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Israël en de Komende Grote Verdrukking
Johan Malan, Universiteit van die Noorde, Zuid-Afrika
(Vertaald uit het Afrikaans; voetnoten door vertaler, M.V.)

Inhoud:
De profetieën over Israëls lotgevallen in de Grote Verdrukking moeten niet historisch maar futuristisch verklaard worden. Sommige mensen huldigen de onbijbelse visie dat de Grote Verdrukking reeds heeft plaatsgevonden en dat er over
Israël, of de rest van de wereld, niet zo’n tijd zal komen.
De meeste kerken en christelijke organisaties hebben als gevolg van de historische interpretatie van Bijbelse profetieën
over de eindtijd geen duidelijke toekomstverwachting. Zij huldigen de onbijbelse zienswijze dat de Grote Verdrukking
en de komst van de Antichrist reeds in historische tijden heeft plaatsgevonden. Sommigen beweren dat de Grote Verdrukking in de eerste eeuw, tijdens het bewind van keizer Nero (als de Antichrist), heeft plaatsgevonden en dat die
uitgelopen is in de vernietiging van Jeruzalem in 70 n.C. Anderen nemen de donkere middeleeuwen als de Grote Verdrukking, en dat de rol van de Antichrist in verscheidene pausen werd vervuld. Dan zijn er ook nog degenen die de
Tweede Wereldoorlog als de Grote Verdrukking beschouwen, en Hitler als de Antichrist. Al deze zienswijzen zijn subjectief en situatiegebonden omdat elke groep een eigentijdse, antichristelijke dictator (b.v. Nero, paus of Hitler) heeft
gevonden en daaraan alle profetieën over de Antichrist heeft toegeschreven.
De historische school maakt ook de wederkomst van Christus van de Grote Verdrukking los, terwijl het uit de Bijbel
duidelijk is dat Christus zichtbaar zal verschijnen op de Olijfberg, op de laatste dag van de Grote Verdrukking:
“En terstond na de verdrukking van die dagen, zal de zon verduisterd worden, en de maan zal haar schijnsel niet
geven, en de sterren zullen van de hemel vallen, en de krachten der hemelen zullen bewogen worden. En alsdan zal
in de hemel verschijnen het teken van de Zoon des mensen; en dan zullen al de geslachten der aarde wenen, en
zullen de Zoon des mensen zien, komende op de wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid” (Matt.
24:29-30)
Op die dag zullen de Antichrist en de Valse Profeet levende personen zijn. De Antichrist zal door de verschijning van
Christus’ wederkomst verdelgd worden (2 Thess. 2:8), en hij zal samen met de Valse Profeet levend in de vuurpoel
geworpen worden (Op. 19:20). De Antichrist is dus niet een historisch persoon, ergens uit de Kerkbedeling, maar erg
duidelijk een eindtijdse wereldleider.
De historische zienswijze op Bijbelse profetieën zal nu aan de Schrift getoetst worden. Als uitgangspunt zal de zienswijze beoordeeld worden dat Wereldoorlog II de Grote Verdrukking was. Alle aangevoerde argumenten kunnen echter
ook gebruikt worden om andere historische zienswijzen te discrediteren.
De vraag is: “Kan de Jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog beschouwd worden als de finale vervulling van
Bijbelse profetieën over de Grote Verdrukking?” Het antwoord hierop is uitdrukkelijk neen! De komende verdrukking
van zeven jaar is een goed ontwikkeld thema in de Bijbelse profetieën, dat niet met Wereldoorlog II of enig vroeger
tijdperk in de geschiedenis van het mensdom gelijkgesteld kan worden. De volgende Bijbelse redenen kunnen aangevoerd worden ten gunste van een toekomstige verdrukking en regering door de Antichrist:

1. Voorwaarden voor de Grote Verdrukking
De Israëlieten moeten naar hun land terugkeren voordat de eindtijdse handelingen van God met hen als volk kan beginnen:
“Daarom zeg tot het huis Israëls: Zo zegt de Heer Jahweh: ... Ik zal u uit de heidenen halen, en zal u uit al de landen
vergaderen; en Ik zal u in uw land brengen. Dan zal Ik rein water op u sprengen, en gij zult rein worden; van al uw
onreinigheden en van al uw drekgoden zal Ik u reinigen” (Ezech. 36:22-25).
Uit deze verzen is het duidelijk dat Israël in ongeloof uit hun internationale verstrooiing hersteld zal worden. Hun fysische herstel zal ook voortgaan totdat zij de grootste enkele groep Joden in de wereld zijn, en dus in een positie vertoeven om besluiten te nemen namens alle Joden. Slechts dan zullen de gebeurtenissen beginnen plaats te vinden die naar
hun geestelijk herstel als volk zal leiden. Hun grote eindtijdse benauwdheid en daaropvolgende geestelijke herleving zal
gedurende de zeven jaar lange verdrukking plaatsvinden, omdat dit een belangrijk tijdperk is in hun heilsgeschiedenis
(Dan. 9:24-27). In dit stadium moet een grote groep van hen in hun land teruggekomen zijn.
De profeet Daniël beschrijft de komende verdrukking als een jaarweek (Dan. 9:27; zie ook Lev. 25:3-8). Volgens de
profetische tijdschaal van de Bijbel is een jaarweek een tijdperk van zeven jaar van 360 dagen elk - elke maand is 30
dagen lang. Uit Daniël 9:27 en Openbaring 11:2-3; 12:14; 13:5 is het duidelijk dat de zeven jaar van de verdrukking in
twee afzonderlijke periodes van 3½ jaar (m.a.w. 42 maanden of 1260 dagen) verdeeld is - elk met zijn bijzondere kenmerken.
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In de eerste 3½ jaar zal Israël een verbond met de valse messias sluiten, die zal voorgeven dat hij de ware Messias is
(Dan. 9:27; Joh. 5:43). Het zal een tijd van valse vrede zijn wanneer een antichristelijke Nieuwe Wereldorde van internationale godsdienstige en politieke eenheid gevestigd zal worden. In het midden dan de verdrukking (na 3½ jaar) zal
de Antichrist de herbouwde Tempel ontheiligen door het Allerheiligste ervan te betreden en zichzelf tot God te verklaren (2 Thess. 2:4). Een gruwelijk beeld van hemzelf zal in de Tempel opgericht worden en de mensen zullen overal
gedwongen worden dit te aanbidden (Op. 13:14-15). Dan pas zal de eigenlijke Grote Verdrukking van 3½ jaar beginnen. Over deze tijd van verschrikking heeft de Heer Jezus gezegd:
“Wanneer gij dan zult zien de gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door Daniël, de profeet, staande in de
heilige plaats; (die [het] leest, die merke daarop!) Dat alsdan, die in Judéa zijn, vluchten op de bergen ... Doch bidt,
dat uw vlucht niet geschiede des winters, noch op een sabbat. Want alsdan zal grote verdrukking wezen, hoedanige
niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe, en ook niet zijn zal (Matt. 24:15-21).
Het is erg duidelijk dat de Grote Verdrukking van 3½ jaar slechts kan beginnen nadat Israël in hun land hersteld is, ná
de herinbezitname van Jeruzalem en de Tempelberg, ná de openbaring van de Antichrist en Israëls verbondsluiting met
hem, en ná de herbouw en ontheiliging van de Tempel in Jeruzalem.
Israël is in mei 1948 hersteld en als een onafhankelijk volk erkend. De Oude Stad van Jeruzalem is in juni 1967 op
Jordanië heroverd. In augustus 1980 is Jeruzalems politieke status als Israëls administratieve hoofdstad hersteld. Het
toneel is nu gereed voor de openbaring van de Antichrist, het begin van de verdrukking en de bouw van de Tempel op
zijn bestemde plek op de Tempelberg. Deze omstandigheden hebben nooit voorheen bestaan, niet in Wereldoorlog II en
niet in enig ander vroeger tijdperk.

