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WELKE TEKENEN ZULLEN VOORAFGAAN aan de wederkomst van onze Heer Jezus Christus? Deze vraag is vandaag een erg populair thema onder christenen. Welbekende bijbelleraren hebben veel aanhang verkregen door een datum te plakken op de wederkomst van Christus. Sommigen
wijzen op politieke, economische, religieuze en aardse ontwikkelingen die, zo zeggen zij, moeten
gebeuren vóór de komst van de Heer om zijn Kerk op te nemen. Zij verwijzen naar bijbelpassages
die hun beweringen schijnen te ondersteunen. Het Woord van God echter presenteert een imminente
1
wederkomst van de Heer Jezus Christus: Hij kan op dit eigenste moment komen! Geen rampzalige
fenomenen op aarde, noch in de hemelen; geen politieke, religieuze of economische ontwikkelingen;
geen profetieën moeten vervuld worden vóór Jezus Christus kan terugkeren om Zijn Bruid op te halen (Johannes 14:1-6; Efeziërs 5:23-32).
Waarom dan bestaat er zo’n verwarring over dit onderwerp? Het is gewoon dit: er is bij velen geen
duidelijk onderscheid tussen enerzijds de tijd die voorafgaat aan Jezus’ wederkomst in de lucht, voor
de heiligen, en anderzijds de tijd die voorafgaat aan Jezus’ wederkomst naar de aarde, met de heiligen, voor de installatie van Zijn Duizendjarige Koninkrijk. Deze twee gebeurtenissen hebben een
grote dispensationele2 betekenis en moeten apart gezien worden. Alle tekenen die in de Schrift voorafgaan aan “de wederkomst van Christus” moeten in de correcte context en dispensationele omlijsting geplaatst worden. De juiste volgorde van de profetische gebeurtenissen is als volgt:
1. De “laatste tijden” (1 Timotheüs 4:1) of “laatste dagen” (2 Timoyheüs 3:1) van de Kerkbedeling (dat is vandaag).
2. De wederkomst van de Heer Jezus Christus voor Zijn Bruid: de Opname3 van de Kerk (1
Thessalonicenzen 4:13-18).
3. De zevenjarige Verdrukkingstijd op aarde (Openbaring 4-19); de “Zeventigste jaarweek van
Daniël”4 (Daniël 9:24-27); het “laatste der dagen” voor Israël (Jeremia 30:22-24).
4. De wederkomst van de Heer Jezus Christus “met grote kracht en heerlijkheid” om Zijn duizendjarige aardse regering - het Millennium - te installeren (Mattheüs 24:29-30; Openbaring
20).
Wij bevinden ons nu in de “laatste tijden” of “laatste dagen” waarnaar de apostelen verwezen toen zij
de Kerk toespraken. De schriftgedeelten die deze tijdsperiode beschrijven, moeten daarom toegepast
worden op de gelovige in deze Kerkbedeling. Bijbelteksten die over deze kwalificatie beschikken
zijn 1 Timotheüs 4:1-5; 2 Timotheüs 3:1-9; 2 Timotheüs 4:3-4; en 2 Petrus 3:3-4. Een studie van
deze teksten zal de attitudes en karakteristieken openbaren die overheersen in de dagen onmiddellijk
vóór de Opname. Deze geprofeteerde “laatste dagen” voor de Kerk zullen gekenmerkt worden door
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Imminent: boven het hoofd hangend (Van Dale). De Heer kan elk ogenblik komen. Wij moeten geen tekenen AFwachten, maar de Heer altijd VERwachten!
2
Dispensatie: een tijdperk waarin God op unieke wijze handelt met zijn volk. Zie “Bestudeer de Bijbel dispensationeel”:
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/dispensationalisme.pdf en “De Rede over de Laatste Dingen”:
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Rede-Laatste-Dingen.pdf .
3
Zie over de opname van de Kerk (of Gemeente) “De Opname”: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Opname-MV.pdf,
“Wat is de Kerk en haar toekomst”: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Wat-is-de-kerk.pdf , “De hoop van de Gemeente”: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Hoop-gemeente-Weston.pdf .
4
