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De eindtijd 
 
De eindtijd; de laatste dagen; de laatste tijden. Dit zijn misbruikte termen. Want wanneer 
beginnen Bijbels gezien ‘de laatste dagen’? En leven wíj in de laatste dagen?? In Timotheüs 
vinden wij de term genoemd in verband met ‘de afval van het geloof’. Om 1 Timotheüs 4 te 
begrijpen, moet je echter even terugbladeren naar 1 Timotheüs 3. Na dit hoofdstuk gelezen 
te hebben, weet je dat ‘het afvallen van het geloof’ niet alleen naar onze tegenwoordige tijd 
verwijst. (Ook weet je dan dat er geen Bijbelse lijst bestaat die kerkeraden zouden gebruiken 
bij de aanstelling van diakenen of opzieners) 
 
1 Timotheüs 4 
1 Doch de Geest zegt duidelijk, dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het 
geloof, zich begevende tot verleidende geesten, en leringen der duivelen, 
2 Door geveinsdheid der leugensprekers, hebbende hun eigen geweten als met een brandijzer 
toegeschroeid; 
 
1 Timotheüs 3 
 
1 Timotheüs 3 
1 Dit is een getrouw woord: zo iemand tot eens opzieners ambt lust heeft, die begeert een 
treffelijk (belangrijk, achtenswaardig) werk. 
2 Een opziener dan moet onberispelijk zijn, ener vrouwe man, wakker, matig, eerbaar, 
gaarne herbergende, bekwaam om te leren; 
3 Niet genegen tot den wijn, geen smijter, geen vuil-gewinzoeker; maar bescheiden, geen 
vechter, niet geldgierig. 
4 Die zijn eigen huis wel regeert, zijn kinderen in onderdanigheid houdende, met alle 
stemmigheid; 
5 (Want zo iemand zijn eigen huis niet weet te regeren, hoe zal hij voor de Gemeente Gods 
zorg dragen?) 
6 Geen nieuweling, opdat hij niet opgeblazen worde, en in het oordeel des duivels valle. 
7 En hij moet ook een goede getuigenis hebben van degenen, die buiten zijn, opdat hij niet 
valle in smaadheid, en in den strik des duivels. 
8 De diakenen insgelijks moeten eerbaar zijn, niet tweetongig, niet die zich tot veel wijns 
begeven, geen vuil-gewinzoekers; 
9 Houdende de verborgenheid des geloofs in een rein geweten. 
-- 
14 Deze dingen schrijf ik (Timotheüs) u, hopende zeer haast tot u te komen; 
15 Maar zo ik vertoef (zolang ik weg ben), opdat gij  (=Timotheüs) moogt weten, hoe men in 
het huis Gods moet verkeren, hetwelk is de Gemeente des levenden Gods, een pilaar en 
vastigheid der waarheid. (de Gemeente is een geestelijke Tempel van God omdat daar het 
Woord van God woont. Wij zouden Zijn Woord bewaren) 
16 En buiten allen twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot; God is geopenbaard in 
het vlees, is gerechtvaardigd in den Geest, is gezien van de engelen, is gepredikt onder de 
heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid. 
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Niet geschreven voor de kerkenraad 
 
Als iemand diaken of opziener wil worden, hanteren veel kerken bovenstaande lijst van 
‘plichten van opzieners en diakenen’.  Zij gebruiken de opsomming van voorwaarden bij hun 
aanstelling. Maar alleen de Heere geeft gelovigen een plaats in de gemeenschap. Een plaats 
binnen Zijn Lichaam. Ook zou de Heere daarbij nooit deze Wettische voorwaarden 
gebruiken. Sinds het Oude Verbond der Wet is vervuld, hoeven wij namelijk niet meer te 
voldoen aan allerlei Wetten en regeltjes. (zie ook de studie ‘Alleen geloof’) Voldoen aan 
allerlei eisen waar de gemiddelde oude mens toch niet aan kan voldoen. De lijst is dan ook 
niet geschreven voor een kerkeraad, maar is gericht aan Timotheüs.  
 
Waarschuwing 
 
Paulus waarschuwt Timotheüs dat, als hij niet aan de voorwaarden voldoet, hij dan 
waarschijnlijk grote problemen krijgt in zijn ambt. Paulus zegt; ‘Het opzienersambt is wel een 
belangrijk en eerbaar werk, maar als je niet voldoet aan deze voorwaarden, wordt het erg 
moeilijk deze functie te vervullen’. Paulus schrijft dit niet aan de Gemeente, of de gelovigen. 
De voorwaarden zijn niet gericht aan gelovigen. Dat zou ook niet kunnen, dat zou Wettisch 
zijn. In vers veertien kun je lezen dat de waarschuwing gericht is aan Timotheüs.  
 
Wat is de functie van gelovigen op aarde? 
 
