Deel 1

Studies in
Openbaring
De dag des Heeren

Hans van de Lagemaat

Inleiding
Afgaande op het enorme aantal verklaringen dat er geschreven is over
het laatste Bijbelboek, waarvan er geen twee gelijk zijn, zouden we tot
de conclusie kunnen komen dat we voor een onoplosbaar probleem
staan. Het is een moeilijk Boek, een duister Boek, wordt veelal gezegd
en de vele verklaringen maken het er niet eenvoudiger op. Veel van
Gods kinderen laten het Boek ongelezen, ondanks de uitdrukkelijke
zegen die de Heere aan het lezen van en het luisteren naar dit deel van
Gods Woord verbonden heeft:
‘Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van de
profetie, en die in acht nemen wat daarin geschreven staat, want
de tijd is nabij.’ (Opb. 1:3).
‘En wij hebben het profetische woord, dat vast en zeker is, en u
doet er goed aan daarop acht te slaan als op een lamp die schijnt
in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster
opgaat in uw hart.’ (2 Pet. 1:19).
We moeten ons dus niet laten afhouden door hen die zeggen dat we
beter geen studie kunnen maken van het profetische Woord. Mensen
zeggen dikwijls dat dit de ‘duistere plaats’ is. Gods mening is anders.
Maar waar komt dan al die verwarring vandaan waar het de
Openbaring betreft? Allereerst is er natuurlijk die welhaast
onbedwingbare neiging om wijs te willen zijn boven hetgeen er
geschreven staat. Alles wat we lezen in te willen passen in onze eigen
vooropgezette theologische systemen. Onnoemelijke schade is daar
door de loop van de eeuwen al door ontstaan. En met het oog daarop
mag ook die vermaning van de apostel Paulus wel voortdurend in onze
harten wonen:
‘Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik ieder onder u niet
hoger te denken dan hij moet denken, maar laat hij denken in
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bescheidenheid, naar de mate van geloof zoals God die aan ieder
heeft toebedeeld.’ (Rom. 12:3).
Een andere oorzaak van veel verwarring is de ongehoorzaamheid van
Gods dienstknechten aan Gods opdracht om het Woord der waarheid
recht te snijden (2 Tim. 2:15).
Indien we de verschillende tijden en bedelingen in Gods heilshandelen
niet van elkaar onderscheiden hoeven we ook geen klaarheid in het
profetische woord te verwachten. Als we de vele waarschuwingen en
beloften kunnen laten staan voor hen die ze toekomen, dan zijn vele
‘moeilijkheden’ al opgelost en kunnen we er zelf rijke geestelijke
lessen uit leren.
De visie in deze serie
In deze serie ga ik uit van de visie dat Openbaring een voortzetting en
de beschrijving van de vervulling van de Oudtestamentische profeten
is. Dat kadert meteen ook de context af: Israël en de komst van de
Koning en de oprichting van het Koninkrijk.
Daarom ga ik ervan uit dat de volledige inhoud van dit boek nog
toekomstig is en dat de Gemeente zoals Paulus die definieert (Ef. 1:23)
hier niet in voor komt. Paulus schreef in de gevangenis over een
geheimenis dat hem door de Heere geopenbaard was. Dat geheimenis
komen we in Openbaring niet tegen en voor de inhoud daarvan
moeten we daar dus niet zoeken.
In Openbaring ontsluit voor onze ogen de voleinding der eeuwen,
waarvan de profeten van Israël hebben geprofeteerd en waar zij naar
hebben uitgezien.
Zoals ik dit schrijf klinkt het als een vooronderstelling, waardoor het
lijkt alsof ik het Boek door een bepaalde bril wil benaderen. Dat is
echter juist de valkuil die ik wil vermijden. Ik probeer in deze serie en
in dit werkje ‘van binnenuit’ te werk te gaan; zo is deze visie ook tot
stand gekomen. Alles wat ik erover probeer te zeggen is consistent en
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controleerbaar, zonder dat het nodig is op de hoogte te zijn van allerlei
andere interpretaties of grondige kennis van de kerkgeschiedenis of
algemene geschiedenis. De lezer kan zelf onderzoeken aan de hand
van Gods Woord en zien of deze dingen waar zijn.
In dit werkje geef ik een studie over de dag des Heeren. Niet iedereen
zal misschien meteen overtuigd zijn van de dingen die ik hierover
schrijf. Mijn vraag is om niet meteen te oordelen, maar rustig en zo
veel mogelijk onafhankelijk van vooropgezette meningen te
onderzoeken en de inhoud van de andere deeltjes met deze studie te
vergelijken.
De dag des Heeren, zondag?
Vanuit de inleiding van de Openbaring komt ons al heel veel informatie
tegemoet. Zoveel dat we al bij de aanvang gewaarschuwd worden met
een zeer bijzonder Boek te doen te hebben.
‘En ik was in de geest op de dag des Heeren’ (1:10).
Johannes was op Patmos. En hij was (werd) in de geest op de dag des
Heeren. Waar denken we aan als we lezen van de dag des Heeren? De
zondag is het gebruikelijke antwoord. Het gebruik om de zondag de
dag des Heeren te noemen vindt nergens zijn oorsprong in de Schrift,
tenzij het op deze plaats zou zijn. Onze eerste vraag zou kunnen zijn:
is dat terecht? Zou dat de werkelijke bedoeling zijn van deze
tijdsaanduiding op de drempel van dit zo belangwekkende Boek?
Overal elders in het Nieuwe Testament wordt de zondag1 aangeduid
als ‘de eerste dag der week’ (Mat. 28:1; Mark. 16:2, 9; Luk. 24:1; Joh.
20:1,19; Hand. 20:7; 1 Kor. 16:2). In het Oude Testament vinden we
ook nog ‘op de dag na de sabbat’ (Lev. 23:11), maar ‘dag des Heeren’
wordt in dit verband nooit gebruikt. Veeleer lijkt dat een overblijfsel
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Het is zelfs de vraag of ‘eerste dag van de week’ wel een juiste vertaling is.
Letterlijk staat er ‘één der sabbatten’, waarschijnlijk verwijzend naar de
sabbatstelling na het feest der eerstelingen (Lev. 23).
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uit de heidense traditie dat in vroegere eeuwen de kerk is
binnengeslopen. De zon was de heer. Daarom heette die dag ook, of
juist, bij de heidenen dies dominica, dag van de heer, de zon.
Nu kunnen we wel geloven dat dergelijke tradities of gewoonten de
kerk binnendringen, maar dat de Geest Gods het toegestaan zou
hebben dat ze in Zijn Woord zouden worden opgenomen moeten we
zonder meer afwijzen.
De dag des Heeren, bij de profeten
Jesaja 2
We zullen dus moeten geloven, op een zeer wankele basis, dat de
Heilige Geest alleen hier de uitdrukking ‘de dag van de Heere’ gebruikt
om de eerste dag van de week aan te duiden of we moeten op zoek
naar een andere verklaring.
In de Schrift hoeven we niet lang te zoeken naar deze uitdrukking. Op
vele plaatsen komen we haar tegen. De eerste keer in Jesaja 2. Daar
wordt ons al veel verteld over die dag:
‘Want de dag van de HEERE van de legermachten zal zijn tegen
al wie hoogmoedig en trots is, tegen al wie zich verheft, opdat hij
vernederd zal worden; tegen alle ceders van de Libanon, hoog en
verheven, en tegen alle eiken van Basan, tegen al de hoge bergen
en tegen al de verheven heuvels, tegen elke hoge toren en tegen
elke vestingmuur, tegen alle schepen van Tarsis en tegen alle
koopvaardijschepen met kostbare lading. De hoogmoed van de
mensen zal vernederd worden en de trots van de mannen zal
neergebogen worden. Alleen de HEERE zal op die dag
hoogverheven zijn.’ (Jes. 2:12-17).
Dat is het karakter van die dag. De Heere alleen zal verheven zijn. En
dat is ook het karakter van het boek Openbaring. Al wat zich verheft
tegen God en al wat zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. Alleen
Hij zal in die dag hoogverheven zijn.
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Datzelfde hoofdstuk vertelt nog meer wat er in ‘die dag’ zal gebeuren.
Omdat de Heere alleen hoogverheven zal zijn is er geen plaats meer
voor afgoden. Ze vergaan volkomen (Jes. 2:19).
Voor de mensen die te maken krijgen met de schrik van de Heere in
die dag is er geen ontkomen aan, hoewel zij dit wel zullen proberen.
‘Dan zullen zij de grotten van de rotsen binnengaan en de holen
in de grond, uit angst voor de HEERE en vanwege de glorie van
Zijn majesteit, als Hij opstaat om de aarde te verschrikken. Op die
dag zal de mens zijn zilveren afgoden en zijn gouden afgoden, die
hij voor zichzelf gemaakt had om zich daarvoor neer te buigen,
voor de ratten en de vleermuizen werpen. Dan zullen zij de
spleten in de rotsen binnengaan en de kloven in de rotsen, uit
angst voor de HEERE, en vanwege de glorie van Zijn majesteit, als
Hij opstaat om de aarde te verschrikken.’ (Jes. 2:19-21).
Dat is dus wat er gebeurt: Hij staat op om de aarde te verschrikken.
Het Hebreeuwse èrèts wordt hier met ‘aarde’ vertaald. Dat is niet
verkeerd, maar logischer lijkt me om het hier met ‘land’ te vertalen,
zoals dat ook gebeurd is in vers 7 en 8. De context in Jesaja 2 is het volk
van God, Israël. Het gaat om het land Israël, dat vervuld is met afgoden
en paarden en wagens. De profetie richt zich tot een volk dat door God
verlaten is. Het volk is Lo-ammi, niet Mijn volk, in deze profetie.
‘Maar U hebt Uw volk verlaten, het huis van Jakob, want zij zijn
vol goddeloosheid uit het Oosten, en zij duiden wolken, net als de
Filistijnen, en met buitenlanders slaan zij de handen ineen.’ (Jes.
2:6).
Dat is de staat van het uitverkoren volk. Op die manier verontreinigen
zij het land en daarom komt de Heere om het land en zijn inwoners te
verschrikken. Hij gaat het reinigen, louteren. De toorn van God is in de
eerste plaats gericht tegen Zijn eigen volk, dat Hem gekend had en
door Hem gekend was, maar door hun daden hadden laten zien dat zij
geen lust hadden aan die kennis.
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Er is hier nog een treffende overeenkomst met Openbaring. De
inwoners van het land zullen vanwege de schrik van de Heere zich
proberen te verbergen in de grotten en de kloven van de rotsen. Dat
vinden we ook in Openbaring bij de opening van het zesde zegel.
‘En ik zag toen het Lam het zesde zegel geopend had, en zie, er
kwam een grote aardbeving, en de zon werd zwart als een haren
zak, en de maan werd als bloed, en de sterren van de hemel vielen
op de aarde, zoals een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt als
hij door een harde wind wordt geschud. En de hemel week terug
als een boekrol die wordt opgerold. En alle bergen en alle
eilanden werden van hun plaats gerukt. En de koningen van de
aarde, de groten, de rijken, de oversten over duizend, de
machtigen en alle slaven en vrije mensen verborgen zich in de
grotten en tussen de rotsen in de bergen. En zij zeiden tegen de
bergen en de rotsen: Val op ons en verberg ons voor het
aangezicht van Hem Die op de troon zit, en voor de toorn van het
Lam. Want de grote dag van Zijn toorn is aangebroken en wie kan
dan staande blijven?’ (Opb. 6:12-17).
Jesaja 13
In Jesaja 13 lezen we nog meer over deze dag des Heeren. In dit
hoofdstuk staat die dag centraal en de overeenkomsten met
Openbaring zijn groot in dit hoofdstuk. Hoofdstuk 13 is het begin van
een nieuwe serie profetieën en die serie loopt door tot en met
hoofdstuk 27. Het zijn lasten over de volken rondom Israël afgewisseld
met de zegeningen die over Zijn volk zullen komen.
De eerste last is die over Babel. Driemaal spreekt de Heere door Jesaja
over die dag die komen zal.
‘Weeklaag, want de dag van de HEERE is nabij; als een
verwoesting van de Almachtige komt hij.’ (Jes. 13:6).
‘Zie, de dag van de HEERE komt, meedogenloos, met
verbolgenheid en brandende toorn, om van het land een
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woestenij te maken en zijn zondaars eruit weg te vagen.’ (Jes.
13:9).
‘Daarom zal Ik de hemel doen sidderen, en de aarde zal lostrillen
van haar plaats om de verbolgenheid van de HEERE van de
legermachten, en om de dag van Zijn brandende toorn.’ (Jes.
13:13).
Het land
In de eerste plaats wil ik in Jesaja 13 de overeenkomsten met het boek
Openbaring laten zien en niet een volledige verklaring van dit
hoofdstuk proberen te geven. Ik wil wel de vraag neerleggen over welk
land het in vers 5 en vers 9 gaat. Is dat het land van Babel of gaat het
over Israël? Deze laatste gedachte moeten we niet zonder meer
verwerpen. God gaat Zijn land bevrijden en teruggeven aan Zijn volk.
Dat doet Hij door het eerst te reinigen van alle zonden en zondaren.
Het is heel wel mogelijk dat het hier gaat om een bezettende macht,
Babel, die uit het land wordt verdreven. In elk geval is dat het geval in
de profetie over Assyrië in het volgende hoofdstuk.
‘De HEERE van de legermachten heeft gezworen: Voorwaar, zoals
Ik het Mij voorgenomen heb, zo zal het gebeuren, en zoals Ik het
besloten heb, zal het tot stand komen. Ik zal Assyrië verbreken in
Mijn land, en op Mijn bergen zal Ik het vertrappen. Dan zal zijn
juk van hen afglijden, en zijn last zal van hun schouder afglijden.
Dit is het raadsbesluit dat genomen is over heel het land. En dit
is de hand die uitgestrekt is tegen alle volken. Want de HEERE van
de legermachten heeft het besloten, wie zou het dan verijdelen?
En Zijn hand is uitgestrekt, wie zou die dan afwenden?’ (Jes.
14:24-27).
Als we de verwoesting van Zijn land maar moeilijk kunnen begrijpen
en nauwelijks kunnen geloven dat het zover met Israël zal komen, is
Jesaja 24 heel leerzaam.
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‘Zie, de HEERE maakt het land leeg en verwoest het; het
oppervlak ervan keert Hij ondersteboven, Hij verspreidt zijn
inwoners.’ (Jes. 24:1).
‘Het land zal volkomen leeggehaald en leeggeplunderd worden,
want de HEERE heeft dit woord gesproken. Het treurt, verwelkt–
dat land; hij verkommert, verwelkt– de bewoonde wereld; zij
verkommeren– de voornaamsten van de bevolking van het land.
Want het land is ontheiligd door zijn inwoners: zij overtreden de
wetten, zij veranderen elke verordening, zij verbreken het
eeuwige verbond. Daarom verteert de vervloeking het land en
moeten zijn inwoners boeten. Daarom zullen de inwoners van het
land verbrand worden, zodat er weinig stervelingen zullen
overblijven.’ (Jes. 24:3-6).
‘Op straat is er gejammer over de wijn; alle blijdschap is
ondergegaan, de vreugde uit het land is verdwenen.’ (Jes. 24:11).
‘Want het zal op de aarde2, te midden van de volken, zo gaan als
bij het afschudden van een olijfboom, als bij de nalezing wanneer
de wijnoogst ten einde is.’ (Jes. 24:13).
‘Angst, valkuil en strik over u, bewoners van de aarde!’3 (Jes.
24:17).
‘Scheuren, openscheuren zal de aarde, splijten, opensplijten zal
de aarde, vervaarlijk wankelen zal de aarde, hevig waggelen zal
de aarde, als een dronkaard. Zij zal heen en weer slingeren als
een nachthutje, haar overtreding zal zwaar op haar drukken, zij
zal neervallen en niet meer opstaan.’4 (Jes. 24:19, 20).
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Hier wordt ook het woordje èrèts gebruikt. Het is hetzelfde woordje dat in de
voorgaande verzen met ‘land’ is vertaald. Het land is het onderwerp van deze
profetie, niet de aarde.
3
‘Het land’. Zie de vorige voetnoot.
4
‘Het land’. Zie voetnoot 2.
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Deze profetieën gaan allemaal over het land, Zijn land. Ze hebben
betrekking op ‘die dag’, de dag van de Heere. Daarom moeten we ook
in Jesaja 13 de mogelijkheid in overweging nemen dat het daar gaat
over het land Israël. Daarom moeten we ook in Openbaring serieus
gaan kijken of dat boek wel over de gehele aarde gaat of dat het
mogelijkerwijs niet veel meer alleen op het land, Zijn land, betrekking
heeft.
Jesaja 13 en Openbaring
In Jesaja 13 komt de dag van de Heere driemaal voor, hoewel dan één
keer in een andere benaming.
‘Weeklaag, want de dag van de HEERE is nabij; als een
verwoesting van de Almachtige komt hij.’ (Jes. 13:6).
‘Zie, de dag van de HEERE komt, meedogenloos, met
verbolgenheid en brandende toorn, om van het land een
woestenij te maken en zijn zondaars eruit weg te vagen.’ (Jes.
13:9).
‘Daarom zal Ik de hemel doen sidderen, en de aarde zal lostrillen
van haar plaats om de verbolgenheid van de HEERE van de
legermachten, en om de dag van Zijn brandende toorn.’ (Jes.
13:13).
Dat de dag van de Heere ook de dag van Zijn brandende toorn is blijkt
wel uit een vergelijking van vers 13 met vers 9. De dag van de Heere
komt met brandende toorn en is daarom ook de dag van Zijn
brandende toorn. De beschrijving van die dag als zodanig komen we in
meerdere Schriftplaatsen tegen.
In vers 6 wordt de dag van de HEERE nabij genoemd. Dat is een eerste
overeenkomst met die dag die aangekondigd wordt in Openbaring.
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De Openbaring werd gegeven om Zijn dienstknechten te laten zien wat
spoedig moet geschieden. (Opb. 1:1). En in vers 3 van Openbaring 1
lezen we:
‘want de tijd is nabij’ (Opb. 1:3).
Dat nabij zijn van de dag des Heeren is een kenmerk wat we vaker
tegen zullen komen en daarom is dat woordje ‘nabij’ in Openbaring
ook zo veelzeggend.
Ik wees al op het feit dat de dag van de HEERE ook de dag van Zijn
brandende toorn is. Hoe zeer Openbaring spreekt van de toorn van
God en van het Lam wordt uit vele teksten duidelijk. Er zijn twee
Griekse woorden die met ‘toorn’ of ‘gramschap’ worden vertaald in
Openbaring. Dat zijn de woorden orgè en thumos. Dat zijn tevens de
woorden die in de Septuagint gebruikt zijn als de vertaling van
‘verbolgenheid’ en ‘toorn’ in Jes. 13:9.
‘En zij zeiden tegen de bergen en de rotsen: Val op ons en verberg
ons voor het aangezicht van Hem Die op de troon zit, en voor de
toorn van het Lam. Want de grote dag van Zijn toorn is
aangebroken en wie kan dan staande blijven?’ (Opb. 6:16, 17,
orgè).
De grote dag van Zijn toorn, de toorn van het Lam, is de dag van de
HEERE die Johannes ‘in de geest’ zag. (Opb. 1:10).
‘En de volken zijn toornig geworden, en Uw toorn is gekomen en
daarmee ook het tijdstip voor de doden om geoordeeld te
worden, en om het loon te geven aan Uw dienstknechten, de
profeten, en aan de heiligen en aan hen die Uw naam vrezen, de
kleinen en de groten, en om hen te vernietigen die de aarde
vernietigden.’ (Opb. 11:18, orgè).

