Chiliasme - een duizendjarig Messiaans Rijk – Joods?
De vroege christenen (christen -Jood en heidenchristen) in de eerste drie eeuwen waren Chiliast.
Dit betekent dat zij geloofden in en uitzagen naar een letterlijk toekomstig Messiaans Rijk, een
duizendjarig Rijk/ het Vrederijk. Binnen de kerken hebben we hier soms moeite mee en horen we
hier niet zoveel over. Spreken we met betrekking tot het Messiaanse Rijk en de nieuwe hemel en de
nieuwe aarde (het nieuwe Jeruzalem) over dezelfde tijdsperiode? Onze kerkorde belijdt in art. 1.1.:
“…..een kerk te zijn, die zich delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de
komst van het Koninkrijk van God”. Leven christenen met de zelfde verwachting als de Joden t.a.v.
het komende Koninkrijk van God? Waarom is het verwachtingsvolle uitzien naar de komst van de
Messias (Jezus) en Zijn Rijk voor de gelovige van zoveel betekenis?
Bidden om de ‘vrede voor Jeruzalem’ betekent vrede voor Israël, maar ook voor de gehele wereld
wat werkelijkheid wordt als de Messias/ de Vredevorst komt. (voor christenen Jezus en dus voor de
2e maal). De bede in het ‘Onze Vader’:’…..Uw Koninkrijk kome……’ behelst enerzijds de komst van het
aardse Koninkrijk, het Messiaanse Rijk/ Vrederijk, anderzijds de bevordering van het ‘geestelijk
Koninkrijk’, de uitbreiding van de gelovigen wereldwijd.
In Handelingen 1 lezen we dat Jezus tussen Zijn opstanding en Zijn hemelvaart sprak met Zijn
discipelen m.n. over ‘het Koninkrijk van God’. (vs. 3) Welk Koninkrijk? In vers 6 lezen we dat Zijn
intimi, die drie jaar met Hem waren omgegaan, de vraag stellen: “Heere zult U in deze tijd voor Israël
het Koninkrijk weer herstellen”(HSV). Jezus geeft in vs. 7 een antwoord wat veel christenen aan de
dag van vandaag niet zouden verwachten. Jezus antwoordt niet: ‘nu niet te aards denken vrienden,
dat moet je geestelijk zien of Mijn ‘werk/ taak’ voor de wereld is nu klaar’. Neen, volstrekt niet!
Hij zegt aangaande het moment van aanvang van Zijn
Koningschap: ‘dat weet alleen Mijn Vader’.
In Zijn antwoord is duidelijk dat het gaat om een
daadwerkelijk Koninkrijk/ Koningschap en dat dit nog
komen moet. Dat is het grote moment dat de bazuinen
zullen klinken en Hij terugkomt en Zijn voeten weer zal
zetten op de Olijfberg (Zach.14:4 -hier voer Hij op naar
de hemel, hier komt Hij terug- Hand.1:11) nabij
Jeruzalem, te midden van Zijn Joodse broeders en
zusters.
De foto hierboven toont deze bijzondere plaats.
De eerlijkheid gebiedt om te zeggen dat er verschillende gedachten/ visies zijn t.a.v. het Koninkrijk
van God/ het Messiaanse Koninkrijk. Er is alle eeuwen over nagedacht en zelfs heftig over
gedebatteerd….. het is dus kennelijk belangrijk. Als we hierover spreken past ons wel enige
bescheidenheid met al te absolute uitspraken! Christus’ aardse regering van duizend jaar wordt
meestal aangeduid als ‘millennium’. Dit Latijnse woord betekent letterlijk ‘duizend jaar’.
De idee van een duizendjarig Vrederijk op aarde gaat al terug op Joodse geschriften die
voor een deel van voor het begin van onze jaartelling zijn. Onder de Joden leeft in ieder
geval de verwachting van een aardse heilstijd, de dagen van de Messias, waarin Gods
beloften nog voor de voltooiing van deze wereld in vervulling zouden gaan. De duur van dit
tussenrijk werd verschillend aangegeven: vier- honderd jaar komt voor, maar ook duizend
jaar. (Prof. dr. J. v. Genderen)
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Voorgaande is overigens wel heel opvallend, omdat de Openbaring van de Heere God aan Johannes
toen nog niet geschreven was. Het boek ‘Openbaring’ dateert immers tussen 70-125 n. Chr.
‘Millennium’ is ook de door profeten voorzegde tijd van Jezus’ Koning-zijn op aarde, in het Nieuwe
Testament wel aangeduid als de ‘volheid van de tijden’. Het blijkt tevens de tijd waarvan o.a. de
profetie luidt: “….en Ik zal Israël weer naar zijn woonplaats brengen….”(Jer. 50:19+20).
Vers 20 moet nog worden vervuld…….”in die dagen en in die tijd…”.
De volheid der tijden - als de tijd vol is/ de wereld haar voltooiing heeft bereikt – het moment dat de
Messias komt heeft kennelijk alles te maken met de thuiskomst van het Joodse volk.
