Tien redenen om je niet te verdiepen in de Bijbelse Toekomstverwachting.
1. Er zijn mensen die overtuigd zijn ‘dat wij daar niets van weten’.
Deze mensen komen met Bijbelse argumenten. ‘Jezus komt als een dief in de nacht’, (2 Petrus 3:2) en
‘alleen God weet het’ (Marcus 13:32). Ze hebben het gevoel fout bezig te zijn wanneer ze iets zinnigs
over de toekomst zouden willen zeggen.
Reactie
Tegen deze achtergrond is het wel bijzonder dat God vrij veel over de toekomst heeft geopenbaard,
zoals het o.a. boek Daniël en het boek Openbaring. Ook heeft de Heere Jezus een heel hoofdstuk
ingeruimd voor de Bijbelse Toekomstverwachting. Mattheüs 24/Marcus 13/Lucas 21. Ook de apostel
Paulus is vrij gedetailleerd in zijn aanwijzingen in 2 Thessalonicenzen 2. Daar komt nog iets bij: God
moedigt het juist aan om zich te verdiepen in de eschatologie. Daniël 12:4 en Openbaring 1:3 Ook
belooft de HEERE groei in kennis.
De Heere Jezus raadt ons aan om Daniël eens te gaan lezen op dit punt. Mattheüs 24:15
2. Men hoeft zich hier niet mee bezig te houden want, zo zegt men: ‘Christus kan elke dag
terugkomen.’
Dat de Heere nuttige info over de toekomst prijsgeeft en zelfs hier en daar met een zekere
tijdsbepaling komt – o.a. Eerst moeten alle volken met het Evangelie bereikt zijn. Marcus 13:10 – zegt
hen weinig. Zij hoeven niets te onderzoeken. Zij weten het: ‘Wij moeten gewoon elke dag
klaarstaan.’ Daar hebben ze overigens wel gelijk in. Er zijn twee data voor de ontmoeting met
Christus: ‘Het moment van Christus’ komst en het moment van het eigen overlijden.’ In die zin moet
je er inderdaad altijd elke dag klaar voor zijn.
Reactie
Dit neemt niet weg dat het nuttig en nodig is iets van de Bijbelse Toekomstverwachting af te weten.
Een vraag: Wanneer men tegen Paulus zegt ‘dat Christus binnenkort terugkomt’, wat zegt hij dan?
Zegt hij ‘dat kan kloppen!’ of zegt hij ‘Nee, dat klopt niet, eerst moet de geloofsafval en de antichrist
nog komen!’ 2 Thessalonicenzen 2:3.
De apostel geeft zelfs les in Bijbelse eschatologie. 2 Thessalonicenzen 2:5
3. Men meent een profeet te zijn en ontvangt de boodschap direct van God.
Men wil ‘niet gehinderd worden door enige kennis.’ Het lijkt zulke mensen volstrekt onnodig om zich
in de Bijbel te verdiepen. Heeft men de gave van de profetie (1 Korintiërs 14) of meent men zelf een
profeet te zijn, dan kan dit leiden tot ondoordachte uitspraken die niet op de Bijbel gebaseerd zijn.
Mensen die maar wat roepen blameren zichzelf en doen de zaak geen goed.
Reactie
God heeft via Zijn profeten altijd uitspraken gedaan over de toekomst. Iemand is een ware profeet
wanneer de toekomstverwachting die hij oproept ook uitkomt. Deuteronomium 18:21,22 God
onderscheidt zich juist op het punt van de toekomstverwachting van de afgoden. Jesaja 44:6-8
4. Men heeft een duidelijk mening: ‘Alles wat door de zogenaamde deskundigen wordt gezegd –
over de dingen die gebeuren (zullen) en Gods plaats daarin – zijn al veel eerder gezegd en toen
bleek ook al dat men er naast zat.’
Het is waar dat mensen talrijke malen het einde van de wereld hebben voorspeld. De geschiedenis
heeft hen in het ongelijk gesteld. Ook zijn aardbevingen en oorlogen en besmettelijke ziekten van alle
tijden. Daar kun je geen pijl op trekken. Ze hebben ook gelijk in het geval iemand zegt ‘dat Jezus die
dag of dat uur zal komen.’ Iemand die dit beweert zit er in ieder geval naast, want dat – van de dag
en het uur – weet God alleen. Marcus 13:32

Reactie
Desondanks valt niet te ontkennen dat de leerlingen aan de Heere Jezus vragen naar het Wanneer.
Marcus 13:3,4 Ook geeft de Heere uitvoerig antwoord op hun vraag. Ook in andere situaties wordt
de vraag naar het Wanneer gesteld. God wil dat de vraag naar het Wanneer gesteld wordt. Wanneer
Daniël dit niet doet, doet God het Zelf. Daniël 12:6
5. Het heeft totaal geen zin om zich er in te verdiepen.
Dat de Bijbelse Toekomstverwachting inzichten oplevert maar ook vraagtekens, bevalt hen
allerminst. Waarom zou je veel tijd en moeite investeren in iets wat uiteindelijk geen uitsluitsel
geeft?
Reactie
Ondanks het feit dat het niet zo simpel is, worden wij door de HEERE toch gestimuleerd ons hierin te
verdiepen. Daniël 12:4 Aan iemand als Daniël merken we dat het niet zo gemakkelijk is en dat hij niet
tot het volle inzicht komt. Daniël 12:8 Mensen die in hun leven en geloofsovertuiging geen rekening
houden met God en de Bijbel – de goddelozen – komen al helemaal niet tot een helder inzicht. Daniël
12:10
6. Men wil komen met een opzienbarende voorspelling.
Als het dan toch moet, dan wil men snel naar resultaat. Men wil scoren met een voorspelling en de
blits maken. Dat is niet echt een goed uitgangspunt voor degelijke studie.
