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De Toekomst des Heeren 

 

 

Door de toekomst des Heeren verstaan wij de heerlijke waarheid, dat onze 

Zaligmaker, die thans ter rechterhand des Vaders zit en daar een naam heeft boven 

allen naam, eenmaal lichamelijk, zichtbaar, hoorbaar en met groote kracht en 

heerlijkheid tot deze aarde zal wederkeeren. Er is naast de voldoening en de godheid 

van Christus geene waarheid, die derwijs door den duivel gehaat wordt dan deze. Het 

gelukte hem om haar voor vele eeuwen aaneen te verdonkeren. Wat heeft hij al niet 

in de plaats geschoven voor de toekomst des Heeren! Gerichten als: aardbeving, 

oorlog, honger en pestilentie, de uitstorting des Heiligen Geestes, de val en 

verwoesting van Jeruzalem, de oprichting van den Pauselijken stoel en van den 

heerlijken kerkstaat, de openbaring van Christus in den mensch, de dood der 

geloovigen, de opstanding der geloovigen, de zegeloop der waarheid, de scheidende 

en verheffende kracht des Evangelies, het Socialisme, het Mormonisme, Christian 

Science, het Reform Jodendom, de Christelijke beschaving, — ziedaar altegader 

zaken, die men de tweede komst van Christus genoemd heeft. 

 

Er is nauwelijks één jaartal te vinden dat niet door een of ander warhoofd in den loop 

der eeuwen is aangegeven als het jaar waarin de Heere komen zal. En het 

menschdom schijnt uit de historie maar niet te willen leeren. Zelfs in onze dagen zijn 

nog uitnemende mannen als Dr. Totten, de sterrenkundige van Yale, en Baxter en 

Dimbleby van Engeland als valsche profeten openbaar geworden. Volgens den pas 

heengeganen aartsketter Russell zou in 1914 al het bestande omgekeerd worden door 

de toekomst des Heeren. In dat jaar kwam de groote wereldbrand, en nu meenen vele 

van zijn verdoolde volgelingen dat zijne voorzegging toch uitgekomen is. 

 

Al dergelijke uitwassen hebben intusschen deze waarheid zelve in groote verdenking 

gebracht, zoodat overigens vele weldenkende Christenen de vurige verwachting van 

de toekomst des Heeren hebben bestempeld als dweeperij of eenzijdigheid. Dit 

velerlei misbruik, door de listige methoden des duivels van deze waarheid gemaakt, 

heeft misschien mede ten gevolge gehad, dat er heden ten dage in Gereformeerde 

kringen nog steeds weinig over de wederkomst van Christus gepredikt of geschreven 

wordt. Terwijl de gansche wereld in vuur en vlam staat, zitten wij nog steeds midden 

in “de leer der doopen,” en schijnt men van geen voortvaren en haasten tot de 

toekomst des Heeren te willen weten. Deze waarheid is zeer vernederend voor het 

hoogmoedig hart des menschen en kennelijk past zij niet in het kader van veler 

streven. Wie de wereld heimelijk nog liever heeft dan Christus, durft den Rechter niet 

in Zijn vlammend oog blikken. Het is te vreezen dat velen instinctmatig gevoelen, dat 

het wachten op Christus een wachten op eigen dood en verderf zou zijn. 

 

Er is geene waarheid, die in het Nieuwe Testament zoo veelvuldig voorkomt als de 

toekomst des Heeren. Volgens de onderzoekingen van Bickersteth, Birks en Bonar in 

Engeland, en Brookes in Amerika, komt zij in het Nieuwe Testament over de drie 

honderd malen voor. Neemt men dan nog al die plaatsen, waar zij ondersteld wordt, 
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dan komt zij ongeveer eenmaal voor in elke vijftien verzen van het Nieuwe 

Testament. Wanneer wij een brief ontvangen, waarin eene geliefde vriend ons 

herhaaldelijk ééne bijzonderheid noemt, dan maken wij daaruit de gevolgtrekking, 

dat deze bijzonderheid voor den schrijver van hoog gewicht geacht wordt. Als iemand 

in het dagelijksch leven veel en vaak over een en dezelfde zaak spreekt, zij het dan 

ook in steeds andere bewoordingen, dan leiden wij daaruit heel natuurlijk af, dat de 

zoodanige zaak door hem zeer belangrijk geacht wordt. Waar de Schrift nu inderdaad 

vaker spreekt over de wederkomst van Christus dan over eenig ander leerstuk, 

moeten we ook hier niet eveneens de gevolgtrekking maken, dat de Heere deze 

waarheid van het grootste gewicht acht? En als dit zoo is, moet ze dit dan ook niet bij 

ons zijn? Wij verstouten ons te zeggen, dat niemand heel het Woord bedient, die de 