2. De Opname en de Dag van de Heer 1
Een andere voorwaarde voor het begin van de verdrukking is de Opname. De kerkbedeling zal formeel door de Opname
beëindigd worden en gevolgd worden door de bedeling van de Antichrist zijn regering op aarde. Het komende zevenjarige tijdperk maakt ook deel uit van de Dag des Heren, wanneer Hij als Rechter en Koning aan de wereld geopenbaard
zal worden. God zal Zijn toorn over de boze en onbekeerlijke naties uitstorten, waaronder ook het herstelde Israël. Voor
deze tijd van oordelen is de ware Kerk, of Gemeente2, niet bestemd, want er is geen veroordeling voor wie in Christus
Jezus is (Rom. 8:1). God heeft ons niet bestemd voor de toorn (1 Thess. 5:9). Zoals in de tijd van Noach en Lot, zal de
Heer eerst de gelovigen weghalen uit het bestemde rampgebied van goddelijke oordelen.
De verdrukkingsperiode zal beginnen wanneer Israël en de naties de Antichrist uit eigen keuze zullen aanvaarden en
aanbidden. Wanneer hij zich 3½ jaar later tegen hen keert, door een militaire dictatuur in te stellen, zullen zij terzelfder
tijd ook de toorn van de Heer over zich krijgen, wanneer de krachten van de hemelen zullen geschokt worden en de
mensen hun harten bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die over de wereld komen (Luk. 21:25-26).
Hoewel er vele mensen gedurende de verdrukking zullen gered worden, zijn zij niet meer in de Kerkbedeling en kunnen
zij dus geen aanspraak maken op de belofte dat de poorten van het dodenrijk de Kerk niet zal overweldigen (Matt.
16:18). In die tijd zal de Antichrist tegen de heiligen oorlog voeren en hen overwinnen (Op. 13:7). Zij zullen wel gered
worden, maar moeten als martelaren sterven, omdat zij zullen weigeren de Antichrist te aanbidden (Op. 6:9-11; 13:15).
Wereldoorlog II bevond zich in de Kerkbedeling en kan op geen manier als de Dag des Heren1 omschreven worden,
omdat deze niet met grote natuurrampen en goddelijke oordelen is gepaard gegaan. Oordelen van die aard zullen slechts
ná de Opname van de Gemeente een aanvang nemen. De zondaars zullen dan duidelijk beseffen dat de grote “dag van
Gods toorn” is aangebroken (Op. 6:17).

