 
“door de honger, geweld en vervolgens 
door ziekte naar schatting 9 tot 13 miljoen 
mensen om het leven”. (6) Tussen 500 en 650 
na Chr. vond de meest erge pestepidemie in 
Europa en Azië plaats (de zogenaamde Jus-
tiniaanse Pest); destijds stierven drie op de 
vijf mensen aan deze ziekte. De ondergang 
van Constantinopel en het Byzantijnse Rijk 
was het gevolg van de Justiniaanse Pest. 
Het rijk herstelde zich pas weer vanaf de 9e 
eeuw van deze zware slag. “Herhaaldelijke 
uitbraken van de builenpest doodden 100 
miljoen mensen” in Europa en Azië. (7) Van 
1347 tot 1351 woedde de zwarte dood “op 
elk niveau van de maatschappij en bracht 
ongeveer 75 miljoen mensen om. Meer dan 
200.000 dorpen stierven uit; de bevolking 
van Europa kromp met ongeveer een kwart”. 
(8) Niemand betwist serieus de verwoestende 
uitwerkingen van deze genoemde gebeurte-
nissen, toch kunnen zij niet met de komende 
verdrukkingtijd vergeleken worden. Voor de 
gerichten en tekenen van de verdrukkingtijd 
is er in onze tijd geen precedent, ze zullen 
een nooit bereikte omvang bereiken Wan-
neer de gebeurtenissen van Mattheüs 24:1-
14 (of 24:4-8) slechts catastrofes zijn die zo 
oud zijn als de mensheid zelf – oorlogen en 
verovering, hongersnood en dood –, wat 
zou er dan nog voor een grote verandering 
plaatsvinden door de eerste vier oordelen 
van de zeven zegels? Klaarblijkelijk helemaal 
niets. Maar de Bijbelse tekst laat ons wat 
anders zien. (9)

Een andere pre-millianistische uitlegging 
van Mattheüs 24:1-4 plaatst deze gepro-
feteerde gebeurtenissen uitsluitend in de 
eerste helft van de verdrukkingtijd. Arno C. 
Gaebelein schreef: “Hier willen wij het vol-
gende van zeggen: Wanneer deze uitlegging 
klopt, wanneer Mattheüs 24:4-14 over het 
begin van het einde van dit tijdperk spreekt, 
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I n het Mattheüsevangelie profeteert Jezus 
in Zijn redevoering over de eindtijd dat 
er “geboorteweeën” zullen komen. 

In het pre-millennianisme(1) zijn er twee 
zienswijzen over het verloop van de tijd 
van deze weeën. John F. Walvoord schreef 
met betrekking tot de pre-milennianisten 
dat zij Mattheüs 24:4-14 zagen “als een 
eenheid, die de algemene kentekenen van 
de eindtijd beschrijft, terwijl zij tegelijkertijd 
erkennen, dat de geprofeteerde oordelen, 
die de hele tijdsperiode tussen de eerste en 
tweede komst van Christus kenmerken, 
toe zullen nemen, wanneer het tijdperk 
zijn einde nadert”. Anders uitgedrukt: Ze 
beweren dat Mattheüs 24 de verzen 4-14 

“algemene” en de verzen 15-26 “speci-
fi eke” tekenen bevatten. Het onderscheid 
zou betekenen dat de eersten “tenminste 
gedeeltelijk reeds in vervulling zijn gegaan 
en de tijd tussen de eerste en tweede komst 
van Christus vormt”.(2) Maar ook onder de 
vertegenwoordigers van dit model zijn er 
enigen, die Mattheüs 24:4-8 als algemene 
tekenen van de tijd tussen de eerste en 
tweede komst van Christus zien en 24:9-14 
als gebeurtenissen die in de eerste helft van 
de verdrukking plaatsvinden. (3)

Zeer zeker hebben de geboorteweeën, 
die in de redevoering op de Olijfberg ge-
noemd worden (valse messiassen, oorlogen, 
hongersnoden en aardbevingen) in onze 
tijd hun voorlopers.(4) In ieder geval laat de 
vergelijking van de uitspraken van Christus 
in de redevoering over de eindtijd met de 
parallellen in Openbaring 6 zien dat deze te-
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wanneer Openbaring 6 hetzelfde begin van 
het einde beschrijft, en wanneer de volgende 
hoofdstukken van Openbaring tot de grote 
verdrukking leiden, dan moet dit deel van de 
redevoering op de Olijfberg in Mattheüs 24 
en Openbaring vanaf hoofdstuk 7 volledig 
overeenstemmen. En dat is ook inderdaad 
het geval”(10) 

Er zijn belangrijke parallellen tussen 
de redevoering in de eindtijd in Mattheüs, 
Marcus en Lucas en Openbaring. Natuurlijk 
gaan alle pre-millennialisten er van uit dat de 
redevoeringen over de eindtijd in de synopti-
sche evangeliën tenminste gedeeltelijk paral-
lellen met Openbaring bevatten. Daarom is 
het slechts logisch (en nog belangrijker: het 
komt voort uit de openbaring van het Woord 
van God), dat het in Mattheüs 24:1-14 en in 
de overige delen van de redevoering van de 
eindtijd in het evangelie van Mattheüs om 
één en dezelfde tijdspanne gaat –  om de 
zeven jaar van de grote verdrukking.

Toenemende aardbevingen – een 
vervulling van Mattheüs 24:7? Enige le-
raren van Bijbelse profetie beweren dat het 
toenemende aantal aardbevingen een teken 
van de eindtijd zijn en daarom de vervul-
ling van Mattheüs 24:7. Zulke beweringen 
passen echter niet bij de wetenschappelijke 
gegevens noch bij een juiste uitlegging van 
Jezus’ redevoering op de Olijfberg. Volgens 
het National Earthquake Information Center 
(NEIC, Nationaal Aardbevings Centrum) 
is het aantal zware aardbevingen met een 
sterkte van 7 en hoger niet veranderd. 
Maar dankzij de wetenschappelijke vorde-
ringen kunnen aardbevingen vandaag veel 
nauwkeuriger geregistreerd worden dan 
twintig jaar geleden en ook de wereldwijde 
communicatie draagt er toe bij, dat wij ons 
veel vaker dan vroeger ervan bewust zijn, 
hoezeer de aardoppervlakte in beweging is.

Seismografen hebben in de laatste jaren 
geen toename van aardbevingen laten zien. 
Op grond van aantekeningen sinds het begin 
van de laatste eeuw verwacht NEIC jaarlijks 
zeventien grotere aardbevingen met een 
sterkte van 7,0-7,9 op de schaal van Richter 
en een grote aardbeving met de sterkte 8,0 
of hoger (zoals de aardbeving in Japan van 
maart 2011).(11) Op de lange termijn gezien 
is dit aantal zware aardbevingen tussen 
1969 en 2011 in geen geval hoger dan het 
gemiddelde.

De bewering dat als vervulling van Mat-
theüs 24:7 het aantal aardbevingen is toe-
genomen is een verkeerde interpretatie van 
de Schrift. Het verband van Mattheüs 24:7 
vereist, dit als tekenen voor gelovigen in de 

verdrukkingtijd te zien, die de terugkeer 
van de Here verwachten. Dit vers als een 
beschrijving van gebeurtenissen in het ge-
meentetijdperk te zien, zou niet correct zijn.

Onbetwist zulle er in de verdrukking-
tijd meerdere wereldwijde aardbevingen 
plaatsvinden, zodat grote aardbevingen en 
de daarop volgende gebeurtenissen verband 
houden met de opening van het zesde zegel 
(Op. 6:12-17): “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 … En de hemel week terug als een 
boekrol … en alle berg en eiland werd van 
zijn plaats gerukt”. Het gericht van het zesde 
zegel zal de hemel en de aarde treffen. Jesaja 
(2:10-22) profeteerde haar verwoesting voor 
de dag van het gericht waarop God op zal 
staan en de aarde doet beven.

De slag van Harmágedon gaat vergezeld 
van talrijke aardbevingen (Op. 8:5, 11:19, 
16:18). Openbaring 16:18-20 beschrijft een 
grote aardbeving (de grootste sinds er men-
sen op aarde wonen). In Handelingen 1 voer 
Jezus, gadegeslagen door ooggetuigen, op 
vanaf de Olijfberg naar de hemel en precies 
daar zal Hij terugkeren om Zijn volk te red-
den. De grote aardbeving zal plaatsvinden 
wanneer de Messias op aarde terugkeert en 
Zijn voeten op de Olijfberg zet en deze in 
tweeën splijt (Hand. 1:9-12, Zach. 14:1-11).

De Bijbelse diagnose in dit artikel maakt 
Bijbelse profetieën niet ongeldig. Hahn 
verklaarde: “Wij moeten concluderen dat 
de wereld nog veel grotere seismische ac-
tiviteiten te wachten staat. Wanneer onze 
uitlegging van Mattheüs 24 en de daarmee 
overeenstemmende berichten in Open-
baring klopt, zal er in de eerste helft van 
de verdrukkingtijd een duidelijk toename 
plaatsvinden, en wel in zo’n omvang, dat de 
hele mensheid er kennis van moet nemen. 
Dit komt ook overeen met het verstaan van 
de verdrukkingtijd als een periode waarin 
God Zelf de aarde in beroering brengt. Het 
zal een tijd van de ongeremde toorn van 
God zijn”.(12)  ■

Voor het eerst verschenen in Midnight Call en 
op midnightcall. com

1 Premillenarisme: Jezus Christus zal 
terugkomen en dan letterlijk een Duizendjarig 
Rijk op aarde vestigen (opm. redactie).

2 John F. Walvoord , Matthew: Thy Kingdom 
Come  (Chicago: Moody Press, 1974; reprint, 
Grand Rapids: Kregel, 1998), pag,. 183.

3 «Hoewel deze verzen bijna overeenstemmen 
met die in Markus 13,9-13 en Lukas 12,12-
19, laten de verschillen echter zien dat 
Mattheüs niet over hetzelfde spreekt. Lucas 

stelde duidelijk vast dat de beschreven 
gebeurtenissen voor de tekenen van het 
einde van het tijdperk komen wanneer natie 
tegen natie en koninkrijk tegen koninkrijk 
zich verheft. Bij Mattheüs echter begint de 
passage met het woord “dan” als verwijzing 
naar dat wat Christus nu beschrijft, wat na 
de aangekondigde nationale onlusten komen 
zal. De woordkeuze schijnt wel op elkaar te 
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IN PERSPECTIEF

Technische voorwaarden voor de eindtijd
binnen het kader van zinswendingen 
(bijvoorbeeld, dat ons leven vergaat, 
“en wij vliegen heen” Ps. 90:10), maar 
nooit als beschrijving van mensen die 
werkelijk vliegen. Het geciteerde vers 
spreekt duidelijk dat mensen als duiven 
en wolken vliegen. Bedenk ook dat de 
symboliek van een wolk boven het vlie-
gen uitgaat. Zo ongeveer stelt men zich 
wolken voor: als reservoirs die zich van 
hun lading ontdoen, bijvoorbeeld door 
regen (Pred. 11:3).