Het Chiliasme werd in de eerste drie eeuwen na Christus door de geleerdste kerkvaders aan alle
plaatsen onderwezen. Door de kerkvader Papias in Frygië, Justinus Martyr in Palestina, Clemens
Romanus in Rome, Irenaeüs in Galicia, Nepos in Egypte, Cyprianus en Tertullianus in Carthago,
Hippolytus en Lactantius in Rome, Victorinus in Petavium, enz. Het was de algemene Bijbelse leer,
ondanks het feit dat er ook in die tijd al enkele grote tegenstanders waren van deze leer, waaronder
eveneens bekende kerkvaders. De eerste gemeenten leefden toen in verdrukking en hadden een
sterke toekomstverwachting! Men leerde het Chiliasme niet op grond van enig wijsgerig beginsel,
maar op grond van de Heilige Schrift, alsmede op grond van de mondelinge overlevering die men uit
de mond van de apostelen en hun leerlingen persoonlijk had opgevangen.
Onder hen waren Barnabas en eerdergenoemde Clemens Romanus, leerlingen van Paulus.
Maar ook Polycarpus, Ignatius en de eerdergenoemde Papias, leerlingen van de apostel Johannes.
Alleen in het boek Openbaring vinden wij de profetie van een duizendjarige regering.
Deze regeringsperiode is de verwachte tijd van heil en vrede/ Shalom.
Deze leer over het ‘millennium’ (betekent duizend) wordt veelal aangeduid als ‘millennialisme’.
De stroming binnen het christendom dat ‘chiliasme’ wordt genoemd is gebaseerd op het woord
‘chilias’ (duizend) dat in de Griekse grondtekst van Openb. 20:1-10 enkele keren voorkomt.
Het chiliasme is in 3 hoofdgroepen te verdelen met de volgende hoofdkenmerken;
1e groep: het Pré - chiliasme
Het Pré - chiliasme leert dat Christus wederkomt aan het begin van het Messiaanse/ duizendjarige
Rijk. ‘Pre’ betekent ‘voor’. Het Pre-Chiliasme vindt o.a. haar sterke grondslag in Openbaring 20:1-10.
Het boek Openbaring behoort tot het type literatuur dat wordt aangeduid als ‘apocalyptisch’.
Deze term is afgeleid van het Griekse woord ‘apocalupsis’ wat ‘openbaring, onthulling, verlichting’
betekent. Openbaring 20 (m.b.t. duizendjarig rijk) wordt voorafgegaan door Openb. 19 en gevolgd
door Openb. 21 (nieuwe hemel en aarde, na het laatste oordeel).
Openb. 19 beschrijft de wederkomst van Christus voorafgaande aan
het duizendjarig rijk.
De volgorde van hoofdstuk 19, 20 en 21 is niet toevallig, zo leert men.
In hoofdstuk 20 vers 4-6 wordt de 1e opstanding beschreven. Alleen
de gestorven gelovigen delen in de 1e opstanding, zie vs. 5. De 1e
opstanding betreft het moment van de opname van de gelovigen – de
Here God komt Zijn bruid halen - , alvorens de grote verdrukking (o.a.
Openb. Hfdst 6-18 + Matt.24) aanvangt, aldus hun algemene visie.
“Zalig en heilig is hij, die deelheeft in de eerste opstanding; over
deze heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen met Hem als
koningen heersen duizend jaren”, zo luidt vers 6.
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Maar dit alles wordt in deze visie niet los gezien van de O.T. - profetieën die spreken over het
daadwerkelijke van Jezus Koningschap op aarde tijdens het zgn. Vrederijk en Gods verbondsvolk
Israël ook volledig hersteld zal zijn, o.a. gebaseerd op Jes. 11; Jes. 65:20-25; Dan. 7:14,27.
Hetgeen in deze O.T.-teksten omschreven komt niet overeen met de beschrijving in Openb. 21 over
de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.
Het Messiaanse Rijk/ Vrederijk is de tijd waarin rechtvaardigheid, gerechtigheid en vrede zal heersen
onder bewind van Koning Jezus, de Vredevorst en de periode waarin de schepping weer zal worden
hersteld. Voor de Bijbelse kenmerken van het Vrederijk wil ik u verwijzen naar het boek ‘Jezus komt’
(ds. A. Kleijne). Zie link in deze:
https://toekomstvandegemeente.nl/index.php/het-duizendjarig-rijk
Het pre-chiliasme heeft op grond van de Bijbel hoop op de toekomstige bekering van Israël, een
nationale bekering in Jezus de Messias, zoals die aan Israël is beloofd o.a. in Jer. 31:33-34, Jer. 33: 79, Ez. 37. Tevens vinden zij in de Bijbel Gods diverse profetische beloften dat de Joden zullen
terugkeren naar hun thuisland en Jeruzalem en de tempel zullen worden herbouwd.
Aanhangers sympathiseren dan ook met het Zionisme, het grote ‘geheim’ van Israël.
Het is opvallend dat van de totale inhoud van het boek Openbaringen van Jezus aan Johannes altijd
bijzondere aandacht is besteed aan één specifieke passage, namelijk Openbaring 20:1-10, die handelt
over de duizendjarige heerschappij van Jezus Christus op aarde. Dit blijkt uit de grote hoeveelheid
van studies die in de loop der tijd vooral aan dit gedeelte uit Openbaring zijn gewijd.
Letterlijke lezing van deze passage geeft aan, dat hierin zes keer sprake is van een tijd van
‘duizend jaar’, volgend op de wederkomst van Christus op aarde en de overwinning op en het
ten gronde richten van Gods vijanden (Openb. 19).
Deze duizend-jaar periode begint met de binding van de satan en zijn werping in de afgrond (vs. 1-3)
De regering van de gelovigen onder leiding van Koning Jezus zal plaatsvinden vanuit Jeruzalem (Jes.
