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Verkenning van de ‘laatste dagen’
Door M.B. Hammond
De uitdrukking “laatste dagen” komt vaak voor in de Schrift. In feite zijn er zo veel “laatste
dagen” dat Bijbelonderzoekers heel voorzichtig moeten zijn bij een nauwgezette beoordeling
van de Bijbelse context alvorens te beslissen waar de term betrekking op heeft. Deze term
die zo specifiek vastligt in de gedachten van de meeste mensen, kan dubbelzinnig zijn voor
de Bijbelonderzoekers als die zich er niet van bewust zijn waar God over spreekt.
De Hebreeuwse en Griekse termen voor “laatste dagen” zijn respectievelijk arcaryth yom en
eschatos emeron. Door de Septuagint vertaling van de Bijbel, die vaak het Griekse
equivalent geeft voor het Hebreeuws, staat vast dat deze twee termen hetzelfde betekenen.
De “laatste dagen” moeten niet worden opgevat als de laatste in een reeks, maar
integendeel, de “resulterende dagen” of “afsluitende dagen” van iets wat hetzelfde is als een
reeks die nog komt. De “laatste dagen” kunnen duiden op grote zegeningen of op groot
kwaad voor mensen en de sleutel hiervoor is te vinden in de context. Een soort “laatste
dagen” deed zich voor vlak voor de zondvloed in de dagen van Noach. Ook waren er “laatste
dagen” aan het einde van de Handelingenperiode, evenals er “laatste dagen” zijn voor de
Bedeling van Genade waarin we nu, in de Dag des mensen leven. De uitdrukking “laatste
dagen” is een beschrijving van de gehele periode van het premillenniale Koninkrijk van God,
dat is de Dag van Christus. De “laatste dagen” van het Koninkrijk, met inbegrip van de
Verdrukking die de Dag des Heren wordt genoemd, lopen tot in de 1000-jarige regering van
Christus (Openbaring 20:7-9). Een voorbeeld van de “laatste dagen” van het Duizendjarige
Koninkrijk is ook de omschrijving “een korte tijd” in Openbaring 20:3. In Johannes 6 verwijst
Christus vier keer naar “de laatste dag” (NBV) als de dag van de “opwekking” voor de
gelovigen (Johannes 6:39-40,44,54: “en hem zal ik op de laatste dag uit de dood opwekken”,

NBV). Met zo veel verwijzingen en verschillende gelegenheden, is het uiterst belangrijk voor
de student om zorgvuldig stil te staan bij de contexten waarin deze woorden voorkomen.
Het is zinvol om je in te spannen om alles te begrijpen wat God ons heeft gegeven om te
weten over Zijn toekomstige zegeningen van de mensheid.
God heeft de “laatste dagen” beschreven van de oorspronkelijke schepping (dus vóór de
zondvloed) aan Noach die met zijn familie werd behouden nadat “gevallen engelen” de
wereldbevolking hadden verontreinigd. Zij hadden zich vermengd met de dochters der
mensen en nakomelingen voortgebracht (de reuzen van weleer) die steriel waren. Ze waren
opstandig tegen God, Die aan Noach zei (Genesis 6:12-13, NBG): “En God zag de aarde aan,
en zie, zij was verdorven, want al wat leeft had zijn weg op de aarde verdorven. Toen zeide
God tot Noach: Het einde van al wat leeft is door Mij besloten, want door hun schuld is de
aarde vol geweldenarij, en zie, Ik ga hen met de aarde verdelgen.” Hoewel het gewoonlijk
niet de “laatste dagen” wordt genoemd, was de tijd waarin Noach de ark volgens Gods
instructies bouwde, een tijd van dreigend oordeel over alle levende wezens en dieren.
In het nieuwe Testament zijn de Griekse woorden voor “laatste dag(en)” eschatos emeron. In
Johannes 7:37-38 is de “laatste dag” een beschrijving van de dag net vóór de grote dag van
het feest, het Pascha: “En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus en riep,
zeggende: Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke! Wie in Mij gelooft, gelijk
de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.”
