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De Coronacrisis

Een bizarre periode kondigde zich in januari aan, zonder dat we het wisten. Een 
mysterieus virus in China maakte tienduizenden slachtoffers. Het virus heeft 
inmiddels wereldwijd toegslagen. Aantallen noemen heeft al geen zin meer. 
Zodra je ze uitspreekt zijn ze al weer veranderd. 

Het Corona-virus (COVID-19). 
Het is als een Tsunami op ons af gekomen. Eerst heb je niets in de gaten, en voor je 
het weet ben je overspoeld. We zien en zagen de gevolgen. 

Mensen zijn ziek, zitten in quarantaine. Complete landen zijn afgegrendeld, in 
Nederland zijn festivals, beurzen en kerkdiensten afgelast, we houden afstand en 
doen omzichtig onze boodschappen. Veel kantoorpersoneel werkt noodgedwongen 
thuis. De beurzen kleuren dieprood. De economie staat op wankelen.. maar wat ik 
nog veel erger vind: veel mensen zijn ernstig ziek geworden en heel veel mensen 
sterven als gevolg van deze ziekte.

Left Behind
De vorige week zond RTL7 de film “Left Behind” uit. Een film over een gebeurtenis 
die ‘de Opname van de Gemeente’ wordt genoemd. 

RTL ziet een dergelijke film als ‘christelijke fictie’ of een ‘rampenfilm’. In het 
verleden zond SBS6 de film ook al eens uit en ook op Family7 was deze te zien. De 
commerciële zenders hechten totaal geen geloof aan wat er in de film gepresenteerd 
wordt. 

In de film, net als eerdere films en boeken over de ‘opname van de gemeente’ (hier 
kom ik later op terug), zie je vliegtuigen neerstorten en grote rampen gebeuren 
doordat bestuurders van voertuigen, piloten en anderen plotseling ‘weggerukt’ 
worden naar de hemel. Met alle gevolgen van dien. Want een vliegtuig die plotseling 
zonder piloot zit of een trein zonder machinist, dat moet fout gaan.. 

Wie het scenario kent weet wat er daarna gebeurt in boeken en films: na de ‘opname’ 
of ‘wegrukking’ van de gelovigen komt dan de anti-christ en komt de ‘eindtijd’ over 
deze wereld. In deze ‘eindtijd’ wordt de mensen op aarde onder de tiran, de anti-
christ’ in eerste instantie vrede en geluk beloofd maar het einde is één groot 
rampenscenario met oorlogen, geweld en onderdrukking, enge ziektes en alles bij 
elkaar een massaslachting onder de mensheid.
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Het “eindtijdscenario” kwam ook bij bepaalde christelijke bladen direct weer om de 
hoek kijken. Het Zoeklicht schreef op Facebook:

“Ja, het Coronavirus is een voorbode van de Eindtijd. Tegelijkertijd geldt: nee, 
het Coronavirus is geen teken van de Eindtijd. De epidemieën zoals beschreven in
de Bijbel met betrekking tot de Eindtijd zijn oneindig veel zwaarder.”

Het corona-virus was volgens een bekende Rabbi in Israël zelfs een “straf op de 
zonde van de gay-prides”. Op twitter reageerden veel mensen zwaar geschokt. 

Je zou, oppervlakkig gezien, kunnen stellen: een hoog “lekker-puh”-gehalte. Bij de 
Left Behind boeken en films krijg ik ook altijd een beetje die smaak in de mond. 
Alsof men wil zeggen: “Dat heb je mooi verdiend, die ellende terwijl ik lekker in de 
hemel zit..”. Want immers: “jij geloofde niet in God” of “jij geloofde op de verkéérde
manier in God”.

Daarnaast lezen we veel ‘samenzweringstheorieën’, claims als zou de superrijke 
“George Soros1 er achter zitten”, dat er sprake was van een gefabriceerd virus in een 
geheim lab in Wuhan. Een claim die overigens niet overeind kunnen blijven2, zo 
blijkt uit serieus onderzoek. 

En wanneer we logisch redeneren kan dat ook niet (kijk naar de reactie van China). 
Dat wil niet zeggen dat mensen, inclusief Christenen, ze met graagte maar blijven 
herhalen, zoals ook de trolfabrieken uit Rusland3 die daarmee onze maatschappij 
willen ontwrichten en de ontwikkeling van een vaccin willen frustreren nota bene. 

Moeten we ons in dat kamp willen zien? Is dat een boodschap die we willen afgeven 
aan de mensen om ons heen? Is dat de boodschap die de Here Jezus afgaf aan de 
mensen? Is het een effectieve boodschap die je afgeeft op die manier? En: is het een 
boodschap die klopt? 