10

‘En een derde engel volgde hen, die met een luide stem zei: Als
iemand het beest en zijn beeld aanbidt, en het merkteken op zijn
voorhoofd of op zijn hand ontvangt, dan zal hij ook drinken van
de wijn van de toorn van God, die onvermengd is ingeschonken
in de drinkbeker van Zijn toorn, en gepijnigd worden in vuur en
zwavel voor het oog van de heilige engelen en van het Lam.’ (Opb.
14:9, 10, thumos, orgè).
Deze wijn van de toorn van God wordt dus door een bepaalde groep
mensen gedronken. Deze wijn wordt ingeschonken voor hen die het
beest en zijn beeld aanbidden en het merkteken op hun voorhoofden
en handen ontvangen. Waar God dat onderscheid maakt, moeten wij
dat ook doen.
‘En de engel zond zijn sikkel op de aarde en oogstte de druiven
van de wijnstok van de aarde, en wierp die in de grote
wijnpersbak van de toorn van God.’ (Opb. 14:19, thumos).
In deze wijnpersbak worden de druiven voor de wijn van vers 9 en 10
getreden.
‘En ik zag een ander teken in de hemel, groot en wonderbaarlijk:
zeven engelen met de zeven laatste plagen. Want daarmee zal de
toorn van God tot een einde gekomen zijn.’ (Opb. 15:1, thumos).
‘En een van de vier dieren gaf de zeven engelen zeven gouden
schalen, gevuld met de toorn van God, Die leeft tot in alle
eeuwigheid.’ (Opb. 15:7, thumos).
‘En ik hoorde een luide stem uit de tempel zeggen tegen de zeven
engelen: Ga en giet de schalen van de toorn van God uit over de
aarde5.’ (Opb. 16:1, thumos).

5

In een ander deel in deze serie zullen we onderzoeken of de vertaling hier en in
veel andere plaatsen met ‘land’ in plaats van ‘aarde’ niet meer op zijn plaats is.
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‘En de grote stad viel in drie stukken uiteen en de steden van de
heidenvolken stortten in. En het grote Babylon kwam bij God in
gedachtenis, en Hij gaf haar de drinkbeker met de wijn van Zijn
grimmige toorn.’6 (Opb. 16:19, orgè, thumos).
‘En uit Zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de
heidenvolken zou slaan. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren
staf. En Hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige
toorn van de almachtige God.’7 (Opb. 19:15, orgè, thumos).
Ik heb al deze teksten aangehaald met het doel om te laten zien dat de
dag van de Heere alles te maken heeft met de dag van Zijn toorn. Dat
is de koppeling die we zowel in Jesaja 13 als in Openbaring vinden. In
een volgend deel zullen we meer stil gaan staan bij deze toorn van God
en proberen de vragen rond dit thema te beantwoorden. Nu wilde ik
het verband met onder andere Jesaja 13 laten zien en aantonen dat
‘de dag des Heeren’ in Openbaring 1:10 een dag is die al in de
Oudtestamentische profeten werd gevonden.
Een andere overeenkomst tussen Jesaja 13 en Openbaring is de plaats
van Babel. Het begin van dit hoofdstuk is:
‘De last over Babel, die Jesaja, de zoon van Amoz, gezien heeft.’
(Jes. 13:1).
In dit hoofdstuk wordt de ondergang van Babel beschreven en de
samenvatting daarvan vinden we in vers 19:
‘Babel, het sieraad van de koninkrijken, de luister en de trots van
de Chaldeeën, zal zijn als toen God ondersteboven keerde Sodom
en Gomorra.’ (Jes. 13:19).
6

De SV heeft hier ‘de wijn des toorns en des gramschaps’. De HSV ziet hier het
stijlfiguur Hendiadys en vertaalt dienovereenkomstig wijn van de grimmige
toorn.
7
Zie de vorige voetnoot.
12

In Openbaring komt deze val van Babel ook veelvuldig voor en wordt
zij even beeldend beschreven als in Jesaja 13. In hoofdstuk 18 wordt
de rijkdom van ‘Verborgenheid, het grote Babylon, de moeder der
hoererijen en de gruwelen der aarde’ (Opb. 17:5) beschreven. Vers 16
vertoont veel overeenkomst met Jesaja 13:19.
‘Wee, wee de grote stad, die bekleed was met fijn linnen, purper
en scharlaken, en getooid met goud, edelgesteente en parels.
Want in één uur is die grote rijkdom verwoest.’ (Opb. 18:16).
In Jesaja wordt Babel het sieraad van de koninkrijken genoemd. In
Openbaring worden die versieringen en sieraden met name genoemd.
In Jesaja wordt de val van Babel vergeleken met de verwoesting van
Sodom en Gomorra. In Openbaring was die verwoesting in één uur.
Tenslotte vinden we zowel in Jesaja 13 als in Openbaring de koppeling
tussen de dag des Heeren en de tekenen in zon, maan en sterren.
‘Ja, de sterren aan de hemel en hun sterrenbeelden zullen hun
licht niet laten schijnen, de zon zal verduisterd worden wanneer
zij opkomt, en de maan zal haar licht niet laten schijnen.’ (Jes.
13:10).
‘En ik zag toen het Lam het zesde zegel geopend had, en zie, er
kwam een grote aardbeving, en de zon werd zwart als een haren
zak, en de maan werd als bloed, en de sterren van de hemel vielen
op de aarde, zoals een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt als
hij door een harde wind wordt geschud.’ (Opb. 6:12, 13).
‘De vierde engel blies op de bazuin, en het derde deel van de zon
werd getroffen, en het derde deel van de maan en het derde deel
van de sterren, zodat het derde deel daarvan verduisterd werd,
en zodat de dag voor een derde deel niet licht werd, en de nacht
evenmin.’ (Opb. 8:12).
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Samengevat:
1.

In Jesaja 13 is de dag van de Heere nabij. Dat woordje kenmerkt
ook de dag des Heeren in Openbaring 1:10.

2.

Jesaja 13 noemt de dag van de Heere de dag van Zijn brandende
toorn. Die brandende toorn komt ook terug in de dag van de
Heere beschreven in Openbaring.

3.

In Jesaja 13 wordt de val van Babel beschreven. Dat is ook een
van de thema’s in Openbaring.

4.

Jesaja 13 beschrijft heel beeldend de tekenen in zon, maan en
sterren, hetgeen we ook zien in Openbaring.

Hiermee wilde ik niet zozeer een verklaring van Jesaja 13 geven, als
wel laten zien dat we voor een uitleg van Openbaring niet zonder een
grondige kennis van de profeten van Israël kunnen en dat de dag des
Heeren een dag is die in die profeten omschreven staat en dat die
omschrijving toch wel veel overeenkomsten vertoont met de periode
die Johannes zag ‘in de geest’ op ‘de dag des Heeren’.
De dag van de Heere staat niet alleen in Jesaja beschreven. We vinden
die ook in de andere profeten. Daar zullen we nu naar gaan kijken.
De dag van de HEERE in Ezechiël
In Ezechiël komt de dag van de Heere tweemaal voor. De eerste keer
in Ezechiël 13.
‘U bent niet in de bressen geklommen, en voor het huis van Israël
wierp u geen muur op om op de dag van de HEERE staande te
blijven in de strijd.’ (Ez. 13:5).
Deze tekst is een ernstige aanklacht tegen de valse profeten van Israël.
In het vers ervoor worden deze profeten voorgesteld als vossen tussen
14

de puinhopen. Ik denk dat we hier moeten denken aan een verwoeste
stad, Jeruzalem, waar de vossen rondlopen op zoek naar een
makkelijke prooi. De profeten zijn zelf de oorzaak van de puinhopen
en nu lopen zij er rond als een stelletje gluiperige roofdieren. 8
Wat zij hadden moeten doen, deden zij niet. Het beeld uit vers 5 is
genomen uit de krijgsvoering. De profeten, althans zij die ervoor
doorgingen hadden in de bressen9 moeten gaan staan om de vijand af
te weren. De bressen zijn de kwetsbare plaatsen in de stadsmuur waar
de vijand vrij toegang heeft. Daar hadden de profeten moeten gaan
staan om het volk achter die muren te beschermen. In plaats daarvan
susten ze de bewoners in slaap met hun zoete woorden. Ze
verdraaiden Gods Woord, waardoor het voor de vijandelijke legers des
te eenvoudiger werd om de stad in te nemen.
Wat deze valse profeten ook niet deden was een muur opwerpen voor
het huis van Israël. Ze lieten het volk onbeschermd.
Dit is alles beeldende taal. De profeet spreekt in vergelijkingen en
metaforen om de ernst van het verwoestende werk van deze profeten
des te sterker te doen uitkomen. De betekenis van deze beelden laat
Ezechiël ook niet achterwege. Hij vertelt ons de betekenis ervan; dat
wat de valse profeten werkelijk deden.
Deze profeten volgden hun eigen geest zonder iets te hebben gezien.10
Ze hadden helemaal geen boodschap van God gekregen. Dat wat ze
spraken kwam volledig uit hun eigen geest voort (v. 3).

