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William R. Kimball, president van “Disciples Indeed” Bible School in South Lake Tahoe, Califor-
nië, schreef een boek met de titel What the Bible Says About the Great Tribulation (Presbyterian & 
Reformed Publishing Company, 1983, 291 blz.). Het boek is allereerst een studie over Mattheüs 24 
en de auteur tracht te bewijzen dat de Grote Verdrukking (vermeld in Mattheüs 24:21) niet een toe-
komstige tijd van beroering is maar reeds vervuld werd in de geschiedenis. Hij gelooft dat de histo-
rische vervulling ervan plaatsvond in de tijd van de Joodse oorlog rond het jaar 70 nC. 
Dit is een positie die ingenomen wordt door niet-dispensationalisten1. Zij doen dat om de vele profe-
tische passages weg te verklaren die zij niet letterlijk wensen te interpreteren. Kimball is slechts één 
woordvoerder voor de populaire maar foute zienswijze die zegt dat de Grote Verdrukking reeds ver-
vuld werd in de geschiedenis in connectie met de verwoesting van Jeruzalem door de Romeinen in 
70 nC. [ preterisme2]. Onderhavige verhandeling werd geschreven om niet enkel Kimball te ant-
woorden maar ook allen die deze positie met hem delen.[1] 
Deze zelfde auteur schreef in 1985 een aanval op het dispensationalisme in het algemeen en tegen de 
pre-tribulationele Opname in het bijzonder, met de titel The Rapture-A Question of Timing (publi-
shed by Baker, paper, 193 blz.). 
Het fundament van Kimball’s systeem van eschatologie is zijn leer dat de Grote Verdrukking al 
VERVULD werd in de geschiedenis en geen TOEKOMST is. Als dit ene punt kan weerlegd worden 
vanuit de Schrift dan heeft het hele systeem van eschatologie van deze man geen grond om op te 

 
1 Dispensationalisme: de leer dat Gods handelen met de mens verschillend is in verschillende dispensaties in de tijd. 
Deze dispensaties worden ook ‘bedelingen’ genoemd. Dit is het tegenovergestelde van de Verbondstheologie. 
2 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 ver-
vulling van de bijbelse voorspelling in de eerste eeuw na Christus, de tijd van de Romeinse keizer Nero en de Joodse 
Opstand met Rome. Daarna moet aan de oprichting van het koninkrijk hier op aarde gewerkt worden, zo menen zij. 
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staan. Daarom heeft deze verhandeling het overdenken van de kwestie van de grote verdrukking en 
de timing van haar vervulling ten doel gesteld.  
Zulke studie lijkt bijna overbodig om te schrijven gezien het antwoord op de vraag zo vanzelfspre-
kend is voor hen die Gods Woord op zijn nominale, natuurlijke betekenis nemen (het zou zijn als het 
schrijven van een verhandeling om te trachten te bepalen of de tweede komst van Christus toekom-
stig is of reeds vervuld). Maar de vijanden van het dispensationalisme produceren boeken om te 
trachten aan te tonen dat de verdrukking reeds heeft plaatsgehad in de geschiedenis, en dus is het 
nodig dit tegen te spreken met degelijke Bijbelse argumenten. We zullen naar de vraag kijken door-
heen verschillende vensters. Een kijk door slechts één venster zou niet genoeg zijn om bepaalde 
mensen te kunnen overtuigen, maar het kijken door vele vensters en hetzelfde te zien heeft grote 
overtuigingskracht. 
Moge we geleid worden door de God van Waarheid en door de Waarheid van God (Zijn heilige 
Woord) terwijl we deze dingen bestuderen: 