Moeten christenen  niet verkondigen dat wat wáárheid is? We moeten ons niet bezig 
houden met het uizoeken en doorvertellen van allerlei onhoudbare theorieën, 
hoogdravende ideeën, van mythologie of eenvoudiger gesteld: dom gezwam. In het 
Engels noemen ze dit ‘fear mongers’, mensen die van het zaaien van angst bestaan. 
Ze hebben er financieel gewin bij en jagen hun volgelingen angst aan. 

1 https://nl.wikipedia.org/wiki/George_Soros 
2 https://www.scripps.edu/news-and-events/press-room/2020/20200317-andersen-covid-19-coronavirus.html 
3 https://www.ad.nl/buitenland/who-trollen-ondermijnen-strijd-tegen-coronavirus~ac067335/ 
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Paulus zei er over, in zijn 1e brief aan Timoteüs: 

3 Indien iemand een andere leer verkondigt en zich niet voegt naar de gezonde 
woorden van onze Here Jezus Christus en de leer der godsvrucht, 4 dan is hij 
opgeblazen, hoewel hij niets weet, en heeft hij een zwak voor geschillen en 
haarkloverijen, een bron van nijd, twist, lasteringen, kwade vermoedens, 5 en 
geharrewar bij mensen die niet helder meer zijn van denken en het spoor der 
waarheid bijster geraakt zijn, daar zij de godsvrucht als iets winstgevends 
beschouwen. (1 Tim. 6:3-6, NBG)

De 3e wereldoorlog: systeemcrisis
Een andere video die ik recent zag was een interview met een ex-militair, inmiddels 
gepromoveerd op het onderwerp van de wereldoorlogen. Hij voorspelt een 3e 
wereldoorlog “tussen nu en 2 jaar”. Het interview was een tijdje geleden op het 
kanaal van de Telegraaf. 

Hij beschreef een grote oorlog of de wereldoorlogen als een ‘systeemcrisis’. Door 
zo’n oorlog wordt alles gereset en wordt de macht herverdeeld op de aarde waarna er 
een nieuwe balans ontstaat. 

Zowaar geen prettig vooruitzicht. 

Maar is er voor een systeemcrisis een wereldwijde oorlog nodig? Een virus zoals het 
corona-virus zorgt nu eveneens voor een wereldwijde ‘reset’. Niet alleen economisch,
niet alleen een groot aantal zieke en overleden mensen. Nee, zelfs in de natuur is een 
reset gaande. 

Zo zag ik bijvoorbeeld foto’s van
Venetië4 voorbij komen. Voor het
eerst sinds zéér lange tijd was het
water in Venetië weer helder. Want:
er komen geen toeristen meer. 

De vissen kun je er weer zien
zwemmen, de, naar ik begreep,
decennia lang verdwenen zwanen
komen weer terug én er kwamen
zelfs dolfijnen in de haven!

4 Er zijn claims dat dit ‘fake news’ zou zijn maar dat is lastig te controleren. Het screenshot is genomen van een 
twitteraccount dat wel degelijk originele foto’s lijkt te hebben geplaatst.
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Ook in China was de luchtvervuiling, logischerwijs, nagenoeg geheel verdwenen 
door de lock-down. Niemand kan, en zal, denk ik ontkennen dat het een bizarre tijd is
die we meemaken.

Spaanse Griep

Het is niet voor het eerst dat de wereld door zo’n ziekte getroffen wordt; ook in 1918 
was er een dergelijke ziekte: de Spaanse Griep5. 

Die kwam niet uit Spanje maar uit Amerika en is zo genoemd omdat de Spaanse 
kranten er indertijd voor het eerst over schreven omdat daar geen censuur bestond. 
Hier, in oorlogsgebied, mocht er niet over geschreven worden. Mede gezien de relatie
met de Amerikaanse soldaten. 

Soldaten die niet alleen de ziekte meebrachten vanuit de Verenigde Staten maar ook 
meevochten6 met de geallieerden en bijdroegen aan de bevrijding. Als de mensen 
zouden hebben geweten welke dodelijke ziekte zij bij zich droegen dan hadden ze 
wellicht deze soldaten nooit willen accepteren als bevrijders. Nu dansten en zongen 
ze met de soldaten tijdens bevrijdingsfeesten en het virus verspreide zich als een wild
uitslaande brand over Europa en de rest van de wereld. Nagenoeg vergelijkbaar met 
de uitbraak in Brabant via de carnavalsvieringen! Alleen was de Spaanse Griep 
heftiger en waren de omstandigheden toen (hygiëne, medische zorg) volledig anders.

De Spaanse griep heeft miljoenen doden veroorzaakt.  Schattingen lopen uiteen 
tussen de 20 en 100 miljoen(!) doden. 

Het was aan het einde van de 1e wereld-
oorlog, die óók al 15 miljoen doden 
veroorzaakte. En in diezelfde periode was er 
de Russische Burgeroorlog (1917-1922), met 
ca. 7 miljoen doden. 

Er stierven in die tijd in minder dan 20 jaar 
dus zeker meer dan 42 miljoen mensen. 
Daarna volgde de 2e wereldoorlog, die ook 
nog eens 70 miljoen levens eistte. 