8

Hier is ook een verwijzing naar Nehemia 4:3, waar we de spottende woorden
van Tobias de Ammoniet lezen: ‘Ook al bouwen ze, als er slechts een vos op
klimt, maakt hij een bres in hun stenen muur.’
9
Een bres is een opening in de stadsmuur. Die scheur is daar door de vijand in
gemaakt om de stad in te kunnen nemen.
10
Vanwege hun visioenen worden de profeten van Israël ook zieners genoemd.
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‘Zij schouwen valse visioenen en leugenachtige waarzeggerij, zij
die zeggen: De HEERE spreekt. Hoewel de HEERE hen niet
gezonden heeft, verwachten zij dat het woord zal uitkomen!’
(Ez. 13:6).
‘Daarom, ja, omdat zij Mijn volk misleid hebben door te zeggen:
Vrede, hoewel er geen vrede is, bouwt de een een wankele
muur, en zie, dan bepleisteren anderen die met kalk.’ (Ez.
13:10).
Oftewel, ze ratelen maar wat. Het is een loos gebral wat niets met
Gods Woord te maken heeft. En het resultaat? Een verloren strijd.
Israël kan niet staande blijven in de dag van de Heere.
De toepassing ligt niet ver weg. Als we ons bezig houden met de
bestudering van de dag des Heeren, zoals geopenbaard in
Openbaring, dan doen we er goed aan om zeer dicht bij de tekst van
de Schrift te blijven. We kunnen wel alles wat we niet begrijpen een
‘beeld’ of ‘teken’ noemen en er vervolgens onze eigen fantasie op
loslaten om het te ‘verklaren’, maar in hoeverre verschillen we dan
nog van deze profeten van Israël?
De tweede keer dat we de dag van de Heere in Ezechiël tegenkomen
is in hoofdstuk 30.11
‘Want nabij is de dag, ja, nabij is de dag van de HEERE. Het is een
dag van wolken; de tijd van de heidenvolken zal komen!’ (Ez.
30:3).
Het hoofdstuk waarin deze tekst staat gaat helemaal over het gericht
over Egypte. Ook hier weer wordt de dag aangekondigd als zijnde
‘nabij’. Evenals in Joël 2:2 wordt deze dag omschreven als een dag van
wolken.12 En die dag wordt toegelicht als een tijd van heidenvolken.
11
12

De tekst is hier net als in Jesaja 2:12 ‘een dag voor of aan de HEERE’.
Of: dag van wolk.
16

Dat is een tijd waarin deze volken kennelijk geoordeeld worden, zoals
Egypte.
Een dag van wolken. We kunnen hier denken aan donkere wolken die
boven de volken hangen en hun onheil aankondigen. Maar als we
geloven dat deze dag des Heeren de dag is waarop God zal oordelen
en Christus zal wederkomen dan kunnen we deze ‘dag van wolk’
misschien wat nader duiden. Van de Heere Jezus wordt gezegd dat Hij
zal wederkomen op de wolken van de hemel.
‘En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen
verschijnen; en dan zullen al de stammen van de aarde13 rouw
bedrijven en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de
wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid.’
(Mat. 24:30).
Het begin van Openbaring heeft hetzelfde getuigenis.
‘Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien, ook zij die
Hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde14 zullen
rouw over Hem bedrijven. Ja, amen.’ (Opb. 1:7).
Kan het niet zijn dat waar Joël en Ezechiël over een dag van wolken
spreken in de directe context van de dag van de Heere, dat zij dit voor
ogen hebben? Zijn komst met de wolken van de hemel? Overigens
hebben we door de overeenkomst tussen Openbaring 1:7 en Mattheüs
24:30 weer een sterke aanwijzing dat we Openbaring moeten lezen in
het licht van de wederkomst van de Heere Jezus en alle gebeurtenissen
die daaraan voorafgaan en die ermee gepaard gaan.
We vinden in Openbaring nog meer verwijzingen naar een wolk in
relatie tot de Heere Jezus. In Openbaring 10:1 zien we Hem als een
sterke Engel, bekleed met een wolk en boven Zijn hoofd een
13
14

De stammen van het land.
Zie de vorige voetnoot.
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regenboog. Ook in hoofdstuk 14 zien we Hem als de Zoon des mensen
zittende op een wolk.
In een visioen zagen Ezechiël en Joël de dag van de Heere als een dag
van de wolken. Het is de dag waarop Hij zal wederkomen en aan alle
oog geopenbaard zal worden.
De dag van de HEERE in Joël
In het korte profetische boek van Joël komen we de dag van de Heere
vijfmaal tegen en dat maakt deze dag tevens tot het thema van dit
boek. Ik geef eerst deze teksten:
‘Ach, die dag! Ja, de dag van de HEERE is nabij, en hij zal komen
als een verwoesting van de Almachtige.’ (Joël 1:15).
‘Blaas de bazuin in Sion, sla alarm op Mijn heilige berg, laat alle
inwoners van het land sidderen, want de dag van de HEERE komt,
ja, is nabij!’ (Joël 2:1).
‘Bij die aanblik siddert de aarde, beeft de hemel. Zon en maan
worden in het zwart gehuld en de sterren trekken hun licht in. En
de HEERE laat Zijn stem klinken voor Zijn leger uit, want Zijn leger
is zeer groot, ja, machtig is Hij, Die Zijn woord ten uitvoer brengt.
Groot is immers de dag van de HEERE en zeer ontzagwekkend.
Wie zal hem kunnen verdragen?’ (Joël 2:10, 11).
‘En Ik zal wondertekenen geven in de hemel en op de aarde: bloed
en vuur en rookpilaren. De zon zal veranderd worden in duisternis
en de maan in bloed, voor die dag van de HEERE komt, die grote
en ontzagwekkende.’ (Joël 2:30, 31).
‘Menigten, menigten in het dal van de dorsslede, want de dag
van de HEERE is nabij in het dal van de dorsslede. Zon en maan
worden in het zwart gehuld en de sterren hebben hun schijnsel
ingetrokken.’ (Joël 3:14, 15).
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Net als in Jesaja 13 zien we dat bij Joël een grote nadruk ligt op het
nabij zijn van de dag van de Heere. Dat zien we letterlijk zo terug in
1:15; 2:1 en 3:14. De dag van de Heere is nabij. In 2:1 schrijft Joël dat
de dag van de Heere komt en daarbij legt hij uit dat dit betekent dat
hij nabij is. Dat de dag van de Heere komt en dus nabij is zegt hij tevens
in 2:31. De overeenstemming met Openbaring, waarin de dingen die
in de dag van de Heere zullen gebeuren in groter detail worden
beschreven, vinden we, zoals ik eerder heb gezegd, in Openbaring 1:1
en 1:3.
‘om Zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet
geschieden’ (Opb. 1:1),
‘want de tijd is nabij!’ (Opb. 1:3).
Een overeenkomst in de dag van de Heere met Jesaja 13 is de
‘verwoesting van de Almachtige’ (Jes. 13:6; Joël 1:15). De link naar
Openbaring is ook hier niet moeilijk te zien.
Duidelijk vallen ook hier weer de tekenen in zon, maan en sterren op.
Dat is duidelijk een teken bij de dag van de Heere. (Joël 2:10; 3:15).
Een aspect wat we bij Jesaja niet terugvinden, maar duidelijk wel in
Joël is dat de dag van de Heere niet alleen betrekking heeft op de aarde
of het land, maar ook op de hemel. Dit is zo opvallend en belangrijk
dat het goed is om hier wat nadruk op te leggen.
‘Bij die aanblik siddert de aarde, beeft de hemel.’ (Joël 2:10).
‘Ik zal wondertekenen geven aan de hemel en op de aarde.’ (Joël
2:30).
‘Zodat de hemel en aarde zullen beven.’ (Joël 3:16).
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De gezichten die Johannes in Openbaring ziet wisselen elkaar af ‘in de
hemel’ en ‘op de aarde’. Zevenmaal vinden we die afwisseling in
perspectief en dat bepaalt tevens de structuur van het grote
middengedeelte van het boek. Zie de structuur van Openbaring in het
kader op bladzijde 21.
De dag van de Heere heeft dus betrekking op zowel de hemel als de
aarde. Dat komt in Joël duidelijk naar voren en het is ook zichtbaar in
Openbaring.
Samengevat:
1.

Ook in Joël kenmerkt de dag van de Heere zich door het woordje
‘nabij’.

2.

Net als in Jesaja zien we tekenen in zon, maan en sterren die de
tijd van de wederkomst van de Heere zo kenmerken.

3.

De dag van de Heere komt als een verwoesting van de
Almachtige.

4.

De dag van de Heere betreft de hemel en de aarde. Ook dat is
kenmerkend voor Openbaring.
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De structuur van Openbaring als geheel.

A 1
B 2, 3
C d

Inleiding
De mensen op de aarde
4, 5
In de hemel (de troon, het boek en het Lam)
e 6:1-7:8
Op de aarde (de zes zegels en de 144000)
d
7:9-8:6
In de hemel (de grote menigte en het zevende zegel)
e 8:7-11:14
Op de aarde (de zes bazuinen)
d
11:15-19
In de hemel (de zevende bazuin)
e 11:19
Op de aarde (aardbeving en grote hagel
d
12:1-12
In de hemel (de vrouw, het kind en de draak)
e 12:13-13:18 Op de aarde (de draak en de twee beesten)
d
14:1-5
In de hemel (Het Lam en de 144000)
e 14:6-20
Op de aarde (De zes engelen)
d
15:1-8
In de hemel (De zeven engelen met hun fiolen)
e 16:1-18:24 Op de aarde (De zeven fiolen)
d
19:1-16
In de hemel (De bruiloft van het Lam)
e 19:17-20:15 Op de aarde (De vijf laatste oordelen)
B 21:1-22:5 De mensen op de nieuwe aarde
A 22:6-21 Slot
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Voor we naar de volgende profeet gaan wil ik eerst nog wat zeggen
over Handelingen 2, waar Petrus de profeet Joël aanhaalt en waar
dikwijls verwarring over bestaat.
Joël 2:28-31 aangehaald door Petrus in Handelingen 2:14-21
Na de gave van heilige geest15 op de Pinksterdag was de reactie van de
Joodse toehoorders op de prediking van de twaalf gemengd.
Sommigen waren diep onder de indruk, maar anderen begonnen juist
te spotten (Hand. 2:12, 13). In reactie hierop houdt Petrus een
toespraak, die hij begint met een citaat uit Joël.
‘Maar Petrus, die daar met de elf andere apostelen stond, verhief
zijn stem en sprak tot hen: Joodse mannen en u allen die in
Jeruzalem woont, dit moet u bekend zijn en laat mijn woorden tot
uw oren doordringen: deze mensen zijn namelijk niet dronken,
zoals u vermoedt, want het is pas het derde uur van de dag. Maar
dit is wat gesproken is door de profeet Joël: En het zal zijn in de
laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van Mijn Geest op
alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw
jongemannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen
dromen. En ook op Mijn dienaren en op Mijn dienaressen zal Ik in
die dagen van Mijn Geest uitstorten en zij zullen profeteren. En Ik
zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde
beneden: bloed, vuur en rookwalm. De zon zal veranderd worden
in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en
ontzagwekkende dag van de Heere komt. En het zal zo zijn dat
ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden.’
(Hand. 2:14-21).
Er zijn twee dingen waar we bij het lezen en uitleggen van deze tekst
op moeten letten.
Ten eerste zegt Petrus niet dat Joël 2:28-32 nu vervuld is. Hij wijst de
beschuldigingen van dronkenschap van de hand en hij wijst de Joden
15

Niet de Heilige Geest, de Persoon, maar heilige geest, de gave.
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erop dat dit wat zij zagen en meemaakten al beschreven stond in hun
eigen profeten. Hij zegt niet ‘heden is vervuld’, maar ‘dit is wat
gesproken is’; dat is een heel verschil. Er vonden ook helemaal geen
tekenen plaats zoals Joël die beschreef. Er was geen bloed, vuur en
rookwalm. De zon werd niet veranderd in duisternis en de maan in
bloed. Deze tekenen werden helemaal niet vervuld.
Ten tweede heeft het citaat een vervolg. Dat gaat helemaal over de
terugkeer van Israël en het oordeel, de rechtspraak, over de volkeren.
‘Want zie, in die dagen en in die tijd16, als Ik een omkeer zal
brengen in de gevangenschap van Juda en Jeruzalem, zal Ik alle
heidenvolken bijeenbrengen en hen doen afdalen naar het dal
van Josafat. Daar zal Ik met hen een rechtszaak voeren, vanwege
Mijn volk en Mijn eigendom Israël, dat zij onder de heidenvolken
verstrooid hebben.’ (Joël 3:1, 2).
Dit gedeelte haalt Petrus niet aan, maar impliceert hij wel. De
terugkeer van Israël uit de verstrooiing, die er toen ook al was, en de
bevrijding van Juda en Jeruzalem van het juk van de vreemde volken,
gaat gepaard met de bekering van het volk, de terugkeer naar God. Dat
predikt Petrus nadrukkelijk wel.
‘En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt
worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de
zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want
voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf
zijn, zovelen als de Heere, onze God, ertoe roepen zal. En met veel
meer andere woorden legde hij getuigenis af en spoorde hij hen
aan met de woorden: Laat u behouden uit dit verkeerde
geslacht!’ (Hand. 2:38-40).
‘Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist
worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het
16

