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De tijd van de Verdrukking 
Hoofdstuk 11/13 in de reeks “Licht op de dispensaties” 

Bron: http://www.middletownbiblechurch.org/  
NL-vertaling: http://www.verhoevenmarc.be/dispensaties.htm  

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV) 
Bewerkt door M.V. Update 13-12-2015 

 

Na de Kerk terug de Wet 
Het is belangrijk dat wij een goed inzicht hebben in het wezen en de aard van de verschillende be-
delingen of dispensaties, namelijk enerzijds die van Israël en anderzijds die van de Gemeente of 
Kerk. 
Verschillende Schriftplaatsen geven aan dat in de komende verdrukkingstijd, na de Opname van de 
Gemeente, God Zich weer bemoeit met Israël en voor hun geestelijke opstanding zorgt. Dat is ook 
het geval voor de bekende “Rede over de laatste dingen” van de Heer Jezus (Mattheüs 24 en 25). 
De daarin beschreven eindtijdervaringen voor Israël in de verdrukking worden duidelijk onder-
scheiden van de Gemeente in háár eindtijd, vlak vóór de Opname. De “laatste dagen” voor de Ge-
meente zijn namelijk niet die van Israël, en anderzijds liggen de “laatste dagen” van Israël in het 
tijdvak van de zevenjarige verdrukking en hebben ze op hun beurt helemaal niets met de Gemeente 
te maken! Zie “De rede over de Laatste Dingen” :  
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Rede-Laatste-Dingen.pdf  

De sleutel tot begrip 
Een eerste maar beperkte vervulling van de “profetie over de laatste dingen” kwam tot stand in 70 
n.C., toen de Romeinen Jeruzalem verwoestten en de Joden over de hele wereld werden verspreid 
(Diaspora). In die tijd werd echter het gedeelte van Mattheüs 24:29-31 (Markus 13:24-27; Lukas 
21:25-27) niet vervuld, namelijk: de wederkomst van de Heer. 
Wij die vlak voor de wederkomst leven moeten deze profetische Schriftplaatsen nu bezien in de 
grotere dimensie die ze hebben, namelijk de uiteindelijke en algehele vervulling. Ze hebben nu een 
relevante betekenis voor enerzijds de Gemeente, die door haar Heer vóór de zevenjarige verdruk-
king in de lucht zal opgenomen worden naar het vaderhuis, en anderzijds de Joden die tijdens deze 
verdrukking tot bekering zullen komen en daarna hun Messias op aarde zullen zien verschijnen.  
In de verdrukkingstijd neemt God de draad met Israël terug op en dan is het gemeente- of genade-
tijdperk afgesloten. Israël en Gemeente staan op totaal verschillende verbondsgronden. Christenen 
VERwachten hun Heer ALTIJD: de Heer komt voor de belijdende kerk op een uur dat niemand 
kent. Christenen moeten beslist geen tekenen AFwachten en zij zullen de komende Antichrist* en 
de verdrukking geenszins meemaken. Joden echter krijgen tekenen waarnaar zij IN de verdruk-
kingstijd zullen uitkijken als bakens van waarschuwing, attentie en bemoediging. 
* Zie “Wie is in Openbaring 13 de Antichrist?”  
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Antichrist-in-Op13.pdf  

Joden, Christenen en Volken 
De “rede over de laatste dingen” in Mattheüs 24-25 laat zich opsplitsen in drie thematische delen 
die toepasselijk zijn voor Joden, Christenen en de Volken:  

1. Joden: in Mattheüs 24:1-35 zijn alle kenmerken Joods en van toepassing op de Joden. 
2. Christenen: in Mattheüs 24:36 tot Mattheüs 25:30 gaat het over waakzaamheid voor ‘de dag 

des Heren’ en de voorafgaande komst van de Heer tot zijn bruid, de Gemeente. 
3. Volken: in Mattheüs 25:31-46 gaat het over het oordeel over de Volken, aan het begin van 

het vrederijk. 