De tweede conclusie die wij uit deze 
profetie kunnen trekken luidt: De mens-
heid zal in de toekomst niet in UFO-ach-
tige vliegende schotels of per teleporter 
reizen, maar in vliegtuigen – in machines 
die er als duiven uitzien. Dat plaatst deze 
profetie in het tijdperk van de internatio-
nale vliegreizen en niet in het verleden of 
de verre toekomst. Het is interessant dat 
de nieuwe Boeing 787-dreamliner alge-
meen om zijn opvallende overeenkomst 
met een vogel bewonderd wordt.  ■

WILFRED J. HAHN

Jarenlang leider van de Global 
Investment Group van de Royal 
Bank of Canada, stichter van 
The Mulberry Ministry

E r zijn profetieën van 2500 jaar oud, 
die zich slechts kunnen vervullen 
in een technisch vergevorderde 

maatschappij als de onze. Dat blijkt bij-
voorbeeld uit de omvang van wat over 
de twee getuigen gezegd wordt: “En 
uit de volken en stammen en talen en 
natiën zijn er, die hun lijk zien, drie en 
een halve dag, en zij laten niet toe, dat 
hun lijken in een graf worden bijgezet” 
(Op. 11:9). Dit had niet kunnen gebeu-
ren voor de afgelopen halve eeuw. – het 
tijdperk van de satellieten. Welke natie 
of taal of stam van vandaag zou over een 
tijdsbestek van drie dagen geen toegang 
tot internet of televisie hebben?

Hier noemen we nog twee van zulke 
technologische herkenningspunten in 

de tijd waarin een profetie in vervulling 
kan gaan: Jesaja voorzegt een van de 
manieren waarmee de Joden naar Israël 
terug kunnen keren, vliegen: “Wie zijn 
dezen, die als een wolk komen aangevlo-
gen en als duiven naar hun til? Want op 
Mij zullen de kustlanden wachten; en de 
schepen van Tarsis zullen de eerste zijn 
om uw zonen van verre aan te brengen; 
hun zilver en goud voeren zij mede, 
ter ere van de naam des HEREN, uws 
Gods, voor de Heilige Israëls, omdat Hij 
u luister verleend heeft” (Jes. 60:8-9). 

In deze tekst staan tenminste drie 
belangrijke kenmerken. Ten eerste: de 
defi nitieve terugkeer van de Joden naar 
Israël kan niet plaatsvinden voordat de 
mens het vliegen uitgevonden heeft. Wij 
kunnen dit om goede redenen aanne-
men omdat het Hebreeuwse woord voor 
“vliegen” in de Bijbel in het algemeen 
alleen het vliegen van vogels of insecten 
beschrijft. Overal waar beeldend over 
vliegen gesproken wordt, gebeurt dit 

Dat was kras, meneer Grass
NORBERT LIETH

H et gedicht van Nobelprijswinnaar 
voor literatuur, Günter Grass. dat 
tegen de staat Israël gericht was, 

heeft veel stof op doen waaien. Dwars door 
alle lagen van de maatschappij, media en 
politieke partijen werd het thema opgepikt en 
meestal van negatief commentaar voorzien. 
Dat getuigt van het gevoelige geweten van 
Duitsland en ook, dat velen over het werke-
lijke gevaar in het Midden-Oosten anders 
denken dan algemeen wordt aangenomen. 
Gedempt klinken daarentegen de commen-
taren van de linksen. Wanneer ze er zijn 
dan klinken ze eerder pro Grass en tegen 
Israël. Wanneer rechts-radicalen zich in het 
openbaar zo anti-Israëlisch zouden uiten, dan 
zou men de barricaden op gaan, zoals honden 
die een buitenkansje ruiken, en in geuren en 
kleuren uitmeten hoe slecht de rechtsen zijn. 
De linksen mogen dit echter blijkbaar doen; 
zij komen er zonder kleerscheuren van af en 
over hun gedrag wordt stilzwijgen bewaard. 

Dat getuigt er op zijn beurt van dat in onze 
landen niet met één maat gemeten wordt. 
Zou men dan niet, als het dan toch moet, 
ook Iran niet aan de schandpaal nagelen?

Grass echter beschouwt in zijn gedicht 
niet de “snoevers” uit Iran als een gevaar, 
maar Israël: 

Waarom zeg ik nu pas, 
oud geworden en met laatste inkt: 
De atoommacht Israël is een gevaar 
voor de toch al wankele wereldvrede? 
Omdat gezegd moet worden, 
waarvoor het morgen al te laat zou kun-
nen zijn; 
ook omdat wij als Duitsers al genoeg 
belast - 
toeleveranciers zouden kunnen worden 
van een misdaad, 
die voorzien kan worden, zodat onze 
medeplichtigheid 
door geen van de gebruikelijke uitvluchten 
te verontschuldigen zou zijn.
© Günter Grass in de Süddeutsche Zei-

tung van 4 april 2012

(vertaling: Tom Ordelman, 7 april 2012 
een deel van het gedicht)

Naar alle waarschijnlijkheid geven 
de linksen meneer Grass gelijk wat deze 
uitspraak betreft. Dus is in het Midden-
Oosten niet Iran, maar Israël de agressor 
en het gevaar schuilt niet in de radicale 
moslims maar gaat van de “radicale Jo-
den” uit. Niet de uitspraken van Iran, dat 
Israël vernietigen wil en de Holocaust 
loochent, wordt bekritiseerd, maar Israël, 
dat spreekt over de mogelijkheid van een 
aanval, en dit slechts om redenen van 
zelfverdediging. Wat zal Israël nu doen? 
Zwijgen en aanvallen en zich laten vernie-
tigen? Is men dan tevreden? 

Wij verlangen naar de dag waarop gezegd 
zal worden: “Ik zal u de hoon der volken 
niet meer doen horen, de smaad der natiën 
zult gij niet meer dragen, en gij zult uw volk 
niet meer van kinderen beroven, luidt het 
woord van de Here HERE” (Ez. 36:15). ■
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NORBERT LIETH

M en verschilt van mening in 
welke tijd de profetieën van 
Ezechiël met het oog op de 

overval van Gog uit het land Magog 
plaats zullen vinden. Maar dat wij er 
goed aan doen op het profetische Woord 
acht te geven (2 Petr. 1:19), geven wij 
ook acht op de gebeurtenissen in de 
wereld en kunnen daarbij parallellen in 
het profetische Woord ontdekken.

Gog, waarin veel uitleggers Rusland 
zien, voert veel andere staten als vijand 
van Israël met zich mee, waaronder de 
Perzen (Iran) gerekend moeten worden 
evenals de Kuschieten (Ethiopië eventu-
eel ook het Noorden van Soedan?), Put 
(Libië), Gomer (in het huidige Armenië 
gelegen) en het huis Togarma (Turkije) 
(Ez. 38:2-6).

Feit is momenteel dat Rusland onder 
Poetin zich sterk aan de kant van Iran 
opstelt die Israël dreigt de doodsteek 
toe te brengen. De Iraanse president 
loochent weliswaar de Holocaust maar 
dreigt tegelijkertijd met een nieuwe. 
Feit is eveneens dat via Syrië en het 
(islamitische) Noorden van Soedan 
wapens voor de vijanden van Israël 
in het Midden-Oosten gesmokkeld 
worden. Hoe Libië zich in de toekomst 
ontwikkelt is nog een open vraag; me-

nig opmerkzame waarnemer vreest dat 
het negatief uit zal pakken. En Turkije 
ontwikkelt zich onder de regering van 
Erdogan van een voormalige “partner” 
steeds meer tot een uitgesproken vijand 
van Israël. Erdogan is een overtuigd 
vertegenwoordiger van de Islamitische 
traditie die hij beslist verspreiden wil. 
De ambassadeur van Israël is al maan-
den geleden het land uitgewezen Er 
werd gezegd dat bij de laatste grootste 
Turkse manoeuvre in de Middellandse 
Zee voor de eerste keer oorlogsschepen 
werden ingezet die een scenario oe-
fenden dat de verdediging van olie- en 
gasinstallaties in zee omvatte. “Het land 
betwist (…) Israël, Libanon en Cyprus 
de rechten op een gigantische olie- en 
gasvoorraad in de Middellandse Zee” 
stond er in het TOPIC-nummer van 
mei 2012. En verder bericht TOPIC: 
“Turkije probeert zich te manifesteren 
als grootmacht in de hele regio van het 
Midden-Oosten en ook in Noord-Afrika, 
dat steeds meer islamitisch wordt. Om 
vorderingen te maken op deze weg van 
de buitenlandse politiek moet het zich 
anti-Israëlisch opstellen En dit doet het 
in toenemende mate; daarbij komt nog 
de strijd om de olie- en gasvoorraden 
voor de kust van Cyprus en Israël, waar-
bij niemand nog weet hoe uitgebreid 
de voorraden in de Middellandse Zee 

zijn. Feit is echter dat Israël zijn laatste 
bondgenoot in de buurt kwijt is”.

Ezechiël noemt tenminste twee 
redenen, waarom Gog met andere 
volken tegen Israël op zal trekken De 
ene reden is om buit te behalen: “om 
buit te maken en roof te plegen, om uw 
hand te keren tegen de weer bewoonde 
puinhopen en tegen een natie die uit 
het gebied der volken bijeengebracht 
is, die have en goed heeft verworven, 
die op de navel der aarde woont” (Ez. 
38:12).

Of het hier in tenslotte ook niet om 
de olie- en gasvoorraden zal gaan? Maar 
de diepere reden van hun overval is het 
gericht van God: “Ik zal u komen halen 
en u voortdrijven, u doen optrekken 
uit het verre noorden en brengen op 
de bergen van Israël” (Ez. 39:2). Is het 
mogelijk dat de voormalige Sovjetunie 
nog voor haar tientallen miljoenen 
communistische moorden en Turkije 
voor de holocaust op de Armeniërs ter 
verantwoording worden geroepen? Ter-
wijl Nazi-Duitsland de oorlog verloor, 
de leiders voor de rechter kwamen en 
de nieuwe Bondsrepubliek herstelbe-
talingen deed, kwam er in genoemde 
landen geen correctie. De voormalige 
Sovjetunie ging plotseling over in de 
GOS-staten en erkende geen van de 
gruweldaden van het communisme en 
Turkije loochent tot op heden heftig het 
bloedbad op de Armeniërs en voor een 
deel ook op de Koerden. Worden deze 
volken geleid op de bergen van Israël 
om daar gevonnist te worden?

God is een rechtvaardig God, Die 
zonde vergeeft, maar diegenen schuldig 
houdt die hun schuld niet erkennen. 
Deze Here zal bovendien voor Israël strij-
den en dat de volken zullen erkennen dat 
Hij alleen de ware Here is (Ez. 28:23).