De functie van de Gemeente, alle gelovigen, is Zijn Woord te bewaren. In ónze dagen is de 
Gemeente drager van het Woord van God. De Gemeente ontleent als Volk zijn bestaansrecht 
aan deze functie. Dit is de basis van alles wat over het praktische leven van de gelovige 
beschreven staat. Priesters zijn wij. En wij staan vierentwintig uur per dag in Zijn Dienst. De 
Woorden van God zijn aan ons toevertrouwd, aangezien het Joodse Volk hierin faalde. Wij 
zijn dus allemaal verantwoordelijk voor het gemeenschappelijk dragen van het Woord. (zie 
ook de studie ‘de Gemeente als Tempel”) Wij zouden Zijn Woord in onze harten laten 
planten. Het Woord zal dan ons denken veranderen, en dat zal uitwerken in ons praktische 
leven 
 
Priesterlijke dienst 
 
Als wij het Woord van God geloven, en uit dat Woord willen leven, zouden wij als eerste 
Bijbelstudie kunnen gaan doen. Daardoor kan er, op grond van geloof in Zijn Woord, 
verandering van denken plaats gaan vinden. Als het Woord van God rijkelijk in ons woont, 
vindt verandering van denken, gevoelen, gezindheid en wandel plaats  Dan kunnen wij ons 
overgeven aan het Woord en de Geest en het Werk van Christus in ons. Dan zijn wij 
voorbereid voor onze priesterlijke dienst. Dan kunnen wij de oude mens afleggen, en de 
nieuwe mens in Christus aandoen. En dat zal tot gevolg hebben dat er verandering komt in 
ons dagelijks leven en in omgang met onze naasten. Dan kunnen wij ingezet worden voor de 
opbouw van het Lichaam, de Geestelijke Tempel.  
 

 



3 
 

Efeze 4 
22 Te weten dat gij zoudt afleggen, aangaande de vorige wandeling, den ouden mens, die 
verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding; 
23 En dat gij zoudt vernieuwd worden in den geest uws gemoeds, 
24 En den nieuwen mens aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en 
heiligheid. 
 
De Gemeente een priesterlijk volk 
 
De verantwoordelijkheid voor de prediking van het Evangelie, het Woord, is door God 
weggehaald bij het ongelovige Juda. Zij heeft deze priesterlijk taak niet willen uitvoeren. 
Toen heeft de Heere die verantwoordelijkheid gegeven aan de heidenen (=gelovige  
niet-Joden  )in het algemeen, en aan Efraïm in het bijzonder. (Zie studie Efeze twee). De 
Gemeente is verborgen voor de hele wereld. Het Koninkrijk van God is verborgen in de 
Hemel bij Christus. Wij horen niet bij deze wereld. Wij zijn onttrokken aan deze wereld. Wij 
zijn niet op aarde om de wereld of onszelf te verbeteren. Wij zijn een geestelijke Hemelse 
Tempel in nauwe verbondenheid met de Heere. Wij zijn in de plaats van het volk Israël het 
priesterlijk volk geworden. In dienst van God.  
 
Kolossensen 1 
13 Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk 
van den Zoon Zijner liefde; 
 
Efeze 3 
 
Efeze 3 

1 Om deze oorzaak ben ik Paulus de gevangene van Christus Jezus, voor u, die heidenen zijt. 
2 Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u; 
3 Dat Hij mij door openbaring heeft bekend gemaakt deze verborgenheid, (gelijk ik met 
weinige woorden te voren geschreven heb; 
4 Waaraan gij, dit lezende, kunt bemerken mijn wetenschap, in deze verborgenheid van 
Christus), 
5 Welke in andere eeuwen den kinderen der mensen niet is bekend gemaakt, gelijk zij nu is 
geopenbaard aan Zijn heilige apostelen en profeten, door den Geest; 
6 Namelijk dat de heidenen zijn medeerfgenamen, en van hetzelfde lichaam, en 
mededeelgenoten Zijner belofte in Christus, door het Evangelie; 
7 Waarvan ik een dienaar geworden ben, naar de gave der genade Gods, die mij gegeven is, 
naar de werking Zijner kracht. 
 
Verborgenheid 
 
De heidenen, oftewel niet-Joden, zijn op grond van geloof deelgenoot geworden van de 
zegeningen, de beloften en erfenissen die God beloofde aan Israël. De Gemeente is 
deelgenoot geworden van de beloofde zegeningen aan Israël. Letterlijk zijn deze zegeningen 
straks van toepassing op een wedergeboren aards Israël (ná de zeventigste Jaarweek). Maar 
nu al zijn deze zegeningen van toepassing op het Hemels Israël, de Gemeente. (zie ook de 
studie ‘Efeze 3; Verborgenheid’) 
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Aanwijzingen 
 
Degenen die door God een plaats binnen het Lichaam hebben gekregen als opziener of 
diaken, dragen op de eerste plaats verantwoordelijkheid in het werk van de Gemeente. 
Paulus was de uitgezonden Apostel. Maar Titus en Timotheüs en veel anderen, maakten zijn 
werk mogelijk. En daarmee krijg je de gezamenlijk functie van de Gemeente. De één is de 
hand, de ander het oog, en de ander de voet! En hierin krijgen ze enkele aanwijzingen die te 
lezen zijn in hoofdstuk drie. De roeping van de Gemeente, en alles wat daarmee 
samenhangt, wordt in de Bijbel ‘Verborgenheid’ genoemd. God doet dit Werk aan de 
Gemeente in het verborgene.  
 
