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Moderne mens
Wij naderen het jaar 2000 na Christus. Opnieuw geven velen zich over aan allerlei speculaties over de toekomst. Dat was
ook het geval toen het jaar 1000 in zicht kwam. Ook toen dachten velen dat het verspringen van drie cijfers wel eens het
einde van de wereld zou kunnen betekenen. Maar het tweede millennium zette in en er gebeurde niets.
Wat zal de toekomst brengen? Uit allerlei historische gegevens blijkt hoezeer de toekomst een macht vormt die de mensen
in haar greep houdt. Veelal werd men heen en weer geslingerd tussen angst en hoop. Maar onmiskenbaar speelt de
nieuwsgierigheid een grote rol. De astrologie heeft haar duizenden verslagen, ook al haar duizenden jaren. Even oud zijn al
de voorspellingen van de waarzeggers, en nog vandaag gelooft de moderne mens in de horoscoop. Men wil niet alleen een
beter leven, maar ook een betere wereld. In het zicht van de reformatie van de zestiende eeuw schreef Sir Thomas More
zijn Utopia (1516), waarschijnlijk geïnspireerd door Erasmus. Dit werk ademde de geest van Plato met zijn werk Politeia
(vierde eeuw vóór Christus), waarin de ideale staat werd getekend. Zo tekent ook Thomas More de betere wereld, waarin
gerechtigheid heerst en sociale misstanden totaal zijn uitgebannen.
Ook in onze eeuw wordt men beheerst door het streven naar zekerheid voor de toekomst, een leefbare wereld,
vooruitgang in heel de samenleving. Aldous Huxley schreef in 1932 zijn Brave New World, waarin hij het beeld schetste
van een volkomen gemechaniseerde, technisch volmaakte maatschappij van de toekomst. Men wil nog steeds een betere
wereld, maar het toekomstbeeld is voor de moderne mens toch pessimistisch. Vooral na wereldoorlog II komen deze
sombere geluiden op, getuige bijvoorbeeld het boek van George Orwell: 1984, dat wel een 'anti-utopie' genoemd is (1948,
Ned. vert., 41e druk 1992). Hij laat daarin het toekomstbeeld zien van een luguber perfect systeem, dat elke individuele
vrijheid doodt ('Grote Broer houdt u overal in de gaten'). De huiveringwekkende toekomstmogelijkheden blijven in de
geest van de mensen gegrift als een nachtmerrie.

Moderne theologie
Hoe staat de moderne theologie tegenover het toekomstbeeld van de moderne mens? Vanaf het begin van deze eeuw heeft
men het Messiasbeeld een 'grote desillusie' verklaard en de toekomst als de terugkomst van Christus ontkend (Albert
Schweitzer). Daarachter moet men zien de schriftkritiek, zoals die zich in de negentiende eeuw al sterk gemaakt had, maar
later in dit opzicht met name door een figuur als Paul Althaus werd voorgestaan (Die letzte Dinge, 1922, 4e dr. 1933). Hij
actualiseert heel de eschatologie (de leer van de laatste dingen) in de tegenstelling tussen Gods wereld en onze wereld.
Eigenlijk valt op deze wijze over de grote oordeelsdag van God niets meer te zeggen. Ook Karl Barth kent geen 'lengtelijn'
van de historie, maar alleen een verticale lijn in de eschatologie (de absolute tegenstelling tussen tijd en eeuwigheid).
Tenslotte Rudolf Bultmann. Omdat het 'mythische wereldbeeld' van het Nieuwe Testament volgens hem verdwenen is,
loopt de geschiedenis gewoon verder en kan de eschatologie eenvoudig terzijde gesteld worden.
Het hoeft geen betoog dat hier steeds de schriftkritiek aan het woord is, die de Heilige Schrift als het eigen Woord van
God miskent.

