De zin en onzin over de
wederkomst van Jezus

Een bijbels perspectief over de wederkomst van Jezus

Door M. Neelley
2013

Inhoud

Introductie………………………………………………………………………………………. 3
Twee gezichtspunten over de Tweede Komst………………………………….. 4
Jezus en de Engelen…………………………………………………………………………. 6
De Gruwel der Verwoesting…………………………………………………………….. 9
De Grote Verdrukking……………………………………………………………………… 13
De gebeurtenissen na de Grote Verdrukking…………………………………… 16
Daniël 12…………………………………………………………………………………………. 41
Tijdsuitdrukkingen…………………………………………………………………………… 58
Symbolisch en figuurlijk taalgebruik………………………………………………... 62
Het vasthouden aan traditionele Leer……………………………………………... 74
Conclusie…………………………………………………………………………………………. 76

2

Introductie
De meest christenen geloven dat het slecht afloopt met de wereld. De visie is globaal als volgt: De
wereld zal zich van God afkeren, de kerk zal vervallen tot ongeloof, deze twee samen zullen zich
keren tegen Israël, Gods uitverkoren volk. Rampen, oorlogen, plagen, oorlogen en aardbevingen
zullen wereldwijd toenemen. De tempel zal herbouwd worden, er zal een wereldregering
aantreden en een antichrist opstaan. Voor de grote verdrukking, waarbij het grootste gedeelte van
het Joodse volk wordt weggevaagd, vindt de opname van de gemeente plaats. Tenslotte zal Jezus
Christus met alle ware gelovigen terugkomen om zijn tegenstanders weg te vagen.
Daarna zal het koninkrijk van Christus aanbreken, dat duizend jaar zal duren. De gelovigen zullen
regeren, en Israël zal zijn land terugkrijgen. Jezus zal dan koning zijn over Israël. Aan het eind van
deze duizend jaar zal de duivel worden losgelaten en volgt de allerlaatste strijd. Daarna is het over
en uit, en zal iedereen voor God moeten verschijnen om geoordeeld te worden.
We moeten niet onderschatten hoeveel christenen op deze wijze in het leven staan. De visie dat
Jezus binnenkort terugkomt is wereldwijd. Alle ogen zijn gericht op Israël, oude profetieën worden
uit de kast gehaald, het is binnenkort afgelopen. Miljoenen geloven dat de wereld op het punt
staat te eindigen in een spiraal van ellende die eindigt in een bloedbad Armageddon en kijken
afwachtend naar de hemel op zoek naar een spoor van Christus op de wolken. Hoog tijd om te
kijken of deze visie wel in overeenstemming is met de bijbel.
*****
Voor u ligt een studie over de tweede komst van Jezus.
Christenen verwijzen naar de “Tweede Komst” als de tijd wanneer Jezus zal terug komen (ook wel
genoemd als de Parousia, een Grieks woord dat “aanwezigheid” betekend). Het zal een dag van
oordeel zijn, de opstanding uit de doden, en de komst van de nieuwe hemel en de nieuw aarde.
De meeste Christenen geloven dat niet bekend is wanneer de Tweede Komst zal plaats vinden,
gebaseerd op twee uitspraken van Jezus: “doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de
engelen der hemelen niet, maar de Vader alleen” (Mattheüs 24:36) en “want op een uur, dat gij het
niet verwacht, komt de Zoon des mensen” (Mattheüs 24:44). De juiste “dag en uur” is dus niet
bekend, maar in dit artikel zullen we zien of de Bijbel bij benadering een indicatie geeft over het
tijdstip van de Tweede Komst, door te kijken naar de gebeurtenissen die daaraan vooraf gaan.
Laten we onze studie beginnen met het kijken naar twee gezichtspunten met betrekking tot de
Tweede Komst.
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Twee gezichtspunten van de Tweede Komst
1. Zoals de meeste christenen dit zien.
De meeste christenen geloven dat de Tweede Komst – de terugkomst van Jezus, de dag van
oordeel, de opstanding uit de doden, en de komst van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde – een
letterlijke, visuele gebeurtenis zal zijn: Jezus zal fysiek komen op de wolken, en de doden zullen
fysiek opstaan.
De meeste christenen geloven ook, dat het einde der tijden gepaard zal gaan met een omvangrijke
kosmische verandering zoals door Petrus verwoord “Op die dag zullen de hemelen met gedruis
voorbijgaan en de elementen met vuur vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen
verbranden” (2 Petrus 3:10); “en de maan werd geheel als bloed. En de sterren des Hemels vielen
op de aarde”, “en de hemel week terug als een boekrol, die wordt opgerold” (Openbaring 6:12-14)
en “Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren
voorbijgegaan” (Openbaring 21:1). De meeste christen geloven dat het hier gaat over letterlijke
hemelse lichamen – de planeet aarde, onze maan, en de sterren aan de hemel – en dat bij het
einde der tijden deze hemelse lichamen een kosmische verandering zullen ondergaan.
Men gaat er vanuit dat sinds Jezus nog niet fysiek is teruggekomen, doden nog niet fysiek zijn
opgestaan, de kosmische veranderingen nog niet waargenomen zijn, en dus de Tweede Komst en
de dag van oordeel ook nog niet kan hebben plaats gevonden.

2. Een andere kijk op de Tweede Komst.
Een toenemend aantal christenen zijn de bijbel wat dieper gaan onderzoeken. Ze geloven nu dat
de passages over de komst van Jezus op de wolken, de opstanding uit de doden, de komst van de
nieuwe hemel en de nieuwe aarde niet letterlijk en uitgelegd dienen te worden; in plaats daarvan
geloven deze christenen dat deze passages gebruik maken van symbolische taal om een geestelijk
vervulling van Gods plan te beschrijven: verlossing voor de gelovigen, en straf voor de goddelozen.
Christenen die een andere kijk hebben op de Tweede Komst, hebben ook een andere interpretatie
over de kosmische veranderingen. Zij geloven dat deze taal de vernietiging van het oude
verbondssysteem beschrijft, en niet de verwoesting van de planeet aarde en de sterren aan de
hemel. Zij geloven dat deze kosmische taal eigenlijk een verbondstaal is, die de vernietiging of
beëindiging van het Judaïsme symboliseert. Deze symbolische, verbondsuitdrukkingen zou je
kunnen zien in passages zoals “hemel en aarde zullen voorbij gaan” (Marcus 13:31); “de hemelen
zullen met gedruis voorbijgaan en de elementen met vuur vergaan” (2 Petrus 3:10); en “de
tegenwoordige hemel en aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd, ten vure
bewaard tegen de dag van het oordeel en van de ondergang van de goddeloze mensen” (2 Petrus
3:7).
Christenen die geloven dat de Tweede Komst van Jezus niet letterlijk en fysiek zal zijn, laten zien
dat de Bijbel soms taal gebruikt die niet letterlijk genomen moet worden, zoals “de aarde
versmolt” in Psalm 46: “Volkeren woedden, koninkrijken wankelden, Hij verhief zijn stem, de aarde
versmolt” (vers 7). Deze passage betekent niet dat de planeet aarde versmolt, en op dezelfde
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manier betekent het ook niet dat de aarde letterlijk zal “verbranden” waar het zegt “en de aarde
en de werken daarop zullen verbranden” (2 Petrus 3:10).
Christenen die een andere kijk op de Tweede Komst hebben, geloven dat sinds de Bijbel niet
letterlijke, maar symbolische taal gebruikt met betrekking tot de terugkomst van Jezus, de dag van
het oordeel, en de komst van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, het zou kunnen betekenen
dat mogelijk de Tweede Komst van Jezus reeds heeft plaats gevonden.
*****
Laten we eens onderzoeken welk van de twee gezichtspunten door de Bijbel het meest
ondersteund wordt: of de gebeurtenissen van de Tweede Komst zullen letterlijk en fysiek zijn, of
dat deze gebeurtenissen symbolisch en figuurlijk zijn. We beginnen met te kijken naar iedere tekst
in het Nieuwe Testament waar Jezus of met zijn engelen komt, of dat Hij ze uitzendt.
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Jezus en de Engelen
Laten we eens elke nieuwe testament tekst bekijken waar Jezus of komt met zijn engelen (acht
teksten), of dat Hij ze uitzendt (drie teksten), of dat er wordt aangehaald dat Hij of komt met hen,
of Hij hen uitzendt (één tekst), waar het eindresultaat van die tekst hetzelfde is als die andere elf
teksten. In deze twaalf teksten worden ook de teksten 1 Thessalonicenzen 3:13 en Judas 14
aangehaald waar met de “heiligen” vermoedelijk engelen bedoelt wordt.
Elk van deze twaalf teksten beelden de Tweede Komst af en het is altijd hetzelfde patroon: Jezus
komt of met de engelen of hij zendt ze uit (in elk van die gevallen gaat het om dezelfde
gebeurtenis), en waar op hetzelfde moment ook de “dag van het oordeel” wordt uitgevoerd. Deze
gebeurtenis zou plaats moeten vinden nadat Jezus was gestorven en was opgevaren naar de
hemel, daarom gaan we daar niet de volgende twee gebeurtenissen met Jezus en de engelen erbij
betrekken, waar Jezus nog niet was opgevaren:
• Toen Jezus gevangen was genomen in Mattheüs 26, zei Hij in vers 53, “Of meent gij, dat Ik
mijn Vader niet kan aanroepen en Hij zal Mij terstond meer dan twaalf legioenen engelen
terzijde stellen?”
• Toen Jezus voor het eerst Natanaël ontmoette, zei Hij tegen hem in Johannes 1:52,
“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg ulieden, gij zult de hemel open zien en de engelen Gods
opstijgen en nederdalen op de Zoon des mensen.”
Laten we eens een tabel maken van deze twaalf “Tweede Komst” teksten waar Jezus of komt met
zijn engelen of Hij hen uitzendt en op hetzelfde moment de “dag van het oordeel” wordt
uitgevoerd.
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Tekstpassage

Jezus komt met zijn
De dag van het oordeel
engelen of Hij zendt ze uit
Mattheüs 13:41-42
De Zoon des mensen zal
en zij zullen uit zijn Koninkrijk
zijn engelen uitzenden
verzamelen al wat tot zonde
verleidt
Mattheüs 13:49-50
De engelen zullen uitgaan om de bozen uit de
rechtvaardigen af te zonderen
Mattheüs 16:27
de Zoons des mensen zal en dan zal Hij een ieder
komen met zijn engelen
vergelden naar zijn daden
Mattheüs 24:31
en Hij (Jezus) zal zijn
en zij zullen zijn uitverkorenen
engelen uitzenden
verzamelen
Mattheüs 25:31-33
de Zoon des mensen
En al de volken zullen voor Hem
komt in zijn heerlijkheid
verzameld worden, en Hij zal ze
en al de engelen met
van elkander scheiden
Hem
Marcus 8:38
wanneer Hij (Jezus) komt Want wie zich voor Mij en mijn
in de heerlijkheid Zijns
woorden schaamt in dit
Vader, met de heilige
overspelig en zondig geslacht,
engelen
de Zoon des mensen zal zich ook
voor hem schamen
Marcus 13:27
zal Hij (Jezus) zijn engelen en zijn uitverkorenen
uitzenden
verzamelen
Lucas 9:27
wanneer Hij (Jezus) komt Want ieder, zie zich voor Mij en
in zijn heerlijkheid en die mijn woorden zal schamen, voor
van de Vader en van
hem zal de Zoon des mensen
heilige engelen
zich schamen
1 Tessalonicenzen 3:13 bij de komst van de Here om uw harten te versterken,
Jezus met al zijn heiligen zodat zij onberispelijk zijn in
heiligheid voor onze God en
Vader (bij het oordeel)
2 Tessalonicenzen 1:10 bij de openbaring van de in vlammend vuur, als Hij straf
Here Jezus van de hemel oefent over hen, die God niet
met de engelen zijner
kennen en het evangelie van
kracht
onze Here Jezus niet
gehoorzamen
Judas 14-15
Zie, de Here is gekomen
Om over allen de vierschaar
met zijn heilige
(oordeel) te spannen (uit te
tienduizenden
spreken)
Openbaring 14:14-19
en op de wolk iemand
En Hij (Jezus), die op de wolk
gezeten als een mensen
gezeten was, zond zijn sikkel uit
zoon…. En een andere
op de aarde, en de aarde werd
engel kwam uit de
gemaaid….En de engel wierp zijn
tempel, die in de hemel is sikkel op de aarde en oogstte
van de wijngaard der aarde
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In de tabel zien we dat Mattheüs 24:31 en Marcus 13:27 verwijzen naar de dag van het oordeel,
omdat de uitdrukking “zijn uitverkorenen verzamelen” (de geestelijke oogst bij het oordeel)
gelijkwaardig is aan de twee andere passages:
1. de verklaring van Johannes de Doper in Mattheus 3:12, “Hij (Jezus) zal….zijn graan
bijeenbrengen in de schuur” en
2. en de gelijkenis van Jezus in Mattheus 13:47-48, “het sleepnet,….was neergelaten in de
zee,….en men zet zich neer en verzameld het goede in vaten”.
We zien ook in de tabel dat Marcus 8:38 waarschijnlijk verwijst naar de dag van het oordeel omdat
het “overspelig en zondig geslacht” waar Jezus zich voor zou schamen, gelijkwaardig is aan de
“goddeloze mensen” in Judas 1:4 die zich ook zouden moeten schamen (en oordeel zouden
ondergaan), zoals beschreven in Judas 1:13 “wilde baren der zee, die hun eigen schande
opschuimen; dwaalsterren. Voor hen is de donkerste duisternis voor eeuwig weggelegd”.
Zoals de tabel laat zien, is elke passage waar of Jezus komt met de engelen, of Hij ze uitzendt, altijd
een beeld van dezelfde gebeurtenis: de “Tweede Komst” en de “dag van het oordeel”. Deze twaalf
tekstpassages beelden het oordeel op verschillende manieren uit, waar ze woorden bevatten zoals
“verzamelen”, “scheiden”, “beloning”, “schamen”, “wraak”, “oordeel” en “oogsten”.
Twee van die “Tweede Komst” passages in die tabel – Mattheüs 24:31 en Marcus 13:27 – zijn uit
de “rede over de laatste dingen” ook wel de “Olijfberg Rede” genoemd (Olivet Discourse). Toen
Jezus op de Olijfberg zat, sprak Hij met zijn discipelen over toekomstige gebeurtenissen, inclusief
de verwoesting van de tempel in Jeruzalem en de Tweede Komst. De meeste Christenen geloven
dat Mattheüs 24:1-29 of 24:1-35 gaat over de verwoesting van Jeruzalem, en ze geloven dat de
overige verzen in Mattheüs gaan over een toekomstige terugkeer van Christus.
In zijn toespraak van de Olijfberg Rede, beschrijft Jezus de gebeurtenissen die zou leiden naar de
Tweede Komst. In de volgende paar hoofdstukken zullen we kijken naar die gebeurtenissen, te
beginnen met de “gruwel der verwoesting”.
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De Gruwel der Verwoesting
In hun verhaal van de “rede van de laatste dingen”, instrueerden Mattheüs en Marcus hun lezers
uit te kijken naar de “gruwel der verwoesting” waarvan door de “profeet Daniel gesproken is”.
Laten we Lucas zijn verhaal eens vergelijken met die van Mattheus en Marcus om deze “gruwel der
verwoesting” te identificeren. Hier is wat Jezus zei in elk van de verhalen:
Mattheüs 24
15 Wanneer gij dan de
gruwel der verwoesting,
waarvan door de profeet
Daniël gesproken is, op de
heilige plaats ziet staan –
wie het leest, geve er acht
op – laten dan wie in Judea
zijn, 16 vluchten naar de
bergen. 17 Wie op het dak
is, ga niet naar beneden om
zijn huisraad mede te
nemen, en wie in het veld
is, 18 kere niet terug om zijn
kleed mede te
nemen.19 Wee de
zwangeren en de zogenden
in die dagen. 20 Bidt, dat uw
vlucht niet in de winter valle
en niet op een sabbat.

Marcus 13
14 Wanneer gij dan de
gruwel der verwoesting
ziet staan, waar hij niet
behoort – die het leest,
geve er acht op – laten dan
die in Judea zijn, vluchten
naar de bergen. 15 Wie op
het dak is, ga niet naar
beneden en ga niet naar
binnen om iets uit zijn huis
mede te nemen, 16 en wie
in het veld is, kere niet
terug om zijn kleed mede
te nemen. 17 Wee de
zwangeren en de zogenden
in die dagen! 18 Bidt, dat
het niet in de winter valle.

Lucas 21
20 Zodra gij nu Jeruzalem
door legerkampen
omsingeld ziet, weet dan,
dat zijn verwoesting nabij
is. 21 Laten dan die in
Judea zijn, vluchten naar
de bergen, en die binnen
de stad zijn, de wijk
nemen, en die op het land
zijn, er niet
binnengaan,22 want dit
zijn de dagen van
vergelding, waarin alles
wat geschreven is, in
vervulling gaat. 23 Wee de
zwangeren en de zogenden
in die dagen!

• In Mattheüs 24 in de tabel hierboven waren de mensen geïnstrueerd om te vluchten zodra
ze de gruwel der verwoesting zagen staan “op de heilige plaats”.
• In het laatste gedeelte van Marcus 13:14, waren dezelfde mensen geïnstrueerd om te
vluchten wanneer zij de gruwel der verwoesting “zagen staan waar het niet hoort”.
• In Lucas 21:21, waren dezelfde mensen geïnstrueerd om te vluchten wanneer zij “Jeruzalem
zagen omsingeld door legerkampen”.
In alle drie passages, waren dezelfde mensen geïnstrueerd om te vluchten wanneer zij een
specifieke gebeurtenis zouden zien. Dit betekent dat:
deze specifieke gebeurtenis in Mattheüs = die van Marcus = die van Lucas.
Daarom is:
• “het zien van de gruwel der verwoesting… die staat op de heilige plaats” (Mattheüs 24:15),
hetzelfde als
• “het zien staan van de gruwel der verwoesting waar hij niet hoort” (Marcus 13:14), en ook
hetzelfde als
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• “het zien van Jeruzalem omsingeld door legerkampen” (Lucas 21:20).
Wat zoveel betekent als dat:
• “de gruwel der verwoesting” (Matthëus 24:15 en Marcus 13:14) hetzelfde is als
• “Jeruzalem omsingeld door legerkampen” (Lucas 21:20).
Het laat dus zien dat de “gruwel der verwoesting” equivalent is aan de “legerkampen die
Jeruzalem omsingelden”.
Een andere reden waarom deze verzen van Mattheüs, Marcus en Lucas equivalent zijn, is omdat ze
hetzelfde Griekse woord gebruiken voor “verwoesting” – eremosis:
Mattheüs 24:15
Marcus 13:14
Lucas 21:20

wanneer gij dan de gruwel
der
wanneer gij dan de gruwel
der
wanneer gij nu Jeruzalem
door legerkampen omsingeld
ziet, weet dan dat zijn

verwoesting …op de heilige
plaats ziet staan
verwoesting ziet staan, waar hij
niet hoort
verwoesting nabij is

De legers die Jeruzalem omsingelden waren de “gruwel der verwoesting”:
• Zij (de legers) waren een “gruwel” omdat ze op heilige grond stonden; zij “stonden op de
heilige plaats” en zij “stonden, waar hij niet hoort”.
• De legerkampen veroorzaakten deze “verwoesting,” en zo werd de profetie van Jezus in
Mattheüs 23:37-38 vervuld: “Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt, en stenigt, wie
tot u gezonden zijn!.... Zie, uw huis wordt aan u overgelaten”.
Eusebius, een vroege kerk historicus die leefde van 263 - 339 na Christus, schreef dat “de mensen
van de gemeente in Jeruzalem” door openbaring de opdracht gekregen om de stad te verlaten en
te gaan naar een plaats in de buurt genaamd Pella (Ecclesiastical History, book 3, Chapter 5,
section 3).

De “gruwel der verwoesting” en de “vlucht uit Judea” hebben al plaats gevonden, nl in de
eerste eeuw!
Gebaseerd op wat we tot zo ver hebben vast gesteld, laten we dan nu een tabelschema maken
met een volgorde van de profetieën uit Olijfberg rede. Dit tabelschema (en ook de volgende
schema’s) zullen teksten bevatten in kolommen (verticaal) en rijen (horizontaal). De eerste kolom
zal een reeks van teksten van een specifiek boek uit de bijbel laten zien, en de in volgende
kolommen zullen de bijbehorende parallel teksten te zien zijn. Onder de rijen zullen de
tijdsperiodes van de vervulling van een profetie aangegeven worden.
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Wanneer gij dan de gruwel
Wanneer gij dan de
Zodra gij nu Jeruzalem
der verwoesting, waarvan
gruwel der verwoesting
door legerkampen
door de profeet Daniël
ziet staan, waar hij niet
omsingeld ziet, weet dan,
gesproken is, op de heilige
behoort – die het leest,
dat zijn verwoesting nabij
plaats ziet staan – wie het
geve er acht op – laten
is.
leest, geve er acht op – laten dan die in Judea zijn,
(Lucas 21:20)
dan wie in Judea zijn,
vluchten naar de bergen.
(Mattheus 24:15)
(Marcus 13:14)
De tijdsperiode voor vervulling van deze profetie: de eerste eeuw
“dan”
“dan”
“dan”
(Mattheus 24:15)
(Marcus 13:14)
(Lucas 21:21)
De tijdsperiode voor de vervulling: nog steeds de eerste eeuw
laten wie in Judea
zijn, vluchten naar de
bergen. Wie op het dak is, ga
niet naar beneden om zijn
huisraad mede te nemen, en
wie in het veld is, kere niet
terug om zijn kleed mede te
nemen. Wee de zwangeren
en de zogenden in die
dagen. Bidt, dat uw vlucht
niet in de winter valle en niet
op een sabbat.
(Mattheüs 24:16-20)

laten die in Judea zijn,
Laten dan die in Judea zijn,
vluchten naar de
vluchten naar de bergen,
bergen. Wie op het dak is, en die binnen de stad zijn,
ga niet naar beneden en
de wijk nemen, en die op
ga niet naar binnen om
het land zijn, er niet
iets uit zijn huis mede te
binnengaan, want dit zijn
nemen, en wie in het veld de dagen van vergelding,
is, kere niet terug om zijn waarin alles wat
kleed mede te
geschreven is, in vervulling
nemen. Wee de
gaat. Wee de zwangeren
zwangeren en de
en de zogenden in die
zogenden in die
dagen!
dagen! Bidt, dat het niet
(Lucas 21:21-23)
in de winter valle.
(Marcus 13:14-18)
De tijdsperiode voor de vervulling: nog steeds de eerste eeuw

In de tabel aan het begin van dit hoofdstuk zei Jezus in Lucas 21:22, “want dit zijn de dagen van
vergelding, waarin alles wat geschreven is, in vervulling gaat”. Laten we eens kijken naar deze
verklaring in de context van Lucas 21:20-24,
• Zodra gij nu Jeruzalem door legerkampen omsingeld ziet, weet dan, dat zijn verwoesting
nabij is. Laten dan die in Judea zijn, vluchten naar de bergen, en die binnen de stad zijn, de
wijk nemen, en die op het land zijn, er niet binnengaan, want dit zijn de dagen van
vergelding, waarin alles wat geschreven is, in vervulling gaat. Wee de zwangeren en de
zogenden in die dagen! Want er zal grote nood zijn over het land en toorn over dit volk, en
zij zullen vallen door de scherpte des zwaards en als gevangenen weggevoerd worden onder
alle heidenen, en Jeruzalem zal door heidenen vertrapt worden, totdat de tijden der
heidenen zullen vervuld zijn.
In vers 20 profeteerde Jezus dat Jeruzalem zou worden omsingeld door legerkampen, en in vers 22
beschreef Hij die tijd als “de dagen van vergelding”. Jezus profeteerde over de grote verdrukking
die in eerste eeuw over de Joden zou komen door Romeinse legerkampen (“de dagen van
vergelding”). Deze “dagen van vergelding” in de eerste eeuw zou de profetie van Jezus in
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Mattheus 23 en Lucas 11 vervullen, wat zoveel betekent dat de “dagen van vergelding” in de
eerste eeuw, zou plaats vinden in de “generatie” van de eerste eeuw:
Daarom, zie, Ik zend tot u profeten en
wijzen en schriftgeleerden. Van hen zult gij
sommigen doden en kruisigen en van hen
zult gij anderen geselen in uw synagogen
en vervolgen van stad tot stad, opdat over
u kome al het rechtvaardige bloed, dat
vergoten werd op de aarde, van het bloed
van Abel, de rechtvaardige, tot het bloed
van Zacharias, de zoon van Berekja, die gij
vermoord hebt tussen het tempelhuis en
het altaar. Voorwaar, Ik zeg u: Al deze
dingen zullen komen over dit geslacht.
(Mattheus 23:34-36)

Daarom zegt ook de wijsheid Gods: Ik zal
tot hen zenden profeten en apostelen
en van hen zullen zij sommigen doden
en vervolgen, opdat van dit geslacht
afgeëist worde het bloed van al de
profeten, dat vergoten is sinds de
grondvesting der wereld, van het bloed
van Abel tot het bloed van Zacharias, die
omgebracht is tussen het altaar en het
tempelhuis. Ja, Ik zeg u, het zal afgeëist
worden van dit geslacht.
(Lucas 11:49-51)

In Handelingen 7, toen Stefanus voor de raad sprak, haalde hij gedeeltelijk de woorden van Jezus
hierboven aan:
• Hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, gij verzet u altijd tegen de Heilige Geest;
gelijk uw vaderen, zo ook gij. Wie van de profeten hebben uw vaderen niet vervolgd? Zelfs
hebben zij hen gedood, die geprofeteerd hebben van de komst van de Rechtvaardige, van
wie gij nu verraders en moordenaars geworden zijt, gij, die de wet ontvangen hebt op
beschikking van engelen, doch haar niet hebt gehouden.(Handelingen 7:51-53)
In 2 Thessalonicenzen 1:6 refereert Paulus naar “dagen van vergelding” in de eerst eeuw over de
Joden, waar hij schreef dat “het recht is bij God, aan uw verdrukkers verdrukking te vergelden”.
Deze eerste eeuw Christenen werden toen “verdrukt” door de eerste eeuw Joden, dus daarom
vonden de “grote verdrukking” (Mattheus 24:21) en de “dagen van vergelding” ook plaats in de
eerste eeuw.
In het volgende hoofdstuk gaan we kijken naar de grote verdrukking, de volgende gebeurtenis die
zou plaats vinden voor de Tweede Komst.
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De Grote Verdrukking
Laten we eens kijken naar de volgende verzen uit de Olijfberg Rede om te kunnen zien of zij ook
betrekking hebben op de eerste eeuw gebeurtenissen.
Mattheüs 24
21 Want er zal dan een
grote verdrukking zijn,
zoals er niet geweest is van
het begin der wereld tot
nu toe en ook nooit meer
wezen zal. 22 En indien die
dagen niet ingekort
werden, zou geen vlees
behouden worden; doch
ter wille van de
uitverkorenen zullen die
dagen worden ingekort.

Marcus 13
19 Want die dagen zullen
zulk een verdrukking
brengen als er niet geweest
is van het begin der
schepping, die God
geschapen heeft, tot nu toe,
en ook nooit meer wezen
zal. 20 En indien de Here die
dagen niet had ingekort, zou
geen vlees behouden
worden, doch ter wille van
de uitverkorenen, die Hij
heeft uitverkoren, heeft Hij
die dagen ingekort.

Lucas 21
23b Want er zal grote nood
zijn over het land en toorn
over dit volk, 24 en zij
zullen vallen door de
scherpte des zwaards en
als gevangenen
weggevoerd worden onder
alle heidenen, en
Jeruzalem zal door
heidenen vertrapt worden,
totdat de tijden der
heidenen zullen vervuld
zijn.

