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De Teekenen der Tijden 

 
 

De Schrift leert ons, dat het letten op de teekenen der tijden eene roeping is van elk 

geloovige. Christus heeft niet alleen de Farizeën geveinsden geheeten, omdat ze hun 

tijd niet kenden, maar ook de scharen, omdat ze hun tijd niet beproefden, Matth. 16: 

1-4, Luk. 12: 54-59. Het niet letten op de teekenen der tijden is zwaarder zonde dan 

men gewoonlijk meent. Het onderstelt feitelijk eene loochening van Zijne goddelijke 

voorzeggingen en eene miskenning van Zijne hand in de historie. En dan 

veronachtzaamt men dientengevolge Zijne roeping. Israël heeft zijn tijd niet gekend 

en daarom ook niet den tijd zijner bezoeking. Naarmate onze tijd is moet onze strijd 

zijn. Dit hadden de mannen van Issasschar, die om hun verstand van de tijden, 

geprezen worden, begrepen. 

Zoo gevoelt men, waarom de Heiland dit niet letten op de tijden zoo scherpelijk 

verweet. De mensch wil zijn eigen leven leiden en zijn eigen toekomst scheppen. Er 

was bovendien bij Israëls geleerden wel een hunkeren naar opzienbarende teekenen 

van den hemel, maar voor de feitelijke teekenen huns tijds waren ze stekeblind. De 

teekenen waren destijds, als ook thans weder, zeer talrijk. Tal van profetiën waren en 

werden voor hunne oogen vervuld. De voorlooper van den Messias was gekomen, 

doch ze hebben hem een duivel genoemd. Christus deed Zelf vele teekenen, doch ze 

schreven ze toe aan de machten der duisternis. Ze zagen er niets van, dat het 

Koninkrijk Gods tot hen was gekomen in den persoon van den Messias zelven. 

Onverschoonlijk was het voor de Schriftgeleerden dit alles niet te zien. 

Zoo als het destijds ging, gaat het ook heden ten dage. Vele Christenen zijn blind als 

mollen voor de veelvuldige teekenen des tijds. Ach, dat men toch niet vergate, dat de 

teekenen des tijds geteekend worden door den vinger des Almachtigen tot onze 

waarschuwing en vertroosting. Ze roepen ons toe, dat de Heere komt en dat onze 

strijd weldra vervuld is. Da Costa heeft een schoone onderscheiding gemaakt 

tusschen den geest des tijds en den loop der tijden. De eerste is uit den booze, en de 

tweede is van God. We moeten ons lijnrecht tegenover den eerste stellen en met den 

tweede moeten we mede; doch beide moeten we doordringen bij het speurlicht van 

het profetisch woord. En dan maken ze ons los van de aarde, want ze roepen ons 

bestendig toe, dat deze zondige wereld straks in wrakken neer zal storten, als 

Christus blinkende uit Zion verschijnt, om alles te reinigen en alles nieuw te maken. 

Dit ontzagwekkend gebeuren stemt tot nuchterheid en waakzaamheid. Wie zich 

hiervan doordringt, kan de tegenwoordige wereld niet meer liefhebben. 

Men kan de teekenen des tijds in het algemeen onderscheiden in gunstige en 

ongunstige. 

1. Tot de gunstige rekenen we de volgende: 
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a) Een zendingsijver, als sedert de dagen der Apostelen haast niet aanschouwd is. En 

ook thans kunnen we getuigen: de Heere wrocht mede. Hij gaf alom geopende 

deuren, gebaande wegen en een rijken oogst van zegeningen. Zie Matth. 24: 14. 

b) De profetie wordt meer onderzocht dan ooit tevoren. De Heere heeft in bijna alle 

landen godzalige en bekwame mannen verwekt, die de profetische Schriften hebben 

onderzocht en daardoor schatten hebben opgedolven die door de Kerk nog 

nauwelijks waren ontdekt. En de schare wordt alom grooter, die met een vurig 

verlangen uitziet naar de komst des Heeren tot de opname van Zijne Gemeente, tot 

binding van Satan, tot herstel van Israël en tot vrijmaking van het zuchtend creatuur. 

En ook in dit toenemend onderzoek der profetie erkennen we met blijdschap de 

vervulling der profetie, dat velen tegen den tijd van het einde het profetische woord 

zullen naspeuren en dat de vromen het zullen verstaan. Dan. 12: 4, 10. 

c) Een ander verblijdend verschijnsel is het, dat de oprechte Christenen geestelijk 

zich in Christus meer dan ooit tevoren één gaan voelen. Het liefdelooze exclusivisme 

van vroegere eeuwen heeft bijna afgedaan. Wie van de verhouding tusschen de 

Calvinisten en de Lutherschen in den Reformatie tijd en lang daarna gelezen heeft, 

weet dat ze een schier duivelschen haat tegen elkander koesterden. We zeggen 

opzettelijk koesterden, want de kleine kinderen werden van hunne prilste jeugd af 

aan op de catechisaties met hatelijkheden gedrenkt. Even diep als we alle geschipper 

met de wereld, die in den booze ligt, verfoeien, zoo hartelijk juichen we toe alle 

toenadering tusschen de oprechte Christ-geloovigen; en we zien hierin reeds een 

zwakke flikkering van den blijden dag, wanneer al de schapen van Jezus éene kudde 

onder éen Herder zullen zijn. 

d) Verder begroeten we het als een vreugdevol verschijnsel, dat de profetie heden ten 

dage zienderoogen in vervulling treedt. De vijgeboom (Israël) is aan het uitbotten, 

Luk. 21:29, 30. Al de volken zijn toornig geworden, Openb. 11:18. De ruiter op het 

roode paard is uitgegaan om den vrede te nemen van de aarde, Openb. 6:4. Tal van 

Antichristen zeggen ons, dat het de laatste ure is, 1 Joh. 2:18. En zoo zijn er tal van 

profetiën meer, die, zoo ze nog niet hunne eindvervulling erlangden of erlangen, toch 

in elk geval reeds ten deele hunne vervulling hebben bekomen in onze veelbewogen 

tijden. Men verlieze evenwel nooit uit het oog dat wij nimmer als met het horloge in 

de hand precies kunnen zeggen: nu is het zoo laat op de wereldklok. 

e) De teekenen onder de Joden, doch deze vereischen later breedere bespreking. 

