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“Want dan zal er een grote verdrukking zijn, 

zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zo-

als er ook nooit meer zijn zal.” (Mattheüs 24:21) 

 
 

 
 
 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

Dit boekje gaat over een periode in de toekomst die ruim zeven 

jaar zal duren. Het behoort voor velen misschien wel tot de 

vreemdste teksten die ze gezien zullen hebben. De meesten zullen 

het smalend naast zich neerleggen. Het zou ook zomaar kunnen 

dat ze het weer zullen oppakken als de tijd die we hier zullen be-

spreken zal zijn aangebroken. 
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Wat gaat er in de toekomst gebeuren? 

Een jongeman vroeg mij eens of het klopt dat er in de Bijbel staat 

dat de wereld door vuur zal vergaan? Kennelijk had hij ergens 

gehoord dat de apostel Petrus hierover had geschreven: 

10Maar de dag des Heren zal komen als een dief. Op die dag zullen de 

hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen door vuur vergaan, 

en de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden. (2 Petrus 

3:10) 

Met deze woorden profeteerde Petrus tweeduizend jaar geleden 

over het einde van de wereld.  

In de tijd dat deze jongeman mij deze vraag stelde, was de kans 

dat er een nucleaire oorlog tussen het Westen en de Sovjet-Unie 

zou uitbreken nog zeer reëel. Het was dus niet zo vreemd om aan 

te nemen dat in die mogelijke Derde Wereldoorlog de wereld door 

vuur zou vergaan en alle leven op aarde in een nucleaire apocalyps 

zou omkomen.  

Wat is profetie? 

Wat is een profetie? Het woord ‘profetie’ is afgeleid van het 

Griekse woord propheteía. In algemene zin wordt er met een pro-

fetie iets geopenbaard wat voor mensen verborgen is. Als we het 

hebben over Bijbelse profetie, dan kan dat verwijzen naar door 

God openbaar worden gemaakt van dingen die die door mensen 

geheim worden gehouden, maar het kan ook gaan over het open-

baar worden van zaken die in de toekomst zullen plaatsvinden. In 

dit boekje gaan we het hebben over het laatste categorie profetie-

en.  
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Eén van de eerste voorbeelden van dit soort profetie vinden we 

in de Bijbel als God Abram roept: 

1De HEERE nu zei tegen Abram: Gaat u uit uw land, uit uw familie-

kring en uit het huis van uw vader, naar het land dat Ik u wijzen zal. 
2Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot ma-

ken; en u zult tot een zegen zijn. 3Ik zal zegenen wie u zegenen, en 

wie u vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u zullen alle geslachten van 

de aardbodem gezegend worden. (Genesis 12:1-3) 

God roept Abram met de belofte dat Hij iets in de toekomst zou 

gaan doen. Abram was op het moment dat hem dit werd beloofd al 

oud en had geen kinderen. Toch geloofde hij God. God gaf Abram 

(‘verheven vader’) een nieuwe naam en noemde hem Abraham; wat 

betekent ‘vader van een menigte’.  

Na vele jaren kreeg de vrouw van Abraham een zoon (Isaak) die 

zelf later ook een zoon (Jakob) kreeg welke door God Israël werd 

genoemd. Het nageslacht van Abraham is na verloop van tijd uit-

gegroeid tot het huidige volk Israël. Uit Israël is Christus geboren 

en zo is Abraham tot zegen geworden voor alle volken. De belofte 

van God aan Abram zal nog verder worden vervuld, zo zullen we 

in dit boekje zien. Er zal een vrederijk komen op de hele aarde 

waar het nageslacht van Abraham een belangrijke rol in zal spelen. 

Op dat moment zullen dus echt alle geslachten van de aardboden 

in Abraham gezegend worden.  

God zei op een later moment ook tegen Abraham wat er in de 

verre toekomst zou gaan gebeuren: 

13Toen zei God tegen Abram: Weet wel dat uw nakomelingen vreem-

delingen zullen zijn in een land dat niet van hen is; zij zullen hen die-

nen en men zal hen 400 jaar onderdrukken. 14Maar ook zal Ik over het 
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volk dat zij zullen dienen, rechtspreken en daarna zullen zij met veel 

bezittingen wegtrekken.  
15Maar ú zult in vrede tot uw vaderen heengaan; u zult in goede ou-

derdom begraven worden. 16De vierde generatie zal hier terugkeren, 

want de maat van de ongerechtigheid van de Amorieten is tot nu toe 

niet vol. (Genesis 15:13)   

Het is uit de Bijbel bekend dat het nageslacht van Abraham in 

Egypte heeft gewoond, en daar door Mozes uit werden geleid om 

te vertrekken naar het land dat God Abram had beloofd.  

God geeft in de Bijbel profetieën dikwijls in dromen. 

3Maar God kwam des nachts in een droom tot Abimelek en zei tegen 

hem: Zie, gij zijt een kind des doods, omdat gij die vrouw genomen 

hebt, want zij is gehuwd. (Genesis 20:3)   

God gebruikt in dromen ook symbolen. Eén van de achterklein-

zonen van Abraham was Jozef. Jozef kreeg, toen hij nog jong was, 

een droom over de toekomst die hij toen zelf niet begreep: 

6Hij zei tegen hen: Luister toch naar deze droom die ik gehad heb. 
7Zie, wij waren midden op de akker schoven aan het binden; en zie, 

mijn schoof stond op en bleef ook overeind staan. En zie, jullie scho-

ven kwamen om hem heen staan en bogen zich voor mijn schoof neer. 
8Toen zeiden zijn broers tegen hem: Wil je dan soms over ons regeren? 

Wil je dan soms over ons heersen? Daarom haatten zij hem nog meer. 
(Genesis 37:6-8) 

Later zouden deze broers in Egypte komen en zich voor de on-

derkoning van dat land neerbuigen, niet wetende dat dit Jozef was. 

Jozef had deze positie verkregen omdat hij eerst in de gevangenis 

de profetische droom van twee hoge ambtenaren (hoofd van de schen-

kers en bakkers) van de farao had uitgelegd. Om die reden werd hij 

later bij de farao geroepen om diens droom uit te leggen: 
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1Na verloop van twee volle jaren droomde farao, dat hij aan de Nijl 

stond. 2En zie, uit de Nijl kwamen zeven koeien op, mooi van uiterlijk 

en vet van vlees, en zij weidden in het oevergras. 3Maar zie, zeven an-

dere koeien kwamen na deze op uit de Nijl, lelijk van uiterlijk en ma-

ger van vlees, en zij gingen naast die koeien staan aan de oever van de 

Nijl. 4En de koeien die lelijk van uiterlijk en mager van vlees waren, 

aten de zeven koeien op, die mooi van uiterlijk en vet waren. Toen 

ontwaakte farao.  
5Daarna sliep hij weer in en droomde ten tweeden male, en zie, zeven 

dikke en mooie aren schoten op uit een halm. 6Maar zie, zeven dunne 

en door de oostenwind verzengde aren ontsproten na deze. 7En de 

dunne aren verslonden de zeven dikke en volle aren. Toen ontwaakte 

farao, en het was een droom. (Genesis 41:1-7) 

Deze dromen waren Gods manier om de farao te laten weten dat 

er eerst een periode van zeven jaar overvloed zou komen en dat 

die zou worden gevolgd door zeven jaren van hongersnood.  

Er staan veel voorbeelden van dit soort profetieën in de Bijbel.  

Een bijzondere categorie profetische teksten bestaat uit teksten 

in het Oude Testament die over de komst van Jezus gaan. Soms 

zijn ze zo beschreven dat je bij een oppervlakkige lezing niet direct 

in de gaten hebt waar het over gaat. Verschillende van die profe-

tieën over de komst van Jezus zijn van de profeet Jesaja, die leefde 

in de achtste eeuw voor Christus. Een bekende profetie beschrijft 

vele kenmerken van Jezus: 

3Hij was veracht en van mensen verlaten, een man van smarten en 

vertrouwd met ziekte, ja, als iemand, voor wie men het gelaat ver-

bergt; hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. 4Nochtans, onze 

ziekten heeft hij op zich genomen, en onze smarten gedragen; wij ech-

ter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en ver-

drukte.  
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5Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerech-

tigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, 

en door zijn striemen is ons genezing geworden.  
6Wij allen dwaalden als schapen, wij wendden ons ieder naar zijn ei-

gen weg, maar de HERE heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen 

neerkomen. 7Hij werd mishandeld, maar hij liet zich verdrukken en 

deed zijn mond niet open; als een lam dat ter slachting geleid wordt, 

en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn 

mond niet open. 
8Hij is uit verdrukking en gericht weggenomen, en wie onder zijn tijd-

genoten bedacht, dat hij is afgesneden uit het land der levenden? Om 

de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. 9En men 

stelde zijn graf bij de goddelozen; bij de rijke was hij in zijn dood, om-

dat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond is ge-

weest. 10Maar het behaagde de HERE hem te verbrijzelen. Hij maakte 

hem ziek. Wanneer hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben, zal 

hij nakomelingen zien en een lang leven hebben en het voornemen 

des HEREN zal door zijn hand voortgang hebben. 
11Om zijn moeitevol lijden zal hij het zien tot verzadiging toe; door 

zijn kennis zal mijn knecht, de rechtvaardige, velen rechtvaardig ma-

ken, en hun ongerechtigheden zal hij dragen. 12Daarom zal Ik hem een 

deel geven onder velen en met machtigen zal hij de buit verdelen, 

omdat hij zijn leven heeft uitgegoten in de dood, en onder de overtre-

ders werd geteld, terwijl hij toch veler zonden gedragen en voor de 

overtreders gebeden heeft. (Jesaja 53:3-12 / NBG) 

Hier staat geprofeteerd hoe Jezus zieken zou gaan genezen en de 

zonden (overtredingen) van de mensen (als offer) op zich zou nemen. 

Er wordt genoemd dat Hij zou sterven tussen goddelozen (twee 

medegekruisigde moordenaars) en hoe Hij begraven zou worden in het 

graf van een rijke: dit was het in de rotsen uitgehakte graf van 

Jozef van Arimathea. Er staat in de tekst van Jesaja ook hoe Hij, na 
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zijn sterven, lang zou leven (dus zou opstaan uit de dood) en vele nako-

melingen (volgelingen) zou hebben. 

Het zou teveel tijd kosten om diep op de accuraatheid van de 

Bijbelse profeten in te gaan; zelfs het grondig uitwerken van deze 

tekst uit Jesaja zou al een boekje kunnen opleveren. Waar het hier 

om gaat is dat we een kort voorbeeld geven van wat Bijbelse profe-

tieën zijn, om van daaruit te zoeken naar wat deze zeggen over het 

einde van de wereld zoals we die nu kennen.  
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Zal de wereld vergaan? 

De Koude Oorlog, die een vervulling zou kunnen zijn van de 

profetie van Petrus, is nu al jaren voorbij. Het aantal mensen dat, 

zoals de eerder genoemde jongeman nog enig besef heeft van Bij-

belse profetie, neemt snel af in ons (Westerse) deel van de wereld.  

Betekent dit dan dat het gevaar is geweken en dat de wereld niet 

zal vergaan door een goddelijke oordeel? De Bijbel is er duidelijk 

over dat dit oordeel zeker zal komen. De Bijbel beschrijft hoe de 

aarde zal ondergaan in een chaos, waarna Jezus terugkomt.  

De Bijbel spreekt er niet over dat de hele aarde van de ene op de 

andere dag in een apocalyptisch inferno zal verteren. De huidige 

wereld zal door een zware tijd gaan, waarna er een duizend jaar 

durend vrederijk komt. Na dat vrederijk wordt de huidige aarde 

vervangen door een nieuwe.  

Dat is het moment waarover Petrus spreekt. Kort voordat deze 

nieuwe wereld zal worden gerealiseerd zullen alle mensen van de 

oude (huidige) aarde worden geoordeeld. Tijdens dat oordeel zullen 

de werken van iedereen open en bloot voor God bekend zijn. Als 

we dan voor God staan, is er hopelijk veel waar we trots op kun-

nen zijn, maar er zal ook veel zijn waarvoor we ons zullen scha-

men.  

Gods komende oordeel 

Het idee van een oordelende God spreekt velen niet aan. Zij 

hebben gehoord dat God liefde is en kunnen zich er geen voorstel-

ling van maken hoe dat met (ver)oordelen is te verenigen. Toch is 

dit oordeel een onderdeel van de prediking van het Evangelie. Het 

Evangelie is goed nieuws, maar dan alleen omdat de boodschap 

ervan is dat dit oordeel is te voorkomen. God heeft dit oordeel in 
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Christus op Zich genomen. Iedereen die in Christus gelooft en doet 

wat Hij zegt, wordt gespaard.  

Hoe zit dat dan met de mensen die leefden en zijn gestorven 

vóór Jezus de zonden verzoenden? Worden die dan allemaal ver-

oordeeld? 

Na de dood 
Punt is dat gestorven mensen niet weg zijn. Na het einde van ons 

aardse leven, houdt onze ziel niet op te bestaan. De Bijbel be-

schrijft hoe mensen nadat ze zijn overledenen, naar het dodenrijk 

gaan. Dit dodenrijk heeft twee delen met daartussen een onover-

brugbare kloof. De rechtvaardigen zullen daar ‘in de boezem van 

Abraham’ zijn, waar het goed is, en de onrechtvaardigen zijn daar 

in een plaats van pijniging, wat een zeer slechte plaats is (Lukas 

16:19-31).  

Dit dodenrijk is een tijdelijke plaats tot waar mensen verblijven 

tot het oordeel voor Gods troon is aangebroken (Openbaring 20:11-15). 

Bij dit oordeel zullen de doden uit dit dodenrijk voor God worden 

geleid en zal de plaats zelf worden vernietigd. 

Wie tijdens het oordeel door God worden vrijgesproken mag 

verder leven met anderen en God op de nieuwe aarde. Zij die niet 

afhankelijk wilden zijn van Gods genade zullen de gevolgen van 

hun daden zelf moeten dragen en daarom worden veroordeeld.  

