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Leven we 
 in de eindtijd?

e mensheid is al duizenden jaren gefascineerd door voorspellin-
gen over het einde van de wereld. Mensen die de Bijbel lezen en 
bestuderen, zijn niet de enigen die bezorgd zijn over waar het met 

deze wereld naartoe gaat. De inmiddels overleden schrijver Isaac Asimov 
somde in zijn boek The Choice of Catastrophes: The Disasters That 
Threaten Our World ten minste 15 gevaren op die de menselijke over-
leving in gevaar zouden kunnen brengen. Met veel van deze potentieel 
wereldomvattende rampen, waar-
onder die van een nucleaire oorlog, 
hebben we de laatste decennia al te 
maken gekregen.

Op sommige momenten dach-
ten mensen dat ze wisten wanneer 
en hoe onze wereld ten einde zou 
komen. Maar niet uitgekomen ver-
wachtingen over het einde der tijden 
hebben vele oprecht religieuze indi-
viduen en groepen zwaar teleurge-
steld. Ze dachten dat ze de tijd en 
wijze van vervulling van een profe-
tie juist hadden begrepen. Maar ze 
hebben zich allen vergist, in ieder 
geval qua tijd.

Ondanks eeuwen van dergelijke teleurstellingen heeft de mens het nog 
niet opgegeven om te trachten wereldgebeurtenissen en omstandigheden 
in verband te brengen met Bijbelse profetieën met betrekking tot de eind-
tijd. Dit geldt zeker voor Amerika, waar boeken, televisie- en radiopro-
gramma’s zich volop richten op Bijbelprofetie.

Als we kijken naar de geïnspireerde teksten van oudtestamentische 
profeten en Jezus Christus’ apostelen, zien we veel profetieën die verwij-

Veel Bijbelprofetieën laten er geen twijfel over bestaan dat zich in 
toenemende mate onvoorstelbaar grote rampen zullen voordoen 
voordat God rechtstreeks zal ingrijpen in de levens van de mensen.

Leven we in de eindtijd?

Inhoudsopgave
3 Leven we in de eindtijd?

5 Wat is de eindtijd? 

12 De voleinding van de wereld

26 Jezus Christus’ Olijfbergprofetie: waar bevinden we 
ons nu?

35 De eindtijd in het boek Openbaring

43 Gods profetische eindtijdschema

50 Voorbereiding op de eindtijd

Ph
ot

oD
isc

DReligieuze mensen zijn niet de enigen die zich deze cruciale vraag stel-
len. Velen erkennen dat we in een steeds gevaarlijkere wereld leven.

Hoe gebruikt de Bijbel de term eindtijd? Wat is het precies? Bevinden 
we ons al in die periode? Is er een manier om daarachter te komen? 

Jezus Christus sprak over een toekomstige “voleinding van de wereld”. 
Wat bedoelde Hij?

In een opmerkelijke profetie vlak voor Zijn dood beschreef Jezus de 
tekenen die aan Zijn terugkeer vooraf zullen gaan. Wat onthullen deze 
tekenen?

In het Bijbelboek Openbaring voorzegde Jezus Christus nog veel meer 
tekenen van de eindtijd. Wat betekenen deze mysterieuze tekenen?

Bijbelse profetie onthult verschillende specifieke voorwaarden waar-
aan voldaan moet zijn voordat Christus terugkeert naar de aarde. Waar 
bevinden we ons op deze profetische tijdlijn?

Waarom onthult God wat de toekomst ons brengen zal? Hij doet dat om 
ons aan te sporen tot verandering. Wat moet u doen om voorbereid te zijn? 
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zen naar de eindtijd. Moeten we die serieus nemen? Zouden ze iets voor 
ons te betekenen hebben? Zijn de omstandigheden in de wereld zodanig 
dat de voorspellingen in onze tijd uitkomen? Bevinden we ons qua tijd 
dicht bij de climax van de geprofeteerde periode waarin de wereld te 
maken krijgt met onoverkomelijke problemen en wereldwijde nood met 
proporties die te vergelijken zijn met de Holocaust? Naderen we Arma-
geddon?

Jezus Christus sprak 
Zelf over een toekomstige 
tijd die zo vreselijk zou 
zijn dat “als die dagen 
niet ingekort werden, 
zou er geen vlees behou-
den worden” (Mattheüs 
24:22, nadruk onzerzijds 
in dit gehele boekje). 
Sprak Hij toen over onze 
tijd?

Veel Bijbelprofetieën laten er geen twijfel over bestaan dat zich in 
toenemende mate onvoorstelbaar grote rampen zullen voordoen voordat 
God rechtstreeks zal ingrijpen in de levens van de mensen. Deze angst-
aanjagende profetische gebeurtenissen zullen ergens in de toekomst ver-
vuld worden. De cruciale vraag is wanneer.

Er bestaat veel verwarring over de tijd wanneer deze profetieën hun 
vervulling vinden. Maar dat hoeft niet zo te zijn. De Bijbel zelf onthult 
bepaalde belangrijke sleutels die ons kunnen helpen om deze waarschu-
wingen in een begrijpelijk profetisch kader te plaatsen. We moeten de 
Bijbel haar profetieën zelf laten uitleggen.

In dit boekje onderzoeken we nauwkeurig wat Jezus Christus, Zijn 
apostelen en de oude profeten precies hebben gezegd over de gevaarlijke 
periode waarnaar zij verwijzen als de eindtijd.

Wat is                 
de eindtijd?

ezus Christus’ discipelen bewonderden de enorme omvang en het 
ingewikkelde ontwerp van de tempelgebouwen in Jeruzalem. Som-
mige van de stenen van het fundament van het tempelcomplex 

waren massief en wogen vele tonnen. Andere waren op een schitterende 
manier bewerkt met prachtige patronen. Het zonlicht fonkelde in de 
gepolijste stenen en ingewikkelde gouden ornamenten van de tempel.

De discipelen wilden weten of hun Leraar net zo onder de indruk was 
als zij. Mattheüs 24:1-2 beschrijft dit: “En Jezus ging weg en vertrok 
uit de tempel; en Zijn discipelen kwamen naar Hem toe om Hem op de 
gebouwen van de tempel te 
wijzen. Jezus antwoordde 
en zei tegen hen: Ziet u dit 
alles? Voorwaar, Ik zeg 
u: hier zal niet één steen 
op de andere steen gelaten 
worden die niet afgebroken 
zal worden.”

Jezus’ uitspraak (een 
profetische verwijzing naar 
de vernietiging van Jeru-
zalem in 70 na Christus) 

moet Zijn discipelen hebben verbaasd. Ze waren zeer bezorgd over Zijn 
uitspraak dat de mooie tempelgebouwen vernietigd zouden worden. Later 
kwamen Christus’ discipelen alleen naar Hem toe, terwijl ze nog steeds 
in beslag genomen waren door Zijn schokkende opmerkingen. “Zeg 
ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken van Uw 
komst en van de voleinding van de wereld?” (vers 3).

Op zoek naar inzicht

Zo’n 2000 jaar later vragen christenen zich nog steeds af welke 
gebeurtenissen het einde van de wereld en de terugkeer van Jezus Chris-

Wat is de eindtijd?

Als we kijken naar de geïnspireerde teksten van oudtestamenti-
sche profeten en Jezus Christus’ apostelen, zien we veel profetieën 
die verwijzen naar de eindtijd. Moeten we die serieus nemen? 
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“Jezus antwoordde en zei tegen hen: Ziet u dit alles? Voorwaar, 
Ik zeg u: hier zal niet één steen op de andere steen gelaten wor-
den die niet afgebroken zal worden.”
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tus in zullen luiden. Hij heeft deze belangrijke vraag beantwoord. Het 
probleem dat de meeste mensen met Zijn antwoord hebben, heeft te 
maken met interpretatie. We willen onze antwoorden netjes en duidelijk, 
zoals een precieze uitkomst voor een wiskundig probleem.

In plaats daarvan heeft de betekenis van Christus’ antwoord betrek-
king op begrip van de periodieke herhaling van tendensen en verwoes-
tende gebeurtenissen die zich de laatste 2000 jaar hebben voorgedaan – 
en op besef van de toegenomen intensiteit en omvang van gelijksoortige 
gebeurtenissen naar het einde der tijden toe.

Maar we moeten niet vergeten dat Jezus duidelijk heeft gezegd dat 
niemand de precieze tijd van Zijn terugkeer zou kunnen weten: “Maar 
die dag en dat uur is aan niemand bekend, ook aan de engelen in de 
hemel niet, maar alleen aan Mijn Vader” (vers 36). Alleen de Vader weet 
de precieze tijd van de terugkeer van Zijn Zoon. Toch kunnen we belang-
rijke profetieën en profetische principes die een duidelijke aanwijzing 
vormen dat Zijn terugkeer aanstaande is, begrijpen.

Jezus gaf Zijn discipelen tekenen die een diep inzicht vereisen. Som-
mige profetische ontwikkelingen zouden zich door de tijd heen herhalen, 
maar vlak voor Christus’ tweede komst heviger worden. Andere omstan-
digheden zullen zich alleen op dat ene moment in de geschiedenis voor-
doen. Sommige cruciale profetieën die Christus’ terugkeer aankondigen 
zijn niet helemaal duidelijk; veel van de met elkaar samenhangende teke-
nen die we terugvinden in de door Hem gegeven lange eindtijdprofetie en 
in hetgeen andere Bijbelse profeten hebben geschreven, zijn zich nog aan 
het ontvouwen.

We zullen deze Bijbelse tekenen, de sleutels die toegang geven tot 
begrip van toekomstige gebeurtenissen in het licht van Bijbelse profetie, 
bespreken. Maar laten we eerst onderzoeken hoe de Bijbel het woord 
eindtijd gebruikt.

Wat is precies de eindtijd? Wanneer zal dat zijn? Leven wij nu in de 
eindtijd? Kunnen we daar op de een of andere manier achter komen?

Het onderwerp eindtijd omvat de gehele Bijbel vanaf Genesis tot 
Openbaring. Het is een van de belangrijkste thema’s in de Schrift. Het is 
belangrijk om te begrijpen wat de eindtijd is. Een verkeerd begrip ervan 
kan veel verwarring, onzekerheid en geestelijke onrust teweegbrengen. 
Maar een correct Bijbels begrip ervan kan bemoediging en vertrouwen 
geven. Laten we dus de Bijbel opslaan om te zien wat de Bijbel over de 
eindtijd, of de tijd van het einde, onthult.

De betekenis van “de tijd van het einde”

Een kort overzicht van de eindtijd kunt u vinden in het boek Daniël. 
Beginnend in Daniël 11:40 onthult God aan Daniël enkele belangrijke 
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Een wereld in             
voortdurende crisis

D    avid Burnett King zei ooit: “Het opvallende 
van de huidige crises is hun continuïteit.”
De Britse schrijver Anthony Sampson heeft 

in de afgelopen decennia drie “ontledingen van 
Brittannië” geschreven. Zijn laatste bevat een 
bepaalde mate van aansporing. Zelfs de titel 
geeft aan dat zijn focus in een hogere versnel-
ling terecht is gekomen: de crisisversnelling.

The Essential Anatomy of Britain: Democracy 
in Crisis bevat een hoofdstuk met een duide-
lijke waarschuwing aan de Britse regering om 
orde op zaken te stellen. Een dergelijk hoofd-
stuk was in de eerdere edities niet opgenomen.

De Britse opperrabbijn Jonathan Sacks 
schreef: “Met pijn in mijn hart moest 
ik constateren dat de hedendaagse 
profeten dikwijls geen religieuze lei-
ders zijn, maar een kleine groep 
academici die, gebroken met de 
beperkingen van hun professie, ons 
tijdperk in ogenschouw hebben 
genomen vanuit een breder perspec-
tief. De uitkomst luidt dat er acuut 
gevaar dreigt” (Faith in the Future, 
1995, pagina 65). Profetische stemmen heb-
ben al enige tijd waarschuwingen laten horen 
en gewezen op de onheilspellende tekenen op 
het wereldtoneel. Sommigen voorspellen een 
crisis die het begin zal zijn van een enorme 
verandering in onze wereld.

Dit komt duidelijk naar voren uit de titels 
van diverse recent verschenen boeken. De 
Amerikaanse schrijver James Dale Davidson 
en zijn Britse tegenhanger William Rees-Mogg 
hebben aan hun boek de naam The Great 
Reckoning (hetgeen in het Nederlands zoveel 
betekent als ‘de grote afrekening’) gegeven. 
Historicus Eric Hobsbawm gebruikte de titel 
The Age of Extremes (hetgeen in het Neder-
lands zoveel betekent als ‘de periode van 
extremen’).

De Amerikaanse auteur en docent David 
Burnett King merkt in The Crisis of Our Time 
op dat “er een diep gevoel van onrust bestaat 
(…) We gaan door een soort crisis heen, we 
zitten midden in een enorme verandering die 
op de een of andere manier de toekomst heel 
anders zal maken dan ons verleden” (1988, 
pagina 17). De eenvoudige waarheid is dat 
we waarschijnlijk heel snel de overgang tus-
sen twee duidelijk te onderscheiden perioden 
naderen, de tijd van de mensheid en de toe-
komstige tijd waarover Jezus Christus sprak 
(Mattheüs 12:32). Historicus Eric Hobsbawm 
laat in een ander boek, The Age of Revolution, 
zien dat de aarde niet tot in het oneindige de 
ongewenste vruchten van de donkere aspec-
ten van de moderne technologie kan blijven 
dragen.

Hij schrijft: “We hebben een historische 
crisis bereikt. De krachten die worden voort-
gebracht door de techno-wetenschappelijke 
economie zijn nu groot genoeg om het milieu 
te vernietigen, dat wil zeggen, de essentiële 
grondstoffen voor het menselijk leven.” En 
David King herinnert ons aan het volgende: 
“De aard van de crisis is anders geworden. 
Het opvallende kenmerk van de huidige crises 
is hun continuïteit – ze hebben, zo lijkt het, 
hun permanente intrek genomen” (The Crisis 
of Our Time).

We zouden zomaar af kunnen stevenen 
op de Bijbelse “eindtijd” (Daniël 12:9) – de 
grootste crisis ooit in de menselijke geschie-
denis, die uit mondt in de tweede komst van 
Jezus Christus.
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gebeurtenissen die zullen plaatsvinden in “de tijd van het einde”.
In hoofdstuk 12 zegt God tegen Daniël: “In die tijd zal Michaël 

opstaan, de grote vorst, hij die uw volksgenoten bijstaat. Het zal een 
benauwde tijd zijn, zoals er niet geweest is sinds er een volk is geweest 
tot op die tijd. In die tijd zal uw volk ontkomen: ieder die gevonden 
wordt, opgeschreven in het boek.”

“En velen van hen die slapen in het stof van de aarde, zullen ontwaken, 
sommigen tot eeuwig leven, anderen tot smaad, tot eeuwig afgrijzen (…) 
Maar u, Daniël, houd deze woorden geheim en verzegel dit boek tot de tijd 
van het einde. Velen zullen het onderzoeken en de kennis zal toenemen” 
(verzen 1-4). Hier wordt van de eindtijd gezegd dat deze zal culmineren 
in “een benauwde tijd (…) zoals er niet geweest is sinds er een volk is 
geweest”. Het is ook een tijd van toegenomen kennis, zoals is op te maken 
uit de omschrijving “velen zullen het onderzoeken en de kennis zal toene-
men”.

Verscheidene eeuwen nadat Daniël leefde, vroegen Jezus’ discipelen 
Hem naar de eindtijd. Zijn antwoord is een herhaling van Daniëls woor-
den: “Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest 
is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer 
zijn zal” (Mattheüs 24:21).

Later onthulde God aan Daniël meer informatie over het einde. “De 
één zei tegen de Man gekleed in linnen, Die Zich boven het water van de 
rivier bevond: Hoelang duurt het nog voordat er een einde komt aan deze 
wonderlijke dingen? Toen hoorde ik de Man gekleed in linnen (zeggen): 
Na een vastgestelde tijd, vastgestelde tijden en een helft, wanneer Hij er 
een einde aan gemaakt zal hebben om de macht van het heilige volk stuk 
te slaan, zal er aan al deze dingen een einde komen.” 

“Ik echter, ik hoorde het wel, maar ik begreep het niet. En ik zei: 
Mijn Heere, wat zal het einde hiervan zijn? Toen zei Hij: Ga heen, 
Daniël, want deze woorden blijven geheim en verzegeld tot de tijd van 
het einde” (Daniël 12:6-9). Dit Schriftgedeelte geeft aan dat de eindtijd 
voor Gods mensen wel herkenbaar zal zijn. Deze tijd is de periode die 
uitmondt in ongeëvenaarde wereldomvattende rampen die 3,5 jaar (in 
Bijbels termen: “een vastgestelde tijd [een jaar], vastgestelde tijden [twee 
jaar] en een helft [een half jaar]”) zal duren en zal eindigen met de vesti-
ging van Gods Koninkrijk op aarde.

Een waarschuwing

Hoewel de Bijbel duidelijk aangeeft dat bepaalde omstandigheden 
erger zullen worden naarmate we het einde der tijden naderen, moeten 
we de gebeurtenissen die we om ons heen zien, niet verwarren met de 
specifieke laatste periode waarover geprofeteerd wordt in de Bijbel. 