1. Kijken door het venster van Israël 
In Jeremia 30:7  wordt de verdrukking beschouwd vanuit het gezichtspunt van de natie Israël en 
wordt ze “een tijd van benauwdheid voor Jakob [= Israël]” genoemd. Het is een unieke tijd van be-
nauwdheid (“er is er geen als hij”), net zoals onze Heer zei in Mattheüs 24:21. Dit kan niet verwij-
zen naar 70 nC., om twee redenen: 
1) Het vers leert duidelijk dat er in connectie met die tijd GODDELIJKE VERLOSSING zal zijn 
(“toch zal hij daaruit verlost worden”), terwijl de invasie van Rome in 70 nC. een tijd van GODDE-
LIJK OORDEEL was. Israël werd toen geoordeeld maar niet bevrijd. 
2) Jeremia 30:8-9 (de verzen die onmiddellijk volgen) geven aan dat na deze tijd van benauwdheid 
Israël niet langer in slavernij zal verkeren maar zij zullen God en Koning David dienen. Deze passa-
ge werd zeker niet vervuld na 70 nC. maar wacht nog op zijn millenniale vervulling. Deze passage 
leert dat de verdrukking (vers 7) wordt gevolgd door het koninkrijk (verzen 8-9) precies zoals dis-
pensationalisten leren. 
Ook Openbaring 12 leert dat Israël, tijdens de tweede helft van de 70ste jaarweek van Daniël, intense 
satanische vervolging zal moeten lijden die 1260 dagen zal duren (vers 6), “een korte tijd” (vers 12), 
3½ jaar (vers 14), en deze tijdsperiode wordt elders 42 maanden genoemd (Openbaring 13:5). Dat 
deze periode toekomstig moet zijn wordt bewezen door het simpele feit dat de Antichrist zal uitge-
schakeld worden wanneer Christus terugkeert (Openbaring 19:20 en 2 Thessalonicenzen 2:8). Dan 
pas zal de Antichristelijke regering aan zijn eind komen. Christus kwam niet terug in 70 nC. Zijn 
tweede komst is nog toekomstig. 

2. Kijken door het venster van Christus’ belofte aan de Kerk in  
Openbaring 3:10 
Als de verzoeking waarover gesproken wordt in Openbaring 3:10 verwijst naar de grote verdrukking 
(iets wat zelfs post-tribulationisten zoals Gundry sterk erkennen), dan is het onmogelijk te zeggen 
dat de grote verdrukking in 70 nC. plaatsvond, omdat Openbaring toen niet geschreven was maar 
minstens 20 jaar later, en over “het uur van de verzoeking” wordt gesproken als van een toekomstige 
gebeurtenis (“die over heel de wereld komen zal”). Dus de belofte van bewaard worden voor het uur 
van verzoeking, die gedaan werd aan de kerk te Filadelfia, bevat geen verwijzing naar 70 nC. maar 
naar een toekomstige verdrukking die een wereldwijde omvang zal hebben 

3. Kijken door het venster van het boek Openbaring 
Sommigen trachten te zeggen dat het boek Openbaring geschreven werd tijdens het bestuur van kei-
zer Nero, vóór 70 nC. Als dat waar zou zijn, dan zou het denkbaar kunnen zijn dat de oordelen en 
verdrukkingen, waarover gesproken wordt in het boek Openbaring, werden vervuld in 70 nC. (al-
hoewel het duidelijk is voor iedereen die Openbaring letterlijk interpreteert dat de dingen die gebeu-
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ren in de hoofdstukken 6 tot 19 nooit werden vervuld in 70 nC. en nooit vervuld werden in de men-
selijke geschiedenis). 
Het bewijsmateriaal is duidelijk tegen een vroege datum van het boek Openbaring (zie Introduction 
to the N.T. by Everett F. Harrison en An. Introduction to the N.T., Vol. III door D. Edward Hiebert). 
Het was het getuigenis van de vroege Kerk dat de Apocalyps geschreven werd tijdens het latere deel 
van de regering van Domitianus, die keizer was van 81-96 nC. De vroegste getuige hiervan is 
Irenaeus3 die schreef dat Johannes zijn visioenen kreeg “niet lang sindsdien, maar bijna in onze dag, 
tegen het eind van Domitianus’ bestuur” (Adversus Haereses 5.30.3)4. Irenaeus schreef zo’n 85 jaar 
na de dood van Domitianus (zie Hiebert, p. 253). 
Maar zelfs als we een vroege datum zouden moeten accepteren, zouden we toch niet de positie kun-
nen accepteren die zegt dat de dingen die beschreven worden in Openbaring werden vervuld in 70 
nC. Laten we Openbaring 13 nemen als slechts één voorbeeld. Dit hoofdstuk beschrijft het volgen-
de: 1) een politiek leider die zo machtig is dat niemand oorlog tegen hem kan voeren (vers 4); 2) de 
gedwongen aanbidding van deze man door allen die op de aarde wonen (vers 8); 3) een verplicht 
merkteken op de rechterhand en op het voorhoofd (vers 16); 4) zij die dit merkteken niet hebben 
kunnen niet kopen of verkopen (een situatie waarvan velen menen dat dit onmogelijk zou zijn dan 
pas met de computertechnologie van onze tijd). Wie zou durven zeggen dat enige van deze dingen 
reeds vervuld werden? En als ze niet zijn vervuld, moet er een toekomstige vervulling zijn want an-
ders zou God een leugenaar zijn en het boek Openbaring zou niet waar zijn. Het enige alternatief 
zou zijn dat men het gezonde verstand en de gezonde taal in de steek zou laten en maakt dat de 
woorden iets anders betekenen dat wat ze zeggen. 