In de drie vergelijkingen hierboven zien we dat er een “grote verdrukking” (Mattheüs en Marcus)
en een “grote nood” (Lucas) zou komen en we zien ook wanneer die zou komen. In Mattheüs
24:21 zien we de tijdsuitdrukking “dan”, en in Marcus 13:19 zien we “die dagen”. In de
voorafgaande verzen waren – de gruwel der verwoesting en de vlucht uit Judea – eerste eeuw
gebeurtenissen, dus vond de grote verdrukking die “dan” en “die dagen” zouden gebeuren, ook in
de eerste eeuw plaats.
Sommige christenen beredeneren dat de “grote verdrukking” en de “grote nood” in Mattheüs,
Marcus en Lucas geen betrekking hebben op gebeurtenissen in de eerste eeuw. Zij halen daarbij
de tekst in Mattheüs aan over de verdrukking: “zoals er niet geweest is van het begin der wereld
tot nu toe en nooit meer wezen zal”. Ze zeggen bijvoorbeeld dat de verdrukking in de tweede
wereldoorlog veel groter was; daarom kon ‘s werelds grootste verdrukking niet hebben plaats
gevonden in de eerste eeuw. We moeten echter gewoon toegeven dat de grote verdrukking uit de
Olijfberg Rede betrekking had op een eerste eeuw gebeurtenis:
• We hebben aangetoond dat de “gruwel der verwoesting” en de “vlucht uit Judea”
gebeurtenissen waren die in de eerste eeuw hebben plaats gevonden en daarom is ook de
grote verdrukking – die “dan” en “die dagen” zou plaats vinden - ook een voorval uit de
eerste eeuw.
• Jezus heeft zelf deze woorden “zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe
en nooit meer wezen zal” gesproken. Jezus zou een reden gehad hebben om het op die
manier te omschrijven. Als wij zeggen dat de eerste eeuw verdrukking niet ’s werelds
grootste verdrukking was, zeggen we eigenlijk dat Jezus zich had vergist.
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De val van Jeruzalem was de grootste vernietiging die de wereld van het “oude verbond” ooit had
meegemaakt en ook nooit meer zou meemaken, want het was hun laatste vernietiging die onder
hun “oude verbond” heeft plaats gevonden.
We gaan nu aan het vorige tabelschema de tijdsuitdrukking van Mattheüs 24:21, Marcus 13:19
toevoegen, gevolgd door de profetie van de grote verdrukking. We halen alleen de hoofdpunten
uit het vorige schema aan.
“Wanneer gij dan de gruwel
der verwoesting ziet staan”
(Mattheüs 24:15)

“Wanneer gij dan de
“Zodra gij nu Jeruzalem
gruwel der verwoesting
door legerkampen
ziet staan”
omsingeld ziet”
(Marcus 13:14)
(Lucas 21:10)
De tijdsperiode voor vervulling van deze profetie: de eerste eeuw

“dan”
“dan”
“dan”
(Mattheüs 24:15)
(Marcus 13:14)
(Lucas 21:21)
De tijdsperiode voor de vervulling: nog steeds de eerste eeuw
“laten wie in Judea zijn,
“laten die in Judea zijn,
“Laten die in Judea zijn,
vluchten naar de bergen”
vluchten naar de bergen” vluchten naar de bergen”
(Mattheüs 24:16)
(Marcus 13:14)
(Lucas 21:21)
De tijdsperiode voor de vervulling: nog steeds de eerste eeuw
“want dan”
“want die dagen”
(Mattheüs 24:21)
(Marcus 13:19)
De tijdsperiode voor de vervulling: nog steeds de eerste eeuw
“zal er een grote verdrukking
zijn, zoals er niet geweest is
van het begin der wereld tot
nu toe en ook nooit meer
wezen zal. En indien die dagen
niet ingekort werden, zou geen
vlees behouden worden; doch
ter wille van de uitverkorenen
zullen die dagen worden
ingekort.”
(Mattheüs 24:21-22)

“zullen zulk een
“Want er zal grote nood
verdrukking brengen als
zijn over het land en toorn
er niet geweest is van het over dit volk, en zij zullen
begin der schepping, die
vallen door de scherpte
God geschapen heeft, tot des zwaards en als
nu toe, en ook nooit meer gevangenen weggevoerd
wezen zal. En indien de
worden onder alle
Here die dagen niet had
heidenen, en Jeruzalem zal
ingekort, zou geen vlees
door heidenen vertrapt
behouden worden, doch worden, totdat de tijden
ter wille van de
der heidenen zullen
uitverkorenen, die Hij
vervuld zijn.”
heeft uitverkoren, heeft
(Lucas 21:23b-24)
Hij die dagen ingekort.”
(Marcus 13:19-20)
De tijdsperiode voor de vervulling: nog steeds de eerste eeuw
* * * * *
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Voordat we onze onderzoek op de Olijfberg Rede gaan vervolgen, moeten onderkennen dat
Mattheüs 24 niet volmaakt chronologisch is. Bijvoorbeeld, in de verzen 5-14 (waar Hij sprak over
enkele aspecten van het einde der tijden), eindigt Hij met “en dan zal het einde gekomen zijn.”
Daarna, in de verzen 15-22 sprak Hij van andere dingen die zouden gebeuren binnen het
tijdsbestek voor “het einde” van vers 14. Vervolgens sprak Hij in de verzen 23-28 van nog meer
dingen die zouden gebeuren in het tijdsbestek voor “het einde”. Daarna wordt “het einde”
beschreven in de verzen 29-31. In vers 32 en verderop waarschuwt Jezus zijn volgelingen om op de
tekenen der tijden te letten en waakzaam te zijn, om vervolgens daarmee door te gaan tot in
hoofdstuk 25. Jezus vertelde zijn discipelen dat zij weg moesten gaan en de stad ontvluchten,
voordat deze omsingeld zou worden door de Romeinse legers.
In het volgende hoofdstuk zullen we kijken naar gebeurtenissen die plaats hebben gevonden na de
grote verdrukking in de eerste eeuw.
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De gebeurtenissen na de Grote Verdrukking
Sinds Mattheüs 24 niet chronologisch van opzet is, laten we eens verder gaan kijken naar
Mattheüs 24:29-31 en zijn parallel in Marcus 13:24-27 waar Jezus zijn bespreking over de grote
verdrukking van “die dagen” in de eerste eeuw samenvat. Mattheüs en Marcus beschrijven dat die
gebeurtenissen plaats zouden vinden na de verdrukking. We willen zeker zijn dat deze voorvallen
gebeurden na de verdrukking, dus we laten het verhaal van Lucas buiten beschouwing omdat hij
geen tijdsbestek aangeeft “na de verdrukking”, of “na die verdrukking”.
Mattheüs 24
29 Terstond na de verdrukking dier dagen zal
de zon verduisterd worden en de maan zal
haar glans niet geven en de sterren zullen van
de hemel vallen en de machten der hemelen
zullen wankelen. 30 En dan zal het teken van
de Zoon des mensen verschijnen aan de
hemel en dan zullen alle geslachten der aarde
wenen en zij zullen de Zoon des mensen zien
komen op de wolken des hemels, met grote
macht en heerlijkheid.

Marcus 13
24 Maar in die dagen, na die
verdrukking, zal de zon verduisterd
worden en de maan zal haar glans niet
geven. 25 En de sterren zullen van de
hemel vallen en de machten der
hemelen zullen wankelen.

De verdrukking “dier dagen” en “in die dagen” in bovengenoemde tekstpassages is dezelfde als de
eerste eeuw verdrukking van “die dagen” in Marcus 13:19 en “dan” in Mattheüs 24-21. In
bovengenoemde passages vertellen Mattheüs en Marcus over een paar voorvallen die zouden
plaats vinden na de verdrukking; daarom vonden ook die gebeurtenissen (zoals de verdrukking)
plaats in de eerste eeuw.
In Mattheüs 24:29 en Marcus 13:25 uit de tabel hierboven zien we een aantal van deze
gebeurtenissen in de eerste eeuw:
•
•
•
•

de zon zal verduisterd worden
de maan zal haar glans niet geven
de sterren zullen van de hemel vallen
de machten van de hemelen zullen wankelen

We kunnen aantonen dat het hier om symbolische uitdrukkingen gaat:
1. Deze profetieën waren vervuld in de eerste eeuw, maar sinds dat er in eerste eeuw geen
verslag is gevonden dat de hemellichamen een fysieke kosmische verandering zouden
hebben ondergaan, betekent dit zoveel dat de bijbel gebruik maakt van symbolische en
figuurlijke taal in die betreffende passages.
Dit type taalgebruik wordt “apocalyptische taal” genoemd, waar dramatische en
afschrikwekkende voorstellingen, zoals kosmische verwoestingen, worden gebruikt om in
menselijke termen het oordeel en de geweldige kracht van God uit te drukken.
Apocalyptische taal werd gebruikt om een dramatische verwoesting van een volk, de
ondergang van een dynastie, de verovering van een stad, of het omverwerpen van een
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natie te beschrijven. De bovengenoemde vier symbolische profetieën uit de Olijfberg Rede
hebben betrekking op de verwoesting van de Joodse wereld (het Judaïsme) uit eerste eeuw,
en niet de verwoesting van de zon, de maan, de sterren of de hemel.
2. In Jesaja 13 wordt een profetie beschreven van Gods oordeel over de natie Babylon (die zou
worden veroverd door Cyrus de Grote van Perzië in het jaar 539 voor Christus). Die profetie
maakt gebruik van dezelfde soort symbolische, apocalyptische taal die we ook zien in de
vier bovengenoemde profetieën uit de Olijfberg Rede. Laten we de woorden uit Jesaja eens
vergelijken met die uit Mattheüs en Marcus:
“Want de sterren en de
sterrenbeelden des hemels
doen hun licht niet stralen, de
zon is bij haar opgang
verduisterd en de maan laat
haar licht niet schijnen……”
“Daarom zal Ik de hemel
doen wankelen en de aarde
zal bevend van haar plaats
wijken door de verbolgenheid
van de HERE der heerscharen,
ten dage van zijn brandende
toorn.”
(Jesaja 13:10 en 13)

“de zon verduisterd worden
en de maan zal haar glans
niet geven en de sterren
zullen van de hemel vallen en
de machten der hemelen
zullen wankelen. 30 En dan
zal het teken van de Zoon des
mensen verschijnen aan de
hemel en dan zullen alle
geslachten der aarde wenen”
(Mattheüs 29-30)

“de zon verduisterd
worden en de maan zal
haar glans niet
geven. En de sterren
zullen van de hemel
vallen en de machten
der hemelen zullen
wankelen.”
(Marcus 13:24-25)

Gods profetie in Jesaja 13 hierboven was vervuld toen Babylon werd veroverd in de dagen van het
oude testament, maar omdat deze kosmische verandering niet letterlijk heeft plaats gevonden,
wordt duidelijk dat Jesaja hier gebruik heeft gemaakt van symbolische taal.
In bovengenoemde tekstpassages spraken beide Jesaja en Jezus tegen de Hebreeën, waarbij ze
gebruik maakten van identieke symbolische taal die hun Hebreeuwse gehoor zouden begrijpen.
Sinds de taal in Jesaja symbolisch is, zou de taal in Mattheüs en Marcus ook symbolisch moeten
zijn, tenzij er een reden is te geloven dat God (de auteur van de bijbel) bedoeld had, dat het op
een andere manier begrepen zou worden. Mattheüs en Marcus, als zowel Jesaja, maakten gebruik
van symbolische taal om daarmee de geweldige kracht van God en het oordeel over Zijn (een)
ongehoorzaam volk uit te beelden.
Laten we weer eens kijken naar de tabel die we gemaakt hebben aan het begin van dit hoofdstuk.
We gaan dan die tekstpassages eens vergelijken met Handelingen 2 en Joël 2-3 om te verifiëren
dat de profetieën in dat tabel in de eerste eeuw vervuld waren.
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Mattheüs 24
29 Terstond na de verdrukking dier dagen
zal de zon verduisterd worden en de maan
zal haar glans niet geven en de sterren
zullen van de hemel vallen en de machten
der hemelen zullen wankelen. 30 En dan zal
het teken van de Zoon des mensen
verschijnen aan de hemel en dan zullen alle
geslachten der aarde wenen….

Marcus 13
24 Maar in die dagen, na die verdrukking,
zal de zon verduisterd worden en de
maan zal haar glans niet geven. 25 En de
sterren zullen van de hemel vallen en de
machten der hemelen zullen wankelen.

In Handelingen 2 was het Joodse publiek getuige van de discipelen, die op een wonderlijke manier
in tongen spraken. Petrus zei in vers 16 dat “dit is het, waarvan gesproken is door de profeet Joel”.
Petrus verklaarde dat de profetieën van Joël nu waren begonnen om vervuld te worden – in die
laatste dagen (de laatste dagen van de Mozaïsche eeuw) Handelingen 2:17. In Handelingen 2:1920, haalde Petrus één van de profetieën uit Joël 2 aan:
“En Ik (God) zal wonderen geven in de Hemel boven en tekenen op de aarde beneden: bloed
en vuur en rookwalm. De zon zal veranderen in duisternis en de maan in bloed, voordat de
grote en geduchtige dag des Heren komt.”
Die profetie is parallel aan de profetieën uit Mattheüs 24 en Marcus 13 in de tabel hierboven. We
hebben aangetoond dat deze apocalyptische profetieën uit de Olijfberg Rede vervuld waren in de
eerste eeuw, en Petrus bevestigde dat feit, toen hij verklaarde dat de apocalyptische profetieën uit
Joël (dezelfde profetieën als in Mattheüs en Marcus) vervuld zouden worden in de eerste eeuw
(“in de laatste dagen”). De profetie over de verwoesting van Jeruzalem in Joël 3, bevestigt ook dat
Joël 2 profeteerde over gebeurtenissen die zich afspelen in dezelfde tijdsperiode, in de eerste
eeuw dus.
In die tabel hierboven zegt de profetie in Mattheüs 24:30a, “En dan zal het teken van de Zoon des
mensen verschijnen aan de hemel en dan zullen alle geslachten der aarde wenen.…”. Dit vers is een
vervolg op profetieën uit de Olijfberg Rede die zouden worden vervuld in de eerste eeuw. In de
dagen van de grote verdrukking zagen de mensen niet letterlijk Jezus; in plaats daarvan zagen ze
het teken van Hem. Toen zij getuigen waren van de vervulling van de profetieën van Jezus (zoals de
verwoesting van Jeruzalem), zouden zij begrijpen, ofwel “zien”, dat de hand van God de architect
was van al die gebeurtenissen. Toen de Joodse natie (“de geslachten of stammen der aarde”), “het
teken van de Zoon des mensen” zag verschijnen, was dit voor hun het bewijs van de vervulling van
de profetieën van Jezus. Ze zouden gaan “wenen” omdat ze Jezus hadden afgewezen; ze
realiseerden zich (te laat) dat Jezus de Messias was. Toen ‘begrepen’ ze dat de profetie van Jezus
in Lucas 11:49-50 over hun werd vervuld: “Daarom zegt ook de wijsheid Gods: Ik zal tot hen zenden
profeten en apostelen en van hen zullen zij sommigen doden en vervolgen, opdat van dit geslacht
afgeëist worde het bloed van al de profeten, dat vergoten is sinds de grondvesting der wereld,”.
Op de volgend pagina gaan we aan onze tabelschema, de verzen van de Olijfberg Rede van het
begin van dit hoofdstuk toevoegen. Zoals we dit eerder deden, laten we dit schema op één pagina
zien en halen daarbij alleen de hoofdpunten uit de Olijfberg Rede aan.
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“Wanneer gij dan de gruwel
der verwoesting ziet staan”
(Mattheus 24:15)

“Wanneer gij dan de gruwel
der verwoesting ziet staan”
(Marcus 13:14)

“Zodra gij nu Jeruzalem
door legerkampen
omsingeld ziet”
(Lucas 21:10)
De tijdsperiode voor vervulling van deze profetie: de eerste eeuw

“dan”
“dan”
“dan”
(Mattheus 24:15)
(Marcus 13:14)
(Lucas 21:21)
De tijdsperiode voor de vervulling: nog steeds de eerste eeuw
“laten wie in Judea zijn,
“laten die in Judea zijn,
“Laten die in Judea zijn,
vluchten naar de bergen”
vluchten naar de bergen”
vluchten naar de bergen”
(Mattheus 24:16)
(Marcus 13:14)
(Lucas 21:21)
De tijdsperiode voor de vervulling: nog steeds de eerste eeuw
“want dan”
“want die dagen”
(Mattheus 24:21)
(Marcus 13:19)
De tijdsperiode voor de vervulling: nog steeds de eerste eeuw
“zal er een grote verdrukking “zullen zulk een verdrukking “Want er zal grote nood
zijn”
brengen”
zijn”
(Mattheus 24:21-22)
( Marcus 13:19-20)
(Lucas 21:23b-24)
De tijdsperiode voor de vervulling: nog steeds de eerste eeuw
“Terstond na de verdrukking
“Maar in die dagen, na de
dier dagen”
verdrukking,”
(Mattheus 24:29)
(Marcus 13:24)
De tijdsperiode voor de vervulling: nog steeds de eerste eeuw
“zal de zon verduisterd
“zal de zon verduisterd
worden en de maan zal haar
worden en de maan zal haar
glans niet geven en de sterren glans niet geven. En de
zullen van de hemel vallen en sterren zullen van de hemel
de machten der hemelen
vallen en de machten der
zullen wankelen. 30 En dan
hemelen zullen wankelen.”
zal het teken van de Zoon des (Marcus 13:24-25)
mensen verschijnen aan de
hemel en dan zullen alle
geslachten der aarde wenen”
(Mattheus 29-30)
De tijdsperiode voor de vervulling: nog steeds de eerste eeuw
Alle Profetieën uit de Olijfberg Rede die we tot zover hebben bekeken, werden vervuld in de
eerste eeuw.

Laten we nu kijken naar de volgende profetieën van Mattheüs en Marcus, die een vervolg zijn op
de profetieën die werden vervuld in de eerste eeuw:
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Mattheüs 24
30 en zij zullen de Zoon des mensen zien
komen op de wolken des hemels, met grote
macht en heerlijkheid. 31 En Hij zal zijn
engelen uitzenden met luid bazuingeschal
en zij zullen zijn uitverkorenen verzamelen
uit de vier windstreken, van het ene uiterste
der hemelen tot het andere.

Marcus 13
26 En dan zullen zij de Zoon des
mensen zien komen op de wolken, met
grote macht en heerlijkheid. 27 En dan
zal Hij zijn engelen uitzenden en zijn
uitverkorenen verzamelen uit de vier
windstreken, van het uiterste der
aarde tot het uiterste des hemels.

In de verhandelingen van Mattheüs en Marcus hierboven profeteerde Jezus dat Hij te zien zou zijn
komende op/in de wolken. Deze profetie zou vervuld moeten worden in de eerste eeuw, na de
grote verdrukking, maar omdat van de tijd in de eerste eeuw geen verslaggeving gevonden was
van het letterlijke komen van Jezus op de wolken, betekent dit dat Jezus gebruik maakte van
symbolische taal. We komen later in een ander artikel op dit soort taalgebruik terug.
Mattheüs 24:31(hierboven) zegt: “En Hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal en zij
zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het ene uiterste der hemelen tot
het andere.” De parallel vers in Marcus 13:27 zegt: “En dan zal Hij zijn engelen uitzenden en zijn
uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het uiterste der aarde tot het uiterste des
hemels.”
Deze tekstpassages van Mattheüs en Marcus zijn belangrijk om twee redenen:
1. Zij zijn twee van de twaalf “Tweede Komst” tekstpassages die we eerder hadden vermeld.
Deze passages van Mattheüs en Marcus zijn een profetie van de Tweede Komst en de dag
van het oordeel. We hadden genoemd dat deze twee passages ook betrekking hadden op
de dag van het oordeel omdat het verzamelen (de geestelijke oogst) in deze verzen
gelijkwaardig is aan het verzamelen/oordeel in Mattheüs 3:12 en 13:47-48. Laten we deze
tekstpassages uit Mattheüs 3 en 13 eens vergelijken met de passages uit de Olijfberg Rede:
Mattheus 3:12

Hij (Jezus) zal…

Zijn graan in de
schuur
Mattheus 13:47-48 Wanneer het sleepnet vol is, het goede in
haalt men het op de oever,
vaten
en zet zich neer en gaat
Mattheus 24:31
zij (Jezus’ engelen) zullen
Zijn
uitverkorenen
Mattheus 13:27
zal Hij (Jezus) zijn engelen
uitverkorenen
uitzenden en zijn

verzamelen
verzamelen

verzamelen
verzamelen

2. Die “Tweede Komst” profetie van Mattheüs 24:30 en Marcus 13:26 is een vervolg op de
voorafgaande profetieën uit de Olijfberg Rede, die in de eerste eeuw waren vervuld.
Daarom zijn de “Tweede Komst” profetieën van Mattheüs en Marcus ook vervuld in de
eerste eeuw.
We zien dus, dat in de Olijfberg Rede Jezus profeteerde dat de gebeurtenissen van de Tweede
Komst zouden plaats vinden in de eerste eeuw: ze zouden de “Zoon des mensen zien komen op de
20

wolken, en Hij zou zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal, en zijn engelen zouden zijn
uitverkorenen verzamelen”.
In de volgende twee tabellen kunnen we zien dat Jezus bevestigde dat zijn Tweede Komst zou
plaats vinden in de eerste eeuw:
“Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan,
voor dat dit alles geschiedt” (Mattheüs 24:34)
↓
Tijdsperiode voor de vervulling van deze profetie: de eerste eeuw
“Hij zal zijn engelen uitzenden met luid
bazuingeschal en zij zullen zijn uitverkorenen
verzamelen uit de vier windstreken, van het ene
uiterste der hemelen tot het andere”
(Mattheüs 24:31)
In de twee tabellen hierboven verwijst de uitdrukking “dit alles” uit Mattheüs 24:34 terug naar
Mattheüs 24:31, waar we de profetie van de Tweede Komst in zien. In die tabellen liet Jezus zien
dat de Tweede Komst (vers 31) één van de gebeurtenissen zou zijn, die plaats zouden vinden in de
tijd van “dit geslacht” (generatie), in de eerste eeuw dus.
Het feit dat de oogst in Mattheüs 24:31 zou plaats vinden in de eerste eeuw was bevestigd door
Jezus in Mattheüs 13:39-24, waar Hij aan de discipelen de gelijkenis van het onkruid (wieden)
uitlegde:
“de vijand, die het gezaaid heeft, is de duivel; de oogst is de voleinding der wereld; de
maaiers zijn de engelen. Zoals nu het onkruid verzameld wordt en met vuur verbrand, zo zal
het gaan bij de voleinding der eeuwen. De Zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden en zij
zullen uit zijn Koninkrijk verzamelen al wat tot zonde verleidt en hen, die de ongerechtigheid
bedrijven, en zij zullen hen in de vurige oven werpen; daar zal het geween zijn en het
tandengeknars.”
In de tekstpassage hierboven was de “oogst” onderdeel van het “verzamelen” van zijn
uitverkorenen uit Mattheüs 24:31 in de tabellen. Beide passages verwijzen naar de geestelijke
oogst bij de Tweede Komst. Jezus legde uit dat de oogst/verzameling van het onkruid plaats zou
vinden “bij de voleinding der eeuwen”. Jezus leefde in de Mozaïsche eeuw, dus de oogst/Tweede
Komst zou plaats vinden “aan het einde der Mozaïsche eeuwen”. Zoals we later meer in detail
gaan zien, eindigde de Mozaïsche eeuw met de verwoesting van Jeruzalem, toen God het Judaisme
(de tempel, het Levitisch priesterschap, het offersysteem) vernietigde door middel de grote
verdrukking in de eerste eeuw door de Romeinse legermachten.
Sinds Jezus profeteerde dat de oogst/Tweede Komst zou plaats vinden aan het einde van de
Mozaïsche eeuw, en sinds het einde van de Mozaïsche eeuw zou plaats vinden bij de verwoesting
van Jeruzalem, betekent dit, dat de oogst/Tweede Komst ook zou plaats vinden ten tijde van de
verwoesting van Jeruzalem.
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Wanneer verder de uitdrukking “einde der eeuwen “ gaan bekijken, vinden we nog meer bewijs dat
de Tweede Komst zou plaats vinden in de eerste eeuw. Toen Jezus de gelijkenis van het onkruid
uitlegde zei Hij,
“Zoals nu het onkruid verzameld wordt en met vuur verbrand, zo zal het gaan bij de
voleinding der eeuwen. De Zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden en zij zullen uit zijn
Koninkrijk verzamelen al wat tot zonde verleidt en hen, die de ongerechtigheid bedrijven, en
zij zullen hen in de vurige oven werpen;”
Deze twee zinsdelen zijn parallel aan elkaar: het onkruid zou worden “verzameld en met vuur
verbrand” (het eerste zinsdeel), en de onrechtvaardigen zouden “verzameld worden en geworpen
in de vurige oven” (het tweede zinsdeel). Daar dus deze twee zinsdelen parallel aan elkaar zijn en
sinds “het onkruid verzameld en verbrand zou worden….bij de voleinding der eeuwen” (in de eerste
eeuw dus), betekent dit, dat de “de Zoon des mensen zijn engelen (zou) uitzenden om de
onrechtvaardigen te werpen in de vurige oven” ook zou plaats vinden aan het einde van de
Mozaïsche eeuw (in de eerste eeuw dus). Sinds dit profetieën zijn over het definitieve
oordeel/Tweede Komst, en sinds deze profetieën zouden plaats vinden aan het einde van de
Mozaïsche eeuw in de eerste eeuw, betekent dit, dat het oordeel/Tweede Komst ook plaats zou
vinden aan het einde van de Mozaïsche eeuw (in de eerste eeuw dus).
Daarom is het tijdstip van de Tweede Komst in eerste eeuw, zoals geprofeteerd door Jezus in zijn
gelijkenis van het onkruid, hetzelfde tijdstip zoals dat ook was geprofeteerd was door Jezus in zijn
Olijfberg Rede (zoals je kan zien in de tabellen hierboven).
De Tweede Komst vond dus plaats in de eerste eeuw, maar het was géén letterlijke, fysieke
terugkeer van Jezus, (later gaan we in op de aard van de Tweede Komst).
De meeste christenen geloven dat deze Olijfberg Rede niet ging over werkelijke Tweede Komst; zij
geloven dat deze profetie ging over een komst van Jezus, maar niet de Tweede Komst. Zij geloven
dat de verzen van Mattheüs en Marcus alleen maar een beeld zijn van de tweede/laatste komst.
De meeste christenen geloven dat Mattheüs 24:1-29 of 24:1-35 gaan over de verwoesting van
Jeruzalem en dus, omdat Jezus in die tijd nog niet fysiek is teruggekomen, geloven ze dat Jezus niet
profeteerde over de werkelijke Tweede Komst in Mattheus 24:31 (“Hij zal zijn engelen uitzenden
met luid bazuingeschal en zij zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het
ene uiterste der hemelen tot het andere”).
Jezus echter profeteerde wel degelijk over zijn daadwerkelijke Tweede Komst. Er is geen enkele
indicatie in de tekst van de Olijfberg Rede dat Jezus profeteerde over een beeld van zijn Tweede
Komst. Mattheüs 24:31 laat zien dat na het einde van de verdrukking in de eerste eeuw, Jezus “zijn
engelen zal uitzenden met luid bazuingeschal en zij zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier
windstreken, van het ene uiterste der hemelen tot het andere”. Dit zijn daadwerkelijke
gebeurtenissen van de Tweede Komst – Jezus zond zijn engelen, met trompetgeschal, en
verzamelde (de geestelijk oogst) zijn getrouwe volgelingen (uitverkorenen). Dit is één van de
verzen van de Tweede Komst die we eerder noemden in dit artikel en, net als die andere verzen,
beschrijft het de daadwerkelijke Tweede Komst en niet een beeld daarvan. De daadwerkelijke
Tweede Komst vond plaats in de eerste eeuw na de grote verdrukking, maar was geen letterlijk,
fysieke terugkomst van Jezus.
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Een andere reden dat Jezus profeteerde over de daadwerkelijke Tweede Komst (en niet een beeld
daarvan) is dat alle overige profetieën van het oude testament uiterlijk 70 jaar na Christus waren
vervuld. We zullen hier verderop in dit hoofdstuk wat dieper op ingaan.
*****
Eerder in dit artikel keken we naar de verklaring van Jezus in Lucas 21:22, “want dit zijn de dagen
van vergelding, waarin alles wat geschreven is, in vervulling gaat.” We lieten zien dat “de dagen
van vergelding” equivalent was aan de Romeinse verdrukking die over de Joden zou komen. Het
feit dat de “dagen van vergelding” zich afspeelde in de eerste eeuw is overduidelijk.
Laten we eens beginnen opnieuw te kijken naar Lucas 21:22, maar laten we focussen op het
laatste gedeelte van die verklaring: “want dit zijn de dagen van vergelding, waarin alles wat
geschreven is, in vervulling gaat.” Op het moment dat Jezus zijn Olijfberg rede uitsprak, zou “alles
wat geschreven is” betrekking hebben op profetieën uit het oude testament – de wet en de
profeten. In dat betreffende vers van Lucas profeteerde Jezus in “de dagen van vergelding” (in de
dagen van de grote verdrukking in de eerste eeuw) dat alle overige profetieën van het oude
testament zouden worden vervuld en dus “alles wat geschreven is, in vervulling gaat.” De Oude
Testament profetieën die nog niet waren vervuld (maar vervuld zouden worden in de “dagen van
vergelding” in de eerste eeuw) waren inclusief de Tweede Komst, de dag van het oordeel, de
opstanding uit de doden, het voorbijgaan van de eerste hemel en de eerste aarde, en de komst
van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Deze profetieën zien we ook terug in de volgende Oude
Testament tekstpassages:
“Ik bleef toekijken in de nachtgezichten en zie, met de wolken des hemels kwam iemand
gelijk een Mensenzoon; hij begaf zich tot de Oude van dagen, en men leidde hem voor
deze; en hem werd heerschappij gegeven en eer en Koninklijke macht, en alle volken, natiën
en talen dienden hem. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die niet zal vergaan, en
zijn koningschap is een, dat onverderfelijk is……. daarna zullen de heiligen des Allerhoogsten
het koningschap ontvangen, en zij zullen het koningschap bezitten tot in eeuwigheid, ja, tot
in eeuwigheid der eeuwigheden.” (Daniël 7:131-14 en 18)
Profetieën over het openen van het boek des levens en de opstanding van de doden:
“Te dien tijde zal Michaël opstaan, de grote vorst, die de zonen van uw volk terzijde staat; en
er zal een tijd van grote benauwdheid zijn, zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan,
tot op die tijd toe. Maar in die tijd zal uw volk ontkomen: al wie in het boek geschreven
wordt bevonden. Velen van hen die slapen in het stof der aarde, zullen ontwaken, dezen tot
eeuwig leven en genen tot versmading, tot eeuwig afgrijzen. En de verstandigen zullen
stralen als de glans van het uitspansel, en die velen tot gerechtigheid hebben gebracht als
de sterren, voor eeuwig en altoos.” (Daniël 12:1-3)
Profetieën over het voorbijgaan van de eerste hemel en de eerste aarde en de komst van de
nieuwe hemel en de nieuwe aarde:
“Heft uw ogen op naar de hemel en aanschouwt de aarde beneden; want de hemel
verdwijnt als rook, de aarde vergaat als een kleed en haar bewoners sterven als muggen,
maar mijn heil duurt eeuwig en mijn gerechtigheid wordt niet verbroken…… Want zie, Ik
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schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; aan wat vroeger was, zal niet gedacht
worden, het zal niemand in de zin komen.” (Jesaja 51:6 en 65:17)
Deze Oude Testament profetieën waren profetieën over daadwerkelijke gebeurtenissen; ze
waren geen profetieën over beelden van gebeurtenissen. Bijvoorbeeld, in de tekstpassages
van Daniël 12:1-3 is geen indicatie dat deze beelden zouden zijn van de betreffende
gebeurtenissen; deze profetieën gaan over werkelijke gebeurtenissen, over het openen van
het boek des levens, opstanding van de doden, en eindoordeel van de doden. Deze
daadwerkelijke gebeurtenissen waren vervuld in de eerste eeuw samen met de rest van de
Oude Testament profetieën.
Laten we eens een logische volgorde maken die een voorstelling geeft van de vervulling van
de profetieën van Daniël:
1. Het voorbijgaan van de hemel en aarde is nauw verbonden met de dag van het oordeel
en de Tweede Komst.
2. Het voorbijgaan van de hemel en aarde is equivalent aan de verwoesting van Jeruzalem.
3. Daarom is de verwoesting van Judaïsme nauw verbonden met de dag van het oordeel en
de tweede Komst.
4. Daar de verwoesting van het Judaïsme nauw verbonden is met de dag van het oordeel
en de Tweede Komst en sinds de verwoesting van het Judaïsme plaats vond in de eerste
eeuw, betekent dit dat de dag van het oordeel en de Tweede Komst ook plaats vonden
in de eerste eeuw.
Deze Oude Testament profetieën waren vervuld tijdens de grote verdrukking in de eerste eeuw,
maar omdat Jezus niet fysiek terugkeerde en alle doden niet fysiek uit hun graven opstonden, en
de eerste hemel en de eerste planeet aarde niet letterlijk waren vervangen door een nieuwe
hemel en een nieuwe planeet aarde, moeten deze gebeurtenissen niet letterlijk genomen worden.
Het feit dat deze gebeurtenissen plaats vonden, maar niet letterlijke en visuele waren, moet tot de
conclusie leiden dat het om een symbolische interpretatie gaat. Zelfs als we niet begrijpen hoe we
deze gebeurtenissen symbolisch moeten zien, blijft het een feit dat zij symbolisch waren. Mede
omdat deze gebeurtenissen duidelijk plaats vonden in de eerste eeuw, en ook omdat er geen
verslaggeving gevonden is die aangeeft dat deze gebeurtenissen daadwerkelijk letterlijk en visueel
hebben plaats gevonden, vereist het een symbolische uitleg. Deze passages maken gebruik van
een symbolische taal om de geestelijke vervulling van Gods plan te omschrijven: verlossing van de
getrouwen (uitverkorenen) en straf voor de goddelozen. We gaan het gebruik van symbolische en
figuurlijke taal wat verderop uitleggen.
Laten we eens opnieuw gaan kijken naar de verklaring van Jezus in Lucas 21:22, “want dit zijn de
dagen van vergelding, waarin alles wat geschreven is, in vervulling gaat.” Eerder lieten we zien wat
de betekenis van deze verklaring was: in de eerste eeuw (in “de dagen van vergelding”) zouden
alle overige profetieën van het Oude Testament worden vervuld (“alles wat geschreven is, in
vervulling gaat”). Sinds alle overige profetieën van het Oude Testament waren vervuld in de dagen
van de grote verdrukking (“de dagen van vergelding”), betekent dit, dat de Tweede Komst (één
van de overige profetieën) was vervuld in de eerste eeuw. Laten we eens wat andere
tekstpassages gaan bekijken die hetzelfde laten zien: waar de grote verdrukking plaats vond,
gevolgd door de Tweede Komst.
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Laten we weer eens een tabel maken die begint met Lucas 21:22. De verzen worden
geparafraseerd in de tweede en derde kolomhoofden, en als dragen hoofd, “In de dagen van
eerste eeuw van de grote verdrukking…..alle overige profetieën van het Oude Testament worden
vervuld – inclusief de gebeurtenissen van de Tweede Komst.
Vers