Wat is de eindtijd?
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Noach en onze tijd: 
een sombere parallel

Jezus Christus gebruikte het voorbeeld 
van Noachs tijd om het algemene 

gedrag van de mensen in de eindtijd 
duidelijk te maken: “Zoals de dagen 
van Noach waren, zo zal ook de komst 
van de Zoon des mensen zijn. Want 
zoals ze bezig waren in de dagen voor 
de zondvloed met eten, drinken, trou-
wen en ten huwelijk geven, tot aan 
de dag waarop Noach de ark binnen-
ging, en het niet merkten, totdat de 
zondvloed kwam en hen allen weg-
nam, zo zal ook de komst van de Zoon 
des mensen zijn” (Mattheüs 24:37-39).

Hier zien we dat geschiedenis en 
profetie samenwerken. De betekenis is 
duidelijk: het gedrag van de mensen 
uit Noachs tijd zou vlak voor Christus’ 
tweede komst ook weer de overhand 
hebben. Toen dachten de mensen ook 
dat God ver weg was en Zich niet 

bezighield met wat de mensen op aarde 
deden omdat het leven zijn gangetje 
ging als altijd (2 Petrus 3:3-6). Net zoals 
daarvoor zouden de mensen onverschillig 
zijn ten aanzien van hun ware geestelijke 
situatie en blind voor Gods komende 
oordeel. Waar het om gaat in het voor-
beeld dat Christus gaf, is in te zien dat 
mensen zó bezig kunnen zijn met de 
zorgen van dit leven, dat zij hun Schepper 
volledig negeren (Mattheüs 6:33; Lukas 
21:34-35). Het is eerder gebeurd, en het 
gebeurt weer. De apostel Paulus voor-
zegde eveneens de algemeen heersende 
zelfzuchtige houding die het denken van 
mensen totaal in beslag zou nemen in de 

eindtijd: “En weet dit dat in de laatste 
dagen zware tijden zullen aanbreken. 
Want de mensen zullen liefhebbers zijn 
van zichzelf, geldzuchtig, grootsprekers, 
hoogmoedig, lasteraars, hun ouders 
ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, 
zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, 
kwaadsprekers, onmatig, wreed, zonder 
liefde voor het goede, verraders, roeke-
loos, verwaand, meer liefhebbers van 

zingenot dan liefhebbers van God. Zij 
hebben een schijn van godsvrucht, maar 
hebben de kracht ervan verloochend. 
Keer u ook van hen af” (2 Timotheüs 
3:1-5). Dit beschrijft perfect de alge-
mene houding en denkbeelden van onze 
tijd. Deze manier van denken zal het 
overgrote deel van de mensheid ervan 
weerhouden om te geloven in God en de 
Bijbelse waarschuwingstekens die duiden 
op Christus’ aanstaande terugkeer. Net 
als in de tijd van Noach, toen de mensen 
hem uitlachten en zijn werk aan de ark 
bespotten, zal het einde der tijden komen 
als de overgrote meerderheid daarop niet 
is voorbereid.

Jezus Christus waarschuwt ons om niet dezelfde fout te maken 
als de mensen in Noachs tijd die God uit hun gedachten banden.
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Wereldgebeurtenissen zullen lange tijd erger en erger worden voordat ze 
uitmonden in de uiteindelijke gebeurtenissen van de laatste dagen. De 
laatste dagen van dit tijdperk zullen gekenmerkt worden door specifieke 
profetische gebeurtenissen.

Jezus Christus maande Zijn discipelen tot voorzichtigheid voor het 
geval ze meenden de tekenen van het einde der tijden te zien. “En Hij 
zei: Pas op dat u niet misleid wordt, want velen zullen komen onder Mijn 
Naam en zeggen: Ik ben de Christus, en: De tijd is nabijgekomen. Ga 
hen dan niet achterna” (Lukas 21:8).

Hij waarschuwde dus dat velen in Zijn naam zouden komen en zou-
den beweren Hem te vertegenwoordigen. Sommigen zouden dergelijke 
ontwikkelingen en gebeurtenissen interpreteren als bepaalde tekenen 
van de eindtijd. Maar zij zouden het niet bij het juiste eind hebben en 
daardoor velen misleiden. Dus alleen de aanwezigheid van charisma-
tische religieuze leiders, oorlogen of wereldomvattende rampen is niet 
voldoende als bevestiging voor het aanbreken van de eindtijd.

Specifieke gebeurtenissen moeten plaatsvinden

Om te voorkomen dat we algemene wereldproblemen zouden verwar-
ren met werkelijke eindtijdgebeurtenissen, beschrijft de Bijbel specifieke 
gebeurtenissen en omstandigheden die zich in het laatste der dagen zul-
len voordoen.

Eén onmiskenbare eindtijdgebeurtenis zal de komende bezetting van 
Jeruzalem door de heidenen (niet-Israëlieten) zijn. Jezus Christus profe-
teerde: “Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden, totdat de tijden 
van de heidenen vervuld zullen zijn” (Lukas 21:24).

In Openbaring 11:1-2 onthult een engel aan de apostel Johannes hoe-
lang de heidenen de stad zullen bezetten: “En zij zullen de heilige stad 
vertrappen, tweeënveertig maanden lang” – het equivalent van 3,5 jaar.

Het zal ook een tijd van intense vervolging van Gods mensen beteke-
nen. Jezus waarschuwde voor onrustbarende gebeurtenissen die Hij “het 
begin van de weeën” noemde (Mattheüs 24:8). Vervolgens zei Hij: “Dan 
zullen zij u overleveren aan verdrukking en u doden, en u zult door alle 
volken gehaat worden omwille van Mijn Naam. En dan zullen er velen 
struikelen en zij zullen elkaar overleveren en elkaar haten. En er zullen 
veel valse profeten opstaan en die zullen er velen misleiden. En doordat 
de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen. Maar 
wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden” (verzen 9-13).

In het boek Openbaring ziet Johannes een visioen waarin sommigen 
van Gods mensen, voorgesteld als een vrouw, beschermd zullen worden 
tegen Satans vervolging, en onderwijs zullen ontvangen voor “een tijd en 
tijden en een halve tijd” – dus 3,5 jaar (Openbaring 12:14). In zijn woede 

omdat hij niet in staat is om deze mensen te vervolgen, zal Satan “oorlog 
(…) voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van 
God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben” (vers 17).

We zien dus in drie profetieën over de eindtijd dat de focus ligt op een 
uiteindelijke 3,5-jarige periode met wereldwijde rampen die zó afschrik-
wekkend en zó bedreigend voor het overleven van de mensheid zijn, dat 
God nooit meer zal toestaan dat iets dergelijks ooit weer zal gebeuren. 
Deze profetieën helpen ons de omstandigheden en gebeurtenissen te 
begrijpen die het begin van deze cruciale periode zullen markeren.

Wat is de eindtijd?
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De voleinding 
van de wereld

S ommige mensen veronderstellen dat het onderwerp eindtijd zich in 
de Bijbel voornamelijk beperkt tot het Nieuwe Testament. Maar al 
in Genesis, het eerste boek van de Bijbel, kijkt de Schrift verder 

dan onze huidige slechte wereld naar de tijd waarin Gods Koninkrijk 
gevestigd zal gaan worden. Oudtestamentische Schriftgedeelten hebben 
veel te zeggen over de gebeurtenissen die aan het einde van dit tijdperk 
en in de “komende wereld” zullen plaatsvinden.

In de Hof van Eden onthulde God dat er een tijd zou aanbreken 
waarin een einde zou komen aan Satans heerschappij en invloed op de 
aarde. God zei tegen Satan: “En Ik zal vijandschap teweegbrengen tus-
sen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht [Jezus   
Christus]; Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult Het de hiel vermorze-
len” (Genesis 3:15).

Hoewel het voorbestemd was dat Satan de Verlosser kwaad zou doen 
(door aan te zetten tot Zijn kruisiging), kon de duivel niet voorkomen dat 

Jezus terug tot leven zou 
komen, en kan hij niet 
voorkomen dat Jezus 
hem uiteindelijk zal 
overwinnen.

Paulus verwees naar 
deze profetie toen hij 
aan de kerkleden in 
Rome schreef: “En de 
God van de vrede zal 
de satan spoedig onder 
uw voeten verpletteren” 
(Romeinen 16:20). Het 

is bemoedigend te weten dat Satan bij Christus’ tweede komst eindelijk 
overwonnen en gevangen genomen zal worden (Openbaring 20:1-3). 

Dus al in het vroegste begin van de mensheid onthulde God dat er een 
einde zou komen aan deze door Satan geleide wereld, dat er een vast-
gestelde tijd zou zijn waarop de duivel en zijn machten zouden worden 
verslagen.

Rechtvaardige mensen in het Oude Testament, zoals Henoch, wisten 
dat God uiteindelijk in zou grijpen om Zijn oordeel over de aarde te vel-
len. “Ook over hen heeft Henoch, de zevende [generatie] vanaf Adam, 
geprofeteerd, toen hij zei: Zie, de Heere is gekomen met Zijn tiendui-
zenden heiligen, om over allen het oordeel te vellen en alle goddelozen 
onder hen terecht te wijzen voor al hun goddeloze daden, die zij op god-
deloze wijze bedreven hebben, en voor al de harde woorden die zij, god-
deloze zondaars, tegen Hem gesproken hebben” (Judas 1:14-15).

Ook na de zondvloed keken andere getrouwe mannen zoals Abraham, 
Izak en Jakob voorbij het huidige tijdperk naar de tijd wanneer Gods 
Koninkrijk gevestigd zal worden. “Door het geloof is Abraham, toen 
hij geroepen werd, gehoorzaam geweest om weg te gaan naar de plaats 
die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is weggegaan zonder te 
weten waar hij komen zou. Door het geloof is hij een inwoner geweest 
in het land van de belofte als in een vreemd land en heeft hij in tenten 
gewoond, met Izak en Jakob, die mede-erfgenamen waren van dezelfde 
belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, waarvan 
God de Bouwer en Ontwerper is” (Hebreeën 11:8-10).

De aartsvaderen wisten dat God op een dag Zijn Koninkrijk zou vesti-
gen. Zij leefden en stierven in het vaste vertrouwen dat Hij Zijn beloften 
zou vervullen en hen in Zijn Koninkrijk zou opnemen.

“Deze allen zijn in het geloof gestorven. Zij hebben de vervulling 
van de beloften niet verkregen, maar hebben die vanuit de verte gezien 
en geloofd en begroet, en zij hebben beleden dat zij vreemdelingen en 
bijwoners op de aarde waren. Want wie zulke dingen zeggen, laten dui-
delijk blijken dat zij een vaderland zoeken. En als zij aan het vaderland 
gedacht hadden vanwaaruit zij weggegaan waren, zouden zij gelegenheid 
gehad hebben om terug te keren. Maar nu verlangen zij naar een beter, 
dat is naar een hemels vaderland [Gods Koninkrijk]. Daarom schaamt 
God Zich niet voor hen om hun God genoemd te worden. Want Hij had 
voor hen een stad gereedgemaakt” (verzen 13-16).

Deze mensen beeldden zich niet zomaar iets in of gisten maar wat 
over de toekomst. Zij waren rechtstreeks door God geïnspireerd. Zoals 
Petrus uitlegde: “De profetie is destijds niet voortgebracht door de wil 
van een mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest 
gedreven, hebben gesproken” (2 Petrus 1:21).

In het boek Psalmen treffen we veel profetieën over eindtijdgebeur-
tenissen aan. Psalm 2 onthult dat sommige volken zich zullen verzet-

De voleinding van de wereld
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Het einde van deze wereld zal ongekend menselijk lijden met zich 
brengen, of zoals de profeet Daniël schrijft: “Een benauwde tijd (…) 
zoals er niet geweest is sinds er een volk is geweest tot op die tijd.”
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ten tegen de regering van Christus: “Waarom woeden de heidenvolken 
en bedenken de volken wat zonder inhoud is? (…) Ik zal het besluit 
bekendmaken: De heere heeft tegen Mij gezegd: U bent Mijn Zoon, Ík 
heb U heden verwekt. Eis van Mij en Ik zal U de heidenvolken als Uw 
eigendom geven, de einden der aarde als Uw bezit. U zult hen verplet-
teren met een ijzeren scepter, U zult hen in stukken slaan als aardewerk” 
(Psalm 2:1, 7-9). (Enkele andere verzen in het boek Psalmen waar ver-
wezen wordt naar eindtijdgebeurtenissen, zijn: 9:6-16; 10:3-18; 11:1-7; 
12:4-6; 21:9-13; 46:9-11; 47:2-5; 75:8-9; 76:8-10; 96:10-13; 97:1-6; 98:1-
2; 99:1-5 en 110:1-6).

De eindtijd: een thema van de profeten

Hoewel profetieën met betrekking tot de eindtijd slechts sporadisch 
voorkomen in de vroege boeken van het Oude Testament, vormen ze 
een belangrijk thema voor de profeten die enkele eeuwen later schreven. 
Petrus legt uit dat deze profeten “onderzochten op welke en wat voor 
tijd de Geest van Christus, Die in hen was, doelde, toen Hij tevoren 
getuigde van het lijden dat op Christus komen zou [de periode van Zijn 
eerste komst], en ook van de heerlijkheid daarna [Zijn tweede komst]” (1 
Petrus 1:11).

Jesaja is het beste voorbeeld van hoe vaak God sprak over de eind-
tijdgebeurtenissen en het komende Koninkrijk dat Jezus Christus bij Zijn 
wederkomst zal vestigen. Deze periode wordt ook vaak “de dag van de 
Heere”, “het laatste der dagen”, “de laatste dagen” of “die dag” genoemd. 
Hier volgen enkele voorbeelden die dit terugkerende thema in Jesaja 
laten zien:

“Het zal in het laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis 
van de heere vast zal staan als de hoogste van de bergen, en dat hij 
verheven zal worden boven de heuvels, en dat alle heidenvolken ernaar-
toe zullen stromen. Vele volken zullen gaan en zeggen: Kom, laten wij 
opgaan naar de berg van de heere, naar het huis van de God van Jakob; 
dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen, en zullen wij Zijn 
paden bewandelen.”

“Want uit Sion zal de wet uitgaan, en het woord van de heere uit 
Jeruzalem. Hij zal oordelen tussen de heidenvolken en veel volken von-
nissen. En zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun 
speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard 
opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren” (Jesaja 2:2-4).

“Ga de rotskloof in, verberg u in het stof uit angst voor de heere en 
vanwege de glorie van Zijn majesteit. De hoogmoedige ogen van de men-
sen zullen neergeslagen worden, en de trots van de mannen zal neergebo-
gen worden. Alleen de heere zal op die dag hoogverheven zijn. Want de 

dag van de heere van de legermachten zal zijn tegen al wie hoogmoedig 
en trots is, tegen al wie zich verheft, opdat hij vernederd zal worden (…) 
Dan zullen zij de grotten van de rotsen binnengaan en de holen in de 
grond, uit angst voor de heere en vanwege de glorie van Zijn majesteit, 
als Hij opstaat om de aarde te verschrikken” (Jesaja 2:10-12, 19).

“Op die dag zal de Spruit van de heere [Jezus Christus] tot een heer-
lijk sieraad zijn, en de vrucht van de aarde tot trots en luister voor hen in 
Israël die ontkomen zijn. Dan zal het gebeuren dat wie in Sion overgeble-
ven is, en wie in Jeruzalem overgelaten is, heilig genoemd zal worden, 
eenieder die in Jeruzalem ten leven opgeschreven is” (Jesaja 4:2-3).

 “Want er zal een Twijgje [Jezus Christus] opgroeien uit de afgehou-
wen stronk van Isaï [vader van koning David], en een Loot uit zijn wor-
tels zal vrucht voortbrengen. Op Hem zal de Geest van de heere rusten 

(…) Hij zal de aarde slaan 
met de roede van Zijn 
mond en met de adem van 
Zijn lippen zal Hij de god-
deloze doden (…) Want op 
die dag zal de Wortel van 
Isaï er zijn, Die zal staan 
als banier voor de volken. 
Naar Hém zullen de hei-
denvolken vragen. Zijn 
rustplaats zal heerlijk zijn” 
(Jesaja 11:1-4, 10).

“Zie, de dag van de heere komt, meedogenloos, met verbolgenheid en 
brandende toorn, om van het land een woestenij te maken en zijn zondaars 
eruit weg te vagen. Ja, de sterren aan de hemel en hun sterrenbeelden zul-
len hun licht niet laten schijnen, de zon zal verduisterd worden wanneer zij 
opkomt, en de maan zal haar licht niet laten schijnen. Ik zal de wereld haar 
slechtheid vergelden (…) Daarom zal Ik de hemel doen sidderen, en de 
aarde zal lostrillen van haar plaats om de verbolgenheid van de heere van 
de legermachten, en om de dag van Zijn brandende toorn” (Jesaja 13:9-13).

Nog werkelijk tientallen meer van dergelijke profetieën zijn terug te 
vinden in het boek Jesaja en een vrijwel even groot aantal in de boeken 
Jeremia, Ezechiël en Daniël. Deze mensen profeteerden over de vrese-
lijke dagen die aan de komst van de Messias als Koning der koningen 
vooraf zouden gaan.