4. Kijken door het venster van de Antichrist (het beest van Openbaring 
en de man der zonde 2 Thessalonicenzen) 
Kimball heeft weinig te zeggen over de Antichrist in zijn boeken, behalve in verwijzing naar dispen-
sationalisten als zij die geloven in een persoonlijke Antichrist aan het eind der tijden. Maar Openba-
ring 13 en 2 Thessalonicenzen 2 kunnen niet genegeerd worden. Zelfs J. C. Ryle (geen dispensatio-
nalist), in zijn commentaar op Mattheüs 24, zegt: “Ik denk dat het goed is te zeggen dat Irenaeus, en 
Hilarius onder de vaders, en Ferus in de 16de eeuw, allen verwijzen naar de vervulling van dit deel 
van de profetie van onze Heer over het einde van de wereld, wanneer een persoonlijke Antichrist zal 
verschijnen. Hilarius beschouwt dit het vers, dat spreekt van ‘de gruwel van de verwoesting te zien 
staan op de heilige plaats’ [Mattheüs 24:15], als het vers dat zal vervuld worden bij de opkomst van 
een machtige persoonlijke Antichrist, die aanbeden zal worden door ongelovigen. In connectie met 
dit vers verdient 2 Thessalonicenzen 2:4 een aandachtige studie” (Expository Thoughts on the Gos-
pels, commentaren onder Mattheüs 24:15-18). 
De Antichrist, de Dag des Heren en de Verdrukking gaan allemaal samen. Waar de Antichrist is, 
daar zal je de grote verdrukking vinden. Als de Antichrist verschijnt aan het einde der tijden dan 
moet ook de verdrukking plaatsvinden! Een bewijs dat de Antichrist verschijnt aan het einde der 
tijden wordt gevonden in het simpele feit dat de persoonlijke Antichrist (“de mens van de wetteloos-
heid”; “de wetteloze”) wordt uitgeschakeld bij de heerlijkheid van Christus’ komst (2 Thessaloni-
cenzen 2:3, 8 en Openbaring 19:11-20). Christus kwam niet, en deze mens van de wetteloosheid 
werd niet vernietigd in 70 nC. Nero mag een antichrist (tegen Christus en tegen gelovigen) geweest 
zijn, in vele opzichten, maar hij was niet DE Antichrist. 

