
 

“Maranatha” 
 

Eene studie over de onvervulde profetie 

 

 

 

 

 

door 

H. Bultema, V.D.M. 

 

 

 

 

 

 

Eerdmans-Sevensma Co. 

Publishers 

Grand Rapids - Michigan 

  



2 

 

Voorrede 
 

 

Het is niet geheel zonder schroom dat wij de volgende bladzijden over de nog-niet-

vervulde profetie aan onze mede-christenen aanbieden. Niemand, die met den waren 

stand van zaken bekend is, zal dit verwonderen. Want vooreerst behooren de hier 

behandelde onderwerpen mede tot de moeilijkste op dat terrein der godgeleerdheid, 

waar allerlei voetangels en klemmen schuilen, zoodat het welhaast onmogelijk geacht 

moet worden, om het er zonder kleerscheuren af te brengen. Ten andere heerscht er 

in betrekking tot de laatste dingen nog veelszins de schromelijkste onkunde. Dit is 

geene beschuldiging, maar het constateeren van een niet te miskennen feit. In 

weerwil van al het onderwijs in de leer der zaligheid, schijnt het ten aanzien van deze 

waarheden in onze kringen niet tot vordering te willen komen, want niet alleen de 

leden, maar ook vele predikanten zullen u bij gelegenheid heel gulhartig bekennen, 

dat ze “van die dingen niets afweten.” En in vele gevallen glijdt er onder zulk eene 

bekentenis een trek van spijt over het gelaat, welke verraadt, dat men het gaarne, 

anders zou zien, doch dat men zelf niet weet hoe. Toch is de onkunde hier op verre na 

niet zulk een last als het vooroordeel. De onkunde moge misverstand en 

spraakverwarring tengevolge hebben, zij wil zich nog laten leeren. Maar het 

vooroordeel is niet alleen zeer beperkt van blik, maar wil ook niet zien wat buiten 

eigen gezichtskring ligt. Hier wil men niet leeren, doordien men nauw in de 

ingewanden is, eenzijdig en partijdig. Nu mag vrij gezegd, dat Gereformeerden 

menschen zijn van breeden blik. Maar, het kan helaas niet ontkend worden, dat ze op 

het terrein der laatste dingen niet alleen vaak zeer onkundig, maar in vele gevallen 

ook jammerlijk bevangen zijn. 

 

Ziende dan op deze dingen, alsmede hierop, dat de2 schrijver niet kan bogen op 

ervaring, geleerdheid, titels of roem, zoo zal het een ieder duidelijk zijn, dat wij niet 

dan schroomvallig dit boek de wereld inzenden. 

 

Anderzijds hebben wij groote vrijmoedigheid in het aanbieden van deze bladzijden 

aan ons volk. Want de grondgedachte van dezen uitlegkundigen arbeid: de letterlijke 

vervulling der profetie, vindt in onze veelbewogen dagen hare schitterendste 

rechtvaardiging. Wij zien het voor onze oogen, dat alle volken zijn toornig geworden; 

dat er benauwdheid der volken met twijfelmoedigheid is, als de zee en de 

watergolven groot geluid zullen geven. Openb. 11:18; Luk. 21:25, 26. De groote afval, 

voorspeld aan het eind dezer bedeeling, heeft naar het oordeel van schier al de 

onderzoekers der profetie een aanvang genomen. En de vijgeboom, Israël, begint 

weder uit te spruiten ten teeken daarvan, dat de zomer nabij is. Luk. 21:29, 30. 

 

Bovendien zijn onze sombere dagen, zoo vol van verschrikking, tevens de 

barensweeën eener nieuwe bedeeling Zij zijn het donker, dat voorafgaat aan den 

opgang van de Zon der gerechtigheid. Ze zijn herauten van Silo, Wien de volkeren 

zullen gehoorzaam zijn. Daarom maken ze de schriftgeloovigen zelfs optimistisch in 

den waren zin des woords. Volgens de opdracht van onzen Heiland, moeten de 
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geloovigen, wanneer deze dingen beginnen te geschieden, hunne hoofden opwaarts 

heffen, omdat hunne verlossing nabij is. 

