Een recht gesneden eschatologie
Door Justin Johnson
Opmerking van de vertaler: Op de website staat een artikel met als titel: “DE TWEE BELANGRIJKSTE
VERDELINGEN”. Het gaat daar over “PROFETIE” en “VERBORGENHEID”. Misschien is het verstandig om
eerst dat artikel te lezen.

Algemene info:
Wat is “eschatologie”: Dat is de leer over het einde der dingen.
Wat is “millennialisme”: Chiliasme of millennialisme (van millennium ~ duizend jaar) is een stroming binnen
het christendom die gelooft dat er vóór of na de wederkomst van Christus een duizendjarig vrederijk
op aarde zal worden gevestigd.

Post (na het 1000 jarig koninkrijk) millennialisten kijken naar profetie en zeggen dat de wereld steeds
beter zal worden.
Algemene buiten info over het Postmillennialisme
Het postmillennialisme is een interpretatie van Openbaring 20 die de tweede komst van Christus
plaatst NA het duizendjarig vrederijk. Het postmillennialisme staat haaks op het premillennialisme en,
in mindere mate, op het amillennialisme. De meeste aanhangers van het postmillennialisme geloven
niet in een letterlijke duizend jaar, maar geloven dat het millennium staat voor een lange periode. Wel
leert deze interpretatie dat de gemeente kan bijdragen aan de vestiging van het Koninkrijk van God en
de komst van het millennium door de hele wereld tot het christelijk geloof te brengen, vóórdat Jezus
terugkeert. Het belangrijkste verschil met het amillennialisme (*) is dat aanhangers van het
postmillennialisme geloven dat er tijdens het millennium daadwerkelijk sprake van is van een reëel
aanwezige regering. Bij het amillennialisme wordt deze regering alleen als geestelijk opgevat.

(*) “Amillennialisme” is de naam die wordt gegeven aan het geloof dat er geen letterlijke 1000-jarige
regering van Christus zal zijn.

Pre

(vóór het 1000 jarig koninkrijk)

millennialisten kijken naar profetie en zeggen dat het in de wereld

alleen maar erger en erger zal worden.
Algemene info over het Premillennialisme
Het premillennialisme is een eindtijdtheologie die gelooft dat Jezus fysiek aanwezig zal zijn bij Zijn
wederkomst, voordat het duizendjarig vrederijk aanbreekt. Het premillennialisme is grotendeels
gebaseerd op een letterlijke uitleg van Openbaring 20:1-6. Deze profetie beschrijft Jezus' wederkomst
na een periode van geloofsvervolging (de verdrukking). Satan is voor duizend jaar geketend in de afgrond.
Na afloop van de duizend jaar zal Satan nog voor een korte tijd worden losgelaten. Deze periode zal
voorafgaan aan het uiteindelijke laatste oordeel en de opstanding der gelovigen. In de 2e eeuw was
deze interpretatie de dominante eschatologie, mede gebaseerd op een letterlijke interpretatie van
Openbaring 20.
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De eerste die de letterlijke uitleg in twijfel trok was Marcion van Sinope. Deze werd door zijn ideeën
door de meeste christenen beschouwd als een ketter. Origenes was de tweede die het idee van
premillennialisme in twijfel trok. Deze koos voor een literaire uitleg en spiritualiseerde (vergeestelijkte)
vooral de wederkomst van Christus. Met zijn uitleg had hij echter weinig invloed. Dionysius van
Alexandrië was een patriarch in de 3e eeuw die de theologie van het amillennialisme aanhing. Hij
overtuigde de kerken in zijn regio van de waarde daarvan.
============================
--De ene ziet de profetie vervuld worden door het koninkrijk binnen te brengen. Wij zijn dan
zogenaamd verantwoordelijk om de wereld te veranderen/verbeteren.
--De ander ziet de profetie in vervulling gaan in tijden van moeilijkheden, en we moeten onszelf dan
beschermen tegen de wereld.
Beiden kijken op de verkeerde plaats om te zien wat God in de wereld doet.
Profetie beschrijft deze “verborgen bedeling” niet. De gebeurtenissen in de profetieën beschrijven niet
het einde van deze bedeling der genade Gods , maar het einde van Israël.
--De één ziet de profetische beker en zegt dat hij halfvol is.
--De ander ziet de profetische beker en zegt dat hij half leeg is.
Volgens het “recht snijden” van Paulus drinken we NIET uit die profetische beker. Wij zien uit waar ons
leven met Christus verborgen is volgens de verborgenheid (Kol 3:1-3).
“Kol. 3:1-3: 1 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus
is, zittende aan de rechter hand Gods. 2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. 3
Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God.