5. Kijken door het venster van Satan 
Waarom is de Grote Verdrukking zo groot en verschrikkelijk? Deze vraag wordt beantwoord in 
Openbaring 12:7-12. De duivel is uit de hemel geworpen voor een periode van 3½ jaar (“hij weet 
dat hij nog maar weinig tijd heeft”, vers 12), en hij komt naar de aarde in “GROTE WOEDE” (vers 
12, vandaar de GROTE VERDRUKKING). De wereld zal Satans geconcentreerde woede ervaren 
zoals die nooit was in het verleden(“Wee hun die de aarde en de zee bewonen”, vers 12). Deze tijd 

 
3 Irenaeus van Lyon, ca. 140 - 202 
4 Hier downloadbaar: http://www.verhoevenmarc.be/studiemateriaal.htm. 

http://www.verhoevenmarc.be/studiemateriaal.htm.
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van Satans furie is identiek aan de tijd dat het beest macht gegeven wordt (Openbaring 13:5). Inder-
daad, het is de draak (duivel) die het beest macht geeft (Openbaring 13:2). Deze periode van de gro-
te verdrukking voor alle aardbewoners zal eindigen na deze 3½ jaar wanneer het beest is verwoest 
door Christus’ komst (2 Thessalonicenzen 2:8) en Satan zal gebonden en geworpen worden in de 
afgrond of abyssos (Openbaring 20:1-3). De Romeinse invasie van 70 nC. was een moeilijke tijd 
maar niet waard vergeleken te worden met de toekomstige tijd van Grote Verdrukking, de tijd van 
Satans geconcentreerde woede op de aarde. 

6. Kijken door het venster van Gruwel van de Verwoesting 
Het grote teken van Mattheüs 24 is “de gruwel van de verwoesting”, vermeld in vers 15. Kimball 
interpreteert dit als de heidense (Romeinse) legers die op de heilige grond van Israël staan in 70 nC. 
Kimball is correct in het identificeren van de gruwel van Mattheüs 24:15 met deze die genoemd 
wordt in Daniël 9:27, maar hij heeft het mis wanneer hij beide referenties vervuld ziet in 70 nC. 
Eerst en vooral beschrijft Daniël 9:27 de 70ste jaarweek. De eerste 69 jaarweken (483 jaren) brengen 
ons tot “de Messias, de Vorst” (Daniël 9:25), en deze 483 jaren komen uit op de kruisiging van 
Christus (“de Messias uitgeroeid” - Daniël 9:26). Deze gruwel van de verwoesting komt in het mid-
den van de 70ste jaarweek (Daniël 9:27). Als er geen kloof is tussen de 69ste en 70ste jaarweek (zoals 
sommige niet-dispensationalisten geloven) dan zou de gruwel der verwoesting 3½ jaar na de kruisi-
ging komen. Dit zou zeker niet passen in de 70 nC. chronologie. En ook, als de gruwel van de ver-
woesting plaatsvond in 70 nC. zoals Kimball leert, dan moet het verbond met Israël, volgens Daniël 
9:27, 3½ jaar eerder getekend zijn geweest. Is er enig verslag in de geschiedenis van een zevenjarig 
verbond dat aangegaan werd met Israël 3½ jaar vóór 70 nC.? Uiteraard niet. Kimball’s theorie past 
niet in de letterlijke verklaringen van Daniël’s 70ste jaarweekprofetie. 
Voor ieder die profetie bestudeert zou het duidelijk moeten zijn dat de gruwel van de verwoesting 
het grote teken is dat het begin markeert van de laatste 3½ jaar vóór de wederkomst van Christus. 
Het boek Openbaring (wat Gods commentaar is op Daniël) noemt deze tijdsperiode opnieuw: 1260 
dagen (Openbaring 12:6, 14); 42 maanden (Openbaring 11:2; 13:5); 3½ jaar (Openbaring 12:14; 
Daniël 7:25; 12:7). Deze periode van intense beroering en verdrukking begint met de gruwel der 
verwoesting (Daniël 9:27; Mattheüs 24:15) en eindigt met de wederkomst van Christus (2 Thessalo-
nicenzen 2:8). Dus, volgens het boek Openbaring (dat Kimball vooral negeert), is Daniël’s 70ste 
week die zevenjarige periode die onmiddellijk de wederkomst van Christus voorafgaat. 
Verder bewijs wordt gevonden in Daniël 12:11 waar verklaard wordt dat er 1290 dagen zijn vanaf 
de gruwel van de verwoesting tot het einde (dit is 3½ plus 30 toegevoegde dagen). Wil Kimball ons 
doen geloven dat het eind van de wereld plaatsvond ongeveer 3½ jaar of 1290 dagen nadat de Ro-
meinen op Israël’s heilige grond stonden in 70 nC.? Deze zienswijze houdt geen steek (Kimball doet 
geen vermelding van Daniël 12:11 in zijn boek en vermijdt daarbij data die in strijd zijn met zijn 
profetische theorieën). 