De voleinding van de wereld

De tempel in Jeruzalem was het centrum van Israëls godsdienst. 
Gods aanwezigheid manifesteerde zich daar.
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Andere profeten spreken expliciet over de eindtijd

Vrijwel alle 12 boeken die bekend staan als de boeken van de Kleine 
Profeten hebben iets te zeggen over de eindtijd. Joël en Zacharia bij-
voorbeeld. God inspireerde Joël om de grote verwoesting te beschrijven 
die plaats zou vinden op de dag van de Heer: “Blaas de bazuin in Sion, 
sla alarm op Mijn heilige berg, laat alle inwoners van het land sidderen, 
want de dag van de heere komt, ja, is nabij! Het is een dag van duister-
nis en donkerheid, een dag van wolken, ja, donkere wolken. Zoals de 
dageraad zich over de bergen verspreidt, verspreidt zich een groot en 
machtig volk, zoals er niet geweest is van oude tijden af, en er hierna 
niet meer zal zijn, jarenlang, van generatie op generatie (…) En de heere 
laat Zijn stem klinken voor Zijn leger uit, want Zijn leger is zeer groot, 

ja, machtig is Hij, Die 
Zijn woord ten uitvoer 
brengt. Groot is immers 
de dag van de heere en 
zeer ontzagwekkend. 
Wie zal hem kunnen ver-
dragen?” (Joël 2:1-2, 11).

Zacharia voegt daar 
nog aan toe: “Zie, er 
komt een dag voor de 
heere waarop de buit, op 
u behaald, in uw midden 

zal worden verdeeld. Dan zal Ik alle heidenvolken verzamelen voor de 
strijd tegen Jeruzalem (…) Dan zal de heere uittrekken en tegen die hei-
denvolken strijden, zoals de dag dat Hij streed, op de dag van de strijd. 
Op die dag zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem 
ligt, ten oosten ervan (…) De heere zal Koning worden over heel de 
aarde. Op die dag zal de heere de Enige zijn en Zijn Naam de enige” 
(Zacharia 14:1-4, 9).

Het thema van de eindtijd en het Koninkrijk van God neemt een zo 
prominente plaats in in de boeken van de profeten, dat Petrus tegen de 
Joden zei dat zij in Christus zouden moeten geloven vanwege dit getui-
genis. Petrus spoorde hen aan: “Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat 
uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen 
van het aangezicht van de Heere, en Hij Jezus Christus zal zenden, Die 

tevoren aan u verkondigd is. Hem moet de hemel ontvangen tot de tijden 
waarin alle dingen worden hersteld, waarover God gesproken heeft bij 
monde van al Zijn heilige profeten door de eeuwen heen” (Handelingen 
3:19-21).

De eindtijd in het Nieuwe Testament

Jezus’ langste profetie over de eindtijd is terug te vinden in Mattheüs 
24, Markus 13 en Lukas 21, die ook wel de Olijfbergprofetie genoemd 
wordt. Bij die gebeurtenis in de week voorafgaand aan Zijn kruisiging 
verlieten Jezus en Zijn discipelen het tempelgebied en beklommen de 
Olijfberg om een spectaculair uitzicht te hebben over de stad en de tem-
pel die daar lag te schitteren met zijn witte stenen en flonkerende gouden 
versieringen. 

“En toen Hij op de Olijfberg zat, tegenover de tempel, vroegen Petrus, 
Jakobus, Johannes en Andreas Hem toen zij alleen waren: Zeg ons, wan-
neer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken wanneer al deze 
dingen in vervulling zullen gaan?” (Markus 13:3-4).

Vervolgens onthulde Christus hun de gebeurtenissen op aarde die 
zouden leiden tot Zijn terugkeer. Hij zei dat het een tijd van toenemende 
onrust en rampen zou zijn. Hij waarschuwde ook dat in deze tijd de 
mensheid in staat zou zijn om het menselijk leven totaal te vernietigen. 
“Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is 
vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn 
zal. En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden 
worden; maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort 
worden” (Mattheüs 24:21-22).

Hoe machtig het Romeinse rijk in die dagen ook was, zijn legers 
beschikten bij lange na niet over de middelen om de mensheid totaal te 
vernietigen. Dit zou pas een werkelijke mogelijkheid worden in de 20e 
eeuw met de ontwikkeling en het inzetten van massavernietigingswapens 
- nucleair, chemisch en biologisch – met een wereldwijd arsenaal met de 
capaciteit om iedere man, vrouw en kind op aarde zelfs meerdere malen 
te doden.

Tekenen van een naderend einde

Jezus beschreef in een korte uiteenzetting de gebeurtenissen die 
een indicatie zouden vormen dat de eindtijd in aantocht was. Hij waar-
schuwde Zijn discipelen: “Pas op dat niemand u misleidt. Want velen 
zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus; en zij 
zullen velen misleiden” (Mattheüs 24:4-5).

Jezus profeteerde eerst dat het heel gewoon zou zijn om Zijn naam te 
gebruiken om volgelingen te winnen. Dit suggereert dat er veel uiterlijk 

De voleinding van de wereld

De profeet Zacharia beschrijft hoe Jezus terug zal keren op de 
Olijfberg (achtergrond, boven), die uitziet op de oostzijde van 
Jeruzalem (voorgrond).
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De eindtijd: het 
einde waarvan?

De Bijbel spreekt over “de voleinding van 
de wereld” of “de eindtijd”. Maar wat 

is het precies dat tot een einde zal komen? 
Velen denken dat verwezen wordt naar het 
einde van de wereld, met name omdat ver-
schillende vertalingen de discipelen Jezus 
in Mattheüs 24:3 laten vragen naar “de 
voleinding van de wereld” (of woorden 
van gelijke strekking). Maar het woord dat 
vertaald wordt met “wereld” in dit vers 
is het Griekse woord aion, dat duidt op 
“een periode van onbepaalde duur (…) 
die gekenmerkt wordt door geestelijke of 
morele eigenschappen” (Vine’s Complete 
Expository Dictionary of Old and New Tes-
tament Words, 1985, “Age”). De vertaling 
van Het Boek geeft het woord terecht weer 
met “tijd”.

Het Griekse aion en de Nederlandse 
afgeleide daarvan, eon, betekenen in 
wezen een periode, een tijdperk, een tijd-
vak. Jezus’ discipelen vroegen niet naar het 
einde van onze fysieke planeet aarde. Nee, 
ze vroegen naar het einde van dit tijdperk 
waarin de mens over de aarde regeert. Ze 
waren goed op de hoogte van de vele 
profetieën van het Oude Testament die het 
komende tijdperk van de regering 
van de Messias in het Koninkrijk van 
God aankondigden.

Paulus stelde de “komende” tijd 
(Efeze 1:21) tegenover de wereld die 
we nu kennen en die hij “de tegen-
woordige slechte wereld” noemde 
(Galaten 1:4). In geestelijk en moreel 
opzicht zijn de huidige wereld en de 
komende wereld elkaars tegenge-
stelden.

Om deze twee goed te kunnen 

begrijpen, moeten we ons realiseren dat dit 
niet Gods wereld is. God is niet de Schepper 
van gebroken gezinnen, verbroken huwe-
lijken, geweld, raciale en etnische haat, 
corruptie tot op regeringsniveau, hebzucht, 
vervuiling, depressie, ziekte en vervolging 
en al het daaruit voortvloeiende lijden dat 
we om ons heen zien. Paulus geeft aan dat 
de oorzaak van dit alles “de god van deze 
eeuw” is (2 Korinthe 4:4), niemand anders 
dan Satan de duivel.

Hoe groot is de invloed van dit wezen? 
De apostel Johannes vertelt ons dat “de 
hele wereld in de macht van de duivel is” (1 
Johannes 5:19, Het Boek). De gehele mens-
heid wordt beïnvloed door het denken, de 
houding en het gedrag van dit goddeloze 
wezen en zijn kwaadaardige trawanten, 
de demonen. Johannes waarschuwt tevens 
dat Satans misleidende macht zó groot is 
dat hij “de hele wereld misleidt” (Open-
baring 12:9).

Satans invloed is zowel krachtig als door-
dringend. Hoe vreemd het ook mag klinken, 
maar een van Satans meest invloedrijke 
gebieden is religie, waar zijn ideeën – niet 
die van God – de overhand hebben. Paulus 
waarschuwt christenen voor Satans mislei-
dende macht die zelfs tot in het christen-
dom is doorgedrongen, “de satan zelf doet 
zich voor als een engel van het licht”, en op 

gelijke wijze doen zijn volgelingen zich voor 
als “dienaars van gerechtigheid” en “apos-
telen van Christus” (2 Korinthe 11:13-15).

Paulus waarschuwt degenen die een 
godvruchtig leven willen leven, dat zij 
voortdurend zouden moeten strijden tegen 
onzichtbare geestelijke invloeden die de 
wereld om hen heen zouden domineren. 
“Want wij hebben de strijd niet tegen vlees 
en bloed, maar tegen de overheden, tegen 

de machten, tegen de wereldbeheersers 
van de duisternis van dit tijdperk, tegen de 
geestelijke machten van het kwaad in de 
hemelse gewesten” (Efeze 6:12).

Onder Satans invloed heeft de wereld 
haar eigen “wijsheid” (1 Korinthe 1:20-29), 
een manier van denken die de God van de 
Bijbel en Zijn manier van leven beschouwt 
als “dwaasheid” (1 Korinthe 2:14). 

Als gevolg hiervan ziet de mensheid niet 
in dat de wereld vanwege de collectieve 

afwijzing van God en Zijn leefwijze is 
doordrongen van lijden en ellende. (Om 
meer te leren over Satans kwaadaardige 
invloed op onze wereld kunt u ons gratis 
boekje Bestaat de duivel echt? aanvragen of 
downloaden.)

Als de Schrift dus spreekt van “de volein-
ding van de wereld” of “de laatste dagen” 
wordt er verwezen naar het komende einde 
van dit huidige slechte tijdperk. Dit tijdperk 

– in feite het tijdperk van Satan – 
zal tot een eind komen en vervan-
gen worden door het tijdperk van 
Gods regering en leiding over de 
gehele mensheid. 

Dit komende tijdperk – waar-
naar in de Bijbel vaak wordt 
verwezen als de tijd waarin het 
Koninkrijk van God zal regeren 
op aarde – zal ingeluid worden 
door Jezus Christus bij Zijn weder-
komst. 

Vraag een gratis exemplaar aan 
van de boekjes Het evangelie van 

het Koninkrijk, Het boek Openbaring onthuld, 
De Verenigde Staten en Groot-Brittannië in 
Bijbelse profetieën en U kunt Bijbelse profetie 
begrijpen om deze belangrijke profetische 
thema’s en gebeurtenissen beter te begrij-
pen. Deze kunt u natuurlijk ook downloa-
den van onze website. 

Ze zullen u helpen om een beter inzicht 
te krijgen in de onvoorstelbaar veel betere 
wereld die God in de toekomst voor ons in 
petto heeft.

Bijbelse profetie betekent niet alleen maar slecht nieuws. Hoewel 
het gedrag van de mens de wereld naar de rand van de afgrond 
zal brengen, onthult de Bijbel geweldig goed nieuws: Jezus Chris-
tus zal terugkeren om een paradijs op aarde te brengen in het 
Koninkrijk van God.
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christelijke kerken, denominaties en organisaties zullen bestaan in de 
eindtijd, en dat velen misleid zullen zijn door te denken dat hun leiders 
Christus vertegenwoordigen.

Maar de Kerk die werkelijk Christus volgt, zou zich trouw houden aan 
Gods Woord en Zijn geboden. Jezus waarschuwde: “Niet ieder die tegen 
Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, 
maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is” (Mattheüs 
7:21). 

Vervolgens beschreef Hij politieke en militaire ontwikkelingen en 
natuurrampen die zouden plaatsvinden vóór Zijn tweede komst. “U zult 
horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; pas op, word niet ver-
schrikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het 
einde. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene 
koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen hongersnoden zijn 
en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen. Maar 
al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën” (Mattheüs 24:6-8).

 Vergelijking met weeën

Velen veronderstellen dat de constante berichten over oorlogen, 
geweld, opstanden, hongersnoden, epidemieën, aardbevingen en natuur-
rampen in onze media beslist tekenen zijn dat we ons in de eindtijd 
bevinden. Jezus Christus en de Bijbelse profeten maakten zeker duidelijk 
dat dergelijke tragedies de aarde zullen teisteren wanneer de eindtijd 
nadert.

Maar Jezus Christus Zelf legde uit dat deze factoren op zichzelf geno-
men nog niet erop duiden dat we ons in de eindtijd bevinden, omdat er 
nog veel van dergelijke catastrofes zouden plaatsvinden vóór Zijn weder-
komst. Jezus zei dat deze tragedies de weg bereiden voor de nog grotere 
rampen en het lijden van de eindtijd. Hoe afschrikwekkend en dodelijk 
deze ook zullen zijn, ze zijn slechts “het begin van de weeën”. Het ergste 
moet nog komen.

De Naardense Bijbel geeft Christus’ woorden in Mattheüs 24:8 
nog wat sterker weer: “Maar al die dingen zijn een begin: van bárens-
weeën!” Jezus gebruikte de analogie van een vrouw die aan het beval-
len is. The Bible Knowledge Commentary legt uit: “Jezus zei dat deze 
dingen het begin van de barensweeën zullen zijn. Zoals de weeën van 
een zwangere vrouw aangeven dat haar kind spoedig geboren zal wor-
den, zo zullen deze wereldomvattende conflicten en catastrofes beteke-
nen dat het einde van deze Adventsperiode nabij is” (1997, commentaar 
op Mattheüs 24:8).

Christus verwees dus niet naar de regelmatig terugkerende catastrofes 
zoals oorlogen, hongersnoden, ziekte-epidemieën en aardbevingen die 

met enige regelmaat voorvallen, maar naar een unieke periode waarin 
dergelijke gebeurtenissen langzaam maar zeker erger zouden worden. 
Net zoals weeën sterker worden en elkaar sneller opvolgen naarmate 
de geboorte nadert, zo zullen deze gebeurtenissen vlak voor Christus’ 
wederkomst merkbaar in aantal en omvang toenemen.

We dienen drie belangrijke vragen voor ogen te houden als we willen 
analyseren of bepaalde gebeurtenissen tekenen zijn van de eindtijd zoals 
door Jezus Christus beschreven. Ten eerste: zouden ze eenvoudigweg 
een onderdeel kunnen zijn van het normale ‘komen en gaan’ van rampen 
die mensen door de hele geschiedenis heen al hebben meegemaakt? Ten 
tweede: doen alle tekenen zich voor die Jezus noemde? Ten derde: is er 
solide bewijs dat de geprofeteerde ontwikkelingen en omstandigheden 
onverbiddelijk in aantal en omvang toenemen?

Veel goedbedoelende mensen hebben zich vergist toen ze dramatische 
wereldgebeurtenissen interpreteerden als stellige tekenen van de eindtijd 
– om vervolgens te zien dat de verwachte ontwikkeling ervan uitblijft en 
weer in de geschiedenis verdwijnt. Als ze iets beter hadden opgelet, had-
den ze kunnen zien dat niet alles waarover Jezus gesproken had, zich op 
dat moment al voordeed. Dat kunnen we achteraf zien.

Tegenwoordig kunnen we, meer dan ooit in de geschiedenis, zien dat 
de meeste aspecten van de tekenen die Jezus Christus gaf, aanwezig zijn 
in onze wereld. Toch ontbreekt nog een aantal cruciale tekenen van de 
“eindtijd”. Er blijven nog enkele ontbrekende, essentiële stukjes in de 
puzzel over.

Andere tekenen duiden op die tijd

Jezus voorzegde andere tekenen die die steeds gevaarlijkere tijd zul-
len aanduiden. Hij zei dat er opnieuw een genadeloze vervolging van 
Gods mensen – ditmaal op wereldwijde schaal – zou ontstaan: “Dan 
zullen zij u overleveren aan verdrukking en u doden, en u zult door alle 
volken gehaat worden omwille van Mijn Naam.” 

“En dan zullen er velen struikelen en zij zullen elkaar overleveren 
en elkaar haten. En er zullen veel valse profeten opstaan en die zullen 
er velen misleiden. En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de 
liefde van velen verkillen. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal 
zalig worden” (Mattheüs 24:9-13).

Wanneer de omstandigheden slechter worden, zullen bange mensen 
nog angstiger worden en elkaar verraden. In een groeiend klimaat van 
wetsverachting en vijandigheid zullen mensen elkaar en God en Zijn 
instructies verlaten. De duivel, die op de aarde geworpen is en weet dat 
zijn tijd kort is (Openbaring 12:12-17), zal proberen Gods plannen te 
verijdelen.

De voleinding van de wereld
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Satan zal zijn volgelingen inspireren om de macht over Gods heilige 
stad Jeruzalem op te eisen. “Wanneer u dan de gruwel van de verwoes-
ting, waarover gesproken is door de profeet Daniël, zult zien staan op de 
heilige plaats – laat hij die het leest, daarop letten! – laten dan zij die in 
Judea zijn, vluchten naar de bergen (…) Want dan zal er een grote ver-
drukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot 

nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal. En als die dagen niet ingekort 
werden, zou er geen vlees behouden worden” (Mattheüs 24:15-16; 21-22; 
vergelijk Openbaring 11:2).

