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De volgorde der gebeurtenissen
Het is een geweldig grote taak, maar niet een onmogelijke, om helemaal
bekend te raken met alles wat de Bijbel zegt vanaf Genesis tot en met
Openbaring, vanaf de oorspronkelijke schepping tot de nieuwe hemelen
en nieuwe aarde die de aarde terugbrengt in zijn ongerepte staat. Deze
bekendheid krijgt iemand die de Heilige Schriften voortdurend leest,
hoort en daar diep over nadenkt eigenlijk vanzelf. Als ik na meer dan
zestig jaar werken met de Bijbel niet zou weten wat erin staat, zou ik
mezelf geestelijk onbekwaam achten.
Op geen enkele manier is hiermee bedoeld te beweren dat ik ook alles
begrijp wat de Bijbel naar voren brengt. Iets weten of iets begrijpen zijn
twee geheel verschillende dingen. Zowel in de sfeer van de goddelijke
dingen als in die van de menselijke aangelegenheden weet ik vele
dingen die ik niet begrijp. Uit ervaring weet ik dat er een
genezingsproces aan het werk is in mijn lichaam, maar ik weet niet hoe
het werkt en ik denk dat ook niemand anders dat doet. Ik ben ook
bekend met de ‘vier wezens’ en ‘een rad midden in een rad’ waarover in
Ezechiël 1:5,16 gesproken wordt, maar ik weet niet wat God ons vertelt
door middel van deze visioenen.
Als iemand vertrouwd raakt met de Bijbel, zal hij zeker weten dat er over
vele zaken gesproken wordt die nog moeten gebeuren. En hij zal heel
goed weten dat de laatste gebeurtenis, waarna de goddelijke
openbaring niet meer verder gaat, is dat God alle dingen nieuw maakt
(Openb. 21:5) en daarmee komt er een nieuwe universele toestand die
ook ‘de dag van God’ (II Petr. 3:12,13) wordt genoemd. Het begin
hiervan wordt aangeduid op de kaart door lijn nummer 8.

Er zijn vele mensen die geloven dat de nieuwe hemel en de nieuwe
aarde de volgende gebeurtenis is in Gods volgorde en dat het
voortgebracht wordt door en onmiddellijk volgt op de wederkomst van
Christus. Deze gedachte is plotseling ontstaan rond het jaar 1800 toen
de huidige intensieve bestudering van de profetie nog in zijn
kinderschoenen stond. Er wordt totaal geen rekening gehouden met wat
God heeft gezegd over de komende dingen, waardoor veel van het
Woord waardeloos is gemaakt door te beweren dat het werd vervuld in
een of andere historische gebeurtenis.
Terugrekenend vanaf de nieuwe hemel en nieuwe aarde vinden we in
Openbaring 20:1-7 een periode die wordt aangeduid als ‘de duizend
jaren.’ Dat is een periode die mensen ‘het millennium’ noemen (van het
Latijnse woord MILLE dat duizend betekent en het woord ANNUM dat jaren
betekent). De Bijbelse naam voor deze periode is echter PAROUSIA, een
woord dat men heeft verwrongen om er de betekenis van ‘komst’ aan te
hechten, maar dat in werkelijkheid betekent (als het voor een persoon
wordt gebruikt) een persoonlijke aanwezigheid van iemand die aanwezig
is om wie hij is en wat hij doet als vervulling van zijn functie (zie Seed &
Bread nummers 24 en 25). De PAROUSIA, of persoonlijke aanwezigheid
van Christus, wordt ingeleid door Zijn tweede komst en dat wordt in de
kaart aangegeven met nummer 6.
Bij Zijn komst (ERCHOMAI) is een van Zijn eerste daden dat Hij satan
gevangen neemt en hem duizend jaar bindt zodat hij niet meer in staat is
om de volken te misleiden totdat de duizend jaar van zijn
gevangenschap voorbij zijn, waarna hij ‘voor een korte tijd moet worden
losgelaten’ (Openb. 20:3,7). We zien nu dus dat, te beginnen bij de
tweede komst bij lijn nummer 6 op de kaart, we de duizend jaar van
Christus’ persoonlijke aanwezigheid hebben en dat in die tijd satan is
gebonden en dat hij na een ‘korte tijd’ hij vrijgelaten wordt (lijn 7) en dat
wordt te zijner tijd gevolgd door de nieuwe hemel en nieuwe aarde (lijn
8).
We hebben nu de drie zeer belangrijke perioden bepaald waarin elke
openbaring over de gebeurtenissen die verband houden met de
wederkomst en alles wat daarop volgt een plaats heeft. Een ding is
evenwel glashelder. De toekomstige vervullingen van profetieën begint
niet met de wederkomst van Christus. Er zijn achttien hoofdstukken in
Openbaring die over een periode gaan die voorafgaat aan zijn werkelijke
wederkomst die in Openbaring 19:11-16 vermeld wordt en deze
hoofdstukken hebben alles te maken met de periode die is aangeduid in
de kaart als de ‘Opstand tegen het Koninkrijk’ (tussen de lijnen 5 en 6).
Over de gebeurtenissen die plaatsvinden in deze periode van zeven
jaar, is geschreven in Seed & Bread, nummers 39, 40, 113 en 114. Alle

