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Het karakter van ‘de laatste dagen’
In Seed & Bread nummer 14 heb ik mijn opvatting, dat ‘de laatste dagen’
waarover gesproken wordt in II Timotheüs 3 de afsluitende dagen zijn
van Gods huidige bedeling der genade, kenbaar gemaakt. Er is verder
aan de orde geweest dat deze periode wordt gekenmerkt door
eenentwintig duidelijke uitingen van buitengewone verdorvenheid en dat
wanneer deze tegelijkertijd in die mate zichtbaar worden de gelovige in
Gods Woord het bewijs zal hebben dat hij in de laatste dagen van de
tegenwoordige boze eon leeft. In deze studie zullen we gezamenlijk
deze eenentwintig maatschappelijke omstandigheden onderzoeken, die
het syndroom van de laatste dagen zullen zijn. De lezer wordt
aangeraden zijn Bijbel open te leggen bij het derde hoofdstuk van
II Timotheüs.
1. Zware tijden. Het woord dat hier met ‘zwaar’ is vertaald, is chalepos.
In het Nieuwe Testament komen we het alleen hier en in
Mattheüs 8:28 tegen, waar het vertaald is met ‘gevaarlijk’ (NBG), of
‘wreed’ (St.Vert.). Een letterlijke vertaling zou zijn: ‘gevaarlijk
gewelddadig.’ Als iemand de dingen onderscheidt en
geïnteresseerd is, hoeft hij maar een samenvatting van het nieuws
van één week te lezen om tot de conclusie te komen: ‘Het zijn
gevaarlijk gewelddadige tijden.’
2. Liefhebbers van zichzelven (St.Vert.). Deze drie woorden
vertegenwoordigen er maar één in het Grieks, philautos, dat
zelf-liefhebbers betekent en het is de beschrijving van hen die
overmatige en buitengewone zorg aan zichzelf besteden en die
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denken dat elk verlangen dat in hen opkomt elke willekeurige
morele daad van hen rechtvaardigt.
Geldgierig. Het Griekse woord hier is philarguros. Het betekent
liefhebbers van geld, meer specifiek, liefhebbers van zilver. De
liefde voor geld en in het bijzonder de liefde voor zilver is een
prominente eigenschap van mensen in de huidige wereld. Dat komt
vooral tot uitdrukking in de grote opkomst van het gokken die we
overal zien.
Pochers. Het Griekse woord dat hier is gebruikt (alazones) heeft te
maken met hen die een hogere dunk van zichzelf hebben en dat
ook uiten, dan de werkelijkheid rechtvaardigt. Het gaat over
pretentieuze, holle huichelaars, over hen die verslaafd zijn aan
opzichtig uiterlijk vertoon. Deze eigenschap zien we bij de meeste
godsdienstige mensen in onze tijd. Er is hierover een heel boek
geschreven door Vance Packard, met de titel The Status Seekers.
Hovaardig (St.Vert.). Het woord dat hier is gebruikt, is huperphanoi.
Het betekent hooghartig, arrogant, de neiging om dingen voor
zichzelf op te eisen of te nemen. Dit soort mensen komt veelvuldig
voor in onze maatschappij. Veel wereldleiders lijden aan deze
ziekte.
Kwaadsprekers. Het woord blasphemoi betekent lasteraar, iemand
die vals en boosaardig beschuldigt, iemand die door lastering en
kwaadsprekerij de goede naam of reputatie van een ander aantast.
Dit lijkt de gangbare praktijk te zijn in politieke oorlogvoering. Het is
het belangrijkste wapen van fanatieke extremisten.
Aan hun ouders ongehoorzaam. Het woord dat met ongehoorzaam
is vertaald, is apeithes. Het betekent halsstarrig of onbuigzaam, of,
om meer specifiek te zijn, zich in een halsstarrige oppositie
bevinden. Er is geen maatschappelijke toestand die zo prominent is
en in het oog loopt in de huidige wereld als de halsstarrige oppositie
van kinderen tegenover hun ouders. Duizenden boeken en artikelen
zijn over dit verschijnsel geschreven. Zelfs de titels hiervan zijn zeer
verhelderend: De opstand van de jeugd, Tirannie van de tieners, De
opstandige jongere, De nederlaag van het ouderlijk gezag en
Ouders op de vlucht zijn slechts enkele voorbeelden. De
halsstarrige opstandigheid van kinderen is één van de
angstaanjagende kenmerken van onze tijd.