De Turkse regeringsleider Tayyip Erdogan 
betoont zich steeds meer een vijand van 
Israël.
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GOS-staten en erkende geen van de 
gruweldaden van het communisme en 
Turkije loochent tot op heden heftig het 
bloedbad op de Armeniërs en voor een 
deel ook op de Koerden. Worden deze 
volken geleid op de bergen van Israël 
om daar gevonnist te worden?

God is een rechtvaardig God, Die 
zonde vergeeft, maar diegenen schuldig 
houdt die hun schuld niet erkennen. 
Deze Here zal bovendien voor Israël strij-
den en dat de volken zullen erkennen dat 
Hij alleen de ware Here is (Ez. 28:23).

De Turkse regeringsleider Tayyip Erdogan 
betoont zich steeds meer een vijand van 
Israël.
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IN PERSPECTIEF

CERN

Aan de kern voorbij
Het Centrum voor Atoomonderzoek CERN (Europese Orga-
nisatie voor Kernonderzoek) waarvan men de hoogste ver-
wachtingen koesterde om een antwoord op theorie van de 
oerknal te vinden, loopt volledig uit de hand en schiet het doel 
voorbij.

NORBERT LIETH

H et onderzoekscentrum CERN bij 
Genève, diep onder de aarde, met 
een doorsnee van 27 kilometer, 

geldt als grootste laboratorium ter we-
reld. Het project met zijn modernste 
apparaten en meetinstrumenten en de 
“ontelbare” topwetenschappers, die aan 
de grootste machine ter wereld werken, 
verslond tot nu toe miljarden dollars. 
Maar het antwoord op de formule over 
het ontstaan van de wereld blijven de 
onderzoekers na twee jaar werken en 
intensief onderzoek nog steeds schuldig. 
CERN wordt door critici zelfs als een 
miljardengraf betiteld. De krampachtige 
pogingen om een antwoord te geven, 
zijn beschamend en lachwekkend. TO-
PIC berichtte daarover in het meinum-
mer van 2012 en beriep zich op het 
Physik Journal 4.12. Daarin werden de 
volgende “verworvenheden” opgesomd: 
Men is er in geslaagd een hoge energie-

dichtheid te verwekken. Men kan de 
massa’s van reeds bekende deeltjes nog 
nauwkeuriger realiseren. Men heeft 
gegevens van tot nu toe niet bereikte 
omvang samengesteld en gearchiveerd. 
Het is gelukt om een zeer complexe 
machine aan de praat te krijgen. De sa-
menwerking tussen de wetenschappers 
zou geweldig goed zijn.

Het tijdschrift factum noemde in haar 
uitgave 3/2012, dat CERN-onderzoekers 
beteuterd bekend hadden dat een stek-
ker van een glasvezelkabel een slechte 
verbinding gemaakt had, waardoor er 
complicaties waren ontstaan. “Nu deelt 
CERN een prijs uit aan kunstenaars en 
heeft die uitgenodigd in het mega- labo-
ratorium. De eerste prijswinnaar is de 
danser en choreograaf Gilles Jobin, die 
zich door het werk van CERN tot een 
choreografi e liet inspireren. Hij zal voor 
drie maanden bij CERN werken en work-
shops aan de werknemers van CERN 
aanbieden. Daarmee kan CERN niet 

Gigantisch: CERN-Onderzoekcentrum 
bij Genève

alleen de titel ‘grootste laboratorium’ en 
‘duurste machine ter wereld’ verwerven 
in het Guinnessbook of Records, maar 
ook met de superlatief ‘grootste dansstu-
dio van het universum’, schrijft Thomas 
Lachenmaier. 

Het bewijs voor de theorie van de 
oerknal is men tot op heden schuldig 
gebleven; een aanwijzing naar het “gods-
deeltje” als verklaring voor de formule 
voor het ontstaan van de wereld is niet 
gevonden. Zo trekken wij de conclusie 
dat door het niet-bewijzen tot nu toe 
enkel bewezen is dat deze theorie 
niet opgaat. “opdat men zie en tevens 
erkenne, bedenke en tevens begrijpe, 
dat de hand des HEREN dit gedaan en 
de Heilige Israëls het geschapen heeft” 
(Jes. 41:20). ■

De opname: een 
gebeurtenis die vlak 
voor de deur staat

JOHN F. WALVOORD (1910-2002)

W anneer wij ons bezig willen 
houden met de gebeurtenissen in 
de toekomst zoals die in de Bijbel 

voorzegd worden, is het van grote beteke-
nis dat de opname in de gedeelten over de 
grote verdrukking nooit genoemd wordt. 

Elke tekst in het Nieuwe Testament over 
de opname schildert dit gebeuren alsof het 
vlak voor de deur staat en er worden geen 
gebeurtenissen genoemd die er aan vooraf 
gaan. Toen in Thessaloniki enige gelovigen 
stierven, stelden de achtergeblevenen de 
vraag wat er dan met hun zou gebeuren, 
wanneer de nog levenden zouden worden 

opgenomen. Zij dachten dat de opstanding 
der doden niet bij de opname, maar daarna 
plaats zou vinden. Uit de Thessalonicen-
zenbrief blijkt niet ondubbelzinnig, hoe 
diepgaand de kennis van de plaatselijke 
gemeente over de komende verdrukkingtijd 
en de wederkomst van Christus was. Toen 
de Thessalonicenzen Timotheüs om ophel-
dering vroegen, kon hij dit niet uitleggen 
en legde dit samen met andere theologische 
vragen aan Paulus voor. Zijn antwoord 
lezen we in de 1e Thessalonicenzenbrief.

De ervaring van de christenen in Thes-
saloniki verduidelijkt dat zij de komst van 
Christus weliswaar in die tijd verwachtten, 
maar er niet mee rekenden, dat ze de tijd 
van de verdrukking moesten doorstaan, 

17  

Middernachtsroep  Juli 2012

want die wordt niet genoemd. Paulus 
schildert in 1 Thessalonicenzen 4:13-18 de 
details van de opname. In deze openbaring 
verklaart hij dat de opstanding der doden 
in Christus niet uitgesteld wordt, veeleer 
worden zij vlak voor de verandering van de 
levenden opgewekt, opdat beide groepen 
hun Here in de lucht ontmoeten kunnen. 
Zij zullen samen het huis van de Vader 
binnengaan en zo wordt de belofte van 
Christus vervuld uit Johannes 14. Nog 
belangrijker is het vaak over het hoofd 
geziene feit dat geen enkel tekstgedeelte 
over de opname gebeurtenissen noemt, die 
er aan vooraf moeten gaan. De gelovigen 
worden steeds vermaand op Christus te 
wachten, niet op de verdrukking of de anti-
christ. Daar de opname zowel in Johannes 
14:1-3 alsook in 1 Thessalonicenzen 4:17-
18 als troost en bemoediging voorgesteld 
wordt, moeten de gelovigen niet op een 
verdrukking wachten waarin de meesten 
van hen gedood worden.

Alle aanhangers van de leer van de 
opname na de grote verdrukking zijn 
er toe gedwongen de verdrukking niet 
letterlijk uit te leggen. Voor de Tweede 

Wereldoorlog beweerden zij zelfs dat de 
profetieën over deze tijd reeds in vervul-
ling waren gegaan. Volgens de nieuwste 
door hen vertegenwoordigde zienswijze 
ligt er weliswaar een verdrukking vóór ons 
maar deze wordt sterk ingekort, zodat de 
Gemeente van Christus deze tijd zonder 
verlies zal doorstaan. Maar deze uitleg-
ging wordt in Openbaring niet bevestigd, 
want daar is in hoofdstuk 7 sprake van 
mensen die de marteldood sterven, maar 
ook van de vernietiging van een kwart 
van de wereldbevolking in hoofdstuk 
6:7-8, en van een derde die de catastrofes 
zal overleven (vgl. Op. 9:18). Bovendien 
worden in Openbaring 16 die verschrik-
kelijke oordelen genoemd waarbij op het 
hoogtepunt van een aardbeving praktisch 
de hele aarde wordt verwoest en slechts 
Israël wordt bewaard. Hoe kan men dan 
nog van een “zalige hoop” spreken, wan-
neer de gemeente van Christus deze tijd 
van benauwdheid en martelaarschap mee 
moet maken?

Een opname aan het einde van de ver-
drukking kan voor gelovigen nauwelijks 
een troost zijn wanneer de gemeente van 

Christus deze erge tijd mee moet maken. 
Christenen verwachten volgens 1 Thes-
salonicenzen 1:4-10 “uit de hemelen Zijn 
Zoon”. In elk hoofdstuk van de 1e Thes-
salonicenzebrief, waarin sprake is van 
de opname, dient de nabijheid van deze 
gebeurtenis als fundament voor de verma-
ning van de gelovigen, vooral in hoofdstuk 
2:15 en 5:6 maar ook in 1 Johannes 3:2-3: 
“Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en 
het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn 
zullen; (maar) wij weten, dat, als Hij zal 
geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen 
wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk 
Hij is. En een ieder, die deze hoop op 
Hem heeft, reinigt zich, gelijk Hij rein 
is”. Dergelijke factoren gelden ook voor 
de wederkomst van Christus. Wanneer de 
opname reeds plaatsgevonden heeft zullen 
diegenen die daarna leven, op de weder-
komst van Christus wachten en vermaand 
worden, zich op deze gebeurtenis voor te 
bereiden. ■

Uittreksel uit: Prophetie im neuen 
Jahrtausend, John F. Walvoord, pag. 23-vv 
bestelnr. 187810 (alleen in het Duits)

 Aanhangers van de leer van de opname na de Grote Verdruk-
king zijn gedwongen de verdrukking niet letterlijk uit te leggen.

Heiliging met het oog 
op de opname
“En Hij, de God des vredes, heilige u geheel en al, en geheel uw geest, ziel en lichaam moge 
bij de komst van onze Here Jezus Christus blijken in allen dele onberispelijk bewaard te zijn. 
Die u roept, is getrouw; Hij zal het ook doen” (1 Thess. 5:23-24).

NORBERT LIETH

D e bemoediging in deze uitspraak 
bestaat uit drie punten.

1 “En Hij, de God des vredes, 
heilige u geheel en al…” God Zelf heiligt 
ons geheel en al zo lang wij op aarde 
zijn. In de hele Thessalonicenzenbrief 
geeft Paulus een hele serie vermaningen, 
bevelen en aanwijzingen door. Laten wij 
deze als voorbeeld nemen: “Onthoudt 

u van alle soort van kwaad”(v. 22). 
Hij beëindigt deze brief echter met de 
vaststelling dat de God des Vredes Zelf 
ons geheel en al heiligt. Dat betekent 
niet dat wij nu de handen in de schoot 
kunnen leggen anders zou Paulus im-
mers dat, wat hij zojuist nog gezegd 
heeft, als overbodig verklaren. Hij ver-
klaart dat wij het doel van de heiliging 
slechts door de kracht Gods bereiken, 
anders blijft het een zinloze inspanning 

(slechts door Zijn rust kunnen wij tot 
rust komen). Wij kunnen de heiliging 
niet uit “onszelf” bereiken. Wanneer 
wij het toch vanuit onszelf proberen 
dan werkt zij niet geheel en al door. De 
heiliging functioneert anders: “En Hij, 
de God des vredes heilige u geheel en 
al”. Iemand zei eens: “Ook een ruwe 
bolster, al is hij nog zo lomp en plomp 
zal rein worden als het leven van Chris-
tus in hem is” (Ötinger). Heiliging is 
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IN PERSPECTIEF

CERN

Aan de kern voorbij
Het Centrum voor Atoomonderzoek CERN (Europese Orga-
nisatie voor Kernonderzoek) waarvan men de hoogste ver-
wachtingen koesterde om een antwoord op theorie van de 
oerknal te vinden, loopt volledig uit de hand en schiet het doel 
voorbij.