Ook de Handelingenperiode had “laatste dagen”. Gedurende deze tijd was het Koninkrijk
aanwezig in zijn kindertijd of “de fase van de halm” zoals de gelijkenis van Christus in
Marcus 4:26-29 aan geeft: “…Alzo is het Koninkrijk Gods, als een mens, die zaad werpt in
de aarde, … eerst een halm, daarna een aar, daarna het volle koren in de aar.” We leiden
deze laatste dagen af van gedeelten in de brieven die werden geschreven aan het einde van
deze periode. De gelovigen verwachtten dat het Koninkrijk zou komen in zijn volle glorie, wat
de woorden van Paulus in Romeinen 13:12 verklaart: “De nacht is ver gevorderd, de dag is
nabij...” En in I Johannes 2:18 zegt de schrijver: “Kinderen, het is de laatste ure; en gelijk gij
gehoord hebt, dat er een antichrist komt, zijn er nu ook vele antichristen opgestaan, en
daaraan onderkennen wij, dat het de laatste ure is.” Dus de volgelingen Christus
verwachtten iets spectaculair aan het einde van deze periode. Ze zaten te wachten op het
Koninkrijk, maar wisten dat ze ook geconfronteerd zouden worden met opstand aan het
einde van die periode (de Verdrukking).
Een ander voorbeeld van de “laatste dagen” in de Handelingenperiode zien we duidelijk in
Filippenzen 1:6, waar Paulus zegt: “Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, die in u
een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten (tot voleinding brengen), tot
de dag van Christus Jezus.” Let op dat de Griekse term epitileo niet “voleindigen
(volmaken)” betekent, maar “opschorten”, namelijk van de gemanifesteerde gaven van de
Heilige Geest in de Handelingenperiode “tot de Dag van Jezus Christus.”
In II Timotheüs 3:1-9 spreekt Paulus over de “laatste dagen” van de huidige periode, de
Bedeling der Genade. De term “laatste dagen” betekent de afsluitende dagen van een
bepaalde periode van tijd. Hier geeft hij een opsomming van zo´n 21 karakterfouten van
mensen die onze tijd leven met: “Weet wel, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen

komen…” (Raadpleeg hiervoor Seed & Bread nummers 14, Wat zijn ‘de laatste dagen’ en 16,
Het karakter van ‘de laatste dagen’). Paulus spreekt hier over de afschuwelijke toestand in
onze wereld en hij geeft een opsomming van verachtelijk en zondig gedrag dat kenmerkend
is voor de mensheid. Hierdoor weten we dat we ons echt in de laatste dagen bevinden van
de Dag des Mensen.
De volgende stap in het plan van God is de Dag van Christus, het Koninkrijk van God op
aarde. Dit is de tijd waarin Gods verbond met Abraham in Genesis 12:1-3 zal worden vervuld.
Daarin belooft God hem tot een grote natie te maken en dat in hem zullen alle naties van de
wereld worden gezegend. De Dag van Christus is het onderwerp van vele profetieën in de
Bijbel. Het is de tijd waar Petrus in Handelingen 2:17-21 over spreekt: “En het zal zijn in de
laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van mijn Geest op alle vlees… voordat de
grote en doorluchtige dag des Heren komt. En het zal zijn, dat al wie de naam des Heren
aanroept, behouden zal worden.”
In het Oude Testament zijn de Hebreeuwse woorden die vertaald zijn met “het laatste der
dagen” (of “toekomst” of “toekomende dagen”) acaryth yom, en dat kan worden vertaald
als de “laatste dagen” of het “vervolg van de dagen.” Dat dit een aanduiding is voor het
premillenniale Koninkrijk blijkt uit Jesaja 2:2-3: “En het zal geschieden in het laatste der
dagen: dan zal de berg (figuurlijk gesproken over “koningschap/regering”) van het huis des
HEREN (dynastie) vaststaan als de hoogste der bergen, en hij zal verheven zijn boven de
heuvelen. En alle volkeren zullen derwaarts heenstromen en vele natiën zullen optrekken
en zeggen: Komt, laten wij opgaan naar de berg des HEREN, naar het huis van de God
Jakobs, opdat Hij ons lere aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen.
Want uit Sion zal de wet uitgaan en des HEREN woord uit Jeruzalem.” Dit wordt herhaald in
Micha 4:1-2 en komt ook tot uitdrukking in Handelingen 2:17, waar Petrus de profeet Joël
citeert: “En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van mijn Geest op
alle vlees…” De dingen die op die Pinksterdag gebeurden, waren de inleiding tot de
Handelingenperiode, die “de halm-fase” van het Koninkrijk was. Zie ook de uitspraak in
Jeremia 23:20, herhaald in 30:24, waar staat: “De toorn des HEREN zal zich niet afwenden,
tot Hij heeft volvoerd en tot stand gebracht de raadslagen van zijn hart; in het laatst der
dagen zult gij dat duidelijk inzien.” De context van elk van deze passages is de Heer Die
Israël weer bijeenbrengt in het land en ze daarmee weer tot Zijn volk maakt. Zelfs in
Deuteronomium 4:29-30 geeft God deze profetie. Na de uiteenzetting van de straffen op
ongehoorzaamheid aan Zijn geboden zegt Hij: “En dan zult gij daar de HERE, uw God,
zoeken en Hem vinden, wanneer gij naar Hem vraagt met uw ganse hart en met uw ganse
ziel. Wanneer het u bang zal zijn en in de toekomst al deze dingen u zullen overkomen, dan
zult gij u bekeren tot de HERE, uw God, en naar Hem luisteren.” En daarom is het dat God
in Maleachi 4:5-6 zegt: “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.” De Dag des
Heren begint met dat toetsen van Israël in de Verdrukking aan het einde van het Koninkrijk.