Ondankbaar. Het woord is hier acharistoi en dat is het woord voor
genade met het ontkennende voorvoegsel a (alpha). Het betekent
ondankbaar en het slaat op mensen die het juiste gevoel missen bij
de gunsten die zij hebben ontvangen en die niet bereid zijn deze te
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erkennen of te beantwoorden. Dit woord kan echter ook betrekking
hebben op alles wat onaantrekkelijk of onaangenaam is, waarvan
we veel terugzien in het onverzorgde uiterlijk van velen en de lompe
manieren in deze tijd.
Onheilig. Dit woord is een zwakke vertaling van het Griekse woord
anosios, dat ongunstig, kwaadaardig of schadelijk, betekent.
Iedereen die wordt gedreven, of wordt gekenmerkt door een
kwaadaardige boze opzet of uitzonderlijke boosaardigheid is
kwaadaardig. Dit woord beschrijft hen die verlangend zijn om kwaad
te doen, om lijden of leed te veroorzaken. Er zijn tegenwoordig
zoveel van dit soort, dat wetgevers, opvoeders, rechters en ouders
zich ongerust maken. De kreet ‘haat, haat’ tiert welig in vele landen.
Zonder natuurlijke liefde (St.Vert.). Deze drie woorden zijn in het
Grieks één (astrogos). Het betekent gevoelloos, hard. Verhard in
emotie en gevoel. Elk geval van misbruik van kinderen en elke
abortus getuigt van de gangbaarheid van deze toestand.
Trouweloos. Dit is een zeer zwakke vertaling van aspondos, dat
onvermurwbaar betekent. Het gaat om hen die niet tevreden zijn
voordat zij het meest slechte hebben gedaan. Zulke mensen
hebben geen gevoel van medeleven waardoor bijvoorbeeld iemand
zijn gewelddadigheid door woede, haat of vijandigheid, niet kan
beteugelen. Bij het begaan van misdrijven worden tegenwoordig
meer mensen gedood door slagen, stompen en trappen, dan ooit
eerder in de ons bekende geschiedenis van de mensheid.
Lasteraars. Het woord is diabolos, dat zelfs voor hen die geen
Grieks kennen waarschijnlijk bekend voorkomt. Gewoonlijk is het
met ‘duivel’ vertaald, maar het betekent letterlijk lasteraar, iemand
die kwade dingen zegt met de bedoeling iemand te verwonden
zonder rekening te houden met de waarheid. Het woord ‘duivel’ is
overigens geschikt om velen in onze tijd te karakteriseren als men
op hun daden let.
Onmatig. Een matig mens is iemand die zich beperkt in de
bevrediging van zijn behoeften en verlangens. Onmatige mensen
zijn zij die geen beperking kennen als het om hun verlangens en
behoeften gaat, vooral niet als het seksualiteit aangaat. Het Griekse
woord akrates betekent onbeheerst, niet in staat om zichzelf in de
hand te houden. We zien dit bij alcoholisten, gokverslaafden,
impulsieve moordenaars en in het bijzonder in de grote vloed van
ongebreideld seksueel vermaak die nu de wereld overspoelt.
Onhandelbaar. Het woord anemeros betekent meedogenloos,
onmenselijk, wreed. De beschaving gaat prat op een lange en
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geleidelijke weg omhoog uit zijn primitieve staat, maar tegenwoordig
wordt men geconfronteerd met de waarlijk meedogenloze geest
onder de mensen. Het geweld waarover we dagelijks in het nieuws
horen, is daarvan het bewijs.
Afkerig van het goede. Deze frase is één woord in het Grieks,
aphilagathos. Het betekent afkerigheid van het goede, zonder liefde
voor goedheid, haters van goedheid. Hiermee wordt een
nauwkeurige beschrijving gegeven van hen die alle morele grenzen
en principes vernietigen, eenvoudigweg omdat zij geen plezier
beleven aan wat goed is. Zij ‘noemen het kwade goed en het goede
kwaad; die duisternis voorstellen als licht en licht als duisternis; die
bitter doen doorgaan voor zoet en zoet voor bitter,’ zoals de profeet
Jesaja zo sprekend heeft uitgedrukt (5:20). Overal om ons heen zien
we tegenwoordig mensen die van harte instemmen met verdorven
praktijken. Zij die afkering zijn van het goede, zijn nooit neutraal. Zij
houden van verdorvenheid.