 

De schrijver gelooft, dat deze dingen begonnen zijn te geschieden en daarom heft hij 

het hoofd fier, blijmoedig en verlangensvol omhoog, omdat hij weet, dat de 

verlossing nabij is. In dit vertrouwen, dat de dag van Christus zeer nabij is, heeft hij 

dit werk geschreven. Dit hier openlijk en met nadruk uit te spreken is hem een 

voorrecht en een plicht. Zonder valsch alarm te willen slaan, wenscht hij door deze 

studie zijne medegeloovigen eveneens te leiden tot de blijde verwachting van de 

toekomst des Heeren, Die in elk geval spoedig komt, al zou Hij ook nog een eeuw 

vertoeven. 

 

De behandelde onderwerpen vormen niet in elk opzicht een sluitend geheel. Eene 

systematische behandeling der onvervulde profetie is niet wel doenlijk. Toch is hier 

zooveel mogelijk naar gestreefd, zoodat de hoofdstukken niet geheel los van elkander 

staan. Wel het meest is het ons te doen geweest, om de uitlegkundige zijde dezer 

onderwerpen in het licht te stellen, want wij achten het onverantwoordelijk voor God 

en de Gemeente, over godsdienstige onderwerpen te spreken of te schrijven, zonder 

daarbij het Woord des Heeren het allermeest te laten spreken. 

 

Zij die onze opvatting van de profetie niet zijn toegedaan, zullen uiteraard veel 

vinden, dat niet naar hun zin is. Hoe onaangenaam dit van beide zijden ook zijn mag, 

dit wil dan nog volstrekt niet zeggen, dat de opvatting hier gegeven, ook tegen den zin 

en de meening des Geestes ingaat. Eene studie als deze kan uiteraard niet naar aller 

smaak zijn. Voor deze zal te veel, voor gene te weinig gegeven zijn. De eene zal 

hierover anders denken en een ander weer daarover. Hier zal de een misschien 

twijfelachtig de schouders ophalen en ginds weer zal een ander er smadelijk om 

glimlachen. En, daar het een boek is, dat tegen de heerschende denkbeelden 

indruischt, zoo bestaat de mogelijkheid, dat het door dezen of genen als een 

kettersch, zoo niet verderfelijk werk terzijde geslingerd wordt. Meer dan één idooltje 

wordt hier soms wel wat onzacht van het voetstuk geworpen en dit kan licht tot toorn 

verwekken. 

 

Er doen zich in verband met de toekomst des Heeren zooveel vragen voor, dat het 

niet anders kan, of men moet menig geliefkoosd denkbeeld aantasten en alzoo tot 

allerlei tegenspraak uitlokken. Eere van menschen is zoet voor het vleesch, doch wij 

verwachten haar dus evenmin als we haar verachten, iets wat wij trouwens 

onmogelijk als een ramp kunnen beschouwen voor wie een volgeling wil zijn van 

Hem, die nooit de eere van menschen aannam, maar die een gruwel voor God achtte 

alles, wat hoog is in de schatting der menschen. 

 

Over het algemeen is hier gesproken in een toon, die ver van weifelachtig genaamd 

kan worden. Dit heeft zijn reden. Het zou diep schuldige geveinsdheid zijn, om een 

toon van onzekerheid aan te slaan, die zou moeten herinneren aan het gissen van den 

wijzen Meester, wanneer er op grond van het biddend onderzoek van Gods Woord 

eene rotsvaste overtuiging in de ziel aanwezig is. Over de wijze en plaats, het verband 



4 

 

en de omstandigheden hebben wij echter niet met die volle zekerheid durven 

spreken. Nader en nauwgezet Schriftonderzoek zal hierover misschien nog veel licht 

kunnen ontsteken, ofschoon hier tevens zij gezegd, dat genoemde zaken niet van het 

hoogste belang geacht moeten worden. Intusschen zien we dat de mensch gewoonlijk 

het meest spreekt, waar de Schrift het meest zwijgt en het meest zwijgt, waar de 

Schrift het meest spreekt. Van nature haten wij de Schrift en het is alleen het werk 

Gods in ons, dat ons met eerbied voor haar vervult. 