3. De 144.000 geredde Joden
De redding van 144.000 speciale dienstknechten van God onder de twaalf stammen van Israël (Op. 7:3-8) is een onweerlegbaar bewijs dan zij geen deel uitmaken van de Kerkbedeling maar wel van de toekomstige 70ste jaarweek van
Daniël. Gedurende de Kerkbedeling worden geredde Joden een deel van de Kerk, het Lichaam van Christus (Gal. 3:2728; Kol. 3:11). Ná het einde van de Kerkbedeling wordt de draad met Israël terug opgenomen en is het tijd voor haar
geestelijke herstel, namelijk in de 70ste jaarweek. Geredde Joden zullen uitdrukkelijk als leden van een bepaalde stam
van Israël geïdentificeerd worden. Zij zullen de eerste groep zijn van Israëls geestelijke herleving3. Wij daarentegen
bevinden ons nog steeds in de Kerkbedeling, en daarom is deze bijzondere Joodse herleving nog toekomstig.
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De dag des Heren (of: van Jahweh): Js 13:6,9,10; Ez 13:5; Jl 1:15; 2:1,11,31; 3:14; Am 5:18-20; Ob 15; Zf 1:7,14; Ml 4:5; Hd
2:20; 1Ko 5:5 (hier de dag van de Heer Jezus: zie Textus Receptus); 1Th 5:1; 2Th 2:2; 2Pt 3:10; Op 1:10.
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Gemeente: Gr. ekklesia - betekent ‘uitgeroepenen’ (uit de wereld) - vandaar het woord Kerk. Ekklesia (Gemeente, Kerk) slaat op
alle ware gelovigen in Christus: Zijn ‘lichaam’ (Rm 12:5; 1Ko 12:27; Ef 1:22, 23; Ko 1:18). De Gemeente is goed te onderscheiden
van ‘de gehele christenheid als verantwoordelijk getuigenis op aarde’. Deze laatste is de ‘zichtbare kerk’, met daarin ware christenen
en naamchristenen, terwijl de Gemeente de ‘onzichtbare Kerk’ is van ware gelovigen die bij de Heer gekend zijn (Mt 7:22, 23). De
Gemeente was in het O.T. een verborgenheid: Rm 16:25; Ef 3:3-6; Ko 1:24-27. Na het tijdperk van de Gemeente - een tussengeschoven tijdperk - wordt de draad met Israël terug opgenomen.
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De 144.000 verzegelden (Op. 7:4) stellen het geheel voor van degenen die uit Israël behouden worden. Het getal drukt symbolisch
een volledigheid uit. Daarnaast is er de grote schare die niemand tellen kon, uit alle volken (Op 7:9).
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4. Focus op Jeruzalem
De komende Grote Verdrukking zal een wereldomvattend verschijnsel zijn (Luk. 21:25-26), maar een van zijn focusgebieden is het Midden-Oosten en, specifiek, de stad Jeruzalem. Gedurende die tijd van de “benauwdheid voor Jakob”4
zal het geestelijk verblinde volk van Israël aan hevige verdrukkingen onderworpen worden, opdat een overblijfsel van
dit volk kan gered worden. De Bijbel verwijst uitdrukkelijk naar deze tijd van beproeving en loutering in Jeruzalem en
omstreken:
“Mensenkind, die van het huis Israëls zijn Mij tot schuim geworden; zij zijn allen koper, of tin, of ijzer, of lood, in
het midden des ovens; zilverschuim zijn zij geworden. Daarom, alzo zegt de Heer Jahweh: Omdat gijlieden allen
tot schuim geworden zijt, daarom ziet, Ik zal u in het midden van Jeruzalem vergaderen. [Gelijk] zilver, of koper,
of ijzer, of lood, of tin in het midden eens ovens vergaderd wordt, om het vuur daarover op te blazen, opdat men het
smelte; alzo zal Ik ulieden vergaderen in Mijn toorn, en in Mijn grimmigheid daar laten, en smelten. Ja, Ik zal u bijeenbrengen, en zal op u blazen in het vuur Mijner verbolgenheid, dat gij in het midden van haar zult gesmolten
worden. Gelijk het zilver in het midden des ovens gesmolten wordt, alzo zult gijlieden in het midden van haar gesmolten worden; en gij zult weten, dat Ik, Jahweh, Mijn grimmigheid over u uitgegoten heb” (Ezech. 22:18-22).
Aangezien het Bijbelse Jeruzalem (de Oude Stad) pas in de Zesdaagse Oorlog in juni 1967 door Israël veroverd werd, is
het duidelijk dat bovengenoemde profetie van Ezechiël slechts ná deze datum kan vervuld worden. Sedert hun herstel in
1948 heeft Israël alle oorlogen met hun Arabische buren gewonnen, en beheerst ze dus de situatie in hun land en ook in
Jeruzalem. Het is slechts nu, te midden van de stijgende conflicten tussen Israël en de Palestijnen ná de Amerikaanse
inval in Afghanistan, dat de druk op Israël sterk toeneemt om hun land en hoofdstad Jeruzalem te verdelen en af te staan
aan de Palestijnen. Steeds meer naties veroordelen Israël ten onrechte over het gebruik van teveel geweld, en verhaasten
daarmee de vervulling van volgende profetie:
“Ziet, Ik zal Jeruzalem stellen [tot] een drinkschaal der zwijmeling allen volken rondom; ja, ook zal zij zijn over
Juda, in de belegering tegen Jeruzalem. En het zal te dien dage geschieden, dat Ik Jeruzalem stellen zal tot een lastigen steen allen volken; allen, die zich daarmede beladen, zullen gewisselijk doorsneden worden; en al de volken
der aarde zullen zich tegen haar verzamelen” (Zach. 12:2-3).
God zal de naties oordelen die Israël vervolgd hebben en die druk op hen uitgeoefend hebben om hun land te verdelen:
“Want ziet, in die dagen en te dier tijd, als Ik de gevangenis van Juda en Jeruzalem zal wenden; Dan zal Ik alle heidenen vergaderen, en zal hen afvoeren in het dal van Josafat; en Ik zal met hen aldaar richten, vanwege Mijn volk
en Mijn erfdeel Israël, dat zij onder de heidenen hebben verstrooid, en Mijn land gedeeld” (Joël 2:1-2)
Hij zal ook over Israël grote benauwdheid toelaten, tijdens de belegering van hun land en hoofdstad, zodat zij in tijden
van ernstige benauwdheid tot hun Heer om redding zullen roepen

