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Voor de dag des Heren
Als achtergrondmateriaal voor deze studie wil ik voorstellen dat iedereen
Seed & Bread, nummer 54, over de ‘Vier Grote Dagen’ opnieuw leest en
tevens nummer 110 over ‘De dag des Heren in Openbaring 1:10.’
De mensen die de Darby-Scofield systematiek volgen bij de interpretatie van
profetieën, de zogenaamde dispensationalistisch-premillenialistische school,
leggen grote nadruk op de komst van de dag des Heren in hun geschreven
en mondelinge boodschappen, in het bijzonder in de bestsellers over profetie
die we tegenwoordig overal tegenkomen. Zij laten de dag des Heren in de
regel beginnen met de tweede komst van Jezus Christus, hoewel velen het
begin ervan op zeven jaar daarvoor stellen met wat zij ‘de Opname der
Gemeente’ noemen. Zij leggen sterke nadruk op de verschrikkingen in deze
periode van zeven jaar, waarbij men zelden de gelegenheid voorbij laat gaan
om Jesaja 13:9-11 te citeren: ‘zie, de dag des HEREN komt, meedogenloos,
met verbolgenheid en brandende toorn, om de aarde tot een woestenij te
maken en haar zondaars van haar te verdelgen. Want de sterren en de
sterrenbeelden des hemels doen hun licht niet stralen, de zon is bij haar
opgang verduisterd en de maan laat haar licht niet schijnen. Dan zal ik aan
de wereld het kwaad bezoeken en aan de goddelozen hun ongerechtigheid,
en Ik zal de trots der overmoedigen doen ophouden en de hoogmoed der
geweldenaars vernederen.’
Dit is een heel populair gedeelte onder mensen die zichzelf zien als
‘evangelische’ predikers in onze tijd en die geloven dat het hun plicht is om
mensen door hun angst aan te jagen te brengen tot een beslissing voor
Christus. Zij zien in zulke gedeelten zeer bruikbare middelen, in het bijzonder
als men daarover theatraal en met veel pathos uitweidt, waarbij Bijbelse
profetieën op dogmatische wijze worden vergeleken met actuele
gebeurtenissen. Een belangrijk onderdeel van de organisatie van
evangelische samenkomsten vormt de timing van de uitnodiging aan mensen

om ‘tot Christus’ te komen, precies op het moment dat zij door angst over de
gruwelen op de dag des Heren zijn aangegrepen. Deze opportunistische
exploitatie van menselijke angstgevoelens verdient de strengste afkeuring.
Als één ding duidelijk is bij deze herauten van de komende ondergang, deze
verkondigers van “Armageddon nu!” is het wel dat zij de heerlijke dag van
Christus (Fil. 1:6,10:2:16) die aan de dag des Heren voorafgaat, volkomen
negeren en niemand van hen heeft ook maar iets te zeggen over de
geweldige goddelijke werking waarvan het Woord van God zo uitdrukkelijk
zegt dat deze zal plaatsvinden voordat de grote en geduchte dag des Heren
komt. Dat wordt genegeerd, veracht en overgeslagen alsof het niet waard is
er een moment bij stil te staan. En het is volstrekt duidelijk dat men dit doet
omdat de erkenning ervan de spreekwoordelijke stok zou steken in het wiel
van profetische schema’s en tijdbalken.
De Schrift heeft geen bepaalde gebeurtenis aangewezen waarmee het begin
van de dag des Heren wordt gemarkeerd. Deze dag komt ‘als een dief in de
nacht’ (II Petr. 3:10). Deze periode zal werkelijkheid worden op het moment
dat God de laatste belemmeringen wegneemt die Hij de mensheid heeft
opgelegd tijdens de periode van Zijn heerschappij. Alle volken zullen dan
opnieuw naar hun eigen wegen mogen wandelen en hiermee wordt de
goddelijke toetsing mogelijk van allen die hebben geleefd onder en genoten
van de rijke zegeningen van het koninkrijk van God. In de dag des Heren
zullen we gebeurtenissen zien als het verschijnen van de mens der zonde
(II Thes. 2:3), de laatste week van de zeventig weken van Israël (zeven jaar)
zoals geprofeteerd door Daniël (Dan. 9:27), de verontreiniging van de tempel
van God (Matt. 24:15), de grote verdrukking, de korte tijd van Gods wraak, de
tweede komst van Jezus Christus, Zijn 1.000 jaar durende parousia
(persoonlijke aanwezigheid), het binden van satan gedurende 1.000 jaar, de
‘korte tijd,’ het oordeel voor de grote witte troon en het louteren van de aarde
door vuur om de weg vrij te maken voor de dag van God. Er zijn evenwel veel
grote gebeurtenissen die vooraf moeten gaan aan alle gebeurtenissen die
verband houden met de dag des Heren.
