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De eindtijd
Vraag: Wilt u een beschrijving geven van de algemene situatie in de eindtijd?
Antwoord: De joden zullen worden teruggebracht naar hun eigen land door de vriendelijke zorgen van een
zeemacht, die zich tot dan toe niet (tenminste niet actief) met joodse aangelegenheden heeft ingelaten
(Jes. 18). Teruggekeerd in ongeloof zullen ze hun verwoeste tempel en stad opbouwen, offers brengen en
hun feesten en sabbatten in acht nemen zoals vroeger.
De antichrist zal worden aangenomen als koning door de massa van het volk en in het land regeren, terwijl
hij de macht uitoefent met behulp van Rome. Want om zich te beschermen tegen de invallen van de
koning van het noorden zullen de leiders van Juda een verbond sluiten met het hoofd van het herstelde
Romeinse rijk, dat dan uit tien koninkrijken zal bestaan, voor ´een week´, een jaarweek van zeven jaar
(Dan. 9:27).
Hierbij zal hij toestemmen hen in hun godsdienstige voorrechten te beschermen, en ook tegen de felle en
wrede aanvallen van hun noordelijke vijand. Maar ondanks hun overeenkomst valt de koning van Syrië het
land binnen, brengt de burgerlijke en godsdienstige leiders om, neemt Jeruzalem in - of in ieder geval de
helft ervan - en begaat verschrikkelijke wreedheden aan de inwoners.
Na drieënhalf jaar, ´in de helft van de week´ (Dan. 9:27), verbreekt de Romeinse vorst, geholpen door de
antichrist, het verbond van 7 jaar, en probeert het volk de afgodendienst op te leggen. ´De verwoestende
gruwel´ wordt in een opvallend gedeelte van de tempel opgericht, d.w.z. een bepaalde afgod wordt
geplaatst in een zichtbare ruimte in het heiligdom.
Dit zal voor de vrome joden het teken zijn om te vluchten; zoals onze Heer al lang geleden voorzegd heeft
(Matth. 24:15; vgl. met Dan. 12:11). Zij die weigeren satan en zijn werktuigen, het beest van Openbaring
13:1-8 en de mens van de zonde (2 Thess. 2:3), in deze vreselijke tijd te aanbidden zullen óf moeten
vluchten óf de marteldood moeten sterven.
De hele macht van het rijk zal worden losgelaten tegen de heilige getuigen en martelaren. Drieënhalf jaar
lang zal er dan een verschrikkelijke tijd van verdrukking zijn, zoals er nooit geweest is en ook niet weer zijn
zal.
De beproevingen, de angsten, de gebeden en de belijdenissen van het Godvrezende overblijfsel van Juda in
die tijd vinden we in de Psalmen uitvoerig beschreven. De zonden van het volk, vanaf de verlossing uit
Egypte, tijdens hun hele geschiedenis als volk, zullen in die tijd allemaal erkend en beleden worden. Het
breken van de wet, het verwerpen van de regering van God, hun verschrikkelijke afgodendienst, de
kruisiging van de Messias, de aanname van de valse messias / het zal alles beleden worden.
Een derde deel van het volk (Zach. 13:8-9) zal bekeerd worden en zal de Heer als een geslacht toegerekend
worden (Ps. 22:30, vert. J.N.D.). Zij zullen de kern vormen van het gelukkige volk in de rust en de
heerlijkheid van het duizendjarig rijk. De tien stammen zullen naar het land terugkeren en met Juda
verenigd worden nadat de Heer gekomen is. De profeten Ezechiël, Jesaja, Daniël en Zacharia zetten deze
interessante gebeurtenissen en bijzonderheden uitvoerig uiteen.
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