De apostel Paulus schreef daarover dat de kerk wacht op: 

7de openbaring van de Heere Jezus vanuit de hemel (…) 8wanneer Hij 

met vlammend vuur wraak oefent over hen die God niet kennen, en 

over hen die het Evangelie van onze Heere Jezus Christus niet gehoor-

zaam zijn. 9Zij zullen als straf het eeuwig verderf ondergaan, weg van 

het aangezicht van de Heere en van de heerlijkheid van Zijn macht, 
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10wanneer Hij zal gekomen zijn om op die dag verheerlijkt te worden. 
(2 Thessalonicenzen 1:7-10) 

Zij die God niet kennen en zich niet hebben willen verzoenen 

middels het werk van Christus, zullen doorleven in een akelige 

plaats, ver weg van het aangezicht van God. Jezus zei daarover: 

43En als uw hand u doet struikelen, hak hem dan af; het is beter voor u 

verminkt het leven in te gaan dan met twee handen heen te gaan in de 

hel, in het onuitblusbare vuur, 44waar hun worm niet sterft en het 

vuur niet uitgeblust wordt. (Markus 9:43) 

Met deze laatste woorden refereerde Jezus naar Jesaja die daar-

over profeteerde: 

23En het zal geschieden dat van nieuwemaan tot nieuwemaan en van 

sabbat tot sabbat alle vlees zal komen om zich neer te buigen voor 

Mijn aangezicht, zegt de HEERE. 24En zij zullen de stad uit gaan en 

zien de dode lichamen van de mannen die tegen Mij in opstand zijn 

gekomen; want hun worm zal niet sterven en hun vuur zal niet uitge-

blust worden, en zij zullen voor alle vlees een afgrijzen zijn. (Jesaja 66: 

23-24) 

Onze ziel leeft door in de nieuwe hemel, dicht bij God, of ver 

van Hem vandaan in de plaats van eeuwig afgrijzen.  

Van de uitkomst van dit oordeel hangt alles voor ons af.  

Waarop worden we geoordeeld? 

We worden als mensen in Gods oordeel beoordeeld op basis van 

wat we gedaan hebben tijdens ons leven hebben gedaan. Het is dan 

niet zo dat goede werken onze slechte zullen compenseren. Zo 

werkt dat in een rechtssysteem niet. Gods oordeel, en ook dat van 

een rechter op aarde, is geen schoolexamen. Het is niet zo dat het 

resultaat van 55% goede ‘antwoorden’ (daden) naar boven worden 
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afgerond tot een voldoende en je naar de hemel mag en dat ieder-

een die daaronder zit, het niet haalt en dus is gezakt en veroor-

deeld wordt.  

Overtreders worden in de rechtbank veroordeeld voor hun over-

tredingen. Daarbij worden diens goede daden niet ter compensatie 

meegerekend. Iedereen heeft goede dingen gedaan, maar iedereen 

heeft ook Gods geboden overtreden. Dat zit in onze natuur. Ieder-

een heeft minimaal weleens (of vaak) gelogen of gestolen, Gods 

naam misbruikt, zijn ouders te kort gedaan en vaak nog meer van 

Gods geboden overtreden door overspel of andere immoraliteiten. 

Iedereen kan motiveren waarom hij of zij dat heeft gedaan, maar 

dat helpt niets. Iedereen die Gods wet heeft overtreden is een zon-

daar.  

Hoe het is gekomen dat we allemaal de neiging hebben om Gods 

geboden te overtreden, lezen we in het begin van Genesis. Daar 

zullen we hier niet verder op in gaan.  

God kan niet rechtvaardig zijn en mensen, die geen berouw heb-

ben en die zich niet schuldig over voelen en wiens overtredingen 

niet zijn verzoend, vrijspreken. Elke wetsovertreding moet worden 

verzoend; al is het er maar één geweest. Dit moet worden gedaan 

door de overtreder zelf of door iemand anders. De overtreding van 

Gods Wet leidt tot de dood en een doodvonnis kan niemand zelf 

ongedaan maken. Dat kan alleen God en dat heeft Hij in Christus 

gedaan. Dit is dus een nogal deprimerend gegeven.  

Over dit oordeel voor Gods troon aan het einde van de tijd is 

veel te vinden in de Bijbel. Dit oordeel zal, zoals gezegd, plaatsvin-

den aan het einde van de huidige aarde, vóór de nieuwe begint. 

God wil, om het eenvoudig te zeggen, niet dat de nieuwe aarde 

weer een plaats wordt van pijn en verdriet, wordt zoals de huidige 

dat is geworden. God zal na de nieuwe start niemand toelaten die 



18 

 

Hem niet wil kennen en die naar eigen inzicht en belang zal wil-

len leven, zodat de zonden en het lijden opnieuw begint. 

Terugkomend op de vraag hoe het zit met de mensen die leefde 

voor Christus stierf: deze mensen zullen in het grote oordeel op 

grond van hun vertrouwen en geloof in God, net zo goed worden 

verzoend door als hen die leefden na de dood en opstand van Je-

zus. 

Wat staat er in de Bijbel over het einde van de aarde?  

De profetieën die Johannes over het einde van de aarde heeft 

ontvangen worden wel de apocalyps genoemd. Het woord ‘apoca-

lyps’ komt uit het Grieks en betekend onthullen. Het laatste Bij-

belboek, dat de Openbaring wordt genoemd, onthult dat er een 

rampzalig wereldeinde zal komen. Dat is de reden waarom het 

woord apocalyps synoniem is geworden voor het rampzalig we-

reldeinde. 

Er valt vanuit de Bijbel veel te zeggen over de tijd die voorafgaat 

aan de vernietiging van de aarde, waarover Petrus schrijft.  

Op de eerste pagina’s van dit boekje stonden de woorden van Je-

zus toen Hij over het einde van de wereld zei: 

21Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is 

vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer 

zijn zal. (Mattheüs 24:21) 

De Bijbel spreekt op vele manieren over wat er zal plaatsvinden 

in die jaren vóór Jezus’ wederkomst. Jezus zegt Zelf dat er dan een 

grote verdrukking zal zijn. Deze verdrukking is zo erg, dat er nooit 

eerder zoiets heeft plaatsgevonden en daarna zal er ook nooit meer 

zoiets zal bestaan.  
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Onder christenen die zich hiermee bezig houden, wordt het apo-

calyptische wereldeinde daarom doorgaans ‘de grote verdrukking’ 

genoemd. Wat er in die periode allemaal gebeurt, beschrijft de 

Bijbel tamelijk nauwkeurig en daar willen we ons hier nu mee 

bezighouden.  

De grote verdrukking 

Tijdens deze verdrukking zal de op aarde, zoals we die nu ken-

nen, met geweld worden afgesloten. In die tijd zullen de grootste 

politieke, militaire, ecologische en sociale rampen plaatsvinden.  

Is er ook iets meer over te zeggen dan alleen maar dat het heel 

erg zal zijn? 

Moeten we ons bezig houden met die verdrukking?  
Er staan zoals gezegd veel teksten in de Bijbel die de tijd kort 

voor Jezus terugkomt beschrijven. Wat motiveert mensen om zich 

met dit onderwerp bezig te houden?  

Met een zekere regelmaat zijn er mensen die het nieuws halen 

omdat ze voorspellen dat dit einde van de wereld nabij is. De aan-

dacht die ze daarvoor in de media krijgen is doorgaans negatief. 

Alleen dat al is niet erg motiverend om met het onderwerp bezig 

te zijn.  

Er zijn meer redenen waarom het niet motiverend is om bezig te 

zijn met de profetieën rond de eindtijd.  

Het is geen leuk onderwerp 
Om te beginnen is het bezig zijn met de eindtijd geen leuk on-

derwerp. Het gaat over rampen en ongeluk. Daarbij schrikt het 

niet-gelovigen af dat God ook een God is van een apocalyptisch 

wereldeinde. Het is veel positiever om het te hebben over de liefde 
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van God en elkaar te vertroosten met het beeld van de hemel dan 

het hebben over een oordelend God en een komende verdrukking.  

Heeft Jezus het niet Zelf afgeraden? 
Wat velen ook niet motiveert om bezig te zijn met de eindtijd en 

de wederkomst van Christus is een misverstand over iets dat Jezus 

met het oog op Zijn wederkomst heeft gezegd. Kort voor Hij naar 

de hemel ging hadden zijn discipelen nog één vraag: 

6Heere, zult U in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? 
(Handelingen 1:6) 

Dit herstel van Israël waar zijn discipelen naar vragen zal plaats-

vinden aan het einde van de grote verdrukking.  

Jezus geeft als antwoord op deze vraag: 

7En Hij zei tegen hen: Het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te 
weten die de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft. (Handelingen 1:7) 

Als Jezus tegen Zijn discipelen zegt dat het hen niet toekomt om 

de tijden en de gelegenheden te weten wanneer Hij het koninkrijk 

van Israël zal herstellen, dan geldt dat ook voor de kerk. Velen 

trekken daaruit de conclusie dat ze de profetieën over de eindtijd 

maar moeten laten rusten. 

Maar waarom dan wel? 
Het bestuderen van de profetieën is om een aantal redenen toch 

wel de moeite waard. Het in vervulling gaan van profetieën toont 

aan dat er een plan achter de gebeurtenissen op aarde zit; dat God 

deze profetieën heeft gegeven en dat Hij de geschiedenis bestuurt. 

Wat ook prettig is, is dat de profetieën aantonen dat ons leven is 

ingebed in iets groters dan alleen die korte tijd dat we op aarde 

zijn. Wat verder een rol speelt in dit alles is dat wie Jezus liefheeft 
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ook verlangen heeft naar een nieuwe schepping. Het is voor hen 

een goed vooruitzicht om te weten dat er een tijd zal komen waar-

in Jezus gekend kan worden op een manier die veel verder gaat 

dan (‘slechts’) het geloof dat we nu in Hem kunnen hebben. 

Klopt het dat we niets kunnen weten over het einde? 
Jezus zegt wel tegen zijn discipelen dat zij de tijd niet zullen 

kunnen weten dat Hij terugkomt, maar Hij zegt veel meer over dit 

onderwerp dan dat. De Bijbel staat vol met informatie over het 

einde van de tijd. Als Jezus niet heeft bedoelt dat de kerk zich niet 

met Zijn wederkomst hoeft bezig moet houden, hoe kunnen we 

Zijn uitspraak dan begrijpen? 

Wat kunnen we weten over het moment van het einde?  
Wie zich verdiept in deze materie, merkt dat er iets opmerkelijks 

aan de hand is rondom tijdsbepalingen in de profetieën over de 

eindtijd.  

De profeet Daniël schrijft bijvoorbeeld iets over deze periode dat 

zelfs in tegenspraak lijkt te zijn met wat Jezus zegt. Daniël krijgt 

een profetie over wat er zal gebeuren met zijn volk (Israël): 

1In die tijd (de eindtijd – KM) zal Michaël opstaan, de grote vorst, hij die 

uw volksgenoten bijstaat. Het zal een benauwde tijd zijn, zoals er niet 
geweest is sinds er een volk is geweest tot op die tijd. (…) 

Daniël krijgt na deze mededeling nog meer te horen over die pe-

riode, wat we niet allemaal zullen opnemen, en ziet daarna in zijn 

visioen een man aan wie hij vraagt:  

6Hoelang duurt het nog voordat er een einde komt aan deze wonder-

lijke dingen?    
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Met die ‘wonderlijke dingen’ verwijst Daniël naar die verdruk-

king aan het einde van de tijd. Hij krijgt dan als antwoord: 

7Toen hoorde ik de Man gekleed in linnen, Die Zich boven het water 

van de rivier bevond, en Hij hief Zijn rechter- en Zijn linkerhand op 

naar de hemel en zwoer bij Hem Die eeuwig leeft: Na een vastgestelde 
tijd, vastgestelde tijden en een helft, wanneer Hij er een einde aan ge-

maakt zal hebben om de macht van het heilige volk stuk te slaan, zal 

er aan al deze dingen een einde komen. 

Deze informatie is voor wie er studie naar doet, samen met wat 

Johannes hierover schrijft in de Openbaring, wel van belang, maar 

het is niet verwonderlijk dat Daniël hier 600 jaar eerder niet veel 

van begreep – en dat zegt hij ook: 

8Ik echter, ik hoorde het wel, maar ik begreep het niet. En ik zei: Mijn 

Heere, wat zal het einde hiervan zijn?  
9Toen zei Hij: Ga heen, Daniël, want deze woorden blijven geheim en 

verzegeld tot de tijd van het einde. 10Velen zullen gereinigd, zuiver wit 

gemaakt en gelouterd worden. De goddelozen echter zullen goddeloos 

handelen en geen enkele van de goddelozen zal het begrijpen, maar de 

verstandigen zullen het begrijpen. 

Na deze (bijna) verzuchting van de boodschapper, wordt deze 

plotseling heel concreet: 

11Van de tijd af dat het steeds terugkerende offer weggenomen zal 
worden en de verwoestende gruwel opgesteld zal zijn, zijn het 1290 

dagen. 12Welzalig is hij die blijft verwachten en 1335 dagen bereikt. 
(Daniël 12:1-12) 

Deze tekst beschrijft dus, tot op de dag nauwkeurig, wat er na el-

kaar zal gebeuren. Vanaf het moment dat de verwoestende gruwel 



23 

 

zal worden opgesteld, zegt de engel, is het nog dat specifiek aantal 

genoemde dagen. Na die dagen zal er verlossing komen.  

 

Uit de Openbaring 19 en bijvoorbeeld Zacharia 14, weten we dat 

die verlossing komt als Jezus op aarde ingrijpt bij Zijn komst. Uit 

dit alles blijkt dus dat het moment van Jezus’ komst en het herstel 

van het koningschap van Israël zeer nauwkeurig is te bepalen voor 

wie heeft gezien dat de verwoestende gruwel is opgesteld.  

Hoe moet dit dan worden begrepen in combinatie met wat Jezus 

hierover tegen zijn discipelen zegt: dat het hen niet is gegeven om 

de tijd te weten?  

Jezus wist van het bestaan van de profetie van Daniël. Hij ver-

wijst Zelf ook naar die ‘gruwel van de verwoesting’ waar Daniël 

het over had. Hierover zegt Hij: 

15Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarvan gesproken is 

door de profeet Daniël, zult zien staan op de heilige plaats -laat hij die 

het leest, daarop letten!- 16laten dan zij die in Judea zijn, vluchten naar 

de bergen. 17Wie op het dak is, moet niet naar beneden gaan om iets 

uit zijn huis te halen, 18en wie op de akker is, moet niet terugkeren 

naar wat hij achterliet om zijn kleren te halen. (Mattheüs 24:15-18) 

Jezus is er duidelijk over dat Hij verwijst naar hetzelfde moment 

als waar Daniël het over heeft als Hij verdergaat: 

21Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is 

vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer 

zijn zal. (Mattheüs 24:21) 

Jezus verwijst dus met het noemen van de komst van de gruwel 

van de verwoesting, naar hetzelfde moment als dat waar de engel 
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het over heeft tegen Daniël als deze de situatie rond de eindtijd 

beschrijft.  

Daniël zegt daarover dat, als de gruwel van de verwoesting op de 

heilige plaats wordt gezien, het nog rond de 1300 dagen duurt 

voordat de verdrukking is afgelopen.  

Waarom verwijst Jezus in Zijn antwoord aan Zijn discipelen niet 

naar Daniël? Waarom zegt Hij dat het Zijn discipelen niet is gege-

ven om de tijd te kennen? 

Wat is de gruwel van de verwoesting? 
Een belangrijk ijkpunt in dit alles is dus die ‘gruwel van de ver-

woesting’ die op de heilige plaats zal staan.  