 

Aangaande de bronnen nog dit. Hoeveel wij ook aan bepaalde personen en werken te 

danken hebben (zie geschiedkundig overzicht) zoo is er toch geen enkel boekje over 

het duizendjarig rijk of eenig Chiliastisch persoon of stelsel, waardoor we tot deze 

studie geleid zijn. Alleen door het Woord des Heeren zijn wij tot deze troostrijke 

waarheiden geleid. Dit Woord is ook, behalve voor het geschiedkundig overzicht, 

onze voornaamste bron geweest. Om allen schijn van geleerdheid te vermijden, 

hebben wij niet de plaatsen van de aanhalingen vermeld, noch eene volledige 

bibliographie gegeven. Het was eveneens het Woord des Heeren, dat ons de vaste 

overtuiging gaf van de waarheid der gezegende Christusregeering, alsmede den 

anders totaal ontbrekenden moed der overtuiging, om deze waarheid openlijk voor te 

staan. En hoewel verscheidene vrienden en ambtsbroeders er bij ons op aandrongen 

over deze dingen te schrijven, zoo was het toch al weder voornamelijk het licht, de 

tucht en de kracht des Woords, dat ons leidde en drong tot het schrijven over deze 

hoogst gewichtige dingen der toekomst. Zoo zal ook alleen het Woord als het zwaard 

des Geestes het wapen zijn, dat met eenig gevolg tegen de leer der Christusregeering 

gebruikt kan worden. Al het andere zal weinig vermogen. Geene gemoedelijke 

overwegingen, noch de schimmen en schaduwen van het verleden, al zijn ze op 

zichzelf nog zoo eerbiedwaardig, zullen iets vermogen tegen het licht der toekomst, 

zooals het wordt opgevangen uit het profetisch Woord. Wij wenschen met dit Woord 

te staan of te vallen. 

 

Wij hopen dat onze lezers niet zullen zijn als de lieden te Sichar, vóór ze Christus zelf 

gehoord hadden, noch als de Hebreërs maar als de Bereërs, die onderzochten bij het 

speurlicht des Woords of deze dingen alzoo waren. Wij wenschen aan ons woord 

volstrekt geen gezag toegekend te zien, dan voorzoover het uit het onfeilbaar Woord 

Gods geput is, want menschengedachten zijn nietiger dan de ijdelheid zelve, terwijl 

daarentegen van Gods Woord, hoe ook veronachtzaamd door den dwazen mensch, 

geen titel of jota ter aarde zal vallen. “Alle vleesch is als gras en alle heerlijkheid des 

menschen als een bloem van het gras; het gras is verdord, en zijne bloem is 

afgevallen; maar het Woord des Heeren blijft in der eeuwigheid.” En vrij verga ook 

ons werk, indien het niet is naar Zijn Woord! 

 

Den goedwilligen lezer zal het duidelijk zijn, dat volstrekt geene dwaze pogingen zijn 

aangewend om berekeningen aangaande den tijd van ’s Heeren toekomst te maken. 

Al dergelijke berekeningen zijn Godonteerend en hebben schrikkelijk veel kwaad 

gedaan aan het onderzoek der profetie. Men vindt hier ook geene profetie van ons, 

maar eenvoudig wenken over de onvervulde voorzeggingen des Heeren. Evenmin 

vindt men hier een valsch alarmisme, dat op de vrees, of bloote bespiegeling, die op 
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de nieuwsgierigheid der menschen speculeert. Wij hebben geen vuriger begeerte dan 

dat menig kind Gods in deze donkere tijden, die naar luid der profetie nog steeds 

donkerder worden zullen, door dezen geringen arbeid mag worden geleid tot het 

biddend onderzoek der profetische schriften; tot een aandachtig gadeslaan van de 

teekenen der tijden en bovenal tot eene nuchtere en vurige verwachting van de zalige 

toekomst des Heeren. Mocht het deze gezegende vruchten bij dezen of genen 

afwerpen, hoe groot zou onze blijdschap en dankbaarheid dan zijn. De Heere geve 

zulks! 

 

H. BULTEMA. 

Muskegon, Mich., April 1917. 

 