5. Verbond met de Antichrist
Israël zal in de jaarweek een verbond sluiten met de valse messias. Dit verbond zal echter slechts 3½ jaar stand houden,
tot op het midden van de week. De Heer Jezus heeft hen echter tegen deze ernstige beoordelingsfout gewaarschuwd:
“Ik ben gekomen in de naam van mijn Vader en u neemt Mij niet aan; als een ander komt in zijn eigen naam, die
zult u aannemen” (Joh. 5:43).
In het midden van de jaarweek zal de Antichrist een beeld van zichzelf in de herbouwde Tempel laten oprichten5, en de
doodstraf afkondigen voor alle mensen die weigeren hem als God te aanbidden:
“Dan zullen strijdmachten door hem op de been gebracht worden; zij zullen het heiligdom, de vesting, ontheiligen,
het dagelijks offer doen ophouden en een gruwel oprichten, die verwoesting brengt … En de koning zal doen wat
hem goeddunkt; hij zal zich verhovaardigen en zich verheffen tegen elke god, zelfs tegen de God der goden zal hij
ongehoorde woorden spreken, en hij zal voorspoedig zijn, totdat de maat van de gramschap vol is; want wat vastbesloten is, geschiedt” (Dan. 11:31-36). Zie ook Op. 13.
Niets wat zelfs maar vaagweg met Israëls toekomstige verbond met de Antichrist overeenkomt, of met het optreden van
de Antichrist in de tweede helft van de jaarweek, is ooit gebeurd in de Tweede Wereldoorlog of in enig ander tijdperk in
de geschiedenis.
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Jer. 30:7 - “Wee, want groot is die dag, zonder weerga; een tijd van benauwdheid is het voor Jakob; maar daaruit zal hij gered
worden”.
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Zie Op. 13: De ‘valse profeet’ of ‘het beest uit de aarde’ (tweede beest) zal een beeld oprichten van ‘het beest uit de zee’ (eerste
beest). De meesten (zoals prof. Malan) denken nu dat de ‘valse profeet’ (tweede beest) een beeld zal oprichten voor de Antichrist (=
eerste beest). Anderen menen dat de Antichrist (= tweede beest; = de “valse profeet”) een beeld zal oprichten voor de dictator van het
herstelde Romeinse rijk (= eerste beest). Hoe dan ook, degenen die door deze twee beesten worden voorgesteld werken ten zeerste
samen - in feite maken zij deel uit van de duivelse drie-eenheid: 1. De draak (12:1-17; 13:2, 4, 11; 16:13; 20:2) + 2. Het beest uit de
zee (13:1-10) + 3. Het beest uit de aarde of valse profeet (13:11-18; 16:13; 19:20; 20:10). Deze drie zijn één in bedoeling en geest.
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6. Herbouw van de Tempel
De eerste helft van de verdrukking zal ook door de herbouw van de Tempel in Jeruzalem gekenmerkt worden. Er zijn
verscheidene verwijzingen in de Bijbel naar deze bouw van de derde Tempel, die door de Antichrist ontheiligd zal worden. Daniël 9:27 zegt over de Antichrist:
“En hij zal velen het verbond versterken een week; en [in] de helft der week zal hij het slachtoffer en het spijsoffer
doen ophouden”.
Daniël 11:31 zegt over de machten van de Antichrist:
“Dan zullen strijdmachten door hem op de been gebracht worden; zij zullen het heiligdom, de vesting, ontheiligen,
het dagelijks offer doen ophouden en een gruwel oprichten”.
Daarna zal slechts de aanbidding van de Antichrist, als God, toegelaten worden. De Heer Jezus heeft tegen deze boze
samenzwering gewaarschuwd toen Hij zei:
“Wanneer gij dan zult zien de gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door Daniël, de profeet, staande in de
heilige plaats; (die [het] leest, die merke daarop!) … alsdan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet is geweest
van het begin der wereld tot nu toe, en ook niet zijn zal” (Matt. 24:15, 21).
Paulus heeft naar hetzelfde scenario verwezen toen hij de Antichrist beschreef als:
“de mens der zonde, de zoon des verderfs; Die zich tegenstelt, en verheft boven al wat God genaamd, of [als] God
geëerd wordt, alzo dat hij in de tempel Gods als een God zal zitten, zichzelf vertonende, dat hij God is” (2 Thess.
2:3-4).
Openbaring 11:1-2 zegt dat de herbouwde Tempel 42 maanden (3½ jaar) lang door de heidenen zal vertreden worden.
De derde Tempel wordt hierdoor duidelijk binnen het raamwerk van Daniëls 70ste jaarweek geplaatst. Ná de ontheiliging daarvan zal de Tempel voor de overblijvende 3½ jaar tot aan de wederkomst van Christus misbruikt en vertreden
worden. Dit getuigenis alleen reeds weerlegt enige theorie dat Wereldoorlog II en de vervolging van de Joden door
Hitlers Nazimacht de Grote Verdrukking voor Israël was. Sedert de vernietiging van de tweede Tempel in 70 n.C. is de
Joodse Tempel in Jeruzalem nooit weer herbouwd.

7. Vlucht naar de Woestijn
Wanneer de Antichrist zichzelf in de Tempel tot God verklaart en Israël weigert hem in die hoedanigheid te aanbidden,
zal hij de vervolging en uitroeiing van de Joden gelasten, die daarop naar de bergen van Judéa zullen wegvluchten6. Zij
zullen dan naar de woestijn vluchten (misschien Petra in de Negevwoestijn, ten zuiden van de Dode Zee), waar zij onderhouden worden “buiten het gezicht van de slang, een tijd [1 jaar] en tijden [2 jaar] en een halve tijd [½ jaar]” (Op.
12:14). Gedurende deze laaste 3½ jaar, die naar de Grote Verdrukking verwijst, zal de Heer een overblijfsel van Israël
beschermen en verzorgen om in leven te blijven tot aan de komst van de Messias op de Olijfberg (Zach. 14:4-5). Deze
tijd van vluchten naar de woestijn is duidelijk de laatste 3½ jaar vóór de komst van Christus en is beslist nog iets toekomstigs.

8. Verdrukking tot redding
De komende Grote Verdrukking zal tot de redding van het hele overblijfsel van Israël leiden. De Heer zegt:
“Ik wil wederkeren naar mijn plaats, totdat zij zich schuldig gevoelen en mijn aangezicht zoeken; wanneer het hun
bang te moede is, zullen zij verlangend naar Mij uitzien” (Hosea 5:15)
Hun benauwende verdrukking tijdens die verschrikkelijke “Dag des Heren” zal hen tot redding zijn:
“Wee, want groot is die dag, zonder weerga; een tijd van benauwdheid is het voor Jakob; maar daaruit zal hij gered
worden” (Jer. 30:7).
Tegen het einde van de Grote Verdrukking, omsingeld door de machten van de Antichrist, zal het overblijfsel van Israël
naar de Olijfberg optrekken in afwachting van de komst van de Messias, aan het einde van de 70ste jaarweek. De Heilige
Geest zal over hen uitgestort worden en zij zullen allen gered worden:
“Doch over het huis Davids, en over de inwoners van Jeruzalem, zal Ik uitstorten den Geest der genade en der gebeden; en zij zullen Mij aanschouwen, Dien zij doorstoken hebben, en zij zullen over Hem rouwklagen, als [met]
de rouwklage over een enigen zoon; en zij zullen over Hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een
eerstgeborene” (Zach. 12:10)
“En Ik zal dat derde deel in het vuur brengen, en Ik zal het louteren, gelijk men zilver loutert, en Ik zal het beproeven, gelijk men goud beproeft; het zal Mijn Naam aanroepen, en Ik zal het verhoren; Ik zal zeggen: Het is Mijn
volk; en het zal zeggen: Jahweh is mijn God” (Zach. 13:9).
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“Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniël gesproken is, op de heilige plaats ziet staan - wie het
leest, geve er acht op - laten dan wie in Judea zijn, vluchten naar de bergen” (Matt. 24:15, 16).
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Niet slechts een overblijfsel van Israël, maar ook een overblijfsel uit de andere naties7 zal gered worden wanneer Jezus
aan het einde van de Grote Verdrukking terugkomt naar de aarde:
“Terstond na de verdrukking dier dagen … zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen aan de hemel en dan
zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken
des hemels, met grote macht en heerlijkheid” (Matt. 24:29-30).
De vervolging van de Joden in Wereldoorlog II heeft niet zoiets laten zien, want het was nog niet de tijd van de 70ste
jaarweek van Daniël en de komst van de Messias.