Deze uitdrukking is voor wie daar nu voor het eerst over leest, 

wel bijna zeker een erg cryptische aanduiding. Het antwoord op de 

vraag wat die gruwel is, is niet zo ingewikkeld. Een gruwel is een 

afgod. Hierover staat in de Bijbel: 

13Ook de offerhoogten die tegenover Jeruzalem lagen, die rechts van 

de berg van het verderf lagen, die Salomo, de koning van Israël, voor 

Astarte, de afschuwelijke afgod van de Sidoniërs, en voor Kamos, de 

afschuwelijke afgod van Moab, en voor Milkom, de gruwel van de 
Ammonieten, gebouwd had, verontreinigde de koning. (2 Koningen 23:13) 

In het geval van Salomo was die gruwel een afgodsbeeld. Uit de 

tekst blijkt dat deze gruwel een mens is. Er zal, zo blijkt uit andere 

informatie, van deze mens een beeld worden gemaakt. Het zou dus 

kunnen dat hij dit beeld in de tempel zal laten plaatsen. Alles wijst 

erop dat deze gruwel een mens is die zichzelf in de tempel in Jeru-

zalem als een god zal laten aanbidden.  

Over dit moment schrijft de apostel Paulus: 
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3Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden, want Hij (Jezus –KM) 

komt niet, tenzij dat te voren de afval kome, en geopenbaard worde de 

mens van zonde, de zoon van het verderf, 4die de tegenstander is, en 

zich verheft boven al wat God of godsverering  heet, zodat hij zich zet 
in de tempel van God als een god, en voorgeeft, dat hij God is. (1 Thessa-

lonicenzen 4: 2-4) 

Jezus komt dus pas terug op aarde, zegt Paulus, nadat de gruwel 

der verwoesting de tempel is binnengegaan.  

 

Als iemand zich te zijner tijd voordoet als de vertegenwoordiger 

van God en de tempel zal binnengaan of daar een beeld van zich-

zelf zal laten plaatsen, dan zal dat een internationaal politieke en 

religieuze zeer provocerende daad zijn. Op dat moment zal elk 

weldenkend mens op aarde die de consequenties daarvan overziet, 

zijn adem inhouden.  

Het tempelplein is nu het meest betwiste stukje grond op de aar-

de. Het opnieuw op gang brengen van de tempeldienst zal op zich 

al een wonder zijn. Het heiligdom in de tempel was, toen deze nog 

bestond, voor vrijwel iedereen strikt verboden terrein. De enige 

die daar eenmaal per jaar mocht binnengaan was de hogepriester. 

Als het moment aanbreekt dat iemand, tegen alle verboden in, de 

herbouwde tempel zal binnengaan en er zichzelf, of een beeld van 

zichzelf zal laten aanbidden, dan zal dat een schok in de wereld 

veroorzaken. Als dat gebeurt zal er niemand op aarde zijn die dat 

zal ontgaan. Het zal op de meeste mensen die dit dan meemaken, 

hetzelfde effect hebben als de moord op JFK of de aanslag op 9/11.  

Dit binnengaan in de tempel is het meest herkenbare moment 

tijdens de verdrukking. Als dat heeft plaatsgevonden, dan, zo lezen 

we in Daniël, is het een zaak van het aftellen van de dagen, voor 

Jezus het koninkrijk van Israël zal gaan herstellen.  
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Als dit dan allemaal zo is, waarom lijkt Jezus daar dan tijdens 

Zijn hemelvaart iets anders over te zeggen dan Daniël?  

Zegt Jezus iets wat in strijd is met dat wat Daniël schreef? 
Hoe zit dit dan? Is dat wat Jezus zegt en wat er in Daniël staat 

geschreven met elkaar in strijd?  

Allereerst is het van belang om te weten dat Jezus niet tegen zijn 

discipelen zegt dat ze zich niet mogen bezighouden met de eindtijd 

en het herstel van het koningschap van Israël.  

Petrus, die bij de hemelvaart aanwezig was, schreef later: 

13Wij verwachten echter naar zijn belofte nieuwe hemelen en een 

nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. (2 Petrus 3:13) 

Het is niet alleen motiverend, het is zelfs de opdracht van de 

gemeente om de bruidegom (Christus) te verwachten (Mattheüs 25:1-

12). Zowel Israël als de kerk hebben altijd uitgezien naar de komst 

van de Messias. Dat hoort hen bezig te houden: Wie op iets wacht, 

ziet er naar uit. Het is vanzelfsprekend dat ze dan ook naar teke-

nen zoeken die erop wijzen dat dit wachten beloond wordt. Hoe 

moeten we dat wat Jezus zegt dan begrijpen?  

Wat er hier aan de hand is, is dat Jezus en Daniël spreken over 

twee verschillende groepen mensen die leven in twee verschillen-

de periodes.  

De discipelen (kerk) kunnen niet weten wanneer Jezus komt 
De ene groep in de twee verschillende profetieën is die van de 

discipelen. Jezus zegt tegen hen dat het hun niet is gegeven om de 

tijd te weten wanneer Hij het koningschap van Israël zal herstel-

len. Het is de kerk die uit hen zal ontstaan ook niet gegeven deze 

tijd te kennen. Waarom is het hen niet gegeven die tijd te kennen? 
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Het antwoord op deze vraag is vrij simpel: de kerk zal het optreden 

van de gruwel van de verwoesting het niet meemaken. Zij zijn op 

dat moment door God van de aarde weggenomen. Zij kunnen 

daarom niet vanaf dat moment dat deze gruwel de tempel binnen-

gaat het aantal dagen (1290 – 1335) beginnen te tellen waar Daniël 

het over heeft.  

Voor de gemeente eindigt haar bestaan op aarde op het moment 

waarop Jezus haar komt ophalen. Dat is op het moment dat de 

verdrukking begint. Wanneer dat moment zal zijn kunnen we niet 

weten: dat weet alleen God de Vader. Dat is wat Jezus bedoelt. 

Wie kan wel weten wanneer Jezus komt? 
Er is echter een groep mensen die wel kan weten wanneer Jezus 

komt. Dat zijn de mensen die leven in de grote verdrukking. Zij 

zullen de gruwel van de verwoesting wel zien en zij zullen dus ook 

de dagen kunnen gaan tellen. Het is hen dus wel gegeven de tijd te 

weten wanneer Jezus het koninkrijk van Israël zal herstellen. Maar 

wie is er in die tijd dan nog in die zaken geïnteresseerd, als de kerk 

er niet meer is? Er zijn tijdens de verdrukking velen die als de kerk 

verdwenen is tot geloof komen. 

Over hen wordt geprofeteerd in de Openbaring, waar Johannes 

hen beschrijft:  

9Daarna zag ik, en zie, een grote schare, die niemand tellen kon, uit al-
le volk en stammen en natiën en talen stonden voor de troon en voor 

het Lam, bekleed met witte gewaden en met palmtakken in hun han-

den. (…) 13En een van de oudsten antwoordde en zei tegen mij: Wie 

zijn dezen, die bekleed zijn met de witte gewaden, en vanwaar zijn zij 

gekomen? 14En ik sprak tot hem: Mijn heer, gij weet het. En hij zei te-

gen mij: Dezen zijn het, die komen uit de grote verdrukking; en zij 
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hebben hun gewaden gewassen en die wit gemaakt in het bloed des 

Lams. (Openbaring 7:9-14) 

De tekst uit Daniël, over hoe lang het nog duurt nadat de gruwel 

van de verwoesting in het heiligdom zal zijn gegaan, is voor die 

mensen die tot geloof komen tijdens de verdrukking een enorme 

zegen.  

Voor hen die tot het geloof in God komen, nadat de verdrukking 

is begonnen geldt niet, zoals voor de kerk nu, het moment van de 

opname van de gelovigen. Die gebeurtenis ligt dan in het verleden. 

Dat moment hebben ze gemist omdat ze toen nog niet in Christus 

geloofden. Voor hen is het belangrijkste moment om naar uit te 

kijken de dag waarop Jezus met Zijn engelenlegers komt om orde 

op zaken laat stellen op aarde aan het einde van de verdrukking. 

Wie dan nog leeft, zal bij de komst van Christus op aarde worden 

verlost van de ellende van de verdrukking. 

Genade tijdens het oordeel 
De opname van de kerk is niet bedacht door God omdat alle 

christenen zulke geweldige mensen zijn dat ze als beloning de 

verdrukking niet hoeven mee te maken. De verdrukking is Gods 

oordeel over de aarde. De gemeente is niet onder Gods oordeel. 

 

Het is voor de mensen die tijdens de verdrukking tot geloof zul-

len komen een grote zegen om te weten wanneer Jezus terug zal 

komen en uitredding zal geven.  

Er is iets bijzonders aan de profetieën die gaan over de verdruk-

king. De Bijbel beschrijft die tijd als Gods oordeel over de aarde. 

God heeft alle reden om dit te doen en als dit gebeurt zal dat niet 

zachtzinnig zijn. Openbaring 16 spreekt zelfs over de overlopende 

schalen van Gods woede die over de aarde worden uitgegoten.  
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Toch blijkt tegelijk dat God Zich zeer bekommert om de mensen 

in de verdrukking. Hij wil het liefst iedereen redden van het oor-

deel dat Hij Zelf geeft. Te midden van Zijn toorn zal het Evangelie 

op aarde klinken zoals het dat nog nooit heeft gedaan. Mensen 

worden opgeroepen om te ontkomen aan het lot van de duivel en 

hen die bij hem horen. Er zullen daarom in die tijd ook zeer veel 

mensen zijn die gehoor geven aan die oproep. De tekst die we 

zojuist uit Openbaring 7 aanhaalden, spreekt over mensen uit alle 

landen, stammen en families. Van over de hele wereld zijn er mas-

sa’s mensen die gehoor zullen geven aan de oproep van de predi-

king van het evangelie. God geeft deze mensen bijzondere genade, 

instructies en hoop, om door de verdrukking heen te komen.  

 

God had in de zesde eeuw voor Christus het draaiboek voor de 

apocalyps al, op de dag nauwkeurig bepaald en gaf de informatie 

daarover aan Daniël. Het is voor de mensen die die straks tijdens 

verdrukking leven een troost om te weten dat God speciaal met 

het oog op hen deze informatie al lang geleden heeft gegeven.  

Kennis nu en tijdens de verdrukking 
Voor ons die nu leven in de tijd vóór de verdrukking is begon-

nen, blijft het soms puzzelen met teksten en wereldwijde ontwik-

kelingen om te zien hoe dingen zich ontwikkelen naar de komen-

de verdrukking.  

Hoe goed we de grote lijnen van de toekomstige ontwikkelingen 

nu ook mogen begrijpen, het is niet te weten wanneer de verdruk-

king exact zal beginnen. Het is dus ook niet te weten wanneer 

Jezus terugkomt en Hij de gemeente komt ophalen, noch wanneer 

Hij komt om orde op zaken te stellen op aarde na de verdrukking 

en het koninkrijk van Israël zal herstellen. Hoe snel of langzaam 
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ontwikkelingen in de aanloop van de verdrukking gaan is niet te 

zeggen.  

Velen hebben zich daarom al vergist in wat er wanneer zou gaan 

plaatsvinden. We kunnen op basis van de Bijbel en de ontwikke-

lingen op wereldschaal zien, dat het een bepaalde kant op gaat. 

Meer niet. Het is ons nu ‘niet gegeven’ om het moment te weten 

waarop Jezus zal komen om de gemeente op te halen; en dus wan-

neer de verdrukking begint; en dus wanneer deze zal zijn voltooid.  

In het begin van de negentiende eeuw waren er al wijze mannen 

met oog voor de profetieën, die zich ervan bewust waren dat er 

een ontwikkeling op gang was gekomen die zou leiden naar de 

eindtijd. Ze spraken en schreven erover, maar konden er de vinger 

niet op leggen waar ze op de profetische tijdslijn zaten. Dat is nog 

steeds zo: het aantal mensen dat beseft dat Jezus spoedig komt, 

groeit. Toch blijven zij die zich daarmee bezighouden altijd zoeken 

naar aanwijzingen die tonen dat het moment van de opname nabij 

is. De meesten zijn het er wel over eens dat de opname spoedig zal 

beginnen, maar ze kunnen de dag, maand of jaar niet weten omdat 

er geen vergelijkbaar aanknopingspunt is voor het begin van de 

verdrukking, zoals de gruwel van de verwoesting dat als aankno-

pingspunt, voor het einde ervan is.  

 

Dat gelovigen tijdens de verdrukking de tijd wel kunnen weten 

wanneer Christus komt, dringt bij velen nu nog niet zo goed door. 

Dat is ook niet zo vreemd. Het is waarschijnlijk nooit eerder voor-

gekomen dat gelovigen met de Bijbel in de hand de gebeurtenissen 

tijd zo nauwkeurig zullen kunnen voorspellen als dan het geval zal 

zijn.  

De mensen die leven in de verdrukking kunnen de maanden en 

dagen aftellen en zo weten hoe lang ze nog moeten volhouden tot 
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Jezus hen komt verlossen. God heeft Zich eeuwen geleden met een 

bijzondere zorg over de mensen die dan leven ontfermd. Dit zal 

dan voor hen een enorme bemoediging zijn, welke ze hard nodig 

zullen hebben. Deze mensen die tijdens de verdrukking tot besef 

zijn gekomen wat er aan de hand is, gaan dan de Bijbel lezen. Dan 

komen ze er achter dat God Zijn gemeente heeft opgehaald en dat 

ze in de tijd van Zijn toorn en komende oordeel terecht zijn geko-

men. Zonder profetieën die heel gedetailleerd gaan over die tijd 

waarin ze dan leven, zouden ze makkelijk de wanhoop nabij kun-

nen komen. 

Hoe lang duurt de verdrukking? 

In een profetie wordt aan Daniël duidelijk gemaakt dat de ver-

drukking zeven jaar zal duren. Daniël (hfst. 9) beschrijft hoe hij van 

een engel een visioen kreeg over de toekomst van Israël. Deze 

engel beschreef een periode van zeventig weken waarin alles zou 

gebeuren wat het volk betreft. De laatste van die zeventig weken 

gaat over de verdrukking. Dit zullen we straks verder uitwerken. 

Die 70 weken zijn geen weken van 7 dagen, maar van 7 jaren. 

Dit alles op een rij: 

1. De verdrukking begint als de kerk van de aarde is wegge-

nomen.  

2. De verdrukking duurt 7 jaar. 

3. De Openbaring is er samen met meerdere profetieën duide-

lijk over dat Jezus met Zijn komst, een einde zal maken aan 

die verdrukking en het koninkrijk van Israël zal herstellen.  

4. Tijdens de verdrukking zal de gruwel van de verwoesting 

zich in de tempel laten aanbidden alsof hij God is. 
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5. Vanaf dat moment is het nog maximaal 1335 dagen tot Je-

zus komt. 

6. Het is dus tijdens de verdrukking geen geheim wanneer Je-

zus terugkomt om het koninkrijk van Israël te herstellen.  