7. Kijken door het venster van Christus’ heldere Voorzegging 
De Heer Jezus Christus liet ons niet in het duister met betrekking tot de tijd van de grote verdruk-
king. Hij vermeldt deze tijd van grote verdrukking in Mattheüs 24:21. Hij zegt ons dat het een “korte 
tijd” zal zijn (Mattheüs 24:22) hetgeen in harmonie is met alles in de passages in Daniël en Openba-
ring die spreken van 3½ jaar (en zie “weinig tijd” in Openbaring 12:12 wat verwijst naar diezelfde 
periode van 3½ jaar). Christus vertelt ons dan in duidelijke taal dat Zijn komst onmiddellijk zal 
plaatsvinden na deze verdrukking (Mattheüs 24:29-30). Dus wordt ons gezegd door de Heer dat de 
Grote Verdrukking onmiddellijk vóór Zijn terugkeer geschiedt, niet in 70 nC., en na bijna 2000 jaar 
is Hij nog steeds niet gekomen. Dit harmonieert met het boek Openbaring welke de verdrukking 
weergeeft in de hoofdstukken 6-18 en de wederkomst van Christus in hoofdstuk 19. Dit is in harmo-
nie met 2 Thessalonicenzen 2 welke Schriftplaats de mens van de wetteloosheid onmiddellijk vóór 
de komst van Christus plaatst. Dit is in harmonie met het boek Daniël (in het bijzonder Daniël 12:1-
2) welke de verdrukking plaatst net vóór de opstanding [van de gelovige martelaren die stierven in 
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de verdrukking]5 die plaatsvindt bij de komst van Christus. Zelfs Kimball erkent de kracht van dit 
argument: “At first glance, the word ‘then’ (Mt. 24:30) would seem to strongly suggest that the se-
cond coming was to follow immediately after the tribulation of those days”. 
Maar Kimball interpreteert het anders. Hij ziet een grote tijdsspanne (kloof) tussen Mattheüs 24:29 
en 24:30 (zo’n 2000 jaar). Zijn volgorde van gebeurtenissen is deze: 1) verdrukking over de natie 
van Israël, 2) onmiddellijk gevolgd door een lange periode die gekarakteriseerd wordt door onrust en 
instabiliteit onder de naties (dat is zijn niet-letterlijke interpretatie van wat er gebeurt met de zon, 
maan en sterren van vers 29), 3) daarna eindigend met de tweede komst van Christus in heerlijkheid 
en macht. Het is interessant dat zij die dispensationalisten beschuldigen van het uitvinden van een 
kloof van 2000 jaar voor de kerkbedeling soms zélf afkomen met erg indrukwekkende kloven! Het 
probleem met deze interpretatie is dat ze elke betekenis van vers 33 wegneemt. Christus gaf duide-
lijke signalen met betrekking tot Zijn komst (zie Mattheüs 24:3), maar Kimball’s schema verwijdert 
al deze dingen en zegt dat er geen tekenen zijn, en dus kan men nooit weten wanneer Hij nabij is 
(vers 33)6! Kimball’s zienswijze maakt ook Lukas 21:28 betekenisloos.[2] 

