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De profetische legpuzzel
De titel voor deze studie komt uit een artikel dat verschenen is in
Christianity Today, waarin de vraag werd gesteld: ‘Is Profetie een
Legpuzzel?’ In het artikel worden zeven recent gepubliceerde boeken
besproken die te maken hebben met de toekomst. De recensent kwam
tot de conclusie dat profetie inderdaad een legpuzzel is en dat we die
niet kunnen vatten in een goed ontwikkeld eschatologisch schema,
omdat sommige stukjes missen. Hij vindt dat de varianten in Mattheüs,
Marcus en Lucas ‘ons waarschuwen dat geen van hen alles bezat en dat
zij wellicht zelfs tezamen nog essentiële stukjes informatie zouden
hebben gemist.’
Ik ben het er absoluut mee eens dat profetie een legpuzzel is en dat God
van ons verwacht dat we die in elkaar passen en ik ben het er ook mee
eens dat wat de mensen betreft er nog vele stukjes missen, maar ik
geloof met heel mijn hart dat deze stukjes in het Woord van God liggen
te wachten om tevoorschijn gehaald te worden. Zoals bisschop Butler
eens zei: ‘Het is niet denkbeeldig dat een boek, dat al zolang in het bezit
van de mensheid is, nog vele waarheden in zich heeft die tot op heden
nog niet zijn ontdekt.’
Mijn hele christelijke leven lang heb ik geloofd dat dit waar is en ik heb
me al meer dan een halve eeuw gewijd aan de taak om waarheden te
ontdekken die we nog missen om de puzzel compleet te krijgen en die
als sleutel kunnen dienen voor de interpretatie van de profetieën. Als
gevolg van mijn studies denk ik dat ik het missende stukje heb gevonden
dat de oplossing voor alles is. Dat betreft de waarheid dat God deze

aarde met Zijn Geest zal overstromen en de heerschappij zal
aanvaarden over de aarde en allen die daarop wonen, dat Jezus
Christus deze aarde zal regeren vanaf Zijn huidige plaats in de hemel en
dat dit allemaal zal plaatsvinden vóór de wederkomst van Jezus Christus
voor de duizend jaar van Zijn persoonlijke aanwezigheid. Deze lange
periode en alles wat daarin zal plaatsvinden, is het stukje dat mist bij alle
pogingen om de legpuzzel van de profetie op te lossen. Sta mij toe dat ik
iets vertel over de manier waarop ik tot deze overtuiging ben gekomen.
Tijdens de eerste dertig jaar van mijn leven als christen las, studeerde
en onderwees ik ijverig het Woord van God. Daarbij ben ik altijd
uitgegaan van de overtuiging dat God door Zijn Woord heeft gesproken
en dat het mijn hoogste doel was om voor mijzelf uit te zoeken wat Hij
heeft gezegd. Wat Hij heeft bedoeld met wat Hij zei (de interpretatie),
zou, naar mijn mening, gemakkelijker begrepen worden als ik goed thuis
zou zijn in het hele Woord. Tegelijkertijd las ik gretig boeken over
profetische onderwerpen die waren geschreven door mensen die
geloofden dat de Bijbel het geïnspireerde Woord van God is, met name
mensen
met
een
overtuiging
die
het
best
als
de
dispensationalistisch-premillenialistische richting aangeduid kan worden.
Op een gegeven moment raakte ik vooral geïnteresseerd in de studie
van de zeventigste week van Israëls Zeventig Weken, waarover Daniël
spreekt in hoofdstuk negen. Het gaat om die bijzondere periode van
zeven jaar, waarvan de tweede helft de Grote Verdrukking is. Na
langdurige overweging kwam ik tot de slotsom dat dit grote drama niet
zal kunnen plaatsvinden als de belangrijkste speler in dit geheel niet op
zijn plaats is. Deze belangrijkste speler is het volk Israël, teruggebracht
naar zijn land, met een herbouwde tempel die aangemerkt kan worden
als de ‘tempel van God’ en een hersteld priesterschap dat kennelijk
goddelijke goedkeuring heeft verkregen. Bovendien raakte ik ervan
overtuigd dat ‘de Grote Verdrukking’ een tijd zal zijn van goddelijke
beproeving, waarin elk mens die op aarde leeft zal worden getoetst
(Openb. 3:10). Toen ik over de toestand van de mensen op aarde in
onze tijd nadacht, over hun miserabele mislukkingen op elk terrein dat
met God te maken heeft, kwam het me als het toppunt van stommiteit
voor om iets te gaan toetsen wat al zo’n overduidelijke mislukking was.