7. De mensen die in de verdrukking tot geloof komen, blijven 

op de aarde (voor zover ze niet gedood worden) tot Jezus te-

rugkomt. 

 

Uit bovenstaande blijkt dat het verschil tussen wat Jezus bij Zijn 

hemelvaart zei en wat Daniël en de Openbaring beschrijft niet met 

elkaar in tegenstrijd is. Jezus bemoedigt, vlak voor Zijn hemelvaart 

Zijn discipelen en de gemeente, met deze woorden door hen dui-

delijk te maken dat zij de verdrukking niet zullen hoeven meema-

ken. Daniël spreekt daarentegen bemoedigend tot de mensen die 

tot het geloof in God komen tijdens de komende verdrukking.  

Waar in de Bijbel vinden we de informatie over de eindtijd? 

De profetieën die deze periode beschrijven zijn te vinden in de 

hele Bijbel. Die informatie staat er soms in vage termen, soms in 

symbolen en ‘geheimschrift’ en soms duidelijk en gedetailleerd in 

de tekst.  

De manier waarop de informatie door de hele Bijbel is verspreid 

en toch samen een consistent beeld vormt, is op zichzelf al een 

aanwijzing dat het niet door één persoon is bedacht maar dat ze 

door God is gegeven aan veel verschillende mensen. 

 

Wie bekend is met mijn boeken, weet dat ik direct en indirect 

veel over dit onderwerp heb geschreven. Dat is vooral te vinden in 

mijn boek over de Openbaring, Israël begin en eindtijd en Was 
Jezus de Messias? Het is boeiend om met dit onderwerp bezig te 



33 

 

zijn, maar het is een hele klus om dit alles te lezen. Het leek mij 

daarom zinvol om in dit boekje in het kort te beschrijven wat de 

grote verdrukking is en wat er dan allemaal zal gebeuren.  

 

Hoe erg zal de grote verdrukking zijn? 

Er zijn altijd al grote militaire, economische en natuurrampen 

geweest op de aarde. We hoeven daarbij maar te denken aan de 

grote pestepidemie in Europa (1347-1351) waarbij 30% van de be-

volking (tussen de 75 en 100 miljoen mensen) omkwam.  

Veel hoger werd het aantal doden in de twintigste eeuw. Deze 

eeuw begon met de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) waarbij er ‘nog 

maar’ 8,5 miljoen mensen omkwamen. Toen deze oorlog nog maar 

net voorbij was (1918), wist de Spaanse griep op zijn beurt, als ge-

volg van de slechte weerstand van de mensen tussen de 50 en 100 

miljoen slachtoffers te maken. Na dit alles kwamen er bijna 100 

miljoen mensen om in de socialistische/communistische revoluties 

van de twintigste eeuw. Zij werden uitgehongerd of vermoord 

door marxistische regimes in vooral Rusland en China. Tijdens de 

Tweede Wereldoorlog die in de eerste helft van die eeuw uitbrak, 

kwamen er ca. 50 tot 70 miljoen mensen om het leven.  

 

De twintigste eeuw is de eeuw geweest waarin het meeste leed 

op aarde is voorgekomen. Al deze rampen kwamen niet voort uit 

religieuze geschillen die van de moderne mens doorgaans de 

schuld krijgen van de oorlogen op de wereld. Dit massale moorden 

is historisch, net als de Franse Revolutie en de Napoleontische 

oorlogen, en vele revoluties in de negentiende eeuw in Europa te 
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herleiden tot de Verlichting. Daar liggen de wortels van het natio-

nalisme, fascistische en socialisme. Het waren deze (atheïstische) 

ideologieën die in hoge mate verantwoordelijk waren voor al die 

massa’s doden.  

 

Toch zal de grote verdrukking, vlak voor Jezus terugkomt op 

aarde, nog veel erger worden dan dit alles.  

De Openbaring (6:8) beschrijft dat het vierde deel van de mensen 

omkomt (dat zijn nu zo’n twee miljard doden) en (Openbaring 8:9) dat het 

derde deel van de schepselen in de zee sterven. Er sterven tevens  

velen (Openbaring 8:10) omdat het drinkwater van het derde deel van 

de bronnen wordt vergiftigd. Gedurende een bepaalde tijd zal zelfs 

de zon minder licht geven en zal het overdag donkerder worden 

op aarde (Openbaring 8:12). Er zullen massale burgeroorlogen plaats-

vinden en natuurrampen. Tijdens dit alles zal er bovendien een 

schrikbewind komen van de wreedste dictator die de aarde ooit 

heeft gekend. Als gevolg van honger en strijd zullen er vele hon-

derden miljoenen omkomen, zodat er geen beginnen aan is om de 

lijken van deze mensen te begraven. Dit alleen al zal besmettelijke 

ziekten en ondraaglijke stank veroorzaken. 

Een korte beschrijving die Jezus geeft over de verdrukking  

We vinden veel informatie over deze verdrukking in de Bijbel. 

Een voorbeeld hiervan is een gesprek dat Jezus hierover met Zijn 

leerlingen heeft, kort voor Hij zou sterven. Ze zitten dan op de 

Olijfberg en kijken uit over Jeruzalem en het tempelcomplex, als 

zij Hem daarnaar vragen: 

3Zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken 

van Uw komst en van de voleinding van de wereld?  
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4En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Pas op dat niemand u misleidt. 
5Want velen zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de 

Christus; en zij zullen velen misleiden.  
6U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; pas op, word 

niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog 

niet het einde. 7Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, 

en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen hon-

gersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verschei-

dene plaatsen. 8Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de 

weeën. (Mattheüs 24:3-8) 

Er zijn theologen die stellen dat de discipelen tot aan de hemel-

vaart leefden met het idee dat Jezus, als een vrijheidsstrijder, de 

Romeinen het land uit zou jagen en Israël politiek onafhankelijk 

zou maken.  

Misschien dat de discipelen dat in het begin van Zijn optreden 

gedacht hebben maar aan het einde van de drie jaar dat ze met 

Jezus waren opgetrokken, wisten ze heel goed dat dit niet zo zou 

gaan gebeuren. Ze wisten toen heel goed, dat lang nadat Jezus van 

de aarde zou zijn vertrokken Hij weer terug zou keren: ‘Wat is het 

teken van Uw komst en de voleindig van de wereld?’ vragen ze 

Hem.  

Nadat Jezus hen waarschuwt voor de verleiders, noemt Hij oor-

logen en hongersnoden, besmettelijke ziektes en aardbevingen. 

Maar, zegt Hij, dat is nog maar het begin van de weeën. Met ande-

re woorden: de echte verdrukking komt hierna.  

9Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en u doden, en u zult 

door alle volken gehaat worden omwille van Mijn Naam. 10En dan zul-

len er velen struikelen en zij zullen elkaar overleveren en elkaar ha-

ten. 11En er zullen veel valse profeten opstaan en die zullen er velen 

misleiden. 12En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde 
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van velen verkillen. 13Maar wie volharden zal tot het einde, die zal za-

lig worden. 14En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de we-

reld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal 

het einde komen. (Mattheüs 24:9-14) 

Wat is het begin van de verdrukking?  

Hoe weten we dan wanneer deze verdrukking zal zijn aangebro-

ken? Hoe weten we dat we niet toevallig getuigen zijn van één van 

de vele oorlogen of natuurrampen die er altijd al op aarde zijn 

geweest?  

De verdrukking duurt, zoals gezegd, een afgebakende tijd van 

(ruim) zeven jaar en eindigt als Jezus terugkomt. 

Als het een afgebakende tijd is met een herkenbaar einde, dan is 

het vanzelfsprekend dat deze ook een herkenbaar begin zal heb-

ben. De verdrukking heeft dus een eerste en een laatste dag. Hoe 

kan worden geweten wanneer die eerste dag is begonnen?  

Het begin van de verdrukking 

Het is dan zo dat Jezus zei dat we van tevoren het moment 

waarop de verdrukking begint, niet kunnen weten. Dit betekent 

echter niet dat die verdrukking uit de lucht komt vallen.  

Het mag dan niet bekend zijn welk jaar het is, maar er zijn aan-

wijzingen om aan te nemen dat de verdrukking zal beginnen op de 

dag dat de gemeente wordt opgenomen in de hemel. Tijdens deze 

opname zullen de graven opengaan en gaan de doden de levenden 

voor, Jezus tegemoet in de lucht.  

Het is om redenen welke we hier verder niet zullen uitwerken 

aannemelijk dat dit zal plaatsvinden op het Joodse feest van de 

Eerstelingen. Dit feest is een onderdeel van het Pascha. Dit feest 
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vond plaats op de 15e dag van de 1e maand van het jaar. Dit was 

ook het feest waarop Jezus opstond uit de dood.  

De gebeurtenissen tijdens de verdrukking 

Het mag dan zo zijn dat het moment waarop de verdrukking be-

gint niet kan worden geweten, maar als de verdrukking eenmaal is 

begonnen, dan zijn de grote lijnen van het verloop tamelijk een-

voudig te volgen met gegevens uit de Bijbel.  

Het einde van de verdrukking 

De verdrukking zal vrijwel zeker eindigen op het Loofhutten-

feest. Het Loofhuttenfeest vond 7 maanden na het Pascha plaats. 

Meer concreet is de verwachting dat de wederkomst zal plaatsvin-

den op het feest van de Bazuinen, wat een onderdeel is van het 

Loofhuttenfeest dat plaatsvond op de eerste dag van de 7e maand.  

De wederkomst vindt, als dat klopt, dan dus 7 jaar later plaats 

dan dat ze begon op het feest van de Eerstelingen. Dit maakt de 

totale tijd van de verdrukking 7 jaar, 6 maanden en 2 weken.  
  



38 

 

De verdrukking chronologisch  

Het feest van de Eerstelingen viel in de Joodse kalender, als on-

derdeel van het Pascha, in de 1e maand van het jaar. De maanden 

werden in Israël afgebakend door de maanstanden. Het Joodse 

Nieuwjaar viel nog het meest samen met het Nieuwjaar van de 

Romeinse kalender, die op 1 maart begon. Tegenwoordig is het 

feest van de Eerstelingen doorgaans ergens eind maart of begin 

april.  

Als we 15 maart als datum zouden nemen voor het feest van de 

Eerstelingen en dus het begin van de verdrukking, dan is de ver-

drukking 7 jaar later, op 1 oktober tijdens het feest van de Bazuin, 

afgelopen. 

Het is vrede op aarde als de verdrukking begint 

Op die 15e maart is het rustig op aarde; er zijn geen oorlogen, de 

grote wereldproblemen zijn opgelost, De mensheid kan leven zon-

der bang te hoeven zijn voor nucleaire dreigingen en aanslagen 

door fanatieke moslimstrijders. De spanningen in het Midden-

Oosten zijn (tijdelijk) voorbij en de dreiging van Iran en Noord-

Korea zullen zijn opgelost.  

De religies smelten samen 

Bij het begin van de verdrukking zullen de religies van de we-

reld zijn verenigd in een instituut dat vergelijkbaar is met de 

Verenigde Naties. De wereldreligies zullen samen hun goden aan-

bidden alsof dit één god betreft en samenwerken in een bond van 

‘Verenigde Religies’. Zij zullen zich daarin vooral bezighouden met 

zaken als vrede, gerechtigheid, armoede en het klimaat. Het is zelfs 

aannemelijk dat in dat orgaan ook aandacht is voor de boodschap-

pen van aliens die claimen van andere planeten te komen. 



39 

 

Het meest waarschijnlijk is dat het Vaticaan het centrum van de-

ze Verenigde Religies zal zijn. Het is zelfs aannemelijk dat Mekka 

dan ook voor niet-moslims zal zijn opengesteld en dat iedereen bij 

de Ka’aba zijn eigen goden zal mogen aanbidden.  

De tempel wordt herbouwd 

Kort voor of na het begin van de verdrukking zal er een begin 

worden gemaakt met de herbouw van de tempel in Jeruzalem. De 

offerdienst zal daar dan weer worden begonnen als de verdrukking 

ongeveer één jaar heeft geduurd. Het is zeer aannemelijk dat de 

tempel dan ook een rol zal spelen in deze Verenigde Religies. 

De kerk verdwijnt van de aarde 

Op die 15e maart zullen alle christenen die trouw zijn aan de Bij-

bel en Christus door God van de aarde worden weggenomen.  

Of en hoe dat merkbaar zal zijn is moeilijk te zeggen. De Bijbel 

spreekt erover dat als de laatste bazuin zal klinken, de graven van 

de overleden gelovigen zich zullen openen. Deze zullen dan Jezus 

tegemoet gaan in de lucht. Daarna zullen de nog levende christe-

nen bij hen worden gevoegd en mee opstijgen.  

 

Er zullen na die opname weldra wereldwijd dramatische natuur-

rampen plaatsvinden, waarvan niet duidelijk is hoe lang die zullen 

duren. Mogelijk zullen ze elkaar snel opvolgen, ofschoon de gevol-

gen wellicht gedurende de hele verdrukking merkbaar zullen blij-

ven. Het is voor de hand liggend dat de oorzaak daarvan niet 

wordt gezocht in Gods oordeel, maar zal worden gezien als een 

bevestiging van de milieu activisten.  

Hierna zullen mensen 5 maanden fysiek worden getergd door 

onverklaarbare pijnen. Die pijnen zullen zo erg zijn dat velen 
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zelfmoord willen plegen, wat hun om één of andere reden niet 

lukt. 

Europa wordt de wereldleider 

De Europese gemeenschap zal óf dan, óf kort daarvoor zijn ver-

anderd in een veel kleinere Tien staten bond. Vanaf het begin van 

de verdrukking zal deze de rol van Amerika overnemen en zich 

ontwikkelen tot de politieke en militaire leider van de wereld. De 

leider van deze bond zal zeer charismatisch zijn en grote macht 

verwerven over alle volken. Hij zal ook een sterke partner hebben 

in de Verenigde Religies, ofschoon de liefde vooral van de laatste 

uitgaat. 

Het optreden van deze Europese supermacht zal aanvankelijk 

erg positief worden gewaardeerd. De leider ervan zal een korte tijd 

vrede en welvaart op aarde brengen en door velen op handen wor-

den gedragen. Dit zal echter snel voorbij gaan. Na enige tijd zullen 

als gevolg van zijn beleid de vrede en welvaart verdwijnen. De 

mensheid zal veranderen in lokaal elkaar bestrijdende groepen, 

zoals we dat uit het Midden-Oosten kennen. In die verbeten strijd 

zullen massa’s mensen omkomen. Dit alles leidt tot grote hongers-

noden over vrijwel de hele aarde. Hierbij worden vooral de armen 

getroffen. Een vierde deel van de mensheid komt om het leven als 

gevolg van honger, geweld en besmettelijke ziekten.  