Jeruzalem is al eerder in de handen van buitenlandse machten geval-
len – waaronder die van de Romeinen, Arabieren en Turken. Jezus 
voorzegde dat vreemde machten opnieuw de leiding zullen krijgen in 
een periode van ongekende wereldwijde crisis. Deze zelfde periode zal 
een oorlog inluiden die, als God niet in zou grijpen, uiteindelijk het 
menselijk leven op deze planeet uit zou roeien.

Religieuze en hemelse tekenen

Jezus sprak vervolgens over andere tekenen die de eindtijd zouden 
aanduiden. Hij onthulde dat religieuze leiders Satans misleidende krach-
ten zullen gebruiken om wonderen te verrichten en de wereld zover te 
krijgen om hen te gehoorzamen. “Als iemand dan tegen u zegt: Zie, hier 
is de Christus of daar, geloof het niet; want er zullen valse christussen en 
valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zó 
dat zij – als het mogelijk zou zijn – ook de uitverkorenen zouden mislei-
den” (Mattheüs 24:23-24).

Christus voorzegde dat als de eindtijd zou naderen, Zijn evangelie 
trouw gepredikt zou worden aan alle volkeren om deze misleiding tegen 
te gaan: “En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld 
gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het 
einde komen” (Mattheüs 24:14).

Later, tijdens de laatste 3,5 jaar durende periode, zal Hij twee van Zijn 
dienaren gebruiken als machtige getuigen voor de waarheid, en wonder-
baarlijke krachten aan hen geven. “En Ik zal Mijn twee getuigen macht 
geven, en zij zullen, in rouwkleding gekleed, twaalfhonderdzestig dagen 
lang profeteren [3,5 jaar] (…) Zij hebben macht de hemel te sluiten, 
zodat er geen regen zal vallen in de dagen dat zij profeteren. En zij heb-
ben macht over de wateren om die in bloed te veranderen, en de aarde te 
treffen met allerlei plagen, zo vaak zij dat willen” (Openbaring 11:3, 6).

Andere schokkende gebeurtenissen zullen deze laatste dagen tekenen. 
“En meteen na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd 
worden en de maan zal zijn schijnsel niet geven en de sterren zullen van 
de hemel vallen en de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen 
worden” (Mattheüs 24:29).

Jezus zei dat Hij na deze indrukwekkende gebeurtenissen in kracht en 
majesteit naar de aarde terug zal keren. “En dan zal aan de hemel het teken 
van de Zoon des mensen verschijnen; en dan zullen al de stammen van de 
aarde rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de 
wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid” (vers 30).

De voleinding van de wereld

Bijbelse termen voor 
het komende einde 
van het tijdperk van 

de mens

Sommige Bijbelse termen zijn op veel meer 
perioden van toepassing dan de 3,5 jaar 

durende crisis die onmiddellijk aan Jezus 
Christus’ wederkomst voorafgaat. Dit kan 
tot enige verwarring leiden als we uit alle 
macht proberen om deze termen alleen op 
de eindtijd toe te passen.

Het laatste uur: De apostel Johannes, 
die in de eerste eeuw schreef, gebruikte de 
uitdrukking “het laatste uur” in verwijzing 
naar de tijd waarin hij zelf leefde: “Kinderen, 
het is het laatste uur; en zoals u gehoord 
hebt dat de antichrist eraan komt, zijn er ook 
nu al veel antichristen gekomen, waaruit wij 
weten dat het het laatste uur is” (1 Johannes 
2:18). Zoals veel anderen in zijn dagen dacht 
ook Johannes waarschijnlijk dat Jezus Chris-
tus’ wederkomst aanstaande was (Handelin-
gen 1:6; 1 Thessalonicenzen 4:15-18). Maar 
God heeft een aanzienlijk ander perspectief 
wat tijd betreft. Een dag is bij Hem als 1000 
jaar en 1000 jaar is als een dag (2 Petrus 
3:8; vergelijk Psalm 90:4). 

Johannes waarschuwde ons dat we moes-
ten uitkijken voor “antichristen”, een uit-
drukking die wordt gebruikt voor iedereen 
die beweert als Christus te zijn, maar Hem 
in feite tegenwerkt. Een ontwikkeling die in 
Johannes’ tijd begon en die zal voortduren 
tot het einde der tijden, wanneer deze valse 
vertegenwoordiging van Jezus Christus en 
Zijn onderwijs alleen maar erger zal worden.

Latere tijden: Paulus, Petrus, Johannes 
en Judas gebruiken de uitdrukkingen het laat-
ste der dagen, de laatste tijd en latere tijden om 
het laatste deel van het tijdperk van de mens 
mee aan te duiden. Paulus waarschuwde 
Timotheüs dat sommige christenen de waar-
heid van God in de eindtijd zouden verlaten. 
Hij noemde deze algemene toekomstige peri-
ode “latere tijden”: “Maar de Geest zegt 
uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen 
afvallig zullen worden van het geloof” (1 
Timotheüs 4:1).

Voleinding van de eeuwen: 
Hebreeën 9:26 gebruikt de frase “volein-
ding van de eeuwen” om de periode vanaf 
Jezus’ offer tot aan Zijn tweede komst te 
beschrijven. Hebreeën 1:1-2 zegt ons: “God 
(…) heeft (…) in deze laatste dagen tot ons 
gesproken door de Zoon.” 

De laatste tijd(en): Let op Petrus’ 
woorden: “Hij is (…) in de laatste tij-
den geopenbaard omwille van u” (1 Petrus 
1:20). Let op dat Judas ook de term “laatste 
tijd” gebruikt: “Herinnert u zich de woorden 
die voorzegd zijn door de apostelen van onze 
Heere Jezus Christus, dat zij u gezegd heb-
ben dat er in de laatste tijd spotters zullen 
zijn, die naar hun eigen goddeloze begeerten 
wandelen. Zij zijn het die scheuringen ver-
oorzaken, natuurlijke mensen, die de Geest 
niet hebben” (Judas 1:17-19).

In later tijd: De uitdrukking “in later 
tijd” (Daniël 10:14) kan de “tijd van het 
einde” omvatten (Daniël 11:35), een periode 
die leidt naar en onderdeel is van de Grote 
Verdrukking (Mattheüs 24:21). De context 
van deze woorden en frases onthullen hun 
betekenis.



 2524 Leven we in de eindtijd?

Vergelijking met een uitbottende vijgenboom

Tot slot gaf Jezus nog een andere vergelijking om ons te helpen inzien 
dat niet alle catastrofes – oorlogen, hongersnoden, plagen of aardbevin-
gen – erop duiden dat Zijn terugkeer aanstaande is. Hij vergelijkt onze 
observatie van de gebeurtenissen die leiden tot de eindtijdcrisis met het 
tot bloei zien komen van een vijgenboom, waaraan we kunnen herkennen 
dat de zomer in aantocht is.

Hij zei: “Leer van de vijgenboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak al 
zacht wordt en de bladeren uitspruiten, dan weet u dat de zomer nabij is. 
Zo ook u, wanneer u al deze dingen zult zien, weet dan dat het nabij is, 
voor de deur” (verzen 32-33). Merk op dat al deze dingen aanwezig moe-

ten zijn, wil de vergelij-
king geldig zijn.

Jezus zegt dan het 
volgende van degenen 
die “al deze dingen” 
zien gebeuren: “Voor-
waar, Ik zeg u: Dit 
geslacht zal zeker niet 
voorbijgaan, totdat al 
deze dingen gebeurd 
zijn. De hemel en de 

aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen zeker niet voorbij-
gaan” (verzen 34-35).

Net als in de natuur kan er ook hierbij sprake zijn van een ‘valse’ 
lente. Soms wordt het al warmer en lijkt alles klaar voor de lente en 
staan sommige bomen zelfs al in bloei, als een plotselinge nachtvorst 
nog grote schade aanricht. Op gelijke wijze kunnen veel verontrustende 
wereldgebeurtenissen in het verleden gezien worden als valse lentes.

In de 20e eeuw was bijvoorbeeld voor het eerst in de geschiedenis 
sprake van de uitbraak van wereldoorlogen. Deze twee verwoestende 
wereldoorlogen zorgden voor ongekend leed en leidden tot de dood van 
tientallen miljoenen mensen. Toch kwam er aan deze oorlogen uiteinde-
lijk een einde en kwam de wereld weer terecht in een ongemakkelijke 
wapenstilstand en relatieve vrede. Dat zich vreselijke, vernietigende 

oorlogen voordoen is op zichzelf genomen niet het bewijs dat de eindtijd 
begonnen is.

Evenzo heeft de geschiedenis periodes gekend waarin sprake was van 
wisselende morele uitersten, van een ontzettende afkeer van normen en 
waarden tot het zich strikt eraan vasthouden en vice versa. Dit gebeurde 
in de tijd waarin de apostel Paulus leefde, in het Romeinse rijk, in de 
dagen van het islamitische rijk, in de Renaissance en in onze tijd.

Paulus beschreef de verslechterende morele en geestelijke waarden 
waarvan de laatste dagen doordrongen zullen zijn: “En weet dit dat in 
de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Want de mensen zullen 
liefhebbers zijn van zichzelf, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, 
lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder 
natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, wreed, zonder 
liefde voor het goede, verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers 
van zingenot dan liefhebbers van God. Zij hebben een schijn van gods-
vrucht, maar hebben de kracht ervan verloochend. Keer u ook van hen 
af” (2 Timotheüs 3:1-5).

Nogmaals: de sleutel om te kunnen vaststellen of een verval van de nor-
men en waarden (met inbegrip van de huidige normen en waarden) onder-
deel is van de morele achteruitgang waarvan door de apostelen en profeten 
is gesproken, is of de ontwikkelingen gestaag toenemen of uiteindelijk weer 
afzwakken. Als ze blijven toenemen en vergezeld gaan van andere eindtijd-
tekenen die door Jezus Christus en de profeten waren voorspeld, dan zou-
den de laatste gebeurtenissen wel eens zeer nabij kunnen zijn.

De voleinding van de wereld

Twee verwoestende wereldoorlogen in de vorige eeuw zorgden 
voor ongekend leed en leidden tot de dood van tientallen mil-
joenen mensen. Toch kwam er aan deze oorlogen uiteindelijk 
een einde en kwam de wereld weer terecht in een ongemakke-
lijke wapenstilstand en relatieve vrede. 
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Jezus Christus’  
Olijfbergprofetie:  

 waar bevinden 
wij ons nu?

ezus Christus voorzegde in Zijn Olijfbergprofetie, die opgetekend 
staat in Mattheüs 24, Markus 13 en Lukas 21, verscheidene grote 
ontwikkelingen die naarmate Zijn terugkeer nadert, in aantal en 

omvang zullen toenemen. De ontwikkelingen die Hij benadrukte, waren 
religieuze misleiding, oorlogen, hongersnoden, ziekte-epidemieën, aard-
bevingen en verwoestende stormen. 

Dit blijkt vooral duidelijk uit Zijn antwoord op de vragen van Zijn 
discipelen met betrekking tot de tekenen die aan Zijn wederkomst en 
het einde van dit tijdperk 
zouden voorafgaan. “Pas 
op dat niemand u mis-
leidt,” waarschuwde Hij. 
Er zouden veel mensen 
zijn die zouden beweren 
dat zij Hem vertegenwoor-
digen, “en zij zullen velen 
misleiden. U zult horen 
van oorlogen en geruchten 
van oorlogen; pas op, word 

niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog 
niet het einde. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en 
het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen hongers-
noden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene 
plaatsen. Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën” 
(Mattheüs 24:4-8). 

Zijn deze geprofeteerde tekenen op dit moment zichtbaar?

Religieuze misleiding en verwarring

We zijn opgeschrikt door vele nieuwsberichten over massa-zelfmoord 
in sekten zoals die van Jim Jones en zijn volgelingen in Guyana in 1978 
en de Heaven’s Gate sekte in Zuid-Californië in 1997. Een andere tra-
gische reeks gebeurtenissen leidde tot de dood van de volgelingen van 
David Koresh’ Branch Davidians in 1993 in Texas. Deze tragedies kwa-
men in het nieuws omdat de charismatische leiders hun volgelingen niet 
naar het leven, maar naar de dood leidden.

Maar we moeten niet denken dat dit de enige vorm van religieuze 
misleiding is waarop Jezus doelde met Zijn waarschuwing. Zelfs in de 
eerste dagen van de Kerk waarschuwde Paulus voor “valse apostelen, 
bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus (…) 
want de satan zelf doet zich voor als een engel van het licht. Het is dus 
niets bijzonders als ook zijn dienaars zich voordoen als dienaars van 
gerechtigheid. Hun einde zal zijn naar hun werken” (2 Korinthe 11:13-
15).

Andere apostelen waarschuwden ook voor een grote religieuze samen-
zwering die zich zou voordoen als christendom. Petrus waarschuwde voor 
“valse leraars (…) die heimelijk verderfelijke afwijkingen in de leer zul-
len invoeren” (2 Petrus 2:1). Johannes schreef dat zelfs in zijn tijd al “veel 
valse profeten in de wereld uitgegaan” zijn (1 Johannes 4:1). Hij onthulde 
ook de autoriteit achter deze grote misleiding – “satan (…) die de hele 
wereld misleidt” (Openbaring 12:9).

Ongeveer twee miljard mensen beweren christen te zijn. Toch zijn zij 
verdeeld over duizenden kerken en denominaties, die allemaal beweren 
dat ze Jezus Christus volgen ondanks dat ze er een verbijsterende varië-
teit van tegenstrijdige geloofsovertuigingen en gebruiken op na houden. 
Is dit het christendom van de Bijbel, of maakt dit onderdeel uit van de 
religieuze misleiding en verwarring die door Christus Zelf was voor-
zegd? (Vraag voor meer informatie een gratis exemplaar aan van het 
boekje De Kerk die Jezus stichtte of download deze van onze website.)

Oorlogen en geruchten van oorlogen

Men had verwacht dat de Eerste Wereldoorlog met zijn miljoenen 
doden de oorlog zou zijn die een eind zou maken aan alle oorlogen. Een 
generatie later eiste de Tweede Wereldoorlog een nog veel groter aantal 
doden.

En hoe zit het met andere oorlogen? Honderdduizenden zijn sindsdien 
gestorven in Korea, Vietnam, Afghanistan, Irak, Iran, Bosnië, Rwanda, 
Somalië en andere landen. Hoewel de meeste ervan nauwelijks in het 
nieuws zijn gekomen, waren er aan het eind van de 20e eeuw op elk 
moment vrijwel 20 tot 30 oorlogen aan de gang.

Jezus Christus' Olijfbergprofetie: waar bevinden wij ons nu?

J

Jezus waarschuwde Zijn volgelingen dat zij op hun hoede moesten 
zijn voor religieuze bedriegers die in Zijn Naam zouden komen.
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Volgens sommige schattingen hebben oorlogen in de 20e eeuw alleen al 
aan meer mensen het leven gekost dan alle oorlogen daarvoor bij elkaar.

Toen de Japanse stad Hiroshima vernietigd werd door een atoombom 
op 6 augustus 1945, had de bevelhebber van de B-29 die de dodelijke 
lading vervoerde de macht in handen om een middelgrote stad te ver-
nietigen. Tegenwoordig heeft de bevelhebber van een enkele nucleaire 
onderzeeër de verantwoordelijkheid over genoeg vernietigende kracht om 
meer dan 150 grote steden in rook te laten opgaan – meer dan genoeg 
om verschillende landen op hun knieën te krijgen.

Tientallen van dergelijke onderzeeërs geladen met nucleaire wapens 
varen in de oceanen rond, en dan hebben we het nog niet gehad over de 
kernkoppen die afgeschoten kunnen worden van andere oorlogsschepen, 
vliegtuigen, artillerie en raketten die vanaf trailers afgeschoten kunnen 

worden. Jezus zei dat de 
toestand in de wereld in 
de eindtijd zo bedreigend 
zou zijn dat “niemand 
gered (zou) worden” ten-
zij Hij terug zou komen 
(Mattheüs 24:21-22, Wil-
librordvertaling).

Slechts sinds de laat-
ste decennia heeft de 
mensheid de beschikking 

gekregen over zúlke destructieve wapens, dat zij letterlijk in staat zijn om 
daarmee meerdere keren het menselijk leven uit te roeien.

Wat zal de laatste grote oorlog voor Christus’ wederkomst met zich 
brengen? Volgens Jezus Christus’ openbaring aan Johannes (Openbaring 
9:13-18) zullen meer dan een miljard mensen gedood worden. Met de 
ontwikkeling van afschrikwekkende arsenalen nucleaire en biologische 
wapens in de afgelopen decennia zijn zulke duizelingwekkende aantallen 
slachtoffers nu een ontnuchterende mogelijkheid.

Hongersnoden

Wellicht herinnert u zich nog de krantenkoppen uit de jaren ’60 en 
’70 van de vorige eeuw, toen droogte en een toenemende bevolking 
leidden tot het verhongeren van honderdduizenden mensen in India en 

Afrika. Later vernamen we dat miljoenen mensen gestorven zijn in 
China, de Sovjet-Unie, Cambodja en Ethiopië als gevolg van de nasleep 
van oorlogen en communistische machtsovernames in deze landen.