Verdere studie in deze lijn bracht me tot de overtuiging dat er een groot
werk van God voor Israël zal moeten plaatsvinden vóór de Grote
Verdrukking en vóór de wederkomst van Jezus Christus. Als de mens
der wetteloosheid zich op de troon in de tempel van God zet
(II Thes. 2:4) en als hij vernietigd zal worden door de felle gloed
(epiphaneia) van de persoonlijke aanwezigheid (parousia) van de Heer,
dan moet dit allemaal werkelijkheid zijn en op zijn plaats staan, voordat

Jezus Christus naar de aarde terugkeert.
De overtuiging dat er een periode van goddelijke activiteit en zegening
zal komen voor Israël voordat Jezus Christus zal komen, is ontstaan uit
wat er noodzakelijk moest bestaan om vele profetieën in vervulling te
laten gaan. Ik besloot om deze overtuiging vooralsnog niet publiekelijk te
verkondigen totdat ik een ruime ondersteuning daarvoor had gevonden
in de Schrift. Toen ik eenmaal de eerste tekst tegenkwam die deze
gedachte bevestigde, had ik er in minder dan geen tijd vijftig andere bij
gevonden.
In die tijd probeerde ik onderricht te geven over de kleine profeten en ik
was bij het tweede hoofdstuk van Hosea aangekomen. Daar vond ik alle
bevestiging die een gelovige in het Woord zich zou kunnen wensen. Het
gedeelte dat van toepassing is, vindt u in Hosea 2:13-22 en ik vraag de
lezer om nu de Bijbel open te slaan bij dit gedeelte. Het wordt
voorafgegaan door Gods aanklacht tegen Israël wegens hun zonden en
door een bedreiging met een zware straf. Dan vertelt de Heer ons wat
Hij zal doen nadat het volk is gestraft. Er wordt een beeld geschetst van
verkering en verloving.
Yahweh verklaart dat Hij Israël zal verleiden. Hiermee bedoelt Hij dat Hij
Zichzelf verleidelijk en aantrekkelijk voor haar zal maken en dat is iets
wat elke wijze jonge man zou moeten doen als hij probeert het meisje
van zijn dromen te winnen. Hij zal haar in de woestijn brengen, dat is in
een plaats van afscheiding, een ideale plaats als een man het hart van
degene die hij liefheeft, tracht te winnen. Hij zal troostend tot haar
spreken en dat betekent dat Hij in grote zachtmoedigheid woorden van
liefde tot haar hart zal spreken. Het resultaat van Yahweh’s spreken tot
Israël zal, op zijn zachtst gezegd, wonderbaarlijk zijn. Hieruit zal het
‘Israël Gods’ ontstaan, een volk dat op één dag geboren wordt.
Yahweh verklaart dat Hij haar aldaar wijngaarden zal geven. Deze
‘wijngaarden’ doelen op materiele zegeningen en het woord ‘aldaar’
spreekt zowel van tijd als van plaats. Wat de tijd betreft, zal het
gebeuren nadat God tot haar heeft gesproken en haar voor Zichzelf
heeft teruggewonnen, nadat zij heeft gezegd: ‘Ik wil heengaan en
terugkeren tot mijn eerste man’ (Hos. 2:6). Wat de plaats betreft, zal het
gebeuren als zij zich in de woestijn bevindt, de plaats van afscheiding
van de volken en volkomen afhankelijkheid van God. De geestelijke
zegeningen komen eerst en de materiele zegeningen zullen volgen.
Deze woorden verklaren de toekomst van Israël en dat vindt allemaal
plaats vóór de Grote Verdrukking, zoals we zien in de belofte dat
Yahweh haar ‘het dal Achor tot een deur der hoop’ zal maken. De naam
Achor betekent ‘moeilijkheden’ (Joz. 7:24-26). Als Israël zich op een

plaats van zegening bevindt, zoals beschreven in Hosea 2:14, zal zij
vooruit blikken en de grootste verdrukking zien die dit volk ooit heeft
meegemaakt, een tijd van beproeving waarin allen die op aarde wonen,
getoetst zullen worden. Dat is een dal waar zij doorheen zal moeten
trekken als zij op haar tevoren uitgestippelde route, van het koninkrijk dat
aan de wederkomst voorafgaat naar de duizend jaar van persoonlijke
aanwezigheid van Christus, voorttrekt. Als zij er echter met ogen die
verlicht zijn door de Geest van God naar kijkt, is dit ‘dal Achor’ voor haar
een ‘deur der hoop’ en zij zal daar zingen als in de dagen van haar
jeugd, als de dag waarop zij optrok uit het land Egypte (Hos. 2:14).