zaken waarover in Mattheüs 24:4-26 is gesproken, vinden plaats in deze
periode. De laatste drieënhalf jaar daarvan is de grote verdrukking.
Als we verder teruggaan vanaf de opstand tegen het koninkrijk, komen
we bij de belangrijkste periode in de goddelijke openbaring, begrensd
door de lijnen 4 en 5 in de kaart. Dat is de tijd van het koninkrijk van
God, een lange periode van goddelijke heerschappij. Dat is de tijd die
niet herkend wordt en genegeerd wordt door alle bekende schrijvers en
leraren die zich bezighouden met profetieën. Zij pakken alles wat de
Bijbel daarover zegt op en gooien het allemaal neer in de periode van
het millennium. Als het daar niet past, negeren ze het stomweg, wat we
kunnen zien in hun behandeling van Mattheüs 12:18-21. Dat gedeelte
gaat over drie positieve daden van God: 1) Hij zal de natiën het oordeel
verkondigen; 2) Hij zal het oordeel uitzenden tot overwinning; 3) op Zijn
naam zullen de natiën hopen. Als God die dingen in onze tijd zou doen,
zou de wereld nooit meer dezelfde worden. Gods belofte in
Romeinen 15:12 zou volledig vervuld worden: ‘komen zal de wortel van
Isaï, en Hij, die opstaat, om over de heidenen te regeren; op Hem zullen
de heidenen hopen.’ Dat is een schitterend beeld, dat de heidenen
hopen op Jezus Christus. Het verklaart waarom de natiën bereid zullen
zijn hun zwaarden om te smeden tot ploegscharen en hun speren tot
snoeimessen.
Het koninkrijk van God begint met veel samenvallende gebeurtenissen,
waarvan de belangrijkste de goddelijke overname van de heerschappij
is, Jezus Christus die Zijn grote macht opneemt en gaat regeren. We
zien dat in Openbaring 11:17 waar we de vierentwintig oudsten zien die
dank brengen aan God voor iets wat Hij in het verleden heeft gedaan en
wat Hij op dat moment doet als gevolg van deze daad: ‘wij danken U,
Here God, Almachtige, die is en die was, dat Gij uw grote macht hebt
opgenomen en het koningschap hebt aanvaard.’ Dit gedeelte moet altijd
wel onvervuld blijven als niet ergens in de tijd de Here Jezus de
heerschappij heeft aanvaard en de aarde heeft geregeerd. De hele
Schrift wijst op het feit dat Hij dat zal doen en het gevolg ervan is het
koninkrijk van God op aarde.
Geprofeteerde gebeurtenissen als de openbaring (APOKLUPSIN) van
Jezus Christus (I Cor. 1:7), de verschijning (PHANERO ) van Jezus
Christus (I Joh. 3:2 en Col. 3:4), de voorstelling van Jezus Christus
(I Thes. 4:14), het krachtig schijnen (EPIPHANEIA) van Zijn heerlijkheid
(Jes. 40:5; Titus 2:13), het oordeel over alle levenden en alle doden
(II Tim. 4:1) zijn alle goddelijke daden die plaats zullen vinden bij het
begin van Gods heerschappij op aarde, aangeduid met lijn 4 op de
kaart.

De oude vraag zal natuurlijk weer klinken: ‘wat gebeurt er met hen die
dood zijn?’ (I Thes. 4:13). Dat werd bijna tweeduizend jaar geleden
gevraagd en het is een terechte vraag, waarop ik bereid ben het
antwoord van God te aanvaarden: als God Christus voorstelt aan de
wereld, zullen allen die in Jezus slapen tezamen met Hem worden
voorgesteld (zie Seed & Bread, nummer 96). Dat is de waarheid die zo
kort en bondig wordt gegeven in I Thessalonicenzen 4:14.
De letter ‘O’ onder de lijnen 4,6 en 8 geven de opstandingen aan. We
moeten beseffen dat de opstanding van allen die het koninkrijk van God
binnengaan niet op één ogenblik zal plaatsvinden. Ieder zal in zijn eigen
orde worden opgewekt in overeenstemming met de bedoeling van God.
Dat is aangegeven met de aflopende vorm van het ‘kader’ rondom de ‘O’
bij lijn 4. de opstanding bij lijn 6 is die van de martelaren die hun leven
hebben afgelegd in de opstand tegen het koninkrijk. Er moet een
duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen hen die ‘slapen in Jezus’
in I Thessalonicenzen 4:14 en de ‘doden in Christus’ in
I Thessalonicenzen 4:16. De hele periode van het koninkrijk van God
ligt tussen deze twee verzen. De opstanding van hen die ‘slapen in
Jezus’ is verbonden met de voorstelling van Christus en de opstanding
van de ‘doden in Christus’ houdt verband met Zijn parousia.
Het ‘weggenomen worden’ dat beschreven wordt in I Thessalonicenzen
4:17 en dat gewoonlijk ‘de opname’ wordt genoemd in de profetische
prediking van tegenwoordig, is niet de eerste stap van God ten aanzien
van de wereld. Het is zo onlosmakelijk verbonden met de parousia, dat
men bezig is Gods Woord in stukken te hakken als men daar een
periode van zeven jaar tussen plaatst. Bovendien wordt in dit gedeelte
niet over zoiets als een ‘geheime komst’ gesproken. Iets dat vergezeld
gaat van een geroep, met de stem van een aartsengel en het geklank
van een bazuin, kan toch nauwelijks een ‘geheime komst’ worden
genoemd.
Ik geloof dat er in deze kaart ruimte is voor alles in het Nieuwe
Testament en voor elke onvervulde profetie in het Oude. Om het zo
eenvoudig mogelijk te maken, zijn de meeste details er uit gehouden.
Gebrek aan ruimte maakt het onmogelijk alles te zeggen wat te zeggen
valt over de periode tussen de lijnen 3 en 4. De lezer kan deze omissie
aanvullen door Seed & Bread, nummers 11, 13, 16, 53 en 64 te lezen.