Reactie
Vergelijk het – denk aan de weeën – met een zwangerschapscursus. Niet het aanwijzen van het
moment – na negen maand – maar het kennen van het proces waar een vrouw doorheen moet,
helpt in veel opzichten. God wil de gelovigen bewust maken van de dingen die moeten gebeuren
voordat Zijn Koninkrijk kan doorbreken met kracht.
7. Sommigen mensen weigeren stelselmatig onderscheid te maken tussen de letterlijke en de
geestelijke betekenis van de profetie.
Wanneer bijvoorbeeld het nieuwe Jeruzalem met de verlosten in Openbaring 21 voorgesteld wordt
als een enorme kubus, weigert men nog langer te denken aan een stad in het land en te midden van
het volk Israel, waar God op de nieuwe aarde gaat wonen. Het omgekeerde is vermoedelijk ook het
geval.
Reactie
Beter dan of/of is het te denken in termen van en/en. Er is een geestelijke- (bijvoorbeeld Jesaja 2427) én een materiele (bijvoorbeeld Ezechiël 40 t/m 48) dimensie van de Bijbelse
toekomstverwachting.
8. Bijbelse Toekomstverwachting zou volgens verschillende mensen haaks staan op de betekenis
van christen zijn voor het leven hier en nu.
Veel mensen houden zich liever bezig met het hier en nu dan met het daar en straks. Voor hun gevoel
is het Bijbels gezien ook beter om bezig te zijn met de eigen tijd en de eigen inbreng daarin.
Reactie
Ook hier zou geen sprake moeten zijn van of/of, maar van en/en. Het bezig zijn met de Bijbelse
Toekomstverwachting betekent juist dat men zoekt naar de Bijbelse opdracht voor deze tijd. Een van
de dingen die naar voren komt is de volharding die het leven met God vraagt in de perioden waar we
als gelovigen doorheen moeten. Volharding in geloof en gehoorzaamheid is namelijk essentieel om
Gods Koninkrijk binnen te gaan. Om die reden lopen veel toekomstverwachtingen uit op de oproep
‘Waakt en bid’. Marcus 13:33-37 / 1 Thessalonicenzen 5:1-5 Ook zijn er mensen met inzicht in deze
dingen die de gelovigen ondersteunen in moeilijke tijden, de zogenaamde verstandigen. Daniël
11:33-35.

9. Men is gedesillusioneerd door alle verschillen tussen de Bijbelse Toekomstverwachtingen.
Er is veel verschil van inzicht op dit punt. De neiging bij veel mensen groeit om te zeggen; ‘Gooi het
maar in mijn pet dan zoeken we het morgen wel uit.’
Reactie
Alle begrip voor de verwarring en de ontmoediging die uitgaat van al die verschillende
eschatologische visies. Toch zou het niet goed zijn om misverstanden leidend te laten zijn en er maar
helemaal mee op te houden. Ook de komst van de Heere Jezus is voorzegd wat betreft het Waar
(Bethlehem. Mattheus 2) en het Wanneer (Het Romeinse Rijk. Daniël 2) en Wie (Zoon van David.
Jesaja 9:1-6)? Er is veel over geschreven in de tijd van 200 – 0 v Chr. Twee mensen stonden op de
uitkijk en op de goede tijd en plek; Hannah en Simeon. Lucas 2:22-40
10. Er is geen zekerheid te verkrijgen of de uitleg van een Bijbelse Toekomstverwachting juist is
omdat die zich buiten de Bijbel en de Bijbelse tijd bevindt.
Veel mensen hebben de neiging om te denken dat het verspilde moeite is. Men kan niet tot
zekerheid komen. Pas wanneer de gebeurtenissen die leiden tot de komst van Gods Koninkrijk
plaatsvinden zullen wij zien of we het in dit opzicht bij het rechte einde hadden.
Reactie
Deze mensen hebben een punt. Langs de weg van het gebed en serieuze Bijbelstudie en het
kennisnemen van wat anderen schreven op het punt van de Bijbelse eschatologie kunnen wij
mogelijk verder komen dan de overtuiging dat het ‘ongeveer’ zo zal verlopen. We moeten de
mogelijkheden die God ons biedt om tot een beter begrip te komen, niet onderschatten. Feit is dat
God de Bijbelse Toekomstverwachting van Daniël en Ezechiël en Jesaja gaf in een tijd waarin ook de
Heere Jezus er nog niet was en de Heilige Geest nog niet was uitgestort. Er zaten ook toen nog
eeuwen tussen verwachting en vervulling. Bij veel Bijbelse Toekomstverwachtingen is het begin – de
komst van de Heere en de uitstorting van de Heilige Geest in het Nieuwe Testament – inmiddels
bekend, alleen het laatste deel is nog niet bekend. De lijnen die uitgezet zijn over Christus en de
Geest en het Nieuwe Testament kunnen worden doorgetrokken. Dan worden de lijnen stippellijnen
maar toch wijzen ze duidelijk in een bepaalde richting. Christenen die zich in de materie verdiepen
zijn gewoon beter voorbereid. Om die reden heeft de HEERE er zoveel over geopenbaard.
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