Lukas 21:22

In de dagen van grote
verdrukking in de eerste
eeuw
“want dit zijn de dagen
van vergelding,

Alle overige profetieën uit het Oude
Testament zullen vervuld worden –
inclusief de gebeurtenissen van de
Tweede Komst
waarin alles wat geschreven is, in
vervulling gaat.”

In onze studie over de Olijfberg Rede eerder in dit hoofdstuk zagen we dat de profetie van de
grote verdrukking gevolgd werd door de gebeurtenissen van de Tweede Komst. Laten we die
betreffende tekstpassages uit Mattheüs en Lucas aan de tabel toevoegen:
Vers

Lukas 21:22
Mattheüs 24:21,31

Marcus 13:19,27

In de dagen van grote
verdrukking in de eerste
eeuw

Alle overige profetieën uit het Oude
Testament zullen vervuld worden –
inclusief de gebeurtenissen van de
Tweede Komst
Want dit zijn de dagen
dat alles wat geschreven is, in
van vergelding
vervulling gaat”
want dan zal er een grote Hij zal zijn engelen uitzenden met luid
verdrukking zijn…
bazuingeschal en zij zullen zijn
uitverkorenen verzamelen uit de vier
windstreken, van het ene uiterste der
hemelen tot het andere
Want in dier dagen zal er En dan Hij zal zijn engelen uitzenden en
een grote verdrukking zijn zijn uitverkorenen verzamelen uit de
vier windstreken, van het ene uiterste
der aarde tot het uiterste des hemels

In het vers van Lucas bovenin de tabel presenteerde Jezus een algemene waarheid; in Mattheüs en
Marcus presenteerde Hij voorbeelden die laten zien wat de inhoud van die waarheid is. In Lucas
profeteerde Jezus dat alle overige profetieën uit het Oude Testament vervuld zouden worden in de
dagen van de grote verdrukking; in Mattheüs en Marcus profeteerde Hij dat de Tweede Komst
(één van die overige profetieën) in die tijd vervuld zou worden.
Sinds alle overige profetieën uit het Oude Testament vervuld zouden worden in de dagen van
grote verdrukking in de eerste eeuw, en sinds de Tweede Komst één van die overige profetieën
was (de werkelijke Tweede Komst – en niet een beeld daarvan) moest die plaats vinden in de
eerste eeuw. Als de Tweede Komst niet plaats had gevonden in de eerste eeuw, dan had Jezus zich
vergist toen Hij zei dat “alles wat geschreven is, in vervulling gaat” in “de dagen van vergelding” (in
de dagen van de grote verdrukking in de eerste eeuw).
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Laten we eens opnieuw kijken naar de verklaring van Jezus in Lucas 21:22, “want dit zijn de dagen
van vergelding, dat alles wat geschreven is, in vervulling gaat.” In vers 32 van dat zelfde hoofdstuk
van Lucas, legde Jezus de nadruk op het feit dat alle overige profetieën vervuld zouden worden in
de eerste eeuw, toe Hij zei, “Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat dit
alles is geschiedt.” De uitdrukking “alles” heeft betrekking op al de overige profetieën in de bijbel.
In vers 32, zei Jezus dat alle overige profetieën van de bijbel zouden worden vervuld binnen het
tijdsbestek van dat geslacht in de eerste eeuw.
Laten we nu een tabel maken die de parallel laat zien tussen Lucas 21:22 en 32 met betrekking tot
de vervulling van de Profetieën.
Vers

Lucas 21:22
Lucas 21:32

In de eerste eeuw…

Want dit zijn de dagen van
vergelding,
Voorwaar, Ik zeg u, dit
geslacht zal geenszins
voorbijgaan,

Alle overige profetieën van het
Oude Testament zullen vervuld
worden
dat alles wat is geschreven, in
vervulling gaat”
voordat dit alles is geschiedt.

De tweede Komst was één van de profetieën uit het Oude Testament, en sinds alle overige
profetieën van het Oude testament vervuld zouden worden in “de dagen van vergelding” (in de
eerste eeuw) betekent dit, dat de Tweede Komst heeft plaats gevonden in de eerste eeuw. Dit laat
zien dat Jezus profeteerde over de werkelijke Tweede Komst (en niet een beeld er van) in de
Olijfberg Rede in Mattheus 24:31 en Marcus 13:27.
Jezus kon niet hebben geprofeteerd over “een beeld” van de Tweede Komst omdat Hij anders
zichzelf zou tegen spreken; Hij zou moeten zeggen dat alle overige profetieën vervuld zou worden
in de eerste eeuw, maar Hij zou ook moeten zeggen dat alle overige profetieën niet vervuld
zouden worden in de eerste eeuw omdat (vermoedelijk) de profetie van de werkelijke Tweede
Komst dan niet vervuld zou worden.
* * * * *
We hebben nu laten zien dat de overige Oude Testament profetieën vervuld waren in de eerste
eeuw, maar de meeste christenen zullen nog steeds geloven dat de gebeurtenissen van de Tweede
Komst in Openbaring nog niet vervuld zijn.
We kunnen de parallellen vinden tussen de profetieën in Openbaring en de drie Oude Testament
profetieën die we eerder hebben opgeschreven.
We gaan nu een tabel maken die deze parallellen laat zien, om ze vervolgens te evalueren.
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“Ik bleef toekijken in de nachtgezichten en
“En ik zag en zie, een witte wolk, en op de
zie, met de wolken des hemels kwam
wolk iemand gezeten als eens mensen
iemand gelijk een Mensenzoon; hij begaf
zoon met een gouden kroon op zijn hoofd
zich tot de Oude van dagen, en men leidde
en een scherpe sikkel in zijn hand. En een
hem voor deze; en hem werd heerschappij
andere engel kwam uit de tempel en riep
gegeven en eer en Koninklijke macht, en alle met luider stem tot Hem, die op de wolk
volken, natiën en talen dienden hem. Zijn
gezeten was: Zend uw sikkel uit en maai,
heerschappij is een eeuwige heerschappij,
want de ure om te maaien is gekomen,
die niet zal vergaan, en zijn koningschap is
want de oogst der aarde is geheel rijp
een, dat onverderfelijk is……daarna zullen de geworden…...En de engel wierp zijn sikkel
heiligen des Allerhoogsten het koningschap op de aarde en oogstte van de wijngaard
ontvangen, en zij zullen het koningschap
der aarde en wierp het in de grote
bezitten tot in eeuwigheid, ja, tot in
persbak van de gramschap Gods.”
eeuwigheid der eeuwigheden.”
(Openbaring 14:14-16,19)
(Daniël 7:13-14,18)
Profetieën van de tweede komst en de dag van het oordeel
“Te dien tijde zal Michaël opstaan, de grote “En ik zag de doden, de groten en de
vorst, die de zonen van uw volk terzijde
kleinen, staande voor de troon, en er
staat; en er zal een tijd van grote
werden boeken geopend. En nog een
benauwdheid zijn, zoals er niet geweest is
ander boek werd geopend, het (boek) des
sinds er volken bestaan, tot op die tijd toe.
levens; en de doden werden geoordeeld
Maar in die tijd zal uw volk ontkomen: al wie op grond van hetgeen in de boeken
in het boek geschreven wordt
geschreven stond, naar hun werken. En
bevonden. Velen van hen die slapen in het
de zee gaf de doden, die in haar waren,
stof der aarde, zullen ontwaken, dezen tot
en de dood en het dodenrijk gaven de
eeuwig leven en genen tot versmading, tot
doden, die in hen waren, en zij werden
eeuwig afgrijzen.”
geoordeeld, een ieder naar zijn werken.”
(Daniël 12:1-2)
(Openbaring 20:12-13)
Profetieën van de opening van het boek des levens en de opstanding uit de doden
“Heft uw ogen op naar de hemel en
“En ik zag een nieuwe hemel en een
aanschouwt de aarde beneden; want de
nieuwe aarde, want de eerste hemel en
hemel verdwijnt als rook, de aarde vergaat
de eerste aarde waren voorbijgegaan, en
als een kleed en haar bewoners sterven als
de zee was niet meer.”
muggen, maar mijn heil duurt eeuwig en
(Openbaring 21:1)
mijn gerechtigheid wordt niet
verbroken……Want zie, Ik schep een nieuwe
hemel en een nieuwe aarde; aan wat
vroeger was, zal niet gedacht worden, het
zal niemand in de zin komen.”
(Jesaja 51:6; 65:17)
Profetieën van het voorbijgaan van de eerste hemel en eerste aarde en de komst van een nieuwe
hemel en nieuwe aarde
We hebben eerder vastgesteld dat de overige Oude Testament profetieën waren vervuld in de
eerste eeuw. Daarom zijn de profetieën van Daniël en Jesaja in de tabellen hierboven vervuld. Er is
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geen indicatie in de bijbel dat deze profetieën een afbeelding zouden zijn van gebeurtenissen; dit
waren profetieën van daadwerkelijke gebeurtenissen. Deze actuele Tweede Komst profetieën
(zoals ook de rest van overige Oude Testament profetieën) waren vervuld in de eerste eeuw.
Als we zeggen dat deze parallel profetieën uit het boek Openbaring (in bovenstaande tabellen) nog
steeds niet vervuld zouden zijn, dan zou dat betekenen dat de Tweede Komst opnieuw zal moeten
plaats vinden; maar ook de opening van het boek des levens, de opstanding van de doden, en het
voorbijgaan van de eerste hemel en eerste aarde zal opnieuw moeten plaats vinden, en vervolgens
de komst van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De vervulling van die daadwerkelijke
gebeurtenissen vonden echter plaats in de eerste eeuw (in de ”dagen van vergelding”) en er is
geen indicatie in de bijbel dat dezelfde gebeurtenissen weer opnieuw ergens in de toekomst zullen
plaats vinden.
Daarom kunnen we nu uit de vorige tabel vaststellen:
• Toen Daniël 7:13-14,18 was vervuld in de eerste eeuw, was Openbaring 14:14-16 (zijn
parallel) ook vervuld, omdat Daniël en Openbaring betrekking hebben op dezelfde
gebeurtenissen (de Tweede Komst en de dag van het oordeel).
• Toen Daniël 12:1-2 was vervuld in de eerste eeuw, was Openbaring 20:12-13 (zijn parallel)
ook vervuld, omdat Daniël en Openbaring betrekking hebben op dezelfde gebeurtenissen
(de opening van het boek des levens en de opstanding uit de doden).
• Toen Jesaja 51:6, 65:17 was vervuld in de eerste eeuw, was Openbaring 21:1 (zijn parallel)
ook vervuld, omdat Jesaja en Openbaring betrekking hebben op dezelfde gebeurtenissen
(het voorbijgaan van de eerste hemel en de eerste aarde en de komst van een nieuwe
hemel en nieuwe aarde).
De daadwerkelijke gebeurtenissen van de tweede Komst vonden plaats in de eerste eeuw, maar
als we zeggen dat de profetieën in Openbaring nog niet vervuld zijn, zeggen we eigenlijk dat voor
al deze profetieën een dubbele vervulling moet plaats vinden, maar dat is niet wat de bijbel leert.
Alle profetieën in Openbaring waren vervuld in de eerste eeuw – in dezelfde tijd dat ook al de
overige Oude Testament profetieën waren vervuld. Alle profetieën zijn vervuld; er zijn geen
toekomstige profetieën die nu nog vervuld moeten worden.
In Openbaring 21:1 (zie tabel hierboven), schreef Johannes: “En ik zag een nieuwe hemel en een
nieuwe aarde want de eerste hemel en de eerste aard waren voorbijgegaan.” Dit is belangrijk om
twee redenen:
1. Het voorbijgaan van de hemel en aarde betekent dat alle profetieën waren vervuld. We
weten dit uit de verklaring van Jezus’ Bergrede in Mattheüs 5:18, “Want voorwaar, Ik zeg u:
Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota of één tittel vergaan van de wet, eer
alles zal zijn geschied.” Dat betekent dat alle profetieën vervuld zouden moeten zijn voordat
de hemel en aarde voorbij zouden gaan; daarom, wanneer dan de hemel en aarde
voorbijgegaan zijn, dan zouden ook alle profetieën vervuld moeten zijn.
2. Het voorbijgaan van de hemel en aarde is ook belangrijk, omdat we hadden vastgesteld dat
de hemel en de aarde voorbijgegaan zijn in de eerste eeuw. Zoals we hebben geleerd in het
voorafgaande hoofdstuk, alle profetieën zouden vervuld moeten zijn voordat de hemel en
aarde voorbijgegaan waren; dus als de hemel en aarde voorbijgegaan waren in de eerste
eeuw, zouden alle profetieën vervuld moeten zijn. En omdat alle profetieën vervuld waren
28

in de eerste eeuw, zijn er geen toekomstige profetieën die nu nog vervuld moeten worden.
Elke profetie in de bijbel is vervuld.
Het voorbijgaan van de hemel en de aarde is symbolische verbondstaal die het einde van de
eeuwen (ook wel wereld) beschrijft – het einde van het Mozaïsch tijdperk ofwel het einde van
het Judaïsme. Het was de door God gearrangeerde verwoesting van de tempel, het Levitisch
priesterschap en het offersysteem door middel van de grote verdrukking in de eerste eeuw
door Romeinse legers.
In de Olijfberg Rede in Mattheüs 24:25 zei Jezus, “De Hemel en aarde gaan zullen voorbijgaan,
maar mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan”. Jezus verklaarde dat de wet van Mozes
(“eerste hemel en eerste aarde”/het oude verbond) voorbij zou gaan (in de dagen van de
verdrukking in de eerste eeuw), maar de wet van Christus (“Mijn woorden”/het nieuwe
verbond) zal nooit voorbijgaan.
We kunnen ook het equivalent zien tussen “hemel en aarde” en de wet van Mozes in Mattheüs
5:17-18, waar Jezus zei,
“Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten (de wet van Mozes) te
ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. Want voorwaar, Ik
zeg u: Eer de hemel en de aarde (de wet van Mozes) vergaat, zal er niet één jota of één tittel
vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied.”
Gebaseerd op de verklaring van Jezus zou elk aspect van de wet van Mozes blijven bestaan,
totdat de hemel en aarde zouden voorbijgegaan zijn. Als men gelooft dat de “hemel en aarde”
betrekking heeft op een letterlijke hemel en aarde, en sinds zij nog niet letterlijk zijn
weggegaan, dan zou dat beteken dat het Judaïsme nog steeds zou bestaan – inclusief de fysiek
tempel, het Levitisch priesterschap en het offersysteem. Echter sinds het Judaïsme niet langer
meer bestaat, betekent dat de “hemel en aarde” voorbijgegaan zijn. We gaan de verbondstaal
wat later in detail bespreken.
Een interessante studie zou zijn, om het punt trachten vast te stellen waar de hemel en aarde
voorbijgingen. Hier zijn een paar mogelijkheden:
• In Mattheüs 5:18 (zoals we boven zagen) zei Jezus, “Want voorwaar, Ik zeg u: Eer de
hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota of één tittel vergaan van de wet, eer alles
zal zijn geschied.” Van de discussie hierboven wordt ook duidelijk dat alle profetieën
vervuld zouden zijn voordat de eerste hemel en aarde voorbij zouden gaan; daarom,
wanneer dan de hemel en aarde zouden vergaan, zouden alle profetieën zijn vervuld.
Dat zou aantonen dat de volgorde is: (1) Alle overige profetieën zouden vervuld worden,
en daarna (2) zouden Hemel en aarde voorbij gaan.
• 2 Petrus 3:7 zegt, “Maar de tegenwoordige hemelen en de aarde zijn door hetzelfde
woord als een schat weggelegd, ten vure bewaard tegen de dag van het oordeel en van
de ondergang der goddeloze mensen.” Dat zou betekenen dat de hemel en aarde voorbij
zouden gaan op de dag van het oordeel, niet eerder en niet later; de hemel en aarde
zouden voorbijgaan in dezelfde tijd als dat ook de overige profetieën zouden worden
vervuld.
• Openbaring 20:11 zegt, “En ik zag een grote witte troon en Hem, die daarop gezeten
was, voor wiens aangezicht de aarde en de hemel vluchtten, en geen plaats werd voor
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hen gevonden.” Dat vers lijkt te gaan over het voorbijgaan van de hemel en aarde. De
rest van het hoofdstuk gaat over de opening van het boek des levens en de opstanding
van de doden en hun eindoordeel. De volgorde zou tegenovergesteld zijn aan het
voorgaande stukje; in Openbaring zou die volgorde betekenen dat (1) Hemel en aarde
voorbij zouden gaan, en dan (2) alle overige profetieën zouden worden vervuld.
• Aan het einde van Openbaring 20 (in het stukje hierboven), zegt het volgende vers
(Openbaring 21:1), “En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste
hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan, en de zee was niet meer.” Het is
mogelijk dat bij dit vers de eerste hemel en eerste aarde voorbijgaan waren, en niet bij
Openbaring 20:11. Als dat juist is, kan dit betekenen dat het proces van voorbijgaan van
de hemel en aarde in werking is gezet, en niet was voorbijgegaan tot aan Openbaring
21:1. Dat zou betekenen dat we dan dezelfde volgorde zouden krijgen als eerder: (1) alle
overige profetieën zouden worden vervuld, en dan (2) zouden hemel en aarde
voorbijgaan.
Zelfs als we niet precies kunnen vaststellen wanneer de hemel en aarde zijn voorbijgegaan,
kunnen we wel zien dat het tijdstip van het voorbijgaan van de hemel en aarde nauw verbonden is
met de tijdstip van de dag van het oordeel (en daarom, de Tweede Komst). We kunnen nu een
logische volgorde maken:
1. Het voorbijgaan van de hemel en aarde is nauw verbonden met de dag van het oordeel en
de Tweede Komst.
2. Het voorbijgaan van de hemel en aarde is equivalent aan de verwoesting van het Judaïsme.
3. Daarom is de verwoesting van het Judaïsme nauw verbonden aan de dag van het oordeel
en de tweede komst.
4. De verwoesting van het Judaïsme vond plaats in de eerste eeuw.
5. Daar de verwoesting van het Judaïsme plaats vond in de eerste eeuw, en sinds de
verwoesting van Judaïsme nauw is verbonden met de dag van het oordeel en de Tweede
Komst, betekent dit dat de dag van het oordeel en de Tweede Komst plaats vonden in de
eerste eeuw.
* * * * *
Een andere manier waarop we kunnen weten dat alle profetieën zijn vervuld in de eerste eeuw, is
vanwege de eerste eeuw vervulling van Jezus’ profetie in Mattheüs 24:14 uit de Olijfberg Rede:
“En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis
voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn (het einde van de Mozaïsche eeuw, het
voorbijgaan van de eerste hemel en de eerste aarde en dus alle profetieën vervuld zouden zijn).”
Het evangelie is ook daadwerkelijk gepredikt “in de gehele de wereld”, zoals ook Paulus schreef in
sommige van zijn brieven:
“de profetische geschriften die thans bekend zijn gemaakt onder alle volken” (Romeinen
16:26);
“hun geluid (het prediken van het evangelie) is over de ganse aarde uitgegaan en tot de
einden der wereld hun woorden,” (Romeinen 10:18, de woorden van Psalm 19:4 in
vervulling gegaan);
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“het evangelie dat tot u gekomen is. Immers, in de gehele wereld draagt het vrucht en wast
het op,” (Kolossenzen 1:6);
“het evangelie dat gij gehoord hebt en dat verkondigd is in de ganse schepping,”
(Kolossenzen 1:23).
Titus bevestigde de woorden van Paulus: “Want de genade Gods is verschenen,
heilbrengend aan voor mensen,” (Titus 2:11).
Sinds het evangelie in de eerste eeuw gepredikt is “aan de gehele wereld”, zo zou ook in de
eerste eeuw het einde spoedig komen, zoals ook bevestigd door 1 Petrus 4:5 en 7: “aan
Hem (Jezus), die gereed staat om de levenden en doden te oordelen…..het einde aller dingen
is nabij gekomen.”
Het feit dat alle profetieën zijn vervuld is overduidelijk. Daar de meeste Nieuw Testament boeken
profetieën bevatten en sinds all overige profetieën zijn vervuld rond 70 jaar na Christus, betekent
dit dat ieder Nieuw Testament boek die profetieën bevat, geschreven is vóór het jaar 70 na
Christus, inclusief het boek Openbaring.
Openbaring 17:10 zelf laat zien wanneer het boek Openbaring was geschreven:
“Ook zijn het zeven koningen: vijf ervan zijn gevallen, één is er nog en de ander is nog niet
gekomen, en wanneer hij komt, moet hij een korte tijd blijven.” Wanneer we de koningen
interpreteren als de keizers van Rome, zijn de vijf die gevallen zijn: Julius, Augustus,
Tiberius, Caligula, en Claudius; de “één die er nog is” (degene die in de tijd van het schrijven
van Openbaring regeerde) was Nero; en “de andere die nog niet gekomen is en een korte
tijd moet blijven (regeren)”, zou Galba zijn.
Het overgrote deel van Openbaring is voornamelijk de Johannes’ versie van de Olijfberg Rede,
maar bevat veel meer details dan de versie in Mattheüs, Marcus, en Lucas. In het merendeel van
het boek Openbaring wordt gebruik gemaakt van symbolische, figuurlijke taal, en is het net als de
Olijfberg Rede, niet chronologisch en bevat het gebeurtenissen die zouden plaats vinden om en
nabij 70 jaar na Christus. Dat zou betekenen dat het boek Openbaring geschreven is vóór 70 het
jaar na Christus, en sinds Keizer Nero regeerde van 54 – 68 jaar na Christus, zou dat precies
overeen komen met de datum van schrijven van het boek Openbaring vóór 70 na Christus. De
meeste Christenen geloven dat Openbaring was geschreven aan het einde van de regering van de
Romeinse Keizer Domitian om en nabij het jaar 95 na Christus. Echter sinds het boek Openbaring
zelf laat zien dat de profetieën niet later dan 70 na Christus vervuld konden zijn, moet het jaar 95
na Christus als datum van schrijven van het boek Openbaring worden van de hand worden
gewezen. Elke keer als er een tegenspraak is tussen een bewijsvoering van buitenaf of het bewijs
van de Bijbel zelf, heeft de laatste de voorkeur.
We kunnen vaststellen dat de profetieën van Openbaring vervuld zouden moeten worden in de
eerste eeuw door ze te vergelijken met dezelfde profetieën in andere delen van de Bijbel en dan,
als duidelijk is dat dezelfde profetieën ook vervuld zouden moeten worden in de eerste eeuw, dan
betekent dat zoveel dat de profetieën in Openbaring daaraan parallel zijn, en dus ook vervuld
zouden moeten worden in de eerste eeuw. Bijvoorbeeld door Lucas 21:22-23 (gevolgd door vers
32) en Lucas 23:28-30 te vergelijken met Openbaring 6:15-17, kunnen we vaststellen dat de
tekstpassages in Openbaring ook vervuld zouden moeten worden in de eerste eeuw:
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“want dit zijn de dagen van
vergelding, waarin alles
wat geschreven is, in
vervulling gaat. Wee de
zwangeren en de zogenden
in die dagen! Want er zal
grote nood zijn over het
land en toorn over dit
volk,……. Voorwaar, Ik zeg
u, dit geslacht zal geenszins
voorbijgaan, voordat alles
geschiedt.”
(Lucas 21:22-23 en 32)

“En Jezus wendde Zich tot
haar en zeide: Dochters van
Jeruzalem, weent niet over
Mij, maar weent over uzelf
en over uw kinderen, want
zie, er komen dagen,
waarop men zeggen zal:
Zalig de onvruchtbaren, en
de schoot, die niet heeft
gebaard, en de borsten, die
niet hebben gezoogd. Dan
zal men beginnen te zeggen
tot de bergen: Valt op ons,
en tot de heuvelen: Bedekt
ons.”
(Lucas 23:28-30)

“En de koningen der aarde
en de groten en de oversten
over duizend en de rijken en
de machtigen en iedere
slaaf en vrije verborgen zich
in de holen en de rotsen der
bergen; en zij zeiden tot de
bergen en tot de rotsen:
Valt op ons en verbergt ons
voor het aangezicht van
Hem, die gezeten is op de
troon, en voor de toorn van
het Lam; want de grote dag
van hun toorn is gekomen
en wie kan bestaan?”
(Openbaring 6:15-17)

In de tekstpassage van Lucas 21 zei Jezus, “Wee de zwangeren en de zogenden in die dagen!” die
gebeurtenis vond plaats in de eerste eeuw omdat dit zich voltrok “in die dagen”, in “de dagen van
vergelding” in de eerste eeuw en in “dit geslacht” (generatie) van de eerste eeuw (al die
tijdsperioden zijn in die tekstpassages van Lucas 21).
In tekstpassage van Lucas 23 kunnen we vaststellen dat Jezus verwees naar de gebeurtenissen in
de eerste eeuw omdat de “dochters van Jeruzalem” moesten wenen over hun kinderen, die
zouden leven in die eerste eeuw. En ook omdat de tekst “wee de zwangeren” in Lucas 21 een
eerste eeuw gebeurtenis was, zou de vergelijkbare tekst in Lucas 23 ook een eerste eeuw
gebeurtenis moeten zijn: “Zalig de onvruchtbaren, en de schoot, die niet heeft gebaard, en de
borsten, die niet hebben gezoogd.” En daarom zou ook het volgende vers in Lucas 23 een eerste
eeuw gebeurtenis zijn: “Dan zal men beginnen te zeggen tot de bergen: Valt op ons, en tot de
heuvelen: Bedekt ons.”
In Openbaring 6 hierboven zeiden de mensen in die tekstpassage, “en zij zeiden tot de bergen en
tot de rotsen: Valt op ons en verbergt ons voor het aangezicht van Hem, die gezeten is op de troon,
en voor de toorn van het Lam.” Dit is vergelijkbaar met de tekstpassage in Lucas 23:30, “Dan zal
men beginnen te zeggen tot de bergen: Valt op ons, en tot de heuvelen: Bedekt ons.” En omdat de
gebeurtenis in Lucas 23 plaats vond in de eerste eeuw, vond het vergelijkbare tekstgedeelte in
Openbaring ook plaats in de eerste eeuw. En ook heeft de tekstpassage in Openbaring 6:17, “want
de grote dag van hun toorn is gekomen” betrekking op eerste eeuw grote verdrukking, omdat het
dezelfde eerste eeuw “dagen van vergelding” zijn als de in Lucas 21 tekstpassage. Daarom hebben
de teksten in Openbaring 6:15-17 betrekking op gebeurtenissen die plaats vonden in de eerste
eeuw.
Wanneer we gaan begrijpen dat de profetieën in het boek Openbaring vervuld zijn in de eerste
eeuw, kunnen we makkelijk de eerste eeuw gebeurtenissen en de mensen/volken identificeren,
zoals in het volgende voorbeeld:
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• “En ik zag een engel nederdalen uit de hemel met de sleutel des afgronds en een grote keten
in zijn hand; en hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en hij bond
hem duizend jaren, en hij wierp hem in de afgrond en sloot en verzegelde die boven hem,
opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden, voordat de duizend jaren voleindigd waren;
daarna moet hij voor een korte tijd worden losgelaten.” (Openbaring 20:1-3)
Dit vers symboliseert de betrekkelijke rust die de christenen hadden onder de regering van
de Romeinse Keizer Claudius, die een wet had bekrachtigd die verklaarde dat het
christendom een legitieme religie was zodat de christenen niet werden vervolgd. Claudius
had als het ware een figuurlijke sleutel om de draak/duivel/satan (verwijzing naar het
Romeinse Rijk) voor een symbolische duizend jaar te binden, om zo de vervolging van de
gemeente door Romeinse overheden te verhinderen.
De “duizend jaar” hier wordt gebruikt als een vergelijkbaar en rond getal:
-

-

Het is vergelijkbaar, omdat de zesentwintig jaar dat draak was gebonden, een lange
periode was (van ongeveer 33 na Christus, bij Paulus z’n bekering, tot ongeveer 64 na
Christus, toen Keizer Nero de kerk begon te vervolgen), vergeleken met de korte periode
van 3½ jaar dat hij was losgelaten (de periode dat Nero de gemeente vervolgde).
De “duizend jaar” is rond omdat het een compleetheid aangeeft – de draak was voor
een tijd gebonden en toen de tijd compleet was, werd hij losgelaten.