Zie “De 70 jaarweken van Daniël”: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/70-jaarweken-Daniel.pdf.
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afval, ver-/misleiding door valse geesten, onnatuurlijke affectie, trots, bedrog, sensualiteit en scepticisme, om er slechts enkele te noemen. Lees de teksten zorgvuldig.
Dit is de toestand van de wereld op dit eigenste moment! De gelovige in deze Kerkbedeling wordt
nergens geïnstrueerd om naar tekenen uit te zien die de komst van de Heer zullen voorafgaan. Wij
moeten uitzien naar Hem! Dit is de gezegende hoop geweest van elke wedergeboren gelovige in
deze bedeling (Titus 2:13)5. Er zijn geen tekenen die verschijnen moeten vooraleer de Heer kan wederkomen voor de Kerk. Alles is reeds gereed. De karakteristieken van de laatste dagen van de Kerkbedeling worden op dit ogenblik gezien.6
De discipelen van Christus waren zich goed bewust van de letterlijke, aardse regering van de beloofde Messias (zoals voluit geprofeteerd in de oudtestamentische Geschriften). De Kerkbedeling en de
Opname werden in het Oude Testament niet geleerd en daarom konden zij geen vragen stellen over
iets dat nog niet geopenbaard was door de Heilige Geest. In Mattheüs 24:3 vroegen zij daarom aan
de Heer: “Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn, en welk zal het teken zijn van Uw toekomst, en
van de voleinding der wereld?” Zij wilden weten welke manifestaties zouden voorafgaan aan Zijn
komst als hun beloofde Koning om het beloofde koninkrijk op aarde op te richten. Toen zij die vraag
stelden hadden de discipelen niet de Opname in gedachten; zij waren bezorgd over wat er zou gebeuren vóór Zijn wederkomst om te regeren over Israël, zoals geprofeteerd in het Oude Testament. De
Heer detailleerde dan de zevenjarige Verdrukking die het toneel zou vormen voor Zijn wederkomst
“met grote kracht en heerlijkheid” om Zijn duizendjarig Koninkrijk te installeren, als vervulling van
de beloften die gedaan waren aan de Joodse patriarchen (Mattheüs 24:29-30).
Het vierentwintigste hoofdstuk van Mattheüs wordt dikwijls foutief aangewend om de scène te beschrijven vóór de wederkomst van de Heer in de lucht, voor Zijn Kerk. Bijvoorbeeld, zo zeggen
sommigen dat Christus’ wederkomst niet imminent is omdat het “Evangelie van het Koninkrijk in de
gehele wereld zal gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen”
(vs. 13). Dit moet gebeuren vóór Zijn wederkomst en zij zeggen dat de universele evangelisatie de
allereerste vereiste is voor de Opname van de Kerk. Maar de context van Matt 24 openbaart dat dit
de prediking is van het “Evangelie van het Koninkrijk” (zie ook Openbaring 14:6-8) dat tijdens de
Verdrukking zal gebeuren - niet tijdens de Kerkbedeling. Dat zal dan verkondigd worden door Gods
wonderlijke middelen, niet door de Kerk die dan reeds in de hemel is. Het “Evangelie van het Koninkrijk” is de boodschap van de komende Koning en het oordeel over allen die gefaald hebben om
op Hem te vertrouwen. Die wereldevangelisatie zal plaatsvinden na de Opname.
Er zullen echter tekenen zijn waarnaar Israël zal moeten uitkijken gedurende de zevenjarige Verdrukking, die de Opname volgt. De Kerk is dan in de hemel. Dan zal God opnieuw met Israël handelen, in oordeel. Het zal een verschrikkelijk oordeel zijn voor Jood en Heiden. Gedurende die tijd zal
Israël beproefd en gelouterd worden7 als voorbereiding op de wederkomst van de Koning der koningen, die de aarde zal regeren vanuit Jeruzalem8 - “de stad van de grote Koning” (Mattheüs 5:35).
Enkele andere tekenen voor Israël gedurende die tijd (veel meer zou kunnen geciteerd worden vanuit
parallelle teksten) zijn:


Valse Christussen en profeten die velen zullen verleiden (Mattheüs 24:5, 11).



oorlogen en geruchten van oorlogen (vs. 6).



Politieke turbulenties, hongersnoden, pestilentiën en aardbevingen (vs. 7).



Martelaarschap, verraad binnen families (vs. 9, 10).



De vergadering van de uitverkorenen van Israël (een gelovig overblijfsel) vanuit alle kanten
van de wereld (vs. 31).



Een confederatie van tien naties van het herleefde Romeinse Rijk (Daniël 2; Openbaring 13).
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“Verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van de grote God en onze Zaligmaker Jezus Christus”.
Die karakteristieken worden mijns inziens doorheen de gehele Kerkbedeling gezien!
7
Dit is de “tijd van benauwdheid voor Jakob” (Jeremia 30:7-8; Zefanja 1:15).
8
“Want uit Sion zal de wet uitgaan, en des HEEREN woord uit Jeruzalem” (Jesaja 2:3; Psalm 110:2).
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Bouw van de tempel van Jeruzalem (Daniël 9:26, 27).



Zichtbare, fysische tekenen op de aarde, aan de zon, maan en sterren (Lukas 21:25; Joël 2:30,
31).



De mensen hun harten zullen bezwijken van vrees (Lukas 21:26).

Wat doen deze tekenen vooraf? Ze plaveien de hoofdweg voor de komst van de Heer in kracht en
heerlijkheid om het gelouterde Israël te verlossen en hen te laten binnengaan in Zijn Duizendjarig
Koninkrijk op aarde (Lukas 21:27, 28; Mattheüs 24:27, 30, 42). Deze geprofeteerde letterlijke vervulling zal plaatsgrijpen nadat de gelovigen van de Kerkbedeling verwijderd zijn en zo bewaard van
de “het uur van de verzoeking, die over heel de bewoonde wereld komen zal, om te verzoeken hen
die op de aarde wonen” (Openbaring 3:10-11). Het oordeel zal dan “over heel de bewoonde wereld
komen” en de tekenen zullen duidelijk gezien worden.
Vandaag echter worden sommige van deze tekenen enigszins ook al gezien (ze zullen echter ten volle gezien worden tijdens de Verdrukking). Dit kan enkel betekenen dat het toneel zich vandaag snel
opstelt voor de finale vervulling van elk van deze geprofeteerde tekenen die door de Heer aan Zijn
discipelen gegeven werden. Indien de Grote Verdrukking aan de horizon begint op te komen, dan
moet de Opname van de Kerk9 vóór die tijd wel erg nabij zijn!
Niets moet er echter gebeuren voordat de Heer kan terugkeren “in de lucht” om het Lichaam van
Christus op te nemen. Anders te geloven is afgehouden zijn van de gezegende hoop die God Zijn
Kerk heeft gegeven.
De gelovigen in de Kerk te Thessalonika waren verontrust geworden door valse leraren die leerden
dat “de dag van Christus”10 al aangebroken was (2 Thessalonicenzen 2:1-3). De ernstige beproevingen en verdrukkingen die zij ervaarden kon hen doen afvragen of zij niet in de Grote Verdrukking
beland waren, de “dag des Heren” waarvan in het Oude Testament geprofeteerd was (1 Thessalonicenzen 5:1-2 vgl. Amos 5:16-20; Joël 2:1-11; Zefanja 1-7, 14-18; enz.). De apostel legt dan de toekomstige gebeurtenissen uit. Die dag - de “dag van Christus” (2 Thessalonicenzen 2, vgl. Openbaring
6:16) - zal niet komen tenzij er eerst twee dingen gebeuren: 1° de Antichrist, “de mens der zonde, de
zoon des verderfs” wordt geopenbaard, en 2° de afval moet gekomen zijn (2 Thessalonicenzen 2:3,
vgl. 2:8-12), wanneer de hele wereld zal bedrogen worden door het beest en de valse profeet (Openbaring 13). De openbaring van de Antichrist en de gebeurtenissen rond de “tijd van benauwdheid
voor Jakob” zullen plaatsvinden na de Opname11, maar vóór de volle manifestatie van de grote en
verschrikkelijke Dag des Heren die zal culmineren wanneer Christus wederkeert om de bozen te
vernietigen. Wij hoeven niet uit te kijken naar bovennatuurlijke dingen, noch de antichrist. Wij, zoals
aan de vroege Kerk werd onderricht, moeten uitkijken naar de komst van onze Heer!
De onverschillige (“lauwe”) Laodiceaanse geest die meent dat de Bijbel kenmerken opgeeft van de
“laatste dagen” is ogenschijnlijk. De komst van onze Heer is imminent - Hij kan vandaag komen en
elke ware gelovige meenemen. Dat was de “gezegende hoop” van de vroege Kerk en ook die van
ons. De gelovige die dagelijks wacht op de Komst van de Heer is daarmee niet slecht uitgerust voor
harde tijden en verdrukkingen, zoals de tegenstanders van de Pre-tribulationistische Opname suggereren. Hij is juist goed voorbereid om het werk van de Heer te doen, namelijk de verlorenen te winnen voor Christus, wandelend in de Geest en ernstig strijdend voor het geloof. De verwachting van
Jezus’ imminente terugkeer koestert juist dit soort omzichtige wandel (1 Johannes 2:28 - 3:3).
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Of “toevergadering tot Hem” (2 Thessalonicenzen 2:1).
2 Thessalonicenzen 2:2:
Grieks (Textus Receptus): ós oti enestèken è èmera tou christou
Letterlijk vertaald:
als dat is gekomen de dag van de Christus
Statenvertaling:
alsof de dag 9) van Christus al is aangebroken (HSV)
Kantt. 9) de dag: namelijk van Christus’ tweede komst ten oordeel, alsof die terstond daarna zou geschieden.
11
Paulus legt uit wat de Antichrist tegenhoudt om geopenbaard te worden, namelijk de Heilige Geest die in de Gemeente
woont (2 Thessalonicenzen 2:6-8). Zie voor meer uitleg “De Opname”: http://www.verhoevenmarc.be/opname.htm,
“Wat is de Kerk en haar toekomst”: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Wat-is-de-kerk.pdf.
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Wanneer de Opname niet de dagelijkse verwachting12 en vreugde is van de gelovige, zal er onvermijdelijk een tendens zijn om opgeslorpt te worden door zaken en programma’s die vreemd zijn aan
de roep en zending van de Kerk.
“En dit zeg ik te meer, omdat wij de gelegenheid van de tijd weten, dat het de ure is, dat wij nu uit
de slaap opwaken; want de zaligheid is ons nu nader [door de komst van de Heer, vóór de Verdrukking], dan toen wij eerst geloofd hebben” (Romeinen 13:11). Met de apostel Johannes moeten wij
zeggen: “Ja, kom, Heere Jezus!” (Openbaring 22:20).