8. Kijken door het venster van Daniël’s 70ste Jaarweek 
Dit werd al besproken onder punt 6. Gleason L. Archer, zegt in zijn commentaar op Daniël in The 
Expositor’s Bible Commentary (Vol. 7), dit: “De reden voor onze gedetailleerde bespreking van de 
zes doelen van Daniël 9:24 is dat het finale eindpunt van de 70 jaarweken eerst moet vastgesteld 
worden voordat de kwestie van de 70ste week goed aangepakt kan worden. Indien alle zes doelen 
eigenlijk werden bereikt door de kruisiging van Christus en de stichting van de vroege kerk zeven 
jaar na Zijn dood, dan zou het fair kunnen zijn aan te nemen dat de hele 490 jaren van de 70 weken 
moeten begrepen worden als dat ze mekaar opvolgen en hun einde bereiken in het jaar 37 nC.  
Maar vermits alle of de meeste van deze zes doelen nog steeds niet vervuld blijken te zijn, volgt 
daaruit dat, als de 70ste week vervuld moet worden, deze moet geïdentificeerd worden als de laatste 
zeven jaren vóór Christus’ wederkomst op aarde als millenniale Koning” (p. 113). 

 
Uit: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/70-jaarweken-Daniel.pdf  

Kimball geeft in zijn boek weinig aandacht aan Daniël’s 70ste jaarweek en hij bespreekt niet wanneer 
deze zevenjarige periode begint en wanneer ze eindigt. Dit is typisch voor Kimball’s geschriften. Hij 
behandelt passages die ertoe neigen zijn positie te ondersteunen maar lijkt gerieflijk grote delen pro-
fetische Schrift te negeren die zeker van invloed zijn op deze vragen maar die niet harmoniseren met 
zijn systeem van eschatologie. Bijvoorbeeld, in zijn boek over de Grote Verdrukking wordt geen 
melding gemaakt van Openbaring 3:10 en er wordt erg weinig gezegd over de rest van Openbaring. 
Ook 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 2 wordt voornamelijk genegeerd en nauwelijks wordt er iets 
gezegd over een persoonlijke Antichrist (behalve voor het feit dat dispensationalisten in zo’n per-
soon schijnen te geloven!) 

9. Kijken door het venster van de Opstanding 

 
5 Zie http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Opstanding.pdf, of verderop het schema van de Opstanding onder punt 9. 
6 Dit teken van de vijgenboom is een voor de Joden. Zie http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Rede-Laatste-Dingen.pdf. 

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/70-jaarweken-Daniel.pdf
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Opstanding.pdf,
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Rede-Laatste-Dingen.pdf.
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In Daniël 12:1-2 wordt de grote verdrukking (vers 1) gevolgd door de opstanding (vers 2). Dit is in 
harmonie met het boek Openbaring dat ook de opstanding (hoofdstuk 20) plaatst na de verdrukking 
(hoofdstukken 6-19). Dit past niet in Kimball’s systeem omdat het duidelijk is dat er geen opstan-
ding gebeurde rond 70 nC. 

 
Uit: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Opstanding.pdf 

10. Kijken door het venster van Israël’s Bevrijding 
Daniël 12:1-2 en Jeremia 30:7 spreken beide van de grote verdrukking en beide leren dat Israël op 
goddelijke wijze daaruit verlost zal worden. Israël’s grote Verlosser kwam Zijn volk niet te hulp in 
70 nC. maar Romeinen 11:26 leert dat Christus de Verlosser zal komen om Zijn volk te bevrijden 
aan het einde der tijden (nadat de volheid van de heidenen is binnengegaan - Romeinen 11:25). In 
die tijd zullen de beloften van het nieuwe verbond met Israël letterlijk vervuld worden (Romeinen 
11:27) overeenkomstig de beloften die gevonden worden in Jeremia 31:31-34, welke verordeningen 
nooit zullen wijken (Jeremia 31:35-37)! Met andere woorden, de grote verdrukking moet onmiddel-
lijk gevolgd worden door Gods bevrijding (Daniël12:1; Jeremia 30:7) die teweeggebracht zal wor-
den door de tweede komst van Christus (Romeinen 11:27). De verwoesting van Jeruzalem in 70 nC. 
was een tijd van Gods oordeel over de natie, niet een tijd van vreugdevolle bevrijding. 