Chiliasme
Er is dus met betrekking tot de toekomstverwachting de moderne mens, die de Schrift negeert, en de moderne theologie,
die de Schrift bekritiseert. Maar er zijn ook stromingen en sekten die een verkeerde uitleg van de Schrift geven. Een van
deze stromingen is het chiliasme, dat al oud is, maar dat vandaag in verschillende sekten belichaamd wordt.
De term is ontleend aan Openbaring 20:2,5 en 7, waar het woord duizend (Grieks 'chilioi') voorkomt. Er zijn vrij veel
soorten chiliasten, maar in hoofdzaak zijn er twee groepen te onderscheiden. De meeste chiliasten leren dat er een dubbele
wederkomst van Christus is: een voorlopige van afgerond duizend jaar en een definitieve aan het eind van de geschiedenis.
Bij de eerste komst sticht Christus een vrederijk op aarde voor de gelovigen. Satan wordt op non-actief gesteld en pas na
de duizend jaar ontbonden. De gelovigen staan op, maar worden na de duizend jaar verdrukt.
Daarnaast bestaat de leer dat de gelovigen opeens verdwijnen uit het gezicht en de grote verdrukking niet meemaken. Na
zeven jaar komt Christus en richt in Jeruzalem zijn duizendjarig vrederijk op. De Joden komen dan tot bekering volgens
Romeinen 11:25 en 26. Dan ontstaat er grote vruchtbaarheid en de kerstening van de wereld vangt dan aan. Men noemt
deze leer wel dispensionalisme, omdat men meent dat God de geschiedenis heeft ingedeeld in zeven 'dispensations' of
perioden. Vooral de gedachte van het herstel van Israël volgens Romeinen 11 leeft sterk in de kringen van de Evangelische



Omroep (EO).
Maar allerwegen vindt men de leer van het duizendjarig rijk terug bij sekten die een methode van schriftuitleg toepassen,
die geen recht doet aan het karakter van de bijbelse profetie. Reeds H. Bavinck schreef in zijn Magnalia Dei (1909): 'De
grondfout van deze chiliastische dwaling ligt in een verkeerde opvatting van het verband tussen Oud en Nieuw Testament.
De verkiezing van Abraham en zijn zaad had niet ten doel, om het volk van Israël in de toekomst of zelfs in het voltooide
Godsrijk aan het hoofd van alle volken te stellen, maar om in Hem, die het eigenlijke zaad van Abraham was, Gal. 3:16,
alle geslachten der aarde te zegenen, Gen. 12:3, Gal. 3:8,14; Israël werd verkoren, niet ten koste, maar ten bate der
mensheid.'
Wat verder Openbaring 20 betreft: de 'binding' van satan wil zeggen, dat hij niet kan verhinderen dat Christus' kerk wordt
vergaderd. De term 'duizendjarig rijk' komt trouwens in Openbaring 20 niet voor. Het getal tien duidt op een afgerond
totaal. Zo geven de tien eeuwen een lange, maar volkomen afgeronde periode aan. In die periode leven wij nu. Als het
getal van de uitverkorenen compleet is, komt Christus om te oordelen de levenden en de doden, en vlak daarvóór zal satan
als de desperado zijn laatste grote poging doen om Gods werk met alle macht tegen te staan. Maar na korte tijd zal hem
voor eeuwig het zwijgen worden opgelegd.
De chiliasten werken met heel wat profetieën uit het Oude Testament, die dan 'letterlijk' zouden worden vervuld. Zo
bijvoorbeeld Hal Lindsey in zijn boek De planeet die aarde heette. Iedere keer wordt dan overgesprongen van een
profetie uit het Oude Testament naar het Israël-van-de-eindtijd. Om een voorbeeld te noemen: als in Joël 3:1 en 2 wordt
geprofeteerd dat in het lot van Juda en Jeruzalem een keer zal worden gebracht, en alle volken zullen worden vergaderd in
het dal van Josafat, dan laat hij dat slaan op het 'duizendjarig rijk', met Jeruzalem als centrum. Maar heel duidelijk sluit dit
hoofdstuk aan bij het vorige hoofdstuk, waar wij de Pinksterprofetie vernemen, die door Petrus wordt aangehaald in
Handelingen 2. 'Die profetie gaat over de kerk-van-Pinksteren, de gemeente van Christus die sinds de Pinksterdag
vergaderd wordt en waartegen de heidenen stormlopen' (Tj. Boersma, De Bijbel is geen puzzelboek).