NORBERT LIETH

H et onderzoekscentrum CERN bij 
Genève, diep onder de aarde, met 
een doorsnee van 27 kilometer, 

geldt als grootste laboratorium ter we-
reld. Het project met zijn modernste 
apparaten en meetinstrumenten en de 
“ontelbare” topwetenschappers, die aan 
de grootste machine ter wereld werken, 
verslond tot nu toe miljarden dollars. 
Maar het antwoord op de formule over 
het ontstaan van de wereld blijven de 
onderzoekers na twee jaar werken en 
intensief onderzoek nog steeds schuldig. 
CERN wordt door critici zelfs als een 
miljardengraf betiteld. De krampachtige 
pogingen om een antwoord te geven, 
zijn beschamend en lachwekkend. TO-
PIC berichtte daarover in het meinum-
mer van 2012 en beriep zich op het 
Physik Journal 4.12. Daarin werden de 
volgende “verworvenheden” opgesomd: 
Men is er in geslaagd een hoge energie-

dichtheid te verwekken. Men kan de 
massa’s van reeds bekende deeltjes nog 
nauwkeuriger realiseren. Men heeft 
gegevens van tot nu toe niet bereikte 
omvang samengesteld en gearchiveerd. 
Het is gelukt om een zeer complexe 
machine aan de praat te krijgen. De sa-
menwerking tussen de wetenschappers 
zou geweldig goed zijn.

Het tijdschrift factum noemde in haar 
uitgave 3/2012, dat CERN-onderzoekers 
beteuterd bekend hadden dat een stek-
ker van een glasvezelkabel een slechte 
verbinding gemaakt had, waardoor er 
complicaties waren ontstaan. “Nu deelt 
CERN een prijs uit aan kunstenaars en 
heeft die uitgenodigd in het mega- labo-
ratorium. De eerste prijswinnaar is de 
danser en choreograaf Gilles Jobin, die 
zich door het werk van CERN tot een 
choreografi e liet inspireren. Hij zal voor 
drie maanden bij CERN werken en work-
shops aan de werknemers van CERN 
aanbieden. Daarmee kan CERN niet 

Gigantisch: CERN-Onderzoekcentrum 
bij Genève

alleen de titel ‘grootste laboratorium’ en 
‘duurste machine ter wereld’ verwerven 
in het Guinnessbook of Records, maar 
ook met de superlatief ‘grootste dansstu-
dio van het universum’, schrijft Thomas 
Lachenmaier. 

Het bewijs voor de theorie van de 
oerknal is men tot op heden schuldig 
gebleven; een aanwijzing naar het “gods-
deeltje” als verklaring voor de formule 
voor het ontstaan van de wereld is niet 
gevonden. Zo trekken wij de conclusie 
dat door het niet-bewijzen tot nu toe 
enkel bewezen is dat deze theorie 
niet opgaat. “opdat men zie en tevens 
erkenne, bedenke en tevens begrijpe, 
dat de hand des HEREN dit gedaan en 
de Heilige Israëls het geschapen heeft” 
(Jes. 41:20). ■

De opname: een 
gebeurtenis die vlak 
voor de deur staat

JOHN F. WALVOORD (1910-2002)

W anneer wij ons bezig willen 
houden met de gebeurtenissen in 
de toekomst zoals die in de Bijbel 

voorzegd worden, is het van grote beteke-
nis dat de opname in de gedeelten over de 
grote verdrukking nooit genoemd wordt. 

Elke tekst in het Nieuwe Testament over 
de opname schildert dit gebeuren alsof het 
vlak voor de deur staat en er worden geen 
gebeurtenissen genoemd die er aan vooraf 
gaan. Toen in Thessaloniki enige gelovigen 
stierven, stelden de achtergeblevenen de 
vraag wat er dan met hun zou gebeuren, 
wanneer de nog levenden zouden worden 

opgenomen. Zij dachten dat de opstanding 
der doden niet bij de opname, maar daarna 
plaats zou vinden. Uit de Thessalonicen-
zenbrief blijkt niet ondubbelzinnig, hoe 
diepgaand de kennis van de plaatselijke 
gemeente over de komende verdrukkingtijd 
en de wederkomst van Christus was. Toen 
de Thessalonicenzen Timotheüs om ophel-
dering vroegen, kon hij dit niet uitleggen 
en legde dit samen met andere theologische 
vragen aan Paulus voor. Zijn antwoord 
lezen we in de 1e Thessalonicenzenbrief.

De ervaring van de christenen in Thes-
saloniki verduidelijkt dat zij de komst van 
Christus weliswaar in die tijd verwachtten, 
maar er niet mee rekenden, dat ze de tijd 
van de verdrukking moesten doorstaan, 
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want die wordt niet genoemd. Paulus 
schildert in 1 Thessalonicenzen 4:13-18 de 
details van de opname. In deze openbaring 
verklaart hij dat de opstanding der doden 
in Christus niet uitgesteld wordt, veeleer 
worden zij vlak voor de verandering van de 
levenden opgewekt, opdat beide groepen 
hun Here in de lucht ontmoeten kunnen. 
Zij zullen samen het huis van de Vader 
binnengaan en zo wordt de belofte van 
Christus vervuld uit Johannes 14. Nog 
belangrijker is het vaak over het hoofd 
geziene feit dat geen enkel tekstgedeelte 
over de opname gebeurtenissen noemt, die 
er aan vooraf moeten gaan. De gelovigen 
worden steeds vermaand op Christus te 
wachten, niet op de verdrukking of de anti-
christ. Daar de opname zowel in Johannes 
14:1-3 alsook in 1 Thessalonicenzen 4:17-
18 als troost en bemoediging voorgesteld 
wordt, moeten de gelovigen niet op een 
verdrukking wachten waarin de meesten 
van hen gedood worden.

Alle aanhangers van de leer van de 
opname na de grote verdrukking zijn 
er toe gedwongen de verdrukking niet 
letterlijk uit te leggen. Voor de Tweede 

Wereldoorlog beweerden zij zelfs dat de 
profetieën over deze tijd reeds in vervul-
ling waren gegaan. Volgens de nieuwste 
door hen vertegenwoordigde zienswijze 
ligt er weliswaar een verdrukking vóór ons 
maar deze wordt sterk ingekort, zodat de 
Gemeente van Christus deze tijd zonder 
verlies zal doorstaan. Maar deze uitleg-
ging wordt in Openbaring niet bevestigd, 
want daar is in hoofdstuk 7 sprake van 
mensen die de marteldood sterven, maar 
ook van de vernietiging van een kwart 
van de wereldbevolking in hoofdstuk 
6:7-8, en van een derde die de catastrofes 
zal overleven (vgl. Op. 9:18). Bovendien 
worden in Openbaring 16 die verschrik-
kelijke oordelen genoemd waarbij op het 
hoogtepunt van een aardbeving praktisch 
de hele aarde wordt verwoest en slechts 
Israël wordt bewaard. Hoe kan men dan 
nog van een “zalige hoop” spreken, wan-
neer de gemeente van Christus deze tijd 
van benauwdheid en martelaarschap mee 
moet maken?

Een opname aan het einde van de ver-
drukking kan voor gelovigen nauwelijks 
een troost zijn wanneer de gemeente van 

Christus deze erge tijd mee moet maken. 
Christenen verwachten volgens 1 Thes-
salonicenzen 1:4-10 “uit de hemelen Zijn 
Zoon”. In elk hoofdstuk van de 1e Thes-
salonicenzebrief, waarin sprake is van 
de opname, dient de nabijheid van deze 
gebeurtenis als fundament voor de verma-
ning van de gelovigen, vooral in hoofdstuk 
2:15 en 5:6 maar ook in 1 Johannes 3:2-3: 
“Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en 
het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn 
zullen; (maar) wij weten, dat, als Hij zal 
geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen 
wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk 
Hij is. En een ieder, die deze hoop op 
Hem heeft, reinigt zich, gelijk Hij rein 
is”. Dergelijke factoren gelden ook voor 
de wederkomst van Christus. Wanneer de 
opname reeds plaatsgevonden heeft zullen 
diegenen die daarna leven, op de weder-
komst van Christus wachten en vermaand 
worden, zich op deze gebeurtenis voor te 
bereiden. ■

Uittreksel uit: Prophetie im neuen 
Jahrtausend, John F. Walvoord, pag. 23-vv 
bestelnr. 187810 (alleen in het Duits)

 Aanhangers van de leer van de opname na de Grote Verdruk-
king zijn gedwongen de verdrukking niet letterlijk uit te leggen.

Heiliging met het oog 
op de opname
“En Hij, de God des vredes, heilige u geheel en al, en geheel uw geest, ziel en lichaam moge 
bij de komst van onze Here Jezus Christus blijken in allen dele onberispelijk bewaard te zijn. 
Die u roept, is getrouw; Hij zal het ook doen” (1 Thess. 5:23-24).

NORBERT LIETH

D e bemoediging in deze uitspraak 
bestaat uit drie punten.