Hongersnood hoeft niet alleen veroorzaakt te worden door natuurlijke 
omstandigheden; de mens heeft laten zien dat hij zelf ook in staat is om 
zijn eigen hongersnood te veroorzaken door verkeerde ideologieën, beleid 
en gewoonten. Hongersnood is 
ook een natuurlijk gevolg van 
verstoorde economieën, trans-
port en normale landbouwkun-
dige cycli in tijden van oorlog.

Wijdverspreide hongers-
noden hebben de afgelopen 
jaren duizenden levens geëist 
in verschillende Afrikaanse 
landen. Het lijkt slechts een 
kwestie van tijd voordat er 
als gevolg van een groeiende 
wereldbevolking wederom een 

drastisch tekort aan voedsel zal ontstaan. In de vorige eeuw alleen al is 
de wereldbevolking verviervoudigd tot thans meer dan 7,5 miljard (cij-
fers 2018). Jaarlijks neemt de bevolking toe met zo’n 80 miljoen mensen, 
terwijl men verwacht dat deze groei ieder decennium met 1 miljard zal 
gaan toenemen.

Als de snelheid van deze groei blijft toenemen, zal de totale wereld-
bevolking over nog eens 50 jaar zijn verdubbeld. Wat veel wereldleiders 
en organisaties zorgen baart, is dat de grootste groei zich zal voordoen 
in landen die het minst in staat zijn om te zorgen voor voedsel, onderdak 
en kleding voor zoveel nieuwe mensen. Met zoveel monden die gevoed 
moeten worden, zal de hongerdood – en de daarmee gepaard gaande 
sociale ontwrichting – zich onvermijdelijk verspreiden.

De situatie is zo zwak dat veranderingen in het weer in voedselpro-
ducerende gebieden zorgen voor directe voedseltekorten. Een factor die 
veel over het hoofd wordt gezien in weerspatronen, is de relatie tussen 
mensen en God.

We zijn uit het oog verloren dat God soms ingrijpt in het weer om 
mensen te zegenen of te straffen afhankelijk van hun houding en gedrag. 
Koning Salomo begreep dit goed toen hij bad: “Als de hemel gesloten is en 

De gesel van oorlog en dreiging van uitroeiing van de mens 
zal de mensheid blijven teisteren tot Jezus Christus terugkeert 
om een koninkrijk van blijvende vrede te vestigen.

Wijdverspreide hongersnoden hebben in de afgelopen jaren 
honderdduizenden levens geëist in sommige Afrikaanse landen.
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er geen regen komt, omdat zij [het volk] tegen U gezondigd hebben, en zij 
op deze plaats bidden, Uw Naam belijden en zich van hun zonde bekeren, 
omdat U hen vernederde, luistert Ú dan in de hemel en vergeef de zonde 
van Uw dienaren en van Uw volk Israël, want U leert hun de goede weg 
waarop zij moeten gaan, en geef regen op Uw land, dat U aan Uw volk als 
erfelijk bezit hebt gegeven” (1 Koningen 8:35-36).

Andere profetieën laten zien dat wanneer de houding van de mensen 
slechter en slechter wordt naarmate de eindtijd nadert, drastische veran-
deringen in het weerspatroon – en de hongersnoden als gevolg daarvan 
– een middel zijn waarvan God gebruik zal maken om de aandacht te 
krijgen van een steeds opstandigere mensheid. Het boek Joël spreekt hier 
bijvoorbeeld heel duidelijk over.

Jezus Christus' Olijfbergprofetie: waar bevinden wij ons nu?

Voorspelde Jezus 
Christus verwoes-
tende stormen?

In Mattheüs 24:7 voorzegde Jezus Christus 
tekenen die zouden wijzen op de tijd voor-

afgaand aan Zijn wederkomst: “Want het 
ene volk zal tegen het andere volk opstaan, 
en het ene koninkrijk tegen het andere 
koninkrijk; en er zullen hongersnoden zijn 
en besmettelijke ziekten en aardbevingen in 
verscheidene plaatsen.”

De afgelopen jaren zijn we inderdaad 
getuige geweest van verwoestende aard-
bevingen. De aardbeving bij Indonesië in 
december 2004 was de meest krachtige 
sinds decennia en veroorzaakte een tsunami 
die zo’n 300.000 levens eiste. Minder dan 
een jaar later kwamen bij een aardbeving 
in Zuid-Azië nog eens 30.000 mensen om 
het leven.

In Mattheüs 24:7 is het woord “aard-
bevingen” een vertaling van het Griekse 
woord seismos, waar Nederlandse woor-
den als “seismologie” vandaan komen die 
verwijzen naar het onderzoek naar aardbe-
vingen. Strong’s omschrijft het als “1) een 
beven, een heftige beweging, 2) storm, 
3) aardbeving” (Concordantie van Strong, 
Online Bible, Strong’s nummer 4578).

Seismos heeft dus een bredere betekenis 
dan alleen het beven van de aarde. Mat-
theüs 8 vertelt over een woeste storm die 
Jezus en Zijn discipelen overviel op het meer 
van Galilea en hun boot dreigde te laten 

zinken en hen dreigde te laten verdrinken 
– totdat Jezus op wonderbaarlijke wijze de 
wind en de golven tot bedaren bracht.

Het woord dat in vers 24 is gebruikt voor 
deze krachtige storm is seismos, dat hier 
vertaald is met “onstuimigheid”. We zien 
dus dat seismos ook kan verwijzen naar een 
sterke storm en niet alleen beperkt is tot 
aardbevingen. Toen Jezus “hongersnoden 

(…) en besmettelijke ziekten en aardbevin-
gen in verscheidene plaatsen” voorzegde, 
omvatten Zijn woorden natuurrampen 
waaronder aardbevingen, maar deze kunnen 
ook slaan op orkanen, tornado’s en andere 
dodelijke stormen.

Zoals we zagen met de orkaan Katrina, 
kunnen deze stormen een ongelooflijke ver-
woesting teweegbrengen. Katrina eiste meer 
dan 1200 levens en veroorzaakte voor onge-
veer 81 miljard dollar aan schade, waarbij de 
economische schade als gevolg van verliezen 
in transport, olie- en gasproductie, visindus-

trie en landbouw niet is meegeteld. Voor 
New Orleans, zwaar beschadigd door de 
storm, zal het nog decennia duren voordat 
ze volledig hersteld zal zijn – als het al ooit 
gebeurt.

Een orkaan als Katrina, die qua kracht 
categorie 5 bereikte voordat ze afzwakte, 
kan windsnelheden bereiken van meer dan 
250 kilometer per uur en kan het water tot 

een muur van meer dan 5,5 meter hoogte 
voor zich uit stuwen, waardoor vrijwel alles 
op haar pad zwaar beschadigd raakt.

Nemen deze natuurrampen toe, zoals 
door Jezus voorzegd?

De uitgave van 16 september 2005 van 

het blad Science bevat een artikel over 
het onderzoek door wetenschappers van 
het Georgia Institute of Technology en 
van het National Center for Atmospheric 
Research. 

Zij concludeerden dat ondanks het feit dat 
het totale aantal orkanen en cyclonen niet 
was toegenomen, er wel een “sterke toe-
name is geweest in de afgelopen 35 jaar van 

het aantal tropische cyclonen die in 
categorie 4 en 5 vallen, de zwaar-
ste stormen die de meeste schade 
veroorzaken wanneer ze aan land 
komen” (Richard Kerr, “Is Katrina 
a Harbinger of Still More Powerful 
Hurricanes?”, pagina 1807). 

Met name de frequentie van de 
gevaarlijkste en meest verwoes-
tende stormen – de stormen die 
vallen in categorie 4 en 5 – is 
vanaf de jaren ’70 van de vorige 
eeuw tot het laatste decennium 
toegenomen met 80 procent.

“En dan zullen zij de Zoon des mensen 
zien komen in een wolk, met grote kracht 
en heerlijkheid. Wanneer nu deze dingen 
beginnen te geschieden, kijk dan omhoog 
en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing 
nabij is.”

Toen Jezus “hongersnoden (…) en besmettelijke ziekten en 
aardbevingen in verscheidene plaatsen” voorzegde, hadden 
Zijn woorden betrekking op natuurrampen zoals aardbevingen, 
maar ook op orkanen, tornado’s en andere dodelijke stormen.
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Ziekte-epidemieën

Medische wetenschappers zijn ontsteld over een groeiende ontwikke-
ling in de afgelopen jaren – het plotselinge ontstaan van verbijsterende 
nieuwe ziekten en epidemieën. Aids heeft de meeste krantenkoppen 
gehaald – en terecht, aangezien deze ziekte hele landen heeft verwoest 
en in harde cijfers meer levens heeft geëist dan de pest die in het middel-

eeuwse Europa toch ook heel wat heeft verwoest. Aids is slechts een van 
de ongeneeslijke ziekten die regeringen en wetenschappers zorgen baren. 
De exotisch klinkende namen van dodelijke ziekten als de veteranen-
ziekte, Lassakoorts, het hantavirus, Machupokoorts en Ebola geven een 
verkeerde indruk van hun dodelijkheid. Sommige hiervan zijn bestand 
tegen behandelingen of medicijnen simpelweg omdat ze zich zo snel 
verspreiden en zo snel doden, dat wetenschappers niet in staat zijn om te 
bestuderen hoe ze worden overgedragen.

Net zo beangstigend is de uitbraak van oude plagen als tuberculose 
en builenpest die resistent geworden zijn voor medicatie, net als som-
mige gewone bacteriën. Andere ziekten waarvan we ooit dachten dat ze 
overwonnen waren – waaronder malaria en cholera – lijken wel weer 
helemaal opnieuw tot leven te zijn gekomen. En laten we niet de Spaanse 
griep vergeten die in 1918 en 1919 20 miljoen mensen heeft gedood in 
een wereldwijde epidemie, welke uitbraak meer levens kostte dan de 
slagvelden van de Eerste Wereldoorlog.

De 20e eeuw kende een ongekend hoog aantal ziekten waarvan de 
oorzaken lagen in het menselijk gedrag, dieet en andere milieufactoren 
– kanker, seksueel overdraagbare aandoeningen, diabetes, hartziekten en 
levercirrose, om maar enkele te noemen.

Vergeet niet – alsof dit nog niet genoeg zou zijn – dat de sociale struc-
tuur als gevolg van oorlog en hongersnood zal worden aangetast, hetgeen 
weer leidt tot enorme, wijdverspreide epidemieën. Chemische en biologi-
sche wapens – zoals anthrax – zijn een andere mogelijkheid die we niet 
over het hoofd mogen zien als we proberen na te gaan hoe Bijbelse profe-
tieën vervuld zouden kunnen worden.

Aardbevingen in verscheidene plaatsen

Pas in de laatste decennia zijn wetenschappers achter de onderlig-
gende oorzaak van aardbevingen gekomen. Ze zijn erachter gekomen 
dat de korst van de aarde te vergelijken is met een gebarsten eierschaal 
waarin zich een vloeibaar magma bevindt. De enorme delen van de 
mantel van de aarde bewegen langzaam terwijl ze drijven op het magma. 
Waar de platen tegen en langs elkaar schuren, ontstaan regelmatig terug-
kerende aardbevingen en enorme vulkanen.

Sommige gebieden waar vaak aardbevingen voorkomen, zijn zeer 
dichtbevolkt – zoals een groot gedeelte van de westkust van de Ver-
enigde Staten, Italië, het zuidoosten van Europa, Turkije, de Filippijnen, 
Taiwan, Indonesië en Japan. 

Nemen aardbevingen in aantal toe? Het is moeilijk om goede lange-ter-
mijnvergelijkingen te maken omdat de moderne seismografen pas sinds een 
eeuw in gebruik zijn. De schaal van Richter, die de kracht van een aardbe-

Jezus Christus' Olijfbergprofetie: waar bevinden wij ons nu?

“Dit geslacht 
zal zeker niet 
 voorbijgaan”

Velen zijn in verwarring gebracht door 
Jezus Christus’ woorden: “Voorwaar, 

Ik zeg u: Dit geslacht zal zeker niet voorbij-
gaan, totdat al deze dingen gebeurd zijn” 
(Mattheüs 24:34).

Doelde Hij op de generatie van Zijn 
discipelen? Let ten eerste op de context, 
die op de toekomst slaat. Jezus had 
zojuist gezegd: “Zo ook u, wanneer u al 
deze dingen zult zien, weet dan dat het 
nabij is, voor de deur” (vers 33).

Zagen Zijn discipelen “al deze dingen” 
in hun generatie? Zeer zeker niet. Zij 
leefden niet in een tijdperk waarin men 
over de mogelijkheid beschikte om de 
gehele mensheid te vernietigen. Jezus zei 
het volgende over de generatie van de 
eindtijd: “En als die dagen niet ingekort 
werden, zou er geen vlees behouden 
worden; maar ter wille van de uitverko-
renen zullen die dagen ingekort worden” 
(vers 22). Het mag duidelijk zijn dat de 
wapens uit die tijd niet vernietigend 
genoeg waren om deze profetie te ver-
vullen. Hoewel Christus’ discipelen wel 
te maken hadden met oorlogen, hon-
gersnoden, plagen en vervolgingen en 
sommige discipelen zelfs de verwoesting 
van Jeruzalem, enkele decennia later, 
mee zouden maken, vormden deze niet 
de totale vervulling van de woorden van 

Jezus Christus. Dit waren niet de gepro-
feteerde wereldgebeurtenissen die direct 
tot de wederkomst van Jezus Christus 
zouden leiden.

Dus wat bedoelde Jezus dan met de 
woorden “dit geslacht”? Hij kon onmo-
gelijk de huidige generatie uit Zijn tijd 
bedoeld hebben. Zij zijn gestorven zon-
der alle gebeurtenissen te hebben gezien 
die naar Zijn wederkomst leiden. De 
logische betekenis is dan dat Hij alleen 
bedoeld kon hebben de generatie van 
die laatste tijd.

Jezus wist dat de eindtijdgebeurtenis-
sen niet oneindig door zouden blijven 
gaan. Vanaf het moment dat ze zich 
zouden beginnen voor te doen, zouden 
ze alle binnen één generatie verschijnen. 
Slechts één generatie zal getuige zijn van 
de verslechterende toestand in de wereld 
zoals beschreven in Gods Woord. Die 
generatie zal het begin meemaken van 
de specifieke 3,5 jaar durende periode, 
die het einde van “de tegenwoordige 
slechte wereld” zal betekenen en het 
Koninkrijk van God zal inluiden. 

Deze gebeurtenissen zullen niet van 
de ene op de andere generatie blijven 
bestaan. Als de geprofeteerde gebeurte-
nissen zich eenmaal voordoen, zal alles – 
inclusief de wederkomst van Jezus Chris-
tus – binnen diezelfde generatie vervuld 
worden. Als we letten op de tekenen 
waarvan Jezus had voorzegd dat ze die 
periode zullen aanduiden, lijkt het erop 
dat we in die periode zijn aanbeland.
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ving aangeeft, dateert van 1935. Daar komt bij dat tegenwoordig veel gevoe-
ligere instrumenten gebruikt worden, zodat veel aardbevingen die anders in 
vroeger tijden niet zouden zijn geregistreerd, nu wel waargenomen worden.

Maar dan nog, uit gegevens van het U.S. National Earthquake Informa-
tion Center blijkt dat er in de 20e eeuw meer dan 20 bevingen zijn geweest 
die elk meer dan 10.000 mensen hebben gedood, waaronder enkele 
megabevingen die meer dan 100.000 levens eisten. Meer dan een miljoen 
mensen zijn gestorven 
als gevolg van aard-
bevingen in de laatste 
100 jaar. 

Dagelijks doen zich 
letterlijk duizenden 
aardbevingen voor, 
hoewel de meeste 
daarvan zo licht zijn, 
dat ze alleen door 
meetinstrumenten 
worden opgemerkt. 
Maar dan nog wordt 

onze planeet jaarlijks gemiddeld door bijna 1000 vrij krachtige tot krach-
tige aardbevingen (5.0 tot 6.9 op de schaal van Richter) getroffen plus 
een gemiddelde van 18 zware bevingen (7.0 tot 7.9) en één zeer zware 
beving van 8.0 of hoger. Jezus Christus’ voorspelling van “aardbevingen 
in verscheidene plaatsen” is zeker van toepassing op onze tijd.

Vergeet echter niet dat Jezus heeft gezegd dat “al die dingen moeten 
gebeuren, maar het is nog niet het einde (…) al die dingen zijn nog maar een 
begin van de weeën” (Mattheüs 24:6-8). De vele tragedies die we om ons 
heen zien gebeuren, zijn de afschrikwekkende herinneringen aan Christus’ 
woorden en een voorproefje op de nog grotere catastrofes die zullen komen.

Als gevolg van deze vreselijke dingen zullen velen van degenen die 
dit overleven, ten langen leste nederig genoeg zijn geworden om zich uit-
eindelijk te bekeren en de belofte van onze Schepper te aanvaarden ten 
aanzien van een prachtige toekomst in een wereld die komen zal. Dan 
pas zullen de aloude profetieën over een utopische wereld van vrede en 
overvloed hun vervulling krijgen.