toekomst des Heeren niet in al hare heilsbeteekenis ontvouwt. Want er zijn niet 

slechts enkele “mooie teksten,” die over die toekomst handelen; wij hebben hier zelfs 

geen afzonderlijk leerstuk, maar de Schrift is er vol van. Heel de godgeleerdheid moet 

ontaarden, zoo ze hiermede niet rekent. Zonder deze waarheid mist de heilige tempel 

der godgeleerdheid zijne vensters en zijne tinne. Er is in het Oude Testament schier 

geene Messiaansche profetie, die ons niet tevens over Golgotha heenwijst naar de 

zalige toekomst des Heeren. Dies moet gezegd, dat wie deze dingen verzwijgt, zich 

schuldig maakt aan het Woord des Heeren. Deut. 4:2; 12:32; Openb. 22: 19. Wie den 

hoogsten trap van Christus’ glorie weglaat, die moet noodwendig veel meer weglaten. 

De zoodanige kan niet ontvouwen de met Christus’ toekomst in verband staande 

gebeurtenissen. Daarbij komt dat de Heere Zijn gezanten nadrukkelijk bevolen heeft, 

dat ze van deze dingen niet zullen zwijgen. Het Grieksche woord, dat het meest door 

prediken vertaald is, beteekent naar de oorspronkelijke beteekenis van het woord een 

aankondigen dat de Koning komt. Te prediken: het Koninkrijk komt, onderstelt de 

aankondiging dat de Koning komt. Christus vóór ons, in ons en komende tot ons, 

ziedaar dan ook de drie hoofdpunten van Paulus’ prediking en die van al de 

Apostelen. 

 

De prediking van de toekomst des Heeren zal uiteraard eene Christus-prediking zijn. 

Ze kan dit hier bij uitnemendheid en in geheel eenige mate zijn. Hier kan meer dan 

bij eenige andere waarheid op de eenheid en de schoone harmonie van het ééne 

groote werk des Heeren voor zondaren worden gewezen. Hier kan worden 

aangetoond, dat de Christus in de kribbe ging, om aan het kruis te gaan en aan het 

kruis, om op den troon te komen. Gewezen kan hier op de waarheid, dat het kruis, 

beter, het geslachte Lam, tot in eeuwigheid het middelpunt en het zwaartepunt zal 

zijn, terwijl eveneens in der eeuwigheid de verhoogde Christus het hoogtepunt zal 

zijn van het werk der zaligheid en daardoor alles zal uitloopen op den lof des 

Drieëenigen Gods. 

 

De prediking van de toekomst des Heeren beveelt zich in bizonderen zin aan de 

gewetens der menschen aan. Zij predikt den mensch het volkomen bankroet der 

gansche wereld-historie buiten God om. Zij zet de wereldwijzen van het voetstuk van 

hunnen philosofischen trots en met alle vetten der aarde voor het oog van den 

rechtvaardigen Rechter. 
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Deze prediking zegt den weelderigen mensch onzer dagen, dat zijn opgehoopte 

schatten straks voor de mollen en de vleermuizen worden geworpen en dat het goud 

en zilver, dat niet omgezet is in goede werken, hem niet volgen in de eeuwigheid, 

maar integendeel een getuigenis tegen hem zal zijn. Zij zegt den lichtzinnige : wee u, 

die nu lacht, want gij zult huilen en weenen vanwege de ellendigheden, die over u 

komen zullen. Ze stelt in het licht, dat de wereld die nu is, slechts een doorgangsfase 

is tot een nieuwen hemel en eene nieuwe aarde, waarin gerechtigheid zal wonen. Den 

treurende wordt gezegd, dat alle tranen dra uit de oogen gewischt worden, en dat het 

lijden dezes tegenwoordigen tijds niet is te waardeeren tegen de heerlijkheid, die aan 

ons zal geopenbaard worden. Zij roept allen toe, dat de tijd kort is en daarom zoo 

diep ernstig. En eindelijk bevredigt ze het denkend verstand omdat ze aantoont, dat 

met de wederkomst des Heeren het doel aller dingen bereikt zal worden. 

 

Het is zeer noodzakelijk, dat de Heere wederkomt. Zijn uitroep aan het kruis mag 

niet verklaard, alsof Hij reeds al Zijn middelaarswerk volbracht had. Indien Hij niet 

wederkwam, dan zou Hij niet de volkomene Zaligmaker zijn. Dan zou ook Zijne 

eerste komst daarmede al hare beteekenis verliezen. De profetie zou alsdan al hare 

waarde verliezen en heel de Bijbel zou gansch onbetrouwbaar zijn. 

 

Christus heeft in de toekomst nog zeer veel te doen, en deze Goël zal niet rusten, vóór 

Hij het alles gedaan heeft. Hij moet de dooden nog opwekken; Zijn volk verzamelen, 

verheerlijken, beloonen; den Antichrist verdoen; de volken richten; den Satan 

binden; Israël herstellen; de schepping vernieuwen, enz., enz. 