1e Wereldoorlog, Eddy Cilona, Wikimedia

In de eerste helft van de vorige eeuw verloren in slechts 31 jaar ruim 110 miljoen
mensen (conservatief geschat) hun leven door oorlogen en ziekte.

5 https://www.historischnieuwsblad.nl/nl/artikel/48851/de-sluipmoordenaar-van-de-eerste-wereldoorlog.html 
6 https://nl.wikipedia.org/wiki/Eerste_Wereldoorlog#Amerikaanse_oorlogsdeelname 
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Dat soort aantallen zijn niet te bevatten. Dat is zelfs nog méér dan alle inwoners van
Duitsland, Nederland en België bij elkaar. 

Oorlogen en geruchten van oorlogen

Het is al weer lang geleden dat dit allemaal gebeurd is. De vraag is, wat moeten we 
daar nu mee? Wat is de relatie tot een ziekte als Corona, laat staan eindtijdscenario’s 
van sommige Christelijke groepen? 

Het heeft alles te maken met de ‘systeemcrisis’ waar ik het over had.

Na de 1e en 2e wereldoorlog ontstond er een nieuw machtsevenwicht. Amerika werd 
‘de baas’ in de wereld. De Russen hadden hun eigen machtsblok. De afgelopen 
decennia is dit gaan schuiven. China is ook een wereldmacht geworden. En vergeet 
de Arabische olie-landen ook niet. 

Die situatie kan, op het moment dat je dit leest of hoort, al weer veranderd zijn. Alles 
kan razendsnel veranderen. De wereld is een ‘dorp’ geworden en het op het schild 
gedragen dorpshoofd van vandaag kan morgen ‘met pek en veren’ de poort uitgejaagd
zijn. 

Ons economische systeem is enorm wankel en kwetsbaar. Wie had ooit gedacht dat 
een virus vanuit China binnen twee maand de hele wereld-economie aan het 
wankelen kon brengen? De beurzen in korte tijd bloedrood kon laten kleuren? Wie, 
ook hier, de geschiedenis een beetje kent weet dat er in de afgelopen decennia al 
meerdere malen hevige beurscrises zijn geweest. Maar nooit eerder, in de afgelopen 
jaren, door een virus!

Het antwoord staat in de Bijbel!

Je zult het misschien niet verwachten maar in de Bijbel werd dit allemaal al 
aangekondigd en er is óók verteld hoe het gaat aflopen. Daarom kijken we eens naar 
wat Jezus daarover heeft verteld. 

In de Bijbel lees je dat door de volgelingen van Jezus aan Hem een vraag werd 
gesteld: 

‘Waaruit kunnen wij opmaken dat U terugkomt en dat deze tijd naar zijn einde 
loopt?’ (Matteüs 24:3).
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De vraag die zij stelden was gericht op dié tijd. Even daarvoor lezen we namelijk dat 
Jezus zegt: 

37 Jeruzalem, Jeruzalem! Stad die de profeten vermoordt en de mannen die naar 
haar zijn toegestuurd, doodgooit met stenen! Hoe vaak heb Ik uw kinderen bij 
elkaar willen brengen, zoals een hen haar kuikens onder haar vleugels 
bijeenbrengt. Maar u hebt het niet gewild! 38 Let op: uw huis wordt aan zijn lot 
overgelaten. 39 Want u zult Mij van nu af aan niet meer zien, tot de dag dat u zult 
zeggen: “Gelukkig is Hij die namens de Here komt.” ’ (Matteus 23). 

De volgelingen van Jezus wisten absoluut niet dat Hij sprak over een periode die pas 
zou zijn ná zijn dood, in een verre toekomst. Dat begrepen ze toen totaal niet. Zij 
dachten dat Hij tijdelijk zou vertrekken om na een tijdje een soort van ‘comeback’ te 
maken. Pas later ontdekten ze waar Hij op had gedoeld.

Dus wilden ze weten: “Wanneer is dat en hoe weten we dat het zover is?”.

Vervolgens legt hij uit in  Matteüs hoofdstuk 24 wat er allemaal nog moet gebeuren 
vóór dat Hij terug zal komen: oorlogen, volksopstanden en oproer, hongersnoden, 
aardbevingen, ziekten, christenvervolgingen - met als gevolg dat veel christenen zich 
van het geloof afkeren. Valse profeten. Egoïsme en haat, .. maar ook zal door de 
gelovige mensen de Boodschap van Jezus, het Evangelie, overal worden gebracht. 

Met andere woorden: de wereld zoals we die nu kennen ten voeten uit! Er zijn 
ontzettend veel heftige oorlogen geweest de laatste eeuwen, ziekten als de Pest, de 
Spaanse Griep. Er is wereldwijd Christenvervolging, in meer dan vijftig landen. Er 
zijn ontzettend veel ‘valse profeten’ die christen van alles wijsmaken.