ƒ) Eindelijk zouden we hier de aandacht willen vestigen op het zeer opmerkelijk 

verschijnsel onzer dagen, dat er in de gansche beschaafde wereld een algemeene 

indruk is, dat we genaderd zijn tot aan het eind der tijden. Bij de kinderen der wereld 

openbaart zich dit in een vaag voorgevoel, eene onbestemde vrees en verwachting der 

dingen, die het aardrijk zullen overkomen. Maar bij het volk des Heeren wordt alom 

de overtuiging al meer algemeen, dat Christus weldra uit de hemelen zal komen. 

Allerwege hoort men het middernachtelijk geroep: Ziet, de Bruidegom komt, gaat uit 

Hem tegemoet! Zelfs in de Roomsche landen vindt men thans de verwachting van de 

spoedige wederkomst des Heeren. Ja, zelfs vindt men deze verwachting niet 
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uitsluitend bij het Christendom, maar eveneens bij de verschillende anti-christelijke 

stroomingen. Zoo gewaagt het Socialisme gedurig van Christus’ wederkomst. In 

hunne schatting zal natuurlijk de overwinning van het roode vaandel de komst van 

Christus zijn en het beloofde vrederijk op aarde brengen. Mrs. Baker Eddy 

vereenzelvigt den triomf van Christian Science met de komst des Heeren. De in 1911 

opgerichte “Orde van de Ster in het Oosten” heeft als artikel één deze belijdenis in 

hare “Verklaring van Beginselen”: “Wij gelooven, dat er spoedig een groot Leeraar in 

de wereld zal verschijnen en wij wenschen zoo te leven, dat wij Zijns waardig mogen 

zijn, wanneer Hij komt.” Deze Heidensche orde, die in Indië, Engeland en Amerika 

alreede duizenden aanhangers heeft, is niets anders dan een listige vondst van den 

vorst der duisternis, om de zalige hope van ’s Heeren toekomst te vervangen door de 

verwachting van een groot vernuft. Christus komt niet weder, om de wereld als 

Leeraar te onderwijzen, als bij Zijn eerste komst, maar, om haar als Koning te richten 

in rechtmatigheid. De persoon, op wien al deze verdwaasden hunne verwachting 

stellen, is niemand anders dan de mensch der zonde. Deze algemeene verwachting 

zegt op zichzelve niets, maar in verband gezet met heel het kader des tijds en in het 

licht bezien van het profetisch Woord, mogen we voornamelijk de levende 

verwachting der vromen vrij noemen: een gunstig teeken des tijds. 

2. De ongunstige teekenen des tijds: 

Als vingerwijzingen Gods naar de zalige toekomst des Heeren zijn al de teekenen, 

zonder onderscheid, gunstig te heeten. Ze roepen ons allen toe, dat deze donkere 

bedeeling dra voorbijgaan zal en dat de Vredevorst komt om een veelheid van vrede 

op aarde te brengen, totdat de maan niet meer zij. 

Van ongunstige teekenen kunnen we evenwel gewagen, indien wij ze bloot nemen als 

verschijnselen van den dag en niet als de weeën, die de geboorte eener nieuwe wereld 

voorafgaan, 

Matth. 24: 8. Het woord smarte hier gebruikt, beteekent: barensweeën. Vergelijk ook 

Rom. 8:20-22. 

In het letten op de teekenen der tijden moet het opvallen, dat, gelijk de Schrift zich 

nimmer veel met de volken der wereld inlaat, ze ook hier weder allermeest de 

aandacht vestigt, niet op het groote wereldgebeuren, maar op de zaken den 

godsdienst en het zedelijk leven betreffende. Vandaar dat de teekenen op 

godsdienstig gebied het meest talrijk en duidelijk zijn. Toch wijst de Schrift als 

terloops en in verband met het godsdienstig leven ons ook op teekenen op ander 

gebied. We noemen hier enkele. 

a. Intellectueel teeken des tijds. Tegen den tijd van het einde zal de wetenschap 

vermenigvuldigd worden. Dan. 12: 4. De spotters der laatste dagen, waarvan Petrus 

gewaagt, zijn wetenschappelijke menschen, want ze redeneeren over de vastheid en 

de onveranderlijkheid der natuurwetten, gelijk de modernen en de evolutionisten dit 

voor de laatste halve eeuw gedaan hebben. 
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Zij weten van de vaderen en ze weten van de toekomst des Heeren, zij weten van den 

zondvloed en dat de aarde in het water bestaat, doch hoewel ze weten, dat de aarde 

eens is omgekeerd bij den zondvloed, zoo willen ze toch van een vergaan der wereld 

in de toekomst niet afweten. Deze poogt men weg te spotten. En ook dit wapen van 

den spot wijst ons heen naar eene valsche wetenschap, want de eenvoudigen grijpen 

in den regel niet naar dit venijnig wapen. Judas wijst ons in zijn brief eveneens naar 

een ongoddelijk humanisme, dat zich afscheidt van het vrome volk, dat de stof 

schijnt te loochenen en het veel over de psyche heeft (hij spreekt letterlijk van 

psychische menschen) en dat den Geest niet heeft en daarom met de dingen des 

Geestes eveneens den spot drijft. 

b) Het sociale teeken des tijds.—Hierop wijzen ons plaatsen als Jak. 5: 1-8; Openb. 