 

“Onzes erachtens is er nog eene andere reden om ’s Heeren wederkomst ernstig te 

begeeren. Wij weten, dat Hij om onzer ongerechtigheden wil met de versmaadheid 

des kruises overladen is geworden. Nu is Zijn smaad wel van Hem weggenomen, 

naardien Hij met heerlijkheid omkleed is, ja, aan de rechterhand Gods eene plaats 

verkregen heeft, maar de glans, die Hem omgeeft, wordt tot nog toe niet door de 

wereld gezien. Wel wordt door de prediking zijne verheerlijking in den hemel tot 

kennis der menschen gebracht, maar haast allen weigeren er geloof aan te geven. Het 

aantal van hen, die gelooven zonder te zien, is zeer klein, het geloof is waarlijk niet 

aller. Alzoo blijft hier op aarde op Christus smaad rusten. Toen de wereld Hem voor 

het laatst zag, hing Hij als een doode aan het hout der schande en der vervloeking; is 

het dan niet noodig, dat zij Hem ook aanschouwe in Zijne hemelsche heerlijkheid, 

opdat zij ophouden Hem te smaden? Ongetwijfeld. Verheerlijkt moet Hij ter plaatse, 

waar Hij vernederd is; waar Zijn kruis heeft gestaan, moet ook Zijn troon gezien. 

Zullen wij dan niet verlangen naar den dag, waarop een smaad van Hem 

weggenomen wordt, die om onzer zonden wil op Hem kwam ?” (Van Andel.) 

 

Christus’ wederkomst is niet alleen noodig om de Gemeente, Israël, en de volken 

alsmede om den Antichrist, den Satan en de gansche schepping, maar niet het minst 

ook om Hemzelven. Wij moeten nimmer uit het oog verliezen, dat Hij nog niet op 

den hoogsten trap Zijner heerlijkheid geklommen is en dat Hij dus nog niet al het 

loon Zijns Vaders ontvangen heeft. Wie Hem dus liefheeft, moet Zijne wederkomst 
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alleen daarom reeds vurig verlangen, want de liefde zoekt immers altoos het goede 

voor het voorwerp der liefde? 

 

Waartoe komt Christus weder? 

Het doel van ’s Heeren komst wordt gewoonlijk aangegeven als het oordeelen van 

levenden en dooden. Geheel juist is dit echter niet. De Schrift leert ons duidelijk, dat 

het naaste doel Zijner toekomst ligt in de volkomene verlossing Zijns volks, terwijl 

het hoogste doel uiteraard niet anders kan zijn dan van Zijne eerste komst en dat Hij 

aldus uitdrukte: Vader, Ik heb U verheerlijkt op de aarde. Al wat adem heeft, love den 

Heere! Dit was de grondtoon der Patriarchen, Psalmisten en Profeten. Dit einddoel 

nu zal Christus dan als de groote Zaakwaarnemer des Vaders bewerkstelligen. Alle 

knie zal zich dan voor Hem buigen en alle tong zal belijden, dat Hij de Heere is tot 

heerlijkheid des Vaders. Doch om dit naaste doel en dit hoofddoel te verwerkelijken, 

moet Christus al wat Hem en Zijn volk wederstaat uit den weg ruimen, en zal Hij de 

wereld oordeelen in rechtvaardigheid. Het oordeel is dus niet het doel, maar het 

ontzagwekkend middel, dat Hij bezigt, om den opstand in God’s schepping te 

dempen en den Vader de volle eere van Zijn handenwerk te geven. 

 

De eere Gods te handhaven op elk terrein van het leven is een gezegde, dat in de 

rechtzinnige kringen veel gehoord is en den geloovigen terecht als dure roeping 

voorgehouden wordt, doch het zal voor de Gemeente in deze bedeeling steeds meer 

een voorwerp van hope dan heerlijke werkelijkheid zijn. Zij moet er inderdaad meer 

op hopen in al de beteekenis van dat woord dan iets anders, want niet zij, maar de 

Christus is de volkomene handhaver van de eere Gods op elk terrein van het leven. 

De Gemeente vrage allermeest naar den wille Gods, want dit is het eenig richtsnoer 

van geloof en leven. Dan zal zij nimmer in de fout van Rome vervallen, die ter eere 

Gods de schapen van Jezus ter slachting leidde. 

 

De gevolgen van de wederkomst des Heeren zullen vele en heerlijk wezen. Wij wijzen 

hier alleen maar op de gevolgen hiervan voor de Gemeente: Israël; de wereld als 

antichristelijke macht; de wereld als voorwerp der liefde Gods en den duivel. 

 

1. De Gemeente.—De Gemeente is hier door de genade Gods reeds zóó rijk, dat zij 

alles heeft, 1 Cor. 3: 22; 2 Pet. 1:3; alles kan, Fil. 4: 13; alles weet, 1 Joh. 2: 20. 