2:1-5). De duizendjarige periode eindigt met satans tijdelijke loslating, waarna hij alsnog een opstand
tegen Christus bewerkstelligt, om uiteindelijk door Gods hemelvuur te worden vernietigd (vers 7- 9).
Satan, de grote verleider, zal dan eindelijk voor altijd in de vuurpoel worden geworpen (vers 10).
Na deze duizend jaar zal de opstanding (2e) en het laatste oordeel over de goddelozen (de nietgelovigen) plaatsvinden (vers 11-15). Gelovigen die in Het Boek des Levens staan worden niet
veroordeeld maar beoordeeld (Rom. 8:1 NaV) en ontvangen genadeloon.
Na dit oordeel volgt de schepping van de nieuwe hemel en aarde, het Nieuwe Jeruzalem. (Openb. 21)
Deze pre-chiliastische visie komen we individueel binnen de christelijke kerken/-gemeenten tegen.
Opmerkingen m.b.t. Pre-Chiliasme:
- uit voorgaande visie blijkt dat het Messiaanse Rijk/ het Vrederijk niet dezelfde periode omvat als de
nieuwe hemel en de nieuwe aarde c.q. het nieuw Jeruzalem/ de Eeuwigheid.
Het Vrederijk blijkt zelfs nog niet helemaal volmaakt (zie b.v. Zach. 14, m.n. vs. 18 +19).
- Zij geloven dat er ‘een grote verdrukking’ van 7 jaar vooraf gaat aan de Wederkomst. In die periode
zal het Joodse volk op grote schaal Jezus als haar Messias in geloof aannemen. Aanhangers geloven
dat voorafgaand aan deze periode de opname van de gelovigen (1 Thess. 4: 16+17) zal plaatsvinden.
Over dit laatste bestaat er wel detailverschil in visie onder hen, echter Openb. 3:10 leidt geen twijfel.
- Gelovigen zullen vlg. hen met Koning Jezus tijdens het Vrederijk meeregeren (Openb. 20:6)
- zij geloven op grond van de O.T. profetieën in een nationaal- en geestelijk herstel van het Joodse
volk, reeds begonnen in 1948 en wat zich volledig zal ontvouwen met Jezus terugkomst.
- Zij plaatsen een isgelijkteken tussen het Bijbelse en huidige Israël.
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- genoemde elementen/ details van het Vrederijk die in het Oude Testament als ook het genoemde
duizendjarig Rijk in Openb. 20 worden door hen letterlijk uitgelegd.
- de visie van een toekomstig Messiaans Vrederijk onder regering van de Grote Davidszoon, de
Messias, komt in grote lijnen overeen met de Joodse Messiaanse verwachting.
(zou kerkorde art. 1.1. hetzelfde bedoelen?).
- een periode van bloei voor de kerk en het Joodse volk alvorens de wederkomst wordt door velen van
hen betwijfeld. Niet dat zij dit niet ambiëren, maar zij vinden hiervoor geen Bijbelse grond.
- de toenemende barens weeën in onze tijd, het nationaal (+ begin van geestelijk) herstel van het
Joodse volk en het feit dat het Evangelie voor 90-95% over de wereld verspreid is voor hen een teken
dat de wederkomst niet zo lang meer op zich laat wachten. Het uur, de dag/het jaar is echter alleen
bij onze hemelse Vader bekend.
2e groep: het A - chiliasme
Het A - chiliasme leert dat we nu in onze dagen reeds leven in ‘het duizendjarige Rijk’. ‘A’ betekent
zonder. Deze theologie heeft zich m.n. in de 4e eeuw gemanifesteerd.
Van lieverlee is er in de kerken iets radicaal veranderd in de exegese.
Er kwam meer en meer een andere manier van denken in zwang, namelijk het vergeestelijken van
Bijbelgedeelten (het zgn. allegorisch denken).
Het bleef niet bij de Joodse exegeet Philo van Alexandrië (20 v. Chr-50 n.
Chr.) die de Bijbel reeds allegorisch uitlegde. Hij was beïnvloed door het
Griekse denken en de filosofie van Plato. Deze zienswijze/ schriftuitleg
werd overgenomen door de zgn. Alexandrijnse school, waar o.a. kerkvader
Origenes (185-254 n. Chr.- foto links) een belangrijke leermeester was, die
het kerkelijk denken sterk heeft beïnvloed. Zijn zienswijze heeft er mede
toe geleid dat het Bijbelse profetisch inzicht naar de achtergrond
verdween. Hij was vooral een felle tegenstander van het Chiliasme.
Hij beschouwde het boek Openbaringen zelfs als een verzameling wilde dromerijen.
Hij maar ook andere oude kerkvaders legden de eindtijd en de profetieën allegorisch uit.
(symbolisch – vergeestelijken van profetieën)
Ook Augustinus, kerkvader uit de 4e eeuw (354- 430 n. Chr. – foto links ) heeft tot aan de dag van
vandaag grote invloed gehad in de christelijke geloofsleer, eveneens beïnvloed door het
(neo)platonisme en het Griekse denken.
Zijn theologische invloed was dermate groot dat het geloof in het ‘millennium’
in die tijd bijna volledig op de achtergrond raakte.
Hij stelde dat het 1000-jarig rijk een symbolische tijd is (= allegorie), waarin we
vanaf de hemelvaart van Jezus tot aan de wederkomst in leven, dus onze tijd.
Toen Christus op Golgotha overwon, is volgens deze visie de satan voorgoed
de genadeslag toegebracht en het Vrederijk begonnen.