6:5, 6, e.a. De orde, die hier gesteld wordt: oorlog, honger komt overeen met de orde 

die Christus aangeeft in Matth. 24, Markus 13, en Luk. 21. Naar sociale misstanden 

wijst ons ook het woord van Christus aangaande de dagen Lots in Luk. 17: 28-30. 

Men denkt hierbij veelal aan de eene afschuwelijke zonde, waarvan Genesis 19 ons 

meldt. Vat men het evenwel zoo op, dan heeft het woord aan eerzame menschen niet 

veel te zeggen, dan kan men zich van de gedachte haast niet vrij houden, dat de 

Heiland zich iets aan overdrijving heeft schuldig gemaakt. Zoo opgevat, laat men zich 

in elk geval geenszins waarschuwen door dit woord. Doch die eene zonde is reeds het 

oordeel van den verkeerden zin, Rom. 1: 28, gelijk die meer wordt aangetroffen onder 

oud en nieuw Heidendom. De eigenlijke zonde van Sodom wordt ons nadrukkelijk 

beschreven in Ezechiël 16:49. En kennelijk heeft de Heiland daaraan allermeest 

gedacht. Ezechiël noemt allereerst de eigenlijke oorzaak: hoogmoed. Ze wilden hun 

eigen heer en meester zijn. Daaruit vloeide welbezien al het andere voort als: zatheid 

van brood. Het ging den eeuwenouden lijn langs van: welvaart, weelde, 

weelderigheid, wereldzin, wellust, wereld. De brooddronkenheid leidde, als 

gewoonlijk, tot de stille gerustheid, den valschen vrede. En daarbij waren ze gierig en 

gedachten bij al hun weelde de ellendigen niet. Dit alles bracht over hen het oordeel 

van den verkeerden zin en straks volkomene verdelging. Ze waren te slecht om op 

aarde te leven. Bij “eten en drinken,” wil de Heiland kennelijk gedacht hebben aan 

hun brooddronkenheid; bij “kochten en verkochten” aan hun winzucht en gierigheid, 

en bij “planten en bouwen” aan hunne valsche gerustheid. Zij deden dit alles alsof het 

voor de eeuwigheid ging en alsof de Heere in Zijn toorn niet gereed stond om uit te 

rukken, dat Hij geplant had en af te breken, dat Hij gebouwd had. 

Het woord aangaande Noachs tijdgenooten wijst er op, dat het niet te gunstig met het 

huwelijksleven zal staan aan het einde dezer bedeeling. Uit Genesis weten we, dat er 

vele gemengde huwelijken gesloten waren. De uitdrukking “Gods zonen” in Gen. 6: 2, 

wijst de geloovige Sethieten aan. Hier aan engelen te denken is ongerijmd. De 

geloovigen wilden geen afgezonderd volk meer wezen en zich niet vrij houden van de 

besmetting der wereld, maar bogen af van den lijn der genade, om zich voort te 

bewegen op den lijn der Kaïnietische zonde-ontwikkeling. Het huwelijksleven werd al 

lichtzinniger. Ze namen zich vrouwen “uit allen, die zij verkozen.” Dit woord wijst er 

op, dat men zich geheel liet leiden door zijne begeerte. Hunne vermenging met de 

kinderen der wereld zegt ons, dat ze den Heere niet meer raadpleegden; dit woord 
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geeft te kennen, dat ze nauwelijks meer met hun verstand te rade gingen. Gedreven 

door de hartstochten en alle perken der zedelijkheid gering achtend, ging men er 

maar onbesuisd op los trouwen. In deze onheilige en onberadene huwelijken vond de 

Heere de aanleidende oorzaak tot het ten hemel schreiend zedenbederf, dat alleen 

door de wateren van den zondvloed kon worden weggespoeld. Vleeschelijke lusten en 

de werkingen des H. Geestes staan lijnrecht tegen elkander. Waar nu het zout was 

smakeloos geworden en men zich tot een speelbal der zinnelusten had verlaagd, daar 

week de Geest Gods en werd hiermede tevens de rem der algemeene genade 

weggenomen. De Heere beteugelde deze verbasterde maatschappij niet langer, maar 

liet het blindelings voorthollen naar het verderf. 

Een anderen wenk aangaande het huwelijksleven der laatste dagen vinden we in 1 

Tim. 4:3. Hier wordt van menschen gesproken, die het huwelijk zullen verbieden. 

Men moet hier niet denken aan een keizerlijk verbod, maar aan algemeene haat tegen 

het huwelijk. Men verbiedt immers datgene, wat men niet wil, wat men uit den weg 

wil ruimen. Onze vaderen dachten hierbij gewoonlijk aan Rome, doch op haar zijn 

deze woorden minder van toepassing. Immers heeft Rome, door het huwelijk tot een 

sacrament te maken, deze instelling eerder overschat dan onderschat. Zij verbiedt 

het huwelijk alleen maar aan hare priesters en nonnen. Dan ligt haar drijfveer voor 

dit verbod niet in den haat tegen deze instelling Gods en juist aan den haat toch tegen 

het huwelijk wil de Schrift hier gedacht hebben. 