De eindtijd in het 
boek Openbaring

n de evangeliën gaf Jezus een korte opsomming van de gebeurtenissen 
en omstandigheden die aan Zijn terugkeer vooraf zouden gaan. Maar 
later vulde Hij meer details hiervan in. Zestig jaar verstreken voordat 

Hij meer details over de eindtijd onthulde aan de apostel Johannes. Deze 
lange en gedetailleerde profetie is te vinden in het laatste boek van de 
Bijbel, Openbaring.

We vinden hierin opnieuw de hoofdlijnen terug van de profetie die 
Jezus uitsprak op de Olijfberg, maar dan in uitgebreide symbolen. Ook 
zien we hier aanvullende details.

In het eerste hoofdstuk schrijft Johannes dat hij, in visioen, meege-
nomen was naar de tijd die hij “de dag des Heeren” noemde – dezelfde 
periode die door de vroegere profeten en andere apostelen “de dag van 
de HEERE” wordt genoemd (Jesaja 13:6, 9; Joël 1:15; Amos 5:18-20; 
Obadja 1:15; Zefanja 1:14; Zacharia 14:1; Maleachi 4:5; 1 Thessaloni-
cenzen 5:2; 2 Petrus 3:10).

Visioen van de eindtijd

Openbaring is een boek dat geschreven is om de toekomst te openba-
ren, en Jezus Christus is Degene Die de openbaring geeft: “Openbaring 
van Jezus Christus, die God Hem gegeven heeft om Zijn dienstknechten 
te laten zien wat spoedig moet geschieden (…) Zie, Hij komt met de 
wolken, en elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem doorstoken hebben. 
En alle stammen van de aarde zullen rouw over Hem bedrijven” (Open-
baring 1:1, 7).

Hier zien we het thema van Openbaring – de periode van het einde 
van dit tijdperk en de wederkomst van Jezus Christus om Gods Konink-
rijk op aarde te vestigen.

Johannes legt uit waar hij was toen hij dit visioen over de eindtijd 
kreeg: “Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en deelgenoot in de ver-
drukking en in het Koninkrijk en in de volharding van Jezus Christus, 
was op het eiland genaamd Patmos, omwille van het Woord van God  
en het getuigenis van Jezus Christus. Ik was in de geest op de dag des 
Heeren en ik hoorde achter mij een luide stem, als van een bazuin” 
(Openbaring 1:9-10).

De dag des Heeren (in de rest van de Schrift ook bekend als “de dag 

De eindtijd in het boek Openbaring
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Eén van de door Jezus voorspelde tekenen zouden “aardbevin-
gen in verscheidene plaatsen” zijn. In 1989 kostte een aardbe-
ving in de buurt van San Francisco aan 63 mensen het leven en 
veroorzaakte voor 5,9 miljard dollar aan schade.

I
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van de heere” of “de dag van Christus”) is de periode waarin God ingrijpt 
in het leven op aarde door Zijn Koninkrijk te vestigen. (In deze context 
wordt overigens niet verwezen naar een bepaalde dag van de week waarop 
God vereerd dient te worden. Om beter te begrijpen welke dag God apart 
heeft gezet als rustdag adviseren wij u om ons gratis boekje De Bijbelse 
rustdag: zaterdag of zondag? aan te vragen of te downloaden.)

De apostel Paulus zegt het volgende over deze tijd: “Want u weet 
zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht. 
Want wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal een 
onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere 
vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten” (1 Thessalonicenzen 
5:2-3).

In een andere brief noemt Paulus dit “de dag van Christus” (2 Thes-
salonicenzen 2:2). De reden hiervoor is dat Jezus Christus, de Heere, op 
dat moment op een krachtige wijze ingrijpt om de heerschappij over de 
wereld over te nemen. Dat is waarom deze eindtijdperiode de dag van de 
Heere wordt genoemd.

Johannes’ visioen van de dag van de Heere begint in Openbaring 4: 
“En meteen raakte ik in geestvervoering. En zie, er stond een troon in de 
hemel, en op de troon zat Iemand” (vers 2). Nadat Johannes de setting 
in de hemel heeft beschreven, richt hij zich op een boekrol die God vast-
hield en die beschreven was met eindtijdgebeurtenissen. “En ik zag in de 
rechterhand van Hem Die op de troon zat, een boekrol, van binnen en 
van buiten beschreven, verzegeld met zeven zegels” (Openbaring 5:1).

Alleen Jezus Christus, Die het Lam genoemd wordt, is waardig om de 
zegels te openen en deze eindtijdgebeurtenissen te laten beginnen. Wan-
neer God de Vader bepaalt dat de tijd daarvoor rijp is, geeft Hij Jezus 
toestemming om de gebeurtenissen die op de boekrol beschreven staan, 
te laten beginnen.

Deze gebeurtenissen omvatten ook de angstaanjagende eindtijdgebeur-
tenissen waarvan in de Schrift geprofeteerd staat dat deze zich zullen 
voordoen in de 3,5 jaar durende periode. De zeven zegels beschrijven de 
gebeurtenissen voor en tijdens Christus’ terugkeer om de aarde te rege-
ren. “En ik zag, en hoorde een geluid van vele engelen (…) En zij zeiden 
met luide stem: Het Lam Dat geslacht is, is het waard om de kracht te 
ontvangen, en rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzeg-
ging” (Openbaring 5:11-12). Hier ontvangt Jezus Christus de macht om 
de laatste gebeurtenissen te laten beginnen en vervolgens Zijn Koninkrijk 
op aarde te vestigen.

Christus opent de zeven zegels

Vervolgens beschrijft Johannes de gebeurtenissen en ontwikkelingen 

die zich zullen voordoen in de periode vóór de 3,5 jaar. Jezus opent in 
Openbaring 6 de zeven zegels van de boekrol vol met profetie. De eerste 

vier van de zeven zegels staan 
voor gebeurtenissen die begin-
nen in de dagen van de apos-
telen en die tot in de eindtijd 
zullen blijven bestaan. Jezus gaf 
in de Olijfbergprofetie over de 
eindtijd aan wat de betekenis 
is van de zegels (Mattheüs 24, 
Markus 13, Lukas 21).

Het eerste zegel (Openba-
ring 6:1-2) staat symbool voor 
een wijdverspreide misleiding 
door een vals christendom dat 
al begon in de dagen van de 
apostelen (Mattheüs 24:4-5). Het 
tweede zegel (Openbaring 6:3-4) 

verwijst naar toenemende verwoesting als gevolg van oorlog naarmate het 
einde nadert (Mattheüs 24:6-7). Het derde zegel (Openbaring 6:5-6) staat 
voor een toename van honger en hongersnoden (Mattheüs 24:7). Andere 
gevolgen van oorlog en hongersnoden worden door het vierde zegel 
(Openbaring 6:7-8) voorgesteld – zoals ziekten, plagen en onlusten onder 
de mensen waardoor velen omkomen (Mattheüs 24:7).

Alle gebeurtenissen van de eerste vier zegels hebben zich al vanaf 
Christus’ tijd tot nu voorgedaan, zij het dat de frequentie en intensiteit 
ervan varieerde. Maar de laatste eeuw zijn ze zeer in omvang toege-
nomen en zullen ze het lijden dat over de mensheid komt naarmate we 
dichter bij het einde komen nog erger maken.

Het vijfde zegel (Openbaring 6:9-11) brengt ons direct naar de tijd van 
het einde. Het bevestigt de eerdere vervolging en het martelaarschap van 
Gods dienstknechten en kondigt aan “dat zij nog een korte tijd moesten 
rusten, totdat ook het aantal van hun mededienstknechten en hun broe-
ders, die evenals zij gedood zouden worden, volledig zou zijn geworden” 
voordat God hun dood zal wreken.

De eindtijd in het boek Openbaring

“En ik zag, en zie: een grauw paard en die erop zat, zijn naam was 
de dood.” De apostel Johannes zag in een angstaanjagend visioen 
vier ruiters die symbool staan voor belangrijke gebeurtenissen die 
aan Jezus Christus’ wederkomst vooraf zullen gaan.
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In Mattheüs 24:9 zegt Jezus tegen Zijn volgelingen dat dit een tijd 
zal zijn wanneer “zij u (zullen) overleveren aan verdrukking en u doden, 
en u zult door alle volken gehaat worden omwille van Mijn Naam”. Hij 
noemt deze tijd ook “een grote verdrukking” zoals de wereld nog niet 
eerder heeft meegemaakt (vers 21).

Het zesde zegel

Het volgende zegel beschrijft hoe “de krachten van de hemelen (…) 
heftig bewogen” zullen worden (Mattheüs 24:29) nadat de eindtijdver-
drukking en het martelaarschap van de heiligen is begonnen maar voor-
dat Gods toorn zal worden uitgestort in “die dag van de heere” (Joël 
2:31). Deze tekenen aan de hemel kondigen het begin aan van de dag 
van de Heere.

Angstaanjagende tekenen aan de hemel kondigen Jezus Christus’ 
directe interventie aan in de wereldgebeurtenissen om de mensheid van 
zichzelf te redden. Dit laat zien dat hoewel God de voorgaande eindtijd-
rampen heeft toegestaan, het eigenlijk Satan is die hun drijvende kracht 
is geweest. Nu begint God Satans koninkrijk te vernietigen door Zijn 
toorn over deze rebellerende en schaamteloze wereld uit te gieten.

“En ik zag toen het Lam het zesde zegel geopend had, en zie, er 
kwam een grote aardbeving, en de zon werd zwart als een haren zak, en 
de maan werd als bloed, en de sterren van de hemel vielen op de aarde, 
zoals een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt als hij door een harde 
wind wordt geschud. En de hemel week terug als een boekrol die wordt 
opgerold. En alle bergen en alle eilanden werden van hun plaats gerukt.”

“En de koningen van de aarde, de groten, de rijken, de oversten over 
duizend, de machtigen en alle slaven en vrije mensen verborgen zich in de 
grotten en tussen de rotsen in de bergen. En zij zeiden tegen de bergen en de 
rotsen: Val op ons en verberg ons voor het aangezicht van Hem Die op de 
troon zit, en voor de toorn van het Lam. Want de grote dag van Zijn toorn is 
aangebroken en wie kan dan staande blijven?” (Openbaring 6:12-17).

Jezus beschreef dit zesde zegel ook in Zijn Olijfbergprofetie: “En er 
zullen tekenen zijn in zon, maan en sterren, en op de aarde benauwdheid 
onder de volken, in radeloosheid vanwege het bulderen van zee en gol-
ven. En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting 
van de dingen die de wereld zullen overkomen, want de krachten van de 
hemelen zullen heftig bewogen worden. En dan zullen zij de Zoon des 
mensen zien komen in een wolk, met grote kracht en heerlijkheid. Wan-
neer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw 
hoofd op, omdat uw verlossing [redding] nabij is” (Lukas 21:25-28).

God zal dus ingrijpen in het laatste deel van de 3,5 jaar van Satans 
toorn, eerst met tekenen en wonderen in de hemelen en vervolgens door 

vlak voor de terugkeer van Jezus Christus de aarde te treffen met Zijn 
laatste straffen. 

Het zevende en laatste zegel

Tot slot wordt het zevende zegel geopend (Openbaring 8). Dit zegel 
beschrijft zeven andere aspecten van eindtijdgebeurtenissen, die elk met 
een bazuinstoot worden aangekondigd. In de eerste vier van deze plagen 
slaat God de aarde en de 
natuur die nodig is voor 
het in leven houden van 
de mensheid. De plaag 
van de vijfde bazuin 
zorgt voor vreselijke pijn 
bij degenen die weigeren 
God te gehoorzamen. 
Met de plaag van de 
zesde bazuin staat God 
toe dat een ongelooflijk 
verwoestende en werke-
lijk wereldwijde oorlog 
begint (Openbaring 8-9).

Bij het klinken van de zevende bazuin onthult de Bijbel dat “het 
geheimenis van God volbracht (zal) worden, zoals Hij aan Zijn dienst-
knechten, de profeten, verkondigd heeft” (Openbaring 10:7).

Op het geheimenis van de eindtijd werd al kort gezinspeeld in de Hof 
van Eden en ook de aartsvaders en de profeten hebben een blik gewor-
pen op de betekenis ervan. Johannes schrijft: “En de zevende engel blies 
op de bazuin, en er klonken luide stemmen in de hemel, die zeiden: 
De koninkrijken van de wereld zijn van onze Heere en van Zijn Chris-
tus geworden, en Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid” (Openbaring 
11:15).

God heeft de touwtjes in handen. Elk profetisch detail zal uitgevoerd 
worden volgens Zijn tijdschema. (Vraag ons gratis boekje Het boek 
Openbaring onthuld aan of download deze van onze website om meer te 
weten te komen over dit intrigerende Bijbelboek.)

Aan het einde van Zijn Olijfbergprofetie waarschuwde Christus in 

De eindtijd in het boek Openbaring

Het boek Openbaring beschrijft veel beangstigende ontwik-
kelingen en gebeurtenissen die naar het einde van dit tijdperk 
leiden, waaronder vreselijke gebeurtenissen in de hemel en 
angstwekkende, vernietigende wapens en oorlogen.
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Explosieve       
bevolkingsgroei 

en profetie

Volgens bevolkingsexperts heeft het bijna 
1900 jaar geduurd voordat het aantal 

mensen op aarde van een geschatte 250 
miljoen in de tijd van Christus langzaamaan 
is gestegen naar 1,5 miljard aan het begin 
van de 20e eeuw. Vervolgens is, alleen al in 
de 20e eeuw, de bevolkingsgroei explosief 
gestegen en verviervoudigd. De teller is het 
onthutsende aantal van 7,5 miljard mensen 
(cijfers 2018) inmiddels voorbij. Ondanks ont-
wikkelingen op het gebied van anticonceptie 
groeit de wereldbevolking nog steeds in rap 
tempo. Als we een blik werpen op deze ont-
wikkeling, zien we waarom zo veel mensen 
zich zorgen maken. Volgens de United Nations 
Population Division heeft het 123 jaar geduurd 
voor de wereldbevolking van 1 miljard mensen 
naar 2 miljard mensen is gegroeid. Het heeft 
daarentegen slechts 33 jaar geduurd om de 3 
miljard te bereiken en 14 jaar om de 4 miljard 
te bereiken. Daarna waren slechts 13 jaar 
nodig om de teller de 5 miljard te laten berei-
ken, terwijl amper 12 jaar later de grens van 6 
miljard is bereikt en nog eens 12 jaar later de 7 
miljardste mens werd geboren (zie ook https://
nl.wikipedia.org/wiki/Wereldbevolking).

Men vermoedt dat van nu af aan de wereld-
bevolking elke 10 jaar met 1 miljard mensen 
toeneemt. Als deze groeisnelheid – een jaar-
lijkse toename van zo’n 80 miljoen mensen 
– zich voortzet, zal de totale wereldbevolking 
over 50 jaar opnieuw verdubbeld zijn. Wat 
betekent dit allemaal? Is de aarde in staat om 
deze mate van bevolkingsgroei bij te houden 
zonder vreselijke consequenties?

Tekenen van wereldwijde uitputting 
van het milieu

De aarde laat nu al de ernstige gevolgen 
zien van deze snelle bevolkingstoename in 
combinatie met het excessieve gebruik van 
de natuurlijke bronnen van de aarde. In 1989 
gaf de visindustrie al aan dat de visvangst was 
afgenomen, en deze afname is sindsdien niet 

verminderd. De afname van de hoeveelheid 
metaalreserves, fossiele brandstoffen, bossen, 
akkerland, zoet water en in het wild levende 
dieren zijn harde feiten.

Milieuvervuiling is inmiddels een wereldwijd 
probleem en er is vrijwel geen plekje op aarde 
dat geen verontreiniging kent. Dit is geen 
extreme weergave van de realiteit, maar zijn fei-
ten die regelmatig gemeld worden door wereld-
wijde organisaties als de VN en het Rode Kruis.

Misschien maakt men zich in de Verenigde 

Staten, Europa en Japan niet zo veel zorgen, 
omdat daar voldoende financiële middelen 
voor handen zijn om de meest schadelijke 
effecten van de bevolkingstoename te bestrij-
den. Maar de bevolking van deze landen 
maakt slechts een/zesde deel uit van alle men-
sen op aarde. De rest van de wereld verkeert in 
een veel slechtere toestand.

Meer hongersnoden voorspeld
De drastische toename in de wereldbevol-

king heeft grote druk gelegd op de politieke, 
militaire, economische en sociale systemen 
overal ter wereld. Sommige hulporganisaties 
beschouwen delen van Afrika al in een chroni-
sche staat van honger.

De bevolkingsexplosie is niet alleen een 
probleem van kwantiteit, maar ook van kwa-
liteit – vanwege de veranderende levens-
standaard. Hoewel het geboortecijfer in geïn-
dustrialiseerde landen sterk is gedaald, is dit 
cijfer in achtergebleven landen nog steeds 
vrij hoog gebleven. Men schat dat 95 procent 
van de bevolkingsgroei zich in de 130 armste 
landen zal voordoen. Nu al leeft een kwart 
van de totale wereldbevolking van minder dan 
een dollar per dag. En dit is nu juist waar de 

bevolkingstoename zo groot is. Twee landen 
en één gebied – China (1,3 miljard mensen), 
India (1,3 miljard) en Afrika (1,2 miljard; 
cijfers 2017) – herbergen samen de helft van 
de totale wereldbevolking. Met de bevol-
kingstoename neemt ook de spanning toe in 
de steden en tussen landen. 