1 “En Hij, de God des vredes, 
heilige u geheel en al…” God Zelf heiligt 
ons geheel en al zo lang wij op aarde 
zijn. In de hele Thessalonicenzenbrief 
geeft Paulus een hele serie vermaningen, 
bevelen en aanwijzingen door. Laten wij 
deze als voorbeeld nemen: “Onthoudt 

u van alle soort van kwaad”(v. 22). 
Hij beëindigt deze brief echter met de 
vaststelling dat de God des Vredes Zelf 
ons geheel en al heiligt. Dat betekent 
niet dat wij nu de handen in de schoot 
kunnen leggen anders zou Paulus im-
mers dat, wat hij zojuist nog gezegd 
heeft, als overbodig verklaren. Hij ver-
klaart dat wij het doel van de heiliging 
slechts door de kracht Gods bereiken, 
anders blijft het een zinloze inspanning 

(slechts door Zijn rust kunnen wij tot 
rust komen). Wij kunnen de heiliging 
niet uit “onszelf” bereiken. Wanneer 
wij het toch vanuit onszelf proberen 
dan werkt zij niet geheel en al door. De 
heiliging functioneert anders: “En Hij, 
de God des vredes heilige u geheel en 
al”. Iemand zei eens: “Ook een ruwe 
bolster, al is hij nog zo lomp en plomp 
zal rein worden als het leven van Chris-
tus in hem is” (Ötinger). Heiliging is 



18  

Middernachtsroep  Juli 2012

IN PERSPECTIEF

RENÉ MALGO

Medewerker in de redactie 
Middernachtsroep

E en veel voorkomend bezwaar 
bij het thema heilszekerheid is 
dat vleselijke christenen zich 

kunnen wiegen in valse zekerheid. 
Daarom is het met betrekking tot 
heilszekerheid ook goed het thema 
heiliging te behandelen. R.C. Sproul 
verklaart het woord “heilig” zo: “De 
fundamentele betekenis van heilig 
is afgezonderd. Oorspronkelijk be-
tekende het snijden of scheiden; 
maar niet gewoon afsnijden en laten 
liggen, maar afscheiden voor een 
bijzonder doel”1 

Er zijn twee vormen van hei-
liging. De eerste is de volledige 
heiliging door God. Elke wederge-
borene is door God reeds volkomen 
gerechtvaardigd (zie Middernachts-
roep 4.11) en geheiligd (1 Cor. 
6:11). Jezus Christus heeft door Zijn 
verlossingswerk elke gelovige voor 
eens en voor altijd geheiligd – dus 
voor God afgezonderd (Joh. 17:19, 
Hebr. 10:10 en 14).

Dit leidt automatisch naar de 
tweede vorm van heiliging: De ge-
heiligde wordt er namelijk toe opge-
roepen zelf de heiliging na te jagen 
(1 Thess. 4:3, Hebr. 12:14, 1 Petr. 
1:15). Jagen naar heiliging betekent: 
naar Gods wil en voor God leven 
(gehoorzaam, in Christus blijven). 
Wie door Gods veranderende kracht 
wedergeboren werd, werd door Hem 

volkomen afgezonderd (geheiligd) 
opdat hij nu afgezonderd (heilig) 
voor God leeft en dat God door hem 
verwerkelijkt wordt (zie “Heiliging 
met het oog op de opname”).

In Romeinen 6 argumenteert 
Paulus, dat het voor ons uit geloof 
gerechtvaardigden (Rom. 5) “verre” 
is, “in de zonde” te volharden, om-
dat wij “voor de zonde gestorven 
zijn” (Rom. 6:1-11). Ook wanneer 
de zonde in ons sterfelijk lichaam 
plaats kan hebben, heeft zij toch 
de macht over ons verloren (Rom. 
6:12-14). Een verloste is “rechtens 
vrij van de zonde” (v. 7) en in 
staat zichzelf dood te houden voor 
de zonde, “maar levend voor God 
in Christus Jezus” (v. 11). Want 
hij is één gemaakt met Christus, 
Die gestorven en opgestaan is (v. 
5-6). Een verloste wandelt dankzij 
Christus reeds “in nieuwheid des 
levens” (v.4).

In de verzen 16-23 laat Paulus 
zien dat er geen “neutraliteit” be-
staat. Er is geen grijs gebied. Het is 
of-of. Of wij zijn slaven van de zonde 
of slaven van de gehoorzaamheid (v. 
16). Of “slaven van de gerechtigheid 
(v. 18) of slaven van “de onreinheid 
en van de wetteloosheid tot wette-
loosheid der zonde” (v. 19). Of “ten 
dienste van de gerechtigheid” (v. 
20) of “vrijgemaakt van de zonde” 
(v. 18). Of “slaven, hetzij dan van 
de zonde tot de dood” (v. 16:20) of 
slaven van God (v. 22). Er is geen 
tussenweg.

Om deze reden gaat Paulus bij 
iemand, die onder de genade leeft 

 Een verloste is “vrijge-
sproken van de zon-
de” en in staat zichzelf 
voor de zonde dood te 
houden.

niet een presentatie van zichzelf maar 
Gods verwerkelijking in ons. Heiliging 
betekent dat ik meer en meer God in 
mij laat werken. Dat werkt zich onder 
andere in onze daden uit.

2 “En geheel uw geest, ziel en 
lichaam moge bij de komst van onze 
Here Jezus Christus blijken in allen 
dele onberispelijk bewaard te zijn”. 
Deze uitspraak verklaart ons de drie-
voudige natuur van ons leven. Wij 
bestaan uit geest, ziel en lichaam. Let er 
op dat de geest op de eerste plaats staat 
en niet het lichaam. Verder verklaart 
deze uitspraak ons: Wanneer onze 
geest, onze ziel en ons lichaam be-
waard moeten worden, kunnen ze ook 
alle drie aangevochten worden. Velen 
worden lichamelijk aangevallen, ande-
ren worden in het gemoed (ziel) sterk 
aangevochten en velen ook geestelijk. 
Wij staan bloot aan de aanvallen van 
de zonde, de wereld, ons vlees en de 
duivel. En tenslotte laat deze uitspraak 
zien dat wij naar geest, ziel en lichaam 
eens bij Jezus zullen zijn. Wij zullen 
volledig hersteld worden.

3 “Die u roept, is getrouw; Hij zal 
het ook doen”. Wij kunnen ons vol-
ledig verlaten op Gods trouw en Zijn 
beloften. Dit vers behoort tot het slot 
van de Thessalonicenzenbrief. Bij alle 
uitdagingen, bij alle eigen inspan-
ningen is slechts de trouw van God 
de garantie dat wij het doel bereiken. 
En ondanks alle zwakheid die in ons 
steekt, brengt de trouw van de Here ons 
in de hemel. Daarom staat er ook dat 
Hij de Starter en de Voleinder van ons 
geloof is en dat Degene, Die het werk 
in ons begonnen is, het ook voltooien 
zal. Het enig heilige in ons is Jezus. Kort 
samengevat betekent heiliging: Zo vol 
van Jezus zijn dat wij niets anders meer 
willen dan Hem. Tot dit willen geeft Hij 
het volbrengen! ■

 Bij alle uitdagingen en alle 
eigen inspanningen staat 
slechts de trouw van God er 
garant voor dat wij het doel 
bereiken.

De heilszekerheid en de 
heiliging
Hoe zeker is de verlossing? In deze serie zal de vraag naar de 
heilszekerheid systematisch onderzocht worden. Hier leest u 
deel 5.
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(v. 14), volgens Romeinen 6 ervan 
uit dat hij drie merktekens heeft: 
1 Hij is “van harte gehoorzaam 
geworden aan die vorm van onder-
richt, die u overgeleverd is” (de leer 
van het Woord Gods, v. 17). 2. Hij 
schaamt zich voor die dingen die hij 
als slaaf der zonde gedaan heeft (v. 
20-21). 3 Hij heeft als vrucht heili-
ging: “Maar thans, vrijgemaakt van 
de zonde en in de dienst van God 
gekomen, hebt gij tot vrucht uw 
heiliging en als einde het eeuwige 
leven” (v. 22).

Het einde (resultaat) van een leven 
in heiliging is het eeuwige leven. 
Zonder heiliging zal “niemand de Here 
… zien” (Hebr. 12:14). Het betekent 
niet dat een wedergeborene niet tot 
elke zonde in staat zal zijn of het loon 
van zijn werken kan verliezen (1 Cor. 
3:15). Onder de bekeerde Corinthiërs 
in de dagen van Paulus was er een 
hoererij “als zelfs onder de heidenen 
niet (voorkomt)” (1 Cor. 5:1). Paulus 
corrigeerde hen echter en zij luister-
den later naar hem (vgl. de beschreven 
reactie van de Corinthiërs op een 

volgende brief in 2 Cor. 7:8-16). Vle-
selijkheid is niet de normale toestand 
van een verloste. God tuchtigt Zijn 
kinderen, opdat zij groeien in de heili-
ging (Hebr. 12:6-10). Dit schijnt in het 
allerergste geval tot een lichamelijke 
dood te kunnen voeren (vgl. 1 Cor. 
5:5, 11:29-30). Meestal is groeien in 
heiliging echter het normale kenmerk 
van een wedergeborene op de weg 
naar de hemel (Rom. 6:22, vgl. Op. 
21:7). ■

1 R.C. Sproul, Die Heiligkeit Gottes, S. 26-27

1. TIMOTHEÜS 6,11-12

Vluchten, jagen en strijden
In de 1e Timotheüsbrief laat de apostel Paulus zien “hoe men zich behoort te gedragen in 
het huis Gods, dat is de gemeente van de levende God, een pijler en fundament der waar-
heid”(3:15). Lees hier deel 21

NORBERT LIETH

N adat Paulus nadrukkelijk voor het 
gevaar van de geldzucht gewaar-
schuwd heeft, spoort hij Timo-

theüs aan: “Gij daarentegen, o mens 
Gods, ontvlucht deze dingen, doch jaag 
naar gerechtigheid, godsvrucht, geloof, 
liefde, volharding en zachtzinnigheid. 
Strijd de goede strijd des geloofs, grijp 
het eeuwige leven, waartoe gij geroepen 
zijt en de goede belijdenis afgelegd hebt 
voor vele getuigen” (1 Tim. 6:11-12).

“Gij daarentegen” of “dan weet gij” 
komt in de 1e Timotheüsbrief twee 
keer voor; behalve hier nog in hoofd-
stuk 3:15: “dan weet gij hoe men zich 
behoort te gedragen in het huis Gods, 
dat is de gemeente van de levende God, 
een pijler en fundament der waarheid”. 
Wij zien hieraan hoe het Woord Gods 
zich ook tot ons persoonlijk richt. We 
mogen de vermaningen niet in ons 
eigen leven naast ons neerleggen.

Aan de ene kant worden wij aan-
gespoord, over de zuivere leer in de 
gemeente te waken en vreemde invloe-
den tegemoet te treden: “Beveel en leer 
dit” (1 Tim. 4:11). Aan de andere kant 
echter moeten wij op onze hoede zijn 
niet zelf in onheiligheid af te glijden: 
“Ik beveel voor God” (1 Tim. 6:13).

Om te voorkomen dat Timotheüs 
verstrikt raakt in een valse leer of mate-
rieel denken, wordt hij aangespoord om 
de geestelijke alternatieven in praktijk 
te brengen. Let op de tegenstelling tus-
sen “ontvlucht deze dingen” en “doch 
jaag naar”. Wij moeten vluchten voor 
de onheilige dingen (bijv. voor streven 
naar materiële winst). Er zijn in ons 
leven verzoekingen van allerlei soort, 
die wij niet gewoon weg kunnen bid-
den, maar waarvoor wij heel praktisch 
moeten vluchten. Daarentegen moeten 
wij jagen naar “gerechtigheid, gods-
vrucht, geloof, liefde, volharding en 
zachtzinnigheid”. Dat zijn zes dingen 
die geestelijk waarde hebben en daarom 
waardevol zijn, die vrucht brengen. Zij 
maken mensen reeds hier en nu rijk 
met dat wat zij het meest nodig hebben; 
zij brengen winst voor de eeuwigheid. 
Het zijn dingen die wij in tegenstelling 
met materiële dingen uit deze wereld 
mee kunnen nemen (v. 7). Timotheüs 
wordt er persoonlijk toe opgeroepen er 
voor te strijden en het te grijpen: “Strijd 
de goede strijd des geloofs, grijp het 
eeuwige leven, waartoe gij geroepen 
zijt en de goede belijdenis afgelegd 
hebt voor vele getuigen” (v. 12). 