http://www.middletownbiblechurch.org/
http://www.verhoevenmarc.be/dispensaties.htm
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Rede-Laatste-Dingen.pdf
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Antichrist-in-Op13.pdf
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De rede over de laatste dingen 
Lees hierover meer in “De rede over de Laatste Dingen” : 
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Rede-Laatste-Dingen.pdf 

Lees Mattheüs 24:1-3. 
Als we naar Mattheüs 24 kijken, dan zien we in de eerste drie verzen de behandelde onderwerpen 
van de profetie, overeenkomstig de vragen van Jezus’ discipelen, en dat zijn: 

I. Het tijdstip waarop de tempel zal afgebroken worden.  

II. Het teken van Christus’ komst (Gr. parousia, tegenwoordigheid, aankomst) 
III. Het teken van de voleinding van de “eeuw” (Gr. aionos, tijdperk).  

Nu zijn de tempel en de vraag naar tekenen eigen aan de Joden (1 Korinthiërs 1:22; Mattheüs 12:38; 
Johannes 4:48). We hebben hier te doen met een vraag VAN de Joden en VOOR de Joden. Dit heeft 
niets met de Gemeente te maken, maar alles met Israël. De Gemeente kan er wel wat uit leren, zoals 
uit de gehele Schrift trouwens (Romeinen 15:4), maar dat is wat anders dan de profetie rechtstreeks 
op haar toepassen! 
In 70 n.Chr. werd de profetie betreffende de tempel vervuld. Delen II en III van de profetie echter 
werden toen niet vervuld. Dit komt omdat het gemeentetijdperk nog tussen de Israëltijdperken in 
geschoven moest worden, als een ent op de edele olijfboom, waarvan tijdelijk takken waren afge-
broken. Maar dat was op het moment van de profetie nog een “verborgenheid” (Romeinen 11:16-
25; Efeziërs 3:3-6; Kolossenzen 1:24-27). 

Lees Mattheüs 24:4-14. 
Dit gedeelte is niet voor de Gemeente bedoeld want zij moet geen tekenen afwachten maar hun 
Heer altijd verwachten. Ook de uitdrukking “wie zal volharden tot het einde zal behouden worden” 
(Mattheüs 24:13) kan niet op de Gemeente slaan, want voor hen is behoud geen zaak van eigen vol-
harding.  
Nergens in het Nieuwe Testament wordt tot christen-gelovigen gezegd dat zij voor hun behoud 
moeten volharden. Gód is hun volharding (Romeinen 15:5; 1 Korinthiërs 1:11)! De kerk, gezien als 
christelijk getuigenis op aarde (met daarin ware en naamchristenen), wordt gevraagd te WAKEN. 
De Gemeente wordt ook niet misleid door het optreden van valse christussen. De Gemeente ver-
wacht geen op aarde verschijnende Christus, maar een OPNAME, “de Heer tegemoet in de lucht” (1 
Thessalonicenzen 4:17), naar het Vaderhuis (Johannes 14:3). 
Het gaat hier over Israëlieten die zullen leven ná de opname van de Gemeente. Zij zullen dan pas tot 
bekering komen en gaan uitkijken naar de (weder)komst van hun Messias. Zij krijgen waarschu-
wingen te horen opdat zij – in de verdrukkingstijd die dan is losgebarsten – zouden “volharden tot 
het einde”. Zij krijgen o.a. te horen dat dit nog maar een “begin van de weeën is” die over de aarde 
komen. Deze periode is de eerste halve jaarweek, naar analogie met de tweede helft van deze profe-
tische “week” in Daniël 9:27. Daarna moet de verschrikkelijke “grote verdrukking” komen. Daarop 
komen we nog terug. 
Wat hier wordt beschreven komt overeen met Openbaring 6: de verbreking van de eerste zes zegels. 
In die tijd wordt niet meer het evangelie van de genade gepredikt, maar “het evangelie van het ko-
ninkrijk” (Mattheüs 24:14), en door de Joden (zie de “twee getuigen” in Openbaring 11). 