Het is onontkoombaar dat zich meer mis-
daad, geweld en ziekte zullen voordoen als 
mensen meer gedwongen zijn om zo dicht op 
elkaar te leven. Volgens cijfers van de VN is 
Tokyo de meest dichtbevolkte stad ter wereld 
met ruim 38 miljoen inwoners (cijfers 2014). 
Mexico Stad, Mumbai en Sao Paulo hebben 
op dit moment elk ongeveer 21 miljoen inwo-
ners; Shanghai ongeveer 23 miljoen; Delhi 

heeft ongeveer 25 miljoen. De VN schat dat 
de bevolking van Delhi zal stijgen tot zo’n 
38 miljoen in 2030 (http://www.un.org/en/
development/desa/news/population/world-
urbanization-prospects-2014.html). Kunnen 
deze veelal straatarme landen blijven voorzien 
in de meest elementaire behoeften en zijn ze 
in staat om de vrede te handhaven wanneer 
hun natuurlijke bronnen afnemen?

Profetie in opmars
Wat heeft dit te maken met profetie? Ten 

eerste zal volgens het eindtijdscenario dat in 
het boek Openbaring geschilderd wordt, een 
geweldig groot leger van de oostkant van de 
Eufraat de rivier oversteken en een vreselijke 
wereldoorlog ontketenen. “En ik hoorde (…) 
één stem (…) die zei tegen de zesde engel die 
de bazuin had: Maak de vier engelen los die 
gebonden zijn bij de grote rivier, de Eufraat. 
En de vier engelen werden losgemaakt. Zij 
waren in gereedheid gehouden tegen het uur 
en de dag en de maand en het jaar dat zij het 
derde deel van de mensen zouden doden. En 
het aantal bereden troepen bedroeg tweemaal 
tienduizend maal tienduizend [200 miljoen], en 
ik hoorde hun aantal” (Openbaring 9:13-16). 

Deze profetie kan pas vervuld worden als 
miljarden mensen op de aarde leven, om 
zodoende 200 miljoen soldaten bij elkaar te 
hebben die in dat gebied wonen. Vóór het 
laatste deel van de 20e eeuw konden de 
landen in dat gebied nog niet eens aan de 
helft van dat aantal mensen komen. Maar nu, 
voor het eerst in de geschiedenis, kunnen ze 
wél een dergelijk grote militaire macht op de 
been brengen. Daar komt bij dat met de grote 
bevolkingstoename in de 20e eeuw ook de 
kennis is toegenomen, mogelijk gemaakt door 
verbeterde communicatiemiddelen, vervoer en 
technologie. We kunnen hierin de vervulling 
zien van de profetie die God aan Daniël gaf: 
“Maar u, Daniël, houd deze woorden geheim 
en verzegel dit boek tot de tijd van het einde. 
Velen zullen het onderzoeken en de kennis 
zal toenemen” (Daniël 12:4). We nemen 
computers, het internet en de kennisexplosie 
voor vanzelfsprekend, maar deze zaken waren 
niet eerder dan in de laatste jaren van de 20e 
eeuw voor iedereen beschikbaar.iS
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Lukas 21:34-36 Zijn discipelen die in de eindtijd zouden leven: “Wees op 
uw hoede dat uw hart niet op enig moment bezwaard wordt door roes en 
dronkenschap en door zorgen over de alledaagse dingen, en dat die dag 
u niet onverwachts overkomt. Want als een strik zal hij komen over allen 
die op het hele aardoppervlak wonen. Waak dan te allen tijde en bid 
dat u waardig geacht zult worden om al die dingen die gebeuren zullen 
[de vreselijke eindtijdgebeurtenissen], te ontvluchten, en om te kunnen 
bestaan voor de Zoon des mensen.”

Gods profetische 
eindtijdschema

oe dienen we profetie te beschouwen? Kan profetie voorzien in 
geestelijke behoeften? De apostel Petrus merkte op dat het doel 
van profetie is om onze hoop en ons geloof in de toekomst te ver-

sterken. Hij zei: “En wij hebben het profetische woord, dat vast en zeker 
is, en u doet er goed aan daarop acht te slaan als op een lamp die schijnt 
in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat 
in uw hart” (2 Petrus 1:19).

Hier vergeleek Petrus Bijbelse profetieën met een licht dat zorgt voor 
zichtbaarheid tot de uiteindelijke vestiging van Gods Koninkrijk, dat 
door Jezus Christus naar de aarde wordt gebracht, een feit is. Wanneer 
dit gebeurt, zal elk oog Zijn heerlijkheid zien als een enorm licht (Mat-
theüs 24:27, 30; Openbaring 1:7).

God verschaft ons een kader en volgorde van profetische gebeurtenis-
sen, maar veel details blijven nog onduidelijk. Sommige dingen kun-
nen we duidelijk zien, maar andere dingen kunnen we op dit punt in de 
geschiedenis nog niet begrijpen.

Met andere woorden, de Bijbel verschaft een betrouwbaar raamwerk 
van de profetie, maar het kan ook averechts werken om te proberen elk 
nog niet vervuld detail te interpreteren in het licht van onze huidige 
omstandigheden. Dergelijke omstandigheden kunnen enorm veranderen 
voordat deze details plaatsvinden. Dus wat is het profetische tijdschema 
van wat wel duidelijk is? Onder de vele geprofeteerde gebeurtenissen die 
een opmaat vormen naar Christus’ wederkomst kunnen verschillende 
grote profetische scenario’s herkend en bevestigd worden op het moment 
dat ze zich voordoen. Zoals Petrus al zei, doen we “er goed aan daarop 
acht te slaan”.

Het eerste vereiste: de mens is in staat om al het menselijk leven uit  
te roeien

De eerste van deze duidelijke profetieën heeft te maken met een spe-
cifieke voorwaarde waarvan door Christus werd gezegd dat deze zich 
pas zou voordoen als de eindtijd naderde. Hij zei tegen Zijn discipelen: 
“Want het zal een tijd zijn van enorme verschrikkingen, zoals er sinds 
het ontstaan van de wereld tot nu nooit geweest zijn en er ook niet meer 
zullen komen. En als die tijd niet verkort zou worden, dan zou geen 

Gods profetische eindtijdschema
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enkel mens worden gered; maar omwille van de uitverkorenen zal die 
tijd worden verkort” (Mattheüs 24:21-22, NBV).

Jezus waarschuwde dat er een tijd zou komen waarin de mens zou 
ervaren dat de destructieve mogelijkheden zó zouden toenemen, dat al 
het menselijk leven erdoor uitgeroeid zou kunnen worden. Dit is wat de 
tijd van “enorme verschrikkingen” zo beangstigend maakt, aan niets in 
de menselijke geschiedenis gelijk.

De mensheid is vanaf het allereerste begin bezig geweest oorlogen 
te voeren. Maar de mens was nooit in staat – met knotsen en knuppels, 
pijl en boog, kanonnen of automatische wapens – om letterlijk al het 
menselijk leven van de aardbodem weg te vagen. Dit veranderde in 1945 

met de ontploffing van 
de eerste atoombommen, 
gevolgd door de ontwik-
keling van veel destruc-
tievere waterstofbommen. 
Met de beschikking over 
duizenden nucleaire 
wapens en tienduizenden 
tonnen chemische en 
biologische wapens is de 
mensheid in staat om al 
het menselijk leven op 
aarde zelfs verscheidene 

malen te vernietigen.
Deze situatie heeft zich nooit eerder in de geschiedenis voorgedaan 

dan tot in de tweede helft van de 20e eeuw. De mensheid heeft nooit echt 
goed zorggedragen voor de aarde, maar nooit eerder waren we in staat 
om al het menselijk leven te vernietigen. Christus zei dat we dát met 
elkaar zouden doen als er niet zou worden ingegrepen. En dat is een van 
de redenen waarom Hij moet ingrijpen – om de mensheid te redden van 
algehele zelfvernietiging!

Het tweede vereiste: de Joodse natie herboren

De tweede situatie waarvan vlak voor Christus’ wederkomst sprake 

zou moeten zijn, heeft te maken met het bestaan van de moderne staat 
Israël, die voor bepaalde tijd het gezag heeft over Jeruzalem.

Het overleven van de religie en cultuur van het oude Joodse volk, dat 
de opkomst en val van grote beschavingen als die van Egypte, Assyrië, 
Babylon, Perzië, Griekenland en Rome heeft meegemaakt, gaat tegen 
alle verwachtingen in.

 Het feit dat zij nooit geheel zijn opgegaan in de naties waaronder zij 
verstrooid werden, is ongekend. Een geschiedkundige uit de 19e eeuw, 
Heinrich Graetz, merkte op: “Een natie die de opkomst en teloorgang 
van de oudste rijken heeft meegemaakt en zelf heden ten dage nog 
steeds bestaat, verdient onze grootste aandacht.” Van de Franse keizer 
Napoleon wordt wel gezegd dat hij eens langs een synagoge kwam, toen 
hij binnen mensen hoorde huilen. Toen hij vroeg: “Waarom wordt hier 
gehuild?”, werd hem verteld dat het Joodse volk huilde vanwege de ver-
nietiging van hun tempel. Onder de indruk hiervan zei Napoleon: “Een 
volk dat zó verlangt naar zijn stad en zijn tempel zal deze beslist ooit 
herstellen!”

Die voorspelling is ten dele uitgekomen. De Joden – afstammelingen 
van het oude koninkrijk Juda – zijn nu weer in het bezit van Jeruzalem, 
en hun “huilen” of “klagen” vindt plaats aan de westelijke kant van de 
Tempelberg, bij de muur die het grote plateau omringde dat Herodes 
de Grote liet bouwen om de herbouwde tempel te ondersteunen. Daar, 
bij de westelijke muur, huilen veel Joden nog steeds en beklagen ze de 
verwoesting van hun tempel en bidden voor haar herstel. Daarom wordt 
deze plaats ook heel toepasselijk de Klaagmuur genoemd.

Christus beschreef omstandigheden waaronder, bij het naderen van de 
eindtijd, de Joden het gezag over Jeruzalem en de “heilige plaats” terug 
zouden krijgen. Ook zei Hij dat de heilige plaats later ontheiligd zou 
worden. Hij zei: “Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waar-
over gesproken is door de profeet Daniël, zult zien staan op de heilige 
plaats – laat hij die het leest, daarop letten! – laten dan zij die in Judea 
zijn, vluchten naar de bergen” (Mattheüs 24:15-16). De gruwel van de 
verwoesting, waarover geschreven wordt in Daniël 8-12, heeft te maken 
met het ontheiligen van de heilige plaats in Jeruzalem.

Vóór 1948 leek dit onmogelijk. De Joden waren al bijna 2000 jaar 
verstrooid en de Arabieren hadden al eeuwen het gezag over het Heilige 
Land. De Joden hadden niet de militaire macht, eenheid of steun van het 
grootste deel van de wereld om naar hun oude thuisland terug te keren. 
Er zijn veel boeken geschreven over de totale onwaarschijnlijkheid van 
het Zionisme, de poging om een Joods thuisland te vestigen. En toch 
werd er een Zionistische staat gevestigd.

 Toen de jonge staat van het moderne Israël in 1948 werd gesticht, 

Gods profetische eindtijdschema

Volgens Bijbelse profetie moeten diverse omstandigheden zich 
voordoen voordat Jezus Christus terugkeert. Eén zo’n vereiste is 
dat de mens in staat is om al het menselijk leven uit te roeien,  
iets wat pas mogelijk is vanaf de ontwikkeling van nucleaire  
wapens in recente decennia.
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leek het erop dat haar inwoners nooit de controle over Jeruzalem zouden 
krijgen – en de dichtbevolkte Arabische landen om Israël heen zwoeren 
dat zij dat nooit zouden toestaan. Maar in de Zesdaagse Oorlog van 1967 
kreeg de staat Israël het gezag over geheel Jeruzalem. Het gezag over 
de Tempelberg, het plateau waarop de tempel ooit had gestaan, lieten de 
Israëli’s echter in de handen van de Arabische moslims.

Aangezien Arabische 
moslims het gezag hebben 
over de Tempelberg, of de 
“heilige plaats” waarnaar 
Christus verwees in Zijn 
profetie, is van deze profe-
tie nog steeds een deel niet 
vervuld. Sinds 1989 zijn 
er keer op keer georgani-
seerde pogingen geweest 
om de herbouw van een 
nieuwe tempel voor te 
bereiden. Vanaf 1990 heb-

ben sommige Israëlische Joden tevergeefs getracht om de eerste steen 
te leggen voor een nieuwe tempel op de Tempelberg. Politie en moslim-
autoriteiten hebben hun de toegang tot de Tempelberg ontzegd, maar de 
vastberadenheid is er.

Dat is de stand van zaken nu. Christus’ profetie is gedeeltelijk in ver-
vulling gegaan met Israëls gezag over Jeruzalem, terwijl andere delen 
van Zijn profetie nog wachten op vervulling.

Het derde vereiste: een nieuwe grootmacht moet aan de macht 
komen

De derde profetie heeft betrekking op de laatste heropleving van  
het Romeinse rijk, die nadrukkelijk wordt geprofeteerd in Daniël en 
Openbaring.

Daniël gaf de uitleg van Nebukadnezars droom over een reusachtig 
beeld van een mens en sprak daarbij van een serie “koninkrijken” die op 
het wereldtoneel zouden verschijnen. Het eerste hiervan, zei Daniël, was 
het Babylonische rijk onder Nebukadnezar zelf (Daniël 2:28-38). Dit rijk 
zou door drie andere rijken worden opgevolgd (verzen 39-40). Wanneer 

we de geschiedenis vergelijken met andere profetieën, komen we erach-
ter dat deze vier rijken in volgorde van opkomst het Babylonische, het 
Medo-Perzische, het Grieks-Macedonische en het Romeinse rijk waren.

Over het vierde en laatste rijk, het Romeinse, zei Daniël dat het “sterk 
(zal) zijn als ijzer, want het ijzer verbrijzelt en vergruist alles. Juist zoals 
het ijzer alles verplettert, zo verbrijzelt en verplettert dit koninkrijk alles” 
(vers 40). Rome heeft inderdaad laten zien dat het dominanter was en 
langer standhield dan haar voorgangers door de restanten ervan op te 
slokken in een rijk dat vele eeuwen bleef bestaan.

Maar Daniël onthulde ook fascinerende profetische details over dit 
koninkrijk. Hij zei dat de benen en voeten van het beeld in Nebukad-
nezars droom een koninkrijk voorstelden, waarvan later zou blijken 
dat dit het Romeinse rijk zou zijn. Het beeld had voeten en tenen die 
samengesteld waren uit “gedeeltelijk (…) leem van een pottenbakker en 
gedeeltelijk (…) ijzer”. Dit 
was een teken dat dit “een 
verdeeld koninkrijk” zal zijn 
en “gedeeltelijk sterk (zal) 
zijn en gedeeltelijk broos”. 
En “zoals ijzer zich niet ver-
mengt met leem” zullen de 
onderdelen van dit rijk niet 
lang sterk aan elkaar hech-
ten (verzen 41-43).

Vervolgens beschrijft 
Daniël Jezus Christus’ 

wederkomst en Zijn omverwerping van alle menselijke koninkrijken en 
regeringen. Hiervan zegt hij: “In de dagen van die koningen zal de God 
van de hemel echter een Koninkrijk doen opkomen dat voor eeuwig niet 
te gronde zal gaan (…) Het zal al die andere koninkrijken verbrijzelen en 
tenietdoen, maar zelf zal het voor eeuwig standhouden” (vers 44).

De Bijbel profeteert dat een groep van 10 “koningen” of nationale 
regeringsleiders door middel van verbonden of andere overeenkomsten 
eraan zullen bijdragen dat een unie zal worden opgericht die al deze 
eindtijdprofetieën zal vervullen. Daniëls profetie laat zien dat deze lei-
ders hun eigen cultuur en taal zullen aanhouden, zodat het niet een volle-

Over het vierde en laatste rijk, het Romeinse, zei Daniël dat het 
“sterk (zal) zijn als ijzer, want het ijzer verbrijzelt en vergruist 
alles. Juist zoals het ijzer alles verplettert, zo verbrijzelt en ver-
plettert dit koninkrijk alles”.

De tweede situatie waarvan vlak voor Christus’ wederkomst sprake 
zou moeten zijn, heeft te maken met het bestaan van de moderne 
staat Israël, die voor bepaalde tijd het gezag heeft over Jeruzalem.
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dig geïntegreerde groep staten zal zijn, zoals de Verenigde Staten, maar 
10 individuele politieke en culturele entiteiten die verenigd zijn met één 
gezamenlijk doel. Sommige ervan zullen veel sterker zijn dan andere.