9. Tekenen der tijden
De tekenen der tijden die in Matt. 24 besproken worden, hebben hoofdzakelijk betrekking op Israël8 in de komende tijd
van de verdrukking. De Heer spreekt hier met de Joden die als volk door de verdrukking zullen gaan. Hij verwijst ook
naar hun vlucht naar de woestijn, in het midden van de verdrukking, alsook naar de invloed die de klimaatsomstandigheden en de Joodse Sabbat op hun vlucht kunnen hebben (Matt. 24:15-21). Voor hen zal het “begin der smarten” (Matt.
24:8 SV) aanbreken in de eerste helft van de jaarweek, en de Grote Verdrukking in de tweede helft. Deze oorlogen,
hongersnoden, pestziekten en aardbevingen zullen dan natuurlijk ook elders in de wereld voorkomen.
Alhoewel er beslist een aanloop tot die verdrukkingsperiode is, zou het verkeerd zijn om Wereldoorlog I en II als dé
oorlogen te beschouwen waarnaar Jezus heeft verwezen. De Verdrukkingstijd zal gekenmerkt worden door vele specifieke oorlogen. De eerste grote oorlog zal de Russisch-Arabische inval in Israël zijn (Ezech. 38 en 39). Daarna zal Israël
direct geraakt worden door oorlogen tussen de Antichrist als de Koning van het Noorden, en Egypte als de koning van
het Zuiden (richtingen vanuit Israël waargenomen) (Dan. 11:40-42). De Antichrist zal ook tegen verscheidene andere
naties oorlog voeren (Dan. 11:44). Tegen het einde van de Grote Verdrukking zullen alle naties tegen Israël gemobiliseerd worden (Zach. 12:3; 14:2) en tegen hun komende Messias-Koning (Op. 19:19). Boze geesten zullen de machthebbers van de aarde ophitsen om hun legers naar Israël te voeren (Op. 16:13-16).
Alhoewel de eerste twee wereldoorlogen niets te maken hebben met de tekenen der tijden uit Matt. 24, waren zij beslist
van belang voor het herstel van Israël. Door Wereldoorlog I werd het land Israël van de Turken bevrijd en in een Brits
mandaatgebied omgezet, ter voorbereiding van de teruggave aan zijn rechtmatige eigenaars. Door Wereldoorlog II werd
het volk Israël bevrijd van de naties waarheen zij waren verstrooid en waar zij verdrukt werden, omdat velen van hen
verplicht werden om voor overleving naar hun land terug te keren. Door Wereldoorlog III (de verdrukking, die uitloopt
in de slag van Armageddon) zal Israëls geestelijke herstel bevorderd worden, omdat dit hen naar hun Messias zal drijven, wat hun enige hoop op redding zal zijn.

10. De Strijd om Jeruzalem
Jeruzalem is een stad met een heel bijzondere betekenis. Wanneer de Heer Jezus terugkomt, komt Hij naar Jeruzalem
terug: “En Zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, tegen het oosten” (Zach. 14:4).
Ná zijn terugkeer zal Christus de vervallen hut van David weer oprichten (Hand. 15:16-17) en dan vanaf de herstelde
troon van David regeren:
“Deze zal groot zijn en Zoon des Allerhoogsten genoemd worden, en de Here God zal Hem de troon van zijn vader
David geven, en Hij zal als koning over het huis van Jakob heersen tot in eeuwigheid, en zijn koningschap zal geen
einde nemen” (Luk. 1:32-33).
“Te dien tijde zal men Jeruzalem noemen de troon van Jahweh, en alle volken zullen zich daarheen verzamelen
om de naam van Jahweh te Jeruzalem, en zij zullen niet meer wandelen naar de verstoktheid van hun boos hart”
(Jer. 3:17).
“en vele natiën zullen optrekken en zeggen: Komt, laten wij opgaan naar de berg van Jahweh, naar het huis van de
God Jakobs, opdat Hij ons lere aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de
wet uitgaan en het woord van Jahweh uit Jeruzalem. En Hij zal richten tussen volk en volk en rechtspreken over
machtige natiën. Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen; geen
volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen, en zij zullen de oorlog niet meer leren” (Jes. 2:3-4).
Bij de terugkomst van Christus moeten de Joden terug zijn in hun land - ook in de stad Jeruzalem:
“Zie, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien, ook zij, die Hem hebben doorstoken; en alle stammen
der aarde zullen over Hem weeklagen” (Op. 1:7).
De Joden zijn sedert 1948 terug in hun land, en sedert 1967 beheren zij ook de stad Jeruzalem. In 1980 is Jeruzalem
verklaard tot de eeuwige, onverdeelde hoofdstad van Israël. De toenmalige eerste minister, Menachem Begin, heeft toen
zijn kantoor verplaatst van Tel Aviv naar Jeruzalem.
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Naast de Joden (Op. 7:1-8) is er de grote schare uit alle volken (Op 7:9).