11. Kijken door het venster van de Uniciteit van de Verdrukking 
De Bijbel stelt herhaaldelijk dat de grote verdrukking een unieke tijd van beroering is zoals nooit 
eerder geweest is en zoals ook niet meer zal voorkomen in de toekomst. Hier enkele uitdrukkingen: 
“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); “Het zal een benauwde tijd zijn, 
zoals er niet geweest is sinds er een volk is geweest tot op die tijd” (Daniël 12:1); “Wee! Want die 
dag is groot, er is er geen als hij. Het is een tijd van benauwdheid voor Jakob” (Jeremia 30:7). 
Was 70 nC. echt de ergste tijd van verdrukking die Israël ooit heeft ervaren? Was deze erger dan wat 
gebeurde met de natie tijdens Wereldoorlog II onder Hitler toen miljoenen Joden vermoord werden? 
De Joodse oorlog was een erg moeilijke tijd voor de Joodse natie zoals Kimball documenteert (ci-
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teert uit Josephus, enz.) en misschien een rivaal van de Holocaust in zijn hevigheid. Maar wanneer 
de echte Grote Verdrukking komt aan het einde der tijden dan zal het dwaas zijn deze te vergelijken 
met 70 nC. of met de Tweede Wereldoorlog. Het zal verreweg de ergste tijd van verdrukking zijn 
die de natie ooit gekend heeft. Het zal een onvergelijkbare tijd van beroering zijn. Wegens de furie 
van Satan (Openbaring 12) en de terreur van de regering van het “beest” (Openbaring 13) zal de 
toekomstige verdrukking veel erger zijn dan wat de Romeinen deden in 70 nC. en wat Hitler deed in 
de 20ste eeuw, hoe erg die dagen ook waren.[3] 

12. Kijken door het venster van de hele Wereld 
In de Joodse oorlog gebruikte God de Romeinen als Zijn instrument van oordeel tegen de natie Isra-
el die hun Messias afgewezen hadden. De wereld was daar als zodanig niet bij betrokken - enkel de 
natie Israël. Het was een tijd van benauwdheid voor Jakob, maar niet voor alle andere volkeren in de 
wereld. Dit past niet in de beschrijving van de grote verdrukking zoals beschreven in het profetische 
Woord. De Bijbel zegt dat deze toekomstige tijd van beproeving over de hele WERELD zal komen 
(Openbaring 3:10). De oordelen in het boek Openbaring zijn wereldomvattend en alle aardbewoners 
zijn daarin betrokken. Zie ook Openbaring 13:7, 8, 12, 14, 16, enz.. Zelfs Mattheüs 24 geeft aan dat 
de hele wereld dan in de kijker zal staan, niet slechts één natie (zie de verzen 6, 7, 9, 14, 21, enz.). 
Datgene wat plaatsvond in 70 nC. is geen match voor de beschrijving van de Grote Verdrukking die 
wijst op een wereldwijde tijd van smart.[4] 

13. Kijken door het venster van Religie 
Tijdens de verdrukking zal er een unieke situatie bestaan op aarde. Er zal een gedwongen aanbid-
ding zijn van een man (Openbaring 13; 2 Thessalonicenzen 2) en deze aanbidding van “de mens van 
de wetteloosheid” zal voor de hele wereld gelden en zal afgedwongen worden met de doodstraf 
(Openbaring 13:5). De wereld heeft eerder nooit zulke situatie gekend en zoiets vond niet plaats in 
70 nC. 

14. Kijken door het venster van Politiek 
Tijdens de verdrukking zal er een werelddictator zijn zoals de wereld nooit gekend heeft (Openba-
ring 13:1-5). Hij zal de volledige politieke controle hebben over de wereld, 42 maanden lang. Hij zal 
zijn macht en gezag van de duivel krijgen (Openbaring 13:2-3). Vandaag geeft het evenwicht van de 
machten onder de naties enige maat van zekerheid en veiligheid in de wereld, maar in de toekomst 
zal alle macht gecontroleerd worden door Satan’s man. Niets gelijkaardigs vond plaats in 70 nC. 