Nochtans zijn de geloovigen zelfs bij hun sterven nog niet volzalig, want de 

volzaligheid komt niet, dan na de verlossing des lichaams, na de vereeniging aller 

geloovigen rondom den Christus op den hoogsten trap Zijner heerlijkheid en na de 

verheerlijking der gansche schepping. Wij moeten niets afdoen van de zaligheid, 

welke de geloovigen thans reeds hebben in Christus, maar evenmin mogen we iets 

afdoen van de toekomstige zaligheid. Sommigen schijnen er een behagen in te 

hebben, de tegenwoordige verlossing te verheffen ten koste van de toekomende, doch 

het mag nimmer vergeten worden, dat de Schrift zelfs nog veel meer wijst op de 

toekomstige dan op de tegenwoordige verlossing. Wanneer den menschen het hart 

zal bezwijken van vrees en verwachting der dingen, die het aardrijk zullen overkomen 

en de krachten der hemelen zullen bewogen worden, dan moeten de geloovigen het 

hoofd omhoog heffen, omdat hunne verlossing nabij is. In Ef. 1: 7 komt ditzelfde 
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woord vóór van de tegenwoordige verlossing door Zijn bloed. Daar is het eene 

verlossing tot stand gebracht door vrijkooping en hier door macht. 

 

De Apostel Paulus zal de tegenwoordige zaligheid niet onderschat hebben, maar hij 

overschat haar ook niet, naardien hij haar de eerstelingen des Geestes noemt. De 

geloovigen zuchten, volgens hem, met het zuchten des verlangens, om geheel van den 

dood verlost te worden. Daarbij denkt hij aan de opstanding van het lichaam der 

geloovigen. En bij die zalige opstanding zal de aanneming tot kinderen voltooid 

worden, daar dan het lichaam openlijk ten toon gesteld zal worden als deelende in de 

verlossing der ziel. Rom. 8: 23. 

 

Naarmate de Christus met Zijne wederkomst naderbij komt, is ook den geloovigen de 

zaligheid nader. Rom. 13: 10. Christus verlost niet alleen van de zonde, maar ook van 

deze tegenwoordige booze wereld, Gal. 1:4; van de macht der duisternis, Col. 1: 13, 

14; van alle ongerechtigheid, Tit. 2:14; van den toekomenden toorn, 1 Thess. 1: 10; 

zelfs door het vuur des gerichts heen, 1 Cor. 3: 15. De verkregene verlossing in Ef. 1: 

14 moet vertaald door te verkrijgen verlossing en ziet op de toekomst. De geloovigen 

zijn verzegeld tot den dag der verlossing d.i. tot den dag van Christus’ toekomst. Ef. 

4:30. De geloovigen zijn niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid, 1 

Thess. 5 : 9. Volgens Petrus is de zaligheid bereid, om geopenbaard te worden in den 

laatsten tijd, d.i. bij de komst des Heeren. 1 Pet. 1: 5. Daarom moeten de geloovigen 

volkomenlijk hopen op de genade, die hun toegebracht wordt in de openbaring van 

Jezus Christus. Christus komt weder tot de zaligheid der Zijnen. Hebr. 9: 28. 

 

En zoo gaat het heel de Schrift door. Dezelfde gedachte ligt ook in de meermalen 

gebruikte beelden van verzegeling, eersteling en onderpand, Rom. 8: 23; 2 Cor. 1: 22; 

2 Cor. 5:5; Ef. 4:30. Telkenmale worden we hierbij herinnerd, dat in vergelijking met 

de toekomst des Heeren en wat die medebrengt, de geloovigen nog maar een eersten 

termijn hebben van het volle heil en op hunne volkomene zaligheid moeten wachten. 

Er is in de toekomst des Heeren nog genade en barmhartigheid voor de geloovigen, 

Mal. 3: 17; 1 Pet. 1: 13; 2 Tim. 1: 18; Judas 21.—Voorts wordt op al de plaatsen waar 

Christus of de verlossing als een voorwerp van hope wordt voorgesteld, indirect naar 

de zalige toekomst des Heeren gewezen. Zelfs de heiligmaking wordt ons in de Schrift 

voorgesteld als haar beslag en voltooiing verkrijgende in den dag van Christus, en 

niet in den dag des doods, zooals men het gewoonlijk voorstelt. Bij den dood der 

geloovigen is slechts de eene helft der heiligmaking voltooid, namelijk, de afsterving 

der zonde. Doch de heiligmaking bestaat uit twee deelen en is ook een volkomene 

toewijding van den geheelen mensch aan God drieëenig. En dit kan immers bij den 

dood nog niet, daar alsdan het lichaam nog rust in het graf. Vandaar dat de Schrift 

ons meermalen de verheerlijking op den dag van Christus voorstelt als de voltooiing 

der heiligmaking. Fil. 1: 6; 1 Thess. 5 : 23 en andere plaatsen.-—Ten overvloede zij er 

eindelijk nog aan herinnerd dat volgens sommige deskundigen de begrippen 

verlossing en zaligheid in het N. T. altoos eene eschatologische strekking hebben. 
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In het aangezicht van deze Schriftuurlijke voorstellingen, zijn vele meditaties en 

vrome gedichtjes schrikkelijk eenzijdig. Wij laten hier één zulk een gewraakt 

exemplaar volgen. Wij onderstrepen enkele uitdrukkingen. 