De eerste is de succesvolle bediening van de profeet Elia. Dat wordt
uitdrukkelijk uitgesproken in Maleachi 4:5-6: ‘zie, Ik zend u de profeet Elia,
voordat de grote en geduchte dag des HEREN komt. Hij zal het hart der
vaderen terugvoeren tot de kinderen en het hart der kinderen tot hun
vaderen, opdat Ik niet kome en het land treffe met de ban.’
Ik geef toe dat de betekenis van bepaalde uitspraken in deze geweldige
belofte onduidelijk is, maar de belangrijkste boodschap is volkomen duidelijk.
Er wordt ons gezegd dat vóórdat ‘de grote en geduchte dag des HEREN’
aanbreekt de profeet Elia tot het volk van Israël zal worden gezonden en dat
hij een zodanig belangrijk werk zal doen dat de Heer het niet meer nodig zal
vinden om het land met de ban (vloek) te treffen. Onze Heer ging er verder
op in en gaf uitleg over dit grote werk toen Hij tot Zijn discipelen zei: ‘Elia zal

Het is heel bemoedigend te weten dat voordat het eerste visioen in het boek
Openbaring in vervulling gaat, de profeet Elia zal zijn verschenen en hij zal
het verloren inzicht van de mensen in het goddelijk idioom, de symbolen en
de beelden die overal in deze profetie voorkomen, herstellen. De wereld zal
weten wat de betekenis is van elk woord in Openbaring voordat van enig
mens wordt verwacht de dingen die hierin zijn geopenbaard tegemoet te
treden. We danken God daarvoor.
Als een man des geloofs God op Zijn Woord neemt en zijn gedachten in
overeenstemming brengt met de waarheid die in Maleachi 4:5,6 en
Mattheüs 17:11 is uitgesproken, zal hij niets anders kunnen dan geloven dat
er een periode van weldadige en goedgunstige goddelijke werking zal komen
voordat de dag des Heren aanbreekt en dat dit zal worden bereikt door God
die werkt door de profeet Elia. Dat zal allemaal gebeuren in de dag van
Christus en in het koninkrijk van God. Dit is op zich voldoende om aan te
tonen dat er een periode van goddelijke heerschappij zal zijn vóór de
wederkomst en de persoonlijke aanwezigheid van Jezus Christus. Aangezien
we in Seed & Bread, nummer 91, ons al hebben beziggehouden met de
bediening van Elia, zal het onderstaande commentaar volstaan voor deze
studie.
De volgende positieve uitspraak over de dingen die plaats moeten vinden
voordat de grote en geduchte dag des Heren komt, is zo geweldig groot en
schitterend dat het een uitdaging is voor allen die God op Zijn woord nemen
en dienovereenkomstig denken. Het stelt de onderworpenheid en het geloof
echt op de proef.
‘En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van mijn
Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw
jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouderen (PRESBUTEROS – oudsten)
zullen dromen dromen: ja, zelfs op mijn dienstknechten en mijn
dienstmaagden zal Ik in die dagen van mijn Geest uitstorten en zij zullen
profeteren. En Ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de
aarde beneden: bloed en vuur en rookwalm. De zon zal veranderen in
duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en doorluchtige dag des
Heren komt’ (Hand. 2:17-20).
In dit gedeelte vinden we twee duidelijke tijdsfactoren die de beloften die
gegeven zijn begrenzen. ‘En het zal zijn in de laatste dagen… voordat de
grote en doorluchtige dag des Heren komt.’ Om te ontdekken wat onder ‘de
laatste dagen’ moet worden verstaan, dienen we Jesaja 2:2-4 en Micha 4:1-8
te lezen. In deze gedeelten zullen we ontdekken dat de omstandigheden die
hier beschreven worden kenmerkend zijn voor de aarde als God regeert. Het
gedeelte uit Handelingen is geciteerd uit Joël en draagt een Hebreeuws
karakter, wat verklaart waarom ‘laatste’ hier ‘eruit voortvloeiend’ betekent, of
zoals The Cambridge Bible over de betekenis zegt: ‘het gevolg van de
dagen.’ In Handelingen 2:17-20 staan ten minste tien specifieke profetieën,

dagen en voordat de grote en geduchte (EPIPHAN – zichtbare) dag des
Heren aanbreekt. Duidelijker woorden kunnen niet gevonden worden om de
tijd te beschrijven van Gods werking voordat de vervulling van de profetieën
in Openbaring begint.