8

In tegenstelling tot de Joden, moet de Gemeente (of: de Kerk) in principe geen tekenen afwachten maar moeten zij hun Messias
altijd verwachten: Tit. 2:13; 1Th. 1:10; Fil. 3:20-21; Op. 3:3, 10.
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De eindtijdse strijd voor het beheer over Jeruzalem is begonnen toen Israël de Oude Stad (waarvan de Tempelberg deel
uitmaakt) in 1967 op Jordanië veroverd heeft. De machten van de duisternis weten voorzeker dat Degene die in de toekomst zijn koninkrijk in Jeruzalem zal vestigen, ook over de hele wereld zal regeren. Dit is de reden waarom de Antichrist zichzelf in Jeruzalem tot God en dus ook tot opperheerser van het heelal zal verklaren! Verscheidene andere dramatische gebeurtenissen zullen in Jeruzalem plaatsvinden, inbegrepen de grote oorlog tussen Christus en de Antichrist
(Op. 19:19-21; Dan. 11:45). De nederlaag van de Antichrist zal snel en beslissend zijn.

Weerlegging van de Wereldoorlog II-theorie
In het licht van het hierboven genoemde Bijbelse getuigenis kan de theorie waardoor de verdrukking met de vervolging
van de Joden in Wereldoorlog II gelijkgesteld wordt, weerlegd worden als volgt:
-

Heeft W.O.II zeven jaar geduurd? Neen: 5 jaar en 8 maanden.

-

Waren de Joden gedurende W.O.II in hun land Israël? Neen.

-

Waren de Joden in grote getallen woonachtig in Jeruzalem en in de rest van Israël zodat de Heer hen daar kon toetsen en louteren? Neen.

-

Heeft Israël de Tempel gedurende W.O.II herbouwd en de offerdienst weer ingesteld? Neen.

-

Is Israël naar de bergen van Judéa gevlucht, onderweg naar een plek in de woestijn, waar zij 3½ jaar lang geschuild
hebben? Neen.

-

Heeft Israël een verbond met de Antichrist (naar bewering Hitler) gesloten en hem als de Messias erkend? Neen.

-

Heeft Israël een regering of andere erkende leiders gehad die namens het volk verbonden konden sluiten? Neen.

-

Heeft de Antichrist zichzelf tot God verklaard in de herbouwde Tempel van Jeruzalem? Neen.

-

Werd de Antichrist (naar bewering Hitler) door de verschijning van Christus vernietigd (2 Thess. 2:8) en in de poel
van vuur gegooid (Op. 19:20)? Neen.

-

Werd W.O.II onmiddellijk gevolgd door de wederkomst van Christus? Neen.

-

Heeft de verdrukking van W.O.II tot Israëls nationale bekering geleid? Neen.

-

Werden er 144.000 Joden, in een geestelijke opwekking, vroeg in W.O.II door God verzegeld en gered en voor een
speciale evangelisatietaak afgezonderd, terwijl de andere leden van het volk de Antichrist gediend hebben? Neen.

-

Waren alle naties in W.O.II verenigd in een oorlog tegen Israël en Jeruzalem? Neen - de Joden zijn hoofdzakelijk
door Duitslands Nazimacht vervolgd en gedood.

-

Is het verwantschapsnummer 666 van de Antichrist op alle mensen afgedwongen? Neen.

-

Heeft de Antichrist een godsdienstig leider, de Valse Profeet9, als mede-regeerder gehad? Neen.

-

Zijn de koningen van het Oosten (China en bondgenoten) het Midden-Oosten met 200 miljoen soldaten binnengevallen? Neen.

-

Werd Babylon, dat pas sinds 1978 herbouwd wordt, tijdens W.O.II vernietigd? Neen.

-

Was W.O.II de slag van Armageddon, met een sterke focus op Israël? Neen.

-

Werden Israëls ongerechtigheden en zonden door hun vervolging in W.O.II beëindigd, en is toen de tijd van eeuwige gerechtigheid begonnen, waarvan Dan. 9:24 spreekt? Neen.

-

Werden de Joden aan het eind van W.O.II met de Messias verzoend, zoals dit het geval zal zijn aan het einde van
de Grote Verdrukking (Zach. 12:10; 13:1, 9)? Neen. Als volk verwerpen zij nog steeds Jezus als hun Messias.

Bovengenoemde feiten weerleggen enige historische vervulling van Bijbelse profetieën over de Grote Verdrukking en
het openbare optreden van de Antichrist - ongeacht of dit tijdperk teruggeschoven wordt naar de eerste eeuw, naar de
Middeleeuwen of naar Wereldoorlog II. Deze profetieën zijn duidelijk eindtijds en zullen uitlopen op de wederkomst
van Christus, de vernietiging van de antichristelijke machten in de slag van Armageddon, de redding van het overblijfsel van Israël en de vestiging van Christus’ vrederijk op aarde.
Wij zijn erg kort bij de Opname van de Gemeente, waardoor de Kerkbedeling zal beëindigd worden. Hierna zal de Antichrist geopenbaard worden. Zijn verbond met Israël zal de 70ste jaarweek van Daniël inluiden, hetgeen de verdrukking
zal zijn: 3½ jaar van valse vrede, gevolgd door 3½ jaar van grote verdrukking zoals de wereld nog nooit gekend heeft.
Aan het einde van deze zeven jaar zal Christus bij zijn wederkomst de Antichrist en zijn demonische regering vernietigen en daarna de troon van David in Jeruzalem herstellen. Hij zal daarna als Koning der koningen in zijn geopenbaarde
Koninkrijk op aarde regeren.
9

De Valse Profeet: zie Op. 13:11-18; 16:13; 19:20; 20:10. Voor de meesten (ook voor prof. Malan) is de Antichrist ‘het beest uit de
zee’ (Op. 13:1-10). Voor anderen is de Antichrist gelijk aan de Valse Profeet, ‘het beest uit de aarde’ (Op. 13:11-18), terwijl ‘het
beest uit de zee’ de dictator is van het herstelde Romeinse rijk (Europa vooral). Zie ook voetnoot 5.
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Implicaties van de historische uitleg
Vele mensen huldigen de mening dat het niet uitmaakt hoe je Bijbelse profetieën uitlegt, zolang uw verhouding met de
Heer maar goed is. Dit is niet waar. De Bijbelse profetieën zijn ons om erg belangrijke redenen gegeven: om ons een
zuiver inzicht op het wereldgebeuren te geven, en om ons daardoor te helpen een goede verhouding met de Heer te
handhaven. Ze zijn dus onmisbaar.
Mensen die Bijbelse profetieën over de eindtijd historisch verklaren, lopen grote risico’s in hun geestelijk leven. Hierna
de tien belangrijkste gevaren die hieraan verbonden zijn:

Het bemoeilijkt uw taak om de opbouw van antichristelijke machten te kunnen verstaan
Mensen die alle profetieën over de Antichrist en de Grote Verdrukking als reeds vervuld in historische tijden beschouwen, hebben geen inzicht in - en ook geen Bijbelse verklaring voor - de eindtijdse opbouw van antichristelijke machten.
Omdat zij niet ingesteld zijn op de toekomstige vervulling van profetieën over de Antichrist, bemerken zij helemaal
niets van de politieke, economische en godsdienstige machtsplatformen die tegenwoordig geschapen worden voor de
wereldregering van de Antichrist, zoals de mondialiserende wereldeconomie en de alliantie van wereldgodsdiensten. Zij
hebben geen begrip voor het naderende onheil en oordeel, en zij verkondigen derhalve ook niet de belofte van redding
uit dit donkere tijdperk.

Het bemoeilijkt uw opdracht om tegen de Antichrist weerstand te bieden
Omdat wij in “de tegenwoordige boze wereld” leven (Gal. 1:4), moeten wij het “licht” in een donkere wereld, en het
“zout” voor een smakeloze aarde zijn. De realiteit van een toekomstige Grote Verdrukking, waarin “de mens der zonde”
over de aarde zal gaan regeren (2Thess. 2:3), maakt dat wij verslechterende toestanden beleven, gekenmerkt door grootschalig geestelijk en moreel verval. Hoe kunnen wij effectief tegen deze ontluikende zondecultuur van de Antichrist
weerstand bieden als wij niet eens gelóven dat er zo’n tijd en zo’n persoon in aantocht is? Alhoewel wij, als gelovigen
in de Kerkbedeling, de Antichrist niet zullen zien, moeten wij toch hem en zijn ideologie in deze aanloopfase sterk
tegenstaan. Het is ook goed om weten dat door de Opname van de Gemeente de “tegenhouder”, die de mens der zonde
tegenhoudt, weggehaald zal worden (2Thess. 2:6-8)10.

Het maakt van vroegere voorlopers de eindtijdse Antichrist
In de historische school worden de voorlopers van de Antichrist verheven tot de status van eindtijdse Antichrist (vgl.
1Joh. 2:18)11. Paulus heeft de slachtoffers van het Romeinse schrikbewind, waaronder de christenen erg vervolgd werden, eraan herinnerd dat dit nog niet de ‘Dag des Heren’ was (2Thess. 2:1-2). Zo was ook niet een van de “antichristelijke” pausen in de Middeleeuwen de eindtijdse Antichrist. Dezen waren allemaal antichristen in het klein, voorlopers
ervan, zoals ook Hitler, en als zodanig waren zij vele wegbereiders van de grote, eindtijdse Antichrist, die een levend
persoon zal zijn wanneer Jezus terugkomt (2Thess. 2:8; Op. 19:19-20). De eindtijdse verdrukking zal de grootste zijn
van alle tijden.

Het ontneemt u de finale waarschuwingen over de wederkomst van Christus
Een historische interpretatie van profetieën over de eindtijd ontneemt mensen de finale waarschuwingen over de nabijheid van Christus’ wederkomst. Omdat deze mensen niet het herstel van Israël en de opbouw van antichristelijke ideologieën en structuren als tekenen van de eindtijd aanvaarden, spreekt het huidige wereldgebeuren hun niet uitdrukkelijk
aan om zich voor de spoedige wederkomst van de Heer Jezus Christus gereed te maken. Zij gaan dus gerust door met
een materialistische levenswijze. Zij waken niet en bidden niet om waardig te zijn om al deze dingen die komen zullen
(de Grote Verdrukking) te ontkomen en voor de Zoon des mensen te staan (Luk. 21:36)12.

Het ontneemt u de extra motivering tot heiligmaking
Als wij de komst van de Heer Jezus niet spoedig verwachten, is er bij ons geen haast en gedrevenheid om heilig te leven
en zonder vlek of rimpel voor de hemelse Bruidegom te verschijnen. Johannes zegt dat ieder die de hoop koestert op
Zijn verschijning, zichzelf reinigt zoals Hij rein is (1Joh. 3:3). Wij moeten bidden dat de Heer onze harten door de werking van de Heilige Geest zal versterken om onberispelijk te zijn in heiligheid bij de wederkomst van onze Heer Jezus
Christus (1Thess. 3:13). De maagden in Jezus’ gelijkenis, die niet spoedig de komst van de bruidegom verwachtten,
waren in slaap gevallen en hadden niet genoeg olie in hun lampen (Matt. 25:1-13).
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Velen geloven dat de ‘Tegenhouder’ (of ‘Weerhouder’) de Heilige Geest is, die in de Gemeente woont. Anderen menen dat het de
Gemeente zélf is (zoals prof. Malan), omdat de Heilige Geest toch nog werkzaam wordt gezien tijdens de zeventigste jaarweek,
alhoewel niet ‘inwonend’ zoals in de Gemeente. Het woordje “hij” (of “Hij”) in 2Thess. 2:7 duidt volgens mij toch op de Heilige
Geest. De Gemeente is niet een “hij” maar een “zij” en het N.T. spreekt ook van “haar”, de Bruid van Christus. Alleszins verdwijnt
door de opname van de Gemeente Datgene wat de Antichrist van Godswege weerhoudt om geopenbaard te worden.
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1Joh. 2:18: “Kinderen, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat er een antichrist komt, zijn er nu ook vele antichristen
opgestaan”.
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Deze tekst is in de eerste plaats bedoeld voor de Joden in de eindtijd, maar is ook voor onze dagen een belangrijke waarschuwing.
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Het leidt tot geestelijke onverschilligheid
Wanneer u niet langer een actieve toekomstverwachting bezit, raakt u geestelijk onverschillig en valt u ook gemakkelijker in zonde:
“Maar zo die kwade dienstknecht in zijn hart zou zeggen: Mijn heer vertoeft te komen; En zou beginnen [zijn] mededienstknechten te slaan, en te eten en te drinken met de dronkaards; Zo zal de heer van deze dienstknecht komen
ten dage, waarin hij [hem] niet verwacht, en ter ure, die hij niet weet” (Matt. 24:48-50).
Verwacht de Heer altijd, sla acht op de tekenen van zijn naderende komst, en leef waardig voor Hem zodat u met vrijmoedigheid rekenschap van uzelf kan geven (Rom. 14:10-12; 2Kor. 5:10). Het profetische Woord moet altijd zoals een
licht op ons pad schijnen en onze voetstappen richten (2Pet. 1:19)13.

