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In mijn vorige column citeerde ik evangelist Billy Graham 
die kort geleden schreef: ‘De Bijbel waarschuwt ons dat 
aan het einde van de geschiedenis de omstandigheden 
ongeveer hetzelfde zullen zijn als in de dagen van Noach.’ 
Sommigen vinden dit allemaal doemdenken, vooral in 
de hoek van de zogenaamde Dominion/Kingdom Now-
beweging. Een van hen reageerde nogal fel, want deze 
prediker gelooft dat alle dingen die we kunnen lezen in 
het boek Openbaring allemaal al gebeurd zijn in het jaar 
70 onder keizer Nero. Hij gelooft in een ‘progressieve 
eschatologie’, dus in zijn optiek gaat de wereld juist 
vooruit en niet achteruit. 
 
Wellicht is hij een beetje in de war gebracht door het 
feit dat de kennis de laatste honderd jaar enorm is 
vermeerderd, zoals ook is voorzegd in de Bijbel. Maar 
niet de kennis van de dingen van God en het werk 
van de Heilige Geest. Het gaat over aardse zaken zoals 
de ongelooflijke ontwikkelingen in de wetenschap, 
computertechniek, luchtvaart, etc. Dit kan zeker ten 
goede gebruikt worden, maar ook ten kwade. Een man als 
Hitler kon alleen maar dromen van de huidige technische 
kennis, waarmee de mens in principe wereldwijd onder 
controle kan worden gehouden (wat volgens velen ook 
inderdaad zal gaan gebeuren). In de juni-uitgave van dit 
magazine stond een interessant artikel van Derek Prince 
(De kenmerken van de antichrist), waarin onder meer 
staat: ‘De laatste satanische daad voor de wederkomst 
van de Heer zal de openbaring van de antichrist zijn.’
 
Hef uw hoofd omhoog
We weten dat het kaf en het koren samen opgroeit. Dus 
tegelijk met de enorme ontkerkelijking zien we ook mooie 
dingen gebeuren, zoals het herstel van de vijfvoudige 
bediening en grote aantallen mensen die tot geloof 
komen, met name in arme delen van de wereld, wat 
bevestigd wordt door tekenen en wonderen zoals 
genezing en bevrijding van demonie. Dit is ook een 
bevestiging van de bekende tekst in Jesaja 60:2: ‘Want 
zie, duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de 
natiën, maar over u zal de Here opgaan en zijn heerlijkheid 
zal over u gezien worden…’ 

Een ander positief ding is dat we ons door de grote afval 
niet moeten laten ontmoedigen, want staat er in Lukas 
18:8 niet: '...als de Zoon des mensen komt, zal Hij dan 
het geloof vinden op aarde?' We zien dus gewoon voor 
onze ogen uitkomen dat de Bijbel waar is. Des te meer 
moeten we elkaar juist aansporen als we de dag (van de 
Heer) zien naderen (Hebreeën 10:25). Tevens staat in de 
Bijbel dat we onze hoofden mogen opheffen (en uitzien 
naar zijn komst) als we die dag zien naderen. Er staat niet 
dat we ons hoofd moeten buigen voor het zwaard van de 
antichrist, want 1 Tessalonicenzen 1:10 zegt dat Jezus 
ons verlost van de komende toorn.
In Openbaring 3:10 staat: ‘Omdat gij het bevel hebt 
bewaard om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u 
bewaren (behoeden) voor de ure der verzoeking die 
over de hele wereld komen zal, om te verzoeken hen die 
op de aarde wonen.’ Daniël 12:1: ‘En er zal een tijd van 
grote benauwdheid zijn, zoals er niet geweest is sinds er 
volken bestaan, tot op die (eind-)tijd toe. Maar in die tijd 
zal uw volk ontkomen; al wie in het boek beschreven 
wordt bevonden.’

Want er is een verschil tussen christenvervolging (die van 
alle eeuwen is) en de grote verdrukking en eindoordelen 
van God voor deze goddeloze wereld. Ook Noach en 
zijn gezin (een type van de gemeente) werden tenslotte 
behoed voor de zondvloed en op tijd in de ark (een type 
van Christus) in veiligheid gebracht.
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