 

"Niets, o zondaar, klein of groot, 

Jezus, die eens stierf den dood, 

Heeft—gij kunt er vast op aan— 

Alles reeds voor u voldaan. 

Toen Hij aan het kruishout hing, 

Toen volbracht Hij alle ding, 

Dat tot uwe zaligheid  

Dienen moet in eeuwigheid. 

’t Is volbracht door Gods gena  

’t Is volbracht op Golgotha, 

’t Is volbracht! Zijn naam zij d’eer  

Zondaar zeg, wat wilt gij meer? 

 

Om nadruk te leggen op de algenoegzaamheid der eene volmaakte offerande en 

voldoening van Christus en om af te manen van het eigengerechtig pogen om zelf de 

zaligheid te verdienen, kan een dergelijk versje zijn nut doen en heeft het inzooverre 

bestaansrecht. Toch zal zulk een schrijven, dat typisch is voor ontelbare meditaties 

en rijmpjes, hoe goed ook gemeend, en hoe waar op zichzelve ook, juist omdat het de 

groote en albeheerschende voldoening van Christus op zichzelve neemt, geheel los 

van de toekomstige en wereldomvattende verlossing,—wij zeggen: daarom zal zulk 

een schrijven zijn doel niet, of maar zeer zelden, bereiken. Zulk schrijven kan zelfs 

zeer nadeelig zijn voor het leven der hope, want de indruk wordt niet alleen gegeven, 

dat er niets meer is te werken om de zaligheid, maar ook niets meer te hopen, te 

verwachten, te verlangen. Wat wilt gij meer? Knijp nu dan de oogen maar gerust 

dicht voor al het heil der toekomst. Nergens spreekt de Schrift op zoodanige wijze. 

Nergens maakt zij zoodanige scheiding tusschen Zijne voldoening en Zijn toekomstig 

werk. Zelfs in de drie brieven, waar het sterkst de nadruk gelegd wordt op Zijn eenige 

offerande, vindt men de voldoening van Christus nooit zoo voorgesteld. Men begrijpe 

ons dus goed. Ons bezwaar is volstrekt niet, dat er te sterken nadruk gelegd wordt op 

de voldoening. Eer het tegendeel, lang geen nadruk genoeg, omdat zij op zichzelve 

gezet wordt. En een uit het verband gerukte waarheid is op zijn best maar een halve 

waarheid. 

 

2. Gevolgen van ’s Heeren toekomst voor Israël. Evenals op de Gemeente, komen we 

hierna weder op Israël terug, zoodat we hierop thans niet in den breede behoeven in 

te gaan. De vraag is meermalen geopperd of Christus komen zal na de bekeering der 

Joden dan wel of Israël bekeerd zal worden na de terugkomst des Heeren. Jes. 57:20 

en Rom. 11:26 leeren ons, dat Israël als volk bekeerd zal worden door de komst des 

Heeren. Zach. 12: 13 en 14 en vele andere plaatsen leeren ons hetzelfde. 

 

Wij dienen ons de zaken ongeveer aldus voor te stellen. Er zal allereerst eene 

nationale herleving en opbloeiing bij Israël, gelijk bij al de volken, plaats hebben. Tot 
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driemalen toe wordt ons dit voorgesteld in de Gelijkenis van den uitbottenden 

vijgeboom. Door Christus’ vloek is hij verdord voor geheel deze bedeeling en kort 

vóór de toekomst des Heeren zal dezelfde boom weder beginnen uit te spruiten, ten 

teeken dat de zomer nabij, de dag des Heeren in aantocht is. 

 

Als gevolg van het herleefde nationalisme zal Israël gedeeltelijk naar het land der 

vaderen terugkeeren. En niet in bekeerden, maar in onbekeerden toestand; Jer. 3: 14; 

Ez. 38:7-12; Zach. 12: 1-8, e. a. plaatsen. 