Dus in de tijd van de dag van de Heere, vers 31.
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aangezicht van de Heere, en Hij Jezus Christus zal zenden, Die
tevoren aan u verkondigd is. Hem moet de hemel ontvangen tot
de tijden waarin alle dingen worden hersteld, waarover God
gesproken heeft bij monde van al Zijn heilige profeten door de
eeuwen heen. (Hand. 3:19-21).
Als Israël, als volk, gehoor had gegeven aan de prediking en tot inkeer
was gekomen, dan zou de dag van de Heere spoedig aanbreken. In die
verwachting leefden de apostelen en de eerste gelovigen ook. Uit alles
blijkt dat zij het Koninkrijk verwachtten in de terugkeer van de Heere
Jezus. Als het volk zich zou hebben bekeerd, dan zouden ook de andere
tekenen die Petrus aanhaalde hebben plaatsgevonden. Met de
uiteindelijke verwerping van de Koning is Israël tijdelijk Lo-ammi, niet
Mijn volk, geworden. Tijdelijk, nu bijna tweeduizend jaar lang, heeft
God Zijn volk verstoten. Maar Hij zal Zich weer over hen ontfermen en
hen aannemen tot Zijn volk. Wat er dan allemaal plaats zal vinden
lezen we in de profeten van Israël en het Bijbelboek Openbaring.
De dag des Heeren in Amos
Ook in Amos komen we de dag van de Heere tegen en wel driemaal.
‘Wee hun die verlangend uitzien naar de dag van de HEERE! Wat
zal voor u die dag van de HEERE zijn? Duisternis zal hij zijn en geen
licht! Het is zoals iemand die vlucht voor een leeuw, en een beer
tegenkomt, of die, als hij thuiskomt en met zijn hand tegen de
muur leunt, door een slang wordt gebeten. Zal de dag van de
HEERE niet duisternis zijn, en geen licht; donkerte– zonder
lichtglans erover?’ (Amos 5:18-20).
Het is het volk Israël dat hier wordt aangesproken. Dat zien we
duidelijk in vers 1:
‘Luister naar dit woord dat Ik aanhef over u, een klaaglied, huis
van Israël.’ (Amos 5:1).
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Vervolgens wordt er over de goddelozen in Israël gesproken. Aan deze
huichelaars zijn ook deze woorden van wee gericht. Zij hebben de
mond dan wel vol van de dag des Heeren en zij kunnen wel doen alsof
zij het oordeel en de brandende toorn van God zullen ontvluchten,
maar hun geveinsdheid zal hen niet op de been houden. In die dag zal
er voor hen geen ontkomen aan zijn. Dat wordt beeldend omschreven
als iemand die vlucht voor een leeuw en uiteindelijk een beer
tegenover zich ziet. Of als iemand thuiskomt en denkt daar veilig te
kunnen zijn, daar door een slang gebeten wordt.
De dag des Heeren komt, dat is duidelijk en er is geen ontkomen aan
voor degenen die zich aan de God van Israël niets gelegen laten liggen.
Het is voor hen een dag van duisternis. Deze profeet Amos zegt
hetzelfde van de dag des Heeren als Joël.
‘Het is een dag van duisternis en donkerheid.’ (Joël 2:2).
Dit is meteen weer de link naar alle vorige teksten die we hebben
besproken over de dag des Heeren.
Het wee wordt uitgesproken over hen die de dag des Heeren begeren,
maar dan wel vanuit een verkeerd oogpunt. Zij menen in hun
eigengerechtigheid God te dienen, maar hun hart is verre van de ware
godsdienst. Dat blijkt uit de verzen die direct volgen op dit
Schriftgedeelte:
‘Ik haat, Ik versmaad uw feesten. Uw bijzondere samenkomsten
kan Ik niet luchten, want al brengt u Mij brandoffers, en uw
graanoffers, Ik schep er geen behagen in, en het dankoffer van
uw gemest vee wil Ik niet aanzien. Doe het lawaai van uw liederen
van Mij weg, en het getokkel van uw luiten kan Ik niet aanhoren!’
(Amos 5:21-23).
Een godsdienst met uiterlijk vertoon en een hoop lawaai, maar de
Heere prikt er doorheen. Het hart is er niet in.
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Een dergelijke context lezen we ook bij Jesaja.
‘Wee hun die de ongerechtigheid naar zich toe trekken met
koorden van valsheid, en de zonde als met dikke wagentouwen,
die zeggen: Laat Hij haast maken, vaart zetten achter Zijn werk,
zodat we het zien. Laat het naderen, laat het komen, het
raadsbesluit van de Heilige van Israël, zodat wij er kennis mee
maken. Wee hun die het kwade goed noemen en het goede
kwaad; die duisternis voorstellen als licht, en licht als duisternis;
die bitter voorstellen als zoet en zoet als bitter.’ (Jes. 5:18-20).
Het gaat hier om mensen in Israël die het onderscheid tussen goed en
kwaad, tussen licht en duisternis niet eens kennen. De
ongerechtigheid en de zonde trekken zij naar zich toe met dikke
touwen. Maar toch zeggen zij: ‘Laat Hij haast maken met Zijn komst’.
Het kan zijn dat dit pure spotternij en laster is en dat zij helemaal niets
geloven van de komst van de toekomende dag des Heeren en de
toekomende toorn. Dan kunnen we hier een verband zien met wat
Petrus schrijft in zijn tweede brief.
‘Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen
spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen
wandelen en zeggen: Waar is de belofte van Zijn komst? Want
vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen
zoals vanaf het begin van de schepping.’ (2 Pet. 3:3, 4).
De dag des Heeren in Obadja
Obadja spreekt ook over de dag des Heeren.
‘Want de dag van de HEERE is nabij over alle heidenvolken;
zoals u gedaan hebt, zal u gedaan worden; wat u verdient, zal
op uw eigen hoofd terugkeren!’ (Obad. 1:15).
De profetie van Obadja gaat over Edom, het broedervolk van Israël.
Edom bestaat uit de nakomelingen van Ezau, de broer van Jakob. Edom
stond de geschiedenis door tegenover Israël. De twee volken leefden
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voortdurend in vijandschap met elkaar. De oorzaak daarvan lag
waarschijnlijk in de afgunst van Ezau over de verkiezing van Jakob
(Mal. 1:2, 3). In elk geval lijkt Obadja hier te spreken over het oordeel
dat Edom in de dag des Heeren zal ontvangen, evenals de andere
heidenen, vanwege hun behandeling van Gods oogappel, Israël. Dit
betekent niet dat we hiermee meteen naar een wereldwijde context
van Openbaring hoeven te gaan kijken. Edom ligt binnen de
landsgrenzen van het gebied dat God aan Abraham en zijn
nakomelingen had beloofd (Gen. 15:18).
Over dit oordeel over de heidenen die het volk van de Heere
mishandelden spreekt ook Zefanja. In hoofdstuk 2 van die profeet
komen de Filistijnen, Moab, Ammon, de Moren of Ethiopiërs en Assur
ter sprake. Van hen wordt gezegd:
‘Daarom, zo waar Ik leef, spreekt de HEERE van de legermachten,
de God van Israël: Voorzeker, Moab zal als Sodom worden en de
Ammonieten als Gomorra: een distelveld, een zoutgroeve en een
woestenij tot in eeuwigheid! De rest van Mijn volk zal hen
plunderen, het overblijfsel van Mijn volk zal hen in erfelijk bezit
nemen. Dit overkomt hun vanwege hun trots, omdat zij zich al
honend verheven hebben tegen het volk van de HEERE van de
legermachten.’ (Zef. 2:9, 10).
Het oordeel over deze heidenen staat in relatie tot hun houding
tegenover Israël. Ook dat bepaalt het karakter van de dag des Heeren.
De dag des Heeren bij Zefanja
Ook de hierboven aangehaalde tekst staat helemaal in het teken van
de dag des Heeren. Zefanja schrijft er twee keer over.
‘Wees stil voor het aangezicht van de Heere HEERE, want nabij
is de dag van de HEERE. Ja, de HEERE heeft een offer bereid, Zijn
genodigden geheiligd.’ (Zef. 1:7).
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Net als in 2:1 zegt Zefanja dat die dag nabij is. Daar hebben we
uitvoerig bij stilgestaan en daar ga ik nu niet verder op in. Waar ik wel
even iets langer bij stil wil staan is het offer waar hier over wordt
gesproken. In tenminste twee andere profeten wordt er over dit, of in
elk geval een vergelijkbaar offer gesproken.
‘Het zwaard van de HEERE zit vol bloed, het is verzadigd van vet,
van het bloed van lammeren en bokken, van het niervet van
rammen. Want de HEERE richt een offer aan in Bozra, een grote
slachting in het land Edom.’ (Jes. 34:6).
Dit is misschien hetzelfde oordeel over Edom als in Obadja 15 en Jesaja
63:1-6. In elk geval staat deze tekst weer wel in de context van de dag
des Heeren, zoals vers 8 ons laat zien.
‘Want het zal zijn de dag van de wraak van de HEERE, het jaar
van de afrekening om de rechtszaak van Sion.’ (Jes. 34:8).
Overigens spreekt ook Jesaja 63:4 over de dag van de wraak van de
Heere.
De tweede tekst die spreekt van een offer in gelijksoortig verband is
Jeremia 46:10. Het gaat hier niet over Edom, maar over het land van
het noorden.
‘Deze dag is van de Heere, de HEERE van de legermachten, een
dag van wraak om Zich te wreken op Zijn tegenstanders. Het
zwaard zal verslinden en verzadigd worden, en dronken worden
van hun bloed. Want het is een slachting voor de Heere, de HEERE
van de legermachten, in het land in het noorden, aan de rivier de
Eufraat.’ (Jer. 46:10).
Het vetgedrukte woord is in het Hebreeuws hetzelfde als ‘offer’ in
Zefanja 1:7 en 8 en in Jesaja 34:6. Het woord is in de SV met slachtoffer
vertaald.
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En vanwege dit ‘offer’ wordt de dag van de Heere in Zefanja 1:8 de dag
van het offer van de Heere genoemd.
‘Het zal gebeuren op de dag van het offer van de HEERE dat Ik de
vorsten zal straffen, en de koningskinderen, en allen die gekleed
gaan in uitheemse kleding.’ (Zef. 1:8).
Dus de Heere spreekt in Zefanja over een slachtoffer, hetgeen we ook
bij Jesaja en Jeremia vinden. Dat offer wordt in elk van deze profeten
zo gekoppeld aan de dag van de Heere, dat Zefanja deze dag noemt
‘de dag van het offer van de Heere’. Dit betekent dat we, als we willen
vasthouden aan het feit dat het in Openbaring 1:10 om deze dag des
Heeren gaat, tenminste één verwijzing zullen moeten tegenkomen in
het boek Openbaring; en wel een verwijzing dat gelijke trekken
vertoont met de teksten van de profeten. Een gedeelte dat wel het
meest in aanmerking komt is Openbaring 19:11-21. Daarin wordt de
komst van de Heere Jezus met Zijn legerscharen beschreven en lezen
we wat de Heere onder een slachtoffer verstaat.
‘En de legers in de hemel volgden Hem op witte paarden, gekleed
in fijn linnen, wit en smetteloos. En uit Zijn mond kwam een
scherp zwaard, opdat Hij daarmee de heidenvolken zou slaan. En
Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. En Hij treedt de
wijnpersbak van de wijn van de grimmige toorn van de
almachtige God. Er stond op Zijn bovenkleed en op Zijn dij deze
Naam geschreven: Koning der koningen en Heere der heren. En ik
zag één engel dicht bij de zon staan, en hij riep met luide stem
naar alle vogels die hoog aan de hemel vlogen: Kom en verzamel
u voor het avondmaal van de grote God, om te eten vlees van
koningen, en vlees van oversten over duizend, en vlees van
machtigen, en vlees van paarden en van hen die daarop zitten, en
vlees van alle vrijen en van slaven, kleinen en groten.’ (Opb.
19:14-18).
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Wie hier genodigd worden (Zefanja 1:7) is helder: het zijn ‘alle vogels
die hoog aan de hemel vlogen’. De maaltijd die zij zullen eten is vlees
van gedode mensen, de vijanden van God en Zijn volk Israël. Er wordt
in dit Schriftgedeelte niet letterlijk over een offer gesproken zoals in
Zefanja, Jesaja en Jeremia, maar de profeet Ezechiël doet dit wel. Zo
moet deze profeet tegen Gog onder andere spreken:
‘Op de bergen van Israël zult u vallen, u en al uw troepen, en de
volken die met u zijn. Ik heb u aan allerlei soorten roofvogels en
aan de dieren van het veld tot voedsel gegeven. Op het open veld
zult u vallen, want Ík heb het gesproken, spreekt de Heere HEERE.’
(Ez. 39:4, 5).
Dat Openbaring naar dit Schriftgedeelte verwijst is onmiskenbaar,
alleen al door het feit dat het vlees van deze vijanden van God aan de
vogels te eten gegeven wordt.
‘Ik zal Mijn heilige Naam te midden van Mijn volk Israël
bekendmaken en Mijn heilige Naam niet langer laten ontheiligen.
Dan zullen de heidenvolken weten dat Ik de HEERE ben, de Heilige
in Israël.’ (Ez. 39:7).
Die Naam vinden we in veelvoud terug in Openbaring 19. ‘Getrouw en
Waarachtig’ (Opb. 19:11), ‘het Woord van God’ (Opb. 19:13) en
‘Koning der koningen, en Heere der heren’ (Opb. 19:16); en dan is er
ook nog een Naam, die niemand kent dan Hijzelf (Opb. 19:12). Hij gaat
die Naam in het midden van Zijn volk Israël bekendmaken.
Wanneer dan?
‘Zie, het komt en zal gebeuren, spreekt de Heere HEERE. Dit is de
dag waarover Ik gesproken heb.’ (Ez. 39:8).
Dat is de dag van de Heere. Dan zal dit alles gebeuren. ‘De dag des
Heeren’ (Opb. 1:10).
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Nu hebben we nog niet een expliciete verwijzing tussen het offer in
de profeten en de maaltijd in Openbaring gevonden; maar laten we
nog even verder lezen in Ezechiël 39.
‘En u, mensenkind, zo zegt de Heere HEERE: Zeg tegen alle
soorten vogels en tegen alle dieren van het veld: Verzamel u en
kom, kom van rondom bijeen, bij Mijn offer, dat Ik breng, een
groot offer voor u op de bergen van Israël, en eet vlees en drink
bloed. U zult vlees van helden eten en het bloed van de vorsten
van het land drinken: van rammen, lammeren, bokken, jonge
stieren, allemaal gemest vee van Basan. U zult vet eten tot
verzadiging toe en bloed drinken tot dronkenschap toe, van Mijn
offer dat Ik voor u gebracht heb. U zult verzadigd worden aan
Mijn tafel met paarden en ruiters, helden en alle strijdbare
mannen, spreekt de Heere HEERE.’ (Ez. 39:17-20).
Hier wordt wel gesproken van een ‘offer’. Drie keer zelfs, en er wordt
ook naar verwezen dat het een maaltijd, een ‘avondmaal’ (Opb. 19:17)
is in de woorden ‘Mijn tafel’.
Samengevat:
1.

Zefanja 1:7 spreekt over een (slacht)offer op de dag des Heeren.

2.

Zefanja noemt het daarom zelfs de dag van het offer van de
Heere. (Zef. 1:8).

3.

Ook andere Schriftgedeelten spreken over een offer in relatie tot
de dag van de Heere. Voorbeelden hiervan zijn Jesaja 34:6 en
Jeremia 46:10.

4

Jesaja 34:6, 8 en Jesaja 63:1-6 moeten met elkaar vergeleken
worden. Ze gaan over hetzelfde onderwerp.
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5.

In Openbaring, dat als inhoud de dag des Heeren heeft, zoeken
we niet tevergeefs naar iets wat met dit offer te maken heeft.
Openbaring 19:11-21 spreekt van een avondmaal dat aangericht
wordt voor de vogels in de hemel.

6.

Deze uitnodiging voor de vogels lezen we ook in Ezechiël 39. Er is
tussen Ezechiël 39 en Openbaring 19:11-21 te veel overeenkomst
om zo maar overheen te lezen. In de verzen 17 en 19 wordt hier
gesproken van een offer.

7.