Hoe wij de toekomst zien
Terwijl studenten van profetie over en weer discussiëren over welke huidige gebeurtenis God
gezonden heeft, begrijpen we dat God in onze huidige omstandigheden GEEN profetie vervult.
Wat er in de toekomst volgens Israëls profetische programma zal gebeuren, heeft geen enkele invloed
op onze huidige bediening, omstandigheden of redding.
De grootste eschatologische verdeling is niet waar je jezelf in het millennium plaatst, of dat je denkt
dat de opname zal plaatsvinden.
De grootste verdeling die met betrekking tot de eindtijd kan worden gemaakt, is die tussen PROFETIE
en VERBORGENHEID.
Wanneer profetie spreekt over het koninkrijk dat komt, weten we volgens de verborgenheid van
Christus dat het niet onze plicht is om Gods koninkrijk op aarde te realiseren.
Wanneer profetie spreekt over de moeilijkheden die vóór het einde komen, weten we volgens de
verborgenheid van Christus dat we geen goddelijke instructie hebben om naar de heuvels te vluchten.
Onze kijk op de toekomst wordt niet gedreven door profetie, maar door de instructies van Jezus
Christus te volgen naar de openbaring der verborgenheid, zie Rom. 16:25 en Kol 1:25-27.
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“Rom. 16:25: Hem nu, Die machtig is u te bevestigen, naar mijn Evangelie en de prediking van Jezus
Christus, naar de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest;
“Kol. 1:25-27: 25 Welker dienaar ik geworden ben, naar de bedeling van God, die mij gegeven is aan u,
om te vervullen het Woord Gods; 26 Namelijk de verborgenheid, die verborgen is geweest van alle
eeuwen en van alle geslachten, maar nu geopenbaard is aan Zijn heiligen; 27 Aan wie God heeft willen
bekend maken, welke zij de rijkdom der heerlijkheid dezer verborgenheid onder de heidenen, welke is
Christus onder u, de Hoop der heerlijkheid;
Onze hoop komt niet voort uit de huidige gebeurtenissen van het postmillennialisme, en we hebben
ook geen profetische rampen nodig om ons te waarschuwen.
We hebben gezinnen om te voeden, zielen om te redden en banen om uit te voeren. We reageren op
de toekomst met de Bijbel recht gesneden, en doen deze taken trouw zolang Gods genade zal duren.
“1 Thess. 4:11: En dat gij u benaarstigt stil te zijn, en uw eigen dingen te doen, en te werken met uw
eigen handen, gelijk wij u bevolen hebben; (Statenvertaling.)
“1 Thess. 4:11: And that ye study to be quiet, and to do your own business, and to work with your own
hands, as we commanded you; (King James Bible).
“Benaarstigen” betekent: zich met ijver op iets toeleggen, zich inspannen voor iets. Deze uitleg
ingevuld in 1 Thess. 4:11 zou betekenen om zich met ijver toe te leggen om stil te zijn? Vreemd! Veel
andere vertalingen spreken over: “en er uw eer in te stellen rustig te leven,……………….”.

Onze eschatologie bepalen
Vaak beginnen mensen met een eschatologische (eindtijd) positie en bouwen dan hun leerstellingen
van de kerk, redding en bediening, van daaruit op. Dit is precies het omgekeerde.
Het zou onze leer van de kerk, redding en bediening, moeten zijn die onze kijk op de eindtijd bepaalt.
Als we Profetie en Verborgenheid op de juiste manier recht snijden, is er maar één verwantschap met
profetie die we kunnen nemen: profetie beschrijft NIET de huidige tijd waarin wij leven, of het nu ten
goede of ten kwade is.
Het millennium, de verdrukking, het herstel van Israël zijn allemaal onderdelen van Gods profetische
doel voor zijn uitverkoren volk Israël en niet de kerk, het lichaam van Christus. Ze beschrijven de
eindtijd waarover in de profetie wordt gesproken.
De “vóór” de grote verdrukking en vóór het duizend jarig koninkrijk, niet-profetische, op handen zijnde
wederkomst van Christus (de Opname van de gemeente als het Lichaam van Christus) wordt gezien als een
zwakke positie. Het is alleen zwak vanuit de positie die het verschil tussen profetie en verborgenheid
niet ziet/herkent.
Een falen om profetie en verborgenheid op de juiste recht te snijden zal eindigen met een mislukte
eschatologie.

Niet in de eindtijd
Wij leven niet in de tijd van profetie, maar in een verborgen bedeling. Daarom leven we niet in de
eindtijd.
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We zullen niet door het millennium (duizendjarig rijk) gaan; we kijken niet uit naar Israëls verdrukking;
ook kijken we niet uit naar het herstel van Israël.
In plaats daarvan functioneren we volgens de verborgenheid van Christus, doen we onze bediening als
gezanten (2 Kor. 5:20) en wachten we op de verborgen komst van de Heer om de kerk op te nemen zodat
hij daarna zijn profetie en beloften met Israël kan vervullen.
Dit zijn niet de profetische laatste dagen voor ons. Elke dag is een nieuwe kans om Gods gezanten van
genade te zijn in een wereld die hem heeft afgewezen. Om het evangelie te dienen, moeten we hopen
dat er nog een miljoen dagen zijn.
Onze hoop is dat hij ergens in de toekomst zal verschijnen, op een ons onbekend moment (Titus 2:13).
Tot dan hebben we (veel) werk te doen.
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