Gevaren van de Gereformeerde Theologie
9/18: Het gevaar van de leer dat alle of de meeste
profetieën vervuld werden in 70 n.C.
Bron: Middletown Bible Church, http://www.middletownbiblechurch.org/doctrine/dangerso.htm
Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling door M.V.

Dit gevaar werd besproken in vorig hoofdstuk, toen we beschouwden hoe gereformeerden het letterlijke en normale begrip van Gods Woord hebben verlaten, in het bijzonder in relatie tot de profetische gedeelten van de Bijbel.
Gebruik nu uw verbeelding en veronderstel dat u een Israëliet bent die leeft in de dagen van Esther
in de tijd van het Perzische rijk (ongeveer 470 v.C.). Op een dag ontdekt u verschillende Hebreeuwse boekrollen met daarin de boeken van Jesaja en Micha (beide geschreven in ong. 700 jaar vóór de
geboorte van Christus). Terwijl u dan deze boeken leest ontdekt u verbazingwekkende profetieën
over de komst van de Messias:
“En u, Bethlehem-Efratha, al bent u klein onder de duizenden van Juda, uit u zal Mij voortkomen Die een Heerser zal zijn in Israël. Zijn oorsprongen zijn van oudsher, van eeuwige dagen
af” (Micha 5:1).
“Daarom zal de Heere Zelf u een teken geven: Zie, de maagd zal zwanger worden. Zij zal een
Zoon baren en Hem de naam Immanuel geven” (Jesaja 7:14).
“Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn
schouder. En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst” (Jesaja 9:5).
Veronderstel ook dat er een joodse vriend langskomt en u deelt hem enthousiast deze vondst mee:
“Is het niet wonderlijk dat God beloofd heeft dat Hij op een dag de Messias in de wereld zal zenden?” Maar tot uw verbazing, deelt uw vriend niet datzelfde enthousiasme. Hij zegt dit:
Mijn vriend, het bedroeft me u te moeten zeggen dat u deze profetieën verkeerd hebt begrepen.
Deze profetieën zijn geen voorzeggingen van iets dat in de TOEKOMST zal gebeuren, maar het
zijn voorzeggingen die reeds VERVULD werden in het verleden. Ziet u, diegenen onder ons die
een goed inzicht hebben in de echte boodschap van de Bijbel, begrijpen dat deze voorzeggingen
vervuld werden in de tijd van de verwoesting van Jeruzalem door de Babyloniërs. Het was in
die tijd dat de Messias kwam, in oordeel. Deze profetieën gaan allemaal over de Messias die in
oordeel komt tijdens de dagen van Nebukadnezar. Alhoewel het waar is dat niemand de Messias
zag in die tijd, was dat niettemin de tijd dat Hij kwam. U moet niet verwachten dat Hij in de
toekomst komt omdat Hij reeds gekomen is. In feite vertelde Jesaja ons dat Zijn komst spoedig
zou plaatsvinden: “Weeklaag, want de dag van de HEERE is nabij; als een verwoesting van de
Almachtige komt hij” (Jesaja 13:6). Blijkbaar verwees dit naar de spoedige gebeurtenis van de
Babylonische verwoesting, niet naar iets wat ver in de toekomst ligt. Ieder die vandaag leeft in
de verwachting van een veraf toekomstig komen van de Messias is jammer genoeg misleid en
heeft gefaald de Bijbel juist te begrijpen.
Hopelijk zal ieder die het bovenstaande leest de dwaasheid inzien om profetie op die manier te willen begrijpen. Maar, vandaag zijn er vele mensen in het gereformeerde kamp die het preterisme
hebben omarmd en die ons veel van hetzelfde vertellen als in ons ingebeeld verhaal. De grote profetieën van de tweede komst van onze Heer, zo wordt ons gezegd, werden reeds vervuld in het verleden, in 70 n.C. met de verwoesting van Jeruzalem door de Romeinen. Alhoewel niemand Christus
zag wederkomen in die tijd, is Hij toen toch teruggekeerd in oordeel!
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De grote waarheden van de profetische Geschriften: de komst van de Heer voor Zijn heiligen (1
Thessalonicenzen 4:13-18), de grote verdrukking (Openbaring 4-19), de tweede komst van Christus
op aarde, de koninkrijksregering van de Messias (beschreven in groot detail door al de profeten) - al
deze dingen worden ontkend door hen die alle profetieën overplaatsen naar de verwoesting van Jeruzalem in 70 n.C. Honderden profetieën werden geannuleerd door deze methode, onder de verbijsterende veronderstelling dat ze reeds vervuld werden.
Elders hebben wij de kwestie van het Preterisme uitvoerig behandeld, en de lezer wordt dan ook
verwezen naar volgende documenten:

Zie volgende studies over het Preterisme:
De profetieën van de Grote Verdrukking en de Tweede Komst vervuld in 70 n.C.? Zie onder dit kopje in http://www.verhoevenmarc.be/PDF/GTgevaren_8-Letterlijk.pdf.
Een probleem voor Preteristen: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/preterisme.pdf.
De Grote Verdrukking: toekomst of vervuld?: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/GV-toekomstvervuld.pdf.
Preterisme bijbels beantwoord: http://www.middletownbiblechurch.org/reformed/preterjv.htm (Eng.)
J.C. Ryle en Preterisme: http://www.middletownbiblechurch.org/reformed/rylepret.htm (Eng.)
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