Ook Openbaring 19:11-21 en Jesaja 63:1-6 moeten met elkaar
vergeleken worden.

8.

Al deze Schriftgedeelten spreken over de dag des Heeren, de dag
van Zijn toorn de dag van het offer van de Heere.
‘Zie, het komt en zal gebeuren, spreekt de Heere HEERE. Dit is de
dag waarover Ik gesproken heb.’ (Ez. 39:8).

De dag des Heeren bij Zefanja, vervolg
We zijn hiermee nog niet klaar met de dag des Heeren bij Zefanja. In
het laatste deel van dit hoofdstuk wordt deze dag ook weer genoemd.
‘De grote dag van de HEERE is nabij; hij is nabij en nadert zeer
snel. Hoor, de dag van de HEERE! De held zal daar bitter
schreeuwen! Een dag van verbolgenheid is die dag, een dag van
benauwdheid en angst, een dag van verwoesting en vernietiging,
een dag van duisternis en donkerheid, een dag van donkere
wolken, een dag van bazuingeschal en krijgsgeschreeuw tegen de
versterkte steden en tegen de hoge hoektorens. Ik zal de mensen
benauwen, zodat zij zullen gaan als de blinden, want zij hebben
tegen de HEERE gezondigd. Hun bloed zal uitgegoten worden als
stof en hun lichaam als uitwerpselen. Ook hun zilver, ook hun
goud zal hen niet kunnen redden op de dag van de verbolgenheid
van de HEERE. Door het vuur van Zijn na-ijver zal heel dit land
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verteerd worden, want Hij zal zeker en spoedig een vernietigend
einde maken aan alle inwoners van het land.’ (Zef. 1:14-18).
De dag des Heeren krijgt hier verschillende benamingen:
-

een dag van verbolgenheid
een dag van benauwdheid en angst
een dag van verwoesting en vernietiging
een dag van duisternis en donkerheid
een dag van donkere wolken
een dag van bazuingeschal en krijgsgeschreeuw

De eerste vijf benamingen zijn we min of meer in andere bestudeerde
Schriftplaatsen ook al tegengekomen, maar die laatste, ‘de dag van
bazuingeschal’, is nieuw in dit verband.
De dag van het krijgsgeschreeuw (en/of bazuingeschal) vinden we
terug in Leviticus 23 bij de feesten van Israël. Daar wordt het ‘een
gedenkdag aangekondigd door bazuingeschal’ (Lev. 23:24, HSV), ‘een
gedachtenis des geklanks’ (SV) genoemd. De overeenkomst in Zefanja
1:16 en Leviticus 23:24 zit hem in het Hebreeuwse teroea, vertaald
met geschreeuw, geschal en geklank. In Leviticus is de gedachtenis van
teroea. In Zefanja is het de dag van teroea.
In de feesten van de Heere wordt in Leviticus 23 heel mooi Gods plan
in de Persoon van Christus Jezus afgebeeld. Er worden zeven feesten
of hoogtijdagen genoemd:
De voorjaarsfeesten:
-

De najaarsfeesten:

Pascha
Ongezuurde broden
Eerstelingen
Pinksteren

- De gedenkdag van het
bazuingeschal
- Grote verzoendag
- Loofhutten
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De voorjaarsfeesten en de najaarsfeesten waren gescheiden door een
relatief lange periode. De voorjaarsfeesten zijn met de eerste komst
van Christus allemaal vervuld. De najaarsfeesten zijn nog toekomst.
De gedenkdag van het bazuingeschal is de eerste van de drie
najaarsfeesten. Na een lange tijd van stilte in het kerkelijk jaar van
Israël is dit de eerste dag die weer gevierd wordt. Het is de eerste van
de (tien) zogeheten ‘ontzagwekkende dagen’ in de Joodse kalender die
eindigen met Grote Verzoendag. Het zijn dagen van grote ernst en
zelfonderzoek onder de Joden.
De gedenkdag van het bazuingeschal en de Grote Verzoendag zijn op
die manier ook met elkaar verbonden. De kern van Grote Verzoendag
is dat de hogepriester uit het heiligdom komt, nadat hij bij de Heere is
geweest en zichzelf aan het volk laat zien om aan te tonen dat de
verzoening is aangebracht. Grote Verzoendag wijst ons op de
wederkomst van de Heere Jezus uit het hemelse heiligdom. Dat is
bijvoorbeeld de dag van Zacharia 12:10-14.
‘Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem
zal Ik de Geest van de genade en van de gebeden uitstorten. Zij
zullen Mij aanschouwen, Die zij doorstoken hebben. Zij zullen
over Hem rouw bedrijven, als met de rouwklacht over een enig
kind; en zij zullen over Hem bitter klagen, zoals men bitter klaagt
over een eerstgeborene. Op die dag zal in Jeruzalem de
rouwklacht groot zijn, zoals de rouwklacht van Hadad-Rimmon in
het dal van Megiddo. Het land zal rouw bedrijven, elk geslacht
afzonderlijk: het geslacht van het huis van David afzonderlijk en
hun vrouwen afzonderlijk, het geslacht van het huis van Nathan
afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk, het geslacht van het
huis van Levi afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk, het
geslacht van Simeï afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk, al de
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overige geslachten: elk geslacht afzonderlijk en hun vrouwen
afzonderlijk.’ (Zach. 12:10-14).
Naar dit Schriftgedeelte wordt ook verwezen in Openbaring.
‘Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien, ook zij die
Hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde17 zullen
rouw over Hem bedrijven. Ja, amen.’ (Opb. 1:7).
Voorafgaand aan deze komst van de Heere hebben we het aanbreken
van de dag des Heeren en dat is de gedenkdag die wordt aangekondigd
door bazuingeschal. Daarom wordt de dag des Heeren in Zefanja
gelijkgesteld aan de dag van bazuingeschal en krijgsgeschreeuw. Het is
dan ook veelzeggend dat Johannes een luide stem hoorde als van een
bazuin toen hij ‘in de geest’ was op Patmos op de dag des Heeren en
dat bazuinen in het verdere van de Openbaring ook zo´n grote rol
spelen.
Waar ik verder op wil wijzen is dat de dag des Heeren bij Zefanja gaat
over het land en over de inwoners van het land. Dat zien we ook bij de
profeet Joël. Ook hij combineert de dag des Heeren met de inwoners
van het land.
‘Kondig een vasten tijd af, roep een bijzondere samenkomst
bijeen, verzamel de oudsten en alle inwoners van het land in het
huis van de HEERE, uw God, en roep tot de HEERE. Ach, die dag!
Ja, de dag van de HEERE is nabij, en hij zal komen als een
verwoesting van de Almachtige.’ (Joël 1:14, 15).
‘Blaas de bazuin in Sion, sla alarm op Mijn heilige berg, laat alle
inwoners van het land sidderen, want de dag van de HEERE
komt, ja, is nabij!’ (Joël 2:1).

17

Alle stammen van het land, namelijk Israël.
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In Zefanja 1:18 zien we ook dat de dag des Heeren alles te maken heeft
met het land en de inwoners van het land.
‘Ook hun zilver, ook hun goud zal hen niet kunnen redden op de
dag van de verbolgenheid van de HEERE. Door het vuur van Zijn
na-ijver zal heel dit land verteerd worden, want Hij zal zeker en
spoedig een vernietigend einde maken aan alle inwoners van het
land.’ (Zef. 1:18).
Met deze inwoners van het land ligt er ook weer een koppeling naar
Openbaring. In dat boek is ‘zij, die op de aarde wonen’ een telkens
terugkerende term. ‘Zij, die op de aarde wonen’ is evengoed en in de
context van de Openbaring en de dag des Heeren naar mijn idee beter
te vertalen met ‘zij, die in het land wonen’.18
Samengevat:
1.

De dag des Heeren bij Zefanja wordt ook genoemd de dag van
het bazuingeschal en krijgsgeschreeuw (teroea).

2.

Leviticus 23:24 verwijst met het woordje teroea typologisch naar
deze dag, van de komst van de Heere.

3.

Zoals de gedenkdag van het bazuingeschal een voorloper is van
de Grote Verzoendag, zo kondigt het begin van de dag des
Heeren de komst van de Heere aan.

4.

De dag des Heeren heeft te maken met de inwoners van het land
Israël. Dat zien we ook terug in Openbaring waar we ‘zij, die op
de aarde wonen’ ook kunnen vertalen met ‘zij, die in het land
wonen.’

18

In een andere brochure in deze reeks, getiteld, ‘Zij, die op de aarde wonen’
maak ik hier een aparte studie naar.
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De dag des Heeren bij Maleachi
Maleachi eindigt zijn profetie ook met de dag des Heeren.
‘Ziet, Ik zend tot u de profeet Elia, voordat de dag van de HEERE
komt, die grote en ontzagwekkende dag.’ (Mal. 4:5).
Hier wordt de komst van de profeet Elia aangekondigd voor de komst
van de dag van de HEERE. Die dag wordt in vers 1 aangekondigd als
een brandende oven.
‘Want ziet, die dag komt, brandend als een oven. Dan zullen alle
hoogmoedigen en allen die goddeloosheid doen, stoppels
worden. En de dag die komt, zal ze in vlam zetten, zegt de HEERE
van de legermachten, Die van hen wortel noch tak zal overlaten.’
(Mal. 4:1).
Dit doet ons denken aan hoe Johannes de Doper over de toekomende
toorn sprak. De inhoud van zijn prediking was de nabije komst van het
Koninkrijk:
‘In die dagen trad Johannes de Doper op en hij predikte in de
woestijn van Judea, en zei: Bekeer u, want het Koninkrijk der
hemelen is nabijgekomen.’ (Mat. 3:1, 2).
In deze prediking haalt Johannes ook weer de toekomende toorn aan.
Hij waarschuwt de Farizeeën en de Sadduceeën als zij naar zijn doop
komen, dus waarschijnlijk ook om gedoopt te worden, met de
woorden:
‘Adderengebroed! Wie heeft u laten weten dat u moet vluchten
voor de komende toorn?’ (Mat. 3:7).
We hebben gezien dat ‘toorn’ een woord is dat kenmerkend is voor
Openbaring en ook in de profeten hebben we het meermalen gezien.
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Johannes noemt het hier ook de ‘komende toorn’. Johannes spreekt
hier over de dag des Heeren.
Elia
In Maleachi wordt ons een nieuw aspect van de dag des Heeren
genoemd, namelijk de zending van de profeet Elia. Verrassend, of
misschien juist niet, is dat Johannes de Doper ook alles met deze
profeet te maken heeft.
Als we de beschrijving van Johannes lezen krijgen we van hem dezelfde
strenge en sobere indruk als Elia.
‘Deze Johannes had kleding van kameelhaar en een leren gordel
om zijn middel; zijn voedsel was sprinkhanen en wilde honing.’
(Mat. 3:4).
Van Elia lezen we iets dergelijks.
‘Zij zeiden tegen hem: Het was een man met een haren mantel en
een leren gordel om zijn middel gebonden. Toen zei hij: Dat is Elia,
de Tisbiet.’ (2 Kon. 1:8).
Ook hij moest profeteren voor een goddeloze koning. Elia voor Achab.
Johannes voor Herodes. Waar Elia op de vlucht ging voor de goddeloze
woede van Izébel, de vrouw van Achab, omdat zij hem wilde doden,
werd Johannes onthoofd door de evenzo goddeloze woede van
Herodias, de onrechtmatige vrouw van Herodes. Elia en Johannes
wezen de zonde van de koningen en hun schaamteloze vrouwen aan
en beiden moesten zij daarom lijden. Johannes kondigde de dag des
Heeren aan in zijn prediking over de komende toorn. In het boek waar
het over die dag gaat komen we ook weer een vrouw Izébel tegen. Aan
de engel van de Gemeente te Thyatire moet Johannes onder andere
schrijven:
‘Maar Ik heb enkele dingen tegen u: dat u de vrouw Izebel, die
van zichzelf zegt dat zij een profetes is, ongemoeid haar gang laat
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gaan om te onderwijzen en Mijn dienstknechten te misleiden,
zodat zij hoererij bedrijven en afgodenoffers eten.’ (Opb. 4:20).
Deze Izebel vervult dezelfde duistere rol in Thyatire in de dag des
Heeren als de vrouw van Achab in de tijd van Elia, toen het volk in een
staat van totale afgoderij was terechtgekomen.
Behalve deze duidelijke overeenkomsten tussen Johannes en Elia
identificeert de Heere Jezus Zelf hen ook met elkaar. In Zijn tijd op
aarde was er duidelijk een verwachting van de komst van de profeet
Elia.
Toen Johannes vol twijfel in de gevangenis zat, ongetwijfeld ook vol
spanning in afwachting van zijn executie, stuurde hij twee van zijn
discipelen naar de Heere toe om te vragen of Hij werkelijk Degene was,
Die komen zou en of Johannes dus werkelijk de juiste Persoon als het
Lam van God had aangewezen. Nadat deze twee discipelen een
antwoord vanuit de Schrift hadden gekregen en het duidelijk was dat
Hij het wel moest zijn, richtte de Heere Zich tot de menigte die dit
gesprek tussen Hem en de discipelen hadden gehoord:
‘Toen dezen weggingen, begon Jezus tegen de menigte te zeggen
over Johannes: Waar bent u in de woestijn naar gaan kijken?
Naar een riet dat door de wind heen en weer bewogen wordt?
Maar waar bent u dan naar gaan kijken? Naar iemand in
kostbare kleding gekleed? Zie, zij die kostbare kleding dragen, zijn
in de huizen van de koningen. Maar waar bent u dan naar gaan
kijken? Naar een profeet? Ja, Ik zeg u, zelfs naar veel meer dan
een profeet. Want hij is het over wie geschreven staat: Zie, Ik zend
Mijn engel voor Uw aangezicht, die voor U uit Uw weg gereed zal
maken. Voorwaar, Ik zeg u: Onder hen die uit vrouwen geboren
zijn, is niemand opgestaan die groter is dan Johannes de Doper;
maar wie de minste is in het Koninkrijk der hemelen, is groter dan
hij. En van de dagen van Johannes de Doper af tot nu toe wordt
het Koninkrijk der hemelen geweld aangedaan, en geweldenaars
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grijpen het. Want al de profeten en de Wet hebben tot Johannes
toe geprofeteerd. En als u het wilt aannemen: hij is Elia, die
komen zou. Wie oren heeft om te horen, laat hij horen.’ (Mat.
11:7-15).
In vers 10 verwijst de Heere Jezus expliciet naar Maleachi 3:1:
‘Zie, Ik zend Mijn engel, die voor Mij de weg bereiden zal.’ (Mal.
3:1).
Dat was Johannes. Hij was deze engel; deze boodschapper. En in vers
14 zegt Hij het onomwonden:
‘hij is Elia, die komen zou’.
Johannes wordt hier geïdentificeerd met de engel, die voor de Heere
de weg zou bereiden en met Elia. Met de woorden ‘die komen zou’
bedoelt de Heere te zeggen dat dit was aangekondigd in de Schriften.
De verwijzing is wederom naar Maleachi.
‘Hij is Elia, die komen zou’.
Toch zegt de Heere hier nog iets bij:
‘als u het wilt aannemen’.
Johannes was Elia, die komen zou, maar er was een voorwaarde aan
verbonden voor Israël. ‘Als u het wilt aannemen’. Hebben zij Johannes
ontvangen19 als een profeet? (Mat. 10:41). Dan zouden zij de Heere
ook hebben moeten ontvangen als Wie Hij was: de Zoon des mensen
en de Zoon van God. Maar van Hem lezen wij:

19

Zo wordt het Griekse woord voor ‘aannemen’ meestal vertaalt.
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‘Hij kwam tot het Zijne, maar de Zijnen hebben Hem niet
aangenomen20.’ (Joh. 1:11).
Dat is ook precies wat we lezen in het gesprek dat de Heere met Zijn
discipelen voerde na de verheerlijking op de berg waar Mozes en Elia
verschenen waren aan Petrus, Johannes en Jakobus (Mat. 17:1-9).
‘En Zijn discipelen vroegen Hem: Waarom zeggen de
Schriftgeleerden dan dat Elia eerst moet komen? Jezus
antwoordde en zei tegen hen: Elia zal wel eerst komen en alles
herstellen. Ik zeg u echter dat Elia al gekomen is, en ze hebben
hem niet erkend, maar ze hebben met hem gedaan alles wat ze
wilden; zo zal ook de Zoon des mensen door hen lijden. Toen
begrepen de discipelen dat Hij tot hen over Johannes de Doper
gesproken had.’ (Mat. 17:10-13).
De Schriftgeleerden wisten in elk geval dat Elia eerst moest komen.
Waarschijnlijk was dat ook wel een argument dat deze geleerde
mannen tegen de discipelen gebruikten: jullie Rabbi kan de Messias
helemaal niet zijn, omdat Elia eerst moet komen. Daarom kwamen ze
tot Heere en vroegen Hem hoe dat dan allemaal zat. De Heere
antwoordde dat Elia allang gekomen was, maar dat hij heeft moeten
lijden en sterven, net zoals Christus Zelf zou gaan doen. De Koning zou
door hen worden verworpen en zo hebben zij ook Zijn voorloper niet
aangenomen. Dus ‘als u het wilt aannemen’ was een voorwaarde. Aan
die voorwaarde voldeed Israël niet. Ze hadden hem niet aangenomen.
Als zij hem wel hadden aangenomen, dan hadden zij ook Christus aan
moeten nemen; want Johannes de Doper wees op Hem. Voor de
discipelen was het duidelijk. De Heere sprak tegen hen over Johannes
de Doper.
In dit aangehaald Schriftgedeelte spreekt de Heere ook in de
toekomende tijd. ‘Elia zal wel eerst komen en alles herstellen.’ Ofwel,
Johannes zou Elia geweest zijn als Israël hem had aangenomen. Dat
20

Dit is een ander Grieks woordje dan in Mattheüs 11:14.
41

hebben zij niet gedaan, dus nu verwachten wij een ander, die zal
komen om alles te herstellen als de voorloper van de Messias. Het
woord dat de Heere hier gebruikt is hetzelfde als wat de discipelen in
Handelingen 1:6 gebruiken als zij aan de Heere hun vraag over het
Koninkrijk stellen.
‘Zij dan die samengekomen waren, vroegen Hem: Heere, zult U in
deze tijd voor Israël het Koninkrijk weer herstellen?’ (Hand. 1:6).
Johannes kwam als de stem van de roepende in de woestijn.
‘Bereid de weg van de HEERE, maak recht in de wildernis een
gebaande weg voor onze God. Alle dalen zullen verhoogd
worden, alle bergen en heuvels zullen verlaagd worden; wat krom
is, zal recht worden; wat rotsachtig is, zal tot een vlakte worden.
De heerlijkheid van de HEERE zal geopenbaard worden, en alle
vlees tezamen zal het zien, want de mond van de HEERE heeft
gesproken. Een stem zegt: Roep! En hij zegt: Wat moet ik roepen?
Alle vlees is gras en al zijn goedertierenheid als een bloem op het
veld. Het gras verdort, de bloem valt af, als de Geest van de
HEERE erover blaast. Voorwaar, het volk is gras. Het gras verdort,
de bloem valt af, maar het Woord van onze God bestaat voor
eeuwig. Klim op een hoge berg, Sion, verkondigster van een
goede boodschap; verhef uw stem met kracht, Jeruzalem,
verkondigster van een goede boodschap. Verhef die, wees niet
bevreesd. Zeg tegen de steden van Juda: Zie, uw God! Zie, de
Heere HEERE! Met kracht zal Hij komen, en Zijn arm zal heersen.
Zie, Zijn loon heeft Hij bij Zich, Zijn arbeidsloon gaat voor Hem uit.
Als een herder zal Hij Zijn kudde weiden: Hij zal de lammetjes in
Zijn armen bijeenbrengen en in Zijn schoot dragen; de zogenden
zal Hij zachtjes leiden.’ (Jes. 40:4-11).
Het gaat hier over het herstel van het Koninkrijk aan Israël. De Heere
spreekt hier van Sion, Jeruzalem en de steden van Juda (Jes. 40:9). Dit
is het herstel van Israël, waar de discipelen om vroegen. Dat is ook het
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herstel van alle dingen waar Petrus in zijn toespraak over spreekt, een
herstel dat in zal treden bij de wederkomst van de Heere en de
bekering van Israël.
‘Maar God heeft op die manier vervuld wat Hij bij monde van al
Zijn profeten aangekondigd had, namelijk dat de Christus lijden
zou. Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist
worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het
aangezicht van de Heere, en Hij Jezus Christus zal zenden, Die
tevoren aan u verkondigd is. Hem moet de hemel ontvangen tot
de tijden waarin alle dingen worden hersteld21, waarover God
gesproken heeft bij monde van al Zijn heilige profeten door de
eeuwen heen.’ (Hand. 3:18-21).
Waarom zegt Johannes de Doper dan niet onomwonden dat hij Elia is?
Toen de Joden een aantal priesters en Levieten naar hem toestuurden
met de opdracht om eens te onderzoeken wie hij nu eigenlijk was
ontkende hij dat hij Elia was.
‘En zij vroegen hem: Wat dan? Bent u Elia? En hij zei: Ik ben het
niet.’ (Joh. 1:21).
Toch was Johannes zich wel heel erg bewust van zijn taak als
wegbereider. Hij wist heel goed wie hij was, wat zijn roeping was en
waar hij voor gekomen was. In feite was het bij zijn geboorte al
duidelijk dat er een bijzonder mens in de wereld was gekomen.
‘En er kwam vrees over allen die rondom hen woonden, en in heel
het bergland van Judea werd veel over al deze dingen gesproken.
En allen die het hoorden, namen het ter harte en zeiden: Wat zal
er toch van dit kind worden? En de hand van de Heere was met
hem.’ (Luk. 1:65, 66).
21

Letterlijk: ‘tot de tijden van het herstel van alle dingen’. Het Griekse woordje
‘herstel’ is het zelfstandig naamwoord bij het werkwoord voor ‘herstellen’ in
Mattheüs 17:11 en Handelingen 1:6.
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Of Johannes al dan niet Elia zou zijn, hing af van de bekering van Israël.
Johannes kon op dat moment dus helemaal niet zeggen dat hij Elia
was. Hij zou Elia zijn, als zij hem zouden aannemen en dus ook de
Messias zouden aannemen.
Daarom staat er nog voor zijn geboorte van deze wegbereider
geschreven dat hij voor Hem uit zou gaan in de geest en de kracht van
Elia om de Heere een toegerust volk te bereiden.
‘Maar de engel zei tegen hem: Wees niet bevreesd, Zacharias,
want uw gebed is verhoord en uw vrouw Elizabet zal u een zoon
baren en u zult hem de naam Johannes geven. En er zal blijdschap
en vreugde voor u zijn en velen zullen zich over zijn geboorte
verblijden, want hij zal groot zijn voor de Heere. Geen wijn en
geen sterke drank zal hij drinken en hij zal al van de moederschoot
af met de Heilige Geest vervuld worden, en hij zal velen van de
Israëlieten bekeren tot de Heere, hun God. En hij zal voor Hem
uit gaan in de geest en de kracht van Elia, om het hart van de
vaderen te bekeren tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de
bedachtzaamheid van de rechtvaardigen, om voor de Heere een
toegerust volk gereed te maken.’ (Luk. 1:13-17).
Johannes ontkende dus zelf Elia te zijn. Maar het volk was zich er zeer
van bewust dat zij in bijzondere tijden leefden en dat de komst van Elia
echt aanstaande moest zijn. Toen de Heere op een dag aan Zijn
discipelen vroeg wie de mensen zeiden dat Hij was kreeg Hij als
antwoord dat sommigen dachten dat Hij Johannes de Doper was,
anderen Elia en weer anderen vermoedden dat Hij Jeremia of een van
de andere profeten was (Mat. 16:14).
Ook Herodes hoorde van de wonderen die de Heere Jezus deed en hij
werd daar behoorlijk onrustig onder.
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‘En koning Herodes hoorde het (want Zijn Naam was bekend
geworden) en zei: Johannes die doopte, is uit de doden opgewekt
en daarom zijn die krachten werkzaam in Hem.’ (Mark. 6:14).
Maar anderen hadden hier dus ook weer andere gedachten over en
wellicht gonsde het aan het hof van de goddeloze koning van de
tegenstrijdige geruchten.
‘Anderen zeiden: Hij is Elia; en weer anderen zeiden: Hij is een
profeet, of Hij is als een van de profeten.’ (Mark. 6:15).
Toen de Heere in die beangstigende verlatenheid de afschuwelijke
woorden uitschreeuwde tot God, ontstond er ook meteen een
discussie of Elia op dat moment dan zou komen.
‘En vanaf het zesde uur kwam er duisternis over heel de aarde,
tot het negende uur toe. Ongeveer op het negende uur riep Jezus
met een luide stem: Eli, Eli, lama sabachtani? Dat betekent: Mijn
God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten? Sommigen van hen
die daar stonden, zeiden, toen zij dit hoorden: Hij roept Elia. En
meteen snelde een van hen toe, nam een spons, doordrenkte die
met zure wijn, stak hem op een rietstok en hij gaf Hem te drinken.
Maar de anderen zeiden: Houd op, laten wij zien of Elia komt om
Hem te verlossen. (Mat. 27:45-49).
De menigte verstond het verkeerd en dacht dat Hij Elia aanriep. Ook
hierin zien we weer dat er nog steeds een ernstige verwachting was
dat de profeet elk moment kon komen. Ook verwachtten zij kennelijk
grote wonderen van hem.
De twee getuigen
Openbaring spreekt van twee getuigen met in elk geval een Eliaachtig karakter. Dat een van hen werkelijk deze profeet is, is meer
dan waarschijnlijk.
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De vraag van de discipelen in Mattheüs 17 hoe de Schriftgeleerden
zeggen dat Elia eerst moet komen (Mat. 17:10) was waarschijnlijk
ingegeven door de bijzondere gebeurtenis op de berg. Die
gebeurtenis, de verheerlijking van Christus (Mat. 17:1-8), werd door
Hemzelf aangekondigd en vergeleken met Zijn komst.
‘Voorwaar, Ik zeg u: Er zijn sommigen van hen die hier staan, die
de dood niet zullen proeven voordat zij de Zoon des mensen
hebben zien komen in Zijn Koninkrijk.’ (Mat. 16:28).
Zes dagen later zonderde de Heere Petrus, Jakobus en Johannes af om
met Hem mee te gaan de berg op. Daar zagen zij Hem van gedaante
veranderd worden.
‘Zijn gezicht straalde als de zon en Zijn kleren werden wit als het
licht.’ (Mat. 17:2).
Eveneens zagen en hoorden zij Mozes en Elia met Hem praten (Mat.
17:3).
Ongeveer dertig jaar later stond deze gebeurtenis nog duidelijk op het
netvlies van Petrus en hij schrijft er beeldend over in zijn tweede brief.
‘Maar ik zal mij ook voortdurend beijveren dat u na mijn
heengaan deze dingen in gedachten blijft houden. Want wij zijn
geen kunstig bedachte verzinsels gevolgd, toen wij u de kracht en
de komst van onze Heere Jezus Christus bekendmaakten, maar
wij zijn ooggetuigen geweest van Zijn majesteit. Want Hij heeft
van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen, toen een stem
als deze van de verheven heerlijkheid tot Hem kwam: Dit is Mijn
geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb. En deze stem
hebben wij gehoord, toen deze vanuit de hemel kwam, terwijl wij
met Hem op de heilige berg waren.’ (2 Pet. 1:15-18).
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De verheerlijking van de Heere Jezus Christus op de berg is een beeld
van Zijn komst. Drie van Zijn discipelen waren daar ooggetuigen van.
Deze gebeurtenis was als het ware het teken en zegel van Zijn komst
om Zijn Koninkrijk op te richten.
In Openbaring 11 worden er twee getuigen genoemd.
‘En Ik zal Mijn twee getuigen macht geven, en zij zullen, in
rouwkleding gekleed, twaalfhonderdzestig dagen lang
profeteren. Zij zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaars, die
voor de God van de aarde staan. En als iemand hun schade wil
toebrengen, komt er vuur uit hun mond en dat verslindt hun
vijanden. En als iemand hun schade wil toebrengen, moet hij op
dezelfde manier gedood worden. Zij hebben macht de hemel te
sluiten, zodat er geen regen zal vallen in de dagen dat zij
profeteren. En zij hebben macht over de wateren om die in bloed
te veranderen, en de aarde te treffen met allerlei plagen, zo vaak
zij dat willen. En wanneer zij hun getuigenis volbracht hebben, zal
het beest dat uit de afgrond opkomt, oorlog met hen voeren en
het zal hen overwinnen en hen doden. En hun dode lichamen
zullen liggen op de straat van de grote stad, die in geestelijke zin
genoemd wordt Sodom en Egypte, waar ook onze Heere werd
gekruisigd.’ (Opb. 11:3-8).
De plaats waar zich dit alles afspeelt is Jeruzalem. Dat is de stad die in
geestelijke zin wordt aangeduid met Sodom en Egypte en waar de
Heere is gekruisigd. Er wordt een aantal dingen van deze twee
getuigen gezegd die heel sterk op Mozes en Elia duiden. Als we
bedenken dat de verheerlijking van de Heere Jezus Christus over Zijn
komst ging en dat Mozes en Elia daarbij aanwezig waren en dat de
Heere Zelf zegt dat Elia wel eerst zal komen (Mat. 17:11), wordt het
toch wel heel waarschijnlijk dat een van deze twee Elia zal zijn. In elk
geval zijn er bij mijn weten geen andere personen in de Schrift bekend
die in aanmerking zouden kunnen komen.
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De dingen die op Elia wijzen zijn het vuur uit de mond van deze twee
mannen om hun vijanden te verslinden en de macht om de hemel toe
te sluiten zodat het niet regent.
Het vuur verwijst naar 2 Koningen 1, waar de vijanden van Elia letterlijk
door vuur verslonden worden. Elia spreekt een woord en er komt vuur
uit de hemel neer die de hoofdman met zijn vijftig mannen verteert.
‘Zij zeiden tegen hem: Het was een man met een haren mantel
en een leren gordel om zijn middel gebonden. Toen zei hij: Dat is
Elia, de Tisbiet. En hij stuurde een hoofdman over vijftig naar
hem toe met zijn vijftigtal. Toen deze naar hem toe klom– want
zie, Elia zat op de top van een berg– sprak hij tot hem: Man
Gods, de koning heeft gesproken: Kom naar beneden! Maar Elia
antwoordde en sprak tot de hoofdman over vijftig: Als ik een
man Gods ben, laat er dan vuur uit de hemel neerkomen en u en
uw vijftigtal verteren. Toen kwam er vuur uit de hemel neer en
dat verteerde hem en zijn vijftigtal.’ (2 Kon. 1:8-10).
Dit werd nog een keer herhaald, totdat men erachter kwam dat er
met Gods profeet niet te spotten viel.
De macht om de hemel toe te sluiten zodat het lange tijd niet regent,
verwijst naar het allereerste optreden van deze Elia de Tisbiet.
‘En Elia, de Tisbiet, uit de inwoners van Gilead, zei tegen Achab:
Zo waar de HEERE, de God van Israël, leeft, voor Wiens
aangezicht ik sta, er zal deze jaren geen dauw of regen komen,
behalve op mijn woord!’ (1 Kon. 17:1).
Als een van deze getuigen inderdaad Elia is, dan loopt er wederom een
lijn van Maleachi naar de dag des Heeren, via deze profeet.
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Samengevat:
1.