Egoïsme en haat zie je elke dag om je heen. Denk alleen maar aan het egoïstische 
hamsteren dat we hebben gezien en zullen blijven zien als het opeens mis gaat. 
Niemand die een ander iets gunt! 

Maar is of zijn dat dan de dingen die we moeten verwachten? Zijn dat “de tekenen”? 
Nee, het is een schets van hoe de wereld steeds meer verdorven is geraakt, hoe verrot 
de wereld is geworden.

“En dán zal het einde komen”. (Matteüs 24:14).

Oftewel, nadat de wereld steeds verder in een neerwaartse spiraal is geraakt dán komt
op een zeker moment het einde. Een Wereldoorlog, een Coronavirus of een golf van 
christenvervolging is níet het teken dat Jezus komt. Dat is volstrekt niet wat Jezus 
zegt. Het zijn “slechts” dingen die nu eenmaal gaan gebeuren. 
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Maar, hoe zullen we dan weten, volgens Jezus, wanneer Hij komt? 

Als jullie dan de ontzettende gruwel in de heilige plaats zien staan, waar de 
profeet Daniël het over had—wie dit leest, moet dit proberen te begrijpen— 16 en
je bent in Judea, vlucht dan naar de bergen. 17 Zit je op dat moment op het platte 
dak van je huis, ga dan niet naar binnen om nog iets uit huis mee te nemen. 18 En 
als je buiten in het veld bent, kom dan niet terug om thuis nog wat kleren op te 
halen. 19 Het wordt een vreselijke tijd voor vrouwen die in verwachting zijn of 
een baby hebben. 20 Bid dat je niet in de winter zult moeten vluchten of op een 
sabbat. 21 Want er zal een onderdrukking zijn zoals de wereld nog nooit heeft 
gekend en zoals ook nooit meer zal terugkomen.

De “Ontzettende Gruwel” in de Heilige Plaats

De “gruwel” waar Daniël over spreekt is iemand die plaats neemt in de Tempel, de 
Heilige plaats, in Jeruzalem. Die Tempel is er op dit moment nog niet. Vandaar zal hij
de wereld willen overheersen en zelfs God uitdagen. Hoe? Door te claimen dat hij 
goddelijk is, dat hij God zelf is.  

Niet alleen Daniël spreekt daar over maar ook Paulus schrijft er over in zijn 2e brief 
aan de Tessalonicenzen. En hij legt het kort en helder uit: 

1 Wat de terugkeer van onze Here Jezus Christus en onze hereniging met Hem 
betreft, 2 broeders en zusters, vragen wij u dringend het hoofd koel te houden. 
Laat u niet in de war brengen door geruchten dat de grote dag van de Here er al 
zou zijn. Als u mensen hoort die hierover een profetie of een bepaalde uitspraak 
of zelfs een brief van ons zouden hebben gekregen, geloof hen niet. 3 Laat u door 
niemand iets wijsmaken. Want die dag komt pas als twee dingen zijn gebeurd: 
eerst zal de grote ontrouw aan God komen en daarna zal de ‘mens van zeer grote 
zonde’ opstaan, die tot ondergang is gedoemd. 4 Hij zal God uitdagen en alles 
omverwerpen wat de mensen vereren. Hij zal zelfs in de tempel van God gaan 
zitten en beweren dat hij God is.

Dat is ‘de gruwel’ - het is namelijk gruwelijk, verschrikkelijk, in de ogen van God 
wat deze persoon gaat doen: in de Tempel gaan ‘zitten’ en zich laten vereren alsof hij
God is.

Misschien klinkt het raar, maar deze ‘Tempel’ hoeft niet per sé de ‘herbouwde 
tempel’ te zijn. Het kan ook dat de Al-Aqsamoskee hier voor gebruikt wordt. Dat zal 
veel, vooral Evangelische, Christenen als een gotspé in de oren klinken. Echter, we 
zien de laatste jaren steeds meer dat de grote religies (Jodendom, Islam en 
Christendom) toenadering zoeken. Inclusief gezamenlijke diensten. 
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Ook geloven veel (Evangelische) Christenen dat we op weg zijn naar ‘één 
wereldreligie’. Is het dan zo’n vreemde gedachte dat deze grote moskee zowel voor 
Moslims, Joden als Christenen als ‘religieus centrum’ gebruikt zal gaan worden? 
Onder het mom van “de wereldvrede”? 

Het is wellicht wat moeilijk te rijmen met gedeelten uit de Bijbel als Daniël 9:27, 
11:31, 12:11 en Matteüs 24:15 maar we weten niet hoe het een en ander in zijn werk 
zal gaan. Een tempeldienst in de Al-Aqsa? Ik acht het niet onmogelijk…

(Image by Konevi from Pixabay)

Het alternatief is immers: afbreken van de Al-Aqsa en de “Joodse” Tempel 
herbouwen. En dat is iets wat naar ik aanneem nooit vredig zal gebeuren, dat zou 
alleen ten koste van zeer veel bloedvergieten gaan.. Maar ook dát is natuurlijk een 
optie: totale oorlog in het Midden-Oosten waarbij de Al-Aqsa “sneuvelt”, 
herverdeling van de macht, en herbouw van de Tempel. 