Zoo zien we dat aan het eind der tijden de fondamenten in maatschappij en huisgezin 

zullen worden omvergewoeld door de zonde der menschen. 

c) Het politieke teeken of de Bewegingen onder de volken der aarde. Uit vele plaatsen 

in de profeten valt af te leiden, dat er een opbloeiend nationalisme zal zijn. De 

uitdrukking al de boomen van Luk. 21:29 ziet ongetwijfeld op al de volken, gelijk de 

vijgeboom hier onwedersprekelijk op het volk Israëls henenwijst. En de belangen van 

de opbloeiende volken zullen naar luid der profetie met elkander botsen. De Schrift 

spreekt gedurig van het woeden der volken vlak voor de wederkomst des Heeren. Zie 

slechts Jes. 17:12; Joël 3:9, 10; Matth. 24: 6-8; Luk. 21: 25, 26; Openb. 9: 14-21; 11: 

18; 16: 12-16. Met name Openb. 11: 18 is een treffende plaats. Het gaat daar over 

dingen, geschiedende onder de zevende bazuin en dit is de bazuin van de voltooiing 

aller dingen. En al de volken worden daar als toornig voorgesteld Ze vlammen van 

haat tegen den Christus en dientengevolge ook tegen elkander, want in Christus is de 

eenheid aller dingen. Alle dingen bestaan tezamen door Hem. Hij is het cement des 

Heelals. Maar tegen dien toorn der volken, wordt nu in treffende tegenstelling de 

toorn des rechtvaardigen Rechters gesplaatst. En eveneens wordt in hetzelfde vers in 

scherp contrast het loon der Godsgetrouwen geplaatst tegenover het loon dergenen, 

die de aarde als de schepping Gods hebben verdorven. 

Als deze oorlog straks weer voorbij is. Deze uitdrukking hoort men telkens uit den 

mond onzer tijdgenooten. Men schijnt er vast op te rekenen, dat deze oorlog weder 

voorbij zal gaan. Het zij verre van ons stellig te beweren, dat dit niet zal gebeuren, 

maar met de Schrift in de hand, met name woorden als we vinden in Openb. 6: 1-4; 

11: 18 en 16: 12-15, zouden we evenmin van de vaste onderstelling uit durven 
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redeneeren, dat deze ellenden nog weder zullen voorbijsnellen, alvorens de Heere 

komt. Reeds de diep ingekankerde haat en de totale verblinding der volken wijzen er 

ons op, dat we niet moeten mededoen aan het luchthartig geroep der valsche 

profeten van vrede en geen gevaar. Niet vooruit zij de blik op deze donkere aarde, 

maar omhoog, naar het woord des Heilands, want daar is het alles licht. 

d) Duivelsche teekenen of het woeden van den vader der leugenen.—De mensch is in 

zijn loopbaan van zonde begonnen met de leuze als God te willen zijn, doch 

intusschen wandelt hij alle wentelende eeuwen door in het voetspoor van den duivel. 

En de slang en zijn zaad zetten al de eeuwen door onverpoosd hun strijd voort tegen 

den Christus en Zijn zaad. Evenals de Satan zich echter op eene verhoogde wijze in 

zijn helsche verrichtingen openbaarde bij de eerste komst van Christus, alzoo zal hij 

dit naar luid der profetie ook doen bij Zijne tweede komst. Hij zal grooten toorn 

openbaren, wetende, dat hij maar een kleinen tijd heeft. Openb. 12: 12. Hij zal al de 

volkeren verleiden, Openb. 16: 12-15, en tegen elkander doen aanbotsen. 

Armageddon is zijn werk. Hij zal met “energie van den leugen” werken in de kinderen 

der ongehoorzaamheid, die de waarheid niet liefgehad hebben, 2 Thess. 2:9, en hij 

zal vele verdwaasde afvalligen weten te leiden tot de duivels-kunstenarij en van het 

vragen naar de dooden. 1 Tim. 4: 1, 2. Onwillekeurig moet men hier denken aan de 

vijftien millioen spiritisten in dit land alleen. Schriftgeloovige mannen als Haldeman, 

Gaebelein, Mauro, Mackenzie, Pollock en Pink, die allen een ernstige studie van het 

Spiritisme gemaakt hebben, zijn eenstemmig in hun oordeel, dat het niet de geesten 

van gestorven menschen zijn, die verschijnen en wonderen doen, maar de demonen 

zelve. Zelfs de bekende Nederlandsche schrijver, G. Wisse, die een doorwrochte 

studie leverde over het Spiritisme, en die bizonder veel meende te moeten verklaren 

uit de nog ongekende natuurkrachten en geheime zielsvermogens, schrijft toch op 

pag. 129 van genoemde studie: “Naar beginsel, methode en strekking beoordeeld, is 

de Vorst der duisternis voorzitter van de Seance.” Volgens de Schrift is het vragen der 

dooden duivelswerk en mitsdien onder geenerlei beding geoorloofd. Zie Lev. 19: 31; 

20: 6, 27; Deut. 18: 10-12; 32: 17; Ps. 106: 37; Jes. 8: 19, 20; 44: 25 ; 47: 9-13; Jer. 14: 

13-16. 

e) Godsdienstige Teekenen, of Verschijnselen op godsdienstig-zedelijk Gebied.—

Zooals we boven reeds aangaven, vestigt de Schrift onze aandacht hier het meest op. 

Daarom wenschen wij hier ook iets langer bij stil te staan. En plaatsen we hier op den 

voorgrond, dat de Schrift ons geen heilstaat der Kerk voorspiegelt, zooals tal van 

oude Gereformeerde godgeleerden droomden, maar eene grooten afval van den 

levenden God predikt. Dit zal het teeken des tijds bij uitnemendheid zijn. De H. 