Elia zou komen als de voorloper van de Heere Jezus (Mal. 4:5).

2.

Hij komt om alle dingen te herstellen (Jes. 40:1-11).

3.

Johannes de Doper zou Elia geweest zijn als zij hem als zodanig
hadden aangenomen (Mat. 11:14).

4.

Zij hadden met Johannes gedaan als met de Heere. Ook hij moest
lijden van de leiders van het volk. Hij is verworpen (Mat. 17:12).

5.

Het herstel van alle dingen, het herstel van het Koninkrijk aan
Israël werd ook gedurende de tijd van Handelingen nog
verwacht. (Hand. 1:6; 3:21).

6.

De Koning is niet wedergekomen en de oprichting van het
Koninkrijk is uitgesteld.

7.

Elia zal nog komen (Mat. 17:11). Een van de twee getuigen in
Openbaring 11 is waarschijnlijk Elia.
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De dag des Heeren in het Nieuwe Testament
Ook in het Nieuwe Testament wordt er gesproken van de dag des
Heeren. In 1 Thessalonicenzen 5:2 schrijft Paulus bijvoorbeeld:
‘Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als
een dief in de nacht.’ (1 Thess. 5:2).
Hij leidde deze woorden in met de mededeling dat het niet nodig was
dat hij hen schreef over ‘de tijden en de gelegenheden’. Deze tijden en
gelegenheden staan in verband met de komst van het Koninkrijk. Dat
zijn precies de woorden die de Heere gebruikte toen Hij Zijn discipelen
antwoordde op de vraag of Hij Zijn Koninkrijk in deze tijd aan Israël
weer zou herstellen.
‘En Hij zei tegen hen: Het komt u niet toe de tijden of
gelegenheden te weten die de Vader in Zijn eigen macht gesteld
heeft.’ (Hand. 1:7).
Waarom was het niet nodig dat Paulus de Thessalonicenzen daarover
schreef?
Omdat zij het allemaal al wisten. Paulus kon hun schrijven dat zij heel
goed wisten hoe de dag des Heeren aan zou breken, namelijk als een
dief in de nacht. Daarin waren ze grondig onderwezen. Ze wisten het
heel goed. Ze waren onderwezen in alle details van de parousia. De
Heere had Zijn discipelen hier uitgebreid in onderwezen. Mattheüs 24
en 25 gaan hier helemaal over. Ook het komen als een dief in de nacht
hoorde bij dit onderwijs.
‘Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw
Heere komen zal. Maar weet dit, dat als de heer des huizes
geweten had in welke nachtwake de dief komen zou, hij
waakzaam geweest zou zijn, en niet in zijn huis zou hebben laten
inbreken. Weest ook u daarom bereid, want op een uur waarop u
het niet zou denken, zal de Zoon des mensen komen.’ (Mat. 24:4244).
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Ongetwijfeld heeft Petrus hieraan gedacht toen hij vele jaren later
over de komst van de dag des Heeren aan zijn Joodse lezers schreef.
‘De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als
traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet
dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen.
Maar de dag van de Heere zal komen als een dief in de nacht.
Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen
brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen
verbranden.’ (2 Pet. 3:9, 10).
De vraag is natuurlijk waarom Paulus de Thessalonicenzen hierin zo
grondig had onderwezen.
In de eerste plaats natuurlijk omdat het bij de volledige raad van God
hoorde. Het was Zijn plan en Paulus hield hen daar niets van achter.
Er was nog een reden. De Thessalonicenzen, net als de lezers van de
brieven van Petrus, leefden in afwachting van het aanbreken van de
dag des Heeren. Zij leefden in de periode dat het Evangelie van het
Koninkrijk nog uitging onder Israël. Zij leefden in de verwachting van
de directe komst van de Heere. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het negende
en tiende vers van het eerste hoofdstuk.
‘Want zij vermelden zelf over ons hoezeer wij ingang bij u
gekregen hebben en hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd
hebt om de levende en waarachtige God te dienen, en Zijn Zoon
uit de hemelen te verwachten, Die Hij uit de doden heeft
opgewekt, namelijk Jezus, Die ons verlost van de komende toorn.’
(1 Thes. 1:9, 10).
Er ging een gerucht van deze groep gelovigen in Thessalonica uit. Het
had luid geklonken in al de wijde omstreken van deze stad. Zij
verwachtten de Heere uit de hemelen. Zij verwachtten Iemand Die was
opgewekt uit de doden en naar de hemel was gevaren. Het Evangelie
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van de verlossing van de komende toorn was door hen wijd verspreid
geworden en deze Thessalonicenzen maakten ernst van hun
verwachting; zozeer dat men het serieus nam. Zoveel valt wel op te
maken uit de toon waarop Paulus dit schrijft. Dat zegt wel wat. Voor
de Grieken was de opstanding uit de doden een dwaasheid (Hand.
17:31, 32), maar door het standvastige geloof van de Thessalonicenzen
had het Woord van God luid geklonken, niet alleen in Macedonië en
Achaje, maar in alle plaatsen.
In hoofdstuk 2 noemt Paulus ook weer de parousia, hetgeen
kenmerkend is voor de wederkomst van de Heere.
‘Maar nu wij, broeders, voor een korte tijd van u gescheiden
waren– wat betreft het gezicht, niet wat betreft het hart– hebben
wij ons des te meer beijverd om uw gezicht te zien, met grote
begeerte. Daarom hebben wij naar u toe willen komen (althans
ik, Paulus), een- en andermaal, maar de satan heeft het ons
verhinderd. Want wat is onze hoop of blijdschap of erekroon?
Bent ook u dat niet voor het aangezicht van onze Heere Jezus
Christus bij Zijn komst? U bent immers onze heerlijkheid en
blijdschap.’ (1 Thes. 2:17-20).
Paulus vertelt de Thessalonicenzen hier hoeveel zij voor hem
betekenen. Daarom wilde hij zo graag naar hen toe komen, maar tot
dan toe had de satan hem daarin belet. Daarna noemt hij hen zijn
hoop, blijdschap en kroon voor het aangezicht van de Heere Jezus bij
Zijn parousia. Paulus spreekt eerst van zijn eigen komst naar
Thessalonica.
Hij legt hen uit waarom hij zo graag wil komen. Daarna gaat hij over op
de komst van de Heere. Het is niet te ver gezocht om hieruit af te
leiden dat Paulus bedoelt dat de komst van Christus weleens eerder
zou kunnen zijn dan zijn eigen komst naar Thessalonica.
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Parousia
Het woordje parousia, dat voor de komst van Christus gebruikt wordt,
komt voor het eerst voor in Mattheüs 24 en wel vier keer. Het gebruik
daar stempelt ook meteen de betekenis van dit woord en wijst ons op
die grote gebeurtenis van de wederkomst van de Heere Jezus Christus.
De discipelen vroegen de Heere op de Olijfberg dingen aangaande de
toekomst. Zij stelden Hem drie vragen waar de Heere
achtereenvolgens op ingaat.
‘Toen Hij op de Olijfberg zat, gingen de discipelen naar Hem toe
toen zij alleen waren, en zeiden: Zeg ons, wanneer zullen deze
dingen gebeuren? En wat is het teken van Uw komst en van de
voleinding van de wereld?’22 (Mat. 24:1-3).
De tweede vraag gaat dus over Zijn komst, de parousia. Op die vraag
krijgen de apostelen ruimschoots antwoord.
‘Want zoals de bliksem vanuit het oosten komt en zichtbaar is tot
in het westen, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.’
(Mat. 24:27).
‘Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de
Zoon des mensen zijn.’ (Mat. 24:37).
‘Want zoals ze bezig waren in de dagen voor de zondvloed met
eten, drinken, trouwen en ten huwelijk geven, tot aan de dag
waarop Noach de ark binnenging, en het niet merkten, totdat de
22

De voleinding van de wereld geeft bij velen nog steeds het idee dat de Heere
hier spreekt over het absolute einde. Maar daar gaat het hier helemaal niet over
en dat gaat bij Zijn komst ook helemaal niet gelijk gebeuren. Hij komt om te
regeren en te richten; niet om de wereld te vernietigen. Hij komt om Zijn plan te
volvoeren, niet om alleen maar een groep gelovigen naar de hemel te leiden.
Het Grieks is sunteleia tou aionos. Het is de periode waarin alle lijnen van deze
aioon samenkomen en leiden tot de komst van het Koninkrijk.
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zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van
de Zoon des mensen zijn.’ (Mat. 27:38, 39).
Dit is de parousia. Hier wachtten de Thessalonicenzen op en deze
verwachting had luid geklonken in de wijde omstreken van
Thessalonica.
Opgenomen in de wolken
Hoewel de Thessalonicenzen door Paulus niet meer onderwezen
hoefden te worden in de tijden en gelegenheden in het algemeen,
waren ze in één ding toch wel onwetend gebleven. Die onwetendheid
was een oorzaak van bedroefdheid en verwarring in de gemeente. De
komst van de Heere bleef uit en sommigen van de gelovigen waren
ontslapen. Hoe kan dat nu? Met die vraag kwam Timotheüs bij Paulus
terug van zijn bezoek aan de gemeente. Timotheüs vertelde hem over
die verwarring waarin zij verkeerden. Daarom gaat Paulus hen
vertellen van ‘de opname’.
‘Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van
hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent zoals ook de
anderen, die geen hoop hebben.’ (1 Thes. 4:13).
Dit is de reden waarom Paulus de verzen schrijft die hierna komen. De
Thessalonicenzen wisten heus wel van de opstanding der doden. Dat
was de grote hoop die Paulus ook hun verkondigd had. De dood had
niet het laatste woord. Daar zat het probleem niet zozeer. Het
probleem en de oorzaak van droefheid was dat zij hadden verwacht
dat zij allemaal de wederkomst van de Heere mee zouden maken. Er
was een voortdurend uitzicht op Zijn komst. Een vurig verlangen leefde
in hun hart om daadwerkelijk bij Hem te mogen zijn. Toch liep het
allemaal anders. Sommigen ontsliepen en daardoor kwam er
droefheid in de gemeente. Waar bleef de komst van de Heere?
Daarom vertroost Paulus hen met de volgende woorden.
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‘Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook
God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn,
terugbrengen met Hem. Want dit zeggen wij u met een woord
van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst
van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want
de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel
en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden
die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de
levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen
worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de
lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Zo dan, troost elkaar
met deze woorden. (1 Thes. 4:14-18).
Degenen die gestorven waren, zouden degenen die levend waren
overgebleven, voorgaan. In de komst van de Heere zouden zij die
ontslapen waren in deze verwachting op Hem, (eerst) opgewekt
worden en met degenen die levend waren overgebleven opgenomen
worden, de Heere tegemoet in de lucht. De doden zouden zelfs dus
voorgaan. Er was geen reden voor droefheid; zeker niet zo’n droefheid
als hen die deze hoop op Hem helemaal niet hadden.
Uit dit gedeelte blijkt ook weer de verwachting waarmee de apostel en
zijn lezers leefden. Zij verwachtten dat zij de parousia mee zouden
gaan maken: ‘wij, de levenden die overgebleven zijn’. Maar de komst
van de Heere is uitgesteld. Dat heeft ook weer te maken met Johannes
1:11.
‘Hij kwam tot het Zijne, maar de Zijnen hebben Hem niet
aangenomen.’ (Joh. 1:11).
Israël heeft de Messias niet aangenomen en het volk heeft de Koning
verworpen. De wederkeer van het volk tot God bleef uit en daarom
hebben we tot nu toe ook de wederkeer van God tot het volk nog niet
gezien. De verwachting van de parousia heeft plaatsgemaakt voor de
prediking van het geheimenis onder de heidenen. Dat betekent niet
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dat God Zijn volk voor altijd heeft verstoten. Op de suggestie alleen al
antwoordt Paulus met: ‘volstrekt niet!’ Dat betekent dat God verder
zal gaan met Zijn volk en Zijn beloften aan hen zal vervullen en Zijn plan
ermee zal volvoeren. De hoop op de bekering van Israël is uitgesteld
en daarmee ook de verwachting van de parousia.
2 Thessalonicenzen
Hoezeer de Thessalonicenzen leefden in de verwachting van de komst
van de dag des Heeren blijkt ook uit de tweede brief die Paulus hun
schreef. Hem was geboodschapt dat de gelovigen aan het wankelen
gebracht waren door valse berichten. Zij werden ertoe gebracht om te
geloven dat de dag des Heeren al was aangebroken.
‘En wij vragen u dringend, broeders, met betrekking tot de
komst23 van onze Heere Jezus Christus en onze vereniging 24 met
Hem, dat u niet snel aan het wankelen wordt gebracht of
verschrikt, niet door een uiting van de geest, niet door een woord,
en ook niet door een brief die van ons afkomstig zou zijn, alsof de
dag van Christus25 al aangebroken zou zijn.’ (2 Thess. 2:1, 2).
De dag des Heeren kon nog helemaal niet aangebroken zijn en daarom
corrigeert Paulus hen. Eerst moest de afval komen en de mens van de
wetteloosheid, de zoon van het verderf geopenbaard worden. (2
Thess. 2:3).
Een andere aanwijzing voor het feit dat de Thessalonicenzen leefden
bij de parousia is hoofdstuk 3. Sommigen waren opgehouden met
werken, waarschijnlijk om deze reden dat het weinig zin meer had (2
Thes. 3:11). Ook dit moest Paulus corrigeren.