Bestudeer verder:
De Opname van de Gemeente: http://www.verhoevenmarc.be/opname.htm
Laat u niet in met Complottheorieën: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/complottheorie.pdf
De Rede over de Laatste Dingen: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Rede-Laatste-Dingen.pdf
Bestudeer de Bijbel dispensationeel: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/dispensationalisme.pdf
Wat is de Kerk en haar toekomst: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Wat-is-de-kerk.pdf
De hoop van de Gemeente: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Hoop-gemeente-Weston.pdf
De 70 jaarweken van Daniël: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/70-jaarweken-Daniel.pdf en
Het Boek Daniël: http://www.verhoevenmarc.be/daniel.htm
Situatie van de Opname:

Uitleg bij dit schema : http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Opstanding.pdf
Word-versie + uitleg : http://www.verhoevenmarc.be/_Opstanding.doc
verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm
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De betekenis van “waken” is de dagelijkse verwachting van de Opname, en het “gereed” zijn is het dagelijks werken in
en voor de Heer (zie b.v. de gelijkenis van de maagden in Mattheüs 25:1-13). Zij die tekenen AFwachten komen al gauw
in de verleiding om in de wereld op te gaan, en als de Heer dan plotseling verschijnt zullen zij verrast worden zoals door
een dief in de nacht (Mattheüs 24:43).
Zie voor meer uitleg over Mattheüs 24 en 25: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Rede-Laatste-Dingen.pdf .
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