Het antisemitisme neemt toe 

De beschreven rampspoed en het plotseling verdwijnen van mil-

joenen evangelische en andere bijbelgetrouwe christenen van de 

aarde, die doorgaans pro-Israël zijn, heeft als gevolg dat het anti-

semitisme sterk zal toenemen.  
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In Amerika zullen geen christenen meer wonen en het land zal 

even antisemitisch worden als het Europese continent en het Mid-

den-Oosten.  

De haat ten opzichte van het Joodse volk zal zo groot zijn, dat 

Joden buiten Israël voor hun leven zullen vrezen.  

De Joden van over de hele wereld trekken naar Israël 

Vanwege het snel toenemende antisemitisme zullen alle nog 

miljoenen over de wereld verspreid wonende Joden naar Israël 

beginnen te vluchten. De meeste landen op aarde zullen in die tijd 

niet meer democratisch worden bestuurd. Joden die vluchten voor 

antisemitisme in autoritair geregeerde landen kunnen die echter 

meestal niet zomaar verlaten.  

De vluchtende Joden krijgen hulp 
De vluchtende Joden zullen hulp krijgen van een groep die be-

staat uit 144.000 volksgenoten. Zij zijn voor dit doel door God 

achtergelaten in de verdrukking. Zij geloven in Jezus als de Messi-

as. Ze zijn overigens dan de enigen op aarde die dat doen, omdat al 

de anderen die dat deden, zijn opgenomen in de hemel. 

Deze groep mensen zullen in de verdrukking, op een vergelijk-

bare manier als Mozes dat ooit deed, beschikken over een boven-

natuurlijke kracht. Zo zullen ze zelfs op bovennatuurlijke wijze in 

staat zijn om mensen die hen willen tegenwerken, te doden. Ze 

zullen, als het nodig is, zelfs de regen tegen kunnen houden als 

regeringen hen dwarsbomen, zodat oogsten verdorren op de ak-

kers. Dat zal dan voor die landen een zeer groot probleem zijn, 

omdat er dan toch al een gebrek aan voedsel zal zijn.  

Deze bovennatuurlijke machten en middelen maken hen het 

mogelijk om de vluchtende Joden naar Israël te brengen.  
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Na 1260 dagen is deze operatie afgerond en zijn alle Joden, inclu-

sief deze 144.000 van over de hele wereld verzameld in Israël.  

Europa trekt ten strijde tegen Israël 

De leider van de Europese Tien staten bond trekt, als alle Joden 

in Israël zijn, met zijn legers ten strijde tegen Israël en deze 

144.000. Hij zal Israël overwinnen en deze 144.000, ondanks hun 

bovennatuurlijke kracht, doden.  

Om voor eens en voor altijd een einde te maken aan het ‘Joden-

probleem’ vernedert hij hen door het heiligdom van de tempel 

binnen te gaan om zich daar als god te laten aanbidden.  

De Europese leider blijkt dus de gruwel (afgod) te zijn die Israël 

zal willen verwoesten. Deze verwoesting komt op gang na de vol-

gende gebeurtenissen. 

Na 3.5 dag staan de 144.000 uit de dood op en stijgen, net als Je-

zus dat eens deed, omhoog naar de hemel. Er volgt dan een sterke 

aardbeving in Jeruzalem waarbij een tiende deel van de stad instort 

en er 7000 mensen omkomen. Dit zal iedereen op aarde zien ge-

beuren, zo beschrijft de Openbaring. 

Heel Israël zal in Christus gaan geloven als hun Messias. 

De Joden in Israël hebben het optreden van deze 144.000, hun 

dood, opstanding, hemelvaart en Gods handelen gezien. Zij zijn 

hiervan, en van de gebeurtenissen die volgen, zeer onder de in-

druk. Dit moment is vergelijkbaar met de confrontatie van Elia op 

de berg Karmel en de Baäl priesters. In die confrontatie bewees 

Jahweh met vuur uit de hemel dat Hij de God van Israël was en 

Baäl maar een afgod. Het hele Joodse volk zal op dat moment, als 

de verdrukking op de helft is, erkennen dat Jezus de Messias is en 

de Europese leider een bedrieger.  
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Dit is het moment waarop Israël zich, net als in de dagen van 

Elia, zich tot God zal bekeren. 

De Europese leider ontpopt zich tot een massamoordenaar 

De Europese leider heeft dan een groot probleem. Hij heeft zich-

zelf net in de tempel tot god verklaard, maar de opstanding van 

deze 144.000 doden bewijzen dat hij dat niet is. De God van Israël 

heeft hem door dit alles voor schut gezet. Daar komt voor hem een 

ander probleem bij: dit alles is niet in een uithoek gebeurd. Ieder-

een heeft dit (via de media) gezien.  

Daar komen ook nog de gevolgen bij van het optreden van deze 

144.000. Hun werk wordt wereldwijd verschillend beoordeeld. 

Deze groep wordt door veel mensen gehaat om wat ze doen. Er 

zijn er echter ook velen die, uit wat ze gezien en gehoord hebben, 

zich tot de God  van Israël bekeren. Het optreden van de 144.000, 

hun dood, opstanding en hemelvaart, maakt de boodschap van het 

Evangelie over de hele wereld bekend. Het is heel goed mogelijk 

dat Jezus hierop doelde toen hij tegen zijn discipelen zei dat de 

boodschap van het Evangelie zal worden gepredikt over de hele 

wereld, vlak voor het einde. 

 

De Europese leider toont na die 1260 dagen zijn ware aard. Hij 

heeft Israël militair onderworpen; alle Joden van over de hele we-

reld zijn dan binnen handbereik en hij zal, net als Hitler, het ‘Jo-

denprobleem’ voor eens en voor altijd proberen op te lossen. Hij 

wil niet alleen Israël geestelijk verwoesten (als gruwel der verwoesting). 

Hij wil Israël ook fysiek uitroeien. 

Hij is dus niet alleen de gruwel (afgod) maar hij zal ook zoveel als 

hij maar kan van Israël en het Joodse volk verwoesten. Dat is dan 

ook de reden dat Jezus zei: 
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20En indien de Here die dagen niet had ingekort, zou geen vlees be-

houden worden, doch ter wille van de uitverkorenen, die Hij heeft 

uitverkoren, heeft Hij die dagen ingekort. (Markus 13:20)   

Dit moment is wat de Bijbel elders de ‘benauwdheid van Jakob’ 

noemt: 

3Want zie, de dagen komen, luidt het woord des HEREN, dat Ik in het 

lot van mijn volk Israël en Juda een keer breng, zegt de HERE, en hen 
terugbreng in het land dat Ik aan hun vaderen gegeven heb, zodat zij 

het zullen bezitten. 4Dit nu zijn de woorden die de HERE over Israël 

en Juda gesproken heeft. 5Want zo zegt de HERE: Angstgeschrei horen 

wij, schrik en geen heil. (…) 7Wee, want groot is die dag, zonder 
weerga; een tijd van benauwdheid is het voor Jakob; maar daaruit zal 
hij gered worden.   
 

8Op die dag zal het gebeuren, luidt het woord van de HERE der heer-

scharen, dat Ik het juk van hun hals zal verbreken en hun banden zal 

verscheuren; vreemden zullen hen niet meer knechten, 9maar zij zul-

len de HERE, hun God, dienen en David, hun koning, die Ik hun ver-

wekken zal. (Jeremia 30:3-9 / NBG) 

Deze laatste verzen verwijzen beschrijven het moment wat de 

discipelen bedoelen toen ze Jezus vroegen wanneer Hij het ko-

ningschap voor Israël zou herstellen. Hij (Jezus) is de koning David, 

in de profetie van Jeremia. 

De Europese leider kan iedereen economisch chanteren 

De leider van de Europese Tien staten bond is niet alleen gruwe-

lijk tegen Israël; maar ook genadeloos tegen hen die, omdat ze in 

God geloven, zich niet loyaal aan hem willen betonen.  

Wat hem daarbij in de kaart speelt is dat contant geld in die tijd 

vrijwel zal zijn verdwenen en mensen alleen nog elektronisch 
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kunnen betalen. Iedereen die zich niet loyaal aan hem zal betonen 

krijgt geen betaalpas. Deze ‘pas’ is in die tijd in de rechterhand of 

het voorhoofd aangebracht. Deze pas noemt de Bijbel het ‘teken 

van het beest’.  Wie deze code ontvangen, omdat ze loyaal zijn aan 

deze vijand van God, maken zichzelf tot vijand van God. Deze 

mensen zullen als Jezus komt, ook al hebben ze nog zo’n hekel aan 

het teken, door God veroordeeld worden.  

 

Het is dus niet moeilijk om te begrijpen dat dit voor iedereen die 

wil overleven een zeer zware tijd zal zijn. Los van de economische 

problemen, ziekten en het geweld, worden de mensen gedwongen 

om te kiezen of ze hun leven meer lief hebben dan God. Óf ze 

kiezen voor de grote leider en zijn zelfverklaarde goddelijkheid, óf 

voor de God van Israël.  

De Europese leider zal een massaslachting aanrichten onder hen 

die hem niet trouw zijn. Hij zal vele Joden doden en dat ook doen 

met talloze mensen uit de volkeren die Jezus hebben aangenomen. 

Het wordt steeds zwaarder op aarde, maar velen zullen weten dat 

ze bij God beter af zijn. Massa’s mensen bekeren zich tot God. De 

Bijbel beschrijft, zo zagen we al, dat tijdens die periode mensen uit 

alle families en uit alle volken worden onthoofd omdat ze voor 

God kiezen en weigeren de Europese leider te volgen. 

De tempeldienst wordt gestopt 

De nog maar 2 jaar eerder begonnen tempeldienst zal worden 

gestopt of opengesteld worden voor iedereen. Dit zal 42 maanden 

zo blijven. 
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De Verenigde Religies wordt vernietigd 

Aan het einde van die 42 maanden zal de Europese leider de 

Verenigde Religies vernietigen. Hoe dat zal gebeuren, vertelt de 

Bijbel niet, maar wel dat het snel voltooit zal zijn. Het zou kunnen 

dat hij het Vaticaan, het gebouw van de Wereldraad van kerken in 

Geneve en de Kaäba in Mekka bombardeert tot er niets meer van 

over is. Het kan ook op een andere manier gebeuren. Op dat mo-

ment zijn de islam en het wereldlijk georganiseerde christendom 

dat zich heeft verwijderd van haar Heer, vernietigd. 

Israël weet zich te bevrijden 

Na de 42 maanden waarin de leider van Europa zal huishouden 

in Israël, zal het volk haar onafhankelijkheid terug weten te krij-

gen.  

De Europese leider mobiliseert dan grote legers van vele landen 

om daarmee op te trekken tegen Israël om het weer aan zich te on-

derwerpen. Waarschijnlijk zal dat heel snel gaan, want we zijn dan 

al een heel eind gevorderd in de richting van het Loofhuttenfeest, 

waarop Jezus terugkomt. Dit verzamelen van de legers van de we-

reld zal dan ook snel kunnen omdat er vrijwel altijd wel legers zijn 

verzameld rondom Israël uit Rusland, Turkije, Iran en Amerika.  

De legers van de wereld worden vernietigd als Jezus komt 

Tot een echte aanval zal het niet komen. Als dit moment is aan-

gebroken komt Jezus terug met in zijn gevolg Zijn engelenlegers 

en zij vernietigen deze wereldse legers. 

Het moment waarop dit gebeurt valt dus, zoals eerder geschre-

ven, op het Joodse Loofhuttenfeest. Dit feest begon met het blazen 

van de ramshoorn (Rosj Hasjana). Die hoorn (bazuin) zal nu klinken 

vanuit de hemel als Christus komt.  
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Tijdens de Grote Verzoendag (Jom Kippoer) 10 dagen later, zijn de 

grote Europese leider en bondgenoten van de Verenigde Religies 

en hun aanhangers, veroordeeld. Dit is dan geen voortslepend 

proces, zoals we dat nu kennen rondom oorlogsmisdadigers. God 

weet de stand van zaken en het oordeel al voor Jezus’ komst. De 

aarde is na 10 dagen weer verzoend en ‘opgeruimd’ door het enge-

lenleger dat in het kielzog van Jezus meekwam. 4 dagen later, 

tijdens het Loofhuttenfeest (Soekot), wordt de verlossing van de 

aarde uitbundig gevierd wanneer de aarde het Vrederijk binnen-

gaat.  

De regering van de aarde zal tijdens het Vrederijk in Jeruzalem 

zetelen. Dit Loofhuttenfeest zal daar elk jaar worden gevierd. Vol-

ken die tijdens dit feest geen delegatie sturen naar Jeruzalem, ge-

ven daarmee het signaal af dat ze zich niet willen conformeren aan 

Gods regering in die tijd. Het gevolg is dat er dan geen regen zal 

vallen op hun land.  
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Wat zijn de voorwaarden voor de ver-
drukking? 

Uit de hierboven beschreven gebeurtenissen blijkt dat er een 

aantal voorwaarden zijn om dit alles mogelijk te maken.  

De dag of het uur wanneer de verdrukking begint is volgens de 

Bijbel niet te weten. Dat wil niet zeggen dat er helemaal niets over 

gezegd kan worden. Zo verwijt Jezus zijn tijdgenoten: 

54Wanneer u een wolk ziet opkomen vanuit het westen, zegt u met-

een: Er komt regen. En zo gebeurt het. 55En als er een zuidenwind 

waait, zegt u: Er komt hitte. En het gebeurt. 56Huichelaars, de aanblik 

van de aarde en van de hemel weet u te duiden. Hoe kan het dan dat u 

deze tijd niet weet te duiden? (Lukas 12:54-56) 

Jezus verwijt zijn tijdgenoten dat ze de tekenen van hun tijd niet 

observeren. Zijn er, als we de tijd waarin we nu leven observeren, 

zaken die duiden op de beschreven tijd. 

De opname van de gemeente  

Er is een verschijnsel dat in de Bijbel genoemd wordt dat aan de 

opname van de gemeente voorafgaat.  

51Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, 

maar wij zullen allen veranderd worden, 52in een ondeelbaar ogenblik, 

in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken 

en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en 

ook wij zullen veranderd worden. (1 Korinthe 15:51-52) 

De graven zullen opengaan en de Heere zal van de hemel komen 

bij het klinken van de laatste bazuin.  

Deze bazuin lijkt op een bovennatuurlijk verschijnsel waarvan 

moeilijk te zeggen is of dit op aarde te horen zal zijn of niet. Toch 
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zou dit wel eens door iedereen op aarde gehoord kunnen worden. 

Zo zijn er vanaf 2008 wereldwijd vreemde geluiden te horen in de 

lucht. Dit verschijnsel kwam al eerder voor, maar lijkt steeds ster-

ker te worden. 