Geest heeft het noodig geacht, om dit met allen nadruk en bij herhaling te 

verzekeren. Als een uitzondering zegt ons Paulus in 1 Tim. 4:1, dat de H. Geest den 

afval duidelijk voorspelt. Niet, alsof Hij het andere duister voorzegd heeft, o neen, wij 

zijn geen Paus of Priesters noodig, die ons eene onfeilbare uitlegging moeten geven. 

Doch de H. Geest heeft het noodig gekeurd om op deze waarheid bizonderen nadruk 

te leggen. Hij is de groote Leeraar der Kerk, Die de toekomende dingen verkondigt. 

Maar Hij is zoo eerlijk. Hij voorspelt niet alleen, als de valsche profeten, de 

aangename dingen, maar ook de onaangename. Hij wil alle valsche gerustheid 
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voorkomen. Daarom laat hij ons de afgronden der boosheid zien, opdat wij er niet in 

zullen storten. Wat de menschen liefst niet willen, dat begrijpen ze haast niet. Men 

denke slechts aan de jongeren voor wie het kruis veelszins verborgen bleef, enkel 

omdat ze het niet wilden. De kennis van den grooten afval van God en Zijn Woord is 

ten zeerste noodzakelijk voor de Kerk. Ze kan niets winnen en alles verliezen door de 

veronachtzaming van deze goddelijke waarheid. Zij dient het karakter dezer 

Bedeeling te kennen, zij dient te waken tegen den afval en de verleiding. Stel dat de 

kerken der Reformatie deze waarheid helder hadden ingezien en zich steeds voor den 

afval gewacht hadden, dan zouden ze nimmer zijn gaan droomen van een heerlijken 

kerkstaat op aarde in deze bedeeling. 

Dat de H. Geest deze waarheid inderdaad met grooten nadruk en bij herhaling heeft 

geopenbaard kan hieruit blijken, dat er alleen in het N. T. wel een vijftigtal verzen 

zijn, die hierop slaan in meer directen of indirecten zin. De voornaamste plaats voor 

deze veronachtzaamde waarheid vinden we in 2 Thess. 2: 3, alwaar de Apostel zegt, 

dat de dag van Christus niet komt, tenzij dat eerst de afval gekomen zij. Hij gebruikt 

het bepalend lidwoord in het oorspronkelijke, waardoor hij deze apostasie (het 

woord dat hij bezigt) kennelijk wil aanduiden als den grooten en den bij zijne lezers 

welbekenden afval. Men vergelijke met deze plaats en voornamelijk in het verband, 

waarin ze voorkomen, de navolgende plaatsen: Matth. 24 en 25; Luk. 18:8; 22: 34-

36; Rom. 11: 22; Dan. 8:23; 12:10; 1 Thess. 5:1-6; 2 Thess. 2; 1 Tim. 4:1-7; 2 Tim. 3: 1-

5, 12; 4: 1-3; Jak. 5: 1-8; 2 Petr. 3: 3, 4; Judas 18-23; Openb. 3: 14-22; Openb. 17 en 

18. 

Wie de moeite wil nemen, om deze plaatsen aandachtig en onbevooroordeeld na te 

gaan in hun onderling verband, zal zien dat ons duidelijk een algemeenen afval 

voorspeld is en dat de avondstond van den dag der genade zeer donker zal zijn en 

haast gelijk zal staan met den morgenstond van den dag des gerichts. 

Gaan we thans iets nader op den aard en den omvang van dezen afval in. Als we hier 

spreken van den afval, dan bedoelen we niet den afval van God zooals die alle eeuwen 

door gevonden werd. Wel bezien, is heel de wereldgeschiedenis eene geschiedenis 

van afval. Sedert het menschdom van God afviel, is het aldoor zinkende. En al wie in 

Christus als de Arke des behouds zijne redding niet zoekt, zal vroeger of later met de 

van God afvallige wereld verzinken. 

Wij bedoelen hier den af val van God en Zijnen Christus, zooals die in het 

Christendom zelf plaats grijpen zal. Zulk een afval is mogelijk. Zout wordt niet licht 

smakeloos, maar het kan toch smakeloos worden. 

Een afval van degenen die in Christus zijn is er niet, en daarom kan ook de Kerk, 

gedacht als het lichaam van Christus, er zich ten volle verzekerd van houden, dat de 

poorten der hel haar niet zullen overweldigen. Maar even vast als het staat, dat de 

Kerk als het lichaam van Christus nimmer kan afvallen, vervallen of maar éénmaal 

vallen, zoo vast staat het ook, dat een historische Kerk als instituut wel geheel van de 

genade kan vervallen. De Kerkhistorie heeft hier eene waarschuwende sprake. 

Gansche kerkengroepen zijn metterdaad afvallig geworden. Waar zijn de bloeiende 
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gemeenten der eerste eeuwen in Klein Azië ? Waar die van Palestina? Van Egypte? 