• En wanneer de duizend jaren voleindigd zijn, zal de satan uit zijn gevangenis worden
losgelaten, en hij zal uitgaan om de volkeren aan de vier hoeken der aarde te verleiden, Gog
en Magog, om hen tot de oorlog te verzamelen, en hun getal is als het zand der zee.
(Openbaring 20:7-8)
Het loslaten van de draak/duivel/satan ofwel het Romeinse Rijk heeft betrekking op Keizer
Nero die de gemeente vervolgde. Toen hij losgelaten werd uit de bodemloze afgrond,
verzamelde Rome de naties voor de oorlog. Deze naties hebben betrekking op “Gog en
Magog” en zijn equivalent aan de volken en naties in de tien provincies van Rome en het
beest. Deze oorlog heeft betrekking op de strijdkrachten van de Romeinen en de Joden die
samenspanden tegen de “gemeente”.
De oorlog van Gog en Magog is dezelfde als de oorlog die van Armageddon (Openbaring
16:13-16). Het is belangrijk om deze verbinden te leggen om te laten zien dat ook het boek
Openbaring geen chronologische volgorde heeft. Soms begint Openbaring met een thema,
om later in een ander hoofdstuk weer met hetzelfde thema te verschijnen en dan verder
gaat tot en met de conclusie daarvan. Het thema werkt naar een climax, maar niet in
chronologische volgorde. In Openbaring is een duidelijke progressie naar een climax, maar
het bereikt alleen zijn climax nadat ‘stappen’ verscheiden keren zijn herhaald, om zo een
duidelijk begrip van de gebeurtenissen te krijgen die naar het einde leiden. Er is zowel
voortgang als achteruitgang: ‘voortgang’ omdat met elke serie van oordelen vaak ook
nieuwe karakters en omstandigheden in de gebeurtenissen worden ingebouwd die ‘het
einde’ markeren, en ‘achteruitgang’ omdat de zegels, bazuinen, schalen, etc., soms hier en
daar elkaar overlappen.
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• “En hem (het beest/Nero) werd een mond gegeven, die grote woorden en godslasteringen
spreekt; en hem werd macht gegeven dit tweeënveertig maanden lang te doen. (Openbaring
13:5)
Nero had de autoriteit gekregen om de gemeente voor een periode van tweeënveertig
maanden of 3½ jaar te vervolgen; de vervolging van de gemeente begon in 11/64 en ging
door tot 6/68 toen hij zelfmoord pleegde. Het samengaan van Nero en de Joods leiders in
een verbond om de christenen te vernietigen voldoet aan het beeld in Openbaring 17:3-7
waar er een verbond is tussen het beest en de hoer (Jeruzalem).
• “en zij zullen de heilige stad vertreden, tweeënveertig maanden lang.” (Openbaring 11:2b)
Jezus sprak hier al van in zijn Olijfberg Rede toen Hij zei in Lucas 21:24b, “en Jeruzalem zal
door heidenen vertrapt worden, totdat de tijden der heidenen zullen vervuld zijn.” De
“tijden” dat God de heidenen (de Romeinen) gaf staat in het vers in Openbaring als
tweeënveertig maanden – de laatste 3½ jaar van het bestaan van Jeruzalem (2/67 tot 8/70
na Christus) voor dat het compleet met de grond gelijk werd gemaakt (“vertrapt door de
heidenen”). Dit komt ook precies overeen met Daniël 12:7 die (zoals we straks in het
volgende hoofdstuk zullen zien), laat zien dat Daniël 12 profeteerde over de gebeurtenissen
in de eerste eeuw:
• “Toen hoorde ik de man die met linnen klederen bekleed was en zich boven het water van de
rivier bevond, zweren bij Hem die eeuwig leeft, terwijl hij zijn rechter- en zijn linkerhand naar
de hemel hief: Een tijd, tijden en een halve tijd; en wanneer er een einde komt aan het
verbrijzelen van de macht van het heilige volk, dan zullen al deze dingen voleindigd zijn.”
(Daniël 12:7)
De tweeënveertig maanden periode in Openbaring 11:2b is dezelfde periode als de 1260
dagen die de twee getuigen profeteerden, “in zak bekleed” (Openbaring 11:3) en de 3½ dag
dat hun dode lichamen symbolisch dood in de straat lag (11:9). Echter die tweeënveertig
maanden periode is niet dezelfde periode van Openbaring 13:5 (zie voorafgaande
discussie); die 3½ jaar in Openbaring 13:5 was de lengte van Nero’s vervolging van de
gemeente van 11/64 tot 6/68, terwijl de 3½ jaar in Openbaring 11:2b (in deze discussie) dit
de lengte is van de verwoesting van Jeruzalem door de Romeinen van 2/67 tot 8/70 na
Christus.
• “De kooplieden in deze dingen, die aan haar rijk geworden waren, zullen van verre staan uit
vrees voor haar pijniging, wenend en rouw bedrijvend, en zeggende: Wee, wee, die grote
stad, die gehuld was in fijn linnen, purper en scharlaken, en rijk versierd was met goud en
edelgesteente en paarlen, want in één uur is al die zo grote rijkdom verwoest! En iedere
stuurman en iedere kustvaarder en de zeelieden en allen, die de zee bevaren, bleven van
verre staan, en riepen, toen zij de rook van haar verbranding zagen, zeggende: Welke stad
was aan deze grote stad gelijk! En zij wierpen stof op hun hoofden en riepen, wenend en
rouw bedrijvend, zeggende: Wee, wee die grote stad, waarin allen, die schepen op zee
hadden, door haar kostbaarheden rijk geworden zijn, want zij is in één uur verwoest!”
(Openbaring 18:15-20)
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De beschrijving van de kleding van de hoer (Jeruzalem) is equivalent aan de aankleding,
voorhangsel, en de stenen van de tempel dat Jeruzalem zodanig verfraaide, dat het een
geweldige aantrekkingskracht had op velen uit de wereld. De tempel van Herodes, die
zojuist in het jaar 63 na Christus was voltooid, was met de grond gelijk gemaakt.
En diegenen die weenden en rouw bedreven in deze tekstpassages waren zij die betrokken
waren in scheepvaart en transport van producten bestemt voor de markten van Jeruzalem.
Zij weenden niet om en de verwoesting van Jeruzalem het lijden dat dit met zich
meebracht; nee, zij weenden omdat zij hun winsten verloren zagen gaan. De luxe en de
weelde van Jeruzalem en zijn heersende klasse voorzag in een grote bron van inkomsten
voor hun die hun goederen naar de markten brachten. Maar dat alles was verloren gegaan;
die oude bekende vriendin en goed uitziende hoer was totaal verlaten.
• “en in haar werd gevonden het bloed van de profeten en heiligen en van allen, die geslacht
zijn op aarde.” (Openbaring 18:24)
Deze taal komt precies overeen met wat Jezus zei met betrekking tot Jeruzalem in met de
parallel verzen uit Mattheüs 23 en Lucas 11 hieronder:
“Daarom, zie, Ik zend tot u profeten en
wijzen en schriftgeleerden. Van hen zult
gij sommigen doden en kruisigen en van
hen zult gij anderen geselen in uw
synagogen en vervolgen van stad tot
stad, opdat over u kome al het
rechtvaardige bloed, dat vergoten werd
op de aarde, van het bloed van Abel, de
rechtvaardige, tot het bloed van
Zacharias, de zoon van Berekja, die gij
vermoord hebt tussen het tempelhuis en
het altaar. Voorwaar, Ik zeg u: Al deze
dingen zullen komen over dit geslacht.”
(Mattheüs 23:34-36)

“Daarom zegt ook de wijsheid Gods: Ik zal
tot hen zenden profeten en apostelen en
van hen zullen zij sommigen doden en
vervolgen, opdat van dit geslacht afgeëist
worde het bloed van al de profeten, dat
vergoten is sinds de grondvesting der
wereld, van het bloed van Abel tot het
bloed van Zacharias, die omgebracht is
tussen het altaar en het tempelhuis. Ja, Ik
zeg u, het zal afgeëist worden van dit
geslacht.”
(Lucas 11:49-51)

In de tekstpassages van Mattheüs en Lucas profeteerde Jezus dat “deze generatie”(de
eerste generatie Joden van de eerste eeuw) aansprakelijk zou worden gesteld voor al het
bloed dat vergoten was. Het zouden de “dagen van vergelding” zijn (Lucas 21:22). Deze
vergelding vond plaats tijdens de verwoesting van Jeruzalem; daarom bevestigd ‘hetzelfde
vergoten bloed’ in het vers in Openbaring hierboven (het bloed van de profeten en heiligen
en van allen, die geslacht zijn op aarde), dat dit vers betrekking heeft op “dagen van
vergelding” in de eerste eeuw
• “En hij zeide tot mij: Verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is
nabij.” (Openbaring 22:10)
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Toen Daniël de visioenen kreeg werd hem verteld om “de woorden verborgen te houden, en
het boek te verzegelen tot de eindtijd.” In het vers van Openbaring hierboven, was de tijd nu
“nabij”; het einde van alle profetieën was nabij en dus werd Johannes verteld “om de
woorden van de profetie van dit boek niet te verzegelen.” Dit brengt ons tot het volgende
vers in Openbaring:
• “Wie onheil aanricht zal nog meer onheil aanrichten, en wie onrein is zal nog onreiner
worden. Wie goeddoet zal nog meer goeddoen, en wie heilig is zal nog heiliger worden.”
(Openbaring 22:11)
Hier wordt de ‘nabijheid’ van de terugkomst van Jezus uitgedrukt in meest treffende
bewoordingen, wat zoveel betekende dat deze dag zo dichtbij was, dat er bijna geen tijd
meer was om zich te bekeren: “de Rechter staat voor de deur” (Jacobus 5:7-9) klaar om te
oordelen (1Petrus 4:5). De schrijver van Hebreeën zei zelfs dat “nog een korte, korte tijd, en
Hij, die komt, zal er zijn en niet op Zich laten wachten (10:37).” Dit vers in Openbaring geeft
aan dat de deur op het punt stond gesloten te worden voor Israël, zoals ook verwoord in de
gelijkenis van Mattheüs 25, waar de deur van de bruiloftszaal werd gesloten voor de dwaze
maagden die heengegaan waren olie te kopen voor hun lampen.
In de Olijfberg Rede van Mattheüs, Marcus en Lucas, zou de vervulling van de Tweede Komst
plaats vinden over ongeveer 40 jaar, maar toen Openbaring werd geschreven, was de Tweede
Komst één van dingen “die weldra moesten geschieden,…..want de tijd is nabij” (Openbaring 1;1 en
1:3). Het eerste hoofdstuk van Openbaring verkondigde de nabijheid en in het laatste hoofdstuk
wordt dit nog eens benadrukt: “hetgeen weldra moet geschieden” en “want de tijd is nabij”
(Openbaring 22:6 en 22:10). De gebeurtenissen die binnen korte tijd moesten plaats vinden waren
de verwoesting van het Judaïsme met zijn hoofdstad (Jeruzalem), en de komst van een volledig
ingesteld Koninkrijk waarin toegewijde gelovigen hun verlossing zouden ontvangen.
Jezus zei in Openbaring 22:20, “Ja, Ik kom spoedig”. De meeste christenen geloven dat Jezus
hiermee bedoeld dat Zijn komst plotseling en snel is. Echter de juiste betekenis van spoedig in zijn
definitie is “vlug, met grote snelheid (zonder uitstel)”. En als iets gebeurt zonder oponthoud, dan
betekent dit, dat iets spoedig, op tijd of binnenkort zal plaats vinden. Op het moment dat
Openbaring was geschreven, was de Tweede Komst één van die dingen “hetgeen weldra moest
geschieden”; daarom zou Jezus spoedig terugkomen, binnenkort en zonder oponthoud.
* * * * *
De meeste christenen zouden nog steeds kunnen zeggen dat Jezus niet geprofeteerd kon hebben
dat de werkelijke Tweede Komst zou plaats vinden in de eerste eeuw, omdat Hij zelf niet wist
wanneer dat zou gebeuren zoals Hij zei in de Olijfberg Rede in Marcus 13:32: “Maar van die dag of
die ure weet niemand, ook de engelen in de hemel niet, ook de Zoon niet, alleen de Vader.”
Het is een Bijbelse waarheid dat de juiste ‘dag en uur’ niet bekend zou zijn, maar wel bij
benadering, omdat Jezus in de Olijfberg Rede profeteerde over de gebeurtenissen die zouden
leiden naar de Tweede Komst: oorlogen, geruchten van oorlogen, hongersnoden, pesticiden,
aardbevingen, valse christussen en valse profeten, de gruwel der verwoesting en de grote
verdrukking. En vervolgens zou na de grote verdrukking in de eerste eeuw de Tweede Komst (en
geen beeld ervan) plaats vinden.
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Door de discipelen te vertellen over deze gebeurtenissen die zouden leiden naar de Tweede
Komst, beantwoordde Jezus al hun vragen van Mattheüs 24:3, “Zeg ons wanneer zal dat
geschieden (de verwoesting van de tempel), en wat is het teken van uw komst en de voleinding der
wereld?” Hieronder wordt toegelicht dat Jezus elke vraag had beantwoord.
• Zeg ons wanneer zal dat geschieden (de verwoesting van de tempel)?
Jezus vertelde hun de gebeurtenissen die zouden leiden naar de verwoesting van de
tempel: oorlogen, geruchten van oorlogen, hongersnoden, pesticiden, aardbevingen, valse
christussen en valse profeten, de gruwel der verwoesting en daarna de grote verdrukking in
de eerste eeuw, inclusief de verwoesting van de tempel.
• en wat is het teken van Uw komst
Zoals we eerder noemden, vertelde Jezus hun de gebeurtenissen die zouden leiden naar de
Tweede Komst: oorlogen, geruchten van oorlogen, hongersnoden, pesticiden,
aardbevingen, valse christussen en valse profeten, de gruwel der verwoesting en na de
grote verdrukking in de eerste eeuw, zou de werkelijke Tweede Komst (en geen beeld
ervan) plaats vinden.
• en (wat is het teken) van de voleinding der wereld?
In Mattheüs 13 vertelde Jezus een gelijkenis over een man die het goede zaad in de aarde
zaaide, en terwijl hij en zijn mensen sliepen kwam de vijand en plantte het onkruid tussen
het koren. In de verzen 39-41 van die gelijkenis, zei Jezus,
“ het onkruid zijn de kinderen van de boze; de vijand, die het gezaaid heeft, is de duivel; de
oogst is de voleinding der wereld; de maaiers zijn de engelen. Zoals nu het onkruid
verzameld wordt en met vuur verbrand, zo zal het gaan bij de voleinding der wereld. De
Zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden en zij zullen uit zijn Koninkrijk verzamelen al wat
tot zonde verleidt en hen, die de ongerechtigheid bedrijven, “
Die gelijkenis leerde dat de geestelijke oogst zou plaats vinden bij de voleinding der wereld.
In de Olijfberg Rede profeteerde Jezus dat na de grote verdrukking in de eerste eeuw de
oogst zou plaats vinden: “En Hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal en zij
zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het ene uiterste der
hemelen tot het andere.” Daar de oogst plaats vond aan bij de voleinding der wereld, en
sinds de oogst plaats vond in de eerste eeuw, betekent dit dat de voleinding der wereld
plaats vond in de eerste eeuw. De oogst was één van de gebeurtenissen van de Tweede
Komst en door de vraag “wat is het teken van Uw komst?” te beantwoorden, had Hij ook de
vraag beantwoord “en (wat is het teken) van de voleinding der wereld”. De “voleinding der
wereld” (ook wel “voleinding der eeuwen” genoemd) was het einde van het Mozaïsch
verbond, het einde van het Judaïsme, en niet het einde van de planeet aarde. We gaan later
wat dieper in op de uitdrukking “voleinding der wereld”.
Veel christenen geloven het eerste gedeelte van Mattheüs 24:3 (“Zeg ons wanneer zal dat
geschieden”) betrekking heeft op de verwoesting van de tempel, maar ze geloven dat het tweede
deel (“en wat is het teken van uw komst en van de voleinding der wereld”) gaat over een letterlijke,
fysieke terugkomst van Jezus die nog niet heeft plaats gevonden. Dit artikel laat echter zien, dat
37

alle drie gebeurtenissen plaats vonden in de eerste eeuw: de verwoesting van de tempel, de
Tweede Komst en de voleinding der wereld (eeuwen).
Laten we eens een schema maken die onze studies van Lucas 21:22 en 32, Mattheüs 24:30-31 en
Marcus 13:26-27 samenvat:
“want dit zijn de dagen van
vergelding, waarin alles wat
geschreven is, in vervulling
gaat. Wee de zwangeren en
de zogenden in die dagen!
Want er zal grote nood zijn
over het land en toorn over
dit volk,……. Voorwaar, Ik zeg
u, dit geslacht zal geenszins
voorbijgaan, voordat alles
geschiedt.”
(Lucas 21:22-23 en 32)
Alle overige profetieën van de bijbel zouden vervuld worden in de eerste eeuw.
“en zij zullen de Zoon des mensen zien
komen op de wolken des hemels, met
grote macht en heerlijkheid. En Hij zal
zijn engelen uitzenden met luid
bazuingeschal en zij zullen zijn
uitverkorenen verzamelen uit de vier
windstreken, van het ene uiterste der
hemelen tot het andere.”
(Mattheüs 24:30-31)

“En dan zullen zij de Zoon des
mensen zien komen op de
wolken, met grote macht en
heerlijkheid. En dan zal Hij zijn
engelen uitzenden en zijn
uitverkorenen verzamelen uit de
vier windstreken, van het uiterste
der aarde tot het uiterste des
hemels.”
(Marcus 13:26-27)
In de Olijfberg Rede sprak Jezus deze profetie over de Tweede Komst. De Tweede Komst was één
van de profetieën in de Bijbel. Alle overige profetieën van de Bijbel zouden vervuld worden in de
eerste eeuw, dus dat betekent, dat de Tweede Komst (net als de overige profetieën) vervuld waren
in de eerste eeuw.
Laten we op de volgende pagina de tabelschema’s van de Olijfberg Rede verzen aan het begin van
dit hoofdstuk toevoegen aan onze eerdere overzicht tabelschema’s. We laten hier alleen de
sleutelwoorden van de vorige versie in de overzichtstabellen zien.
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“Wanneer gij dan de
“Wanneer gij dan de gruwel “Zodra gij nu Jeruzalem door
gruwel der verwoesting
der verwoesting ziet staan” legerkampen omsingeld
ziet staan”
(Marcus 13:14)
ziet”
(Mattheüs 24:15)
(Lucas 21:10)
De tijdsperiode voor vervulling van deze profetie: de eerste eeuw
“laten dan wie in Judea
“laten dan die in Judea zijn, “Laten dan die in Judea zijn,
zijn, vluchten naar de
vluchten naar de bergen”
vluchten naar de bergen”
bergen” (Mattheüs 24:16) (Marcus 13:14)
(Lucas 21:21)
De tijdsperiode voor de vervulling: nog steeds de eerste eeuw
“want zal er een grote
verdrukking zijn”
(Mattheüs 24:21-22)

“want in die dagen zullen
“Want er zal grote nood
zulk een verdrukking
zijn”
brengen”
(Lucas 21:23b-24)
( Marcus 13:19-20)
De tijdsperiode voor de vervulling: nog steeds de eerste eeuw

“Terstond na de
“Maar in die dagen, na de
verdrukking dier dagen zal verdrukking zal de zon
de zon verduisterd worden verduisterd worden en de
en de maan zal haar glans
maan zal haar glans niet
niet geven en de sterren
geven. En de sterren zullen
zullen van de hemel vallen van de hemel vallen en de
en de machten der
machten der hemelen zullen
hemelen zullen
wankelen.”
wankelen. 30 En dan zal
(Marcus 13:24-25)
het teken van de Zoon des
mensen verschijnen aan de
hemel en dan zullen alle
geslachten der aarde
wenen”
(Mattheüs 29-30)
De tijdsperiode voor de vervulling: nog steeds de eerste eeuw
“en zij zullen de Zoon des
“En dan zullen zij de Zoon
mensen zien komen op de des mensen zien komen op
wolken des hemels, met
de wolken, met grote macht
grote macht en
en heerlijkheid. En dan zal
heerlijkheid. En Hij zal zijn Hij zijn engelen uitzenden en
engelen uitzenden met luid zijn uitverkorenen
bazuingeschal en zij zullen verzamelen uit de vier
zijn uitverkorenen
windstreken, van het
verzamelen uit de vier
uiterste der aarde tot het
windstreken, van het ene
uiterste des hemels.”
uiterste der hemelen tot
(Marcus 13:26-27)
het andere.”
(Mattheüs 24:30-31)
De tijdsperiode voor de vervulling: nog steeds de eerste eeuw
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De tweede Komst vond plaats in de eerste eeuw omdat toen de gebeurtenissen van de Tweede
Komst plaats vonden: Jezus komende op de wolken, Jezus die zijn engelen uitzond, het
bazuingeschal, en het verzamelen (geestelijke oogst/oordeel) van Gods uitverkorenen.
* * * * *
Door een logische stap voor stap benadering bewijst dit artikel dat de Tweede Komst, de dag van
het oordeel en het einde van alle profetieën reeds hebben plaats gevonden in de eerste eeuw. De
Tweede Komst vond plaats in de eerste eeuw omdat toen de gebeurtenissen van de Tweede
Komst plaats vonden: Jezus komende op de wolken, Jezus die zijn engelen uitzond, het
bazuingeschal, en het verzamelen (de geestelijke oogst/oordeel) van Gods uitverkorenen.
Daar er geen verslaggeving is over Jezus die in de eerste eeuw fysiek in of op letterlijke wolken
kwam, er geen bazuingeschal klonk, en geen van Gods uitverkorenen fysiek werden verzameld,
moeten geen van deze gebeurtenissen letterlijk genomen worden. Jezus maakte gebruik van
symbolische taal, uitspraken, die gewoon waren voor die cultuur, maar die, wanneer je ze letterlijk
neemt verkeerd worden begrepen.
De Tweede Komst zal verkeerd worden begrepen wanneer men deze gebeurtenissen letterlijk
neemt. De tweede komst is niet een toekomstige gebeurtenis waar Jezus fysiek terugkomt op de
wolken, er letterlijke bazuingeschal te horen zal zijn, Gods uitverkorenen fysiek opgenomen
worden om Jezus te ontmoeten in de lucht en de doden letterlijk uit de graven zullen opstaan; in
plaats daarvan beschrijft de symbolische, figuurlijke taal de vervulling van Gods plan in de eerste
eeuw: het herstel van de relatie tussen God en de mensen door Gods toekenning van eeuwige
verlossing. Later gaan we een paar van die Tweede Komst gebeurtenissen bekijken, om te zien hoe
ze figuurlijk en symbolisch gelezen moeten worden, en niet letterlijk.
In het volgende hoofdstuk kijken we naar Daniël 12 om het tijdstip van de Tweede Komst en de
dag van het oordeel in de eerste eeuw te verifiëren.
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Daniël 12
Laten we het heel hoofdstuk 12 van het boek Daniël eens gaan onderzoeken om te laten zien (net
als de Olijfberg Rede) of Daniël 12 ook het tijdstip van de Tweede Komst en de dag van het oordeel
in de eerste eeuw ondersteunt.
1 “Te dien tijde zal Michaël opstaan, de grote vorst, die de zonen van uw volk terzijde staat;
en er zal een tijd van grote benauwdheid zijn, zoals er niet geweest is sinds er volken
bestaan, tot op die tijd toe. Maar in die tijd zal uw volk ontkomen: al wie in het boek
geschreven wordt bevonden. 2 Velen van hen die slapen in het stof der aarde, zullen
ontwaken, dezen tot eeuwig leven en genen tot versmading, tot eeuwig afgrijzen. 3 En de
verstandigen zullen stralen als de glans van het uitspansel, en die velen tot gerechtigheid
hebben gebracht als de sterren, voor eeuwig en altoos.”
4 “Maar gij, Daniël, houd de woorden verborgen, en verzegel het boek tot de eindtijd; velen
zullen onderzoek doen, en de kennis zal vermeerderen.”
5 “En ik, Daniël, zag en zie, daar stonden twee anderen, de een aan deze oever van de rivier,
en de ander aan gene oever der rivier, 6 en de een zeide tot de man die met linnen klederen
bekleed was en zich boven het water van de rivier bevond: hoelang toeft het einde dezer
wonderbare dingen?”
7 “Toen hoorde ik de man die met linnen klederen bekleed was en zich boven het water van
de rivier bevond, zweren bij Hem die eeuwig leeft, terwijl hij zijn rechter- en zijn linkerhand
naar de hemel hief: Een tijd, tijden en een halve tijd; en wanneer er een einde komt aan het
verbrijzelen van de macht van het heilige volk, dan zullen al deze dingen voleindigd zijn.”
8 “Ik nu hoorde het wel, maar begreep het niet en zeide: Mijn heer, waarop zullen deze
dingen uitlopen?”
9 “Doch hij zeide: Ga heen, Daniël, want deze dingen blijven verborgen en verzegeld tot de
eindtijd. 10 Velen zullen zich laten reinigen en zuiveren en louteren, maar de goddelozen
zullen goddeloos handelen; en geen der goddelozen zal het verstaan, maar de verstandigen
zullen het verstaan.”
11 “En van de tijd af dat het dagelijks offer wordt gestaakt en een gruwel wordt opgericht,
die verwoesting brengt, zijn het duizend tweehonderd en negentig dagen; 12 welzalig hij die
blijft verwachten en duizend driehonderd vijfendertig dagen bereikt.”
13 “Maar gij, ga het einde tegen, en gij zult rusten en opstaan tot uw bestemming aan het
einde der dagen.”
Het hoofdstuk begint met ”Te dien tijde”, wat betekent dat er een verbinding is tussen de
tijdsperiode van Daniël 12 en het laatste gedeelte van Daniël 11. Er zijn verschillende meningen
met betrekking tot de identiteit van de persoon in de Daniël 11 tekstpassages, waaronder
Antiochus IV Epiphanus, Julius Ceasar en Herodus de Grote. Laten we in plaats van Daniël 11 te
onderzoeken om te trachten die persoon te identificeren, ons gaan focussen op Daniël 12 waar we
parallellen zien met de Olijfberg Rede. Laten we beginnen door Daniël 12 te gaan vergelijken met
Mattheüs 24:16-18 en Marcus 13:14b,
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“Te dien tijde zal Michaël
opstaan, de grote vorst, die de
zonen van uw volk terzijde
staat;”
(Daniël 12:1)