Ofschoon er nog geen verklaringen voor zijn, kan het een ver-

klaarbaar verschijnsel zijn. Sommige van die geluiden zijn zo drei-

gend dat ze een demonische herkomst lijken te hebben. Er zijn ook 

geluiden waarbij er niet veel fantasie voor nodig is om daarin het 

klinken van een bazuin te horen. i  

Als de laatste bazuin heeft geklonken, zal de gemeente worden 

opgenomen. Dit betekent dat er op dat moment geen initiatief van 

de betrokkenen wordt gevraagd. God stuurt, zoals in New Age 

kringen beweerd wordt, geen ruimteschepen waarin mensen moe-

ten instappen om te worden geëvacueerd. Als deze er al wel ko-

men, kun je er maar beter niet instappen. 

Israël moet een land zijn 

Als de verdrukking begint moet Israël als natie bestaan. Dat Isra-

el nu een land is, is voor de meesten vanzelfsprekend, maar dit is 

nog niet zo lang het geval. Na het verslaan van de Romeinen van 

de opstand van Bar Kochba (132-136 n.Chr.) zijn de meeste Joden uit 

het land verdreven. Sinds die tijd hebben de Joden over de aarde 

gezworven en heeft Israël als land niet meer bestaan, tot ze op 14 

mei 1948 weer een staat werd.  

1948 ligt alweer zo lang achter ons dat het voor de meeste men-

sen die nu leven heel normaal lijkt dat Israël er weer is. Er zijn ook 

nu nog maar weinigen die dit zien als de vervulling van Bijbelse 

profetieën. Toch is het geen klein wonder dat dit land in dat jaar 

weer ontstond. Het is geen kleiner wonder dat ze alle oorlogen die 

de Arabieren tegen het land begonnen, meer dan glansrijk heeft 
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gewonnen. Deze overwinningen hebben ze niet gewonnen, zoals 

nu wel wordt verondersteld door de hulp van Amerika, welke toen 

minimaal was. 

De tempel 

Voordat de belangrijkste gebeurtenissen tijdens de verdrukking 

kunnen plaatsvinden, zoals hier beschreven, zal de tempel moeten 

zijn herbouwd. Dit herbouwen van de tempel is zeer waarschijn-

lijk niet iets dat Israël met geweld zal nastreven. Het wordt alge-

meen aangenomen dat elke poging om de tempel op de tempelberg 

te herbouwen, de Derde Wereldoorlog zal uitlokken. Toch zal de 

tempel er komen, zodat wat hierboven is beschreven kan uit-

komen. De verdrukking zal een jaar aan de gang zijn als de tempel 

in gebruik wordt genomen, zo zagen we. Hoe lang van tevoren er 

met de herbouw van de tempel zal worden gestart, is niet bekend. 

Het is aannemelijk dat de herbouw begint tijdens de verdrukking. 

Als het vóór die tijd zou gebeuren, is de kerk nog op aarde en zou-

den gelovigen een sterke aanwijzing hebben voor wanneer de 

opname zal plaatsvinden. Dat er voor hen zo’n aanwijzing zal ko-

men, is niet waarschijnlijk, zo blijkt uit ons eerdere betoog. 

 Europa als leider van de wereld  

De Bijbel spreekt niet over een Europese Tien staten bond, maar 

over Rome dat in de eindtijd de beschreven rol zal spelen.  

Het West-Romeinse rijk is in 476 n.Chr. verdwenen. Op 25 

maart 1957 is de EEG (Europese Economische Gemeenschap) opgericht in 

Rome. Hieruit is de huidige Europese Unie ontwikkeld, waarin 

ook Italië (en Rome) een plaats hebben.  

Het is niet nodig dat de regering van de Europese superstaat in 

Rome zal zetelen, maar het zal ook zomaar kunnen dat dit wel zal 
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gebeuren. Verschillende landen van Europa ontwikkelen zich al 

jarenlang in de richting van een superstaat die vergelijkbaar is met 

wat het Romeinse keizerrijk vroeger was. Er is nu al één bestuur, 

één munt, één markt, één taal die vrijwel iedereen beheerst en er 

zijn open (binnen)grenzen. Het wachten is op een sterke leider en 

een leger.  

Het is nog niet zover dat de huidige Europese Unie zich heeft 

ontwikkeld tot de genoemde Tien staten bond c.q. Roomse keizer-

rijk, maar de stap is historisch gezien, nog nooit zo klein geweest 

sinds haar ondergang in 476 n.Chr.  

Hoe het nieuwe Rome het leiderschap van de wereld van Ame-

rika zal overnemen is nog niet te zeggen. Het is mogelijk dat Ame-

rika zal bezwijken onder haar eigen rol in de wereldpolitiek. Als 

de rente omhooggaat, kan het land onmogelijk veel langer voldoen 

aan haar enorme financiële verplichtingen, die dagelijks groter 

worden. Dit kan tot een crisis leiden die gevolgen heeft voor haar 

internationale leiderschap. Het zou ook kunnen dat Amerika door 

een enorme natuurramp wordt getroffen die het land verdeelt en 

in een chaos doet veranderen. Hoe het huidige Europa zich zal 

omvormen naar een afgeslankte versie van tien landen is nog niet 

duidelijk. De Europese Unie is erg verdeeld, heeft in de euro een 

munt die nauwelijks te beheren is en ze heeft geen militaire 

macht. Het is niet ondenkbaar dat de noordelijke staten de schul-

den van de zuidelijke niet meer willen betalen, of dat de landen 

van Oost-Europa de bemoeizucht van Brussel niet meer accepte-

ren. De Unie kan uit elkaar vallen en doorstarten in een afgeslank-

te vorm die doeltreffender zal zijn en wel de macht op de wereld 

naar zich toe kan trekken. De Bijbel spreekt niet van tien landen 

die het toekomstige Rome zullen vormen, voordat de verdrukking 

begint, maar wel dat Rome zal bestaan.  
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De leider van de Europese superstaat  

De leider die uit dit verbond zal voortkomen wordt in de Bijbel 

‘Het Beest’ (Openbaring 13) of de ‘Antichrist’ (1 Johannes 2:18) genoemd. 

Deze leider zal al jaren voor die tijd bekend zijn, maar zijn macht 

en positie pas ontvangen na de opname van de gemeente.  

Antichrist betekent zoveel als tegen-christus. Hij zal zichzelf als 

tegenpool van Christus (God) manifesteren. Daarom laat hij zichzelf 

ook in de herstelde Joodse tempel aanbidden. 

Het teken van het Beest 

De Bijbel spreekt uiteraard niet over een elektronisch betaal-

middel, zoals we dat reeds kennen. Wat de Bijbel wel noemt is dat 

iedereen een getal-code (666) krijgt op zijn rechterhand of voor-

hoofd en dat wie die code niet heeft, niets kan kopen of verkopen. 

Zo’n betaalsysteem is in de geschiedenis van de aarde nooit eerder 

geweest dan nu. ii Er is nu nog veel contant geld in de omloop, 

maar weinigen in het Westen krijgen hun salaris nog contant.  

Er zal zich in die periode zeer waarschijnlijk een ‘schaduweco-

nomie’ ontwikkelen met veel zwart geld, anders kan niemand die 

niet loyaal is aan de Antichrist zelfs maar een maand overleven. 

Verenigde Religies 

De bond van Verenigde Religies is er nu nog niet. Er wordt hier 

wel al hard aan gewerkt. Er zijn verregaande samenwerkingen 

tussen vele vormen van godsdienst. De huidige paus (Franciscus) 

spant zich hier sterk voor in.iii Ook een organisatie als het United 
Religions Initiative streeft dit actief na. Op hun website staat: 

In 1993, the United Nations invited Bishop Swing to host a large inter-

faith service for their 50th anniversary. He asked himself, “If the na-
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tions of the world are working together for peace through the UN, 

then where are the world’s religions?”iv 

Er wordt al sinds 1993 gewerkt aan die samenwerking. De paus 

gaat daarbij bidden in moskeeën en er staan Boeddhabeelden op 

het altaar in de Sint Pieter tijdens Wereldgebedsdagen. 

Aan het einde van de verdrukking zal God alle religies van de 

wereld die Hem niet dienen, vernietigen. Daaronder vallen ook 

religies die wel christelijk zeggen te zijn, maar die de dienst aan de 

afgoden toestaan in hun midden.  

Zal de paus de leider zijn van de Verenigde Religies? 
Er is een profetie uit de Middeleeuwen die lijkt te bevestigen dat 

de huidige paus een rol speelt in de eindtijd. Deze voorspelling 

wordt toegeschreven aan Sint Malachias (1094-1148). Hij geeft een 

voorspelling van alle pausen die zouden komen vanaf paus Celesti-

nus II. Hij voorzei niet hoe zij letterlijk zouden gaan heten, maar 

gaf ze een naam die past bij hun optreden en beschrijft in een soort 

motto in het kort wat kenmerkend zal zijn voor hun ambtsperiode.  

De telling van pauzen loopt door huidige paus Franciscus. Hij is 

de laatste van de lijst van Malachias. Er wordt van die (laatste) paus 

gezegd dat met hem de stad Rome in verval zou raken en de kerk 

verloren zal gaan. Daarmee wordt het einde van de tijd ingeluid. 

Het motto dat over die laatst paus gaat, beschrijft:  

Tijdens extreme vervolging van het Heilige College der Kardinalen zal 

de stoel bezet worden door ‘Petrus de Romein’ die zijn schapen zal 

hoeden gedurende vele tribulaties: en wanneer hieraan een einde 

komt, zal de zeven heuvelige stad verwoest worden en de Grote Rech-

ter zal zijn volk berechten.v 
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De laatste paus van de lijst wordt in de profetie ‘Petrus de Ro-

mein’ genoemd. Hij zal actief zijn tijdens de grote verdrukking 

(tribulaties). Aan het einde daarvan zal de zevenheuvelige stad (Rome) 

verwoest worden en zal de Grote Rechter (God) zijn volk berech-

ten. Volgens de Bijbel zal de ‘grote hoer’ (de verzamelde religies) sa-

menwerken met de Romeinse leider (vandaar Peter de Romein?). Aan 

het einde van de verdrukking zal over deze geestelijke hoer (omdat 

ze God zou moeten liefhebben, maar met andere goden ‘flirt’) door God wor-

den geoordeeld. Deze Middeleeuwse profetie komt met alles wat 

over deze tijd in de Bijbel staat overeen.  

Conclusie 

Zonder genoemde zaken is het onmogelijk dat de beschreven 

verdrukking zal kunnen plaatsvinden.  

 
De verdrukking kan, zoals beschreven, pas plaatsvinden: 

1 Als Israël voor Jezus terug-

komt, als land aanwezig is.  

Dit is ze weer na bijna 2000 jaar. 

2 Als de tempel zal zijn her-

bouwd. 

 

Dit herbouwen zal nog moeten gebeu-

ren, maar de voorbereidingen zijn in 

volle gang. 

3 Als het Romeinse keizerrijk er 

weer is. 

 

Dat dit Rijk er in moderne vorm, na 

1500 jaar weer zal terugkomen, is zeer 

aannemelijk.  

4 Als er een geld loos betaal-

systeem is zijn. 

Dat system is er nu.  

 

5 Als er een Verenigde Religies 

zal komen.  

 

Het is nog nooit eerder in de geschie-

denis voorgekomen, zoals nu, dat 

vrijwel alle religies actief zoeken naar 

weten om samen te gaan.  
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Twee van de vijf voorwaarden zijn gerealiseerd: namelijk dat Is-

raël weer bestaat en dat er een mondiaal systeem is dat mensen 

zonder contant geld kunnen betalen.  

Wanneer de tempel zal worden herbouwd en Rome, de Anti-

christ en de Verenigde Religies zich zullen ontwikkelen zal de tijd 

leren.  

Als deze zaken in dezelfde tijd samenkomt, is voldaan aan de be-

langrijkste voorwaarden voor de in dit boekje beschreven wereld-

wijde verdrukking. 
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Wat moet je doen als je in die periode 
leeft? 

Als de verdrukking net is begonnen, is de kans groot dat de 

meeste mensen op aarde geen idee zullen hebben wat er aan de 

hand is. De zaken die er op aarde plaats plaatsvinden staan dan wel 

in de Bijbel, maar die zal dan door vrijwel niemand meer worden 

gelezen. Of zij die deze vanaf dan wel gaan lezen nog de tijd heb-

ben om deze zo grondig te kunnen onderzoeken dat ze de profeten 

over deze zaken kunnen begrijpen, is maar de vraag. Deze mensen 

zullen dan hulp nodig hebben. 

Wie dan leeft en in de gaten heeft wat er aan de hand is, bij-

voorbeeld omdat ze de prediking van de 144.000 ter harte nemen 

of omdat ze dit boekje, of de vele andere die er over dit onderwerp 

zijn, ontdekken, hebben daar dan veel voordeel van.  

 

Als de verdrukking is begonnen, is het niet heel ingewikkeld 

meer om de ontwikkelingen te volgen. Voor wie dan leeft is het 

allereerst zaak om onder geen voorwaarde het getal (de code) van 

de Antichrist te accepteren. De kans is zeer groot dat hij je hier-

voor zal doden, maar God is meer te vrezen dan de Antichrist; en 

zelfs als men hiervoor moet sterven, levert hen dit later veel op, 

zoals we nog zullen zien. 

Als je weet wat er aan de hand is op aarde, dan weet je ook hoe 

het af zal lopen. De Bijbel is er duidelijk over hoe lang het nog zal 

duren vanaf het moment dat de Antichrist zich in de tempel van 

Jeruzalem laat aanbidden alsof hij God is.  

11Van de tijd af dat het steeds terugkerende offer weggenomen zal 

worden en de verwoestende gruwel opgesteld zal zijn, zijn het 1290 
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dagen. 12Welzalig is hij die blijft verwachten en 1335 dagen bereikt. 
(Daniël 12:11-12) 

Het zal als de antichrist de tempel binnengaat nog maximaal 

1335 dagen duren voor Jezus terug op aarde komt. Het einde is dan 

dus in zicht. 

Hoe ontkomen we aan de verdrukking? 

Het is natuurlijk veel beter om te voorkomen dat we in de ver-

drukking komen. We noemden al eerder wat de enige manier is 

om aan dit alles te ontkomen. 

De gemeente die trouw is aan God zal deze periode niet hoeven 

meemaken. Jezus zei dat het zijn discipelen niet is gegeven om te 

weten wanneer Jezus het koninkrijk van Israël zal herstellen. De 

reden daarvoor is, zo zagen we, omdat de kerk van Jezus dan van 

de aarde is weggenomen.  

 

Op de vraag hoe aan dit alles is te ontkomen is het antwoord 

simpel: zorg dat je bij de opname van de gemeente (kerk) van Chris-

tus hoort als Hij komt. De vraag is dan: hoe doe je dit? Paulus zegt 

daarover: 

9Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat 

God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. 10Want 

met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt 

men tot zaligheid. (Romeinen 10:9-10) 

Dit is dus niet zo ingewikkeld om deel te hebben aan God: Ge-

loof met je hart dat Jezus voor je zonden is gestorven, dat God hem 

uit de dood heeft opgewekt en kom hier openlijk vooruit. In prin-

cipe is dat alles. Dit alles komt tot uitdrukking in de doop die God 
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daarvoor heeft gegeven. Dus: geloof, belijd, laat je dopen en leef 

naar Gods wil zoals de Bijbel dat leert.  
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Bijbelse passages die pleiten voor dit 
beeld van de verdrukking 

Allereerst een paar opmerkingen. 