Van Abyssinië? Op een enkele uitzondering na zijn ze afvallig geworden en heeft God 

ze weggevaagd, om er de Heidenen en de Turken te doen tieren. Ook in dit verband 

kan gezegd: “Ziet de gestrengheid Gods over degenen die gevallen zijn.” Het gif van 

de Godverzaking heeft steeds gewerkt in de historie der Kerk, maar in den laatsten 

tijd zullen we hiervan eene verergering in de diepte en in de breedte hebben. Dit zal 

de groote afval zijn, door den H. Geest nadrukkelijk voorzegd, een afval, die in de 

historie zijn weerga niet vindt. Den ziener op Patmos werd een visioen gegeven van 

de afvallige Kerk der laatste tijden en als hij haar zag, verwonderde hij zich met 

groote verwondering. In Openb. 18: 7b wordt u die Kerk in enkele veelzeggende 

trekken geschilderd. Ze zegt in haar hart: “Ik zit als eene koningin, en ben geene 

weduwe en zal geen rouw zien.” Uit dit woord spreekt duidelijk haar vadzige rust, 

haar vloekwaardige hoovaardij, hare schreiende lichtzinnigheid, hare geestelijke 

blindheid en hare valsche verleidelijkheid. De meeste Protestantsche verklaarders 

zijn bevangen in den waan, dat hier uitsluitend aan Rome gedacht moet worden. We 

mogen zeker wel allereerst en allermeest aan Rome denken, maar in geenen deele 

uitsluitend. We hebben hier alles, wat zich nog tooit met den naam van Kerk en 

geene Kerk meer is samengevat in het ééne veelzeggende beeld van een dronken 

hoer, rijdende op een beest. Zij is de volkomen tegenvoeter van de vrouwe des Lams. 

De eene groote zonde dier afvallige bestaat hierin, dat ze het “Hoofd niet heeft 

vastgehouden,” Col. 2: 19. Terwijl ze greep naar de heerlijkheid dezer tegenwoordige 

booze wereld, heeft ze Christus vaarwel gezegd. Zoo gaat het ook heden ten dage nog 

in vele afvallige kerkgenootschappen. 

Is de voorspelde afval reeds tegenwoordig of ligt hij nog als deel der onvervulde 

profetie in de toekomst, ziedaar eene vraag, die zeker niet geheel van belang ontbloot 

mag heeten. Bij de beantwoording dezer vraag dient men omzichtig te werk te gaan 

en zich van alle valsch alarmisme verre te houden. 

Dan wijzen we u in de eerste plaats op het feit, dat geleerde en godzalige 

onderzoekers der profetie in verschillende landen het als hunne meening hebben 

uitgesproken, dat de voorspelde afval niet meer in de toekomst ligt, maar reeds is 

begonnen. We noemen hier slechts enkele van de meer bekenden: W. Bilderdijk, I. 

Da Costa, A. Capadose, G. Groen Van Prinsterer, H. P. Scholte, en Dr. Kuyper ten 

deele in Nederland; Hengstenberg, Auberlin en Hoffman in Duitschland; Bonar, 

Bickersteth, Birks, Pember en vele anderen in Engeland; en Dr. J. Gray, Dr. A. B. 

Simpson, Dr. C. I. Scofield, Dr. I. M. Haldeman, Philip Mauro, A. C. Gaebelein en 

vele anderen in Amerika. Al deze mannen, zoo nuchter als geleerd en godvruchtig, 

zijn van overtuiging, dat de groote afval begonnen is. Let wel, begonnen, dus nog niet 

voltooid. Voltooid wordt de afval niet, alvorens deze den mensch der zonde heeft 

voortgebracht. Die geweldenaar zal den afval volkomen maken, want hij zal niet 

alleen kind, maar ook tevens het hoofd van den afval zijn. Voorts verlieze men niet 

uit het oog, dat de afval geene gebeurtenis is van een dag of een jaar, maar een 

langdurig proces. Zout wordt immers niet van versch plotseling smakeloos. 
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Hoewel we veel waarde hechten aan deze meening van geleerde en godzalige 

mannen, moeten we hier echter bedenken, dat menschen kunnen dwalen. Ook de 

allergeleerdsten en de vroomsten. Zelfs een heel geslacht kan zich deerlijk vergissen. 

Kort vóór het jaar 1000, meende men vast dat de dag des Heeren weldra aanbreken 

zou. Velen werkten niet meer, verkochten huis en have en verbeidden in angstige 

spanning het gewaande einde. Het jaar 1000 brak aan, doch niet de dag des toorns. 

Geheel anders komt de zaak te staan, als de verschijnselen rondom ons 

beantwoorden aan hetgeen het profetisch Woord van den af val getuigt. We meenen, 

dat dit niet wel ontkend kan worden. 

a) We denken hier allereerst aan de Hooge Critiek. De wijzen dezer wereld hebben in 

de laatste vijftig jaren rusteloos alle wetenschap en geleerdheid aangewend, om het 

Woord des Heeren te verkrachten. En hoewel ze natuurlijk dit Woord op zichzelf niet 

van zijn eeuwige kracht konden berooven, is het hun toch maar al te zeer gelukt, om 

de groote massa’s los te maken van de tucht des Woords. Deze Bijbelsloopers hebben 

middelijkerwijs duizenden studeerende jongelingen doen breken met het Schrift-

geloof en den God hunner vaderen. Zij zijn hoofdzakelijk verantwoordelijk voor de 

geestelijke ellende onzer eeuw. Hun schuld is het inzonderheid, dat de ketterij in 

onze dagen regel is geworden en de gezonde leer uitzondering. En deze Critiek is zeer 

algemeen. Ze vindt hare tolken aan bijna alle hoogescholen. Vooral Nederland staat 

in dit Godonteerend bedrijf mede in de voorste rijen en heeft zich op dit gebied zelfs 

eene treurige vermaardheid verworven door mannen als Kuenen, Scholten, Pierson, 

Wildeboer, Valeton, Eerdmans e.a. 

