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Preterisme
“Het preterisme is een opvatting binnen het christendom waarbij de profetieën van de eindtijd, onder andere uit het bijbelboek Openbaring, niet over de toekomst gaan maar reeds vervuld zijn in het
verleden. Preteristen plaatsen de vervulling van de bijbelse voorspelling in de eerste eeuw na
Christus, de tijd van de Romeinse keizer Nero en de Joodse Opstand tegen Rome.
Het woord preterist is afkomstig van het Latijnse woord praeteritus, dat ‘voorbij gegaan’ of ‘verleden tijd’ betekent. Men bedoelt dus dat de apocalyps tot het verleden behoort. Een veel gebruikte
bron binnen deze beweging zijn de brieven van Flavius Josephus”. (Wikipedia).
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

Romeinen 16:20
“En de God van de vrede zal de satan spoedig onder uw voeten verpletteren”.
In dit vers wordt de gelovigen de wonderlijke belofte gegeven dat onze oorlog met Satan spoedig
tot een finaal eind zal gebracht worden, waarbij Satan totaal verslagen zal worden en waarbij de
heiligen zullen delen in Gods overwinning. Hij is de “God van vrede” in de betekenis dat Hij alleen
in staat is een einde te maken aan de oorlog met Satan welke zal resulteren in vrede voor de heiligen
(“vrede” in de betekenis van het einde van oorlog, bevrijding van conflict). Gods volk verheugt zich
nu al in Gods vrede (Joh. 14:27)1, maar in het licht van de belofte in Rom. 16:20 dacht Paulus aan
de ultieme vrede die gelovigen zullen verwerven door de ultieme nederlaag van Satan.
Deze belofte is een directe verwijzing naar Genesis 3:152 waar ons gezegd wordt dat het zaad van
de vrouw (Christus) de kop zal vermorzelen van de slang (fatale slag), en dat Satan Christus’ hiel
zou vermorzelen (het kruis van Golgotha). God zal de aartsvijand een fatale slag toebrengen middels onze zielen, en wij zullen zo delen in Gods overwinning over Satan. Zij die “mede-ergenamen”
(Rom. 8:17)3 zijn, zijn ook mede-overwinnaars. Satan zal verpletterd worden “onder uw voeten”.
Toen eertijds de Israëlieten vijandige koningen overwonnen, werd hun grote overwinning gesymboliseerd door hun voeten te zetten op hun nekken (Jozua 10:24)4. God nodigt Zijn heiligen uit om
Zijn overwinning over Satan te vieren.
Wanneer zal deze ultieme nederlaag van Satan plaatsvinden? Het zal “spoedig; weldra; met spoed”
gebeuren. Gelovigen worden aangemoedigd door het feit dat we die veldslag spoedig mogen verwachten. Satan’s tijd is kort en zijn nederlaag is zeker.
Profetisch gezien weten wij dat op het middenpunt van de komende verdrukking Satan uit de hemel
zal geworpen worden en dat hij zijn woede zal uitrazen op de aarde, “omdat hij weet, dat hij nog
maar weinig tijd heeft” (Openb. 12:12). Hij weet dat zijn ondergang ophanden is. Drie en een half
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Johannes 14:27: “Vrede laat Ik u; Mijn vrede geef ik U; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u. Laat uw hart niet
ontroerd en niet bang worden”.
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Genesis 3:14-15: “Toen zei de HEERE God tegen de slang: … En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en deze
vrouw, en tussen uw nageslacht en haar nageslacht; dat zal u de kop vermorzelen, en u zult het de hiel vermorzelen”.
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Romeinen 8:17: “En als wij kinderen zijn, zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God en mede-erfgenamen van
Christus, althans wanneer wij met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden”.
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Jozua 10:24: “En het geschiedde, als zij die koningen uitgebracht hadden tot Jozua, zo riep Jozua al de mannen van
Israel, en hij zeide tot de oversten des krijgsvolks, die met hem getogen waren: Treedt toe, zet uw voeten op de halzen
dezer koningen. En zij traden toe, en zetten hun voeten op hun halzen”.
1

jaar later zal hij in de “afgrond” (Gr. abyssos) gegooid worden (Openb. 20:3) in welke tijd hij “onder de voeten” zal liggen van de heiligen van het millennium (het Vrederijk van Christus). Zijn ultieme verplettering wordt beschreven in Openbaring 20:105 (en vgl. Mattheüs 25:41)6.
Toen Paulus aan de Romeinen schreef, was Satan, alhoewel verslagen op Golgotha, nog steeds actief en een geduchte vijand, net zoals hij dat vandaag is (1 Pet. 5:8-9; 1 Joh. 4:4). Gelovigen in de
eerste eeuw zowel als gelovigen vandaag, verwachten met vreugde de imminente7 terugkeer van
Christus (Tit. 2:13; Rom. 13:11; 1 Kor. 1:7; enz.). Wij weten dat wanneer deze gebeurtenis plaatsgrijpt (dat kan elk moment gebeuren in de kerkbedeling), Satans nederlaag spoedig zal volgen. Het
is vanuit het perspectief van de imminentie dat wij spreken van Satans “spoedige” nederlaag. Gelovigen van elke periode in de kerkgeschiedenis zouden bemoedigd moeten zijn door het feit van
Christus’ spoedige komst en Satans spoedige nederlaag!
Dit Griekse woord “spoedig” of “weldra” wordt ook gevonden in Openbaring 1:1 en 22:6: “Openbaring van Jezus Christus … om Zijn dienstknechten te tonen wat weldra moet geschieden”; “om
Zijn dienstknechten te laten zien wat met spoed moet gebeuren”.
Vandaag zijn er echter christenen die geloven dat de verdrukkingsperiode niet toekomstig is maar
reeds vervuld werd in de geschiedenis, omstreeks de tijd van de verwoesting van Jeruzalem in 70
n.C. Zij geloven dat de meeste profetieën, inbegrepen het meeste van wat voorzegd wordt in het
boek Openbaring, in die tijd werd vervuld. Vermits er staat “wat weldra moet geschieden” redeneren zij dat al deze dingen moeten hebben plaatsgehad in de eerste eeuw. Maar Romeinen 16:20
dient als een argument tegen zulk denken. Satan is klaar en duidelijk nog steeds actief en gevaarlijk
in de bijna 2000 jaar sinds Paulus’ belofte! Maar toch, vanuit het perspectief van gelovigen, zowel
toen als nu, kan het “weldra” of “spoedig” verwacht worden dat Satan zal verpletterd worden.
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Openbaring 20:10: “En de duivel die hen misleidde, werd geworpen in de poel van vuur en zwavel, waar ook het beest
en de valse profeet reeds zijn. En zij zullen gepijnigd worden dag en nacht in alle eeuwigheid”.
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Mattheüs 25:41: “Dan zal Hij ook zeggen tegen hen die aan de linkerhand zijn: Ga weg van Mij, vervloekten, in het
eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is”.
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Imminent: boven het hoofd hangend, naderend, iets dat elk moment kan gebeuren zonder voorafgaande tekenen of
waarschuwingen. De Gemeente moet geen tekenen AFwachten maar de Heer ALTIJD VERwachten.
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