Verraderlijk. Het Griekse woord prodotes hier kan het best worden
begrepen als we erbij stilstaan dat het gebruikt is om Judas Iskariot
te beschrijven in Lucas 6:16. Het slaat op allen die de Heer, Zijn
woord en Zijn werk verraden.
Roekeloos. Onbesuisd of eigenzinnig zou een meer letterlijke
vertaling zijn van het woord prophetes dat hier is gebruikt. Het slaat
op ongeduldige haast in woord of in daad. Het beschrijft hen die met
grote haast jagen naar de vervulling van hun eigen verlangens. We
zien het in de jeugd die haast heeft om te trouwen en in de haast
waarmee gehuwden scheiden; in de plotselinge verandering van
overtuiging en in het onbezonnen afwijzen van God en Christus. We
zien het in de massa’s bij rellen en opstanden. We zien het in
volken die bezeten raken van een plotselinge oorlogszucht die
niemand kan verklaren.
Opgeblazen. Het Griekse woord is tuphloo. Het betekent verwaand,
maar het heeft ook de betekenis van verdwaasd, jezelf niet zien
zoals je bent, alsof iets iemand heeft verblind of volledig in de war
heeft gebracht. Dat kan betrekking hebben op hen wier verstand
door het gebruik van drugs onspoord is. Maar het kan ook te maken
hebben met de massa’s wier verstand zo verduisterd en afgestompt
is door de zonde dat zij niet meer helder kunnen denken.
Liefhebbers van genot. Het Griekse woord voor dit kenmerk is
philedonos en de volledige beschrijving is dat zij ‘meer liefde voor
genot dan voor God’ hebben. Wie kan zo blind zijn dat hij deze
duidelijke en buitengewone ontwikkeling ontkent dat mensen meer

liefde voor plezier dan voor God hebben, zoals we tegenwoordig
overal om ons heen zien. Een meer accurate beschrijving van de
houding van mensen in deze tijd kan nauwelijks worden gevonden.
Liefde voor plezier is een maatschappelijk kenmerk van de huidige
tijd.
20. Die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend
hebben. De grootste religie op aarde is in tegenwoordig het
onbijbelse en ongeestelijke Christendom waarin de godsdienstige
vormen de boventoon voeren, terwijl de kracht van de godsvrucht
wordt ontkend. Onder belijdende Christenen bestaat er een
volkomen onwetendheid over alles wat Bijbels is. De huidige
algemene opvatting is dat het belangrijk is om geloof te hebben,
maar dat het er niet zo toe doet waarin of in wie men gelooft.
21. De misleiding van Jannes en Jambres. Deze twee komen voor in
een lange uitspraak (II Tim. 3:6-8) die te maken heeft met de twee
tovenaars die voor Farao stonden en die dezelfde wonderen
verrichtten die ook Mozes verrichtte als bevestiging van zijn
goddelijke zending en legitimatie. In onze tijd zien we overal
wonderdoeners die beweren dat zij in de naam van God handelen
met de werken die zij doen. Zij verkondigen luid hun geloof in
wonderen maar je zult ze nooit horen over de goddelijke uitspraak
dat er maar één middelaar is tussen God en de mensen, namelijk
de mens Christus Jezus.
De eenentwintig kenmerken die hier naar voren zijn gebracht zijn in
geen enkel opzicht bedoeld als tekenen voor de tweede komst van
Jezus Christus. Het zijn kenmerken van de laatste dagen van Gods
langdurige betoon van genade. Zij vertellen ons niet dat Christus
spoedig wederkomt, maar zij vertellen ons dat we ons bevinden in de
nadagen van de huidige bedeling. De tweede komst van Christus is niet
het eerste dat staat te gebeuren. De volgende stap van God is dat Hij zal
ingrijpen en Zich mengen in de aangelegenheden van de mensen en de
volken. In deze verzen wordt dit ingrijpen onder woorden gebracht met
de zinsnede: ‘zij zullen het niet veel verder brengen.’ Slechte mensen
zullen worden tegengehouden. Moge God die dag bespoedigen.