Verborgenheid 
 
1 Timotheüs 3 
9 Houdende de verborgenheid des geloofs in een rein geweten.(voor opzieners en diaken) 
-- 
15 Maar zo ik vertoef (als ik niet aanwezig ben), opdat gij moogt weten, hoe men in het huis 
Gods moet verkeren, hetwelk is de Gemeente des levenden Gods, een pilaar en vastigheid der 
Waarheid.(het Woord der Waarheid= het Woord van God) 
 
De Gemeente maakt dus deel uit van de ‘Verborgenheid’, en het verborgen Werk van God. 
De Heere heeft Paulus aangesteld tot dienaar van die Verborgenheid. Paulus zegt dat juist de 
verantwoordelijke diakenen en opzieners, zouden moeten weten wat de Gemeente precies 
is, en welk verborgen Werk van God hiermee samenhangt! Zij zouden moeten weten dat de 
Gemeente verantwoordelijk is voor het bewaren van het Woord van God. In de Brieven aan 
Titus en Timotheüs wordt vooral gepraat over praktische zaken binnen de Gemeente. Toch 
zijn deze ondergeschikt aan het feit dat de Gemeente een pilaar en vastigheid is van het 
Woord van God. ‘Dat is het belangrijkste’, zegt Paulus in 1 Timotheüs 3. (zie ook de studie 
‘Efeze 3; de Verborgenheid) 
 
Efeze 3 
2 Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u; 
(de Bedeling der Genade Gods= de Bedeling der Verborgenheid) 
3 Dat Hij mij (Paulus) door openbaring heeft bekend gemaakt deze verborgenheid, (gelijk ik 
met weinige woorden te voren geschreven heb; 
4 Waaraan gij, dit lezende, kunt bemerken mijn wetenschap, in deze verborgenheid van 
Christus), 
5 Welke in andere eeuwen den kinderen der mensen niet is bekend gemaakt, gelijk zij nu is 
geopenbaard aan Zijn heilige apostelen en profeten, door den Geest; 
6 Namelijk dat de heidenen (gelovige niet-Joden) zijn medeerfgenamen, en van hetzelfde 
lichaam, en mededeelgenoten Zijner belofte in Christus, door het Evangelie; 
7 Waarvan ik (Paulus) een dienaar geworden ben, naar de gave der genade Gods, die mij 
gegeven is, naar de werking Zijner kracht. 
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Maar… 
 
1 Timotheüs 4 
1 Doch (=maar) de Geest zegt duidelijk, dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van 
het geloof, zich begevende tot verleidende geesten, en leringen der duivelen, 
2 Door geveinsdheid der leugensprekers, hebbende hun eigen geweten als met een brandijzer 
toegeschroeid; 
 
Het volgende hoofdstuk, 1 Timotheüs 4, begint met ‘maar’. Normaal gesproken begint een 
zin niet met ‘maar’. Maar is een voegwoord, dat twee zinnen aan elkaar verbindt. Deze 
eerste zin van hoofdstuk vier, hoort dus eigenlijk gewoon achteraan hoofdstuk drie te staan! 
 
1Timotheüs 3 
16 En buiten allen twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot; God  de verborgenheid 
der Godzaligheid is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in den Geest, is gezien van 
de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in 
heerlijkheid. 
1 Doch (=maar) de Geest zegt duidelijk (door de profeten, in het Oude Testament), dat in de 
laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende 
geesten, en leringen der duivelen, 
 
De afval 
 
Johannes 1 
10 Hij was in de wereld, en de wereld is door Hem gemaakt; en de wereld heeft Hem niet 
gekend. 
11 Hij is gekomen tot het Zijne, en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen. 
12 Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te 
worden, namelijk die in Zijn Naam geloven; (=de Gemeente) 
 
‘Doch’ is een tegenstelling. Dat sommigen zullen afvallen van het geloof, staat gewoon in het 
Oude Testament. Paulus heeft het gelezen, en herhaalt hier wat hij gelezen heeft. In het 
Oude Testament staat op meerdere plaatsen geschreven over ‘de afval van het Joodse Volk’. 
De afval van het geloof van het Volk Israël in het algemeen, en in het bijzonder het ongeloof 
van het Joodse Volk, en vervolgens van heel de mensheid. In Johannes hoofdstuk één, is dat 
mooi samengevat.  
 
Jesaja 30 
1 Wee den kinderen, die afvallen, spreekt de HEERE, om een raadslag te maken, maar niet 
uit Mij, en om zich met een bedekking te bedekken, maar niet uit Mijn Geest, om zonde tot 
zonde te doen; 
 
Jesaja 28 
13 Zo zal hun het woord des HEEREN zijn; gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, 
regel op regel, hier een weinig, daar een weinig; opdat zij heengaan, en achterwaarts vallen, 
en verbreken, en verstrikt en gevangen worden. 
 