Lees Mattheüs 24:15-28. 
Bemerk goed de Joodse kenmerken: “heilige plaats” (de herbouwde tempel!), “Jeruzalem”, “zij die 
in Judea zijn” en “sabbat”. Deze passage heeft geheel niets met de Gemeente van doen, maar alles 
met de Joden, die in hun land zijn teruggekeerd.  
Zoals hierboven reeds werd opgemerkt: de Gemeente wordt niet misleid door valse christussen. Zij 
ziet niet uit naar een op aarde verschijnende Christus, maar zij verwacht een plotselinge, hemelse 
opname die zij altijd moet verwachten, onafgezien gebeurtenissen of tijden. 

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Rede-Laatste-Dingen.pdf
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Hier begint de “grote verdrukking”. De Joden kunnen het tijdstip ervan gemakkelijk berekenen zo-
dat het hen niet onverwachts overvalt. Ze omvat de tweede helft van de “week” in Dan 9:27. Deze 
is 1260 dagen (Openbaring 11:3; 12:6), 42 maanden (Openbaring 11:2; 13:5) of “een tijd, tijden en 
een halve tijd” (Daniël 7:25; 12:7; Openbaring 12:14) lang. Dit zijn 3,5 profetische jaren.  
De grote verdrukking begint onzichtbaar met het neerwerpen van de duivel uit de hemel (Openba-
ring 12:7-9). Daarop komen we nog terug. 
In Daniël 12:11 lezen we dat aan het begin van de laatste halve week het dagelijks offer zal worden 
gestaakt en dat daarvoor in de plaats een “gruwel” zal worden opgericht (Daniël 9:27 en 12:11; 
Mattheüs 24:15; Markus 13:14). Dit is het zichtbare begin van de “grote verdrukking” (Mattheüs 
24:21; Markus 13:19; Openbaring 7:14). Dit is de “tijd van benauwdheid voor Jakob” (Jeremia 
30:7; zie ook Daniël 12:1). 

Lees Mattheüs 24:29-31. 
De Heer verschijnt nu zichtbaar voor iedereen die op aarde leeft. Dit is niet bedoeld voor de Ge-
meente, want hun opname is reeds achter de rug. Bij de opname verschijnt de Heer voor de Ge-
meente alléén, zijn bruid, wanneer ze wordt opgenomen, “de Heer tegemoet in de lucht” (1 Thessa-
lonicenzen 4:17).  
Hier in Mattheüs 24:30 komt de Heer fysisch terug op aarde, op dezelfde wijze als dat hij van zijn 
discipelen was vertrokken, bij de hemelvaart:  
“En toen zij, terwijl Hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee man-
nen stonden bij hen in witte kleding, die ook zeiden: Galilese mannen, waarom staat u omhoog te 
kijken naar de hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze 
terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan” (Handelingen 1:10-11). 
De tijdslijn maakt nu een sprong en loopt verder in Mattheüs 25:31, alwaar het oordeel over de vol-
ken begint.  

Lees Mattheüs 24:32-35. 
“Wanneer gij al deze dingen zult zien” (vs. 33): zoals betoogd moet de Gemeente geen tekenen 
AFwachten, maar in alle tijden en omstandigheden haar Heer VERwachten: Titus 2:13; 1 Thessalo-
nicenzen 1:10; Filippenzen 3:20. De Schriftplaatsen over de Opname spreken NOOIT over vooraf-
gaande tekenen: Mattheüs 24:36-44; Johannes 14:1-3; 1 Korinthiërs 15:51-55; 1 Thessalonicenzen 
1:9, 10. Deze gelijkenis heeft daarom weer niets van doen met de Gemeente. 
De vijgenboom is Israël (vgl. Lukas 13:6-9). Uit de vijgenboom-gelijkenis mag Israël leren, dat 
wanneer zij “al deze dingen” zullen zien gebeuren, de zomer nabij is, en dat betekent dat de komst 
van de Messias en zijn vrederijk “nabij is, voor de deur” (vs. 33). Het uitlopen van de vijgenboom is 
in de eerste plaats een beeld van “deze dingen”, namelijk de ontwikkelingen die precies gebeuren 
zoals de Heer ze in zijn rede heeft voorzegd. 
In Lukas 21:29-31 spreekt de Heer niet enkel over de vijgenboom maar ook over alle bomen: ook 
de naties van de eindtijd komen tot ontwaken.  
Wij zien in ònze tijd dat Israël aan een nationale heropstanding bezig is, sinds 1948, maar dat is 
niet de eigenlijke vervulling van Jezus’ woorden. De woorden van de Heer betreffen het Israël van 
de eindtijd, ná het Gemeentetijdperk, in de zeventigste jaarweek. In Jezus’ rede van de laatste din-
gen is eerder een geestelijk ontwaken bedoeld.  
Wij kunnen in de huidige nationale ontwikkelingen wel een voorbode zien, namelijk dat ook de 
geestelijke heropstanding niet meer veraf kan zijn, maar de tempel is nog niet herbouwd, de ere-
dienst is nog niet hersteld en de Joden zijn nog steeds “verhard” (Romeinen 11:25). Als echter (een 
deel van) Israël geestelijk zal ontwaken dàn is de zomer nabij, en dat betekent dat de komst van de 
Messias en zijn vrederijk “nabij is, voor de deur” (vs. 33). 