Geen berekeningen
Veel chiliasten zijn aan het berekenen gegaan met betrekking tot de toekomst. Dat is al een heel oude zaak. Montanus
deed het al in de tweede eeuw na Christus. Lactantius beweerde in de zesde eeuw dat Christus zou wederkomen in het
jaar 518. Zoals gezegd: speculaties deden zich voor toen het jaar 1000 in aantocht was. J.A. Bengel voorspelde het jaar
1836 als het jaar van het einde. Soms kreeg men visioenen, zoals de Zevendedags-adventiste E.G. White in de vorige
eeuw, die beweerde dat een duidelijk teken van het einde al gekomen was in het jaar 1755. Zij sloot zich aan bij
voorspellingen van W. Miller, die zij op één lijn stelde met de reformatoren van de zestiende eeuw. Allerlei uitwassen van
voorspellingen zijn het gevolg geweest. Hier valt slechts te herinneren aan de sekte van David Koresh, die zichzelf de
Messias noemde en die in Waco, Texas in 1993 met velen van zijn volgelingen een triest einde vond.
Maar tegenover allerlei berekeningen stellen wij dat alle 'rekenkunde' met betrekking tot Christus' wederkomst te
verwerpen is. Zonder enige uitzondering zijn alle berekeningen vals gebleken. Zie ook Matt. 24:36; 25:13; Hand. 1:7; 1
Tess. 5:1,2; 2 Petr. 3:10.

Jehovah's getuigen
Een aparte plaats onder de chiliasten en de berekenaars nemen de Jehovah's getuigen in. Het genootschap begon in 1881
met als eerste leider C.T. Russell, terwijl zijn opvolger J.F. Rutherford heette. De eerste had beweerd dat Christus in 1874
zou terugkomen, maar volgens de laatste begon in 1914 het duizendjarig rijk. Satan werd uit de hemel geworpen en
Christus kwam in geestelijke gestalte op aarde terug. In Armageddon zal de duivel met zijn legers voorgoed verslagen
worden. De kerk, die meestreed in het leger van satan, zal dan vernietigd worden. De getuigen van Jehovah (letterlijk
144.000) zullen de eindoverwinning behalen. De goddelozen zullen vernietigd worden. Hellestraf is een duivelse leer die
door de kerk is verzonnen. Verzonnen is ook de leer van de Drieëenheid. Wat de Bijbel betreft: in 1969 hebben de
Jehovah's getuigen een 'Nieuwe Wereldvertaling' in het Nederlands gepresenteerd, met tal van veranderingen in de
vertaling, die wijzen op aanpassing aan hun eigen ideeën, 'een bijbel met bedrog' (H.J. Boiten).

Geen zieleslaap
Als Christus terugkomt, zullen de doden opstaan.
Wat gaat aan de wederkomst van Christus vooraf voor de gelovigen die reeds gestorven zijn? De kerk belijdt dat hun
zielen na dit leven terstond tot Christus, hun Hoofd, opgenomen zullen worden (HC, zondag 22). Hun lichamen worden in
het graf gelegd, maar voor Christus leven zij. Af te wijzen is de leer van een soort zieleslaap, zoals die voorheen door
bijvoorbeeld wederdopers geleerd is, en in deze eeuw in nieuwere vorm is voorgestaan door o.a. ds. B. Telder en ds. C.
Vonk. Dezen ontkennen een léven van de gelovigen tussen sterven en opstanding. Maar deze leer doet te kort aan de



beloften van Christus over het ononderbroken dóórgaan van zijn gemeenschap. Zie bijv. Luc. 23:43; Filipp. 1:23; Openb.
6:9-11; 20:6. 'De gemeenschap met Christus omvat en beheerst het sterven in zijn tweevoudig aspect van uitgang uit de
aardse strijd en van ingang tot de sabbatsverkwikking na de strijd ' (J.R. Wiskerke).
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Bespreekpunten
1. Kunnen en mogen wij de dag van Christus' wederkomst berekenen? Wat zegt de Bijbel hierover?
2. In welk opzicht doet de schriftkritiek te kort aan de verwachting van Christus' wederkomst?
3. Welke fouten maken de chiliasten in de toekomstverwachting? Zit dat alleen vast op de uitleg van Openbaring 20?
4. Blijft de dwaling van de Jehovah's getuigen beperkt tot een verkeerde visie op de eindtijd?
5. In welk opzicht doet de leer van een 'zieleslaap' geen recht aan de Schrift?