Lang voordat dat gebeurt, zal Israël bijeengebracht zijn, de Tempeldienst hersteld en David
koning op aarde zijn gemaakt in de Dag van Christus. Het is misschien dit bijeenbrengen van
het volk Israël dat het minst begrepen wordt, ondanks de aanzienlijke hoeveelheid tekst en
commentaar die onze Heer hieraan besteedt zowel in het Nieuwe als in het Oude
Testament. De Here Jezus heeft er het belangrijkste onderwerp in Zijn drie jaar van

onderricht van gemaakt. Mattheüs 4:23 zegt: “En Hij trok rond in geheel Galilea en leerde in
hun synagogen en verkondigde het evangelie van het Koninkrijk en genas alle ziekte en
alle kwaal onder het volk.” Het is ook van belang op te merken dat dit de boodschap was
van de apostel Paulus in Handelingen 28:30-31 waar we lezen: “En hij bleef de volle termijn
van twee jaar in zijn eigen gehuurde woning, en ontving allen, die tot hem kwamen,
predikende het Koninkrijk Gods, en onderricht gevende aangaande de Here Jezus Christus
met alle vrijmoedigheid, zonder enige belemmering.” Het is treurig dat mensen de “dorre
beenderen” van Ezechiël 37 kunnen nemen en een populair lied kunnen maken van wat een
zeer expliciete belofte van God is aangaande de opwekking van Israëlieten die zijn gestorven
zonder te hebben gezien dat Gods beloften werkelijkheid zijn geworden.
God zegt in Ezechiël 37:12-14: “… zie, Ik open uw graven en zal u uit uw graven doen
opkomen, o mijn volk, en u brengen naar het land Israëls. En gij zult weten, dat Ik de HERE
ben… Ik zal mijn Geest in u geven, zodat gij herleeft en Ik zal u doen wonen in uw land; en
gij zult weten, dat Ik, de HERE, het gesproken en gedaan heb, luidt het woord des HEREN.”
Tot slot zijn er de “laatste dagen” van het Koninkrijk, dat is de Grote Verdrukking, en deze
dagen staan in relatie tot de Dag des Heren. In Ezechiël 38:8 spreekt de Heer met Gog (die
het beest van Openbaring 20:7-10 blijkt te zijn en de verachtelijke persoon van Daniël 11:2126): “Na geruime tijd zult gij een bevel ontvangen; in toekomende jaren zult gij optrekken
tegen het land dat zich van de krijg hersteld heeft…” Vervolgens wordt in Ezechiël 38:16
gezegd: “en gij zult optrekken tegen mijn volk Israël als een wolk die het land bedekt. In
toekomende dagen zal het geschieden, dat Ik u doe optrekken tegen mijn land, opdat de
volken Mij leren kennen, wanneer Ik Mij voor hun ogen aan u, o Gog, de Heilige betonen
zal.” De slag van Armageddon laat zien hoe God Zijn vijanden voor de ogen van Zijn
getrouwen vernietigt. En Openbaring 19 illustreert ook de terugkeer van Jezus Christus naar
de aarde in zijn majesteit en macht, om wraak te oefenen over al degenen die tegen Hem in
opstand zijn gekomen. In Openbaring 1:10-11 zegt Johannes: “Ik kwam in vervoering des
geestes op de dag des Heren, en ik hoorde achter mij een luide stem… zeggende: Hetgeen
gij ziet, schrijf dat in een boek…” Openbaring laat door middel van beelden zien wat er zal
gebeuren in die eindtijd, de “laatste dagen” van het Koninkrijk, wanneer God alle mensen
toetst om te bepalen wie de Wet van Christus, of de Wet van Liefde heeft geleerd en de
rechtvaardigen toestaat in te gaan in het Duizendjarige Koninkrijk, met Christus als koning
hier op aarde, zichtbaar voor alle mensen.
We hebben hier geprobeerd de vele verschillende “laatste dagen” van de Schrift te
verkennen. Studenten van de Bijbel behoren zo veel mogelijk te begrijpen van alles wat God
ons heeft gegeven om te weten over Zijn toekomstige zegeningen voor Israël en voor de
mensheid, zoals we dat vinden in Zijn woord.
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