Er is een aantal zaken waar het dit onderwerp betreft, waar bin-

nen de kerk verschillend over wordt gedacht.  

1260 dagen - 42 maanden 
Een belangrijke bron van informatie over de grote verdrukking 

is de Openbaring van Johannes.  

Johannes krijgt bij twee gelegenheden informatie over 1260 da-

gen en 42 maanden die we eerder noemden. Hierboven gingen we 

er vanuit dat beide tijdsaanduidingen niet verwijzen naar dezelfde 

periode tijdens de verdrukking. Volgens nogal wat uitleggers is dat 

wel zo.   

 

Waarom zijn 42 maanden geen 1260 dagen? 

De Joden maakten gebruik van de omloop van de maan voor hun 

kalender. Maanmaanden duren, over een jaar gerekend, gemiddeld 

29,5 dag. De ene maand telde 29 en de ander maand 30 dagen. 12 

van  dit soort maanden duren 354 dagen. Dat is 11 dagen per jaar 

te weinig. Om dit verschil te corrigeren werd elke 19 jaar 7 keer de 

laatste maand van het jaar herhaald. De maanden in Israël duurden 

dus altijd 29.5 dagen. 

Als hier in de Openbaring dus over 42 maanden wordt gespro-

ken, waren dat 42x29.5=1239. Dat is 7 weken korter dan de 1260 

dagen welke worden genoemd in de Openbaring.  

Wat nog een belangrijker argument is, is dat beiden een tijds-

aanduidingen zijn van een andere periode. De Openbaring spreekt 

over 1260 dagen waarin de getuigen (de 144.000) Israël beschermen 
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en de aarde slaan met plagen. Van de 42 maanden wordt gezegd 

dat de Antichrist (het Beest uit de zee) de macht heeft over de hele 

wereld en dat hij in die periode de tempel in Jeruzalem zal verde-

den. Dat zal Israël (en de 144.000) nooit toelaten zolang zij daar de 

macht hebben. Dit wijst erop dat de tijdsaanduiding van 1260 da-

gen en 42 maanden niet verwijzen naar dezelfde periode in de 

verdrukking. 

2 of 144.000 getuigen 
Een ander verschil van inzicht is waar het de 144.000 betreft.  

Ik ga er vanuit dat zij Gods instrumenten zijn om de Joden terug 

te brengen naar Israël. Ik zie zelf in hun handelingen en prediking 

de verkondiging van het Evangelie op aarde.  

Veel ander uitleggers geven de rol van het prediken van het 

Evangelie tijdens de verdrukking aan de ‘2 getuigen’ die in Open-

baring 11 worden genoemd. Deze uitleggers spreken er doorgaans 

niet over dat deze 2 getuigen een rol hebben in het terugbrengen 

van de Joden naar Israël.  

Mijn idee is dat die 2 getuigen een andere (symbolische) manier 

zijn om de 144.000 aan te duiden. Uit veel andere profetieën blijkt 

dat de Joden in de eindtijd terugkeren naar Israël en dat ze daar 

hulp bij krijgen. Daar ga ik op in het boekWas Jezus de Messias? 

Deze genoemde verschillen zijn op zichzelf niet groot, maar 

hebben vergaande invloed op de interpretatie van de Openbaring 

waar het de chronologie betreft.  

 

Dat alles maakt echter voor de kerk, noch voor hen die dan le-

ven, niet zo’n groot verschil. Voor de kerk is het niet van belang 

omdat zij toch al niet op aarde als dat waarover de Openbaring 

spreekt gaat gebeuren. Zij die dan wel op aarde leven, zullen zelf 
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wel zien of het 2 of 144.000 getuigen zijn die dan hun invloed op 

het wereldtoneel hebben en hoe God de Joden in die periode van 

over de wereld naar hun thuis (het land Israël) brengt, wat ze dan 

exact prediken en wie de leider van het herstelde Rome is.  

Vrede op aarde tijdens de opname 
Een ander punt waarin bovenstaande beschrijving verschilt van 

de meeste commentaren over dit onderwerp, is de visie op de poli-

tieke omstandigheden ten tijde dat de gemeente wordt opgeno-

men. Hierboven stelden we dat het rustig is op aarde als dat ge-

beurt.  

De meeste exegeten stellen echter integendeel juist dat er dan 

een oorlog is uitgebroken. Hiermee verwijzen zij naar de tekst van 

Ezechiël 38. In deze tekst spreekt God tot Gog en Magog. Gog en 

Magog zijn wijzingen naar een samenwerkingsverband van volken 

die wonen in wat nu Rusland, Turkije en Perzië (Iran) is.  

 

Er zijn (minimaal) drie grote oorlogen tijdens de verdrukking, 

maar er wordt niet gesproken van een oorlog voorafgaande aan die 

tijd.  

Paulus schrijft integendeel over het begin van de verdrukking: 

1Maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders, is het voor u 

niet nodig dat men u schrijft. 2Want u weet zelf heel goed dat de dag 

van de Heere komt als een dief in de nacht. 
3Want wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal 
een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een 

zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten. (1 Thessaloni-

cenzen 5:1-3) 

Er is niemand op aarde die zal zeggen dat het vrede en veiligheid 

is als Rusland, Turkije en Iran Israël aanvallen. 
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Gog en Magog worden verder met name genoemd tijdens de 

oorlog aan het einde van het duizendjarige vrederijk (Openbaring 

20:8). Die tekst is in overstemming met Ezechiël 38 waar wordt 

gesproken over een aanval op Israël dat zich (aan het einde van het 

vrederijk) van eerdere oorlogen heeft hersteld en waarvan de bur-

gers veilig wonen in dorpen. 

 

Er worden drie oorlogen beschreven met betrekking tot de ver-

drukking en één aan het einde van het duizendjarige vrederijk.  

De eerste oorlog wordt genoemd in Openbaring 6, waar de Anti-

christ wordt omschreven zittende op een wit paard. Hij trekt dan 

als een onoverwinnelijke vorst strijdend over de wereld. 

De tweede oorlog wordt genoemd in Openbaring 11 waar de An-

tichrist strijd voert tegen Israël met het oog op de 2 getuigen (alias 

144.000).  

De derde oorlog wordt genoemd in Openbaring 19, waar op-

nieuw alle volken van de aarde zijn verzameld tegen Israël waarna 

Christus terugkomt.  

In elk van die oorlogen zullen naar alle waarschijnlijkheid de 

volken van Rusland, Turkije en Perzië een rol hebben, maar Eze-

chiël 38 gaat specifiek over de laatste oorlog op aarde: dat is die aan 

het einde van het duizendjarige vrederijk.  

 

Van dit punt is het ook veilig om te zeggen dat het van geen in-

vloed is op het verdere verloop van de verdrukking. Voor de men-

sen die dan leven is het niet van belang of er een oorlog plaatsvindt 

voordat de gemeente wordt opgenomen, voor hen is het belangrij-

ker wanneer Christus terugkomt aan het einde van de verdruk-

king. Om dat moment te kunnen weten, is het van belang dat ze 

opletten wanneer de offerdienst in de tempel weer begint en de 
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Antichrist (gruwel van de verwoesting) de tempel binnengaat en de 

legers van de wereld oprukken om Israël aan te vallen.  

Willen zij die dan leven alsnog bij God horen, dan moeten ze 

wel haast maken. 

De opname van de christenen in de hemel  

Hieronder zetten we een aantal bronnen voor de genoemde ar-

gumenten onder elkaar waar wel in grote mate consensus over 

bestaat binnen de uitleg op dit punt. 

De profeet Jesaja schrijft over de opname: 

1De rechtvaardige komt om en er is niemand, die het zich aantrekt, en 

de vromen worden weggerukt, terwijl niemand er acht op slaat, want 

vanwege de boosheid wordt de rechtvaardige weggerukt; hij gaat in 
vrede; 2zij die de rechte weg bewandeld hebben, rusten op hun leger-

steden. 3Maar, gij, nadert herwaarts, kinderen van een tovenares, na-
kroost van echtbreker en overspeelster. (Jesaja 57:1-3) 

De vromen (trouwe gelovigen) worden weggerukt zegt God tegen de 

profeet en zij gaan in vrede. De kinderen van de zondaars (goddelo-

zen) blijven achter in het oordeel. 

De apostel Paulus schrijft veel later: 

16Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aarts-

engel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden 

die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. 17Daarna zullen wij, de le-
venden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in 
de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zul-
len wij altijd bij de Heere zijn. (1 Thessalonicenzen 4:16-17) 

Nadat de gelovigen zijn weggenomen van de aarde, begint de 

grote verdrukking.  



64 

 

De duur van de verdrukking 

Daniël is een belangrijke bron voor bovenstaande chronologie. 

Als hij in gebed is komt de engel Gabriël bij hem. Daarover zegt hij 

later:  

22Hij begon mij te onderwijzen en sprak met mij. Hij zei: Daniël, nu 

ben ik eropuit gegaan om u de betekenis te doen begrijpen. 23Bij het 

begin van uw smeekbeden is er een woord uitgegaan en nu ben ik zelf 

gekomen om u dat te vertellen, want u bent zeer gewenst. Begrijp dan 

dit woord en krijg inzicht in het visioen. (Daniël 9:22-23) 

Hierna krijgt Daniël van de engel Gabriël informatie over de 

toekomst van zijn volk (Israël). Gabriël beschrijft een periode van 

zeventig weken: 

24Zeventig weken zijn er bepaald over uw volk en uw heilige stad, om 

de overtreding te beëindigen, de zonden te verzegelen, de ongerech-

tigheid te verzoenen, om een eeuwige gerechtigheid tot stand te bren-

gen, om visioen en profeet te verzegelen, en om de Heiligheid van hei-

ligheden te zalven. 25U moet weten en begrijpen: vanaf de tijd dat het 

woord uitgaat om te laten terugkeren en om Jeruzalem te herbouwen 

tot op Messias, de Vorst, verstrijken er 7 weken en 62 weken. Plein en 

gracht zullen opnieuw gebouwd worden, maar wel in benauwde tij-

den. (Daniël 9:24-25) 

Na die 69 weken zal de Messias worden gedood: 

26Na de 62 weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal niet 

voor Hemzelf zijn. (Daniël 9:26) 

Deze weken blijken een symbool te zijn van jaarweken: clusters 

van 7 jaren. Met deze gegevens was vanaf de tijd van Daniël al te 

berekenen wanneer Jezus (voor de zonden van anderen – niet voor 

Zichzelf) gekruisigd zou gaan worden. 
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Rome verwoest Jeruzalem 

Dan beschrijft Gabriël in de profetie verder dat er een vorst zal 

zijn die de stad (Jeruzalem) en het heiligdom (de tempel) te gronde zal 

richten. 

26Een volk van een vorst, een volk dat komen zal, zal de stad en het 

heiligdom te gronde richten. (Daniël 9:26) 

Voor de zorgvuldige lezer zal het duidelijk zijn dat het tellen van 

de weken vanaf het doden van de Messias (de 69 week) niet meer 

verder gaat. De 70 (laatste) week komt pas veel later. Eerst worden 

Jeruzalem en de tempel nog verwoest. Dit is in het jaar 70 n.Chr. 

gebeurd. Dan verdwijnt de koning die dit heeft gedaan in de ge-

schiedenis. Deze koning was de keizer van Rome.  

Op dat moment was dit keizer Vespasianus.  

Rome wordt verwoest 

een vorst, die komen zal, zal de stad en het  heiligdom verwoesten, dat 

het een einde zal nemen als door een vloed;  en tot het einde van den 

strijd toe zal het woest blijven (Daniël 9:26) 

Het keizerrijk zal daarna ten ondergaan in de ‘overstromende 

vloed’ (overweldigd worden door de volkeren). Na de invallen van de 

Hunnen, Goten en Germanen verschrompelde het Rijk en viel 

Rome in 476 n.C. Waarna de grote volksverhuizingen in de vierde 

en vijfde eeuw op gang kwamen. Vanaf die tijd tot het einde viel 

het voormalige Romeinse Rijk ten prooi van oorlog en verwoes-

ting.  
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De leider van Rome is weer terug 

Na heel veel jaren pakt de profetie de draad weer op waar ze was 

gebleven na de 69 week. De keizer van Rome is er weer, net als 

Israël en de tempel: 

27Hij zal voor velen het verbond versterken, 1 week lang. (Daniël 9:27) 

Dit is het moment waarop de laatste 7 jaar wordt genoemd. Dit is 

de tijd die elders ‘de grote verdrukking’ wordt genoemd. 

Halverwege de 7 jaar 

Deze laatste week, zal hij (de Antichrist = de keizer van Rome) het ver-

bond voor Israël zwaar maken en het offeren in de tempel (die dan 

dus weer moet zijn, hersteld) doen ophouden.  

27Halverwege de week zal Hij slachtoffer en graanoffer doen ophou-

den. 

De gruwel (afgod) in de tempel 

Halverwege die 7 jaar na het prediken van de 2 getuigen (alias ‘de 

144.000) zal hij de tempel ingaan om zich als God te laten aanbid-

den. 