In het boek Openbaring worden overigens meer details onthuld: “En 
de tien horens die u gezien hebt, zijn tien koningen, die het koningschap 

nog niet hebben ontvan-
gen, maar die samen 
met het beest één uur 
koninklijke macht zullen 
ontvangen. Dezen zijn 
eensgezind en zij zullen 
hun kracht en macht aan 
het beest overdragen. 
Zij zullen oorlog voeren 
tegen het Lam, maar het 
Lam – want Heere der 
heren is Hij en Koning 
der koningen – zal hen 

overwinnen, en zij die samen met Hem zijn, geroepenen, uitverkorenen 
en gelovigen” (Openbaring 17:12-14).

De recente en huidige ontwikkelingen om de Europese Unie uit te 
breiden en te versterken lijken een voorbode te zijn van deze geprofe-
teerde macht. Het is interessant om de geschiedkundige wortels die de 
basis vormen van de Europese Unie in ogenschouw te nemen.

In Newsweek van 29 januari 1996 schreef Michael Elliot het vol-
gende: “In januari 1957 ondertekenden 6 landen een verdrag (…) en leg-
den daarmee de basis voor de Europese Economische Gemeenschap (…) 
Een medewerker van de toenmalige Belgische minister van buitenlandse 
zaken Paul-Henri Spaak herinnert zich dat zijn baas op de vraag: ‘Denkt 
u dat we de eerste steen hebben gelegd van een nieuw Romeins rijk?’, 
antwoordde: ‘Wij hadden op die dag heel erg het gevoel dat we Romei-
nen waren.’”

Het idee van een nieuw Romeins rijk was in ieder geval in de gedach-
ten van de grondleggers van deze huidige organisatie van Europese 
landen. Deze gedachte heeft sindsdien een vlucht genomen nu barrières 
voor integratie één voor één worden geslecht en een grotere samenwer-
king op economisch en militair vlak wordt aangegaan. De tijd zal leren 
waar deze ontwikkelingen toe leiden—en hoe snel.

De Bijbel is het geïnspireerde Woord van God en de profetieën 
uit de Bijbel zullen plaatsvinden, ongeacht of wij ze begrijpen.

Gods profetische eindtijdschema    

De profetische link

Wat betekent dit voor ons? 
Als we beseffen dat de mensheid in staat is om al het menselijk leven 

op verschillende manieren te vernietigen, Israël het gezag heeft over 
Jeruzalem, er onder sommige Israëli’s een verlangen bestaat om de tem-
pel te herbouwen en de offers opnieuw in te stellen, en dat er nu een 
sterk en doelbewust streven bestaat om de landen van Europa te vereni-
gen, doen we er goed aan om acht te slaan op de waarschuwingen in de 
Bijbelse profetie en de link met de wereldgebeurtenissen niet uit het oog 
te verliezen.

Deze scenario’s lijken de meest waarschijnlijke wijze waarop verschil-
lende profetieën uit Daniël en Openbaring zouden kunnen worden ver-
vuld in het licht van de huidige stand van zaken. Hoe dan ook, de profe-
tieën uit de Bijbel zullen plaatsvinden, ongeacht of wij ze tot in elk detail 
begrijpen. Ondertussen dienen we acht te slaan op de waarschuwing van 
Jezus Christus in Mattheüs 24:44: “Weest ook u daarom bereid, want op 
een uur waarop u het niet zou denken, zal de Zoon des mensen komen.”

48 Leven we in de eindtijd?
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op ons persoonlijke gedrag en laat ons zien welk soort afleidingen we 
moeten vermijden: 

“Wees op uw hoede dat uw hart niet op enig moment bezwaard 
wordt door roes en dronkenschap en door zorgen over de alledaagse 
dingen, en dat die dag [van Christus’ wederkomst] u niet onverwachts 
overkomt. Want als een strik zal hij komen over allen die op het hele 
aardoppervlak wonen” (Lukas 21:34-35).

Jezus Christus geeft hier aan dat de overgrote meerderheid van de 
mensen hierdoor zal worden overvallen. Zij zullen niet geestelijk waak-
zaam zijn, laat staan zich ergens van bewust zijn, wanneer de geprofe-
teerde omstandigheden en ontwikkelingen zich gaan voordoen. Christus 
wil dat Zijn dienstknechten vermijden in deze valkuil te stappen. Dus 
zegt Hij ons in vers 36: “Waak dan te allen tijde en bid dat u waardig 
geacht zult worden om al die dingen die gebeuren zullen, te ontvluch-
ten, en om te kunnen bestaan voor de Zoon des mensen.”

De apostel Petrus vraagt in zijn aansporing met betrekking tot de dag 
des Heeren: “Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort 
u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht” (2 Petrus 3:11). 
De nadruk ligt dus voortdurend op de persoonlijke paraatheid voor 
Christus’ komst en het hebben van een verhoogde alertheid voor en 
anticipatie op die gebeurtenis.

Bescherming voor Gods dienstknechten

Eén van de meest bemoedigende aspecten van dit onderwerp is te 
weten dat God heeft beloofd dat Hij over Zijn mensen zal waken en voor 
hen zal zorgen in deze tijd van ongeëvenaarde, wereldwijde onrust. Jezus 
zei dat er niets mis mee was als men het lijden van de eindtijdrampen 
zou willen voorkomen. We zagen zelfs in Lukas 21:36 dat Hij ons aan-
moedigt om alert en waakzaam te zijn om onze geestelijke situatie als-
mede de wereldgebeurtenissen en omstandigheden in de gaten te houden, 
terwijl we God ernstig bidden dat we waardig bevonden mogen worden 
om te ontsnappen aan de komende verwoesting als deze in ons leven 
plaats zou vinden.

Net zoals in Noachs tijd zal God zorgen voor een manier waarop 
velen van Gods trouwe volgelingen beschermd zullen worden gedurende 
deze 3,5 jaar. Zoals Zefanja 2:3 ons zegt: “Zoek de heere, alle zacht-
moedigen van het land, die Zijn recht uitvoeren. Zoek gerechtigheid, 
zoek zachtmoedigheid, misschien zult u dan verborgen worden op de dag 
van de toorn van de heere.”

Hoewel Satan zal trachten Gods mensen te vernietigen, zal God 
ervoor zorgen dat velen van hen gespaard blijven voor deze gevaarlijke 
tijd (Openbaring 12:13-17). Jezus zegt dat Hij zal zorgen voor degenen 
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Voorbereiding       
op de eindtijd

ngeveer een kwart van de Bijbel is profetisch van aard. Veel van 
dit materiaal is nauw verbonden met wereldveranderende gebeur-
tenissen. De Bijbel is een eeuwig, up-to-date, bruikbaar boek. 

Met betrekking tot wereldbepalende ontwikkelingen en gebeurtenissen 
is geen enkel ander gedeelte in de Bijbel meer van toepassing op onze 
tijd dan de Olijfbergprofetie, die opgetekend staat in Mattheüs 24, Mar-
kus 13 en Lukas 21. Hier waarschuwt Jezus ons om alert te zijn op onze 
geestelijke toestand. De ontwikkelingen en gebeurtenissen die zullen 
leiden naar Zijn tweede komst worden hier door Hem omschreven en 
opgesomd. Wat moeten we doen – en wat niet – naarmate die tijd nader-
bij komt? 

Na een beschrijving van de erbarmelijke staat waarin de wereld waar 
Hij naar zou terugkeren, zich zal bevinden, zei Jezus tegen Zijn disci-
pelen met betrekking tot het precieze tijdstip van Zijn komst: “Maar die 
dag en dat moment is aan niemand bekend, ook aan de engelen in de 
hemel niet, ook aan de Zoon niet, maar alleen aan de Vader” (Markus 
13:32).

Dat we het tijdstip niet met zekerheid kunnen weten, betekent echter 
niet dat we de gebeurtenissen en ontwikkelingen in de wereld en onze 
eigen geestelijke toestand uit het oog mogen verliezen. Let op wat Jezus 
instrueert in het volgende vers: “Pas op, wees waakzaam, want jullie 
weten niet wanneer die tijd zal komen” (vers 33, NBV).

Vervolgens vergeleek Hij Zichzelf en Zijn wederkomst met een man 
die afreisde naar een ver land en de leiding over zijn bezit overliet aan 
zijn slaven, terwijl hij de deurwachter gebood om “waakzaam” te zijn 
tot hij terug zou komen. 

Daarna waarschuwt Jezus Christus Zijn discipelen nogmaals. “Wees 
dus waakzaam! Want u weet niet wanneer de heer des huizes komt” 
(vers 35).

Tot slot waarschuwt Hij Zijn dienstknechten om niet in slaap te val-
len tijdens het werk, gevolgd door een derde en laatste oproep, die het 
belang van hun taak onderstreept. “En wat Ik tegen u zeg, zeg Ik tegen 
allen: Wees waakzaam!” (vers 37).  

Het verslag van Lukas met Christus’ waarschuwing om ervoor te 
zorgen ons persoonlijke geestelijke huis op orde te hebben, legt nadruk 
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die Hem trouw blijven dienen in die periode. 
Hij zegt tegen één zo’n trouwe groep aan het einde: “Omdat u het 

woord van Mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren voor het 
uur van de verzoeking, die over heel de wereld komen zal, om hen die op 
de aarde wonen te verzoeken” (Openbaring 3:10).

In Openbaring 7 worden Gods dienaren verzegeld en beschermd voor 
de komende wereldwijde beroering en opschudding. “En ik zag een 
andere engel opkomen van waar de zon opgaat, met het zegel van de 
levende God. En hij riep met luide stem tegen de vier engelen aan wie 
het gegeven was de aarde en de zee schade toe te brengen, en zei: Breng 

geen schade toe aan de 
aarde, en ook niet aan 
de zee en de bomen, tot-
dat wij de dienaren van 
onze God aan hun voor-
hoofd verzegeld hebben” 
(verzen 2-3).

Wie zijn deze diena-
ren van God? Let op hoe 
zij in het boek Openba-
ring beschreven worden. 

Zij zijn degenen “die de geboden van God in acht nemen en het getuige-
nis van Jezus Christus hebben”, degenen “die de geboden van God en 
het geloof in Jezus in acht nemen”, en degenen “die Zijn geboden doen” 
(Openbaring 12:17; 14:12; 22:14).

Het boek Openbaring laat zien dat degenen die de geboden van God 
houden en het geloof van Jezus in acht nemen, Gods volk zijn. (Om meer 
te leren over deze geboden en de mensen die deel uitmaken van Gods 
Kerk, kunt u een gratis exemplaar van onze boekjes De tien geboden en 
De Kerk die Jezus stichtte aanvragen of downloaden.)

Helaas laat profetie ook zien dat niet iedereen van Gods mensen 
beschermd zal worden in die eindtijd. Christus voorzegde dat een deel 
van Zijn Kerk aan het einde geestelijk niet klaar zal zijn. In Mattheüs 25 
laat Zijn parabel van de 10 maagden zien dat sommigen van Zijn mensen 
hun geestelijke staat zouden veronachtzamen en niet voorbereid zouden 
zijn.

Hij besluit Zijn parabel met deze waarschuwing: “Wees dan waak-

Veel van de Bijbel is profetie, en veel van deze profetieën hebben 
betrekking op het einde van dit tijdperk en een fantastisch nieuw 
tijdperk dat zal aanvangen bij Jezus Christus’ wederkomst.

Voorbereiding op de eindtijd

zaam, want u weet de dag en ook het uur niet waarop de Zoon des men-
sen komen zal” (Mattheüs 25:13). En dus zullen sommigen van Gods 
mensen wanneer de eindtijd begint bescherming ontvangen tegen Satans 
vervolgingen, terwijl anderen de woede van de duivel het hardst te ver-
duren zullen hebben (Openbaring 6:9-11; 12:14, 17).

Een tijd om geestelijk wakker te zijn

Hoewel de eindtijd een periode is van ongeëvenaarde wereldrampen, 
vormt het ook de drempel van Gods Koninkrijk. Paulus laat ons heel 
mooi zien hoe we ons geestelijk op die tijd kunnen voorbereiden, onge-
acht wanneer het begint:

“Maar u, broeders, bent niet in duisternis, zodat die dag u als een 
dief zou overvallen. U bent allen kinderen van het licht en kinderen van 
de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis. Laten 
wij dan niet, evenals de anderen, slapen, maar laten wij waakzaam en 
nuchter zijn. Want zij die slapen, slapen 's nachts en zij die dronken zijn, 
zijn 's nachts dronken.”

“Maar laten wij, die van de dag zijn, nuchter zijn, bekleed met het 
borstharnas van geloof en liefde, en met de hoop op de zaligheid als 
helm. Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen 
van de zaligheid, door onze Heere Jezus Christus, Die voor ons gestor-
ven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, samen met Hem 
zouden leven. Bemoedig elkaar daarom, en bouw de één de ander op, 
zoals u trouwens al doet” (1 Thessalonicenzen 5:4-11).

We kunnen veel bemoediging putten uit Gods beloften en de kennis 
die Hij over de eindtijd beschikbaar heeft gesteld. Het goede nieuws is 
dat wanneer we onszelf geestelijk voorbereiden, dit een tijd van zeker-
heid, hoop en vreugde kan zijn die ontegenzeggelijk leidt naar Gods 
unieke, onvergelijkbare Koninkrijk. Jezus verzekert ons in Lukas 21:28: 
“Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en 
hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is.”
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Als u meer zou willen weten...
Wie wij zijn: Deze uitgave wordt u zonder kosten aangeboden door 

Verenigde Kerk van God (United Church of God, an International 
Association), die dienaren en gemeenten in vrijwel de gehele wereld 
heeft. Onze wortels gaan terug op de Kerk die Jezus gesticht heeft, 
vroeg in de eerste eeuw. Wij onderhouden dezelfde leringen, doctrines 
en gebruiken zoals deze toen ingesteld zijn. Onze doelstelling is om het 
evangelie van het komende Koninkrijk van God in de gehele wereld te 
verkondigen als een getuigenis en om alle naties te leren onderhouden 
hetgeen Christus geboden heeft (Mattheüs 24:14; 28:19-20).

Zonder kosten: Jezus Christus heeft gezegd: “U hebt het voor niets 
ontvangen, geef het voor niets” (Mattheüs 10:8). Verenigde Kerk van 
God biedt deze en andere uitgaven zonder kosten aan als een educa-
tieve dienst in het algemeen belang. We nodigen u uit om een gratis 
abonnement op het magazine Beyond Today aan te vragen alsmede 
om u in te schrijven voor onze 12-delige Bijbelstudie Cursus, eveneens 
zonder kosten. Wij zijn dankbaar voor de genereuze tienden en offe-
randen van de leden van de Kerk en van andere mensen die vrijwillig 
bijdragen aan het ondersteunen van dit werk. We vragen geen giften 
van mensen. Bijdragen om ons te helpen deze boodschap van hoop te 
verspreiden onder andere mensen worden echter zeer op prijs gesteld. 

Persoonlijk advies beschikbaar: Jezus gebood Zijn volgelingen 
om Zijn schapen te voeden (Johannes 21:15-17). Om bij te dragen aan 
de vervulling van dit gebod heeft Verenigde Kerk van God gemeenten, 
die over de gehele wereld verspreid zijn. In deze gemeenten komen de 
gelovigen samen om onderwezen te worden in de Schrift en om met 
elkaar samen te zijn.

Verenigde Kerk van God legt zich erop toe om het nieuwtestamen-
tische christendom te onderwijzen en te verduidelijken. We verlangen 
ernaar om Gods manier van leven te delen met degenen die serieus 
proberen onze Verlosser, Jezus Christus, te volgen. Onze dienaren zijn 
beschikbaar voor advies, om vragen te beantwoorden en de Bijbel uit 
te leggen. Als u contact wenst op te nemen met een dienaar of één van 
onze gemeenten wenst te bezoeken, bel of schrijf ons dan. Contactge-
gevens treft u op onze website aan.

Aanvullende informatie: Bezoek onze websites www.beyondto-
day.tv of www.verenigdekerkvangod.org om onze uitgaven, waar-
onder Beyond Today, een groot aantal gratis boekjes en veel meer,  
te downloaden of aan te vragen.

Gratis literatuur 
om u te helpen uw  

bestemmi ng te bereiken!

bonneer u op ons magazine 
Beyond Today, dat regel  - 
matig artikelen bevat over 

de christelijke levensstijl, Bijbelse 
personen en gebeurtenissen, 
wereld nieuws in het licht van  
Bijbelse profetie en hoe u een meer 
Godgericht leven kunt leiden, om 
u te helpen uw door God gegeven 
doel te bereiken. 

Wij bieden u ook vele gratis boekjes 
over Bijbelse onderwerpen en Gods 
manier van leven aan. Bezoek de web-
sites www.verenigdekerkvangod.org 

voor Nederlandstalige boekjes (of 
www.ucg.org/beyond-today voor En-
gelstalige boekjes) voor een volledig 
overzicht en om uw gratis exemplaar 
hiervan te downloaden of aan te vra-
gen. Vergeet ook niet om onze gratis 
Bijbelstudie Cursus te downloaden of 
u hierop te abonneren via www.ver-
enigdekerkvangod.org.

Bezoek www.beyondtoday.tv voor 
intrigerende, Bijbelse videocommen-
taren en TV- en radioprogramma’s. 
We kijken ernaar uit om u van diens t 
te zijn.

Abonneren of downloaden:
www.verenigdekerkvangod.org

of
www.ucg.org/beyond-today
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