6 
 

Jeremia 6 
15 Zijn zij beschaamd, omdat zij gruwel bedreven hebben? Ja, zij schamen zich in het minste 
niet, weten ook niet van schaamrood te maken; daarom zullen zij vallen onder de vallenden, 
ten tijde als Ik hen bezoeken zal, zullen zij struikelen, zegt de HEERE. 
 
In de laatste tijden 
 
1 Timotheüs 4 
1 Doch (=maar) de Geest zegt duidelijk (door de profeten, in het Oude Testament), dat in de 
laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende 
geesten, en leringen der duivelen, 
 
In de laatste tijden zullen sommigen afvallen van het geloof, zegt Paulus. ‘Dat is dus 
specifiek iets van de eindtijd’, wordt dan gezegd. En dat klopt, maar je kunt zélf lezen dat het 
hier gaat over de tijd dat Paulus en Timotheüs leefden. Dus ook zij leefden al in de laatste 
tijden… 
 
2 Thessalonicenzen 2 
3 Dat u niemand verleide op enigerlei wijze; want die (de Wederkomst van de Heere Jezus 
Christus) komt niet, tenzij dat eerst de afval (afvallen van het Woord van God) gekomen zij, 
en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs; 
 
De laatste dagen in het Oude Testament 
 
De ‘eindtijd’ wordt door veel (protestantse/ gereformeerde) gelovigen in verband gebracht 
met het ‘einde van de tijden’. Na dit einde zal het, volgens hen, hier op aarde afgelopen zijn. 
Dan komt vervolgens de Jongste Dag. Volledig on-Bijbels. ‘Laatste dagen’ is een term die 
komt uit het Oude Testament. De term ‘eindtijd’ komt overigens helemaal niet voor in de 
Bijbel! 
 
Deuteronomium 31 
29 Want ik weet, dat gij het na mijn dood zekerlijk zult verderven, en afwijken (het afvallen 
van het geloof) van den weg, dien ik u geboden heb; dan zal u dit kwaad in het laatste der 
dagen (oftewel in de achterste dagen, oftewel in de navolgende dagen)ontmoeten, wanneer 
gij zult gedaan hebben, dat kwaad is in de ogen des HEEREN, om Hem door het werk uwer 
handen tot toorn te verwekken. 
 
Micha 4 
1 Maar in het laatste der dagen zal het geschieden, dat de berg van het huis des HEEREN zal 
vastgesteld zijn op den top der bergen; en hij zal verheven zijn boven de heuvelen, en de 
volken zullen tot hem toevloeien. 
 
Jeremia 30 
24 De hittigheid van des HEEREN toorn zal zich niet afwenden, totdat Hij gedaan, en totdat 
Hij daargesteld zal hebben de gedachten Zijns harten; in het laatste der dagen zult gij 
daarop letten. 
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Petrus citeert Joël 
 
Handelingen 2 
16 Maar dit is het, wat gesproken is door den profeet Joël: 
17 En het zal zijn in de laatste dagen, (zegt God) Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle 
vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, 
en uw ouden zullen dromen dromen. 
18 En ook op Mijn dienstknechten, en op Mijn dienstmaagden, zal Ik in die dagen van Mijn 
Geest uitstorten, en zij zullen profeteren.(deze profetie is deels vervuld, en zal de volledige 
vervulling krijgen bij de Wederkomst van de Heere Jezus Christus) 
 
Bij de toespraak van Petrus op Pinksteren, gebruikt hij de term ‘in de laatste dagen’. Petrus 
predikt hier als eerste het Evangelie in het openbaar. Hij citeert de woorden van de profeet 
Joël. Joël zegt dat het ‘in de laatste dagen’ zal zijn dat God Zijn Geest zal uitstorten. De 
laatste dagen zijn dus begonnen bij het uitstorten van de Geest!! Na de Opstanding van de 
Heere Jezus Christus. Nog steeds komt de Geest inwonen bij iedereen die gelovig is. Dus ook 
wij leven in de ‘laatste dagen’. Het begrip ‘laatste dagen’ is de aanduiding van het tweede, 
kortere, deel van de Heilsgeschiedenis. 
 
Twee delen 
 
De Heilsgeschiedenis valt uiteen in twee delen. Het eerste deel is het Oude Testament, 
oftewel ‘de tijden der onwetendheid’. Dat is de tijd vooruitziend op de Christus. Het tweede 
deel van de geschiedenis omvat het Nieuwe Testament, oftewel ‘de laatste tijd’, oftewel de 
‘laatste dagen’. Wij praten meestal over Oudtestamentische tijd en Nieuwtestamentische 
tijd. Maar deze uitdrukkingen vind je niet in de Bijbel. Het Oude Testament omvat de Wet, 
de Psalmen, en de profeten. In het Nieuwe Testament staan de Evangeliën en de Boeken, 
deze zijn geschreven ná de Opstanding van Christus. (zie ook de studie ‘het Woord van God’)  
 
Handelingen 17 
30 God dan, de tijden der onwetendheid overzien hebbende, verkondigt nu allen mensen 
alom, dat zij zich bekeren. 
 