Hoe dan ook: er zal een mens zijn die daar, op die plaats, zich als een god zal laten 
vereren. Als ‘dé godheid van deze wereld’. Denk niet dat dat onmogelijk is, dat 
moderne mensen dat helemaal niet doen. Kijk naar de 2e Wereldoorlog, hoe mensen 
Adolf Hitler op handen droegen en als een ‘messias’ vereerden. 
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In het verleden lieten de Romeinse Keizers zich ook als god vereren. En 
tegenwoordig zien we het nog steeds dat mensen zo vereerd worden, kijk naar Noord 
Korea. Maar ook dichterbij, sommige politieke leiders kunnen in de ogen van hun 
volgelingen helemaal niets verkeerd doen – zelfs niet als het de meest vreselijke 
mensen zijn, alles wat ze doen wordt goedgepraat door hun volgelingen.

Acceptatie van deze ‘gruwel’

Maar waarom zouden we nu die ‘gruwelijke’ persoon accepteren? Ik schets een 
scenario dat bijvoorbeeld zou kunnen gebeuren. Het is slechts één scenario uiteraard. 

1. er komt een wereldwijde crisis – door een ziekte, een wereldoorlog of een 
andere oorzaak die lijdt tot een ‘systeemcrisis’;

2. een aantal machthebbers besluit met elkaar om één persoon die ‘de oplossing’ 
heeft hiervoor alle macht te geven om het nieuwe “dorpshoofd” van deze 
wereld te worden. Hij krijgt, bij wijze van spreken, “carte blanche”. 

Zo simpel is het. En dat is ook wat de Bijbel zegt; je kunt dit lezen in onder andere 
Daniël en ook de Openbaringen geven duidelijke aanwijzingen. Daarnaast ook 
Matteüs 24 en de 1e en 2e brief van Paulus aan de Tessalonicenzen. Ik laat veel 
details weg, maar dit is de hoofdlijn. 

Wellicht zul je denken dat dat onmogelijk is. Want waarom zouden de machthebbers 
dat doen? En los daarvan: als wereldbevolking zullen we dat toch nooit acceptern? 

Nou, … als er iets is wat de huidige corona-crisis en voorgaande systeem-crises zoals
de wereldoorlogen ons geleerd heeft is het dat wij als bevolking helemaal niets, 
maar dan ook niets in te brengen hebben tegen de door ons zelf, democratisch 
gekozen, overheid! 

Kijk, dat de mensen in een dictatuur als China niets in de melk te brokkelen hebben 
begrijpen we. Dus dat de Chinese overheid een complete lock-down kan afdwingen. 
Natuurlijk, zo werkt dat daar. 

Vervolgens kwam echter Italië. En ook Italië ging in een lock-down! En langzaamaan
steeds meer landen. Op dit moment, dat ik dit schrijf, is het in Nederland zo ver dat 
we effectief in een situatie zitten waarin we als bevolking door de regering worden 
verteld wat we wel en niet mogen. Uiteraard: het zijn, dat vind ik ook, verstandige 
maatregelen en ik sta er in zekere zin ook achter. Maar ook zij die het er volstrekt 
mee oneens zijn dienen te gehoorzamen. En doen dit ook, al is het mopperend en 
scheldend. Want de overheid heeft middelen om het af te dwingen (politie, leger).
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Bedenk nu eens een situatie waarin er een nog véél groter probleem deze wereld treft.
Of wellicht wórdt deze ziekte een nog veel groter probleem. Dan kan het zomaar zijn 
dat de wereldleiders met elkaar aan tafel gaan om een aanpak te verzinnen. 

En stel, er staat dan één op die een totaal-oplossing kan bieden en de ‘wereldvrede’ 
(in welke vorm dan ook) kan brengen. Maar dan wel eist dat die andere leiders aan 
hem (of haar!) loyaal moeten zijn en hun macht aan hem overdragen. Met andere 
woorden: een wereld-dictator. 

Ik geef je op een briefje (bij deze!) dat ze het doen. En wij, als wereldbevolking, 
zullen het accepteren en deze leider of leidster toejuichen en omarmen. 

Het is dus niet per definitie zo dat zo iemand met geweld aan de macht komt. Zoals 
we met de diverse dicators hebben gezien zoals Napoleon, Stalin en Hitler.