De weg van het geloof is geen 
wandeltocht maar een voortdurende 

strijd. Men moet zich er voortdurend 
in willen oefenen en verder willen 
komen; men moet het doel voor ogen 
houden en daarop gericht leven. Zoals 
een sporter steeds moet vechten om fi t 
te blijven, zich met alle consequenties 
te wenden tot het wezenlijke, zich van 
al het verkeerde af te wenden en naar 
het doel toe te werken, zo moeten wij 
ons in de geloofsstrijd inspannen: “En 
al wie aan een wedstrijd deelneemt, 
beheerst zich in alles; zij om een ver-
gankelijke erekrans te verkrijgen, wij 
om een onvergankelijke” (1 Cor. 9:25). 

Paulus zelf deed precies dat, wat hij 
van Timotheüs verwachtte. Hij paste 
het Woord persoonlijk toe, hij joeg naar 
het doel en hij streed de goede strijd 
des geloofs tot aan het einde van zijn 
leven: “Ik loop dan ook niet maar in 
den blinde en ik ben geen vuistvechter, 
die zo maar in de lucht slaat. Neen, ik 
tuchtig mijn lichaam en houd het in 
bedwang, om niet, na anderen gepre-
dikt te hebben, wellicht zelf afgewezen 
te worden” (1 Cor. 9:26-27). “jaag ik 
naar het doel, om de prijs der roeping 
Gods, die van boven is, in Christus Je-
zus” (Fil. 3:14). “Ik heb de goede strijd 
gestreden, ik heb mijn loop ten einde 
gebracht, ik heb het geloof behouden” 
(2 Tim. 4:7). ■
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IN PERSPECTIEF

RENÉ MALGO

Medewerker in de redactie 
Middernachtsroep

E en veel voorkomend bezwaar 
bij het thema heilszekerheid is 
dat vleselijke christenen zich 

kunnen wiegen in valse zekerheid. 
Daarom is het met betrekking tot 
heilszekerheid ook goed het thema 
heiliging te behandelen. R.C. Sproul 
verklaart het woord “heilig” zo: “De 
fundamentele betekenis van heilig 
is afgezonderd. Oorspronkelijk be-
tekende het snijden of scheiden; 
maar niet gewoon afsnijden en laten 
liggen, maar afscheiden voor een 
bijzonder doel”1 

Er zijn twee vormen van hei-
liging. De eerste is de volledige 
heiliging door God. Elke wederge-
borene is door God reeds volkomen 
gerechtvaardigd (zie Middernachts-
roep 4.11) en geheiligd (1 Cor. 
6:11). Jezus Christus heeft door Zijn 
verlossingswerk elke gelovige voor 
eens en voor altijd geheiligd – dus 
voor God afgezonderd (Joh. 17:19, 
Hebr. 10:10 en 14).

Dit leidt automatisch naar de 
tweede vorm van heiliging: De ge-
heiligde wordt er namelijk toe opge-
roepen zelf de heiliging na te jagen 
(1 Thess. 4:3, Hebr. 12:14, 1 Petr. 
1:15). Jagen naar heiliging betekent: 
naar Gods wil en voor God leven 
(gehoorzaam, in Christus blijven). 
Wie door Gods veranderende kracht 
wedergeboren werd, werd door Hem 

volkomen afgezonderd (geheiligd) 
opdat hij nu afgezonderd (heilig) 
voor God leeft en dat God door hem 
verwerkelijkt wordt (zie “Heiliging 
met het oog op de opname”).

In Romeinen 6 argumenteert 
Paulus, dat het voor ons uit geloof 
gerechtvaardigden (Rom. 5) “verre” 
is, “in de zonde” te volharden, om-
dat wij “voor de zonde gestorven 
zijn” (Rom. 6:1-11). Ook wanneer 
de zonde in ons sterfelijk lichaam 
plaats kan hebben, heeft zij toch 
de macht over ons verloren (Rom. 
6:12-14). Een verloste is “rechtens 
vrij van de zonde” (v. 7) en in 
staat zichzelf dood te houden voor 
de zonde, “maar levend voor God 
in Christus Jezus” (v. 11). Want 
hij is één gemaakt met Christus, 
Die gestorven en opgestaan is (v. 
5-6). Een verloste wandelt dankzij 
Christus reeds “in nieuwheid des 
levens” (v.4).

In de verzen 16-23 laat Paulus 
zien dat er geen “neutraliteit” be-
staat. Er is geen grijs gebied. Het is 
of-of. Of wij zijn slaven van de zonde 
of slaven van de gehoorzaamheid (v. 
16). Of “slaven van de gerechtigheid 
(v. 18) of slaven van “de onreinheid 
en van de wetteloosheid tot wette-
loosheid der zonde” (v. 19). Of “ten 
dienste van de gerechtigheid” (v. 
20) of “vrijgemaakt van de zonde” 
(v. 18). Of “slaven, hetzij dan van 
de zonde tot de dood” (v. 16:20) of 
slaven van God (v. 22). Er is geen 
tussenweg.

Om deze reden gaat Paulus bij 
iemand, die onder de genade leeft 

 Een verloste is “vrijge-
sproken van de zon-
de” en in staat zichzelf 
voor de zonde dood te 
houden.

niet een presentatie van zichzelf maar 
Gods verwerkelijking in ons. Heiliging 
betekent dat ik meer en meer God in 
mij laat werken. Dat werkt zich onder 
andere in onze daden uit.

2 “En geheel uw geest, ziel en 
lichaam moge bij de komst van onze 
Here Jezus Christus blijken in allen 
dele onberispelijk bewaard te zijn”. 
Deze uitspraak verklaart ons de drie-
voudige natuur van ons leven. Wij 
bestaan uit geest, ziel en lichaam. Let er 
op dat de geest op de eerste plaats staat 
en niet het lichaam. Verder verklaart 
deze uitspraak ons: Wanneer onze 
geest, onze ziel en ons lichaam be-
waard moeten worden, kunnen ze ook 
alle drie aangevochten worden. Velen 
worden lichamelijk aangevallen, ande-
ren worden in het gemoed (ziel) sterk 
aangevochten en velen ook geestelijk. 
Wij staan bloot aan de aanvallen van 
de zonde, de wereld, ons vlees en de 
duivel. En tenslotte laat deze uitspraak 
zien dat wij naar geest, ziel en lichaam 
eens bij Jezus zullen zijn. Wij zullen 
volledig hersteld worden.

3 “Die u roept, is getrouw; Hij zal 
het ook doen”. Wij kunnen ons vol-
ledig verlaten op Gods trouw en Zijn 
beloften. Dit vers behoort tot het slot 
van de Thessalonicenzenbrief. Bij alle 
uitdagingen, bij alle eigen inspan-
ningen is slechts de trouw van God 
de garantie dat wij het doel bereiken. 
En ondanks alle zwakheid die in ons 
steekt, brengt de trouw van de Here ons 
in de hemel. Daarom staat er ook dat 
Hij de Starter en de Voleinder van ons 
geloof is en dat Degene, Die het werk 
in ons begonnen is, het ook voltooien 
zal. Het enig heilige in ons is Jezus. Kort 
samengevat betekent heiliging: Zo vol 
van Jezus zijn dat wij niets anders meer 
willen dan Hem. Tot dit willen geeft Hij 
het volbrengen! ■

 Bij alle uitdagingen en alle 
eigen inspanningen staat 
slechts de trouw van God er 
garant voor dat wij het doel 
bereiken.

De heilszekerheid en de 
heiliging
Hoe zeker is de verlossing? In deze serie zal de vraag naar de 
heilszekerheid systematisch onderzocht worden. Hier leest u 
deel 5.
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(v. 14), volgens Romeinen 6 ervan 
uit dat hij drie merktekens heeft: 
1 Hij is “van harte gehoorzaam 
geworden aan die vorm van onder-
richt, die u overgeleverd is” (de leer 
van het Woord Gods, v. 17). 2. Hij 
schaamt zich voor die dingen die hij 
als slaaf der zonde gedaan heeft (v. 
20-21). 3 Hij heeft als vrucht heili-
ging: “Maar thans, vrijgemaakt van 
de zonde en in de dienst van God 
gekomen, hebt gij tot vrucht uw 
heiliging en als einde het eeuwige 
leven” (v. 22).

Het einde (resultaat) van een leven 
in heiliging is het eeuwige leven. 
Zonder heiliging zal “niemand de Here 
… zien” (Hebr. 12:14). Het betekent 
niet dat een wedergeborene niet tot 
elke zonde in staat zal zijn of het loon 
van zijn werken kan verliezen (1 Cor. 
3:15). Onder de bekeerde Corinthiërs 
in de dagen van Paulus was er een 
hoererij “als zelfs onder de heidenen 
niet (voorkomt)” (1 Cor. 5:1). Paulus 
corrigeerde hen echter en zij luister-
den later naar hem (vgl. de beschreven 
reactie van de Corinthiërs op een 

volgende brief in 2 Cor. 7:8-16). Vle-
selijkheid is niet de normale toestand 
van een verloste. God tuchtigt Zijn 
kinderen, opdat zij groeien in de heili-
ging (Hebr. 12:6-10). Dit schijnt in het 
allerergste geval tot een lichamelijke 
dood te kunnen voeren (vgl. 1 Cor. 
5:5, 11:29-30). Meestal is groeien in 
heiliging echter het normale kenmerk 
van een wedergeborene op de weg 
naar de hemel (Rom. 6:22, vgl. Op. 
21:7). ■

1 R.C. Sproul, Die Heiligkeit Gottes, S. 26-27

1. TIMOTHEÜS 6,11-12

Vluchten, jagen en strijden
In de 1e Timotheüsbrief laat de apostel Paulus zien “hoe men zich behoort te gedragen in 
het huis Gods, dat is de gemeente van de levende God, een pijler en fundament der waar-
heid”(3:15). Lees hier deel 21

NORBERT LIETH

N adat Paulus nadrukkelijk voor het 
gevaar van de geldzucht gewaar-
schuwd heeft, spoort hij Timo-

theüs aan: “Gij daarentegen, o mens 
Gods, ontvlucht deze dingen, doch jaag 
naar gerechtigheid, godsvrucht, geloof, 
liefde, volharding en zachtzinnigheid. 
Strijd de goede strijd des geloofs, grijp 
het eeuwige leven, waartoe gij geroepen 
zijt en de goede belijdenis afgelegd hebt 
voor vele getuigen” (1 Tim. 6:11-12).