Voortijds en de laatste dagen 
 
Bijbels gezien heet de Oudtestamentische tijd ‘voortijds’, en de Nieuwtestamentische tijd 
noemt men ‘de laatste dagen’.  
 
Hebreeën 1 
1 God, voortijds veelmaal en op velerlei wijze, tot de vaderen gesproken hebbende door de 
profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door den Zoon; 
2 Welken Hij gesteld heeft tot een Erfgenaam van alles, door Welken Hij ook de wereld 
gemaakt heeft; 
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De navolgende dagen 
 
Genesis 49 
1 Daarna (nadat hij eerst het eerstgeboorterecht had weggegeven) riep Jakob zijn zonen, en 
hij zeide: Verzamelt u, en ik zal u verkondigen, hetgeen u in de navolgende dagen (=de 
laatste dagen) wedervaren zal. 
2 Komt samen en hoort, gij, zonen van Jakob! en hoort naar Israël, uw vader. 
 
In Genesis negenenveertig wordt gesproken over ‘de navolgende dagen’, Deze vertaling is 
niet onjuist, maar toch is het geen goede vertaling. In het Hebreeuws staat er ‘achar’,  of 
eventueel ‘acharit’. Dat betekent ‘het achterste’. De letters zijn zelfs nog te herkennen! Dus 
er had eigenlijk moeten staan ‘achterste dagen’. In het Engels wordt het woord achar(it) ook 
wel vertaald met ‘delay’. Dat betekent ‘uitstellen’, oftewel ‘vertraging’. Bij de navolgende 
dagen wordt dus niet verwezen naar wat er meteen komt, maar betekent wat erop het einde 
komt. Het laatst. Dat is hetzelfde als de ‘laatste dagen’. 
 
Ná de Opstanding van Christus  
 
Dat klopt precies want wat Jakob in heel Genesis negenenveertig profeteert over de 
stammen van Israël, is niet vervuld in de Oudtestamentische geschiedenis. Het zijn 
uitspraken over de positie, de functie, en de omstandigheden van de stammen van Israël. 
Deze profetie gaat over de tijd ná de Opstanding van Christus. Dat staat dus nog te gebeuren 
in de laatste dagen.  
 
Hoelang duren de laatste dagen? 
 
De laatste dagen zijn alle dagen vanaf Zijn Opstanding tot aan de Jongste Dag, de laatste 
dagen stoppen bij de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dus de apostelen leefden in de 
laatste dagen, wij leven in de laatste dagen, maar bij de Wederkomst van Christus leeft men 
ook nog in de laatste dagen.  
 
Numeri 24 
14 En nu, zie, ik ga tot mijn volk; kom, ik zal u raad geven, en zeggen wat dit volk uw volk 
doen zal in de laatste dagen. 
-- 
17 Ik zal hem zien, maar nu niet; ik zal hem aanschouwen, maar niet nabij. Er zal een ster 
voortkomen uit Jakob, en er zal een scepter uit Israël opkomen; die zal de palen der 
Moabieten verslaan, en zal al de kinderen van Seth verstoren. (dit zal gebeuren in ‘de laatste 
dagen’, namelijk bij de Wederkomst van Christus) 
 
Zij wilden Hem niet als Koning 
 
Deuteronomium 4 
29 Dan zult gij van daar den HEERE, uw God, zoeken, en vinden; als gij Hem zoeken zult met 
uw ganse hart en met uw ganse ziel. 
30 Wanneer gij in angst zult zijn, en u al deze dingen zullen treffen; in het laatste der dagen, 
dan zult gij wederkeren tot den HEERE, uw God, en Zijn stem gehoorzaam zijn. 
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In het laatste der dagen betekent hier; bij de Wederkomst van de Messias. Dat hád kunnen 
zijn in de dagen van Handelingen, maar de Joodse leidslieden wilden Hem niet als Koning. 
Maar in Zijn Wederkomst, en na het oordeel over het Joodse Volk, zal Hij Koning over Israël 
(en de hele wereld) zijn. Dat is ook in het laatste der dagen. 
 
Dit vindt plaats bij Zijn Wederkomst 
 
Jesaja 2 
2 En het zal geschieden in het laatste der dagen, dat de berg van het huis des HEEREN zal 
vastgesteld zijn op den top der bergen, en dat hij zal verheven worden boven de heuvelen, en 
tot denzelven zullen alle heidenen toevloeien. (het gaat hier over de letterlijke herbouw van 
Jeruzalem, na de zeventigste Jaarweek, als het Joodse Volk is wedergeboren) 
 
Jeremia 23 
19 Ziet, een onweder des HEEREN, een grimmigheid is uitgegaan, ja, een pijnlijk onweder, het 
zal blijven op der goddelozen hoofd. 
20 Des HEEREN toorn zal zich niet afwenden, totdat Hij zal hebben gedaan, en totdat Hij zal 
hebben daargesteld de gedachten Zijns harten; in het laatste der dagen zult gij met verstand 
daarop letten. (dit had net zo goed op de tweede Pinksterdag kunnen gebeuren, maar het 
Volk wilde Hem niet. Dit staat dus nog te gebeuren) 
 
‘In de laatste dagen’, betekent in bovenstaande verzen, ‘in de Wederkomst van Christus’. 
Het zijn, heel duidelijk, gebeurtenissen die plaats zullen vinden bij de tweede Komst van de 
Heere Jezus Christus.  
 