De tijd van de verdrukking is de in Daniël geprofeteerde 70ste jaarweek 
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Wij weten dat na de Opname “de ongerechtige”1 (2 Thessalonicenzen 2:8), de “Antichrist”2 (1 Jo-
hannes 2:18) zal komen. Zie over de Antichrist “Wie is in Openbaring 13 de Antichrist?” 
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Antichrist-in-Op13.pdf  
Deze brengt een door God toegelaten krachtige dwaling: “En daarom zal God hun een krachtige 
dwaling zenden, zodat zij de leugen geloven, opdat zij allen veroordeeld worden die de waarheid 
niet geloofd hebben, maar een behagen hebben gehad in de ongerechtigheid” (2 Thessalonicenzen 
2:11-12). Daarnaast zullen er mensen zijn die in die tijd het evangelie aannemen. Dit zal mogelijk 
worden door de wereldomvattende prediking van het “Evangelie van het Koninkrijk” door de Joden 
(Mattheüs 24:14). Vele Joden en heidenen zullen dan tot bekering komen, tijdens “het uur van de 
verzoeking” (term in Openbaring 3:10), wanneer de oordelen op de aarde losbreken, zoals vanaf 
Openbaring 6 beschreven wordt. 
“Het uur van de verzoeking” (Openbaring 3:10) omvat de periode tussen de Opname en de ver-
schijning van de Heer. In die tijd (de tweede helft) is er “de grote verdrukking”. De Heer sprak er-
over in Openbaring 2:22. Verder wordt ze genoemd met betrekking tot de “grote menigte” uit de 
volken in 7:9, 14. Met betrekking tot te Joden was erover geprofeteerd in Jeremia 30:7, Daniël 12:1 
en Mattheüs 24:21. Zie verderop onder “De Grote Verdrukking”. 
De “grote verdrukking” zal ingeluid worden wanneer Satan uit de hemel op aarde geworpen wordt 
(Openbaring 12:12-13) en zal 3,5 profetische jaren of 1260 dagen duren (Openbaring 11-13). Dat 
komt overeen met de tweede helft van de zeventigste jaarweek uit Daniël 9:24-27. Zie in onder-
staand schema de periode van de 70ste jaarweek: 

 
Zie de bespreking en uitleg bij bovenstaand schema “De 70 jaarweken in het boek Daniël”: 

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

De eerste oordelen in de verdrukkingstijd (zes zegels, Openbaring 6) zullen ná de Opname en vóór 
de eigenlijke Grote Verdrukking plaatsvinden. Dit is de eerste helft van de zeventigste jaarweek van 
Daniël. Die eerste periode, na de opname van de Gemeente, begint met ongeëvenaarde verschrik-
kingen die zullen leiden tot de definitieve vestiging van het (herstelde) Romeinse rijk, met aan het 
hoofd een dictator, die een zevenjarig verbond zal sluiten met Israël: 