De omstandigheden kunnen de gelegenheid bieden. En zodra die omstandigheden, 
doordat de wereld hoe dan ook naar zo’n probleemsituatie toegaat, zich voordoen zal 
die leider – door God’s tegenstander geïnspireerd – zijn kans schoon zien en die 
grijpen. Het klinkt raar maar denk nou eens aan de plotselinge opkomst van sommige 
leiders? Trump, Macron, .. ze komen “uit het niets” en zijn opeens de leiders van een 
enorm land! 

Mensen zijn bereid andere mensen “op het schild te zetten” zodra zo iemand 
ogenschijnlijk hun problemen kan oplossen. De teleurstelling volgt dan vaak al snel 
maar helaas leren we niet van onze geschiedenis. 

Verblind
Ook Christenen doen hier overigens vrolijk aan mee. In, met name, de Verenigde 
Staten zijn christenen, in het bijzonder de Evangelische Christenen nota bene, een 
enorm machtsblok en hebben grote politieke invloed weten te verwerven. Ze steunen 
zonder blikken of blozen leiders die in leer en leven, oftewel in opvattingen en 
gedrag, in volstrekte strijd leven met hun eigen opvattingen. Wat ik persoonlijk als 
totaal bizar heb ervaren de afgelopen jaren. 

Het toont echter aan dat zelfs Evangelische Christenen kennelijk bereid zijn iedereen 
te steunen die hen ook maar iets toegeeft of belooft. Dus ook een man als ‘de 
gruwel’, de anti-christ. Veel christenen zijn, helaas, totaal verblind geraakt. En de 
Evangelische Christenen lopen daarin voorop zo lijkt het. Geleid door mensen die 
overduidelijk zich laten motiveren door geld en goed – miljonairs over de ruggen van
de gelovigen (welvaartsevangelisten).
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Hoe zit het nou met die ‘opname’? 

Er zijn heel veel christenen die geloven dat voordat die ‘gruwel’ zich openbaren zal 
alle christenen als door een wonder van de aarde weggenomen worden, dat ze zullen 
worden ‘opgenomen’ in de hemel. 

In de films daarover zie je dan dat een mens plotseling verdwenen is, zijn of haar 
kleren liggen er nog. Een auto die tegen de boom gereden is. Op de bestuurdersstoel 
nog wat kleding. Een leeg bed, de pyama en het horloge liggen er nog.. een 
kinderwagen met de pop er in, de kleertjes van het meisje dat er mee speelde en haar 
schoenen liggen er bij.. Spoorloos verdwenen mensen – allemaal ‘naar de hemel’ 
vertrokken. 

Ik geloof dat dat zo niet zal gaan. Wél zullen de ‘mensen naar de hemel’ zijn maar de
Bijbel schetst een ander beeld van de gang van zaken. 

Laten we eens kijken hoe het, kort, beschreven is door Paulus:

13 Over wat er gebeurt met christenen die sterven, willen wij u niet in het 
onzekere laten. U hoeft over hen geen verdriet te hebben, zoals de mensen die 
zonder hoop leven. 14 Want zoals wij geloven dat Jezus na zijn dood weer levend 
is geworden, geloven wij ook dat God de gestorven christenen met Christus zal 
laten terugkomen. 15 Wat wij hier zeggen, is het woord van de Here: wij die bij 
de terugkeer van de Here nog leven, zullen Hem niet eerder tegemoet gaan dan de
gestorvenen. 16 Want als het signaal klinkt, als een van de voornaamste engelen 
zijn stem laat horen en de trompet van God schalt, zal de Here Zelf uit de hemel 
neerdalen. Dan zullen de gestorven christenen eerst opstaan 17 en daarna 
zullen wij die op dat moment nog leven, met hen in de wolken worden 
opgenomen om de Here in de lucht te ontmoeten en altijd bij Hem te zijn. 
18 Met dit nieuws kunt u elkaar troosten en bemoedigen. 
(1 Thessalonicenzen 4:13-18).

Let op dat Paulus dit niet verzon, hij zegt “dit is het woord van de Here” - dat is 
namelijk wat de Here Jezus zelf heeft beloofd in Mattheüs 24:31. 

Paulus spreekt over gestorven Christenen die opstaan. Bij de opstanding krijgen 
mensen (dus) een ‘nieuw lichaam’ zegt de Bijbel. Dit betekent dat iemand wel éérst 
gestorven moet zijn om een nieuw lichaam te krijgen, …...
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In 1 Korinthe spreekt hij over deze zelfde gebeurtenis: 

50 Laat ik heel duidelijk zijn, broeders en zusters: lichamen van vlees en bloed 
kunnen geen deel hebben aan het Koninkrijk van God. Onze vergankelijke 
lichamen kunnen niet altijd blijven leven. 51 Wat ik u nu verder vertel, heeft 
God tot nog toe verborgen gehouden: wij, als gelovigen, zullen niet allemaal 
sterven, 52 maar wel allemaal in een oogwenk een nieuw lichaam krijgen op 
het moment dat de laatste bazuin klinkt. Ja, er zal het machtige geluid van een 
bazuin te horen zijn. Dan zullen de doden levend worden gemaakt met een 
onvergankelijk lichaam en ook wij zullen een nieuw lichaam krijgen. 53 Ons 
vergankelijke, sterfelijke lichaam zal verwisseld worden voor een 
onvergankelijk, -onsterfelijk lichaam. (1 Korinthe 15:50-53)