23

parousia
SV ‘toevergadering’, bijeenbrenging, zoals in Mattheüs 24:31, bijeenbrengen.
25
De Griekse uitgave van het NT van Nestle-Aland (28e editie) geeft hier dag des
Heeren. Op grond van andere bronteksten dan die waarmee de HSV tot stand is
gekomen, menen zij dat dit de correcte tekst is.
24
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Samenvattend:
1.

De dag des Heeren speelt in deze vroege brieven van Paulus aan
de Thessalonicenzen een grote rol.

2.

De dag des Heeren komt voor in 1 Thessalonicenzen 5:2 en 2
Thessalonicenzen 2:1. In 1:10 van deze brief staat overigens ‘in
die dag’ hetgeen ook een verwijzing is naar de dag des Heeren.

3.

De Thessalonicenzen verwachtten de parousia.

4.

De parousia is de komst en aanwezigheid26 van de Zoon des
mensen naar en op aarde; ‘de opname’ houdt hier direct verband
mee. De Bijbel beschrijft dat nergens als een of andere mystieke
gebeurtenis waardoor een groep gelovigen plotseling op
onverklaarbare wijze van de aardbodem is verdwenen.

5.

Hun verwachting van de komst van de Heere was zo prominent
dat er in de wijde omstreken over werd gesproken.

6.

Het opgenomen worden in de wolken de Heere tegemoet staat
in het teken van de verwachting van deze parousia. De gelovigen
waren in verwarring gebracht, omdat sommigen al ontslapen
waren, zonder dat de wederkomst had plaatsgevonden. Dat leek
tegenstrijdig aan wat Paulus hun had verteld.

7.

Valse geruchten circuleerden en brachten de gelovigen van
streek, omdat zij dachten dat de dag des Heeren al was
aangebroken. Paulus vermaant hen dat dit helemaal niet kan en
hij verwijst hen dan naar dingen die hij hun had verteld toen hij
bij hen was.

26

Kenmerkend voor het woord parousia is niet alleen de komst van een persoon
naar een plaats, maar juist ook diens verblijf aldaar. Het woord is niet alleen
voorbehouden aan de toekomst van de Heere Jezus.
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8.

Sommigen meenden niet meer te hoeven werken omdat de
komst van de Heere aanstaande was. Ook op dit gedrag grijpt
Paulus in.

De dag des Heeren bij de Korinthiërs
Ook de brieven aan de Korintiërs zijn vroege brieven en ook hierin
vinden we de dag des Heeren terug. De eerste keer in vers 8 van
hoofdstuk 1.
‘Ik dank mijn God altijd voor u, vanwege de genade van God die
u gegeven is in Christus Jezus. U bent namelijk in alles rijk
geworden in Hem, in alle spreken en alle kennis, naarmate het
getuigenis van Christus bevestigd is onder u, zodat het u aan
geen genadegave ontbreekt, terwijl u de openbaring van onze
Heere Jezus Christus verwacht. God zal u ook bevestigen tot het
einde toe, zodat u onberispelijk zult zijn op de dag van onze Heere
Jezus Christus. God is getrouw, door Wie u geroepen bent tot de
gemeenschap van Zijn Zoon Jezus Christus, onze Heere.’ (1 Kor.
1:4-9).
Opmerkelijk is dat de dag des Heeren hier ook in direct verband staat
met de Openbaring van onze Heere Jezus Christus. Dat is wat deze
Korinthiërs verwachtten. De Openbaring van Jezus Christus is dat wat
er allemaal te gebeuren staat en wat we kunnen lezen in het
gelijknamige Bijbelboek. De Openbaring van de Heere Jezus Christus is
een gebeurtenis die in de toekomst ligt. Deze Openbaring vindt plaats
in Zijn dag, de dag des Heeren. Daar leefden ook de Korintiërs bij, net
als de Thessalonicenzen.
1 Korinthe 3:13 is ook een verwijzing naar die dag.
‘Of nu iemand op dit fundament bouwt met goud, zilver,
edelstenen, hout, hooi of stro, ieders werk zal openbaar worden.
De dag zal het namelijk duidelijk maken, omdat die in vuur
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verschijnt. En hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven.’ (1 Kor.
3:12, 13).
Die dag gaat het werk van de verschillende bouwmeesters laten zien.
Degene van wie het werk blijft zal loon ontvangen; het werk dat
verbrandt zal schade geven aan degene wiens werk het is. Dan zal hij
zelf wel behouden worden, maar niet anders dan als door vuur heen.
Het vuur is weer een verwijzing naar de oordelen van Gods brandende
toorn.
In 1 Korinthe 5:5 lezen we ook weer van de dag van de Heere Jezus.
‘Ik heb, hoewel afwezig met het lichaam, maar aanwezig met de
geest, namelijk reeds besloten– alsof ik aanwezig was– om hem
die dat zo gedaan heeft, in de Naam van onze Heere Jezus
Christus, als u en mijn geest bijeengekomen zijn, in de kracht van
onze Heere Jezus Christus, over te geven aan de satan, tot verderf
van het vlees, opdat de geest behouden zal worden op de dag
van de Heere Jezus.’ (1 Kor. 5:3-5).
Wat Paulus hier precies bedoelt, weet ik niet. Het lijkt erop dat het hier
ook gaat om behouden worden ‘als door vuur heen’, zoals in de vorige
tekst.
In de gemeente werd een hele ernstige zonde getolereerd. Een zonde
die zelfs onder de heidenen niet werd gevonden (1 Kor. 5:1). Paulus
had besloten hem over te geven aan de satan ‘tot verderf van het
vlees, opdat de geest behouden zal worden op de dag van de Heere
Jezus’. Dit was een macht die Paulus kennelijk had gekregen als
apostel. Iets dergelijks lezen we in de eerste brief aan Timotheüs.
‘Tot hen behoren Hymeneüs en Alexander, die ik aan de satan
overgegeven heb, opdat zij zouden leren niet meer te lasteren.’ (1
Tim. 1:20).
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Ik weet niet wat dit overgeven aan de satan is. Waarschijnlijk hoeven
we het ook helemaal niet te weten. Het is een macht die aan Paulus
was voorbehouden. Hij oefende die macht klaarblijkelijk alleen in
uiterst zeldzame gevallen uit. We lezen er alleen van in de aangehaalde
Schriftgedeelten. In de Bijbel lezen we van niemand anders die deze
macht had. Dat betekent ook zonder meer dat niemand zich die macht
moet willen toe-eigenen en dat we hen die menen dit soort dingen te
mogen doen, beter kunnen schuwen.
Eenzelfde verwijzing naar de parousia vinden we in 1 Korinthe 15:5158. Daar wordt de Korintiërs een geheimenis verteld, aan Paulus
geopenbaard. Het is min of meer hetzelfde als waarmee hij de
bedroefde Thessalonicenzen vertroostte. De ontslapen gelovigen
zouden bij de laatste bazuin onvergankelijk opgewekt worden en
degenen die levend overbleven zouden veranderd worden om ook
onvergankelijk het Koninkrijk te kunnen binnengaan. Let op het
woordje ‘wij’ in de verzen 51 en 52. Paulus sluit hierbij zichzelf en zijn
lezers in. Hij sprak niet alsof het een verre toekomst betrof, maar een
gebeurtenis die aanstaande was.
Dat dit allemaal nog niet gebeurd is, heeft te maken met het uitstel
van de komst van de Koning. En waarom was dit uitstel?
‘Hij kwam tot het Zijne, maar de Zijnen hebben Hem niet
aangenomen.’ (Joh. 1:11).
Nogmaals, dit is geen permanente situatie. De ontrouw van Israël staat
Gods trouw om Zijn plan te volvoeren niet in de weg. God zal verder
gaan met Zijn volk.
In 2 Korinthe 1:14 zien we een parallel met 1 Thessalonicenzen 2:19 en
20. Daar sprak Paulus over de gelovigen als zijn hoop, blijdschap en
kroon voor de Heere Jezus Christus bij Zijn parousia. Iets dergelijks zegt
hij van de Korintische gelovigen.
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‘Wij schrijven u immers niets anders dan wat u leest of ook
begrijpt. En ik hoop dat u het ook tot het einde toe zult begrijpen,
zoals u ook van ons begrepen hebt– zij het ten dele– dat wij uw
roem zijn, zoals ook u onze roem bent op de dag van de Heere
Jezus.’ (2 Kor. 1:13, 14).

De dag des Heeren bij Romeinen
De uitdrukking ‘de dag des Heeren’ komt in Romeinen niet voor. Toch
zijn er wel verwijzingen naar die dag en het is goed om daar ook nog
even aandacht voor te hebben. De eerste tekst waar ik op doel is
Romeinen 2:5.
‘Maar in overeenstemming met uw hardheid en uw onbekeerlijke
hart hoopt u voor uzelf toorn op tegen de dag van de toorn en
van de openbaring van het rechtvaardig oordeel van God.’ (Rom.
2:5).
We zagen in de profeten dat de dag des Heeren gelijkstond aan de dag
van Zijn brandende toorn. En ook in Openbaring is er veelvuldig sprake
van Zijn toorn. Dit is diezelfde dag waar Paulus naar verwijst. Het is de
dag des Heeren en het zijn waarschijnlijk onbekeerde Joden die hier
worden aangesproken. Zij zullen de komende toorn niet kunnen
ontvluchten.
Ik denk dat Paulus ook over deze dag spreekt in Romeinen 13.
‘En dit te meer, omdat wij het beslissende tijdstip kennen,
namelijk dat de tijd reeds is aangebroken dat wij uit de slaap
ontwaken. Want nu is de zaligheid dichter bij ons dan toen wij tot
geloof kwamen. De nacht is ver gevorderd en de dag is
nabijgekomen. Laten wij dus de werken van de duisternis
afleggen en de wapens van het licht aandoen.’ (Rom. 13:11, 12).
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Ook de gelovigen in Rome leefden in de stellige en terechte
verwachting dat de dag spoedig aan zou gaan breken. Dat die dag niet
is aangebroken komt niet door een foute verwachting van de
gelovigen, maar doordat de komst van het Koninkrijk werd uitgesteld
omdat de Zijnen Hem niet hadden aangenomen.
In dat licht moeten we deze verzen dan ook lezen. De zaligheid was
dichterbij gekomen dan eerst. Natuurlijk is dat altijd zo bij het
verstrijken van de tijd, maar Paulus licht het nader toe in het volgende
vers: de dag is nabijgekomen. Daarmee neemt hij bij het schrijven van
Romeinen nog hetzelfde standpunt in als Johannes op Patmos.
‘Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van de
profetie, en die in acht nemen wat daarin geschreven staat, want
de tijd is nabij.’ (Opb. 1:3).
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Bijlage
Concordantie van de uitdrukking dag des Heeren
Hier volgen alle plaatsen waar gesproken wordt over ‘de dag des
Heeren’.
Jesaja 13:6,
Ezechiël 13:5; 30:3
Joël 1:15; 2:1, 11, 31; 3:14
Amos 5:18, 18, 20
Obadja 15
Zefanja 1:7, 14, 14
Maleachi 4:5
In de volgende vier plaatsen heeft JHWH, Jehovah het voorvoegsel
‘voor’, of ‘aan’, dus een dag [bekend] aan de HEERE.
Jesaja 2:12
Ezechiël 30:3
Zacharia 14:1, [7]
De volgende teksten zijn vier plaatsen in het Nieuwe Testament. De
Statenvertaling leest in 2 Thessalonicensen 2:2 ‘de dag van Christus’.
Maar beter is waarschijnlijk, op grond van de Griekse teksten, ‘de dag
des Heeren’.
1 Thessalonicenzen 5:2
2 Thessalonicenzen 2:2
2 Petrus 3:10
Openbaring 1:10
En dan zijn er nog uitdrukkingen als:
‘de dag van de wraak van de HEERE’ (Jesaja 34 :8).
‘de dag van de toorn van de HEERE’ (Klaagliederen 2:22).
‘de dag van de verbolgenheid van de HEERE’ (Ezechiël 7:19).
‘de dag van het offer van de HEERE’ (Zefanja 1:8).
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Voor de volledigheid moet er nog een opmerking bij.
In 1 Thessalonicenzen 5:2, 2 Thessalonicenzen 2:3 en 2 Petrus 3:10
lezen we in het Grieks:
hemera kuriou

-

dag des Heeren

In Openbaring 1:10 is het
kuriakei hemerai

-

des Heeren dag

De grammaticale constructie is hier dus iets anders. In de eerste drie
teksten is ‘des Heeren’ een zelfstandig naamwoord. In de laatste tekst
is het een bijvoeglijk naamwoord.
Het Hebreeuws kent deze bijvoeglijke vorm in dit geval helemaal niet
en kunnen we het dus niet mee vergelijken. Taalkundig is het meer een
verschil in klemtoon dan in betekenis.
hemera kuriou
kuriakei hemerai

-

de dag van de HEERE
de DAG van de Heere,
als tegengesteld aan

anthropines hemeras

-

de DAG van de mens (1 Korinthe 4:3).

Zowel de SV als de HSV hebben als vertaling in deze laatste tekst
‘menselijk oordeel’, maar het Griekse woordje is echt hetzelfde als
voor ‘dag’. ‘Oordeel’ drukt wel de juiste betekenis uit. In de huidige
‘dag’ is het de mens die oordeelt. In de dag des Heeren zal Hij gaan
oordelen.
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