Dit Rijk zal volgens deze theorie eindigen met Christus wederkomst waarna
onmiddellijk het oordeel over de levenden en de doden volgt.
Hun leer behelst tevens dat de Heere God na Jezus hemelvaart niet met het Joodse volk verder is
gegaan, omdat zij Hem gekruisigd en als hun Messias hebben afgewezen….. God zou verder gegaan
zijn met de kerk. De profetieën voor het Joodse volk zouden reeds vervuld zijn in het werk, de dood
en de opstanding van Christus. De beloften en Verbonden voor het Joodse volk zouden vanaf dat
moment voor de kerk zijn i.p.v. blijvend voor Israël. Israël speelt in de geschiedenis volgens hen geen
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rol meer. Met als gevolg dat binnen deze visie Israël/ het Joodse volk en de letterlijke profetieën
voor hen niet of nauwelijks aandacht hadden/ hebben. Bij deze visie is niet altijd sprake van
antisemitisme (soms echter helaas wel), maar dikwijls wel van anti- judaïsme.
De kerk hakte met bovengenoemde zienswijze echter haar Joodse wortels door. Rom. 11 was
kennelijk niet duidelijk. Veel van Augustinus argumenten in deze vinden we terug in zijn ‘Traktaat
tegen de Joden’. Deze 4e eeuw is de enige in de periode van 1e tot 20e eeuw, waarin het chiliasme
niet werd gevonden. Met bovengenoemde zienswijze – de kerk is het geestelijke Israël - had de
vervangings-theologie (of vervullingstheologie) zich duidelijk aangediend. Dit denken had reeds
vanaf de 2e eeuw binnen de christelijke theologie opgang gemaakt en kreeg ‘vaste voeten’.
Deze vervangingstheorie was/is een voedingsbodem voor de eeuwenlange Jodenvervolging met
als climax – de Sjoa/ Holocaust……..
Mede door de opbloei van het rijk van Constantijn de Grote (Rome), wat zich kenmerkte door vrede
op grote schaal, meende men des temeer dat Openb. 20 reeds in vervulling was gegaan. De kerk
werd staatskerk, hiermee kwam ‘de wereld’ (haar principe van denken) in de kerk. Onder de regering
van deze Constantijn werd het schisma tussen christen - en Jodendom ook nog sterk aangescherpt
(Zondag i.p.v. Shabbat; Pasen i.p.v. Pesach, enz). E.e.a. ging zelfs gepaard met Joden- vervolging.
Deze A-chiliastische leer is in zijn de algemeenheid gezegd de reformatorische/ traditionele
theologie, die in de kerken aan de dag van vandaag nog steeds wordt geleerd.
Opmerkingen m.b.t. het A - chiliasme;
- Als we b.v. de vervolgingen lezen in blaadjes van SDOK en Open Doors, dan kun je niet zeggen dat
Satan gebonden is (Openb. 20:2), wat een belangrijk kenmerk is voor het 1000-j Rijk/ het Vrederijk.
De tekenen van een Vrederijk waarover o.a. Jes. 11 en Jes. 65 (20-25) zien we daadwerkelijk ook niet
om ons heen. Dit wordt binnen deze visie zoals gezegd dan ook symbolisch uitgelegd.
- Bij hun overtuiging wacht bij Jezus terugkomst slechts alleen het laatste oordeel over gelovigen en
ongelovigen (dus een algemeen oordeel - Openb. 20:11-15). Daarna komt er de nieuwe hemel en de
nieuwe aarde/ het nieuwe Jeruzalem, de Eeuwigheid (Openb. 21).
Voor een letterlijk Messiaans Rijk/ Vrederijk (1000 jaar) met regering door Jezus de Messias, de
Vredevorst vanuit Jeruzalem is in deze visie absoluut geen plaats.
- de periode van de ‘grote verdrukking’ heeft bij hen geen of nauwelijks aandacht.
- Een nationaal en geestelijk herstel van het huidige Joodse volk op grond van Gods beloften en
Verbond is binnen hun visie een stap te ver. Zij menen ook dat de profetieën van terugkeer reeds zijn
vervuld bij de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. Ondanks deze denkwijze is opmerkelijk dat
na 1948 incidenteel toch meer aandacht voor het Joodse volk is gekomen.
- Zowel in de exegese van de Schrift als in de kerkelijke dogma’s/ belijdenisgeschriften is de
vervangingstheologie (de kerk i.p.v. Israël) onder hen nog steeds herkenbaar en in ieder geval nog
volop latent aanwezig.
- uitzien naar de wederkomst heeft binnen aanhangers van deze visie een zeer ernstige lading, m.n.
omdat dan de oordeelsdag/ het laatste oordeel van de hemelse Rechter aanbreekt.
- Vasthoudend aan de oude geloofsbelijdenissen van ‘de kerk’ menen zij dat er geen ruimte voor het
chiliastisch denken is.
3e groep: het Post - chiliasme
Deze leer houdt in dat met Christus’ wederkomst het duizendjarig Rijk/ het millennium ten einde
komt.
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Het Post - chiliasme leert namelijk dat Christus wederkomt aan het einde van het ‘duizendjarige Rijk’.
‘Post’ betekent ‘na’.
Het post-millennialisme ontkent even als het A-chiliasme Jezus werkelijke aardse regering als
Koning vanuit Jeruzalem.
Het Koninkrijk van God (geestelijk gezien) bestaat binnen
deze visie nu reeds in deze wereld en zal door middel van
de prediking van het Evangelie steeds verder worden
uitgebreid.