 

Hier zal de eerste verdrukking van Gog en Magog Israël in de groote verdrukking 

werpen. De groote voorspoed, de macht en het aanzien, waartoe Israël dan 

geklommen zal zijn, zal blijkens Zach. 12: 2, 3, Ez. 38 en 39 den naijver van de volken 

opwekken, en den alouden haat van het Anti-Semitisme in ongekende mate doen 

oplaaien. Ontzagwekkende legers onder aanvoering van Rusland 1 en door de 

aanhitsing van den Antichrist stroomen als een vloedgolf over het heilige land. Zie 

ook Jes. 25; 26; 34:1-8; 57:19; Dan. 9:26, 27; Joël 3:1-15; Zef. 3:1-8; Zach. 12-14, en 

andere plaatsen. 

 

Wanneer Israëls nood dan op het allerhoogst geklommen zal zijn in de groote 

verdrukking, dan zal de Christus verschijnen en zullen ze Hem zien, denwelken ze 

doorstoken hebben. Zach. 12: 10. Dan zullen ze roepen: “Gezegend is Hij die komt in 

den naam des Heeren.” Matth. 23:39. Christus zal nederdalen op den Olijfberg, Zach. 

14:4, en eene groote aardbeving zal het gansche land een ander aanzien geven. Deze 

aardbeving lost ons ten deele de vraag op, hoe een groot volk, als Israël, in het 

duizendjarig rijk zijn zal, in het kleine Palestina kan wonen. 

 

De rouw van Israël over het verwerpen van zijn Messias zal groot zijn, Zach. 12: 10-

14, vgl. Jes. 53. De geopende fontein voor Davids huis zal echter alle schuld 

wegwasschen. Israël wordt op één dag bekeerd, Zach. 3:9, en geheiligd, Zach. 14: 20. 

Israëls’ wee heeft thans voor eeuwig een einde genomen. 

 

3. De gevolgen van ’s Heeren toekomst voor de wereld als antichristelijke macht. De 

wereld in dezen zin genomen ligt in den booze, 1 Joh. 5: 19, en heeft den duivel tot 

overste en god. Joh. 14: 30; 16: 11; II Cor. 4:4. Zij kent den Vader, den Christus en 

den H. Geest niet, noch de geloovigen, Joh. 14: 17; 17: 25 ; I Joh. 3:1. Zij is het 

slangenzaad, dat altoos de geloovigen haat en tegen hen krijg voert, Joh. 15: 18, 19; 

17: 14. Daarom is vijand van God al wie deze wereld tot vriend is, Jak. 4: 4; 1 Joh. 2: 

15-17; 5: 4. Van deze wereld in een luchthartig optimisme te verwachten, dat ze 

mettertijd beter zal worden naarmate de beschaving toeneemt, is door en door 

onbijbelsch. Er is niets in hemel of op aarde, dat deze wereld beter zal maken. Het is 

eenvoudig Gods doel niet om haar beter te maken, maar om haar te oordeelen in 

                                                           
1
 Dat we bij Gog en Magog aan de Noordelijke volken, met name aan Rusland, moeten 

denken, is thans de algemeene gedachte, In het grondwoord rosh van Ez. 38:3 zien velen dit 
land bij name aangeduid. In Mesech en Tubal ziet men de twee voorname Russische steden 
Moscou en Tobolsk. Zie de Scofield Reference Bible op deze plaats. 
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rechtmatigheid. Toch zijn er altoos nog velen, die den naam van Christus noemen, 

welke meenen dat de Zending nog eens de wereld zal bekeeren. Doch de ervaring, de 

tegenwoordige statistieken en de Schrift leeren het ons alle drie heel anders. Na 

eeuwen van Zending en prediking is het nog zwarte nacht bij de volken der aarde. 

Eerst als Christus ten anderenmale verschijnt, zal de duisternis wegvlieden en de 

morgenstond der nieuwe schepping gaan gloren. Christus zal bij Zijne toekomst 

geene bekeerde wereld ontmoeten, zooals het Post-Millennialisme droomt, maar 

integendeel eene wereld gerijpt in de boosheid. Het is juist de onredbaarheid dezer 

tegenwoordige wereld, die de toekomst van Christus noodig maakt. Te leeren dat de 

wereld beter of bekeerd wordt, is indirect te loochenen dat Christus komt, want Hij 

komt niet dan nadat de oogst der zonde rijp, en de maat der zonde is vol geworden. 

 

De Schrift leert ons nadrukkelijk, dat de volken arbeiden ten vure, Hab. 2: 13, en dat 

het van God afgevallen samenstel der dingen als een schat is weggelegd en bewaard 

wordt ten vure, II Petrus 3:7. De verbranding van hemel en aarde heeft echter 

blijkbaar niet plaats dan na het duizendjarig rijk, en wel na den tweeden opstand der 

volken als de duivel voor een korten tijd ontbonden zal zijn geweest. Zie Openb. 20: 

11 en 21:1. Maar door het gericht over de volken, het verdoen van den Antichrist en 

zijn helper, en het binden van den Satan, alsmede door de groote wonderen welke ’s 

Heeren komst vergezellen, zal toch de wereld aanvankelijk reeds verheerlijkt worden. 