In het laatste der jaren  
 
Ezechiël 38 

8 Na vele dagen (één dag is als duizend jaar)zult gij bezocht worden; in het laatste der jaren 

(na de duizend jaar zal de satan nog een korte tijd losgelaten worden, dan zullen enkele 

landen tóch weer optrekken om Jeruzalem te vernietigen. De Heere zal dit natuurlijk niet 

toestaan te gebeuren) zult gij komen in het land, dat wedergebracht is van het zwaard, dat 

vergaderd is uit vele volken, op de bergen Israëls, die steeds tot verwoesting geweest zijn; als 

hetzelve land uit de volken zal uitgevoerd zijn, en zij allemaal zeker zullen wonen. 

Dit gaat zelfs over de tijd ná de duizend jaren. (zie ook de studie ‘De 1.000 jaren uit 

Openbaring 20’) Na de duizend jaren, maar nog voor ‘de Jongste Dag’.  

Het vervolg der dagen 
 
Daniël 10 
14 Nu ben Ik (Michaël, een voor-verschijning van Christus; een Christofanie) gekomen, om u 
te doen verstaan, hetgeen uw volk bejegenen zal in het vervolg der dagen, (foutieve 
vertaling) want het gezicht is nog voor vele dagen. 
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Hier in Daniël tien spreekt Michaël tot Daniël. Het ‘vervolg der dagen’ is een foute vertaling. 
Net zoals we ook al zagen bij ‘de navolgende dagen’ uit Genesis negenenveertig. De vertalers 
van de Statenvertaling geloofden dat de profetieën uit Daniël elf al vervuld waren. En dat is 
niet waar. Bovendien kun je daarbij bedenken dat een profetie die vervuld is in het verleden, 
ook vaak illustratief is voor de toekomst. Hier in Daniël gaat het duidelijk niet over ‘het 
vervolg der dagen’, maar het gaat over ‘de laatste dagen’. De profetieën uit Daniël elf 
moeten namelijk, voor een belangrijk deel, nog gebeuren.  
 

Michael =  lakym       =  Wie is gelijk aan God? ; Wie is Gode gelijk?  

                                            Het antwoord hierop is; Christus, Die het Uitgedrukte Beeld 
                                            van God is, Hij is het Afschijnsel van Zijn Heerlijkheid                                         
                                       =   Rivier of  Beek (= Levend, Stromend Water) uit God  
                                       =   De Enige Archangel in de Bijbel; Hij is de Eerste Engel   
                                            Hij is een Christofanie, een Voorverschijning van Christus 
 
Eerst moet de Christus komen in de laatste dagen 
 
Hosea 3 
5 Daarna zullen zich de kinderen Israëls bekeren, en zoeken den HEERE, hun God, en David, 
hun Koning; en zij zullen vrezende komen tot den HEERE en tot Zijn goedheid, in het laatste 
der dagen. 
 
Ook deze profetie uit Hosea moet nog gebeuren. Het Volk Israël is momenteel nog 
ongelovig, maar in de toekomst, zal het Volk wedergeboren worden, en de Geest uitgegoten 
krijgen. Dat is bij de Wederkomst van Christus, hier opnieuw genoemd ‘het laatste der 
dagen’.  
 
De laatste dagen in het Nieuwe Testament 
 
1 Timotheüs 4 
1 Doch de Geest zegt duidelijk, dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het 
geloof, zich begevende tot verleidende geesten, en leringen der duivelen, 
2 Door geveinsdheid der leugensprekers, hebbende hun eigen geweten als met een brandijzer 
toegeschroeid; (= ze hebben de Geest uitgeblust; zie ook de studie ‘de Geest bedroeven, 
uitblussen of lasteren’)  
 
2 Timotheüs 3 
1 En weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden. 
2 Want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelven, geldgierig, laatdunkend, hovaardig, 
lasteraars, den ouderen ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig. 
3 Zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, achterklappers, onmatig, wreed, zonder liefde tot 
de goeden, 
4 Verraders, roekeloos, opgeblazen, meer liefhebbers der wellusten dan liefhebbers Gods; 
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Timotheüs heeft het hier over ‘de laatste dagen’. Timotheüs heeft het hier over de tijd 
waarin hij leefde. Ook toen al waren de gelovigen op zichzelf gericht, en nauwelijks op God. 
De woorden van Timotheüs zijn, helaas, nog steeds van toepassing op veel gelovigen. Ook nu 
wordt de Bijbel niet opengedaan. Veel gelovigen hebben Hem losgelaten; een overeenkomst 
tussen de tijd van Timotheüs en ónze tijd. De Heere Jezus zei niet voor niets; ‘Zal ik nog 
geloof vinden bij Mijn Wederkomst’? 
 