De heerschappij van Christus, symbolisch in het hart van
de mens, zal universeel worden en tegelijk geestelijke
vervulling van de bede ‘Uw koninkrijk kome, Uw wil
geschiede in hemel en op aarde…’
Er komt volgens hun visie een bloeitijd voor de kerk en het Joodse volk!
Men baseert een en ander o.a. op Psalm 47, 72, 100; Jes. 45:22-25; Hos. 2:23; Matt. 24:14.
Deze teksten zijn in hun beleving veelal bepalender dan Openbaring 20. Het millennium wordt niet
langer gezien als een periode van letterlijk duizend jaar,
maar als de gehele kerkgeschiedenis-tijd.
Kenmerkend voor de bloeitijd met betrekking tot de kerk
is niet dat er geen vervolging meer zal zijn, maar zoals
gezegd dat er velen tot bekering zullen komen.
Het Rijk zal echter in hun visie pas tot de volle
ontplooiing komen als Israël tot bekering in Jezus de
Messias komt.
Deze stroming heeft duidelijk hoop op de toekomstige bekering van Israël, een nationale bekering in
Jezus de Messias, zoals die profetisch aan Israël is beloofd.
In het verlengde van deze verwachting gaan zij er ook stellig vanuit dat de Joden zullen terugkeren
naar hun thuisland. In deze heerlijke bloeitijd, waarin het Joodse volk niet alleen geestelijk maar ook
nationaal volledig zal herstellen zullen de Joden de Evangelisten van deze wereld worden.
Het post- chiliasme is een optimistische visie, want men verwacht dat naarmate de wederkomst van
Jezus dichterbij komt de condities op aarde zich in die periode zullen verbeteren en niet
verslechteren.
Van een letterlijk Vrederijk en de kenmerken hiervan waarover de profeten spreken is in hun leer
geen sprake en dient volgens hen dan ook symbolisch te worden uitgelegd.
In ieder geval geloven zij wel in een periode van geloof, rechtvaardigheid, vrede en welvaart: Jezus
zal terugkomen in een ‘gekerstende wereld’.
Deze visie gaat dus uit van een positieve ontwikkeling in de wereld, er komt een Reveil.
De aanhangers van deze visie kunnen tegenslagen in de voortgang van de Evangelieverkondiging –
zoals die zich momenteel vooral in de Westerse landen zich voordoet en de invloed van de kerk
afneemt - overwinnen door zich voor te houden dat deze tegenslagen slechts van tijdelijke aard zijn.
Want, zo geloven zij, het Evangelie zal uiteindelijk de wereld ‘overwinnen’…….
Binnen de reformatorische-/ traditionele kerken komen we deze visie ook tegen.
Opmerkingen m.b.t. het post-chiliasme:
-Voor een Messiaans Rijk op aarde onder regering van een Messiaanse vorst/ de Vredevorst (Jezus)
vanuit Jeruzalem is in deze visie geen ruimte.
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- zij geloven dan ook niet in de herbouw van de zgn. 3e tempel, evenmin in een letterlijke 1e- en 2e
opstanding.
- De grote afval in de eindtijd, vlak voor Jezus wederkomst, zoals o.a. voorzegd in Lucas 18:8; 1 Tim. 4:
1-2; 2 Tim. 4 : 3-5; 2 Tess. 2:3-4 lijkt in tegenspraak met een bloeitijd.
- Er is ook verlegenheid met de periode van de ‘grote verdrukking’ en daarmee ook met de zgn.
opname van de gelovigen waar verschillende pre- chiliasten wel over spreken.
- Sterk typeert deze aanhangers het hartstochtelijk verlangen naar een opwekking/ Reveil, zowel
binnen de kerk als daar buiten.
- Er is eveneens onder hen een verwachtingsvol uitzien naar nationaal en geestelijk herstel van het
Joodse volk.
- Een feit is dat er in de wereldgeschiedenis al ca. 6000 jaar (vlg. Joodse jaartelling leven we in het
jaar 5783) een geestelijke strijd gaande is, ondanks al onze inspanningen. Van de opvatting dat de
laatste 1000 jaar (= 7e millennium, ‘sabbatsjaar’) nog letterlijk komt was in het vroege post-chiliasme,
vooral in het 1e millennium, hun algemene visie. Hiervan is men in het 2e millennium op
teruggekomen.
- uitzien naar de wederkomst van de Messias heeft binnen aanhangers van deze visie eveneens een
ernstige lading, immers de oordeelsdag/ het laatste oordeel van de Rechter breekt dan aan.
Het herstel/ vernieuwing van alle dingen gaat in hun visie dus niet gepaard met de komst van de
Jezus als Koning /Vredevorst.
Is het wel zinvol om over dit facet van ons geloof diep na te denken?
Deze vraag komt wellicht boven gezien de eeuwenlange discussies en meningsverschillen over
bovengenoemde. Ik meen toch van wel en dit o.a. om de volgende drie redenen:
- We ons mogen verheugen dat Jezus, onze Schepper (Joh.1: 10), niet alleen onze Verlosser
(Titus 2:11 + Joh.1:29 – Lam) is, maar ook De grote
verheerlijkte Koning (Lucas 1:32+33 + Openb. 5:5 –
Leeuw) over deze aarde wordt.