Intusschen koestere niemand de luchthartige gedachte, dat deze donkere wolk dra 

voorbij zal drijven. Het staat te vreezen, dat de Hooge Critiek zal blijven stormloopen 

tegen den rots des Woords. Ze moge nog zoo grondig door mannen van deze 

wetenschap weerlegd worden, de opgravingen in het Oosten mogen dagelijks hare 

gewaande resultaten in het aangezicht weerspreken, dit alles brengt deze moderne 

Schriftgeleerden niet tot inkeer, maar doet hen integendeel des te beradener 

voortgaan met hun verwoestend werk, hun spoor teekenend met vele slachtoffers. 

We zien het voor onze oogen, dat scholen, die tot dusver nog steeds vasthielden aan 

het “geloof eenmaal den heiligen overgeleverd,” dit ten huidigen dage al meer laten 

varen, om zich te “begeven tot verleidende geesten.” 

b) Het Hedendaagsch Godsbegrip.—Als Gods Woord terzijde wordt gesteld, dan kan 

het niet anders of de gezonde leer moet verdwijnen, want dat Woord is de bron der 

zuivere leer. Neem dien bron weg en de stroom zal verzanden. Dit nu is inzonderheid 

in de laatste halve eeuw geschied. De algemeene voorstelling, die de godsdienstige 

wereld zich heden ten dage van God vormt, is die van het algemeene Vaderschap 

Gods. God is geen Souverein, geen Rechter, maar Vader van allen in gelijken zin. 

Deze beschouwing looft men als het product der ontwikkeling. Naarmate het 

menschdom meer ontwikkeld, krijgt het ook steeds edeler Godsbegrip. Toen de 

menschen nog op zeer laag peil stonden, maakten ze van allerlei gedierte hun God. 

Later was een sterke reus de Godsvoorstelling. Weer later begon men zich God als 

een wrekend Rechter te denken. In de Middeleeuwen stelde men zich God voor als 
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een wreed Despoot. In onze verlichte tijden echter, vereeren wij God als ons aller 

Vader. Door eene nauwkeurige studie van Jezus’ woorden is men tot de ontdekking 

gekomen, dat deze met geen ander doel tot de menschen kwam, dan om hen bekend 

te maken met dit algemeen Vaderschap. Daarom roept men in de laatste jaren zijn 

keel haast schor: terug naar Christus! wat dan zeggen wil: terug van Paulus en de 

andere Apostelen, want die hebben Jezus’ leer van het Vaderschap niet begrepen of 

verknoeid tot een stelsel. 

Zoo dweept men met de leer van het Vaderschap Gods. En dit is niet maar een 

liefhebberijtje van dezen of genen, doch is de centrale idee in de prediking in 

Engeland en Amerika. In Nederland is deze leer al lang allesbeheerschend geweest 

voor de Groninger School, welker vertegenwoordigers zich thans gewoonlijk de 

Evangelischen noemen. Dit Godsbegrip beheerscht natuurlijk geheel het systeem der 

leer. De volgende stellingen vloeien er voor de aanhangers uit voort: 

1. Er is geen H. Drieëenheid. Wanneer Jezus God als Vader aansprak, bedoelde Hij 

niet een deel der Godheid, zegt men. Dus Unitarisme. 

2. Gods eer is niet het hoogste doel van den mensch, maar het geluk van den mensch. 

Een Vader beoogt immers in alles het geluk zijner kinderen. Dit is hun Humanisme. 

3. Wij worden niet door God aangenomen tot kinderen, maar worden allen gelijkelijk 

als kinderen geboren. Derhalve geen noodzakelijkheid van wedergeboorte. 

4. God straft de menschen niet, maar kastijdt ze alleen tot verbetering. Wat vader 

toch beoogt geene verbetering voor Zijne ondeugende kinderen? Alzoo geen poel, die 

brandt van vuur en sulfer. 

5. Christus’ dood was alleen een marteldood, geen zoendood, want de Vader was niet 

vertoornd en behoefde mitsdien niet voldaan en verzoend te worden. 

6. Van genade moet men eigenlijk niet spreken, want dit past niet bij het begrip 

Vader. De termen Heere en Koninkrijk evenmin, en moeten daarom in oneigenlijken 

zin gevat. Zoo moet men bidden: Uw Vaderhuis kome! 

7. Alle menschen zijn broeders. Derhalve geen afzondering of gemeenschap der 

heiligen. 

Een kort woord van critiek mag op deze verleidelijke leer niet ontbreken. In 

vierderlei zin wordt God Vader genoemd: in algemeenen zin als de Schepper aller 

menschen; als de Vader van Israël; van den Zoon; en van de geloovigen. De 

aanhangers dezer leer bedoelen het natuurlijk alleen in laatstgenoemden zin. Door 

God dus Vader te noemen, zegt men Zijne kinderen te zijn. Doch Joh. 1: 12 leert ons 

duidelijk, dat alleen zij, die Christus als den Gezondene des Vaders aannemen door 

het geloof, de kinderen Gods zijn. Het gaat dezen hedendaagschen Schriftgeleerden 

als de Joden, die Christus verwierpen en toch roemden: “Wij hebben éénen Vader, 

namelijk God.” Doch wat zegt Jezus tot hen? “Indien God uw Vader ware, zoo zoudt 

gij Mij liefhebben .... gij zijt uit den vader den duivel en wilt de begeerten uws vaders 
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doen.” Joh. 8: 41-43. Dat allen, die den naam van Christus noemen, steeds 

onverzwakt blijven handhaven, dat wie den Zoon niet heeft, ook den Vader niet heeft. 