Wat gaat er gebeuren? Om onverklaarbare reden zullen, in één keer, alle gelovigen 
sterven. Zoals Paulus hier zegt: ons ‘sterfelijke lichaam’ zal verwisseld worden voor 
een onsterfelijk lichaam. Met andere woorden: onze geest verlaat het sterfelijke 
lichaam en gaat over naar het “opstandingslichaam” op het moment dat ‘de laatste 
bazuin klinkt’. 

Een gruwelijke gebeurtenis. 
De wereld zal bezaaid zijn met 
overleden mensen(!), een 
gruwelijke ervaring voor de
mensen die achterblijven. De
overledenen zijn uit hun
lichaam ‘vertrokken’ om naar
de Hemel te gaan en zich bij
hun Here, Christus Jezus, te
voegen. 

Het is niet voor niets dat de
mensen God hevig zullen
vervloeken. Ze zullen in doodsangst, uitzinnige woede en verdriet zijn. Zij zien hun 
geliefden plotseling ontzield. De impact van de corona-crisis of de Spaanse Griep zal 
totaal onvergelijkbaar zijn, ook de economische impact uiteraard, met wat er dán zal 
gebeuren. 

Om het nog onwerkelijker te maken: dit zal, mijns inziens, gebeuren op een moment 
dat er daardoor geen vliegtuigen uit de lucht storten, auto’s tegen bomen aanrijden of 
treinen ontsporen hierdoor. We zien nu, in begin 2020, hoe zo’n situatie kan ontstaan. 

Stg. Yarah – De Systeemcrisis – pg. 13/16



Nagenoeg de halve wereld zit in ‘lock-down’ en heeft beperkte bewegingsvrijheid. 
Dat kan, door een andere oorzaak, nog veel zwaarder zijn. Een “spaanse griep”-
achtige situatie. Waardoor iedereen “huisarrest” heeft. Of een natuurfenomeen. Een 
combinatie van deze zaken. 

God is namelijk geen God van wanorde. Hij zal niet, wanneer Hij de gelovigen naar 
zich toe haalt, daardoor nóg meer mensen de dood in laten gaan. 

Wanneer is die opname dan?
Er zijn heel veel verschillende meningen wanneer dit moment zal zijn. Daar hebben 
theologen en allerlei andere mensen boeken vol over geschreven. Er zijn ook 
regelmatig mensen die data hebben “berekend” wanneer dat zou moeten gebeuren. 
Keer op keer bleken zij het mis te hebben en dat kan ook niet anders want Jezus heeft
gezegd dat niemand weet wanneer het zover is. 

Mensen die anders beweren zijn “fear mongers”, mensen die willen profiteren van de 
angst van een ander. Daardoor kunnen ze kijkers krijgen op hun TV-station, hun 
boeken verkopen, of views en ‘clicks’ naar en op hun online media (en ook dat levert 
geld op). Dit zijn, net als de leiders die een welvaartsevangelie brengen, predikers en 
leiders die alleen maar op hun eigen voordeel uit zijn. 

De opname heeft slechts één indicatie: het openbaar worden van ‘de Gruwel’ - 
en dat zullen we nog zien zelfs als gelogigen! We weten, als we dat zien, dat het 
moment zéér dichtbij is. We zullen het letterlijk zien gebeuren, maar zullen we 
het ook werkelijk ‘zien’ dat die man de anti-christ is? Of zullen we er ook 
achteraan lopen, net als de rest van de wereld? 

En, dit is een eigen theorie mijnerzijds, ik denk dat die gruwel naar Jeruzalem zal 
gaan om de oplossing aan te bieden, te presenteren, aan de mensen om uit hun, 
bijvoorbeeld, totale wereldwijde ‘lock-down’ situatie te komen. Waarna ze hem als 
een god zullen zien en bejubelen voor zijn oplossing. En hij deze ‘goddelijke eer’ met
graagte zal accepteren. Ja, zelfs zal éisen dat de mensen hem zo zullen bejegenen. 

Dáárna zullen de gelovigen (pas) worden ‘opgenomen’. Niet eerder. Wellicht zullen 
we eerst zelfs nog een tijd zware vervolging krijgen. We weten het niet. Maar dát is 
het énige teken, de énige vooraankondiging die Jezus zélf aan ons gaf. 
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Samenvatting

Wees er dus altijd klaar voor, want je weet niet wanneer Ik, jullie Here, kom. 
Door op wacht te staan, kan iemand voorkomen dat dieven in zijn huis inbreken. 
Zo kunnen ook jullie moeilijkheden vermijden, door altijd klaar te zijn voor mijn 
onverwachte terugkeer als Mensenzoon.  (Matteüs 24:42-44)

Wat moeten we dus concluderen? Wat kunnen we verwachten? 