Satan is nu nog de overste van deze wereld, wat we
helaas iedere dag bemerken……
We zien uit dat de Eeuwige God zal voltooien/
voleindigen wat met Jezus menswording, lijden, sterven
en opstanding reeds begonnen is…...
Welke visie we ook delen, we zien allen uit naar de totale overwinning van Koning Jezus
(niet alleen D-day -kruis+ opstanding, maar ook V-day – wederkomst + Koninkrijk).
Niet satan maar Jezus is Overwinnaar en Hij heeft het laatste woord! (Openb. 20:2+3)
Een geloofsleven met hoopvolle toekomstverwachting over het Koningschap van de Heere
Jezus en het totale herstel van de wereld/ de schepping/ het Joodse volk, geeft een
grandioos Bijbels en persoonlijk toekomstperspectief.
Er komt een einde aan de malaise in de wereld met al haar leed, pijn en verdriet, waarin wij
leven. Onze huidige wereld nadert haar voltooiing (de schepping zucht…), maar……..
Er is hoop!! Jezus, de door ons verwachte Koning van het heelal, maakt alle dingen nieuw!!
- Sinds 1948 is ontluikt zich meer en meer de letterlijke vervulling van het profetische Woord
voor het Joodse volk, ondanks alle tegenstand/ strijd die hierbij is en wordt ondervonden.
De vervulling van Gods beloften en Verbonden aan Abraham, Izaäk en Jacob worden meer
en meer zichtbaar (wij zijn medegetuigen): een nationaal en een begin van geestelijk herstel
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van Israël/ het Joodse volk vindt reeds plaats. (Luc. 21:29-31 - Matt. 24: 32-33, Israël = de
vijgenboom, komt tot bloei) Het zijn blijken van Gods eeuwige Verbondstrouw!
Het is een garantie dat de Heer doet wat Hij zegt! Dit versterkt en verdiept ons persoonlijk
geloof. Zo Hij voor Israël is, zo wil Hij voor ons zijn (ondanks hun/ onze fouten). Iemand
schreef: wie Gods beloften voor Israël aan de kant schuift begraaft een geestelijke schat!
Er staan echter nog veel beloften voor hen open, ook deze zullen op Gods tijd en volgens Zijn
plan worden vervuld. Wij als christenen hebben Joodse wortels en het Heil middels hen
ontvangen (Joh. 4: 22). Wij mogen Goddank delen in de beloften en Verbonden van Israël
(Rom. 11). We houden van dit volk omdat God/ Jezus van hen houdt, het is Zijn oogappel
(Zach.2:8). Daarom willen we dit volk ook zegenen (Gen.3:12) en kijken we vol verwachting
en reikhalzend uit hoe de Heere God met dit volk, onze oudste broeder, Zijn heilsplan met de
wereld vervult/ aan het vervullen is. Jezus spoort ons daarom ook aan om te letten op de
tekenen van de tijd (Matt.16:2-3): Israël is DE tijdsklok of graadmeter van de wederkomst!
- De bekende protestantse theoloog /kerkelijk hoogleraar K.H. Miskotte (1894-1976) heeft m.i.
terecht eens gezegd dat de reformatorische belijdenisgeschriften “zo armzalig weinig over
de laatste dingen” zeggen, zoals bijvoorbeeld Zondag 19 van onze H. Catechismus die
uitzichten mist die de Bijbel ons echter wel biedt.
Over ‘onze onopgeefbare verbondenheid met het Joodse volk/ Israël, het mogen delen in de
aan Israël geschonken verwachting en het uitstrekken naar de komst van het Koninkrijk van
God’ vinden we tot verbazing in de belijdenisgeschriften niets of nauwelijks iets terug.
Gelukkig vinden we aangehaalde zinsnede terug in de artikelen 1.1. en 1.7 van de Kerkorde
van de Prot. Kerk in Ned., maar deze wordt helaas intern weer bestreden (soms fel) en is in
zijn algemeenheid gesproken meer naam dan daad (een PKN-er zei met weemoed: ze zijn een
prachtig uithangbord, maar daarachter bevindt zich helaas een bijna lege winkel).
Gezien de leemten in de theologie over de ‘laatste dingen’ binnen onze belijdenissen en
onze verlegenheid met onze kerkorde- artikelen 1.1.+1.7 e.a. zou ik er voor willen pleiten
om onder leiding van de Heilige Geest ons over deze Bijbelse troostvolle, hoopvolle en
belangrijke aspecten nader te bezinnen tot meerdere glorie van God en tot opbouw van
ons geloof. Wij zijn een zeer bevoorrechte generatie, omdat er over deze Bijbelse facetten
de laatste eeuw veel studie is gemaakt en dit ons rijkelijk ter beschikking is.
Ik besef dat ik met bovengenoemde drie hoofdvisies en het belang om hierover na te denken/ studie
van te maken lang niet alles heb gezegd. Ik besef ook dat er in detail binnen de visies ook nog
verschillend wordt gedacht en er daarmee nuanceringen zijn aan te brengen.
Daarbij is het ook allemaal niet zo simpel.
Zie daarom bovenstaande slechts als een eenvoudige, summiere en algemene verkenning.
Eén ding is zeker dat we, hoe dan ook, niet over de ‘laatste dingen’ kunnen spreken of nadenken
buiten Gods Verbondsvolk Israël om!
Voor mij is een blijvend ‘schuurpunt’ dat diverse Bijbelteksten die betrekking hebben op de
wederkomst en alles hierom heen door veel theologen al snel (voor diverse theologen echter te snel)
symbolisch worden uitgelegd of vergeestelijkt. De profetieën in het Oude Testament over Jezus
Verlossingswerk worden wel letterlijk uitgelegd, maar waarom dan die van Zijn Koningschap niet?