“laten dan wie in Judea
zijn, vluchten naar de
bergen. Wie op het dak is,
ga niet naar beneden om
zijn huisraad mede te
nemen, en wie in het veld
is, kere niet terug om zijn
kleed mede te nemen.”
(Mattheus 24:16-18)

“Laten dan die in Judea
zijn, vluchten naar de
bergen. Wie op het dak is,
ga niet naar beneden en ga
niet naar binnen om iets
uit zijn huis mede te
nemen, en wie in het veld
is, kere niet terug om zijn
kleed mede te nemen.”
(Marcus 13:14b-16)
De tijdsperiode voor de vervulling van deze profetie: de eerste eeuw

Deze drie passages komen met elkaar overeen omdat zij een profetie geven over hoe de
Christenen beschermt zouden worden voor de grote verdrukking over de Joden zou komen.
Volgens de geschiedenis kwam er tijdens de verwoesting van Jeruzalem geen enkele Christen om
het leven.
In de volgende parallellen tussen Daniël 12 en de Olijfberg Rede zien we de profetie van de grote
verdrukking in de eerste eeuw:
“en er zal een tijd
van grote
benauwdheid zijn,
zoals er niet
geweest is sinds er
volken bestaan, tot
op die tijd toe.”
(Daniel 12:1)

“Want er zal dan een
grote verdrukking
zijn, zoals er niet
geweest is van het
begin der wereld tot
nu toe en ook nooit
meer wezen zal.”
(Mattheüs 24:21)

“Want die dagen zullen
“Want er zal
zulk een verdrukking
grote nood zijn
brengen als er niet
over het land en
geweest is van het begin toorn over dit
der schepping, die God
volk”
geschapen heeft, tot nu
(Lucas 21:23)
toe, en ook nooit meer
wezen zal.”
(Marcus 13:19)
De tijdsperiode voor de vervulling van deze profetie: de eerste eeuw

De volgende profetie die we zien in Daniël 12 gaat over de gebeurtenissen die zouden plaats
vinden “in die tijd” (tijdens de verdrukking in de eerste eeuw). Het zou de tijd zijn van het laatste
oordeel en de opstanding van de doden – gebeurtenissen van de Tweede Komst. Zoals we eerder
hebben gezien in dit artikel, zijn deze verzen van Daniël parallel aan die van Openbaring 20:12-13,
“Maar in die tijd zal uw volk
ontkomen: al wie in het boek
geschreven wordt bevonden. Velen
van hen die slapen in het stof der
aarde, zullen ontwaken, dezen tot
eeuwig leven en genen tot
versmading, tot eeuwig afgrijzen.”
(Daniël 12:1-2)

“En ik zag de doden, de groten en de
kleinen, staande voor de troon, en er
werden boeken geopend. En nog een
ander boek werd geopend, het (boek) des
levens; en de doden werden geoordeeld
op grond van hetgeen in de boeken
geschreven stond, naar hun werken. En
de zee gaf de doden, die in haar waren,
en de dood en het dodenrijk gaven de
doden, die in hen waren, en zij werden
geoordeeld, een ieder naar zijn werken.”
(Openbaring 20:12-13)
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De uitdrukking “Velen van hen die slapen” in bovengenoemde tekstpassage van Daniël, lijkt alsof
die geen betrekking heeft op de algehele opstanding van alle doden; de tekst spreekt alleen van
velen die zijn opgestaan. De tekst heeft echter wel degelijk betrekking op de opstanding van alle
doden omdat de “velen” van Daniël 12 het laatste oordeel gegeven werden (eeuwig leven of
eeuwig afgrijzen) en, het laatste oordeel was gegeven aan de algehele opstanding van alle doden,
bij de Tweede Komst.
De betekenis van “velen” (alle) in die betreffende tekst is equivalent aan de betekenis van “velen”
in Romeinen 5:15 (“want, indien door de overtreding van die ene (Adam) velen stierven”) en
Romeinen 5:19 (“want, gelijk door de ongehoorzaamheid van één mens (Adam) zeer velen
zondaren geworden zijn”).
Onze studie over de Olijfberg Rede liet zien dat na de grote verdrukking in de eerste eeuw, de
gebeurtenissen van de Tweede Komst plaats vonden: Jezus zond zijn engelen en zij verzamelden
Zijn uitverkorenen (de geestelijke oogst). En dat is parallel aan Daniël 12, omdat die ook laat zien
dat na de grote verdrukking de gebeurtenissen van de Tweede Komst zouden plaats vinden: het
boek des levens zou geopend worden en de doden zouden geestelijk (niet fysiek) opgewekt
worden voor het laatste oordeel. Daarom zijn Daniël 12 en de Olijfberg Rede en in juiste
overeenstemming met elkaar: de Tweede Komst zou plaats vinden in de eerste eeuw na de grote
verdrukking.
Het volgende tabelschema laten de overeenkomst zien tussen Daniel 12 en de Olijfberg Rede:

“en er zal een tijd van grote
benauwdheid zijn, zoals er
niet geweest is sinds er
volken bestaan, tot op die
tijd toe.”
(Daniël 12:1)

“Want die dagen zullen
zulk een verdrukking
brengen als er niet
geweest is van het begin
der schepping, die God
geschapen heeft, tot nu
toe, en ook nooit meer
wezen zal.”
(Marcus 13:19)
De tijdsperiode voor de vervulling van deze profetie: de eerste eeuw

“in die tijd”
(Daniël 12:1)

“Want er zal dan een grote
verdrukking zijn, zoals er
niet geweest is van het
begin der wereld tot nu toe
en ook nooit meer wezen
zal.”
(Mattheüs 24:21)

“na de verdrukking dier
“Maar in die dagen, na de
dagen”
verdrukking”
(Mattheüs 24:29)
(Marcus 13:24)
De tijdsperiode voor de vervulling: nog steeds de eerste eeuw
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“zal uw volk ontkomen: al wie
in het boek geschreven wordt
bevonden. Velen van hen die
slapen in het stof der aarde,
zullen ontwaken, dezen tot
eeuwig leven en genen tot
versmading, tot eeuwig
afgrijzen.”
(Daniël 12:1-2)

“zullen zij de Zoon des
“dan zullen zij de Zoon des
mensen zien komen op de mensen zien komen op de
wolken des hemels, met
wolken, met grote macht en
grote macht en
heerlijkheid. En dan zal Hij
heerlijkheid. En Hij zal zijn zijn engelen uitzenden en
engelen uitzenden met luid zijn uitverkorenen
bazuingeschal en zij zullen verzamelen uit de vier
zijn uitverkorenen
windstreken, van het
verzamelen uit de vier
uiterste der aarde tot het
windstreken, van het ene
uiterste des hemels.”
uiterste der hemelen tot
(Marcus 13:26-27)
het andere.”
(Mattheüs 24:30-31)
De tijdsperiode voor de vervulling: nog steeds de eerste eeuw

Net als de Olijfberg Rede profeteerde Daniël 12 over de werkelijke Tweede Komst; er was geen
indicatie dat Daniël 12 profeteerde over een beeld van de Tweede Komst. Daniel 12 profeteerde
dat in “de dagen van grote benauwdheid” ( de grote verdrukking van de Joden in de eerste eeuw),
“uw volk zal ontkomen: al wie in het boek geschreven wordt bevonden.” en “Velen van hen die
slapen in het stof der aarde, zullen ontwaken, dezen tot eeuwig leven en genen tot versmading, tot
eeuwig afgrijzen.” Dit zijn daadwerkelijke gebeurtenissen van de Tweede Komst (de opening van
het boek des levens en de opstanding en oordeel van de doden), dus Daniël 12 profeteerde dat de
daadwerkelijke gebeurtenissen van de Tweede Komst zouden plaats vinden na de grote
verdrukking in de eerste eeuw. De werkelijke Tweede Komst vond plaats in de eerste eeuw, maar
Jezus kwam niet zichtbaar en niet fysiek terug en de doden stonden niet fysiek op uit hun graven;
in plaats daarvan, zoals ook in de Olijfberg Rede Jezus profeteerde over Zijn komst, maakte ook
Daniel gebruik van symbolische taal met betrekking tot de opstanding van de doden.
Sinds Daniël 12 profeteerde dat de gebeurtenissen van de Tweede Komst zouden plaats vinden na
de grote verdrukking, zullen we nog een rij aan de tabel van pagina 25 toevoegen zoals we op
volgende pagina kunnen zien.
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Vers

In de dagen van
grote verdrukking in
de eerste eeuw

Lukas 21:22

Want dit zijn de
dagen van
vergelding
want dan zal er een
grote verdrukking
zijn…

Mattheüs 24:21,31

Marcus 13:19,27

Daniël 12:1-2

Alle overige profetieën uit het
Oude Testament zullen vervuld
worden – inclusief de
gebeurtenissen van de Tweede
Komst
dat alles wat geschreven is, in
vervulling gaat

Hij zal zijn engelen uitzenden met
luid bazuingeschal en zij zullen
zijn uitverkorenen verzamelen uit
de vier windstreken, van het ene
uiterste der hemelen tot het
andere
Want in dier dagen
En dan Hij zal zijn engelen
zal er een grote
uitzenden en zijn uitverkorenen
verdrukking zijn…
verzamelen uit de vier
windstreken, van het ene uiterste
der aarde tot het uiterste des
hemels
en er zal een tijd van zal uw volk ontkomen: al wie in
grote benauwdheid het boek geschreven wordt
zijn,…..en in die
bevonden. Velen van hen die
tijd….
slapen in het stof der aarde,
zullen ontwaken, dezen tot
eeuwig leven en genen tot
versmading, tot eeuwig afgrijzen.

In het vers van Lucas in de tabel hierboven liet Jezus een algemene waarheid zien; in Daniël zien
we een voorbeeld waar die waarheid bevestigd word. In Lucas profeteerde Jezus dat alle overige
profetieën van het Oude Testament vervuld zouden worden in de dagen van de grote verdrukking;
in Daniël zouden de profetieën over de opstanding en oordeel van de doden (één van de overige
profetieën) in die tijd vervuld zouden worden. Daar alle overige profetieën van het Oude
Testament vervuld zouden worden in de dagen van de grote verdrukking in de eerste eeuw, en
sinds de opstanding en oordeel van de doden één van de overige profetieën was, moest de
daadwerkelijke opstanding van de doden (en geen beeld ervan) plaats vinden in de eerste eeuw.
Als de opstanding en oordeel van de doden niet plaats hebben gevonden in de eerste eeuw, dan
had Jezus zich vergist toen Hij zei dat “alles wat geschreven is, in vervulling gaat.” In “de dagen van
vergelding (in de dagen van de grote verdrukking in de eerste eeuw)”.
Als we verder gaan met lezen in Daniël 12 zien we de overeenkomst tussen Daniël 12:2-3 en
Mattheüs 13:39-43 (waar Jezus sprak over de gelijkenis van het onkruid). Laten we een schema
maken met deze tekstpassages:
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“Velen van hen die slapen in het stof der
aarde, zullen ontwaken, dezen tot eeuwig
leven en genen tot versmading, tot
eeuwig afgrijzen. En de verstandigen
zullen stralen als de glans van het
uitspansel, en die velen tot gerechtigheid
hebben gebracht als de sterren, voor
eeuwig en altoos.”
(Daniël 12:2-3)

“de vijand, die het gezaaid heeft, is de duivel;
de oogst is de voleinding der wereld; de
maaiers zijn de engelen. Zoals nu het onkruid
verzameld wordt en met vuur verbrand, zo zal
het gaan bij de voleinding der wereld. De
Zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden
en zij zullen uit zijn Koninkrijk verzamelen al
wat tot zonde verleidt en hen, die de
ongerechtigheid bedrijven, en zij zullen hen in
de vurige oven werpen; daar zal het geween
zijn en het tandengeknars. Dan zullen de
rechtvaardigen stralen als de zon in het
Koninkrijk huns Vaders. Wie oren heeft, die
hore!”
(Mattheüs 13:39-43)

In de tabel zien we dat werd Daniël verteld, “En de verstandigen zullen stralen als de glans van het
uitspansel, en die velen tot gerechtigheid hebben gebracht als de sterren, voor eeuwig en altoos.”
Dit komt overeen met Mattheüs 13 omdat Jezus verwees naar dezelfde profetie toen Hij zei: “Dan
zullen de rechtvaardigen stralen als de zon in het Koninkrijk huns Vaders.”
We kunnen nog een overeenkomst ontdekken: in zowel Daniël 12 als in Mattheüs 13 gaat de
dezelfde gebeurtenis (de Tweede Komst) voorafgaand aan de profetieën over “stralen”:
• In Daniël zou de opstanding en oordeel van de doden plaats vinden (een gebeurtenis tijdens
Tweede Komst) en de “verstandigen zullen stralen”.
• In Mattheüs zond Jezus zijn engelen uit voor het eindoordeel (ook een gebeurtenis tijdens
Tweede Komst) en zullen “de rechtvaardigen stralen”.
In de tabel is de overeenkomst tussen Daniël 12 en Mattheüs 13 opvallend vanwege de tijdstippen
in Mattheüs: “de oogst is de voleinding der wereld” en “Zoals nu het onkruid verzameld wordt en
met vuur verbrand, zo zal het gaan bij de voleinding der wereld.” Zoals we eerder zagen in dit
artikel leefde Jezus in de Mozaïsche eeuw, en dus zou de oogst/het verzamelen en verbranden van
het onkruid/Tweede Komst plaats vinden “bij de voleinding der wereld (Mozaïsche eeuw)”, toen
het Judaisme in de eerste eeuw werd verwoest. Daar de tekstpassages van Daniël en Mattheüs
parallel aan elkaar zijn en sinds het verzamelen/de oogst (de Tweede Komst) in Mattheüs 13 plaats
zou vinden in de eerste eeuw, betekent dit ook, dat de opstanding en oordeel van de doden (de
Tweede Komst) in Daniël 12 plaats zou vinden in de eerste eeuw.
De volgende parallel die we zien tussen Daniël 12 en de Olijfberg Rede is de overeenkomst tussen
“Een tijd, tijden en een halve tijd” (Daniël 12:7) en “totdat de tijden der heidenen zullen vervuld
zijn” (Lucas 21:24b). Eerder in dit artikel zagen we dat de verzen in Daniël 12:7, Lucas 21:24b en
Openbaring 11:2b parallel aan elkaar waren:
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“Toen hoorde ik de man die
met linnen klederen bekleed
was en zich boven het water
van de rivier bevond, zweren
bij Hem die eeuwig leeft,
terwijl hij zijn rechter- en zijn
linkerhand naar de hemel
hief: Een tijd, tijden en een
halve tijd; en wanneer er een
einde komt aan het
verbrijzelen van de macht van
het heilige volk, dan zullen al
deze dingen voleindigd zijn.”
(Daniel 12:7)

“en Jeruzalem zal door
heidenen vertrapt worden,
totdat de tijden der
heidenen zullen vervuld
zijn.”
(Lucas 21:24b)

“want hij is aan de
heidenen gegeven; en zij
zullen de heilige stad
vertreden, tweeënveertig
maanden lang.”
(Openbaring 11:2b)

In het vers van Lucas in de tabel hierboven, de “tijden“ die God de heidenen (de Romeinen) had
gegeven wordt in het vers in Openbaring gegeven als tweeënveertig maanden – de laatste 3½ jaar
van het bestaan van Jeruzalem (67-70 na Christus) voordat het compleet door de Romeinen met
de grond werd gelijk gemaakt (“door de heidenen vertrapt” in het vers van Lucas).
In Daniël 12:7 profeteerde, “de man die met linnen klederen bekleed was”, dat “wanneer er een
einde komt aan het verbrijzelen van de macht van het heilige volk, dan zullen al deze dingen
voleindigd zijn.” Eerder zagen we dat Daniël 12:1 een profetie was van de grote verdrukking die
over de Joden zou komen in de eerste eeuw, dus om in de context te blijven, zou “de macht van
het heilige volk” in Daniël 12:7 betrekking hebben op de farizeeërs, schriftgeleerden en andere
Judaïsten uit de eerste eeuw, en die “macht verbrijzeld” zou worden, aan het einde van de grote
verdrukking .
Het verbrijzelen van de macht van het heilige volk uit Daniël 12 is equivalent aan de tekstpassages
over de zgn. ‘kosmische verwoesting’ uit de olijfberg Rede. Uit onze studie over de olijfberg Rede
leerden we dat apocalyptische taal werd gebruikt om een dramatische beschrijving van een
verwoesting van een volk, de val van een dynastie, het veroveren van een stad of het
omverwerpen van een natie aan te geven. Het verbrijzelen van de macht van het heilige volk uit
Daniël 12 en de apocalyptische taal van de Olijfberg Rede beschrijven beide de verwoesting van de
Joodse wereld (het Judaïsme) in de eerste eeuw.
De volgende parallel die we zien tussen Daniël 12 en de Olijfberg Rede is de gebeurtenis die zou
plaats vinden in de tijd dat Jeruzalem werd verwoest: de Tweede Komst. De profetie in Daniël 12:7
zei dat: “wanneer een einde komt aan het verbrijzelen van de macht van het heilige volk, dan zullen
al deze dingen voleindigd zijn.” De uitdrukking “al deze dingen” heeft betrekking op de
gebeurtenissen van de Tweede Komst die we eerder noemden in Daniël 12:1-2 van dit hoofdstuk:
het openen van het boek des levens en de opstanding van de doden voor het laatste oordeel. Het
volgende schema laat de overeenkomst zien tussen Daniël 12:7 en 12:1-2,
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“wanneer er een einde komt aan het
verbrijzelen van de macht van het heilige
volk, dan zullen al deze dingen voleindigd
zijn.”
↓
(Daniel 12:7)
De tijdsperiode voor de vervulling van deze profetie: de eerste eeuw
“zal uw volk ontkomen: al wie in het
boek geschreven wordt
bevonden. Velen van hen die slapen in
het stof der aarde, zullen ontwaken,
dezen tot eeuwig leven en genen tot
versmading, tot eeuwig afgrijzen.”
(Daniel 12:1-2)
In de tabellen hierboven heeft de uitdrukking “al deze dingen” in Daniël 12:7 betrekking op Daniël
12:1-2, waar we sommige van de profetieën van de Tweede Komst zien: het openen van het boek
des levens en de opstanding van de doden voor het laatste oordeel.
Daarom “wanneer een einde komt aan het verbrijzelen van de macht van het heilige volk
(Judaïsme), dan zullen al deze dingen (de Tweede Komst) voleindigd zijn.” Het openen van het boek
des levens en de opstanding van de doden (en dus de Tweede Komst) zouden plaats vinden in de
eerste eeuw, nadat God het “verbrijzelen” van het Judaïsme voleindigd zou hebben.
Laten we dat schema nog eens bekijken en die vergelijken met hetzelfde schema die we eerder
hadden gemaakt in onze studie over de Olijfberg Rede:
“wanneer er een einde
komt aan het verbrijzelen
van de macht van het
heilige volk, dan zullen
al deze dingen voleindigd
zijn.” ↓
(Daniël 12:7)

“Voorwaar, Ik zeg u, dit
geslacht zal geenszins
voorbijgaan, voordat
dit alles geschiedt.”
↓

(Mattheüs 24:34)
De tijdsperiode voor de vervulling van deze profetie: de eerste eeuw
“zal uw volk ontkomen: al
wie in het boek
geschreven wordt
bevonden. Velen van hen
die slapen in het stof der
aarde, zullen ontwaken,
dezen tot eeuwig leven
en genen tot versmading,
tot eeuwig afgrijzen.”
(Daniël 12:1-2)

“En Hij zal zijn engelen
uitzenden met luid
bazuingeschal en zij
zullen zijn uitverkorenen
verzamelen uit de vier
windstreken, van het ene
uiterste der hemelen tot
de andere.”
(Mattheus 24:31)
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Sommige bijbel leraren geloven dat dit “geslacht” in Mattheüs 24:34, “ras” betekent. We kunnen
echter aan tonen dat het woord “geslacht” in dit vers betrekking heeft op het “geslacht” van de
mensen die toen leefden:
De laatste tabel bevat profetieën van gebeurtenissen in de tijd van de Tweede Komst, dus zouden
Daniël 12:1-2 en Mattheüs 24:31 zouden plaats hebben moeten vinden in dezelfde tijd. Dat geeft
ons de mogelijkheid om een logische volgorde te creëren die de betekenis van het woord
“geslacht” in Mattheus 24:34 laat zien. De volgorde begint met Daniël 12:7 links in de bovenste
tabel en we gaan tegen de klok in om zo weer bij Mattheüs 24:34 uit te komen.
1. Het “verbrijzelen van de macht van het heilige volk” is equivalent aan de verwoesting van
het Judaïsme.
2. De verwoesting van Jeruzalem vond plaats in de eerste eeuw.
3. Daar het “verbrijzelen van de macht van het heilige volk” equivalent is aan de verwoesting
van het Judaïsme, en sinds de verwoesting van het Judaïsme plaats vond in de eerste eeuw,
betekent dit, dat het “verbrijzelen van de macht van het heilige volk” plaats zou vinden in de
eerste eeuw.
4. De gebeurtenissen in Daniël 12:1-2 vallen onder het tekstgedeelte als “al deze dingen
voleindigd zullen zijn” wanneer de “ macht van het heilige volk verbrijzeld zou zijn”.
5. Daar het “verbrijzelen van de macht van het heilige volk” plaats vond in de eerste eeuw en
sinds de gebeurtenissen in Daniël 12:1-2 plaats vonden toen die macht “verbrijzeld” was,
betekent dit dat al de gebeurtenissen in Daniël 12:1-2 plaats vonden in de eerste eeuw.
6. Daniël 12:1-2 zijn profetieën over de gebeurtenissen tijdens de Tweede Komst.
7. Mattheüs 24:31 is een Profetie over de gebeurtenissen tijdens de Tweede Komst.
8. De gebeurtenissen van de Tweede Komst zouden op dezelfde tijd plaats vinden, dus vonden
ook de profetieën van Daniël 12:1-2 en Mattheüs 24:31 op dezelfde tijd plaats.
9. De gebeurtenissen van Daniël 12:1-2 vonden plaats in de eerste eeuw. (zie punt 5).
10. Daar de gebeurtenissen in Daniël 12:1-2 plaats vonden in de eerste eeuw en sinds de
profetieën in Daniël 12:1-2 en Mattheüs 24:31 plaats zouden vinden op dezelfde tijd,
betekent dit dat de gebeurtenissen van Mattheüs 24:31 ook plaats vond in de eerste eeuw.
11. De gebeurtenissen van Mattheüs 24:31vallen onder het tekstgedeelte dat “dit alles zou zijn
geschiedt” voordat “dit geslacht zou zijn voorbijgegaan”.
12. Daar de gebeurtenissen in Mattheüs 24:31 plaats vonden in de eerste eeuw en sinds de
gebeurtenissen in Mattheüs 24:31 zouden “plaats vinden” voor “dit geslacht zou zijn
voorbijgegaan”, betekent dit dat het woord “geslacht” gaat over de generatie in de eerste
eeuw.
13. Daarom heeft het woord “geslacht” geen betrekking op “ras”; het heeft betrekking op de
generatie van mensen in eerste eeuw dat “geenszins voorbijgegaan zal zijn, voordat dit alles
is geschiedt”, en dat is inclusief de vervulling van de gebeurtenissen van de Tweede Komst
in Mattheüs 24:31 in de tabel hierboven.
Het woord “geslacht” in Mattheüs 24:34 heeft dezelfde betekenis als “geslacht” in Lucas 11:50
en zij hebben betrekking op de eerste eeuw generatie mensen. Lucas 11:49-51 was een
profetie over de verdrukking die over de Joden zou komen in de eerste eeuw:
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“Daarom zegt ook de wijsheid Gods: Ik zal tot hen zenden profeten en apostelen en van hen
zullen zij sommigen doden en vervolgen, opdat van dit geslacht afgeëist worde het bloed
van al de profeten, dat vergoten is sinds de grondvesting der wereld, van het bloed van Abel
tot het bloed van Zacharias, die omgebracht is tussen het altaar en het tempelhuis. Ja, Ik zeg
u, het zal afgeëist worden van dit geslacht.”
Het Griekse woord voor “geslacht” is - genea – en betekent onder meer “een hele menigte van
mensen die in dezelfde tijd leven”. Deze omschrijving geeft een goede definitie weer van het
woord “geslacht” in Mattheüs 24:34 en Lucas 11:50 die we hierboven hebben uitgelegd en kan
dan ook niet vertaald worden met “ras” zoals veel bijbel leraren willen doen geloven.
* * * * *
Een andere manier om aan te tonen dat de gebeurtenissen van de Tweede Komst plaats vonden in
de eerste eeuw is om de overeenkomst te laten zien tussen Daniel 12 en Openbaring 20 en 21. In
het volgende schema zullen we die Bijbelteksten zien die daar betrekking op hebben:
1. Daniël 12:7 verwijst terug naar Daniël 12:1-2.
2. Daniël 12:1-2 is parallel aan Openbaring 20:12-13.
3. Openbaring 20:12-13 gaat over in Openbaring 21:1 die de overeenkomst laat zien
tussen Daniel 12:7 en Openbaring 21:1.
In het schema op de volgende pagina zullen we laten zien hoe deze teksten ze in elkaar overlopen.