Alleen, wie oprecht in Christus gelooft en Hem van harte liefheeft, kan zich met een 

Abba Vader op de lippen aan Zijn Vaderhart werpen. Wie Christus daarentegen als 

den gekruisten Zaligmaker niet liefheeft, is eene vervloeking. De vader der 

hedendaagsche godgeleerden is niet de Vader der geloovigen, maar een ontzenuwde, 

verwijfde zwakkeling; iemand die om zijn eer niet geeft, zijn zoon niet mint, zijn 

recht niet handhaaft. Het is in één woord, een nieteling. Te slecht om tot vriend te 

hebben. Elia spotte met den Baälgod, Jesaja met de afgoden van zijn tijd, maar de 

godvader van F. W. Robertson, Principal Fairbairn, Churchill King, Hillis, Ian 

Maclaren, Shailer Matthews e.a., is eveneens alle bespotting waard. 

c) Het is met het kerkelijk en godsdienstig leven alom droef gesteld. Er gaan in de 

groote steden nauwelijks vijf per cent. menschen geregeld ter kerk. Ten plattenlande 

staan honderdtallen van kerken leeg. Indien we eerlijk willen zijn en onzen maatstaf 

nemen in de hooge eischen van een rechtvaardig God, dan is het haast niet mogelijk 

om met te donkere kleuren te schilderen. Gansche kerkegroepen zijn totaal 

vermoderniseerd. Vele theologische scholen hebben mannen op hunne katheders, die 

dagelijks doen wat de beruchte spotter Voltaire, ruim een eeuw geleden, als een 

uitzondering deed. Zij die nog ter kerk gaan, worden in vele gevallen vergast op 

steenen in plaats van brood. Duizenden worden een prooi van de meest 

zielbedervende ketterijen. Op elk terrein des levens ontwaart men brutaal verzet 

tegen de heilige ordinantiën Gods. Het Heidendom wint sneller veld in de 

zoogenaamde Christenlanden, dan het Christendom in de Heidenlanden. De 

kinderen onzes tijds zijn zelfs in deze kommervolle tijden lichtzinnig als de 

tijdgenooten van Noach en Lot. De jongelieden denken aan weinig meer dan aan spel 

en sport en dans en drank. De zwarte schilderingen van Paulus in 1 Tim. 4: 1-3; 2 

Tim. 3: 1-5, en 2 Tim. 4:3, 4, zijn op de meeste Kerkleden van toepassing. Zien we op 

al deze dingen, dan kunnen we hier niet bloot denken aan eene tijdelijke of 

plaatselijke verachtering in de genade, maar kunnen we helaas! maar al te zeer 

gewagen van een algemeene afglijding van het eenig ware Fundament. 

Dit zijn jammerlijke feiten en ze te willen ontkennen, verandert ze niet. Zulk een 

struisvogelpolitiek is een Christen onwaardig. Er is een humanistisch optimisme, dat 

op een ongodsdienstigen stand des harten wijst; dat opzettelijk de oogen sluit voor de 

duidelijkste uitspraken der Schrift en voor de meest onheilspellende teekenen des 

tijds. Laf is het ook, want men durft de veelszins ijzige werkelijkheid niet moedig 

onder de oogen te zien. Ze behoeven geen geloovige te verschrikken. Integendeel, er 

zitten voor de geloovigen zelfs rijke vertroostingen in. Ze kunnen er uit weten, dat de 

Heere Zijn Woord gestand houdt en Zijn Raad in dit alles vervult. Deze teekenen zijn 

het donker, dat voorafgaat aan den dageraad der verlossing, voorafgaat aan den 

opgang van de Zon der gerechtigheid. Ze zijn herauten van den Vredevorst, Wien de 

volkeren gehoorzaam zullen zijn. Daarom kunnen ze de Schriftgeloovigen zelfs 

optimistisch maken in den waren zin des woords. 
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Het is echter te bejammeren, dat velen dergenen, die den naam van Christus 

noemen, geen ernst maken met Zijn Woord en moedwillig de oogen sluiten voor deze 

verschijnselen ten einde met de kinderen der wereld te kunnen medezingen het 

liedeken van vooruitgang. Tal van Christenen zingen luchthartig mede. Ongetwijfeld 

veelal om niet voor eng, zwartgallig of kortzichtig te worden aangezien. Anderen 

stemmen u wel toe dat de ongerechtigheden tot schreiens toe vermenigvuldigen, 

maar ze troosten er zich mede, dat ze zelf braaf zijn, er niet aan meedoen en dat het 

kan verkeeren. Een teeken des tijds zien ze er niet in. 

De idee van ontwikkeling en vooruitgang moet er tot op den wortel toe uit bij elk 

liefhebber des Heeren, want bij die beschouwing wordt men noodwendig lauw en 

zelf-tevreden en verliest men de noodzakelijkheid van het toekomstig en 

wereldomvattend werk van den Christus uit het oog. En gevolg hiervan is dan weder, 

dat men praktisch alleen in het heden leeft en niet in de hoop op de toekomst des 

Heeren. Er kan voor deze arme wereld geen heil dagen, zoolang de Christus toeft, de 

zonde zonde baart, de Satan rondgaat, om de gansche wereld te verleiden—-en 

zoolang Israël nog verstrooid ronddoolt op de aarde. De Verlosser zal uit Sion komen 

en de goddeloosheid afwenden van Jakob en dit zal voor de wereld als eene 

opstanding uit de dooden zijn. Daarom zeggen we het van harte den geliefden zanger 

na: “Daarheen, o aard, den blik daarheen! 

Uw heil vangt aan bij het eind van Jakobs weeën!” Alvorens we echter een blik 

werpen op dit heil, moeten we eerst nog spreken over de gevolgen van den afval, of 

de mensch der zonde. 