1. Als eerste moet de conclusie dus zijn dat wat er nu bijvoorbeeld met de corona-
uitbraak, en in eerdere eeuwen met ziekten, oorlogen enzovoorts is gebeurd 
niet iets is dat een “teken van de eindtijd” is. 

Ik heb lang gedacht en ook onderwezen dat dit wel zo is, maar wanneer we de 
woorden van de Here Jezus goed lezen en op ons in laten werken kunnen we 
niet anders concluderen dan dat Hij een beeld schetst van ‘de loop van de 
wereld’ en dat die wereld steeds verder in verval raakt; en “dan zal het einde 
komen” zei Hij. Plotseling, als iets wat niemand verwachtte. 

2. Ziekten, oorlogen, hongersnoden – het zijn géén “straffen van God” maar het 
zijn de gereedschappen in de handen van zijn tegenstander, de satan, om de 
mensen murw te maken en ze zo ver te krijgen dat ze zijn ‘messias’, de anti-
christ, zullen accepteren. Hij is immers de ‘heerser van deze wereld’? De ‘god 
van deze wereld’ zoals 2 Korinthe 4:4 zegt? Vergis je niet! We leven op een 
wereld waar we God verworpen hebben en zijn tegenstander is hier de heerser. 
Kijk om je heen en je ziet het bevestigd, zoals gezegd: oorlogen, hongersnood, 
ziekten, rampen, natuurgeweld.. dat is niet het werk van God! Het is zijn 
tegenstander die ons angst aan wil jagen en gereed wil maken zijn anti-
godsdienst en anti-christ te accepteren als onze ‘messias’. 

3. Daarbij speelt angst een grote rol. Mensen die bang zijn kun je overal toe 
bewegen. Ze zullen álles accepteren zolang hun leven daardoor gered is en hun
bezit veilig gesteld wordt. Illustratie: contant geld uitfaseren in supermarkten 
en winkels lukt niet echt hoewel banken en winkels het graag willen. Door de 
corona-uitbraak kun je echter in winkels plotseling niet meer contant betalen. 
En, .. iedereen accepteert dit. Hoewel het besmettingsgevaar via contant geld 
net zo hoog of laag is als via een pin-terminal, de zelfscan of het winkel-
wagentje en de deuren van de supermarkt-koeling die je open en dicht doet, .. 
met andere woorden: een drogreden. Angst zorgt voor acceptatie van de meest 
draconische maatregelen, ook het plotseling uitfaseren van contant geld. 

Stg. Yarah – De Systeemcrisis – pg. 15/16



De Bijbel heeft het antwoord op alle vragen over de toekomst al lang gegeven. We 
kunnen als mensen proberen dit uit alle macht tegen te houden. Een nieuwe 
wereldoorlog proberen te voorkomen door een Verenigde Naties, Europese Unie, G7 
(of G87) op te richten. Ziekten uitbannen met vaccins en sociale isolatie. We kunnen 
proberen steeds maar weer de economie op peil te brengen via centrale banken. Het 
zal niet lukken – ze zijn niet anders dan een opmaat tot iets anders: op een dag, die 
niemand ziet aankomen, zal de wereld in een situatie raken waarbij al die lap-
middelen niet meer werken. 

Christus Jezus zag dit wel. En Hij heeft de mensen opgeroepen Hem te geloven, Hem
te volgen, Hem te gehoorzamen, deel te worden van Zijn Koninkrijk. Een Koninkrijk 
niet van deze wereld, maar een Koninkrijk in de Hemel. Waar we, zo geloof ik, 
spoedig naar ‘toegetrokken’ zullen worden. 

37 Als Ik, de Mensenzoon, terugkom, zal het net zo zijn als in de tijd van Noach. 
38 In die tijd voor de grote vloed ging alles gewoon door. Men at, dronk en 
trouwde tot het moment dat Noach de ark inging. 39 De mensen merkten niets tot 
de grote vloed kwam en hen allen wegnam. Als Ik, de Mensenzoon, kom, zal het 
net zo gaan. 40 Dan zullen twee mannen samen op het veld werken. De een zal 
worden meegenomen, de ander achterblijven. 41 Twee vrouwen zullen bezig zijn 
koren te malen. De een zal worden meegenomen, de ander achterblijven. 42 Wees
er dus altijd klaar voor, want je weet niet wanneer Ik, jullie Here, kom.
(Mattheüs 24).

 

___

R. Brinkman, Stg. Yarah © Maart 2020
https://www.yarah.nl

Gebruikte vertaling: Het Boek (tenzij anders aangegeven).
Afbeelding voorblad: FelixMittermeier, from Pixabay

7 https://www.europa-nu.nl/id/visooy71zv9p/g7 
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