15. Kijken door het venster van de Handel 
Tijdens de verdrukking zal op individuen een soort van “merkteken” geplaatst worden en zonder dit 
merkteken zal niemand in staat zijn te kopen of te verkopen. Vóór de 20ste eeuw was het moeilijk in 
te beelden hoe dat zou kunnen gebeuren. Vandaag is het niet moeilijk te begrijpen hoe bv. een of 
andere soort van geïmplanteerde computerchip Openbaring 13:16-18 tot een realiteit zou kunnen 
brengen. Dit werd niet vervuld in 70 nC. en is nooit ergens vervuld in de geschiedenis. Het moet dus 
een toekomstige vervulling hebben omdat “de Schrift moet vervuld worden”. Kimball en anderen 
kunnen zulke passages negeren of ze weg vergeestelijken, of ze kunnen dispensationalisten bespot-
ten omdat ze die dingen letterlijk nemen, maar het feit blijft dat de dag zal komen waarin deze din-
gen zullen gebeuren, net zoals de Schrift zegt. 

16. Kijken door het venster van de Naties 
In 70 nC. kwam EEN NATIE, Rome, tegen Israël op in een oordeel. Op het einde der tijden zullen 
VELE NATIES zich bijeenverzamelen (Openbaring 19:19; Psalm 2:2; Zacharia 12:9). Zacharia 12:9 
b.v. werd niet vervuld in 70 nC. maar het zal vervuld worden aan het einde der tijden. De toekomsti-
ge grote verdrukking omvat alle naties, niet slechts één natie. 
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CONCLUSIE 
Deze zestien vensters, afzonderlijk beschouwd en allemaal samen genomen, voorzien in ruim bewijs 
om aan te tonen dat de profetische Schriften vooruit wijzen naar een tijd, vlak vóór de tweede komst 
van Jezus Christus, wanneer de wereld de grootste tijd van beroering zal ervaren die zij ooit gekend 
heeft. Als gelovigen in Jezus Christus kunnen we ons verheugen dat God ons zal “bewaren voor het 
uur van de verzoeking, die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te ver-
zoeken” (Openbaring 3:10). Kimball’s systeem van eschatologie staat op een fundering van zand. 
Het hele huis dat hij op zijn fundament heeft gebouwd (zoals de ontkenning van de pre-trib Opna-
me) is ongezond en moet instorten. 

Eindnoten: 
[1] The following authors are examples of non-dispensationalists who believe the great tribulation was fulfil-
led in connection with the Jewish War during the first century A.D. Savid Chilton (The Great Tribula-
tion),Kenneth Gentry (The Best of  Revelatiion) and John L. Bray (The Great Tribulation). 

[2] Kimball’s position is clearly refuted in a doctoral thesis entitled A Chronology of Matthew 24:1-44 by 
John F. Hart (275 pages, available through the inter-library loan from the Grace Theological Seminary Li-
brary, Winona Lake, Indiana). 

[3] For example, under Hitler approximately one-third of the world’s Jewish population was wiped out. 
During the great tribulation, two-thirds will perish (Zech. 13:8). 

[4] See also Luke 21:25-26: ‘upon the earth... .those things which are coming on the earth’; and remember 
these things will take place at the end of the age (Luke 2 1:28), not throughout the interadvent period as Kim-
ball believes. True, men live in perplexity and fear today, but this is not worthy to be compared with the per-
plexity and fear that will overwhelm them in the coming days of vengeance. 

 

 

Bestudeer ook: 

o Rubriek “Preterisme”: http://www.verhoevenmarc.be/index.htm#preterisme  

o Het Boek Openbaring: http://www.verhoevenmarc.be/openbaring.htm  
o De (imminente) Opname van de Gemeente: http://www.verhoevenmarc.be/opname.htm  
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