“wanneer er een einde komt aan het
verbrijzelen van de macht van het
heilige volk, dan zullen al deze dingen
voleindigd zijn.”
↓
(Daniël 12:7)
De tijdsperiode voor de vervulling van deze profetie: de eerste eeuw
“zal uw volk ontkomen: al wie in het
boek geschreven wordt
bevonden. Velen van hen die slapen
in het stof der aarde, zullen
ontwaken, dezen tot eeuwig leven
en genen tot versmading, tot eeuwig
afgrijzen.”
(Daniël 12:1-2)

“En ik zag de doden, de groten en de
kleinen, staande voor de troon, en er
werden boeken geopend. En nog een
ander boek werd geopend, het (boek)
des levens; en de doden werden
geoordeeld op grond van hetgeen in de
boeken geschreven stond, naar hun
werken. En de zee gaf de doden, die in
haar waren, en de dood en het
dodenrijk gaven de doden, die in hen
waren, en zij werden geoordeeld, een
ieder naar zijn werken.”
(Openbaring 20:12-13)
De tijdsperiode voor de vervulling: nog steeds de eerste eeuw
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“En de dood en het dodenrijk werden in
de poel des vuurs geworpen. Dat is de
tweede dood: de poel des vuurs. En
wanneer iemand niet bevonden werd
geschreven te zijn in het boek des
levens, werd hij geworpen in de poel des
vuurs.”
(Openbaring 20:14-15)
De tijdsperiode voor de vervulling: nog steeds de eerste eeuw
“En ik zag een nieuwe hemel en een
nieuwe aarde, want de eerste hemel en
de eerste aarde waren voorbijgegaan,
en de zee was niet meer.”
(Openbaring 21:1)
De tijdsperiode voor de vervulling: nog steeds de eerste eeuw
In de tabel zegt de Profetie van Daniël 12:7 dat “wanneer er een einde komt aan het verbrijzelen
van de macht van het heilige volk, dan zullen al deze dingen voleindigd zijn.” In onze studie over
Daniël 12 zagen we dat “de macht van het heilige volk” betrekking had op de farizeeërs,
schriftgeleerden en andere Judaïsten en hun macht zou compleet “verbrijzeld” zijn aan het einde
van de grote verdrukking.
De uitdrukking “al deze dingen” uit Daniël 12:7 heeft betrekking op Daniël 12:1-2 (zie pijl in
schema), waar we sommige profetieën zien van gebeurtenissen van de Tweede Komst: de opening
van het boek des levens en de opstanding van de doden voor het laatste oordeel.
Het schema laat vervolgens de parallel zien tussen Daniël 12:1-2 en Openbaring 20:12-13. Eerder
toonden we aan dat deze twee tekstpassages dezelfde gebeurtenissen beschrijven, dus als Daniël
12:1-2 vervuld was in de eerste eeuw, dan was ook Openbaring 20:12-13 vervuld in de eerste
eeuw. Het feit dat het gaat om dezelfde gebeurtenis geeft de gelegenheid om in de tabel over te
gaan van Daniel naar Openbaring. Daniël 12:1-2 had betrekking op eerste eeuw gebeurtenissen,
dus heeft ook parallel hieraan Openbaring 20:12-13 betrekking op dezelfde eerste eeuw
gebeurtenissen. In de tabel, waar Openbaring 20:12-13 overgaat in Openbaring 21:1 gaat het nog
steeds over de tijdsperiode in de eerste eeuw. Het koppelwoord “En” aan het begin Openbaring
20:14 en 21:1 toont aan dat alles in de tabel van Openbaring 20:12-13 tot en met Openbaring 21:1
in dezelfde tijd vervuld zou worden.
In de tabel vonden de profetieën in Daniël 12:7 en 12:1-2 in dezelfde tijd plaats. Daar Daniël 12:1-2
overgaat in Openbaring 20:12-13 en sinds Openbaring 20:12-13 overgaat in Openbaring 21:1
betekent dit dat de profetie in Daniël 12:7 (het eerste vers in de tabel) in dezelfde tijd vervuld zou
worden als de profetie in Openbaring 21:1 (het laatste vers in het schema) – en dat staat ons toe
om een logische volgorde te creëren die laten zien hoe de gebeurtenissen van de Tweede komst
plaats zouden vinden in de eerste eeuw:
1. Openbaring 21:1 en Daniël 12:7 vonden plaats in dezelfde tijd.
2. Openbaring 21:1 was een profetie over de “de eerste hemel en de eerste aarde” die
voorbijgegaan zouden zijn.
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3. We toonden eerder aan dat de hemel en de aarde voorbijgegaan waren in de eerste
eeuw.
4. Daar de hemel en de aarde voorbijgegaan zijn in de eerste eeuw, en sinds het
voorbijgaan van de eerste hemel en eerste aarde een profetie is in Openbaring 21:1,
betekent dit dat deze profetie is vervuld in de eerste eeuw.
5. Daar Openbaring 21:1 en Daniël 12:7 plaats vonden in dezelfde tijd, en sinds de profetie
in Openbaring 21:1 vervuld was in de eerste eeuw, betekent dit dat de profetie van
Daniël 12:7 ook vervuld was in de eerste eeuw.
6. De profetie in Daniël 12:7 verwijst terug naar Daniël 12:1-2 (zie pijl in schema).
7. Daar Daniël 12:7 was vervuld in de eerste eeuw en sinds Daniël 12:7 terug wijst naar
Daniël 12:1-2, betekent dit dat Daniël 12:1-2 ook vervuld was in de eerste eeuw.
8. Daniël 12:1-2 zijn profetieën van sommige gebeurtenissen van de Tweede Komst: de
opening van het boek des levens en de opstanding van de doden voor het laatste
oordeel.
9. Daar Daniël 12:1-2 een profetie over de Tweede Komst is en sinds Daniël 12:1-2 vervuld
was in de eerste eeuw, betekent dit dat de Tweede Komst ook plaats vond in de eerste
eeuw.
We hebben eerder aangetoond dat het voorbijgaan van de hemel en aarde betekende, dat alle
overige profetieën vervuld zijn. Daar Openbaring 21:1 en Daniël 12:7 plaats vonden in dezelfde
tijd, en sinds de profetie van Openbaring 21:1 (hemel en aarde) vervuld is, betekent dit ook dat
alle overige profetieën zijn vervuld, wat dan ook weer betekent dat Daniël 12:7 op dezelfde tijd
was vervuld toen ook de overige profetieën werden vervuld. En sinds Daniël 12:7 was vervuld in
de eerste eeuw, betekent dit ook dat alle overige profetieën zijn vervuld in de eerste eeuw.
Er is een aanvullende overeenkomst tussen Daniël 12:7 (eerste vers in het schema) en Openbaring
21:1 (laatste vers in het schema). “Het verbrijzelen van de macht van het heilige volk” van Daniël
12:7 is equivalent aan “de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan” van Openbaring
21:1.
Zij hebben betrekking op dezelfde gebeurtenis in de eerste eeuw: het einde van de Mozaïsche
eeuw en het einde van het Judaïsme. Het is de door God gearrangeerde vernietiging van het
Levitische priesterschap en het offersysteem door middel van grote verdrukking door de
Romeinen. Gebaseerd op de studies hierboven kunnen we nu een logische volgorde opzetten:
1. De vernietiging van het Judaïsme is equivalent aan het voorbijgaan van de hemel en de
aarde.
2. Het voorbijgaan van de hemel en de aarde vond plaats toen alle overige profetieën
waren vervuld, en dus vond de vernietiging van het Judaïsme plaats op dezelfde tijd toen
ook de overige profetieën waren vervuld.
3. De vernietiging van het Judaïsme vond plaats in de eerste eeuw.
4. Daar de vernietiging van het Judaïsme plaats vond in dezelfde tijd toen ook alle overige
profetieën waren vervuld en sinds de vernietiging van het Judaïsme plaats vond in de
eerste eeuw betekent dit, dat alle overige profetieën waren vervuld in de eerste eeuw.
5. Sinds alle overige profetieën waren vervuld in de eerste eeuw, betekent dit dat er geen
toekomstige profetieën meer zijn die nu nog vervuld moeten worden.
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Eerder in dit artikel keken we naar Lucas 21:22 en 21:32 (pagina 18). In deze verzen zei Jezus dat
alle profetieën zouden worden vervuld inde eerste eeuw. We hadden toen een tabel gemaakt
gebaseerd op deze twee verzen en we kunnen nu Daniël 12:7 daaraan toevoegen.
Vers
Lucas 21:22
Lucas 21:32
Daniël 12:7

In de eerste eeuw…

Alle overige profetieën van het Oude
Testament zullen vervuld worden
Want dit zijn de dagen van
dat alle wat is geschreven, in
vergelding,
vervulling gaat
Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht voordat dit alles is geschiedt.
zal geenszins voorbijgaan,
wanneer er een einde komt
dan zullen al deze dingen voleindigd
aan het verbrijzelen van de
zijn.
macht van het heilige volk,

De tabel laat zien dat in de eerste eeuw alle overige profetieën (inclusief de Tweede Komst)
zouden worden vervuld. Er zijn dus geen profetieën meer die nu nog vervuld moeten worden.
Zowel Lucas 21:22 als Daniel 12:7 laten in de tabel de tijdsovereenkomst zien tussen de grote
verdrukking en de Tweede Komst, zoals ook te zien is in de volgende schema:
“want dit zijn de dagen van
vergelding,”
(Lucas 21:22)

“wanneer er een einde komt
aan het verbrijzelen van de
macht van het heilige volk,”
(Daniël 12:7)
Beide tekstpassages verwijzen naar de grote verdrukking van de Joden in de eerste eeuw.
“dat alle wat is geschreven, in
“dan zullen al deze dingen
vervulling gaat”
voleindigd zijn.”
(Lucas 21:22)
(Daniël 12:7)
Beide tekstpassages tonen aan dat alle overige profetieën (inclusief de Tweede Komst) vervuld
zouden worden in de dagen van de grote verdrukking in de eerste eeuw.
Het volgende schema laat ons alle parallellen zien die we tot nog toe hebben geïdentificeerd
tussen Daniël 12 en de Olijfberg Rede:
“Te dien tijde zal Michaël
opstaan, de grote vorst,
die de zonen van uw volk
terzijde staat;”
(Daniël 12:1)

“laten dan wie in Judea
“Laten dan die in Judea zijn,
zijn, vluchten naar de
vluchten naar de bergen. Wie
bergen. Wie op het dak is, ga
op het dak is, ga niet naar
niet naar beneden om zijn
beneden en ga niet naar
huisraad mede te nemen, en
binnen om iets uit zijn huis
wie in het veld is, kere niet
mede te nemen, en wie in het
terug om zijn kleed mede te
veld is, kere niet terug om zijn
nemen.”
kleed mede te nemen.”
(Mattheüs 24:16-18)
(Marcus 13:14b-16)
De bescherming van de christenen in de tijd van de grote verdrukking die over de Joden zou komen
in de eerste eeuw
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“en er zal een tijd van
grote benauwdheid
zijn, zoals er niet
geweest is sinds er
volken bestaan, tot
op die tijd toe.”
(Daniël 12:1)

“Want er zal dan een
grote verdrukking
zijn, zoals er niet
geweest is van het
begin der wereld tot
nu toe en ook nooit
meer wezen zal.”
(Mattheüs 24:21)

“Want die dagen
zullen zulk een
verdrukking brengen
als er niet geweest is
van het begin der
schepping, die God
geschapen heeft, tot
nu toe, en ook nooit
meer wezen zal.”
(Marcus 13:19)
De grote verdrukking in de eerste eeuw

“Want er zal grote
nood zijn over het
land en toorn over
dit volk”
(Lucas 21:23)

“in die tijd”
(Daniël 12:1)

“na de verdrukking
“Maar in die dagen,
dier dagen”
na de verdrukking”
(Mattheüs 24:29)
(Marcus 13:24)
De tijdsperiode: nog steeds in de eerste eeuw, in de dagen van de grote verdrukking
“Toen hoorde ik de man die
“en Jeruzalem zal door
met linnen klederen bekleed heidenen vertrapt worden,
was en zich boven het water
totdat de tijden der heidenen
van de rivier bevond, zweren zullen vervuld zijn.”
bij Hem die eeuwig leeft,
(Lucas 21:24b)
terwijl hij zijn rechter- en zijn
linkerhand naar de hemel
hief: Een tijd, tijden en een
halve tijd; en wanneer er een
einde komt aan het
verbrijzelen van de macht van
het heilige volk, dan zullen al
deze dingen voleindigd zijn.”
(Daniël 12:7)
De laatste 3½ jaar van Jeruzalem
“wanneer er een einde
komt aan het
verbrijzelen van de
macht van het heilige
volk,”
(Daniël 12:7)

“zal de zon verduisterd
“zal de zon verduisterd
worden en de maan zal
worden en de maan zal
haar glans niet geven en
haar glans niet geven. En
de sterren zullen van de
de sterren zullen van de
hemel vallen en de
hemel vallen en de
machten der hemelen
machten der hemelen
zullen wankelen.”
zullen wankelen.”
(Mattheüs 24:29)
(Marcus 13:24-25)
De vernietiging van de Joodse wereld in de eerste eeuw – het Judaisme.
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dan zullen al deze
dingen voleindigd zijn.”
(al deze dingen, zijn de
gebeurtenissen van de
Tweede Komst uit
Daniel 12:1 – het
openen van het boek
des levens en de
opstanding van de
doden)
(Daniël 12:7)

“en zij zullen de Zoon des
“En dan zullen zij de Zoon
mensen zien komen op de des mensen zien komen op
wolken des hemels, met
de wolken, met grote
grote macht en
macht en heerlijkheid. En
heerlijkheid. En Hij zal zijn dan zal Hij zijn engelen
engelen uitzenden met luid uitzenden en zijn
bazuingeschal en zij zullen uitverkorenen verzamelen
zijn uitverkorenen
uit de vier windstreken,
verzamelen uit de vier
van het uiterste der aarde
windstreken, van het ene
tot het uiterste des
uiterste der hemelen tot
hemels.”
het andere.”
(Marcus 13:26-27)
(Mattheüs 24:30-31)
De gebeurtenissen van de Tweede Komst in de eerste eeuw

De laatste parallel die we gaan bekijken is de “gruwel der verwoesting” die wordt genoemd in de
Olijfberg Rede en in Daniël 12:11,
“Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniël gesproken is,
op de heilige plaats ziet staan – wie het leest, geve er acht op – …..“ (Mattheüs 24:15)
“Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting ziet staan, waar hij niet behoort – die het leest,
geve er acht op – ….” (Marcus 13:14)
“En van de tijd af dat het dagelijks offer wordt gestaakt en een gruwel wordt opgericht, die
verwoesting brengt, zijn het duizend tweehonderd en negentig dagen;” (Daniël 12:11)
In de Olijfberg Rede wees Jezus zijn discipelen op het boek Daniël met betrekking tot de “gruwel
der verwoesting”. Dit toont aan dat Daniël 12 rechtstreeks overeenkomt met Mattheüs 24 en
Marcus 13, wat betekent dat de profetieën van Daniël 12 en de Olijfberg Rede (inclusief de
profetie van de Tweede Komst), vervuld zouden worden in de eerste eeuw.
We maken nu een schema die de overeenkomsten tussen Daniël 12 en de Olijfberg Rede samenvat
en die laat zien dat de Tweede Komst plaats zou vinden in de eerste eeuw.
“en er zal een tijd van
grote benauwdheid
zijn, zoals er niet
geweest is sinds er
volken bestaan, tot op
die tijd toe.”
(Daniël 12:1)

“Want er zal dan een grote
verdrukking zijn, zoals er
niet geweest is van het
begin der wereld tot nu
toe en ook nooit meer
wezen zal.”
(Mattheüs 24:21)

“Want die dagen zullen
zulk een verdrukking
brengen als er niet
geweest is van het begin
der schepping, die God
geschapen heeft, tot nu
toe, en ook nooit meer
wezen zal.”
(Marcus 13:19)
De tijdsperiode voor de vervulling van deze profetieën: de eerste eeuw
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“in die tijd”
(Daniël 12:1)

“na de verdrukking dier
“Maar in die dagen, na de
dagen”
verdrukking”
(Mattheüs 24:29)
(Marcus 13:24)
De tijdsperiode voor de vervulling: nog steeds de eerste eeuw

“zal uw volk ontkomen: al
wie in het boek geschreven
wordt bevonden. Velen van
hen die slapen in het stof
der aarde, zullen ontwaken,
dezen tot eeuwig leven en
genen tot versmading, tot
eeuwig afgrijzen.”
(Daniël 12:1-2)

“zullen zij de Zoon des
“dan zullen zij de Zoon des
mensen zien komen op de
mensen zien komen op de
wolken des hemels, met
wolken, met grote macht en
grote macht en
heerlijkheid. En dan zal Hij
heerlijkheid. En Hij zal zijn
zijn engelen uitzenden en
engelen uitzenden met luid zijn uitverkorenen
bazuingeschal en zij zullen
verzamelen uit de vier
zijn uitverkorenen
windstreken, van het
verzamelen uit de vier
uiterste der aarde tot het
windstreken, van het ene
uiterste des hemels.”
uiterste der hemelen tot het (Marcus 13:26-27)
andere.”
(Mattheüs 24:30-31)
De tijdsperiode voor de vervulling: nog steeds de eerste eeuw

De Tweede Komst vond plaats in de eerste eeuw, omdat toen de gebeurtenissen van de Tweede
Komst plaats vonden: Jezus komende op de wolken, Jezus die zijn engelen uitzond, het
bazuingeschal, en het verzamelen (geestelijke oogst) van Gods uitverkorenen en de opstanding
van de doden voor het laatste oordeel.

* * * * *

Eerder in dit hoofdstuk hadden we een schema gecreëerd dat liet zien hoe Daniël 12:7 overging in
Openbaring 21:1 (pagina 39). Voordat we onze studie over Daniël 12 afsluiten, vervolgen we het
tabelschema van Openbaring door hoofdstuk 21:2 en 3 toe te voegen. We beginnen het schema
met Openbaring 21:1.
“En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe
aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde
waren voorbijgegaan, en de zee was niet meer.”
(Openbaring 21:1)
De tijdsperiode voor de vervulling van de profetie: de eerste eeuw
“En”
(Openbaring 21”2)
De tijdsperiode voor de vervulling: nog steeds de eerste eeuw
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“ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem,
nederdalende uit de hemel, van God, getooid als
een bruid, die voor haar man versierd is. En ik
hoorde een luide stem van de troon zeggen: Zie,
de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij
hen wonen, en zij zullen zijn volken zijn en God
zelf zal bij hen zijn,”
(Openbaring 21:1-2)
De tijdsperiode voor de vervulling: nog steeds de eerste eeuw
In Openbaring 21:1 in de tabel hierboven zagen we dat “de eerste hemel en de eerste aarde
voorbijgegaan waren” in de eerste eeuw, en dus zijn alle profetieën vervuld. Gods plan was
compleet: de rechtvaardigen waren nu verlost, en dus de relatie die in Adam verloren was gegaan
was nu weer herteld in Christus, zoals hierboven in Openbaring 21:2-3 is gesymboliseerd. Het
Koninkrijk was gekomen in al zijn volheid en in al zijn glorie en kracht, en vervulde zo de belofte
van de schrijver van Hebreeën, dat de Hebreeuwse Christenen een “Koninkrijk zouden ontvangen
die onwankelbaar zou zijn” (Hebreeën 12:28). De definitieve vestiging van het Koninkrijk in al zijn
volheid, vervulde ook de belofte van Paulus “om, ter voorbereiding van de volheid der tijden, al
wat in de hemelen en op de aarde is onder één hoofd, dat is Christus, samen te vatten, in Hem,”
(Efeziërs 1:10).
* * * * *
Onze studie over Daniël 12, de Olijfberg Rede en Openbaring 20 en 21 toont aan dat de Tweede
Komst plaats vond in de eerste eeuw, omdat toen alle profetieën werden vervuld. Alle volgende
gebeurtenissen vonden plaats in de dagen van de grote verdrukking die over de Joden komen zou
in de eerste eeuw:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jezus komen op de wolken
Jezus die zijn engelen uitzond
Het bazuingeschal
Het openen van het boek des levens
Het verzamelen (geestelijke oogst) van Gods uitverkorenen
De opstanding van de doden en hun laatste oordeel
Het voorbijgaan van de eerste hemel en de eerste aarde
De aankomst van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde
Het Nieuwe Jeruzalem nederdalende uit de hemel

De tijdsperiode van een Bijbelse gebeurtenis kan helpen om de aard van een gebeurtenis vast te
stellen. Maar omdat er geen verslaggeving is gevonden die aantoont dat Jezus in de eerste eeuw
fysiek zou zijn teruggekomen op de wolken, geen bazuingeschal is gehoord, Gods uitverkorenen
niet fysiek zijn verzameld door engelen en alle doden niet fysiek zijn opgestaan - vonden deze
gebeurtenissen niet letterlijk plaats; de Bijbel heeft een eigen Joodse taal, met symbolische
uitdrukkingen, gebruikelijk voor die tijd, in een Joodse cultuur - maar die verkeerd wordt
geïnterpreteerd door andere culturen, daar waar de Bijbel letterlijk genomen word. Zoals eerder
genoemd zullen we later naar een paar voorbeelden van gebeurtenissen van de Tweede Komst
kijken, om aan te tonen dat deze symbolisch genomen moeten worden, en niet letterlijk.
In het volgende hoofdstuk gaan we kijken naar een paar Bijbelse tijdsuitdrukkingen.
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Tijdsuitdrukkingen
We zagen hoe het boek Daniël, de Olijfberg Rede en Openbaring profeteerden dat de Tweede
Komst zou plaats vinden in de eerste eeuw. In dit hoofdstuk zullen we kijken naar een paar
tijdsuitdrukkingen die mensen uit de eerste eeuw zouden hebben gewaarschuwd voor de op
handen zijnde Tweede Komst in de eerste eeuw.
Eerder in dit artikel bewezen we met tabelschema’s dat de Tweede Komst plaats zou vinden in de
eerste eeuw. En als iets één keer is bewezen, hoeft dat geen tweede keer. Daarom zijn de
tijdsuitdrukkingen in dit hoofdstuk niet nodig om dat weer aan te tonen, maar ze ondersteunen
die visie wel.
Er zal natuurlijk verschil van mening zijn met betrekking tot de interpretatie van de
tijdsuitdrukkingen. Maar de waarheid dat de Tweede Komst plaats vond in de eerste eeuw hangt
niet af van het onderling eens zijn over de interpretatie van de tijdsuitdrukkingen. Bijvoorbeeld, als
we overeenstemming hebben over alle tijdsuitdrukkingen, is ook tegelijk duidelijk dat de tweede
Komst plaats vond in de eerste eeuw; maar als we geen overeenstemming hebben over
tijdsuitdrukkingen, is het nog steeds zo dat de Tweede Komst plaats vond in de eerste eeuw.
De tekstpassages onder de vet gedrukte paragraven bevatten het Griekse woord “mello”. Wanneer
we de betreffende tekstgedeelten in de originele Griekse taal bekijken, zien we verschillende
vormen van dat woord: mellei, mellein, mallon, mellontas, mellontes, mellonti, mellontos,
mellousan en mellouses. Hoewel het woord “mello” in meerdere vormen in de tekstpassages
verschijnt, komt bij een woordstudie elke keer het getal #3195 boven water. Het woord “mello”
wordt dan op verschillende manieren gedefinieerd, zoals “op het punt staan”, “nabij”,
“toekomende”, “bijna”. Het feit dat de Tweede Komst “op het punt stond” plaats te vinden in “dit
geslacht” van de eerste eeuw, leidt er toe om de beschrijving “op het punt staan” of “bijna” te
gaan gebruiken in verdere tekstpassages van dit hoofdstuk.
De meeste versies van de Bijbel waren gemaakt door vertalers die geloofden dat de Tweede Komst
in hun toekomst lag. Daar deze vertalers niet geloofden dat de Tweede Komst op het punt stond
plaats te vinden in de eerste eeuw, kozen ze niet voor de definitie “op het punt staan” van het
woord “mello” in hun vertalingen. Dit artikel echter toonde aan dat de Tweede Komst wel degelijk
plaats vond in de eerste eeuw, en dus zullen de “mello” tekstpassages hieronder (gegroepeerd per
onderwerp) eigenlijk de definitie “op het punt staan” moeten bevatten. Wanneer we deze
tekstpassages gaan lezen, zien we dat God de mensen in de eerste eeuw vertelde dat de
gebeurtenissen van de Tweede Komst “op het punt stonden” plaats te vinden – in hun geslacht.
Op de plaats van de onderstreepte teksten kunnen we dus “op het punt staan” of “nabij” lezen.

Over de toekomende eeuw (de nieuwe hemel en de nieuwe aarde)
“de toekomende (nabije) eeuw” (Mattheüs 12:32)
“niet alleen in deze, maar ook in de toekomende (nabije) eeuw.” (Efeziërs 1:21)
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“om wèl te doen, rijk te zijn in goede werken, vrijgevig en mededeelzaam, waardoor zij zich
een vaste grondslag voor de (nabije) toekomst verzekeren om het ware leven te grijpen.”
(1 Timoteüs 6:18-19).
“de krachten der toekomende (nabije)eeuw” (Hebreeën 6:5)

Over het komende oordeel
“Want de Zoon des mensen zal komen (staat op het punt te komen) in de heerlijkheid zijns Vaders,
met zijn engelen, en dan zal Hij een ieder vergelden naar zijn daden. (Om de tijdsuitdrukking
“komen” te benadrukken, zegt Jezus verder,) 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 (staat op het punt te komen) in zijn Koninkrijk.” (Mattheüs 16:27-28).”
Voetnoot: het “Koninkrijk” is belangrijk onderwerp voor studie. Met betrekking tot
bovengenoemde tekstpassage: sommige christenen geloven dat de komst van het Koninkrijk plaats
vond in de tijd van Pinksteren in Handelingen 2. Maar met Pinksteren begon de ‘gemeente’, waar
gelovigen aan de ‘gemeente’ werden toegevoegd door zich te laten dopen in Christus. De Komst
van het Koninkrijk was één van de gebeurtenissen van de Tweede Komst wanneer God de
rechtvaardigen zou verlossen, en zo de relatie zou herstellen dat verloren was gegaan in Adam. Als
je Marcus 8:38 en het volgende vers Marcus 9:1 in zijn geheel leest, zie je dat de komst van het
Koninkrijk direct verbonden is met de Tweede Komst: “Want wie zich voor Mij en voor mijn
woorden schaamt in dit overspelig en zondig geslacht, de Zoon des mensen zal Zich ook voor hem
schamen, wanneer Hij (bijna) komt in de heerlijkheid zijns Vaders, met de heilige engelen. En Hij
zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u: Er zijn sommigen onder degenen, die hier staan, die de dood
voorzeker niet zullen smaken, voordat zij zien, dat het Koninkrijk Gods gekomen is met kracht.” In
het gedeelte van Lucas in de Olijfberg Rede zien we in Lucas 21:31 dat het Koninkrijk van God zou
arriveren na de gebeurtenissen van de Tweede Komst in de eerste eeuw: “Zo moet ook gij,
wanneer gij dit ziet geschieden, weten, dat het Koninkrijk Gods nabij is.” Paulus schreef in 2
Timoteüs 4:1 dat Jezus “de levenden en doden zal oordelen in zijn verschijning in zijn Koninkrijk”,
m.a.w. het Koninkrijk in al zijn volheid was nog niet gearriveerd met Pinksteren. In onze studie
zagen we hoe in Openbaring 21:2-3 de komst van het Koninkrijk in al zijn volheid, glorie en kracht
zou komen waar Johannes “een nieuw Jeruzalem zag, nederdalende uit de hemel, van God,”. Dit
was een geestelijke stad en het Messiaanse Koninkrijk zoals ook werd gezien door Jesaja en andere
profeten.
“ waarop Hij de aardbodem rechtvaardig zal (op het punt staat te) oordelen”
(Handelingen 17:31)
“het toekomende (nabije) oordeel” (Handelingen 24:25)
“Jezus…die levenden en doden zal (op het punt staat te) oordelen in zijn verschijning in zijn
Koninkrijk” (2 Timoteüs 4:1)
“maar een vreselijk uitzicht op het oordeel en de felheid van het vuur, dat de
wederspanningen zal (op het punt staat te) verteren.” (Hebreeën 10:27)
“die door de wet der vrijheid zullen (op het punt staan) geoordeeld (te) worden.”
(Jacobus 2:12)
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Over de redding/opstanding/heerlijkheid/leven dat komt
“dat er een opstanding van rechtvaardigen en onrechtvaardigen zal (op het punt staat te)
zijn.” (Handelingen 24:15)
“(de rechtvaardigheid) …wie zal (op het punt staan) het toegerekend (te) worden, ons, die
ons geloof vestigen op Hem, die Jezus, onze Here, uit de doden opgewekt heeft,”
(Romeinen 4:24)
“daar zij de belofte inhoud van leven, in heden en in (nabije) toekomst” (1 Timoteüs 4:8)
“die het heil zullen (op het punt staan te) beërven.” (Hebreeën 1:14)
“de heerlijkheid, welke zal (op het punt staat) geopenbaard (te) worden:” (1 Petrus 5:1)