Dit betekent voor mij overigens niet dat Bijbelteksten/- gedeelten geen diepere geestelijke lagen of
symboliek bevatten, wel degelijk!
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Soms krijgen we de indruk dat teksten echter zodanig worden uitgelegd dat zij, als het even kan,
binnen de ons geleerde en vertrouwde oude dogma’s moeten passen (het dogma prevaleert dan
boven het Woord van God – ‘de lijst boven het schilderij’).
Bij Bijbelstudie is de volgende volgorde van essentieel belang, zo schreef een vermaard theoloog;
1e wat is de letterlijke uitleg (tijdgebonden).
2e wat is de geestelijke strekking/ toepassing.
3e in hoeverre heeft de profetische vervulling plaatsgevonden c.q. moet zij nog plaatsvinden.
Uiteraard binnen haar context. Hij benadrukte daarom kort en bondig:
Lees wat er staat, geloof wat er staat en je ontvangt wat er staat!
Bij het vertalen van de Bijbel vanuit de grondtaal is volgens diverse Bijbeluitleggers de antijudaïstische denkwijze helaas ook van invloed, waardoor sommige teksten niet meer beantwoorden
aan haar oorspronkelijke intentie. Zelfs nog in de NBV, b.v. Rom 11: 28 > Joden, Gods
vijanden???....... Dit is diep treurig en onbegrijpelijk. Dit maakt het voor ’gewone’ kerkgangers, o.a.
zoals ik, er niet eenvoudiger op om op grond van de huidige vertalingen een juist Bijbels beeld over
Jezus wederkomst, Zijn Koninkrijk en het herstel van het Joodse volk te krijgen.
Het trieste gevolg daarvan was/ is dat veel gelovigen niet meer uitzien naar de vervulling van de
Bijbelse profetieën t.a.v. Gods Grote Toekomstplan met deze wereld en Zijn Verbondsvolk Israël, wat
echter wel sterk het geval was binnen de eerste gemeenten.
Hoewel er de ernst leeft dat we ‘gereed’ moeten zijn als Jezus terugkomt is er m.b.t. Jezus
Koningschap, het herstel van het Joodse volk en haar land e.d. nogal eens een lauwe soms zelfs
onverschillige/nonchalante houding binnen de christelijke gemeenten gegroeid, van:……..we
kijken/we zien wel…….Of het is allemaal zo moeilijk/ zo ingewikkeld….Of, dit is toch niet het
belangrijkste voor de gelovige…Of kijk eens wat Israël doet…….., enz.
Het grootste probleem is m.i. dat we alles willen begrijpen. Onze oude
geloofsbelijdenisgeschriften - dogma’s brengen ons helaas niet verder……en daarbij zijn we
geneigd de huidige politiek situaties erbij te betrekken. De opgang van de zgn.
bevrijdingstheologie, de vervangingstheologie in een nieuwe jas (o.a. Sabeel) brengt ook
verwarring. Met deze leer wordt mede het Bijbels profetisch perspectief voor het Joodse
volk en het land Israël gemanipuleerd/ verduisterd en anti-Joods denken (antisemitisch)
geïntroduceerd. Binnen de PKN heeft deze denkwijze helaas behoorlijk aanhang gekregen.
De profeten kregen profetisch inzicht op de voortekenen van de wederkomst, de wederkomst
gevolgd door Jezus’ Koningschap en het herstel van hun volk Israël (o.a. Jesaja - Zach. 12+ 14 –
Zefanja 3: 12, 14+15, enz). Zij zagen door de Heilige Geest de dingen als van verre.
Echter niet alleen zij, maar ook de evangelisten, de apostelen, Maria (Lucas 1:32+33) zelfs een
Simeon (Lucas 2:32)……enz. hadden profetisch perspectief ontvangen!
Zo leeft de gelovige Jood ook vandaag en zegt met Pesach tegen het einde van de Sedermaaltijd:
tot volgend jaar in Jeruzalem. Hieruit spreekt verlangen en verwachting!
In een vergezicht lijken gebouwen soms op één lijn te liggen. Als je echter dichterbij komt blijkt
echter anders en blijken zij verspringend te staan. Zo kan dit ook met profetieën het geval zijn.
Profetieën worden soms in fasen vervuld of hebben nogal eens een dubbele vervulling.
Daarom past nogmaals voorzichtigheid/ bescheidenheid om alles absoluut te duiden, maar willen en
durven we de zoektocht nog aan?...……….samen biddend zoeken naar het grote PLAN van onze Heer
(Opw. 167)…….. De Heere God openbaarde aan Johannes op Padmos de dingen die staan te
gebeuren echter niet voor niets.
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Deze Gods- Openbaring is ons tot troost gegeven, omdat we enigszins onze huidige tijd kunnen
onderscheiden en enigszins zicht krijgen op de dingen die komen gaan.
De nauwe samenhang hiervan met de profetische woorden uit het O.T. is heel opmerkelijk en tegelijk
ontzettend waardevol! Daarom delen we als christenen met de Joden in dezelfde verwachting!
De Joodse godsdienstfilosoof Martin Buber zag samen met Zijn volk uit naar het Messiaanse Rijk.