Je kunt je alleen maar vrolijk maken over de zinloze inspanningen van
mensen die dit gedeelte proberen af te vlakken, die een poging doen het
minder te laten zeggen dan het zegt of er een andere betekenis aan te geven
dan wat de Geest heeft gezegd. Aangezien deze woorden werden gericht tot
‘gij, Joden’ wordt ons verteld dat hiermee ‘alle vlees’ is beperkt tot Israël.
Absurd! Je kunt dan net zogoed zeggen dat ‘alle vlees’ alleen betrekking had
op Noach, omdat Genesis 6:13 tot hem gericht was.
Vervolgens zegt men dat de verzen 19 en 20 de grote verdrukking
beschrijven. Als dat zo is, dan is de grote verdrukking iets dat plaatsvindt vóór
de gebeurtenissen in Openbaring en daarmee zouden er twee grote
verdrukkingen ontstaan, één vóór de dag des Heren en één op de dag des
Heren. Zij relateren deze twee verzen aan Openbaring 6:12, zonder er ooit bij
stil te staan dat één van deze gebeurtenissen aan de dag des Heren
voorafgaat en de andere op die dag plaatsvindt. Het kan dus niet om dezelfde
gebeurtenis gaan.
Dergelijke strijd tegen de waarheid van God getuigt van een gebrek aan
onderworpenheid aan Zijn Woord. Laten we de test ondergaan van het
geloven wat God hier heeft gezegd en in dit gedeelte een beschrijving zien
van Gods werking, weldadig en welwillend van karakter, die komt voordat de
dag des Heren aanbreekt en die voorafgaat aan alle gebeurtenissen die
beschreven zijn in Openbaring. Dat vraagt om een nieuwe opvatting over het
laatste boek in de Bijbel en de kans bestaat dat elk commentaar over deze
profetie van God achterhaald blijkt te zijn. Maar laten wij daar dan ook toe in
staat blijken te zijn!
Gods toekomstige programma voor Israël en de volken is in de eerste plaats
zegening, gevolg door toetsing. De eerste grote test komt pas nadat God
lange tijd heeft geregeerd (zie Seed & Bread, nummer 40). Als God besluit
om alle belemmeringen op te heffen zodat de mensen weer naar hun eigen
weg kunnen wandelen, zal de ware rechtvaardigheid van de meerderheid
worden aangetoond en de hypocrisie van de minderheid geopenbaard. Dit zal
een rebellie van enkelen tegen God tot gevolg hebben en dat is de opstand
die moet komen voordat de dag des Heren (niet de dag van Christus) zal
komen. Over deze opstand lezen we in II Thessalonicenzen 2:1-3, waarvan
de letterlijke vertaling als volgt is:
Wij verzoeken u broeders, met het oog op de persoonlijke aanwezigheid van
onze Here Jezus Christus en onze bijeenverzameling tot Hem, dat jullie
gedachten niet snel aan het wankelen gebracht worden, of verontrust wordt
door geest, of door woord, of door een brief die schijnbaar van ons afkomstig
is waarin staat dat de dag van de Heer aanwezig is. Laat niemand u op welke

wijze dan ook misleiden; want die dag zal niet komen voordat de opstand zich
voordoet en de mens der wetteloosheid geopenbaard wordt, de zoon van het
verderf.
Het woord dat in de Statenvertaling met ‘afval’ is vertaald en dat ik vertaald
heb met ‘opstand’ is APOSTASIA, dat gezien het gebruik ervan in de Septuagint
de betekenis heeft van opstand. We vinden in Psalm 2 en 83 een beschrijving
van die opstand en in dit gedeelte wordt dit aangeduid als de opstand.
Het Woord van God geeft dus duidelijke feiten die wijzen op een periode van
goddelijke activiteit en die geen deel uitmaakt van Gods huidige bestuur van
genade, maar die moet voorafgaan aan de dag des Heren. Geen enkel
profetisch systeem geeft hiervoor de ruimte. De vraag waarvoor we staan, is
of we onze tradities willen handhaven of dat we het Woord van God
aannemen.