Over de wereld/stad die komt
“(de wet van Mozes) een schaduw zijn van hetgeen (op het punt staat te) komen moet,”
(kolossenzen 2:16-17)
“Maar Christus, opgetreden als hogepriester der goederen, die zullen (op het punt staan te)
komen” (Hebreeën 9:11)
“de wet slechts een schaduw heeft der (nabije) toekomstige dingen” (Hebreeën 10:1)
“geen blijvende stad, maar wij zoeken de (nabije) toekomstige (geestelijke) stad.”
(Hebreeën 13:14)
“Schrijf dan hetgeen gij gezien hebt en hetgeen is en hetgeen na dezen zal (op het punt
staat te) geschieden.” (Openbaring 1:19) (dit komt overeen met eerdere woorden in
Openbaring 1:1 en 1:3 “hetgeen weldra moet geschieden”en ”de tijd is nabij”.)
“(Jezus) die alle heidenen zou (op het punt staat te) hoeden” (Openbaring 12:5)
Bovengenoemde verzen bevatten het Griekse woord “mello” en zij laten zien dat de
gebeurtenissen van de Tweede Komst binnenkort plaats zou vinden, in de eerste eeuw. Laten we
eens gaan kijken naar wat andere tijdsuitdrukkingen (zonder “mello”) die de mensen uit de eerste
eeuw zouden hebben gewaarschuwd voor de op handen zijnde Tweede Komst in de eerste eeuw.
“Wanneer men u (de twaalf discipelen) vervolgt in deze stad, vlucht naar de andere; want
voorwaar, Ik zeg u, gij zult niet alle steden van Israël zijn rondgekomen, voordat de Zoon
des mensen komt.” (Mattheüs 10:23)
“En Hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal en zij zullen zijn uitverkorenen
verzamelen uit de vier windstreken, van het ene uiterste der hemelen tot het andere……
Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat dit alles geschiedt.”
(Mattheüs 24:31 en 34)
Jezus gaf hier aan, dat de Tweede Komst (vers 31) één van de gebeurtenissen zou zijn die
zou plaats vinden in de eerste eeuw (vers 34).
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“want dit zijn de dagen van vergelding (de eerste eeuw dagen van vergelding/verdrukking
die over de Joden zou komen), waarin alles wat geschreven is, in vervulling gaat……
Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat alles geschiedt. De
hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan.”
(Lucas 21:22 en 32)
“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, de ure komt en is nu, dat de doden naar de stem van de
Zoon van God zullen horen, en die haar horen, zullen leven.” (Johannes 21:22)
“Jezus zeide tot hem: Indien Ik wil, dat hij blijft, totdat Ik kom, wat gaat het u aan? Volg gij
Mij.” (Johannes 21:22)
“Gij verstaat immers de tijd wel, dat het thans voor u de ure is om uit de slaap te ontwaken.
Want het heil is ons nu meer nabij, dan toen wij tot het geloof kwamen. De nacht is ver
gevorderd, de dag is nabij. Laten wij dan de werken der duisternis afleggen en aandoen de
wapenen des lichts!” (Romeinen 13:11-12)
“Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. De Here is nabij.” (Filippenzen 4:5)
“Want dit zeggen wij u met een woord des Heren: wij, levenden, die achterblijven tot de
komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan,” (1 Tessalonicenzen 4:15)
“Want gij hebt volharding nodig, om, de wil van God doende, te verkrijgen hetgeen beloofd
is. Want nog een korte, korte tijd, en Hij, die komt, zal er zijn en niet op Zich laten
wachten,” (Hebreeën 10:36-37)
“Hebt dus geduld, broeders, tot de komst des Heren! Zie, de landman wacht op de kostelijke
vrucht des lands en heeft geduld, totdat de vroege en late regen erop gevallen is. Oefent ook
gij geduld, sterkt uw harten, want de komst des Heren is nabij.” (Jacobus 5:7-9)
“maar zij zullen daarvan rekenschap moeten geven aan Hem, die gereed staat om levenden
en doden te oordelen…. Het einde aller dingen is nabijgekomen. Komt dus tot bezinning en
wordt nuchter, opdat gij kunt bidden.” (1 Petrus 4:5 en 7)
“Want het is nu de tijd, dat het oordeel begint bij het huis Gods;” (1 Petrus 4:17)
“Kinderen, het is de laatste ure;.....En nu, kinderkens, blijft in Hem, opdat wij, als Hij zal
geopenbaard worden, vrijmoedigheid hebben en voor Hem niet beschaamd staan bij zijn
komst.” (1 Johannes 2:18 en 28)
“En hij (de engel die Johannes de openbaring liet zien) zeide tot mij: Verzegel de woorden
van de profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij.” (Openbaring 22:10)
De tijdsuitdrukkingen in dit hoofdstuk ondersteunen de tijd van de Tweede Komst in de eerste
eeuw. De mensen uit de eerste eeuw waren gewaarschuwd van de op handen zijnde Tweede
Komst …..en die kwam dan ook in die generatie van de eerste eeuw.
In het volgende hoofdstuk gaan we kijken naar wat voorbeelden van symbolisch en figuurlijk
taalgebruik in de Bijbel.
61

Symbolisch en figuurlijk taalgebruik
Door een logische stap voor stap benadering te gebruiken bij het vast stellen van de tijdsperiode
van de Tweede komst, liet dit artikel zien dat alle gebeurtenissen van de Tweede Komst reeds in de
eerste eeuw hebben plaats gevonden. En sinds Jezus niet zichtbaar is teruggekomen op de wolken,
elk oog Hem niet letterlijk zag, de rechtvaardigen Hem niet ontmoet hebben in de lucht, de doden
niet letterlijk waren opgestaan, en de planeet aarde niet verbrand was, betekent dit, dat dit soort
tekstpassages symbolische en figuurlijk bedoeld zijn en niet letterlijk genomen moeten worden. In
dit hoofdstuk gaan we kijken naar wat voorbeelden van symbolisch en figuurlijk taalgebruik in de
Bijbel.
Eerder in dit artikel bewezen de tabelschema’s dat de Tweede Komst plaats zou vinden in de
eerste eeuw. Zoals eerder is gezegd, als iets reeds bewezen is, hoeft dat niet nog een keer
bewezen te worden. Echter de uitleg van het taalgebruik zal datgene wat al bewezen is,
ondersteunen.
Er zal natuurlijk verschil van mening zijn met betrekking tot de interpretatie van deze symbolische
tekstpassages. Maar de waarheid dat de Tweede Komst plaats vond in de eerste eeuw hangt niet
af van het onderling eens zijn over de interpretatie van symbolisch taalgebruik. Bijvoorbeeld, als
we overeenstemming hebben over alle symbolisch taal, is ook tegelijk duidelijk dat de tweede
Komst plaats vond in de eerste eeuw; maar als we geen overeenstemming hebben over
symbolisch taalgebruik, is het nog steeds zo dat de Tweede Komst plaats vond in de eerste eeuw.
Laten we nu eens aan de hand van vijf voorbeelden gaan kijken naar symbolisch taalgebruik in de
Bijbel.

1
Nadat de opgestane Jezus zijn discipelen wat laatste instructies had gegeven in Handelingen 1:3
vertelt de Bijbel dat het volgende gebeurde (vers 9-11):
9 “En nadat Hij dit gesproken had, werd Hij opgenomen, terwijl zij het zagen, en een wolk
onttrok Hem aan hun ogen. 10 En toen zij naar de hemel staarden, terwijl Hij henenvoer, zie,
twee mannen in witte klederen stonden bij hen, 11 die ook zeiden: Galileese mannen, wat
staat gij daar en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel,
zal op dezelfde wijze wederkomen, als gij Hem ten hemel hebt zien varen.”
De meeste christenen geloven dat sinds Jezus zichtbaar naar de hemel voer, Hij ook weer “op
dezelfde wijze” zal terugkomen, zichtbaar. Echter dit artikel heeft al eerder laten zien dat toen
Jezus in de eerste eeuw met zijn engelen kwam, Hij niet zichtbaar kwam. Daarom heeft de
opmerking “op dezelfde wijze” geen betrekking op de zichtbare aanwezigheid van Jezus.
De tekstpassage: “Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze
wederkomen,” wordt zoals gebruikelijk letterlijk uitgelegd. Men interpreteert een deel van de
tekstpassage, zoals ze Hem hebben zien heengaan, zo zullen wij Hem ook weer zien komen, terwijl
deze tekstpassage helemaal niet praat over Hem zien komen. Daarom kan het zien komen van
Hem geen onderdeel van vergelijking zijn.
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De vergelijking van deze tekstpassage gaat over de wijze van Zijn hemelvaart en de wijze van zijn
terugkomst en niet over Hem zien gaan en Hem zien terugkomen: “Deze Jezus,…… zal op dezelfde
wijze wederkomen, als gij Hem ten hemel hebt zien varen.” Daarom gaat deze passage over de
wijze waarop Jezus terugkomt, zoals jullie Hem de hemel hebben zien binnen gaan – onzichtbaar –
door een wolk onttrokken aan het oog. Toen Jezus de aarde verliet, ging Hij de hemel binnen, wat
werd bevestigd door de engelen. Op die manier werd de toeschouwers duidelijk dat Hij niet ergens
in de lucht rond zwierf toen Hij de apostelen verliet, maar dat Hij de hemel was binnengegaan.
En deze Here Jezus zou “op dezelfde wijze” terugkomen: zoals Hij ook naar de hemel was gegaan,
verborgen door een wolk, zo zou Hij ook weer terugkomen, onzichtbaar, op de wolken. Hij zou
terugkomen in de heerlijkheid van zijn Vader, m.a.w. op dezelfde manier zoals ook Zijn Vader vele
malen kwam. Laten we eens naar wat andere teksten kijken de komst van Jezus (of God) op de
wolken bevestigd.
“Jezus zeide tot hem: Gij hebt het gezegd. Doch Ik zeg u, van nu aan zult gij de Zoon des
mensen zien, gezeten aan de rechterhand der Macht en komende op de wolken des hemels”.
(Mattheüs 26:64)
“En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen op de wolken, met grote macht en
heerlijkheid.” (Marcus 13:26)
De mensen die in die tijd leefden begrepen deze referenties naar de wolken, als een aanwezigheid,
een vertegenwoordiging van Gods (Jezus’) kracht in oordeel, aanwezig in de wolken, en niet als
een fysieke verschijning in de wolken.
We moeten begrijpen dat sinds Gods aanwezigheid in het Oude Testament veelal werd
voorgesteld door wolken, zo ook Jezus op dezelfde manier zou verschijnen (in de heerlijkheid van
zijn Vader) door Zijn aanwezigheid in de wolken. Hieronder een aantal tekstpassages uit het oude
testament waar God in de wolken kwam, ook vaak om een oordeel uit te voeren waarbij Hij het
ene volk gebruikte om een ander volk te straffen.
“Nabij is de grote dag des HEREN, nabij en hij nadert haastig. Hoort, de dag des HEREN;
bitter schreeuwt dan de held. Die dag is een dag van verbolgenheid, een dag van
benauwdheid en van angst, een dag van vernieling en van vernietiging, een dag van
duisternis en van donkerheid, een dag van wolken en van dikke duisternis, een dag van
bazuingeschal en van krijgsgeschreeuw tegen de versterkte steden en tegen de hoge
hoektorens.” (Sefanja 1:14-16)
“Hij zoldert zijn opperzalen in de wateren, Hij maakt de wolken tot zijn wagen, Hij wandelt
op de vleugelen van de wind.” (Psalm 104:3)
“De HERE is Koning. Dat de aarde juiche, dat vele kustlanden zich verheugen. Rondom Hem
zijn wolken en donkerheid, gerechtigheid en recht zijn de grondslag van zijn troon. Vuur gaat
voor zijn aangezicht uit, het zet zijn tegenstanders rondom in vlam. Zijn bliksemen verlichten
de wereld, de aarde ziet het en beeft.” (Psalm 97:1-4)
“Hij stelde het duister tot zijn omhulsel, tot zijn beschutting rondom Zich: duistere wateren,
volkengevaarten. Van de glans, die vóór Hem was, dreven Zijn wolken daarheen, hagel en
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vurige kolen. De HERE deed de donder in de hemel weerklinken, de Allerhoogste verhief zijn
stem hagel en vurige kolen. Hij schoot zijn pijlen en verstrooide hen, hij slingerde bliksemen
en bracht hen in verwarring.” (Psalm 18:12-15)
Er zijn nog meer voorbeelden, maar dit moet voldoende zijn om te laten zien dat hier met de
verschijning van Jezus in de wolken geen fysieke manifestatie van Jezus bedoeld word, maar
eerder de aanwezigheid en de vertegenwoordiging van zijn kracht, waar Jezus in oordeel kwam en
Jeruzalem 70 jaar na Christus door de Romeinse legers werd verwoest, en stad en tempel met de
grond werden gelijk gemaakt, precies zoals Jezus had voorspeld.
Net zoals onze studie van de Tweede Komst al heeft laten zien dat Jezus niet fysiek terugkeerde,
heeft ook de uitdrukking “op dezelfde wijze” zoals we hierboven zagen, geen betrekking op Jezus’
zichtbare en fysieke aanwezigheid. De tweede Komst was een geestelijk gebeuren; Jezus zei in
Lucas 17:20 dat “het Koninkrijk van God niet komt: zie, hier is het of daar”. En net zoals het
Koninkrijk niet zichtbaar is, zo was ook de komst van de Koning 70 jaar na Christus niet zichtbaar.

2
In zijn eerste brief aan de Tessalonicenzen schreef Paulus over de toekomstige terugkeer van
Christus. Paulus beschreef één van de gebeurtenissen die toen zouden plaats vinden:
“daarna (nadat de doden in Christus waren opgestaan) zullen wij, levenden, die
achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here
tegemoet in de lucht, en zó zullen wij altijd met de Here wezen.” (1 Tessalonicenzen 4:17)
Dit was één van de gebeurtenissen van de Tweede Komst die plaats vonden in de eerste eeuw.
Daar er geen verslaggeving is gevonden die aantoont dat de gelovigen letterlijk in de wolken waren
weggevoerd om Jezus fysiek te ontmoeten, bevat deze tekstpassage uit 1 Tessalonicenzen
symbolische en figuurlijke taal.
De uitdrukking “opgenomen” komt van het Griekse woord harpazo. Dit woord betekent zoveel als
een “kracht die plotseling wordt uitgeoefend”. Harpazo heeft verscheidene definities; maar
desondanks moeten we 1 Tessalonicenzen 4:17 symbolisch interpreteren omdat de uitverkorenen
bij de Tweede Komst niet letterlijk opgenomen zouden worden in de wolken.
Het woord “wolken” (wanneer het wordt gebruikt in samenhang met de Here) wordt of
geassocieerd met zijn letterlijke aanwezigheid (wanneer het een letterlijke “wolk” is) of met zijn
symbolische aanwezigheid waarin we zijn voorzienigheid (invloed) herkennen (waar de wolk
figuurlijk is). Jesaja 19:1 is zo’n voorbeeld van de symbolische aanwezigheid van God, die hier
wordt gesymboliseerd door een figuurlijke wolk: “Zie, de Here rijdt op een snelle wolk en komt
naar Egypte; dan beven de afgoden van Egypte voor Hem en het hart van Egypte versmelt in zijn
binnenste.” Het woord “wolken” in 1 Tessalonicenzen 4:17 hierboven zou ook figuurlijk moeten
zijn omdat met de Tweede Komst in de eerste eeuw, Jezus niet fysiek kwam, zichtbaar in de
wolken en niemand fysiek werd opgenomen in de wolken.
In de originele Bijbelstekst staat geen “de” voor de woorden “wolken” of “lucht”.
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En ook het woord “tegemoet” in dit vers, is in de originele tekst eigenlijk geen werkwoord; het is
een zelfstandig naamwoord en betekent: “ontmoeting”.
Het woord “lucht” in dit vers komt niet van het Griekse woord ouranos, (ruimte buiten ons bereik,
bijna altijd vertaald met “hemel”); maar het komt van het woord aer, (de lucht om ons heen, die
we in ademen). Een woordstudie laat zien dat dit woord betrekking heeft op de omgeving waar wij
als mensen in bestaan, met onze levensgeest (adem) hier op de planeet aarde, en niet de ruimte
boven ons waar we niet kunnen ademen.
Aer of lucht (die we in ademen, psucho) is niet zichtbaar en onze geesten (psuche) zijn ook niet
zichtbaar, dus zij bestaan in het onzichtbare. Daarom, toen Gods Koninkrijk kwam (van nature
geestelijk) was dat ook onzichtbaar en zo, dat “het niet te zien was” (Lucas 17:21), zowel in zijn
komst als bij het verzamelen van Gods uitverkorenen.
Van deze studie over 1 Tessalonicenzen 4:17 zouden we dit vers dus zo kunnen lezen,
“daarna zullen wij (Paulus en de Tessalonicenzen), levenden, die achterblijven worden
vastgehouden in de wolken voor een ontmoeting met de Here in de lucht (de geestelijk
wereld).”
Met andere woorden, er zal een plotselinge verandering plaats vinden – “in een oogwenk”
(1 Korinthiërs 15) – waar de uitverkorenen gered zouden worden. Deze plotselinge verandering
was niet waarneembaar; het zou plaats vinden door geloof wanneer de zichtbare beloften van 70
na Christus werden vervuld. Het feit dat Jeruzalem met de tempel werden verwoest was het
bewijs dat elke andere geestelijke belofte was vervuld.

3
In het eerste hoofdstuk van Openbaring schreef Johannes over de komst van Christus:
“Zie, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien, ook zij, die Hem hebben doorstoken;
en alle stammen der aarde zullen over Hem weeklagen. Ja, amen.” (Openbaring 1:7)
Dit vers is parallel aan Mattheüs 24:30,
“Zie, Hij komt met de wolken en elk oog
zal Hem zien, ook zij, die Hem hebben
doorstoken; en alle stammen der aarde
zullen over Hem weeklagen. Ja, amen.”
(Openbaring 1:7)

“En dan zal het teken van de Zoon des
mensen verschijnen aan de hemel en dan
zullen alle stammen der aarde zich op de
borst slaan en zij zullen de Zoon des mensen
zien komen op de wolken des hemels, met
grote macht en heerlijkheid.”
(Mattheüs 24:30)

Bovengenoemde verzen bevatten de uitdrukkingen zoals “komt met de wolken” en “komen op de
wolken des hemels”, en hebben dezelfde symboliek als “de Here rijdt op een snelle wolk” en “zie
als een wolkenmassa komt Hij opzetten” van de verzen hieronder:
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“Zie, de HERE rijdt op een snelle wolk en
komt naar Egypte; dan beven de afgoden
van Egypte voor Hem en het hart van
Egypte versmelt in zijn binnenste.”
(Jesaja 19:1)

“Zie, als een wolkenmassa komt hij
opzetten; als een stormwind zijn zijn
wagens, sneller dan arenden zijn paarden:
wee ons, wij worden vernield! Reinig uw
hart van boosheid, Jeruzalem, opdat gij
behouden wordt; hoelang zullen in uw
binnenste uw zondige overleggingen
verwijlen?”
(Jeremia 4:13-14)

In deze passages van Openbaring, Mattheüs, Jesaja en Jeremia, zijn de wolken niet letterlijk; zij
symboliseren de aanwezigheid (invloed) van de Here die zou komen in oordeel (die gebruik
maakte van menselijke middelen, zoals vijandige legers) om Zijn ongehoorzaam volk te straffen. In
Openbaring en Mattheüs in de tabel hierboven zijn de zinsneden “komt met de wolken” en
“komen op de wolken des hemels” symbolische uitdrukkingen die het oordeel en de verwoesting
van Jeruzalem van de Here beschrijven die plaats vonden in de eerste eeuw.
Onze studie heeft aangetoond dat de gebeurtenissen van de Tweede Komst plaats vonden in de
eerste eeuw, maar dat Jezus daarbij niet zichtbaar en fysiek terugkeerde. “Elk oog” in Openbaring
1:7 zag Hem dus niet zichtbaar en fysiek “komen op de wolken”. En ook in Mattheüs 24:30 zagen
alle “stammen de aarde” Jezus niet zichtbaar en fysiek “komen op de wolken des hemels”. In plaats
daarvan, toen de Joodse natie (“de stammen der aarde”) Jezus zagen komen op de wolken en toen
zij het teken van zagen de Zoon des mensen aan de hemel, herinnerden zij zich de getuigenis van
Jezus dat Jeruzalem verwoest zou worden. Toen zouden ze inzien (begrijpen) dat de hand van God
als een architect achter deze gebeurtenis zat. De “stammen der aarde zouden wenen” omdat ze
Jezus hadden afgewezen en de “dagen van vergelding” voor hun bedoeld waren.
Deze mensen in de eerste eeuw zouden Jezus hebben “gezien”, op dezelfde manier toen de
goddeloze Israëlieten God hadden “gezien” toen Jeruzalem werd verwoest door de Babyloniërs in
587 voor Christus:
“Gij zult weten, dat Ik de HERE ben, wanneer hun gedoden te midden hunner afgoden
rondom hun altaren liggen op elke hoge heuvel, op alle bergtoppen, onder elke groene
boom en onder elke lommerrijke terebint, ter plaatse waar zij al hun afgoden een liefelijke
reuk hebben bereid. 14 Ik zal mijn hand tegen hen uitstrekken en het land tot woestheid en
verwoesting maken, van de Woestijn af tot Ribla, waar zij ook maar wonen; en zij zullen
weten, dat Ik de HERE ben.” (Ezechiël 6:13-14)
En nu tweeduizend jaar later, kunnen wij ook Jezus zien (begrijpen) in zijn vervulde profetieën.
Toen Jeruzalem was omringd door de legers, kunnen we Jezus daarin zien. Toen de christenen
vluchten moesten voor hun veiligheid, kunnen we Hem daarin zien. Toen de grote verdrukking
plaats vond (inclusief de verwoesting van de tempel), kunnen we Hem daarin zien.
Eerder in dit artikel toonden we aan dat de profetieën in Openbaring vervuld moesten worden in
de eerste eeuw. Een aanvullend voorbeeld is het vers uit Openbaring aan het begin van punt 3.
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Als we dit vergelijken met Zacharia 12:10-14 in de volgende tabel, kunnen we laten zien dat de
profetieën in Openbaring 1:7 vervuld zouden moeten worden in de eerste eeuw.
“Zie, Hij komt met de wolken en
elk oog zal Hem zien, ook zij, die
Hem hebben doorstoken; en alle
stammen der aarde zullen over
Hem weeklagen. Ja, amen.”
(Openbaring 1:7)

“Ik zal over het huis van David en over de inwoners van
Jeruzalem uitgieten de Geest der genade en der
gebeden; zij zullen hem aanschouwen, die zij doorstoken
hebben, en over hem een rouwklacht aanheffen als de
rouwklacht over een enig kind, ja, zij zullen over hem
bitter leed dragen als het leed om een eerstgeborene. Te
dien dage zal in Jeruzalem de rouwklacht groot zijn,
zoals de rouwklacht van Hadadrimmon in het dal van
Megiddo; het land zal een rouwklacht aanheffen, alle
geslachten afzonderlijk; het geslacht van het huis van
David afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk, het
geslacht van het huis van Natan afzonderlijk en hun
vrouwen afzonderlijk, het geslacht van het huis van Levi
afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk, het geslacht
van Simi afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk; alle
overige geslachten, alle geslachten afzonderlijk en hun
vrouwen afzonderlijk.”
(Zacharia 12:10-14)

In de tabel kunnen we zien dat Openbaring 1:7 verwijst naar Zacharia 12:10-14. De betreffende
tekstpassage van Zacharia is een profetie over de teloorgang van Jeruzalem in de eerste eeuw, dus
gaat de profetie van Openbaring ook over de verwoesting van Jeruzalem.

4
In zijn tweede brief bespreekt Petrus de “dag des Heren”:
“Maar de dag des Heren zal komen als een dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis
voorbijgaan en de elementen door vuur vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen
gevonden worden. Daar al deze dingen aldus vergaan, hoedanig behoort gij dan te zijn in
heilige wandel en godsvrucht, vol verwachting u spoedende naar de komst van de dag Gods,
ter wille waarvan de hemelen brandende zullen vergaan en de elementen in vuur zullen
wegsmelten. Wij verwachten echter naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde,
waar gerechtigheid woont.” (2 Petrus 3:10-13)
In deze tekstpassage zien we het woord “hemelen” en “aarde”. In de bijbel kan de “hemelen” en
“aarde” verwijzen naar de werkelijke hemel en aarde, maar die woorden worden ook vaak
gebruikt als verbondstaal om te verwijzen naar het verbond tussen God en de mensen. Laten we
eens kijken naar een paar voorbeelden waar met “hemel” en “aarde” een verbond worden
bedoeld.
“(Mozes spreekt)….. Is Hij niet uw Vader, die u geschapen heeft, die u gemaakt heeft en
toebereid (Mozes spreekt namens God)”……. “Want een vuur is in mijn toorn ontstoken, het
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brandt tot in de diepten van het dodenrijk; het verteert de aarde met wat zij opbrengt en
verzengt de grondvesten der bergen.” (Deuteronomium 32:6b en 22)
In de tekstpassage hierboven bevestigd God zijn volk door een verbond. Maar omdat zijn volk niet
getrouw was, kondigde Hij een oordeel aan door symbolisch “vuur “ dat figuurlijk de aarde zou
verteren. God strafte de “aarde“ (zijn verbondsvolk) door Zijn brandende toorn; Hij bedoelde niet
dat Hij letterlijk de “(planeet) aarde zou verteren” met letterlijk vuur. Laten we eens kijken naar
ander voorbeeld.
“Hij roept tot de hemel daarboven, en tot de aarde om zijn volk te richten: Vergadert Mij
mijn gunstgenoten, die met Mij het verbond sluiten met offers.” (Psalm 50:4-5)
In deze tekstpassage zien we dat het concept van een verbond, volk en oordeel worden verbonden
met hemel en aarde. De Psalmist maakte van dezelfde symbolische taal gebruik zo als we ook
zagen in Deuteronomium. Hier is een ander voorbeeld waar een verbond als hemel en aarde
worden voorgesteld:
“Daarom (om Babylons’ ongerechtigheid) zal Ik de hemel doen wankelen en de aarde zal
bevend van haar plaats wijken door de verbolgenheid van de HERE der heerscharen, ten
dage van zijn brandende toorn.” (Jesaja 13:13)
De zinsnede “hemel doen wankelen” en “de aarde zal bevend van haar plaats wijken” zijn
symbolische uitdrukkingen die Gods oordeel over Babylon beschrijft, welke werd veroverd door
Cyrus de Grote van Perzië in 539 voor Christus. In dat vers schudde God niet letterlijk de hemel of
bewoog God de planeet aarde niet letterlijk van zijn plaats; in plaats daarvan maakte dit vers
gebruik van verbondstaal met betrekking tot de “hemel” en de “aarde”. Hier is nog een voorbeeld
van Jesaja:
“dat gij vergeet de HERE, uw Maker, die de hemel uitspande en de aarde grondvestte;…… Ik
heb mijn woorden in uw mond gelegd en met de schaduw mijner hand heb Ik u bedekt, Ik,
die de hemel uitspan en de aarde grondvest en tot Sion zeg: Gij zijt mijn volk.” (Jesaja 51:13a
en 16)
De bovengenoemde tekstpassages verwijzen niet naar de schepping van de letterlijke hemel en de
letterlijke planeet aarde. In plaats daarvan maken deze passages gebruik van symbolische taal,
waar Gods’ schepping van de hemel en de aarde, de schepping van Zijn verbond met Israël
voorstelt, en waar Hij zijn “woorden in hun mond heeft gelegd” en hun “mijn volk” noemde.
In de verzen van 2 Petrus 3:10-13 aan het begin van punt 4, schreef Petrus dat er een “nieuwe
hemel en de nieuwe aarde” zouden komen volgens Gods beloften. De enige plaats in het Oude
Testament waar God een nieuwe hemel en een nieuwe aarde beloofde was in Jesaja 65 en 66. In
Jesaja 65:17-19 zei God , nadat Hij een somber beeld had geschetst van het oordeel over Israël,
“Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; aan wat vroeger was, zal niet
gedacht worden, het zal niemand in de zin komen. Maar gij zult u verblijden en juichen voor
eeuwig over hetgeen Ik schep, want zie, Ik schep Jeruzalem tot jubel en zijn volk tot
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blijdschap. En Ik zal juichen over Jeruzalem en Mij verblijden over mijn volk. En daarin zal
niet meer gehoord worden het geluid van geween of van geschreeuw.” (Jesaja 65:17-19)
Zoals onze vorige voorbeelden, worden “hemel” en “aarde” hier gebruikt in verbondsstrekking.
Toen God beloofde de “nieuwe hemel en de nieuwe aarde” te scheppen, bedoelde Hij dat Hij een
nieuw verbond wou scheppen, waar “aan wat vroeger was (het Mozaïsche verbond) niet meer aan
gedacht zal worden en niemand meer in het zin zal komen.” Het was symbolische taal; God
profeteerde niet dat Hij een letterlijke nieuwe hemel en een letterlijke nieuwe planeet aarde zou
scheppen, maar dat er een Nieuwe Verbond zou komen.
Jesaja 66:22 is een andere plaats in het Oude Testament waar God een nieuwe hemel en een
nieuwe aarde beloofde:
“Want zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, die Ik maken zal, voor mijn aangezicht
zullen blijven bestaan, luidt het woord des HEREN, zo zal uw nageslacht en uw naam blijven
bestaan.” (Jesaja 66:22)
Gods’ belofte over het verbond in Jesaja 65:17 en Jesaja 66:22 is parallel aan de profetie van Jezus
over het verbond in Mattheüs 24:35,
“de vorige (het Mozaïsch verbond) niet meer aan
gedacht zal worden en niemand meer in het zin
zal komen….. Want zoals de nieuwe hemel en de
nieuwe aarde (het nieuwe verbond), die Ik maken
zal, voor mijn aangezicht zullen blijven bestaan,”
(Jesaja 65:17 en 66:22)

“De hemel en aarde (het Mozaïsch
verbond) zullen voorbijgaan, maar mijn
woorden (het nieuwe verbond) zullen
nooit voorbijgaan.”
(Mattheüs 24:35)