 

Niet de wereldverbranding na, maar wel het volkengericht vóór het vrederijk, wordt 

ons zeer breedvoerig beschreven. Men kan de lange beschrijving daarvan lezen in het 

grootste gedeelte van de Openbaring van Johannes, de hoofdstukken 6 tot 19. Het 

niet onderscheiden tusschen deze twee heeft allerlei wanbegrip veroorzaakt. Zoo zijn 

er nog tal van vromen in onze kringen die meenen dat de Heere zoo maar op zekeren 

dag kan komen, om alles te verbranden. Maar men dient te weten, dat het oordeel 

begint met het volkengericht. En dit is geen daadzaak van één dag, maar dit neemt 

eenigen tijd in beslag en in zekeren zin geheel den dag van Christus, m.a.w. geheel 

het vrederijk. Toch is het duidelijk, dat de slag van Armageddon zal plaats hebben 

terstond na de komst des Heeren. Deze slag des grooten Gods, waarin al de koningen 

der aarde betrokken zijn, zal geleverd worden in Palestina. Uit Openb. 16: 12-18 zijn 

de volgende punten af te leiden: 

 

(1) De volken worden aangeblazen door den duivel, den Antichrist en den valschen 

profeet. Ze hebben dit middelijkerwijs gedaan door de drie onreine geesten, den 

vorschen gelijk. 

 

(2) De Koningen van het Oosten zijn er mede in betrokken. Er is volstrekt geen 

bewijs voor de gedachte, dat hier aan het terugkeerend Israël gedacht zou moeten 

worden. En niet alleen de koningen van het Oosten, maar de gansche wereldmacht 

ontvangt hier uit Gods hand de rechtvaardige vergelding. 

 

(3) De tijd van dezen slag is de toekomst des Heeren. Dit blijkt genoegzaam uit den 

tusschenzin van vers 15, “Ziet, Ik kom als een dief. Zalig is hij, die waakt en zijne 

kleederen bewaart, opdat hij niet naakt wandele en men zijne schaamte niet zie.” En 
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dit geschiedt onder de zesde fiool, welke de fiool van het einde is, terwijl de zevende 

de fiool is, waarin alles voltooid is, en deze volgt hier terstond op. 

 

(4) De plaats zal zijn op den berg van Megiddo, aan welks voet de groote vlakte van 

Jisreël zich uitstrekt. Het is de plaats, waar van ouds in Palestina slag geleverd werd. 

Zie Richt. 5: 19, II Kron. 35:22. Daar sneuvelde Josia, de vrome Koning van Juda. Hij 

was een uitnemend theocratisch vorst, doch hij viel voor de heidensche macht van 

Egypte. De theocratische vorst bij uitnemendheid zal daar alle volkeren verpletteren. 

Zonder bloedstorting geschiedt geene vergeving. Zonder bloedstorting geschiedt 

evenmin vergelding. 

 

(5) Terstond na de slachting der volken—zie ook Jes. 63— zullen er oordeelen 

losbreken, waarbij aan de tegenwoordige wereld een einde komt. Er zal een 

aardbeving zijn, als er nooit te voren geweest is. Deze zal niet bloot plaatselijk zijn, 

maar zich uitstrekken over de gansche wereld. Deze aardbeving is vanwege haar ver 

reikenden invloed voorwerp der profetie. Zie Jes. 2: 19, 21; Hag. 2: 7, 8. 

 

In Dan. 2 wordt ons hetzelfde gericht beschreven. Het beeld, dat Nebukadnezar zag 

in een droom, vertegenwoordigt de gansche ongoddelijke wereldmacht van uit de 

tijden der heidenen. De steen, die er op viel en het tot stof vermaalde, wijst ons op de 

komst van Christus ten gerichte. Voor dit volkengericht zie men verder de volgende 

plaatsen: Dan. 7: 13; Matth. 13: 40, 41; Jes. 66:15; Openb. 14:18, 19; 19:19, en vele 

andere. Er is misschien geen beeld, dat vaker gebruikt wordt dan het beeld van 

oogsten. De oogst der aarde is dan rijp geworden en de Heere komt als de groote 

Landman, om te oogsten en om Zijn dorschvloer te doorzuiveren. 

 

4. De gevolgen van de wederkomst des Heeren voor de wereld als voorwerp van 

Gods liefde. Dood en verderf kunnen het laatste woord voor God’s schepping niet 

zijn. Want Hij heeft immers in Christus de wereld met Zichzelven verzoend, II Cor. 5: 

19. Christus heet toch zeker niet tevergeefs het Licht, het Leven en de Zaligmaker der 

wereld? Joh. 1:12; 6:33; 4:14. Neen, Zijn doel om haar te behouden kan niet 

mislukken, Joh. 12: 47. Hij zal bij Zijne toekomst alle dingen in den hemel en op de 

aarde met God verzoenen, Col. 1:20; alle dingen onder één Hoofd vergaderen. 