Lukas 18 
8 Ik zeg u, dat Hij hun haastelijk recht doen zal. Doch de Zoon des mensen, als Hij komt, zal 
Hij ook geloof vinden op de aarde? 
 
Wij zouden ons geloof ontwikkelen 
 
De mens vindt het, in onze tijd, vooral belangrijk zichzélf te ontwikkelen. Maar, vanuit God 
gezien, is het de bedoeling dat ons geloof ontwikkeld wordt. Dat wij zouden groeien van kind 
in geloof tot volwassen in het geloof. Het is de bedoeling dat Christus in ons gestalte zal 
krijgen. Wij zouden ons voeden met Zijn Woord. Dan zullen wij veranderd worden naar Zijn 
Beeld. Dit kan dus alleen bereikt worden door onderwerping aan God en Zijn Woord. Wij 
kunnen onszélf niet veranderen. De Bijbel is geen Boek waarin staat ‘ hoe wij onszelf een 
goed Christen kunnen maken’. De Bijbel geeft ons Kennis van de Waarheid. Wij zouden de 
Geest in en door ons laten werken.  
 
Galaten 4 
18 Doch in het goede te allen tijd te ijveren is goed, en niet alleenlijk, als ik bij u 
tegenwoordig ben; 
19 Mijn kinderkens, die ik wederom arbeide te baren, totdat Christus een gestalte in u 
krijge.(Christus woont sinds onze wedergeboorte in ons hart. Wij zouden de nieuwe mens in 
Christus aandoen, oftewel de Geest Zijn Werk laten doen) 
 
1 Petrus 2 
1 Zo legt dan af alle kwaadheid, en alle bedrog, en geveinsdheid, en nijdigheid, en alle 
achterklappingen; 
2 En, als nieuwgeborene kinderkens (nieuw gelovigen, pas wedergeborenen) , zijt zeer 
begerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij door dezelve moogt 
opwassen;(=opgroeien, volwassen worden) 
 
Efeze 4 
14 Opdat wij niet meer kinderen zouden zijn, die als de vloed bewogen en omgevoerd worden 
met allen wind der leer, door de bedriegerij der mensen, door arglistigheid, om listiglijk tot 
dwaling te brengen; 
15 Maar de Waarheid (Zijn Woord) betrachtende in liefde, alleszins zouden opwassen 
(opgroeien, volwassen worden) in Hem, Die het Hoofd is, namelijk Christus; 
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De Geest Zijn Werk laten doen 
 
Hebreeën 1 
1 God, voortijds veelmaal (4.000 jaar lang) en op velerlei wijze, tot de vaderen gesproken 
hebbende door de profeten (=voortijds= Oudtestamentische tijd), heeft in deze laatste 
dagen tot ons gesproken door den Zoon;(tot Zoon gesteld= Christus= Koning en Hogepriester 
van het Nieuwe Verbond) 
 
God spreekt in deze laatste dagen, vanaf Zijn Opstanding tot aan de Jongste dag, door de 
Zoon. De Zoon verbergt zich in de Hemel, Hij is met Eer en Heerlijkheid gekroond. Hij is 
verantwoordelijk voor het Woord van God. Hij is Hogepriester in de geestelijke Tempel, de 
Gemeente. Wij staan als priesters in dienst van de Heere, maar de Heere bepaalt welk werk 
wij zouden doen.  
 
Deze en die laatste dagen 
 
Hebreeën 1 
1 God, voortijds veelmaal en op velerlei wijze, tot de vaderen gesproken hebbende door de 
profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door den Zoon; 
 
Zijn er nog andere dagen dan ‘deze laatste dagen’? Jazeker, er zijn ook ‘die laatste dagen’. 
Niet deze, maar die laatste dagen. Het woordje ‘die’ wijst op de verre toekomst. ‘Deze laatste 
dagen’ zijn de dagen waarin ook wij leven. De Opgestane Christus woont deze dagen 
onzienlijk in ons hart. In die laatste dagen zal Christus wederkomen. ‘Die laatste dagen’ is de 
periode van Zijn Parrousia, oftewel Zijn Lichamelijke Verschijning op aarde.  
 
In die laatste dagen, te dier tijd 
 
Jeremia 3 
17 Te dier tijd zullen zij Jeruzalem noemen, des HEEREN troon (De Heere Jezus Christus 
Koning zal; Zijn Residentie in Jeruzalem hebben) ; en al de heidenen zullen tot haar 
vergaderd worden, om des HEEREN Naams wil, te Jeruzalem; en zij zullen niet meer 
wandelen naar het goeddunken van hun boos hart. 
18 In die dagen zal het huis van Juda gaan tot het huis van Israël (alle stammen van Israël 
zullen tesamen verzameld worden) ; en zij zullen te zamen komen uit het land van het 
noorden, in het land, dat Ik uw vaderen ten erve gegeven heb. 
 