‘Welzalig het volk, waarmee het zó gaat! Welzalig het volk, welks God
de HERE is!’ (Ps. 144:15).
Het beleid van veel uitleggers is om alle uitspraken in de Schrift over de
tweede komst van Christus te gebruiken, maar daarbij duidelijke en
directe uitspraken te negeren die hun profetische theorieën zouden
kunnen doorkruisen. Ze maken veel ophef over de wederkomst van
Christus in I Thessalonicenzen 4, en terecht, maar zij negeren volkomen
de duidelijke uitspraak van II Thessalonicenzen 1:7-10, dat als Jezus
Christus terugkomt, Hij zal komen ‘in vlammend vuur, als Hij straf oefent
over hen, die God niet kennen en het evangelie van onze Here Jezus
niet gehoorzamen.’ Verder staat er dat deze mensen ‘zullen boeten met
een eeuwig verderf, ver van het aangezicht des Heren en van de
heerlijkheid zijner sterkte.’ Hier zien we dat als de Heer vandaag zou
terugkomen, de overweldigende meerderheid van de mensen op aarde
de zwaarste straf zullen ondergaan, zoals hier beschreven wordt en
daarmee zou de vervulling van vele profetische gedeelten in het Oude
en Nieuwe Testament onmogelijk gemaakt zijn, in het bijzonder de
profetieën over de volken.
In Psalm 67:5 vinden één van de werkelijk grote profetische beloften die
God heeft gedaan.
Dat de natiën zich verheugen en jubelen, omdat Gij de volken in
rechtmatigheid richt, en de natiën op de aarde leidt.
Hier vinden we de positieve belofte van God dat Hij de volken op aarde
zal regeren, niet alleen Israël, maar alle volken. Nu komt de vraag
waarop een antwoord vereist is: ‘Gaat God over de natiën regeren nadat
Hij de inwoners ervan heeft vernietigd, of ervoor?’ Er blijft niets te
regeren over als deze mensen zijn vernietigd. Teksten als deze
impliceren een tijd van goddelijke heerschappij vóór de wederkomst van
Christus en deze heerschappij zal zo succesvol zijn dat slechts een
enkeling hoeft te worden vernietigd als Hij terugkomt.
Profetie is inderdaad een legpuzzel die wij in elkaar dienen te passen,

maar dat krijgen we niet voor elkaar zolang we niet alle stukjes hebben.
Het belangrijkste stukje dat mist in de huidige beelden die van de
toekomst worden geschetst, is de duidelijk aangegeven periode van
goddelijke heerschappij die de hele aarde, elke natie en elk mens die
daarop leeft, omvat. Deze heerschappij zal werkelijkheid worden als God
het woord in de hemel zal spreken. Alles wat Hij zal moeten doen, is
spreken en elk mens op aarde zal vanaf dat moment weten dat hij zich
onder de heerschappij van God bevindt.
Sommige mensen zullen volhouden dat de goddelijke heerschappij op
aarde niet kan beginnen voordat Jezus Christus terugkeert om
persoonlijk aanwezig te zijn op de aarde. ‘Er kan geen koninkrijk zijn
zonder een koning,’ is de geregeld herhaalde strijdkreet van hen die
deze leer aanhangen.
Wat zij zeggen is dat er geen goddelijke heerschappij over de aarde kan
zijn zolang de Heer in de hemel is. Dat is zowel onjuist als onzinnig. In
het Oude én in het Nieuwe Testament heeft God nadrukkelijk
uitgesproken dat de hemel Zijn troon is en de aarde de voetbank
(Jes. 66:1; Hand. 7:49). We kunnen er zeker van zijn dat wanneer God
deze aarde regeert, Hij zal regeren vanaf Zijn troon en niet vanaf Zijn
voetbank. Er heerst een misvatting dat Jezus Christus naar de aarde zal
terugkeren om te regeren. Dat is niet waar. Hij komt terug om persoonlijk
aanwezig te zijn opdat God volledig zal worden geopenbaard en bekend
gemaakt.
De tegenwoordige bedeling van Gods genade zal niet voor eeuwig
blijven voortduren. God zal er Zijn doel mee bereiken en het dan
afsluiten. Er zal een bedeling van goddelijke heerschappij op volgen. Die
zal niet worden ingeleid door de tweede komst van Jezus Christus. Deze
zal beginnen zodra Hij dat in de hemel beveelt. Psalm 46:7; 107:42.