“Gij daarentegen” of “dan weet gij” 
komt in de 1e Timotheüsbrief twee 
keer voor; behalve hier nog in hoofd-
stuk 3:15: “dan weet gij hoe men zich 
behoort te gedragen in het huis Gods, 
dat is de gemeente van de levende God, 
een pijler en fundament der waarheid”. 
Wij zien hieraan hoe het Woord Gods 
zich ook tot ons persoonlijk richt. We 
mogen de vermaningen niet in ons 
eigen leven naast ons neerleggen.

Aan de ene kant worden wij aan-
gespoord, over de zuivere leer in de 
gemeente te waken en vreemde invloe-
den tegemoet te treden: “Beveel en leer 
dit” (1 Tim. 4:11). Aan de andere kant 
echter moeten wij op onze hoede zijn 
niet zelf in onheiligheid af te glijden: 
“Ik beveel voor God” (1 Tim. 6:13).

Om te voorkomen dat Timotheüs 
verstrikt raakt in een valse leer of mate-
rieel denken, wordt hij aangespoord om 
de geestelijke alternatieven in praktijk 
te brengen. Let op de tegenstelling tus-
sen “ontvlucht deze dingen” en “doch 
jaag naar”. Wij moeten vluchten voor 
de onheilige dingen (bijv. voor streven 
naar materiële winst). Er zijn in ons 
leven verzoekingen van allerlei soort, 
die wij niet gewoon weg kunnen bid-
den, maar waarvoor wij heel praktisch 
moeten vluchten. Daarentegen moeten 
wij jagen naar “gerechtigheid, gods-
vrucht, geloof, liefde, volharding en 
zachtzinnigheid”. Dat zijn zes dingen 
die geestelijk waarde hebben en daarom 
waardevol zijn, die vrucht brengen. Zij 
maken mensen reeds hier en nu rijk 
met dat wat zij het meest nodig hebben; 
zij brengen winst voor de eeuwigheid. 
Het zijn dingen die wij in tegenstelling 
met materiële dingen uit deze wereld 
mee kunnen nemen (v. 7). Timotheüs 
wordt er persoonlijk toe opgeroepen er 
voor te strijden en het te grijpen: “Strijd 
de goede strijd des geloofs, grijp het 
eeuwige leven, waartoe gij geroepen 
zijt en de goede belijdenis afgelegd 
hebt voor vele getuigen” (v. 12). 

De weg van het geloof is geen 
wandeltocht maar een voortdurende 

strijd. Men moet zich er voortdurend 
in willen oefenen en verder willen 
komen; men moet het doel voor ogen 
houden en daarop gericht leven. Zoals 
een sporter steeds moet vechten om fi t 
te blijven, zich met alle consequenties 
te wenden tot het wezenlijke, zich van 
al het verkeerde af te wenden en naar 
het doel toe te werken, zo moeten wij 
ons in de geloofsstrijd inspannen: “En 
al wie aan een wedstrijd deelneemt, 
beheerst zich in alles; zij om een ver-
gankelijke erekrans te verkrijgen, wij 
om een onvergankelijke” (1 Cor. 9:25). 

Paulus zelf deed precies dat, wat hij 
van Timotheüs verwachtte. Hij paste 
het Woord persoonlijk toe, hij joeg naar 
het doel en hij streed de goede strijd 
des geloofs tot aan het einde van zijn 
leven: “Ik loop dan ook niet maar in 
den blinde en ik ben geen vuistvechter, 
die zo maar in de lucht slaat. Neen, ik 
tuchtig mijn lichaam en houd het in 
bedwang, om niet, na anderen gepre-
dikt te hebben, wellicht zelf afgewezen 
te worden” (1 Cor. 9:26-27). “jaag ik 
naar het doel, om de prijs der roeping 
Gods, die van boven is, in Christus Je-
zus” (Fil. 3:14). “Ik heb de goede strijd 
gestreden, ik heb mijn loop ten einde 
gebracht, ik heb het geloof behouden” 
(2 Tim. 4:7). ■



Het team van Middernachtsroep in Guatemala: Werner en 
-Ursula Beitze, Maria Elena, Ingrid en André Beitze (v.l.n.r.)
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MIDDERNACHTSROEP

VRAGEN – ANTWOORDEN

Is de afval een 
verwijzing naar de 
opname?
In 2 Thessalonicenzen 2:1-3 staat: “Maar 
wij verzoeken u, broeders, met betrek-
king tot de komst van [onze] Here Jezus 
Christus en onze vereniging met Hem, dat 
gij niet spoedig uw bezinning verliest of 
in onrust verkeert, hetzij door een gees-
tesuiting, hetzij door een prediking, hetzij 
door een brief, die van ons afkomstig 
zou zijn, alsof de dag des Heren (reeds) 
aanbrak. 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” In een 
artikel daarover las ik: “Ten eerste staat in 
de tekst ‘de’ afval en niet: ‘een’ afval. Dat 
is een geweldig onderscheid. ‘De afval’ 
geeft een speciale gebeurtenis aan. ‘Apos-

tasia’ bestaat uit twee woorden ‘apo’ en 
‘stasia’. ‘Apo’ betekent een ‘beweging van 
een plaats’. ‘Stasia’ betekent letterlijk een 
‘weggaan’ of ‘uittrekken’ of ‘scheiden’. De 
hele uitdrukking betekent dus ‘een weg-
gaan van’ of ‘een uittrekken uit’ of ‘een 
scheiding van’. Daarom is de oorspronke-
lijke betekenis van dit begrip ‘de opname’. 
Dat wil zeggen dat een opname van de 
wedergeboren gelovigen uit deze wereld 
plaats moet vinden om bij Jezus Christus 
te zijn voordat de ‘Dag des Heren’, de dag 
van Gods toorn, begint (…)  Laten wij de 
context van dit hele hoofdstuk nog eens in 
herinnering roepen: 1. De wederkomst van 
de Here Jezus Christus. 2. Onze vereniging 
met Hem. ‘De opname’ heeft dus betrek-
king op de vereniging van de bruidsge-
meente met Jezus Christus”. Is dat waar?

W ij zijn niet van mening dat met het 
begrip ‘afval’ de ‘opname’ van de 

gemeente bedoeld wordt.

De uitdrukking apostasie (Oud-
grieks: apostasía, “afval” van aphis-
tamai, “afvallen” “wegtreden”) werd 
immers als uitdrukking voor de 
afval in de gebruikelijke betekenis 
gebruikt. Zo staat er bijvoorbeeld in 
1 Timotheüs 4:1: “Maar de Geest 
zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden 
sommigen zullen afvallen van het 
geloof, doordat zij dwaalgeesten en 
leringen van boze geesten volgen”. 
Zowel in 2 Thessalonicenzen 2:3 
alsook in 1 Timotheüs wordt dezelfde 
betekenis van apostasia of aphista-
mai gebruikt.

De interpretatie in het artikel dat u 
citeerde, is volgens mij er in gelegd en 
komt niet met het algemene gebruik 
van dit woord overeen. Het gaat bij 
de boven geciteerde afval zeer beslist 
niet om de opname van de gemeente. 
Deze tekst geeft eerder aan dat er in 
de laatste tijd, tegelijk met het optre-

INTERVIEW

Een bijzondere last 
zijn de vele miljoenen 
“Mexicanen”
Een interview met Werner en Ursula Beitze.

bij het vertalen, overlezen en corrigeren 
van de teksten. Werner is voor alles ver-
antwoordelijk, wat de boekwinkel betreft. 
Ursula corrigeert Bijbelcursussen en ver-
werkt de binnenkomende post. Bovendien 
helpt onze zuster in het geloof, Maria Ele-
na, mee in de boekwinkel. Onze dochter 
Ruth en haar man Carlos vervaardigen in 
hun drukkerij de boeken, de tijdschriften 
Middernachtsroep en Nieuws uit Israël en 
vele miljoenen traktaten.

Welke doelen en gebedslasten heeft 
het Zendingswerk in Guatemala?

Het is ons voornaamste doel, meer 
literatuur naar onze buurlanden te 
brengen. Daar de post zeer onbetrouw-

hele land naar ons en halen tijdschriften 
en boekjes en gebruiken ze om te evan-
geliseren en voor gemeentewerk. Bo-
vendien zenden wij driemaal per week 
radioprogramma’s uit via een christelijke 
zender. Wij versturen van hieruit ook 
de tijdschriften en de boeken naar alle 
Spaans sprekende landen.

Wie werken er mee in Guatemala? En 
wat zijn hun taken?

Hier in Guatemala werken wij en onze 
zoon André met zijn vrouw Ingrid. André 
doet voornamelijk de opmaak van de 
tijdschriften en de boeken voor de druk. 
Hij beheert de adressen, bedient ook de 
klanten en vertaalt af en toe. Ingrid helpt 

Hoe kwam het tot Zendingswerk Mid-
dernachtsroep in Guatemala?

Wim Malgo had de visie, Gods Woord 
via literatuur in alle landen van Latijns 
Amerika te verspreiden. Daarom werden 
wij (Werner en Ursula Beitze) in het jaar 
1986 van Uruguay uit naar Guatemala 
gezonden.

Waar ligt vandaag het accent van het 
Middernachtsroep-werk in Guatemala?

Het accent van het werk van Mid-
dernachtsroep ligt vooral op de versprei-
ding van Gods Woord via de literatuur. 
Vroeger bezochten wij de plaatselijke 
gemeentes met de literatuur. Maar nu 
komen dagelijks veel gelovigen uit het 



Het team van Middernachtsroep in Guatemala: Werner en 
-Ursula Beitze, Maria Elena, Ingrid en André Beitze (v.l.n.r.)
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Een drukte van belang in de boekwinkel in 
Guatemala City
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EYE-OPENER

Open mijn ogen
het Woord openen wordt deze met de 
hitte van het vuur en de kracht van de 
hamer overtuigd van zonde en slecht-
heid.

Na de grote misdaad van David 
met Bathseba, de vrouw van Uria en 
de moord op Uria gebeurde er aan-
vankelijk niets; er was niets wat Da-
vid van zijn zonde overtuigd had. Inte-
gendeel, hij leefde gewoon zo verder 
alsof er niets gebeurd was. Dat dit 
een lange tijd zo voortging, zien wij 
aan het feit dat David de weduwe van 
Uria tot vrouw nam. Dit gebeurde na-
melijk niet meteen, maar pas nadat 
Bathseba’s rouwtijd over haar man 
Uria ten einde was; pas dan – zo be-
richt de Bijbel ons – nam David Bath-
seba tot vrouw (2 Sam. 11:27). Dus 
leefde David een hele tijd met deze 
grote zonde in zijn leven; hij deed of 
er niets gebeurd was. Waarschijnlijk 
had hij gedurende deze tijd ook nog 
recht gesproken.