Het leidt tot de verwerping van het herstel van Israël en de Opname
Een van de vele gevolgen van de historische benadering is dat het herstel van Israël, die de herovering van Jeruzalem
insluit, niet als teken van de eindtijd aanvaard wordt. Jezus’ uitspraak dat Jeruzalem vertreden zal worden door de naties
totdat de tijden der naties vervuld zijn (Luk. 21:24), wordt niet als een uitdrukkelijk teken van het naderende einde van
de Kerkbedeling aanvaard. Omdat er volgens deze mensen niet een letterlijke Grote Verdrukking van zeven jaar vóór de
wederkomst van Christus zal komen, wordt er geen noodzakelijkheid gezien van een Opname opdat Christenen deze
oordelen kunnen ontkomen. De Opname wordt door subjectieve redenaties verworpen.

Het leidt tot wanhoop
De Opname is een positieve en stabiliserende belofte in een anderzijds donker toneel van eindtijdprofetieën over de
oordelen van God en het schrikbewind van de Antichrist in de Grote Verdrukking. Mensen die de hoop van de Opname
verwerpen, omdat er naar bewering geen Grote Verdrukking zal komen, onthouden zichzelf een geestelijk anker in hun
leven. Wanneer de donkere tijden toenemen zullen zij in wanhoop vervallen (Luk. 21:25-26)14.

Het gezag van de Schrift wordt ondermijnd
Wanneer duidelijk gedefinieerde Bijbelse profetieën oor de eindtijd historisch vertolkt worden, worden mensen verplicht om de betreffende profetieën tot een grote mate symbolisch te verklaren. De reden hiervoor is dat verscheidene
bijzonderheden van de betreffende profetieën niet in de historische context waarin ze geforceerd worden, inpassen. In
plaats dat zulke mensen hun eigen verklaringen in vraag stellen, nemen zij dan hun toevlucht tot vergeestelijking en
zeggen zij dat wij de profetieën niet letterlijk moeten interpreteren. Zodoende wordt Openbaring en andere profetische
gedeelten symbolisch verklaard en van hun letterlijke betekenis beroofd. Het gevolg is dat het Schriftgezag in het algemeen ondermijnd wordt.

Het bevordert de koninkrijkstheologie
Personen die geneigd zijn de bedeling van de Antichristelijke tijdperk van zeven jaar met de Kerkbedeling te integreren,
vertonen geen onderscheidingsvermogen omtrent de bedelingen. Zij trappen ook dikwijls in de strik om de komende
koninkrijksbedeling van het duizendjarige vrederijk met de huidige Kerkbedeling te verzoenen. Dit leidt tot pogingen
om nú, reeds vóór Christus’ wederkomst, koninkrijkstoestanden op aarde te creëren. Zij willen niet meer “vreemdelingen en bijwoners in een boze wereld” zijn (1Petr. 2:11), maar absolute heerschappij voeren en als koningen regeren. Zij
eisen ook de macht op om de duivel te binden en hem zelfs uit steden en hele landen te verdrijven. Zij willen rijk en
voorspoedig zijn, en naar willekeur tekenen en wonderen doen terwijl zij over hun erfdeel op aarde regeren.
Evangelische, chiliastische Christenen verwerpen de historische verklaring van profetieën over de Antichrist en de
Grote Verdrukking omdat dit in strijd is met de duidelijke, eschatologische aard van de betreffende profetieën is. Wat
voor recht hebben wij om profetieën over een eindtijdse wereldleider, die als een levend persoon door Christus bij zijn
wederkomst verdelgd zal worden, te vergeestelijken of ergens naar het verleden terug te schuiven zodat het ons niet
meer aanspreekt? Wanneer profetieën in de Bijbel een logische en voor-de-hand-liggende betekenis hebben - zoals b.v.
dat Israël in hun land hersteld zal worden en dat er een Antichrist over de wereld zal regeren - dan hebben wij niet het
recht om ze te vergeestelijken!
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2Pt 1:19: “En wij hebben het profetische woord, dat zeer vast is, en gij doet wel, dat gij daarop acht hebt, als op een licht, schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte, en de morgenster opga in uw harten”.
14

Deze door prof. Malan opgegeven Schriftplaats heeft betrekking op de eindtijdse verdrukking van zeven jaar, wanneer God de
draad met Israël terug opneemt. De eindtijdprofetieën in de Evangeliën werden principieel uitgesproken voor Israël en niet voor de
Gemeente. De Gemeente ontstond pas vanaf Pinksteren en was een geheimenis in het O.T. Zie trouwens de typisch Joodse kenmerken in deze eindtijdprofetieën van de Heer Jezus. De gemeente is een ‘tussengeschoven tijdperk’, namelijk tussen Pinksteren en
Opname - ook wel ‘genadebedeling’, ‘Kerkbedeling’ of ‘Gemeentetijdperk’ genoemd. De Gemeente wordt ‘opgenomen’ (1Kor.
15:51-53; 1Thess. 4:16-17) vóórdat de eindtijdverdrukking losbreekt. Zie ook voetnoten 2 en 7.
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