Christus is de Eerstgeborene aller creaturen, de eigenlijke Erfgenaam van alle 

dingen. De koninkrijken, beter, het koninklijk bewind der wereld, wordt het Zijne, 

Openb. 11 : 15. Hij zal als Koning heerschen, totdat Hij al de vijanden onder Zijne 

voeten zal gelegd hebben. 1 Cor. 15 : 25. 

 

Al deze heerlijke woorden, waarop niets mag worden afgedongen, zullen dan in 

vervulling treden. De tijden der Heidenen zijn dan afgesloten en dan wordt de draad 

van Israël’s historie weder hervat. Dan eerst zal ten volle, en ver boven onze 

verwachting, vervuld worden de dikwijls herhaalde belofte, dat alle volken in 

Abraham gezegend zullen worden. Christus zal dan in werkelijkheid de Koning 

Israëls blijken te zijn. Wij maken er veel van dat Christus onder Pilatus gekruisigd is, 

en terecht, maar heeft hij ook niet evenzeer als wereldrechter boven Zijn kruis gezet: 

Deze is Jezus de Nazarener, de Koning der Joden. Pilatus, als het werktuig Gods, gaf 
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ook hier eene ware profetie. De oversten van Israël haatten het opschrift, aldus 

gesteld, doch hier zeide de anders zoo veranderlijke en vreesachtige man: “Wat ik 

geschreven heb, heb ik geschreven.” Welnu, Christus bestijgt straks den troon als de 

Koning der Joden, en dit zal voor de wereld als voorwerp van Gods welbehagen het 

leven uit de dooden blijken te zijn. 

 

5. De gevolgen van de toekomst des Heeren voor den duivel.—Al de koninkrijken der 

wereld zijn in zekeren zin den duivel overgegeven. Hij verleidt de gansche wereld. De 

Heidenen dienen Hem. Hij bezit groote list, geweld en toorn. Onder de toelating 

Gods vermag hij wonderen en teekenen te doen, en kan hij zelfs heerschen over de 

elementen der natuur. Hij is het vreeselijkste wezen in de gansche schepping. De 

Schrift geeft ons den indruk, dat Hij dienaar is van het recht Gods tot een 

rechtvaardig oordeel der godvergeten menschheid. Christus’ toekomst brengt ook 

verlossing van dezen wreeden onderdrukker, die reeds zoo menige ziel van Gods kind 

benauwd heeft. In de eerste opstanding wordt Hem zijn eerste vangst ontnomen. Hij 

heeft het geweld des doods, d.w.z. de heerschappij over den dood. In het 

volkengericht verliest hij een ander deel van zijn bewind. Door het nederwerpen van 

den Antichrist en den valschen Profeet worden hem zijn trouwste helpers ontnomen. 

Zoo worden dezen sterke door den Sterkere al zijne vaten ontroofd. In Openb. 20:2, 

3, wordt ons zijn nederlaag beschreven: “En hij greep den draak, de oude slang, 

welke is de duivel en Satanas, en bond hem duizend jaren; en wierp hem in den 

afgrond, en sloot hem daarin, en verzegelde dien boven hem, opdat hij de volkeren 

niet meer verleiden zou, totdat de duizend jaren zouden geëindigd zijn; en daarna 

moet hij een kleinen tijd ontbonden worden”. Zie ook Jes. 27: 1 en Rom. 16:20. Met 

den duivel is de grootste ergernis uit de schepping gebannen en de moederbelofte 

vervuld. Nu eerst kan er sprake zijn van een vrederijk. 

 

Wij zullen vervolgens nog meer moeten zeggen van de kostelijke vruchten van ’s 

Heeren komst, doch het weinige, dat gezegd werd, is reeds genoeg om ons met Ds. H. 

Pierson de vurige zucht te doen slaken: 

 

“Kom, Heere Jezus! wat toeft gij nog langer? 

’t Wordt uw Gemeente van uur tot uur banger, 

De olie verteert en de lampen gaan uit; 

Ach, wat beproeft Gij de liefde uwer bruid! 

Kom, Heere Jezus! wat toeft Gij nog langer? 

Wat toeft Gij nog langer 

’t Wordt uw Gemeente van uur tot uur banger, 

Al banger! 

 

“ ’t Wachten is pijnlijk en ’t eindloos verlangen  

Heeft reeds haar oogleên met sluimer bevangen. 

Zwaar drukt de nacht en de leden zijn loom, 

Toch hoort zij telkens Uw stem in den droom. 

Kom, Heere Jezus! wat toeft Gij nog langer? 

Wat toeft Gij nog langer? 
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’t Wordt Uw Gemeente van uur tot uur banger, 

Al banger.” 