Hij als bruggenbouwer wist als geen ander dat hierover tussen Jodendom en het christendom de
meningen verschillen, maar ook binnen de kerken/ gemeenten onderling. Toch deed hij in 1930 in
een lezing voor een christelijke organisatie een dringende oproep om ondanks verschillende visies
t.a.v. de Grote Toekomst samen te blijven zoeken naar de kernzaken in deze, die ons onderling
binden en bemoedigen. Hij zegt hierover o.a. het volgende:
Hij begon met de verklaring dat hij als Jood uitzag naar het Koninkrijk van God en het streven
van Jodenzending beschouwde als een misverstand over de aard van dat Koninkrijk en feitelijk
als een blokkade voor de komst van dat Rijk……..
Aan het einde van de lezing zei hij:
Vóór de Messiaanse tijden zijn onze beide bestemmingen verschillend.
Nu ziet de christen de Jood als een onbegrijpelijk hardnekkig mens, die afwijst in te zien wat is
gebeurd; en voor de Jood is de christen een onbegrijpelijk overmoedig mens die in een
onverloste wereld beweert dat de verlossing al volbracht is. Hier ligt een kloof die geen
menselijke inspanning kan overbruggen. Maar dat verhindert ons niet om beiden uit te kijken
naar de eenheid die van God komt, die uw en ons voorstellingsvermogen te boven gaat, het
uwe en het onze bevestigt en verwerpt, verwerpt en bevestigt, en alle geloofswaarheden van
de aarde vervangt door de zijnswaarheid van de hemel, die één is.
Alle eeuwen door, maar juist in onze tijd (= eindtijd) gaan gelukkig de ogen van gelovigen uit
diverse kerken/ gemeenten meer en meer open en is er hier en daar nadere bezinning over de
wederkomst van de Messias van Israël en het herstel van het Joodse volk gekomen.
De komst van een Messiaans Rijk, Gods eeuwige Verbonden en blijvende beloften van de Eeuwige
voor het Joodse volk worden weer letterlijk/ serieus genomen en de ‘koudwatervrees’ voor Bijbels
chiliastisch denken neemt ook schoorvoetend aan wat af.
Het is overigens niet eenvoudig om vertrouwde Bijbelse woorden, uitspraken in belijdenisgeschriften of dogma’s die we van jongs af geleerd zijn of op een universiteit voor waar
hebben meekregen te herijken c.q. los te laten wanneer zij blijken niet helemaal correct te
zijn.
Er is zelfs moed voor nodig! Je wordt immers al snel als een ‘buitenbeentje’ beschouwd……dit
kan soms als ‘pijnlijk’ worden ervaren. Soms moet je je mening/ visie op grond van de Bijbel
opnieuw bijstellen……so what?........we blijven ‘lernen’.
Dit laatste weegt echter in de verste verte niet op tegen de zegen die je ontvangt wanneer de
profetenboeken (in relatie tot het boek Openbaring) dankzij de Heilige Geest voor je open gaan en je
geboeid wordt over wat de Heere God aangaande Zijn ‘Masterplan’ ons heeft voorzegd.
De Heere God zal zich niet alleen openbaren in Zijn eeuwige Liefde en Verbondstrouw, maar ook in
Zijn rechtvaardigheid. De afrekening van diegene die zich tegen Hem en Zijn volk hebben opgesteld
blijft immers ook niet uit.
We leven gelukkig niet in alles in het ongewisse, Hallelujah! Wij hebben als christen een Woord
voor de wereld! Dat betekent echter niet dat er geen vragen meer overblijven!
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Laten we ons in dit laatste dan ook door onze
trouwe hemelse Vader laten verrassen!
De Maranatha-roep horen we weer klinken door
de Bruid (de gelovigen – de gemeente) die
reikhalzend verlangend uitziet naar de spoedige
komst van haar Bruidegom met Zijn
engelen…….. naar de Huwelijksdag, de
vereniging met Hem!
Hoe kun je spreken van een goede onderlinge relatie wanneer dit liefdes- verlangen ontbreekt?? Dan
schort er wat!
Openb. 22:17a spelt het ons voor: En de Geest en de bruid zeggen: Kom!......
De Bruidegom verlangt echter ook naar Zijn bruid (= in de 1e plaats het gelovige Joodse volk, de
gelovigen uit de volkeren in de 2e plaats) en spreekt haar bemoedigend toe en Hij zegt (vs.12 + 20):
Zie, Ik kom spoedig….
In de tussentijd die ons rest voordat Hij komt mogen we het goede doen voor onze goede genadige
liefdevolle God en de naaste. Het toenemend verlangen onder gelovigen naar meer duidelijkheid/
helderheid over de dingen die in onze apocalyptische tijd gebeuren en de dingen die nog staan te
gebeuren behoeft ons niet te verbazen, daar dit reeds in Dan. 12:4 is voorzegd/geprofeteerd:
Maar houdt deze woorden geheim, Daniël, en verzegel het boek tot…… de eindtijd. Velen
zullen op zoek gaan en de kennis zal toenemen.
Maranatha! Shalom, Johan de Korte.
Bronnen o.a.: Ontdekking van de toekomst - Dr. T.W.J. Kunst; voorbereiding op de wederkomst –
Bijbelleraar Lance Lambert; Jezus komt - Ds. A. Kleijne; het herstel van Israël – drs. Jan van Barneveld;
Het Chiliasme in het licht der historie - ds. H. Bultema; Profetie tussen wal en schip – Ing. Harry
Honigh; Israël in het hart van de kerk – Messiaans Joodse theoloog Mark Kinzer.
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