Voetnoot: de zinsnede “mijn woorden” van Jezus verwijst naar het nieuwe verbond in Mattheüs
24:35 (hierboven) op dezelfde manier dat ook de zinsnede “mijn woorden” van God verwijst naar
het oude verbond in Jesaja 51:16 (die we eerder zagen).
De volgende tekstpassage (Jesaja 51:6) is een voorbeeld van symbolische taal dat het voorbijgaan
van het oude verbond en de komst van het nieuwe verbond in al zijn volheid afbeeld (waar God
verlossing zou garanderen):
“Heft uw ogen op naar de hemel en aanschouwt de aarde beneden; want de hemel
verdwijnt als rook, de aarde vergaat als een kleed (het voorbijgaan van het Mozaïsch
verbond) en haar bewoners sterven als muggen, maar mijn heil duurt eeuwig en mijn
gerechtigheid wordt niet verbroken (de aankomst van het nieuwe verbond in al zijn
volheid).” (Jesaja 51:6)
In 2 Petrus 3:10 en 12 (de verzen aan het begin van punt 4), zien we een andere uitdrukking die
verwijst naar het voorbijgaan van het oude verbond: “de elementen zullen vergaan met vuur”. We
kunnen vaststellen dat het woord “elementen” verwijst naar het oude verbond omdat Paulus
ergens anders datzelfde woord “element” in verband gebruikt met het verbond:
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“Nu gij echter God hebt leren kennen, ja, meer nog, door God gekend zijt, hoe kunt gij thans
terugkeren tot die zwakke en armelijke wereldgeesten(elementen), waaraan gij u weder van
meet aan dienstbaar wilt maken? Dagen, maanden, vaste tijden en jaren neemt gij waar. Ik
vrees, dat ik mij wellicht tevergeefs voor u ingespannen heb.” (Gelaten 4:9-11)
In bovengenoemde tekst was Paulus bang voor “u (de Gelaten)” omdat sommigen ontrouw
werden: ze weken af van hun geloof in Christus door “terug te keren tot die zwakke en
erbarmelijke geesten (“elementen”, de wet van Mozes)”, waar zij “zich weder van meet aan
dienstbaar aan wilde maken (in plaats van in de vrijheid in Christus).” Zij waren ontrouw door weer
terug te keren naar het vieren van Joodse feesten (“Dagen, maanden, vaste tijden en jaren….”).
Op de volgende pagina zullen we de woorden van Jesaja, Mattheüs en Petrus eens gaan
vergelijken om de parallellen in de verbondstaal te zien:
“de vorige (het
Mozaïsch verbond) niet
meer aan gedacht zal
worden en niemand
meer in het zin zal
komen….. Want zoals de
nieuwe hemel en de
nieuwe aarde (het
nieuwe verbond), die Ik
maken zal, voor mijn
aangezicht zullen blijven
bestaan,”
(Jesaja 65:17 en 66:22)

“De hemel en aarde
(het Mozaïsch
verbond) zullen
voorbijgaan, maar mijn
woorden (het nieuwe
verbond) zullen nooit
voorbijgaan.”
(Mattheüs 24:35)

“Maar de dag des Heren zal komen
als een dief. Op die dag zullen de
hemelen met gedruis voorbijgaan en
de elementen door vuur vergaan, en
de aarde en de werken daarop zullen
gevonden worden. Daar al deze
dingen aldus vergaan, hoedanig
behoort gij dan te zijn in heilige
wandel en godsvrucht, vol
verwachting u spoedende naar de
komst van de dag Gods, ter wille
waarvan de hemelen brandende
zullen vergaan en de elementen in
vuur zullen wegsmelten. Wij
verwachten echter naar zijn belofte
nieuwe hemelen en een nieuwe
aarde, waar gerechtigheid woont.”
(2 Petrus 3:10-13)

Nu we hebben gezien hoe het voorbijgaan van de hemel en de aarde verbondstaal is, kunnen we
nu ook Openbaring 21:1a (één van de gebeurtenissen van de Tweede Komst) op de juiste manier
interpreteren:
“En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde (het nieuwe verbond), want de eerste
hemel en de eerste aarde (het oude verbond) waren voorbijgegaan,” (Openbaring 21:1a)
Zoals we eerder in dit artikel hebben laten zien betekent het voorbijgaan van de hemel en aarde
dat alle profetieën zijn vervuld. Sinds de hemel en aarde voorbijgegaan zijn in de eerste eeuw, zijn
er geen profetieën meer die nog vervuld moeten worden. Gods plan was voltooid: de
rechtvaardigen waren gered, en dus de relatie die was verstoord in Adam, was hersteld in Christus.
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Eerder in dit artikel, hebben we laten zien dat de oude hemel en de oude aarde (het Mozaïsch
verbond) voorbijgegaan was na de grote verdrukking in de eerste eeuw. Sinds het oude verbond
voorbijgegaan is na de grote verdrukking, betekent dit dat het oude verbond nog niet beëindigd
was toen de wet aan het kruis genageld werd (Kolossenzen 2:14). Het oude verbond zou doorgaan
totdat alle profetieën waren vervuld zoals Jezus zei in Mattheüs 5:18,
“Want voorwaar, Ik zeg u: Eer de hemel en aarde vergaat, zal er niet één jota of één tittel
vergaan van de wet (het oude verbond), eer alles zal zijn geschiedt.”
Toen Jezus stierf, zou het oude verbond “niet ver van verdwijning” zijn (Hebreeën 8:13); het was
dus nog niet verdwenen. Hebreeën 9:9-10 laat zien dat God de wet oplegde “tot de tijd van
herstel” (wanneer de relatie tussen God en de mens – die verloren was gegaan in Adam – weer
hersteld zou worden):
“Dit was een zinnebeeld voor de tegenwoordige tijd, in zoverre gaven en offers gebracht
werden, die niet bij machte waren hem, die (God daarmede) dient, voor zijn besef te
volmaken, daar zij met hun spijzen en dranken en onderscheiden wassingen slechts
bepalingen voor het vlees zijn, opgelegd tot de tijd van het herstel.” (Hebreeën 9:9-10)
Het oude verbond bestond nog steeds: de tempel in Jeruzalem bestond nog steeds, en de Joden
die Jezus hadden afgewezen volgden nog steeds de wet van Mozes met zijn Levitisch priesterschap
en het offersysteem. God zou het Judaïsme ontmantelen: “En wat veroudert en verjaart, is niet ver
van verdwijning” (Hebreeën 8:13) en “Want als het verdwijnende in heerlijkheid was, veel meer is
dan het blijvende in heerlijkheid” (2 Korinthiërs 3:11). Deze verzen van Hebreeën en 2 Korinthiërs
lieten zien dat het oude verbond nog steeds bestond nadat Jezus was gestorven (en het bestond
ook nog steeds na Pinksteren in Handelingen 2).
Het oude verbond bestond nog steeds toen het boek Hebreeën werd geschreven. In Hebreeën
12:27-28 zien we dat God de “wankele dingen als van iets, dat slechts geschapen is” (de fysieke
dingen van het oude verbond, zoals de tempel), zouden worden vervangen door een
“onwankelbaar Koninkrijk” ( het nieuwe verbond in al zijn volheid, het Koninkrijk van het nieuwe
Jeruzalem).
Peter gaf in 2 Petrus 3:7 aan dat het oude verbond nog steeds bestond op het moment dat Hij
deze tweede brief schreef. En hij schreef dat het oude verbond zou blijven bestaan tot de dag van
het oordeel:
“Maar de tegenwoordige hemelen en de aarde (het Mozaïsch verbond) zijn door hetzelfde
woord als een schat weggelegd, ten vure bewaard tegen de dag van het oordeel en van de
ondergang der goddeloze mensen.”
God zou het Judaïsme compleet ontmantelen, maar het zou pas ontmanteld worden totdat het
evangelie van het Koninkrijk “in de hele wereld gepredikt zou zijn tot een getuigenis voor alle
volken, en dan zal het einde gekomen zijn” (Mattheüs 24:14). De uitdrukking “het einde” was
inclusief het einde van het oude verbond: de verwoesting van de tempel, het offersysteem en het
Levitisch priesterschap.
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Dit artikel toonde ook aan, dat de nieuwe hemel en de nieuwe aarde (het nieuwe verbond in al zijn
volheid) arriveerde na de grote verdrukking in de eerste eeuw. Sinds het nieuwe verbond in al zijn
volheid pas arriveerde na de grote verdrukking, betekent dit dat het nieuwe verbond nog niet
compleet was ingesteld bij het kruis. De uitverkorenen waren nog niet verlost. Dat zou pas
arriveren na de komst van de “nieuwe hemel en de nieuwe aarde (het nieuwe verbond in al zijn
volheid) waar gerechtigheid (verlossing) zou zijn” (2 Petrus 2:10-13). Hier een paar voorbeelden die
laten zien dat het ‘nieuwe verbond in al zijn volheid’ nog niet begonnen was bij het kruis:
• In Lucas 21:28 (in de Olijfberg Rede), profeteerde Jezus dat verlossing (en dus het nieuwe
verbond in al zijn volheid) pas zou arriveren nadat de gebeurtenissen van de grote
verdrukking zouden plaats vinden: “Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u
op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt.”
• In Romeinen 13:11 toonde Paulus aan dat verlossing (en dus het nieuwe verbond in al zijn
volheid) nog niet was gekomen toen hij schreef “Want het heil (verlossing) is ons nu meer
nabij, dan toen wij tot geloof kwamen.”
• In Efeziërs 1:13-14 toonde Paulus aan dat verlossing (en dus het nieuwe verbond in al zijn
volheid) nog niet was gearriveerd toen hij schreef dat “gij was verzegeld met de Heilige
Geest der belofte, die een onderpand is van onze erfenis, tot verlossing van het volk, dat Hij
Zich verworven heeft, tot lof zijner heerlijkheid.”
Het oude en nieuwe verbond zijn belangrijke onderwerpen voor studies. Sinds het oude verbond
nog niet beëindigd was bij het kruis, en het nieuwe verbond nog niet was begonnen in al zijn
volheid (met verlossing) bij het kruis, moest er dus een overgangsperiode zijn waar het oude en
het nieuwe verbond naast elkaar stonden, in dezelfde tijd. Het oude verbond naderde zijn einde
terwijl het nieuwe verbond steeds dichter bij zijn volheid kwam (wanneer God verlossing zou
schenken). Deze overgangsperiode is voor veel christenen moeilijk te begrijpen en vereist daarom
mogelijk verdere studie.
Laten we nog naar één voorbeeld in de Bijbel kijken waar gebruik wordt gemaakt van symbolische
taal.

5
Zoals we eerder hebben gezien laat Openbaring 21:1-3 het voorbijgaan van het oude verbond en
het arriveren van het nieuwe verbond in al zijn volheid, de inwijding van het Koninkrijk, zien. In
vers 4 schreef Johannes toen het volgende:
“en Hij (God) zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch
rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn
voorbijgegaan.” (Openbaring 21:4)
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De bron van deze tekstpassage is Jesaja 65:19 (zijn parallel):
“En Ik (God) zal juichen over Jeruzalem en Mij verblijden over mijn volk. En daarin zal niet
meer gehoord worden het geluid van geween of van geschreeuw.” (Jesaja 65:19)
Dit was een profetie over hoe Gods volk zou juichen, want het nieuwe verbond (de nieuwe hemel
en de nieuwe aarde) zou hun vrij maken van hun gebondenheid aan de zonde. Gods uitverkorenen
zouden bevrijd worden van de zonden, wanneer zij hun definitieve verlossing ontvingen bij de
Tweede Komst. Laten we dit vers van Jesaja opnieuw lezen, maar laten we ook de twee
voorgaande verzen lezen om te zien, hoe God door het scheppen van de nieuwe hemel en de
nieuwe aarde (het nieuwe verbond in al zijn volheid) vreugde bij zijn volk zou teweegbrengen:
“Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; aan wat vroeger was, zal niet
gedacht worden, het zal niemand in de zin komen. Maar gij zult u verblijden en juichen voor
eeuwig over hetgeen Ik schep, want zie, Ik schep Jeruzalem tot jubel en zijn volk tot
blijdschap. En Ik (God) zal juichen over Jeruzalem en Mij verblijden over mijn volk. En daarin
zal niet meer gehoord worden het geluid van geween of van geschreeuw. (Jesaja 65:17-19)
Openbaring 7:14-17 geeft een beeld van dezelfde belofte aan de uitverkorenen die uit de grote
verdrukking in de eerste eeuw kwamen:
“En ik sprak tot hem: Mijn heer, gíj weet het. En hij zeide tot mij: Dezen zijn het, die komen
uit de grote verdrukking; en zij hebben hun gewaden gewassen en die wit gemaakt in het
bloed des Lams. Daarom zijn zij voor de troon van God en zij vereren Hem dag en nacht in
zijn tempel; en Hij, die op de troon gezeten is, zal zijn tent over hen uitspreiden. Zij zullen
niet meer hongeren en niet meer dorsten, ook zal de zon niet op hen vallen, noch enige hitte,
want het Lam, dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en hen voeren naar
waterbronnen des levens; en God zal alle tranen van hun ogen afwissen.”
(Openbaring 7:14-17)
Het niet meer hebben van honger, dorst, ongemak en zorgen wil niet zeggen dat de “gemeente”
nooit meer met vervolging te maken zou krijgen. In deze tekstpassages van Openbaring en Jesaja
wordt gebruik gemaakt van symbolisch taal en geeft een beschrijving, over hoe de geredden zich
geen zorgen meer hoefden te maken over de macht van de zonde. In het volgende hoofdstuk gaan
we naar een paar redenen kijken waarom de meeste christenen vast blijven houden aan de
traditionele leer van de Tweede Komst.
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Vasthouden aan de traditionele leer
De meeste christenen geloven dat de Tweede Komst een toekomstige gebeurtenis is. Zij geloven
dat Jezus letterlijk en fysiek zal terugkeren. Hier zijn een paar redenen waarom deze traditionele
zienswijze voor de meesten acceptabel is:
• De meeste christenen hebben de Tweede Komst niet zo bestudeerd als in dit artikel. Ze
hebben niet eerder tabelschema’s gezien die aantonen hoe de gebeurtenissen van de
Tweede Komst plaats vonden in de eerste eeuw. Ook hebben ze nooit studies over
tijdsuitdrukkingen of taalgebruik gezien.
• Vanuit mijn eigen ervaring weet ik dat, wanneer we iets vele malen hebben gehoord en er
in onderwezen zijn, dan wordt dit onderwijs voor ons een ‘waarheid’. Hoe langer wij er aan
zijn blootgesteld, hoe dieper het geworteld wordt. Het komt dan tot een punt dat wat we
geloven, geen fouten meer kan bevatten, m.a.w. we houden ons stevig vast aan dit
onderwijs en we omarmen het als het ware. We willen eigenlijk niets anders meer horen,
ook als een ander standpunt correct blijkt te zijn, zijn we niet bereid om er naar luisteren en
keuren het bij voorbaat af.
• Hetzelfde gebeurt wanneer een christen herhaaldelijk is blootgesteld aan de traditionele
zienswijze over de Tweede Komst. Hij heeft geleerd over een toekomstige terugkeer van
Jezus in diensten, onderwijs, gebeden, en in de diverse liederen (de koning komt eraan), hij
is er als het ware mee doordrenkt. Hoe langer deze christen is blootgesteld aan deze
traditionele leer, hoe dieper het is geworteld. Hij komt tot een punt waar hij gelooft dat de
traditionele visie niet meer fout kan zijn en hij is dan ook niet bereid om een andere
zienswijze aan een onderzoek te onderwerpen.
• De meeste christenen geloven dat de gebeurtenissen van de Tweede Komst letterlijk zijn,
omdat ze letterlijk klinken. De bijbel bevat vele voorbeelden van wonderlijke
gebeurtenissen, en het is dus daarom niet ondenkbaar dat bij de Tweede Komst Jezus fysiek
zal komen met zijn engelen, de doden fysiek opstaan, de gelovigen Jezus gaan ontmoeten in
de lucht en de planeet aarde verbrand wordt.
• De meeste christenen ondersteunen deze traditionele visie, omdat ze vandaag letterlijk
aannemen, wat ruim 2000 jaar geleden in de Joodse cultuur niet letterlijk genomen werd.
We geven toe dat we uitdrukkingen in onze taal hebben, bv “iemand voor het lapje
houden”, een uitdrukking die in de cultuur van Azië niet begrepen wordt als dat daar
letterlijk genomen zou worden. Op dezelfde wijze zullen we moeten toegeven dat de bijbel
ook uitdrukkingen heeft, die we niet zullen begrijpen als we ze letterlijk nemen.
Laten we nu gaan kijken naar mogelijke problemen die we kunnen tegenkomen wanneer we
halsstarrig blijven vasthouden aan eerder ingenomen standpunten.
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Mogelijke problemen bij een volhardend geloof
Wanneer een christen zijn gezichtspunt over de Tweede Komst heeft ontwikkeld, moet hij
voorzichtig zijn. Hij kan tot een punt komen waarbij hij gelooft dat zijn visie niet meer fout kan zijn.
Wanneer het tot een punt komt dat hij gelooft dat hij niet meer fout kan zijn, zal hij niet meer
willen luisteren naar een ander gezichtspunt, zelfs als dat gezichtspunt correct blijkt te zijn.
Iemand kan vastbesloten zijn over een Bijbels standpunt, maar het hoeft niet waar zijn.
Bijvoorbeeld, een persoon kan geloven dat redding plaats vindt door de waterdoop terwijl iemand
anders gelooft dat je niet gered wordt door de waterdoop, maar alleen door geloof in Jezus (als
zijn redder). Deze twee mensen zijn jaren lang blootgesteld aan een bepaalde doctrines en ze
kunnen allebei hun standpunten bewijzen met specifieke Bijbelteksten. Allebei zijner van overtuigd
dat hun standpunt met betrekking tot redding correct is, maar beide standpunten kunnen niet
waar zijn! Een van de twee mensen heeft het bij het verkeerde eind, ook al denkt hij dat zijn
doctrine waar is.
Dat toont aan dat een persoon vastbesloten kan zijn over een Bijbels standpunt, maar dat het niet
waar hoeft te zijn. Ook Paulus geloofde stellig dat hij er juist aan deed door christenen te
vervolgen, voordat God hem de waarheid liet zien en hij zich bekeerde. Een persoon kan een stellig
geloof hebben, maar zelfs een vaste overtuiging kan verkeerd zijn, als het niet gebaseerd is op de
schriften. Een christen kan stellig geloven dat de Tweede Komst een toekomstige gebeurtenis is,
maar zoals we hebben aangetoond, dat stellig geloven is niet waar.
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Conclusie
Dit artikel heeft aan de hand van tabellen en schema’s in logische volgorde aangetoond, dat de
Tweede Komst en de vervulling van alle overige profetieën plaats vonden in de dagen van de grote
verdrukking die over de Joden zou komen in de eerste eeuw. Deze tijdsperiode in de eerste eeuw
is de basis voor een paar logische conclusies:

• Mattheüs 24, Lucas 21, Marcus 13, Openbaring aan Johannes, het gaat allemaal over
hetzelfde, het komende oordeel en uitoefening wraak met betrekking tot de verwoesting
Jeruzalem en de tempel, inclusief terugkomst Jezus. Heel Mattheüs werkt naar climax, vanaf
Johannes de Doper die het oordeel aankondigt (bijl ligt aan wortel der bomen) tot aan de
beschrijving van de uitvoering daarvan in hoofdstuk 24.
“Dit zijn de dagen van vergelding dat alles wat geschreven is, in vervulling gaat” zei Lucas
(Lucas 21:22).
• In de eerste eeuw, stopte God om te werken door de fysieke, geestelijk dode natie Israël
omdat in het Nieuwe Verbond we allemaal geestelijk leven, Jood en Griek één in Christus
(Romeinen 10:12), een “heilige natie”, een “volk Gode ten eigendom” (1 Petrus 2:9). De
profetie uit Mattheüs 24 refereert naar het oude verbondstijdperk wat tot een eind moest
komen, de fysieke tempel werd definitief vernietigd, het zal nooit meer in dezelfde
hoedanigheid terugkomen.
• De grootste catastrofale adresverandering vond plaats in de eerste eeuw. De aardse zetel
van Gods aanwezigheid en de plaats van de aanbidding veranderde van locatie. In een
overgangsperiode van 40 jaar werden de Joden onder het oude verbond in de gelegenheid
gesteld om Jezus aan te nemen (beeld Joodse volk 40 jaar in de woestijn voordat ze
beloofde land binnengingen). Het einde van het oude verbond, symbolisch voorgesteld door
de “laatste dagen”, “einde der eeuwen”, “voleinding der wereld”, “einde der tijden” van
het Judaisme, werd na 40 jaar definitief afgesloten. We hebben het over de “eindtijd” van
een verbondsvolk, een verbondseindtijd, hun verbondseschatologie, het gaat niet over onze
eindtijd, en het heeft dus niets te maken met het einde van de planeet aarde.
“Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbij gaan voor dat dit alles is geschied”
(Mattheüs 24:34).
Jeruzalem met de tempel zullen nooit meer dezelfde betekenis krijgen als onder oude
verbond; vandaag zijn we gekomen tot het “hemelse Jeruzalem”, de gemeente, een
geestelijke relatie met God, door een nieuwe verbond, dat eeuwig is.
• De meeste Christenen geloven in een fysieke terugkomst van Jezus. De Joden wilden ook
een aards, fysiek Koninkrijk, ze waren niet tevreden met een geestelijk koninkrijk en daarom
hebben zij de eerste komst van Jezus verworpen. Daarom zei Jezus ook, dit koninkrijk zal
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van u worden weggenomen en gegeven aan een volk dat vruchten daarvan opbrengt. Jezus
zei: “mijn koninkrijk is niet van deze wereld”, en “het is niet te berekenen of te zien”, “mijn
Koninkrijk is binnen in u”, en ergens anders staat: “vlees en bloed zullen het Koninkrijk niet
beërven”. Het Koninkrijk, waarvan Johannes de Doper en Jezus zelf zeiden dat het “nabij
gekomen” was, is een geestelijk Koninkrijk en is hier en nu.
• Wij leven nu in een “nieuw verbond”, dat eeuwig is (Hebreeën 13:20), de nieuwe hemel en
nieuwe aarde (Openbaring 21:1), de eerste hemel en eerste aarde (beeld oude
verbondssysteem) zijn voorbij gegaan, wij leven in een geestelijke relatie met God (nieuwe
hemel en nieuwe aarde), God woont in ons en wij zijn Zijn volk, en alle dingen zijn nieuw
gemaakt (Openbaring 21:3,5), we zijn overgegaan vanuit de (geestelijke) dood naar het
(geestelijke) leven.
• De geschiedenis van Genesis tot en met Openbaring is de geschiedenis van de verlossing,
van redding, en niet de geschiedenis van het begin en het eind van de kosmos. Heel de
bijbel gaat over een verlossingplan, en in dat plan heeft God nooit de bedoeling gehad om
de aarde weer te verwoesten en een nieuwe aarde te scheppen. Met andere woorden, als
we een nieuwe hemel en nieuwe aarde zien in Openbaring 21:1-3, dan zien we een nieuw
verbondskoninkrijk, de plaats waar God bij de mensen woont. Niet een nieuw geschapen
hemel en aarde of kosmos maar eerder een totaal nieuwe schepping in Christus. In Jezus
een nieuwe schepping, “het oude is voorbijgegaan het nieuwe is gekomen.”

De meeste christenen zijn opgevoed in de traditionele leer dat de Tweede Komst een toekomstige
gebeurtenis is en dat Jezus letterlijk en fysiek terug zal keren. Dat geloof is gewoonlijk zo diep
geworteld dat het moeilijk is om te veranderen. Echter, we zouden moeten toegeven dat ons
standpunt wel eens verkeerd zou kunnen zijn; en dus als iemand een ander standpunt wil delen,
zullen we bereid moeten zijn om te luisteren.
We moeten er naar streven om open te zijn voor andere gedachten zoals de gelovigen uit Berea in
Handelingen 17:11-12. Toen Paulus en Silas hun het woord predikten, accepteerde de mensen uit
Berea de boodschap niet onmiddellijk, maar ook wezen ze de boodschap niet direct af; ze namen
de tijd om de boodschap te bestuderen door “dagelijks de schriften na te gaan, of deze dingen wel
zo waren”. God beloonde hun omdat zij “zich gunstig onderscheiden van die te Tessalonica.” Ze
stonden open voor ander standpunten, overwogen het en dachten er over na of ze niet verkeerd
waren.
Van deze twee verzen in Handelingen kunnen we drie dingen leren over wat God bedoelt met
open te staan voor andere gedachten:
• Mensen die openstaan voor andere gedachten geven hun die er een andere mening op na
houden een eerlijke kans, ze zijn bereid om te luisteren. (In Johannes 7:51 vroeg Nicodemus
aan de farizeeërs, “Veroordeelt onze wet dan een mens, tenzij men zich dan eerst van hem
op de hoogte gesteld heeft en kennis genomen van wat hij doet?”
• Mensen die open staan voor andere gedachten toetsen het geloof en bewijsvoering van
anderen, aan de hand van de Bijbel.
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• Mensen die openstaan voor andere gedachten zijn bereid om toe te geven wanneer zij fout
zijn, en zijn bereid om noodzakelijkerwijs te veranderen.
In zijn gelijkenis over de mens die zaad zaaide zei Jezus dat “een gedeelte van het zaad viel in
goede aarde en het gaf vrucht, deels honderd -, deels zestig -, deels dertigvoudig” (Mattheüs 13:8).
Later toen hij de gelijkenis uitlegde aan zijn discipelen, vertelde Jezus wat Hij bedoelde met “goede
aarde”:
• In het gedeelte van Lucas beschreef Hij de “goede aarde” als zij die een : “goed en oprecht
hart” hebben (8:15).
In het gedeelte van Mattheüs beschreef Hij de “goede aarde” als iemand die ”het woord
hoort en verstaat” (13:23).
• In het gedeelte van Marcus beschreef Hij de “goede aarde” als zij die “het woord
aannemen” (4:20).

Concluderend kunnen we zeggen: iemand die open staat voor andere gedachten heeft een goed
en oprecht hart, die het woord hoort en het verstaat, en het woord van God aanneemt.
Als we de Bijbel bestuderen, kunnen we gebruik maken van externe bronnen zoals bijbel leraren
en historici. Maar deze externe bronnen zijn niet te vergelijken met de Bijbel, ze zijn niet
geïnspireerd en kunnen daarom fouten bevatten. Wanneer er een verschil van mening is tussen
een externe bron en het bewijsvoering van de Bijbel zelf, heeft de laatste de voorkeur.
Veel christenen hebben een grote liefde voor het woord en ze willen het woord van God ook
werkelijk begrijpen. We worden ervaren in het uitleggen van de bijbel wanneer we symbolische
taal kunnen onderscheiden van letterlijke taal. Aan de andere kant zal de interpretatie van de
Tweede Komst fouten bevatten wanneer we tekstpassages letterlijk uitleggen daar waar ze
symbolisch bedoeld zijn, en dat is fout die de meeste christenen hebben gemaakt met betrekking
tot - Jezus komen op de wolken, de opname van de uitverkorenen om Jezus in de lucht te
ontmoeten, de opstanding van de doden, en het voorbijgaan van de eerste hemel en de eerste
aarde. Wanneer we de Bijbel lezen en onszelf verplaatsen in de schoenen van het originele publiek
(gewoonlijk bestaande uit Joden) kunnen we proberen de Bijbel te begrijpen op een manier die
God bedoeld had om te begrijpen.
Verkeerde uitleg van de Bijbel heeft veel verdeeldheid gebracht onder christenen. In 1 Korinthiërs
1:10 instrueerde Paulus zijn broeders om “allen eenstemmig te wezen en laten er geen
scheuringen onder u zijn; weest vast aaneengesloten, één van zin en één van gevoelen.” We
kunnen verdeeldheid voorkomen en “vast aaneengesloten” zijn, wanneer wij toestaan de Bijbel te
laten interpreteren door de Bijbel en voorzichtig te zijn om niet iets anders in de Bijbel te leggen
dat onze eigen visie te ondersteunt.
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Wanneer we begrijpen dat alle profetieën zijn vervuld zal ons geloof groeien. Bijvoorbeeld,
wanneer we begrijpen dat het boek Openbaring de gebeurtenissen in de eerste eeuw beschrijft,
zal ons vertrouwen in de waarheid van de Bijbel toenemen. In Openbaring zien we dat God
nauwkeurig de gebeurtenissen voorspelde die leidden tot de verwoesting van het Judaïsme in het
jaar 70 na Christus.
Bepaalde groeperingen geloven niet dat Jezus de Messias is omdat Hij zich niet aan de beloften
heeft gehouden om terug te keren. Deze en andere mensen die niet geloven in de Bijbel zouden
zich kunnen bekeren tot het christendom wanneer zij de grootheid van God zien, die de eerste
eeuw gebeurtenissen voorspelde, maar er ook voor zorgde dat die uitkwamen. Want er is geen
andere naam gegeven dan de naam van Jezus, zowel voor de Jood als voor de Griek.

* * * * *

Dit artikel is in liefde geschreven, en geenszins met de bedoeling om beledigend te zijn. Je
godsdienstige overtuiging veranderen is vaak ingrijpend en meestal ook pijnlijk, omdat wij van
jongs af aan met ons geloof zijn opgevoed, dat na verloop van tijd steeds meer in ons geworteld is.
Toch is dit tenslotte het beste advies dat we kunnen geven: “Koop de waarheid en verkoop ze niet”
(Spreuken 23:23). Jezus zei:
“Als gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van Mij en gij zult de waarheid verstaan, en
de waarheid zal u vrijmaken.” (Johannes 8:31-32)

* * * * *

De Bijbel is het meest belangrijke boek dat ooit is geschreven. We moeten streven naar een
duidelijk begrip van het woord van God. Hoe beter wij de Bijbel begrijpen, hoe beter wij God leren
kennen.
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Deze studie mag vrij gekopieerd worden om door te geven aan anderen.
Heeft u n.a.v. deze studie vragen en/of opmerkingen?
Email: wederkomst@gmail.com
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