Hoe lang duurde dat? Totdat het 
Woord des Heren tot Hem kwam: 
“Toen zeide Nathan tot David: Gij 
zijt die man! … Gij hebt Uría, den 
Hethiet, met het zwaard verslagen, 
en zijn huisvrouw hebt gij u ter vrou-
we genomen” (2 Sam. 12:7 en 9 St. 
Vert.). Nathan kwam destijds als pro-
feet van de Here tot David en sprak 
rechtstreeks de Woorden van God 
tot David. En wat gebeurde er? Hij, 
die zichzelf rechtvaardigde, kwam bij 
het horen van deze woorden tot be-
rouw en zei tegen Nathan: “Ik heb ge-
zondigd tegen den HEERE!” (2 Sam. 
12:13 St.Vert.).

Beste lezer, niet voor niets staat er 
geschreven: “Want het woord Gods is 
levend en krachtig en scherper dan 
enig tweesnijdend zwaard en het 
dringt door, zó diep, dat het vaneen-
scheidt ziel en geest, gewrichten en 
merg, en het schift overleggingen en 
gedachten des harten”(Hebr. 4:12). 
Dat staat er omdat het geopenbaarde 
Woord van God aan de harten van de 
mensen tot zo’n werk in staat is. La-
ten wij de Here danken voor dit won-
der in Zijn wet: Dat het in staat is van 
zonde te overtuigen en op het rechte 
pad te brengen!  M.M. ■

“Ontdek mijn ogen, opdat ik aan-
schouwe de wonderen uit uw wet” 
(Ps. 119:18). “Toen opende Hij hun 
verstand…” (Lk. 24;45).

Het doel van deze regels is heel 
gewoon dit, dat wij ons weer op-
nieuw verbazen zullen over de rijk-
dom van de Heilige Schrift. Natuur-
lijk kunnen wij in zo’n korte tekst dit 
machtige thema niet volledig uitwer-
ken, immers, wij komen nooit klaar 
met het bestuderen van de Bijbel. 
Vele duizenden predikers hebben ja-
renlang Gods Woord verkondigd en 
toch is elke preek, die ontspringt aan 
de Geest van God, weer iets geheel 
nieuws. Zo willen wij met het gebed 
in het hart: “Ontdek mijn ogen, op-
dat ik aanschouwe de wonderen uit 
uw wet” (Ps. 119:18) over de rijkdom 
van Gods Woord nadenken. Wan-
neer ons hart daarbij oprecht de inni-
ge wens heeft, heerlijke dingen in de 
Heilige Schrift te ontdekken, zal de 
Here Zelf ons verstand openen, zoals 
Hij het bij de Emmaüsgangers deed: 
“Toen opende Hij hun verstand…” (Lk. 
24;45)

“Ontdek mijn ogen…” kan men op 
een heel bijzonder gebied in ons le-
ven toepassen: op het herkennen van 
de zonde. In principe moet het zo zijn 
dat elke wedergeboren christen da-
gelijks bidt: “Here ontdek (of open) 
mijn ogen, opdat ik mijzelf zo zie, als 
U mij ziet, opdat ik herken hoe het er 
met mij bijstaat”. Wie zo bidt, mag er 
zeker van zijn dat de Here verhoort. 
Maar hoe doet Hij dat? Anders ge-
zegd: Hoe herken ik mijzelf zo, als ik 
werkelijk ben? Door de kracht van het 
Woord! Het is een wonder in de wet 
van de Here, dat de Heilige Schrift bij 
machte is, kinderen Gods van zonde 
te overtuigen! In Jeremia 23:29 staat 
het bekende woord geschreven: “Is 
niet Mijn woord zó: als een vuur, luidt 
het woord des HEREN, of als een ha-
mer, die een steenrots vermorzelt?” 

Ja, zoiets kan het Woord van God 
doen; het kan zondige harten overtui-
gen en dat is een wonder! Want hoe 
hart zijn onze harten dikwijls niet na-
dat wij gezondigd hebben? Maar op 
het moment waarop wij ons hart voor 

baar en heel duur is, zoeken wij andere 
wegen en vrienden, die meehelpen, de 
mensen in de verschillende landen met 
Gods Woord te bereiken. Een bijzondere 
last is de vele miljoenen Mexicanen.

Hoe kunnen onze lezers het werk in 
Guatemala ondersteunen?

In eerste instantie kunnen zij door 
voorbede meehelpen. En hun fi nanciële 
steun draagt er toe bij dat nog meer litera-
tuur vervaardigd en goedkoper verspreid 
kan worden. Wij danken u voor alle 
meedragen en groeten u hartelijk vanuit 
Guatemala. ■

den van de antichrist (2 Thess. 2:3-4) 
een radicale afval van het Bijbelse 
geloof plaatsvindt: “want eerst moet 
de afval komen en de mens der wet-
teloosheid zich openbaren, de zoon 
des verderfs” (v. 3).

Er zal een zich een verwijdering, 
een totale afwending, een scheiding 
van de levende God plaatsvinden. Dat 
maakt vers 4 in dit verband ook dui-
delijk. Daarin gaat het om een “weer-
staan” een zich losmaken van alles 
wat God of voorwerp van verering is. 
Deze afval, die de antichrist initieert, 
zal zover gaan dat hij zichzelf inplaats 
van God in de dan gebouwde tempel 
zet: “zodat hij zich in de tempel Gods 
zet, om aan zich te laten zien, dat hij 
een god is” (v. 4).

Reeds vandaag maken wij het begin 
van deze afval mee. De eigenlijke afval 
echter vindt pas in de antichristelijke 
tijd plaats.  N.L. ■
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Door het geloof was de hoer Rachab 
niet omgekomen

reden tot danken, wanneer zij naar hun 
verleden zien en net als Paulus kunnen 
zeggen: “Want vroeger waren ook wij ver-
dwaasd, ongehoorzaam, dwalende, ver-
slaafd aan velerlei begeerten en zinge-
not, levende in boosheid en nijd, hatelijk 
en elkander hatende” (Tit. 3;3). Maar toen 
verscheen de barmhartigheid van God en 
maakte alles nieuw (vgl. v. 4). 

Deze zegeningen werden Rachabs 
deel omdat zij geloofde. Door het geloof 
kwam zij niet om met de ongelovigen. Zij 
verkreeg het getuigenis dat zij geloofde 
en daardoor werd zij gered. Zij was als 
hoer menselijk gesproken nog slechter 
dan alle bewoners van Jericho, maar zij 
werd gered omdat zij geloofde. Dit is een 
geweldig beeld van hoe God door het 
evangelie mensen redt, wat ook maar 
hun herkomst is of wat voor zonden zij 
ook maar begaan hebben. Paulus roemt 
en zegt: “Dit is een getrouw woord en al-
le aanneming waard, dat Christus Jezus 
in de wereld gekomen is om zondaren 
te behouden, onder welke ik een eerste 
plaats inneem)” (1 Tim. 1:15). 

Rachab zei in Jozua 2:9-10: “Ik weet 
dat de HERE u het land gegeven heeft …
Want wij hebben gehoord … Toen wij dat 
hoorden, versmolt ons hart en vanwege 
u”. Zo eenvoudig is het met geloof. Ra-
chab geloofde het gehoorde en handel-
de er naar. Alle andere bewoners hadden 
het ook gehoord maar zij geloofden niet. 
Hebreeën 4:2 zegt: “Want ook ons is het 
evangelie verkondigd evenals hun, maar 
het woord der prediking was hun niet van 
nut, omdat het niet met geloof gepaard 
ging bij hen, die het hoorden”. Zo was het 
destijds, zo is het ook vandaag.

Rachab geloofde en ook haar hele fa-
milie werd gered. Jacobus noemt Rachab 
als iemand, die met werken bewees dat 
zij geloofde. Het dode geloof is een ge-
loof dat weliswaar alles erkent, maar zich 
er nooit aan overgeeft. Dat is een geloof 
dat ook de demonen hebben (Jac. 2:19). 
Handelt u overeenkomstig datgene wat u 
gelooft? Of blijft alles slechts in de her-
senen steken? Bent u vandaag een ge-
lovige, die ook handelt naar wat hij ge-
looft. Geef uw hart door het geloof aan 
Jezus Christus. E.K. ■

“Door het geloof is Rachab, de hoer, 
niet met de ongehoorzamen omgekomen, 
daar zij de verspieders met vrede had op-
genomen” (Hebr. 11:31).

Rachab was de moeder van Boaz en de 
overgrootmoeder van koning David. Haar 
naam betekent: “wijd, ruimte, uitgebreid”, 
maar ook: “heftig, wild, overmoed, trots”. 
Beide betekenissen zijn zeer treffend voor 
Rachab en beschrijven haar leven.

Wanneer u in Mattheüs 1 het ge-
slachtsregister van Jezus opslaat dan zult 
u daar Rachab in vinden (v.5). En wanneer 
u er over nadenkt, waar Rachab vandaan 
kwam en wie zij was, dan  zult u daar, als 
u een zichzelf rechtvaardigend mens bent, 
aanstoot aan nemen of als begenadigde 
zondaar de barmhartigheid en de genade 
van God roemen. Rachab was een hoer 
en behoorde tot het Kanaänitische volk, 
waarbij de goddeloosheid heel groot was. 
Maar zij werd een persoon die door haar 
geloof geschaard werd in de rij geloofs-
helden. Door het geloof in Jezus Christus 
zien wij wonderen in het leven van men-
sen. Wij allen zijn van nature net als Ra-
chab, vol overmoed en trots, als een zee, 
die rusteloos is en kennen de vrede van 
God niet. Maar door het geloof in Jezus 
Christus ontvangen wij wijdsheid, ruimte 
en uitbreiding.

De grote genade en barmhartigheid 
van God kan u die verloren, blind en ver-
strikt in de zonde leeft, in deze toestand 
brengen. Petrus schrijft over de grote 
barmhartigheid van God, die ook hij heeft 
meegemaakt. Hij praktiseerde wel niet 
de zonde van Rachab, maar hij behoorde 
tot het type mensen, die zichzelf goed en 
rechtvaardig voorkomen. Maar ook hij er-
kende dat hij een verdorven zondaar was 
– zoals ieder mens, of zij nu een bepaal-
de zonde praktiseren of niet. “Geloofd zij 
de God en Vader van onze Here Jezus 
Christus, die ons naar Zijn grote barm-
hartigheid door de opstanding van Jezus 
Christus uit de doden heeft doen weder-
geboren worden tot een levende hoop” 
(1 Petr. 1:3).

Ja, de barmhartigheid van God is 
groot, die van verdorven zondaren recht-
vaardigen maakt en ze volledig verandert. 
Begenadigde zondaren hebben altijd veel 
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toren van Babel
Europa...

Aalten woensdag 3 oktober
Chr. Gereformeerde Kerk
Berkenhovenstraat 9

spreker Dato Steenhuis
leiding Teun van Ommen

Bolsward woensdag 7 november
Het Keerpunt
Burgemeester Praamsmalaan 35

inloop 19:30   begin 20:00

+ boekentafel over dit onderwerp

+ gespreksm
ogelijkheid