“Hij zal voor velen het verbond versterken, één week lang. Halverwege de week zal Hij slacht-
offer en graanoffer doen ophouden. Over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn, zelfs tot 
aan de voleinding, die, vast besloten, uitgegoten zal worden over de verwoeste” (Daniël 9:27). 
“Omdat u zegt: Wij hebben een verbond gesloten met de dood, en met het rijk van de dood zijn 
wij een verdrag aangegaan, wanneer de alles wegspoelende gesel voorbijtrekt, komt hij niet bij 
ons, want van de leugen hebben wij ons toevluchtsoord gemaakt en in het bedrog hebben wij ons 
verborgen … Dan zal uw verbond met de dood tenietgedaan worden, uw verdrag met het rijk 
van de dood zal geen stand houden. Trekt de alles wegspoelende gesel voorbij, dan zult u door 
hem afgeranseld worden” (Jesaja 28:15, 18). 

 
1 Textus Receptus: ho anomos (de wetteloze). Van het Gr. anomia: wetteloosheid, onwettigheid; onwettige daad; god-
deloosheid (Prisma G/N). 
2 Het woord Antichrist bestaat uit anti + christ. Anti = in de plaats van. In het Nederlands heeft anti wel de betekenis 
van “tegen” (antimilitarist, antipapist), maar het Griekse woord anti betekent in de plaats van. Zo is het bijvoorbeeld 
ook vertaald in Matthéüs 2:22: “Toen hij hoorde, dat Archelaüs koning in Judea was in de plaats van [anti] zijn vader 
Herodes …”. Dit verklaart tevens het begrip antichrist: in de plaats van Christus. 

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Antichrist-in-Op13.pdf
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/70-jaarweken-Daniel.pdf
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De tweede helft van dit verbond (3,5 jaar) is de periode van de “Grote Verdrukking”, voor Israël en 
de volken.  

De Grote Verdrukking 
“Het uur van de verzoeking” (Openbaring 3:10) omvat de periode tussen de Opname en de verschij-
ning van de Heer. In die tijd is er ook nog “de grote verdrukking”: de laatste 3,5 jaren. De Heer 
sprak erover in Openbaring 2:22: 

“Zie, Ik werp haar [Izebel] te bed met hen die overspel met haar plegen, in grote verdrukking”. 
Verder wordt de Grote Verdrukking genoemd met betrekking tot de “grote schare” uit de volken in 
Openbaring 7:9, 14: 

“Dezen zijn het die uit de grote verdrukking komen”. 
Hier staat dus niet “een grote verdrukking”. Met betrekking tot te Joden was erover geprofeteerd in 
Jeremia 30:7 als de “tijd van benauwdheid voor Jakob”: 

“Wee! Want die dag is groot, er is er geen als hij. Het is een tijd van benauwdheid voor Jakob, 
toch zal hij daaruit verlost worden”. 

En verder Daniël 12:1: 
“In die tijd zal Michaël opstaan, de grote vorst, hij die uw volksgenoten bijstaat. Het zal een be-
nauwde 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”. 

Onze Heer zegt in Mattheüs 24:21-22, met het oog op deze profetie van Daniël: 
“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”. 

De Grote Verdrukking is een tijd die duidelijk in de Schrift wordt aangegeven. Ze zal ingeluid wor-
den wanneer de Satan uit de hemel op aarde geworpen wordt (Openbaring 12:12-13) en zal 3,5 pro-
fetische jaren of 1260 dagen duren (zie uitleg bij Openbaring 11-13). Dat komt overeen met de 
tweede helft van de zeventigste jaarweek uit Daniël 9:24-27. Aan het eind daarvan komt de Heer 
zichtbaar naar de aarde om Zijn koninkrijk op te richten. 
 

 
“70 jaarweken in het boek Daniël”: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/70-jaarweken-Daniel.pdf 

“De rede over de Laatste Dingen” : http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Rede-Laatste-Dingen.pdf 
De bespreking van Openbaring: http://www.verhoevenmarc.be/openbaring.htm  

“Licht op de dispensaties”: http://www.verhoevenmarc.be/dispensaties.htm 
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