Over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn, zelfs tot aan de 

voleinding, die, vast besloten, uitgegoten zal worden over de verwoes-

te. (Daniël 9:22-27) 

Over deze gruwel schrijft de apostel Paulus, zoals we eerder 

aanhaalden: 

3Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden, want Hij (Jezus – KM) 

komt niet, tenzij dat te voren de afval kome, en geopenbaard worde de 

mens van zonde, de zoon van het verderf, 4die de tegenstander is, en 

zich verheft boven al wat God of godsverering  heet, zodat hij zich zet 
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in de tempel van God als een god, en voorgeeft, dat hij God is. (2 Thessa-

lonicenzen 4: 3-4) 

Dit was ook het moment waarover Jezus sprak toen Hij met Zijn 

discipelen op de Olijfberg hierover sprak: 

15Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de pro-

feet Daniel gesproken is, op de heilige plaats ziet staan (wie het leest, 

geve er acht op) 16laten dan wie in Judea zijn, vluchten naar de bergen. 
(Mattheüs 24: 15-16) 

De 1260 dagen voorafgaande aan de gruwel in de tempel 

Over de duur van het werk van de 2 getuigen vinden we nog in-

formatie in de Openbaring: 

3En Ik zal mijn 2 getuigen lastgeven om, met een zak bekleed, te pro-

feteren, 1260 dagen lang. (…) 5En indien iemand hun schade wil toe-

brengen, komt er vuur uit hun mond en het verslindt hun vijanden; en 

indien iemand hun schade wil toebrengen, moet hij zo de dood vin-

den. 6Dezen hebben de macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen 

valt gedurende de dagen van hun profeteren; en zij hebben macht over 

de wateren, om die in bloed te veranderen en om de aarde te slaan met 

allerlei plagen, zo dikwijls zij willen. (Openbaring 11:3-6) 

De strijd in Jeruzalem tussen Israël, de 144.000 en de Anti-
christ 

7En wanneer zij hun getuigenis zullen voleindigd hebben, zal het 

Beest dat uit de afgrond opkomt, hun de oorlog aandoen en het zal hen 

overwinnen en hen doden. 8En hun lijk zal liggen op de straat der gro-

te stad, die geestelijk genaamd wordt Sodom en Egypte, alwaar ook 

hun Here gekruisigd werd. 9En uit de volken en stammen en talen en 

natiën zijn er, die hun lijk zien, drie en een halve dag, en zij laten niet 

toe, dat hun lijken in een graf worden bijgezet. 10En zij, die op de aar-

de wonen, zijn blijde en verheugd over hen en zullen elkander ge-
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schenken zenden, omdat deze 2 profeten hen, die op de aarde wonen, 

gepijnigd hadden. (Openbaring 11:7-10) 

De bekering van Israël 

11En na die drie en een halve dag voer een levensgeest uit God in hen, 

en zij gingen op hun voeten staan en grote vrees viel op allen, die hen 

aanschouwden. 12En zij hoorden een luide stem uit de hemel tot hen 

zeggen: Klimt hierheen op! En zij klommen naar de hemel op in de 

wolk, en hun vijanden aanschouwden hen. 13En te dien ure kwam er 

een grote aardbeving en een tiende deel der stad stortte in, en 7000 

personen werden door de aardbeving gedood, en de overigen werden 

zeer bevreesd en gaven de God des hemels eer. (Openbaring 11:11-13) 

Hierover schreef  Paulus: 

25Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis 

(opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog), dat er voor een deel verhar-

ding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de heidenen is bin-

nengegaan. 26En zo zal heel Israël zalig worden, zoals geschreven staat: 

De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden 

van Jakob. (Romeinen 11:25) 

Als de volheid van de heidenen (dit is de Antichrist) is binnengegaan 

(in het heiligdom van de tempel), de getuigen opstaan uit de dood en 

er een grote aardbeving zal zijn, dan zal dat zoveel indruk maken 

op de rest van de ‘stad’ (Israël) dat zij God zullen vrezen en zalig 

(behouden) worden.  

De Antichrist 

Een laatste verwijzing naar de leider van het herstelde Romeinse 

rijk (de Antichrist): 
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1En ik stond op het zand bij de zee. En ik zag uit de zee een Beest op-

komen, dat zeven koppen en tien horens had, en op zijn horens waren 

tien diademen, en op zijn koppen een godslasterlijke naam. 
2En het Beest dat ik zag, leek op een panter, en zijn poten waren als 

die van een beer, en zijn muil was als de muil van een leeuw. En de 

draak gaf hem zijn kracht, zijn troon en grote macht. 3En ik zag een 

van zijn koppen als dodelijk gewond, maar zijn dodelijke wond werd 

genezen. En de hele aarde ging het Beest met verwondering achterna. 
(Openbaring 13:1-3) 

De koppen en horens van het Beest spreken van koninkrijken en 

machthebbers. De draak (satan) geeft hem zijn macht en de hele 

wereld gaat hem achterna. 

De 42 maanden nadat de Antichrist de tempel is binnen-
gegaan 

4En zij aanbaden de draak, omdat hij aan het Beest macht gegeven had. 

En zij aanbaden het Beest en zeiden: Wie is aan dit Beest gelijk? En 

wie kan er oorlog tegen voeren? 5En het werd een mond gegeven om 

grote woorden en godslasteringen te spreken, en het werd macht ge-

geven om dit 42 maanden lang te doen. 
6En het opende zijn mond om God te lasteren, om Zijn Naam te laste-

ren en Zijn tent en hen die in de hemel wonen. 7En het Beest werd 

macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen en om hen te 

overwinnen, en hem werd macht gegeven over elke stam, taal en volk. 
(Openbaring 13:4-7) 

Voor wie niet zo bekend is met de symboliek van de Bijbel zal 

dit alles wat vreemd overkomen, maar dat went wel wanneer je je 

er meer mee bezig houdt.  

 

Het Beest is de Antichrist (de leider van het herstelde Romeinse rijk). 

Zijn tien koppen zijn tien koningen. Hij voert oorlog tegen de 
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heiligen (de 2 getuigen – alias de 144.000). Hij heeft, nadat hij zich in 

de tempel (de tent (dit is de tabernakel) van God) laten aanbidden. Hij 

heeft, nadat hij de 2 getuigen heeft gedood, 42 maanden macht 

over de hele aarde. 

Het moment van de herbouw van de tempel 

De profeet Daniël schreef dat het, vanaf het moment dat het eer-

ste offer in de Tempel in Jeruzalem is gebracht, 2300 dagen duurt 

voor Jezus komt: 

13Toen hoorde ik een heilige spreken, en een andere heilige zeide tot 

degene die gesproken had: Hoelang zal dit gezicht gelden; het dage-
lijks offer en de ontzettende overtreding, het prijsgeven van het hei-
ligdom en het vertrappen van het heer? 14En hij zeide tot mij: 2300 

avonden en morgens; dan zal het heiligdom in rechten hersteld wor-

den. (Daniël 8:13-14)  

Er wordt hier een tijd van 2300 dagen beschreven. Dit is de tijd 

nadat de tempel zal zijn herbouwd waarin tot God zal worden 

geofferd. Dit offeren zal op een zeker moment door de Antichrist 

worden gestopt en de tempel zal door hem dan worden vertrapt, 

verontreinigd (‘vertrapt’). Deze verontreiniging zal 42 maanden 

duren, waarop de tempel door Christus, als Hij komt, wordt her-

steld. 

Het vrederijk na de verdrukking 

Na de verdrukking zal er een nieuwe tijd aanbreken. Dit wordt 

het ‘duizendjarige vrederijk’ genoemd.  

20En het Beest werd gegrepen en met hem de valse profeet, die de te-

kenen voor zijn ogen gedaan had, waardoor hij hen verleidde, die het 

merkteken van het Beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanba-
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den; levend werden zij beiden geworpen in de poel des vuurs, die van 

zwavel brandt. (Openbaring 19:20) 

Deze tekst beschrijft het moment kort nadat Jezus zal zijn terug 

gekomen: 

21En de overigen werden gedood met het zwaard, dat kwam uit de 

mond van Hem, die op het paard zat; en al de vogels werden verzadigd 

van hun vlees. 1En ik zag een engel nederdalen uit de hemel met de 

sleutel des afgronds en een grote keten in zijn hand; 2en hij greep de 

draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en hij bond hem dui-

zend jaren, 3en hij wierp hem in de afgrond en sloot en verzegelde die 

boven hem, opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden, voordat de 

duizend jaren voleindigd waren; daarna moest hij voor een korte tijd 

worden losgelaten. (Openbaring 19:21-20:3) 

De duivel wordt duizend jaar opgeborgen. Nu zien we dat het, 

voor wie tijdens de verdrukking kozen om het teken (om te kunnen 

kopen of verkopen) van de Antichrist niet te accepteren hier nu 

groot voordeel van hebben: 

4En ik zag tronen, en zij zetten zich daarop, en het oordeel werd hun 

gegeven; en ik zag de zielen van hen, die onthoofd waren om het ge-

tuigenis van Jezus en om het woord van God, en die noch het Beest 

noch zijn beeld hadden aangebeden en die het merkteken niet op hun 

voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden; en zij werden weder 

levend en heersten als koningen met Christus, 1000 jaren lang. (Open-

baring 20:4) 

De mensen die weigerden tijdens de grote verdrukking om de 

Antichrist te volgen en daarom werden gedood, zullen tijdens het 

duizendjarige vrederijk de bestuurders zijn van de aarde.  

De tijd die dan aanbreekt is de tijd waarover profeten als Jesaja 

schreven: 



72 

 

6Dan zal de wolf bij het schaap verkeren en de panter zich nederleg-

gen bij het bokje; het kalf, de jonge leeuw en het mestvee zullen teza-

men zijn, en een kleine jongen zal ze hoeden; 7de koe en de berin zul-

len samen weiden, haar jongen zullen zich tezamen nederleggen, en 

de leeuw zal stro eten als het rund; 8dan zal een zuigeling bij het hol 

van een adder spelen en naar het nest van een giftige slang zal een ge-

speend kind zijn hand uitstrekken. 9Men zal geen kwaad doen noch 

verderf stichten op gans mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn 

van kennis des HEREN, zoals de wateren de bodem der zee bedekken. 
(Jesaja 11: 6-9 / NBG)  
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Apocalyptische literatuur 

Bovenstaande beschrijft in vogelvlucht een ingewikkeld aspect 

van de Bijbel. Velen durven zich er niet goed mee bezig te houden 

omdat het een min of meer besmet onderwerp is. Dit geldt zeker 

voor theologen die zich op academisch niveau met de Bijbel bezig 

houden. De wetenschappelijke wereld van de literaire kritiek vindt 

het idee dat de Bijbel gedetailleerde informatie zou geven over de 

toekomst niet rationeel.  

Op de universiteiten en hogescholen waar de meeste dominees 

worden opgeleid is de zienswijze dominant dat de meeste profetie-

en daarom niet zijn bedoeld om iets over de toekomst te zeggen. 

Zij leren dat vrijwel alle teksten die betrekking hebben op de eind-

tijd horen bij een zogenaamd apocalyptisch genre. Dit genre zou 

vooral gebruikt zijn ontwikkeld door vrijheidsstrijders rond het 

begin van de jaartelling. Zij maakte voor intern gebruik een soort 

geheimtaal van symbolische stijlfiguren.   

Dit genre is er inderdaad geweest vanaf zo’n tweehonderd jaar 

vóór tot honderd jaar na Christus.  

Bij het bestuderen van hun geschriften blijkt al snel dat hun ‘ge-

heimtaal’ was geïnspireerd door de Bijbel – en niet andersom. Door 

de hele Bijbel heen komt het soort symboliek voor dat ook te vin-

den is in de Openbaring. Dit zien we al in de dromen van Jozef 

waarin God, om de boodschap te communiceren, gebruik maakte 

van symbolen. Zo droomde Jozef dat de arenschoven van zijn 

broers voor hem zouden buigen. Daarmee liet God weten dat dit in 

de toekomst zou gaan gebeuren als Jozef aan het hof van de farao 

de onderkoning zou zijn. Ook zien we dat God de farao een droom 

gaf over zeven vette en zeven magere koeien. Die koeien gebruikte 

God als symbool om hem te laten weten dat er eerst zeven rijke 
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oogsten en daarna zeven magere zouden komen. Een derde voor-

beeld tot slot, speelt zich af in de tijd van de richter Gideon. God 

gaf toen een soldaat van de tegenstanders een profetische droom. 

Deze soldaat droomde dat er een gerstekoek hun legerplaats zou 

binnenrollen en hun leger zou verpletteren. Deze droom had als 

uitleg dat Gideon hun leger zou verslaan, wat ook gebeurde. 

 

De hele Bijbel staat vol met dit soort zaken. De tempel, taberna-

kel en al de gebruiken zijn symbolen van Gods troon in de hemel. 

God geeft zijn profeten vaak een boodschap in symbolische dro-

men en visioenen. Theologen die dat niet erkennen, geloven door-

gaans niet alleen dat de Openbaring geen profetie is. Zij geloven 

ook niet dat Daniël, Ezechiël en Jesaja profeten waren die Gods 

stem hoorden. Zij geloven daarom ook niet dat profetieën in tek-

sten die spreken over de toekomst, iets beschrijven wat nog zal 

gaan gebeuren. Dit geldt voor hen ook over wat Paulus over de 

wederkomst schrijft. Zij geloven niet dat Genesis historisch is, 

noch het boek van Job en doorgaans ook niet dat de uittocht uit 

Egypte, zoals beschreven in Exodus op die manier heeft plaatsge-

vonden.  

Wie dit soort onderwijs als uitgangspunt neemt voor de studie 

van de Bijbel, vreest God, noch Zijn komende oordeel als snel ook 

niet meer.  

Dat lijkt mij, gezien de in dit boekje beschreven zaken, erg on-

verstandig.  
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Afsluitend 

Dit boekje is maar een heel korte uiteenzetting. Ik realiseer mij 

dat dit alles nogal overweldigend kan overkomen. De Bijbel is voor 

het merendeel voor de gemiddelde lezer eenvoudig te lezen en te 

begrijpen, maar het vraagt volharding om de vele profetieën in 

elkaars verlengde te kunnen begrijpen. Die moeilijke profetische 

delen van de Bijbel heeft God echter voor een doel gegeven. Wie 

ze wil begrijpen zal moeite moeten doen. Een uitgebreide studie 

van deze zaken is te vinden in mijn commentaar op de Openbaring 

(500+ pagina’s). 

 

Dit boekje is opzettelijk zo kort mogelijk gemaakt en eigenlijk is 

alleen het eerste deel van belang. Als de tijd is aangebroken en je 

mocht dan leven, dan zullen de gebeurtenissen voor zichzelf spre-

ken.  

Jezus zegt dikwijls, op de manier die Joden elkaar waarschijnlijk 

vaker voorhielden in die dagen: 

 

“Wie oren heeft, laat hij horen” 
 

 

 

Als u dit boekje waardeert en op de hoogte gehouden wilt worden van meer ver-

gelijkbaar werk, kunt u zich aanmelden op de nieuwsbrief van www.mainstudies.nl  

 

 

http://www.mainstudies.nl/
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Meer uitgaven van Main Studies  

 

• De hof van Eden ligt onder de tempel in Jeruzalem 

• Israël, begin en eindtijd 

• De Openbaring.  

• Liberalisme en de terugkeer van Rome 

• Liberalisme en de ondergang van het Westen 

• Komen de goden van de toekomst uit de ruimte? 

• De brief van Paulus aan de kerk in Rome 

• Verlicht? De spirituele zoektocht van het Westen 

• Spiritualiteit 2.0 

• De boodschap van de Bijbel 

• Was Jezus de Messias? 

• Was Mohammed Gods laatste profeet? 

• Was Boeddha verlicht? 
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Noten 

 
i https://www.youtube.com/watch?v=76W37_vZ6Xg 

https://www.youtube.com/watch?v=xaZsjtYhGZs&t=83s 

https://www.youtube.com/watch?v=WuSdzxhWpU0 

https://www.youtube.com/watch?v=vul4SYL4QiQ 
ii https://nypost.com/2019/07/14/swedish-people-are-getting-chip-implants-to-

replace-cash-credit-cards/ 
iii https://www.youtube.com/watch?v=ya3XGZxb1XU 
iv http://www.uri.org/what-we-do/charter (2019)   
v https://nl.wikipedia.org/wiki/Profetie_van_de_pausen  