Jeremia 31 
32 Niet naar het verbond, dat Ik met hun vaderen gemaakt heb, ten dage als Ik hun hand 
aangreep, om hen uit Egypteland uit te voeren, welk Mijn verbond zij vernietigd hebben, (het 
Huwelijksverbond met de Heere oftewel het Oude Verbond der Wet) hoewel Ik hen 
getrouwd had, spreekt de HEERE; 
33 Maar dit is het verbond, dat Ik na die dagen (ná het oordeel; ná de Zeventigste Jaarweek; 
nadat het Volk Israël is wedergeboren) met het huis van Israël maken zal, spreekt de HEERE: 
Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven, en zal die in hun hart schrijven; en Ik zal hun tot een 
God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn. 
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Jeremia 50 
20 In die dagen en te dier tijd, spreekt de HEERE, zal Israëls ongerechtigheid gezocht 
worden, maar zij zal er niet zijn, en de zonden van Juda, maar zullen niet gevonden worden; 
want Ik zal ze dengenen vergeven, die Ik zal doen overblijven.(er zal een gelovig overblijfsel 
zijn ná het oordeel. Zij zullen de Geest uitgegoten krijgen. Daarmee zijn hun zonden 
vergeven en zullen zij weer Zijn Volk zijn. Samen met de Heere zullen zij heersen op aarde in 
het Messiaanse Koninkrijk) 
 
Nog meer plaatsen uit het Nieuwe Testament 
 
Jakobus 5 
3 Uw goud en zilver is verroest; en hun roest zal u zijn tot een getuigenis, en zal uw vlees als 
een vuur verteren; gij hebt schatten vergaderd in de laatste dagen. 
 
1 Petrus 1 
18 Wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdele 
wandeling, die u van de vaderen overgeleverd is; (wij zijn niet verlost door vergankelijke 
dingen) 
19 Maar door het dierbaar bloed van Christus, (de Heere Jezus Christus heeft ons vrijgekocht 
met Zijn Bloed, het Bloed van de Hogepriester, het Bloed van het Nieuwe Verbond) als van 
een onbestraffelijk en onbevlekt Lam; (onbestraffelijk en onbevlekt gaat niet over het kruis, 
want Hij droeg toen onze zonden. Het Lam is een type van de Hogepriester, de Opgestane 
Christus) 
20 Dewelke wel voorgekend (=voortijds)is geweest voor de grondlegging nederwerping der 
wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden (=nu) om uwentwil, 
 
Hierboven in Jakobus vijf kun je lezen dat Jakobus er gewoon vanuit gaat dat hij in de laatste 
dagen leeft. En dat is ook zo! Ook Petrus weet heel goed dat hij in de laatste dagen leeft.  
 
De laatste uren, dagen of jaren 
 
1 Johannes 2 
18 Kinderkens, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat de antichrist komt, zo zijn 
ook nu vele antichristen geworden; waaruit wij kennen, dat het de laatste ure is. 
 
De laatste uren, de laatste der dagen of der jaren, maakt eigenlijk niet uit. Er wordt allemaal 
hetzelfde mee bedoeld. Het zijn allemaal tijdsaanduidingen van onbepaalde lengte. De 
Bijbelse ‘Dag des oordeels’, is hetzelfde als de “Dag des Heeren, en deze duurt geen 
vierentwintig uur, maar drieëndertig jaar lang. Het Hebreeuwse woord voor ‘jaar’, heeft 
eigenlijk alleen maar de betekenis van ‘een deel’.  
 
Antichrist; in de plaats van 
 
1 Johannes 2 
18 Kinderkens, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat de antichrist komt, zo zijn 
ook nu vele antichristen geworden; waaruit wij kennen, dat het de laatste ure is 
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Dit zijn de eerste twee keren dat het woord ‘antichrist’ voorkomt in de Bijbel. Johannes zegt 
dus dat de tijd van ‘de laatste ure’, de tijd van de antichrist is. In de laatste dagen heb je 
antichristenen. Dat betekent dat ‘de laatste uren’, de tijd is van de Christus, en dus de tijd 
van de antichristen! Anti betekent ‘in plaats van’. De antichrist is niet alleen tégen Christus, 
maar hij stelt zich in de plaats van Christus. Vele antichristen stellen zich, op een lager 
niveau, in de plaats van Christus. Zoals de Roomse kerk hier op aarde de paus ziet als 
plaatsvervanger van God. Niemand mag zich hoofd van de G(g)emeente noemen, dan alleen 
de Christus.  
 
Slot 
 
De term ‘eindtijd’ heeft voor ons dus geen enkele betekenis. Het is wél zo dat wij leven in de 
tijd kort voordat de Christus zal verschijnen. We leven in de periode kort voor de Opname 
van de Gemeente. Maar dat heet geen eindtijd. Die term betekent niks. Die term komt ook 
niet voor in de Bijbel. Met de term ‘de laatste dagen’ wordt in feite het brede tijdperk 
bedoeld sinds de Opstanding van Christus, tot aan de jongste dag. De Bijbelse ‘laatste dagen’ 
zijn voor ons een periode die zowel achter als voor ons ligt. Wij zien uit naar de Komst van de 
Heere, en de vervulling van al wat de profeten gesproken hebben.  
 
 
 
                                                                   Amen.     
 


