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WANNEER BEGINT DE GROTE OPWEKKING (1)?
HJM Sales
Geliefde broeders en zusters, aan het einde der tijden als het niet lang meer zal duren dat
Gods toorn over de ongerechtigheden van de ongelovige mensen zal losbarsten en Jezus
zal wederkeren naar de aarde, zal de prediking van het reddende Evangelie bijzonder
belangrijk zijn. De prediking van het Evangelie zal zich door aandrang van de Heilige Geest
en Zijn leiding intensiveren. Matt. 24:14 – “En dit Evangelie des Koninkrijks zal in de gehele
wereld gepredikt worden tot een getuigenis allen volken; en dan zal het einde komen.”
Het feit dat de Heilige Geest aandringt en als het ware haast heeft, is niet zo moeilijk te
verstaan. God wil immers niet dat er mensen verloren gaan. Hij wil juist dat iedereen zal
worden behouden. Omdat Hij Liefde is, is Hij ook heel lankmoedig en geduldig. Maar omdat
Hij tevens heilig en rechtvaardig is, kán het niet anders dan dat op een zeker moment Zijn
oordeel over de zonden van de mensen moét vallen. 2 Petr. 3:9-10 – “De Heere vertraagt de
belofte niet (gelijk enigen dat traagheid achten), maar is lankmoedig over ons, niet willende,
dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. Maar de dag des Heeren zal
komen als een dief in den nacht, in welken de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan,
en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en de werken, die daarin zijn,
zullen verbranden.”
Aan het einde der tijden (in de eindtijd) zal het Evangelie in en over de gehele wereld worden
gepredikt. Maar omdat de eindtijd met intense wereldwijde verdrukkingen gepaard zal gaan,
zal het Evangelie ook tijdens die zogenaamde eindtijdverdrukkingen worden verkondigd. Het
bijbelboek Openbaring dat voor een belangrijk deel handelt over de eindtijdverdrukkingen
leert ons, dat er dan een drievoudige, wellicht zelfs viervoudige, evangelieprediking zal
plaatsvinden.
•

Allereerst vindt er een evangelieprediking plaats door twee profeten, cq. getuigen Gods,
in Jeruzalem (Openb. 11:3-12). Veel bijbelonderzoekers leren, dat deze twee getuigen
Mozes en Elia zijn, danwel personen die in de geest van Mozes en Elia zullen spreken en
handelen.

•

Ten tweede vindt er een wereldwijde evangelieprediking plaats door 144.000 Israëlische
getuigen (Openb. 7:1-17).

•

En ten derde vindt er na de bazuinoordelen nóg een bijzondere evangelieprediking plaats
door een engel. Het is als het ware Gods laatste oproep aan de wereld om zich alsnog te
bekeren vóórdat de fiolenoordelen van Zijn toorn zullen losbarsten (Open. 14:6-7).

•

Er vindt wellicht nog een vierde evangelieprediking plaats van de profeet Elia die, vlak
voordat het Koninkrijk aanbreekt, zal oproepen tot bekering en herstel (Mal. 4:5-6; Matt.
17:11). Het zou overigens ook best mogelijk kunnen zijn, dat deze prediking van Elia
onderdeel zal uitmaken van de prediking door de twee getuigen van Openb. 11.

Als we Openb. 7:9,14 eens lezen, dan zien we dat alsdan een ontelbare schare uit alle
volken met het reddende Evangelie zal worden bereikt: “Na dezen zag ik, en ziet, een grote
schare, die niemand tellen kon, uit alle natie, en geslachten, en volken, en talen, staande
voor den troon, en voor het Lam, bekleed zijnde met lange witte klederen, en palmtakken
waren in hun handen. ……………………………………En ik sprak tot hem: Heere, gij weet
het. En hij zeide tot mij: Dezen zijn het, die uit de grote verdrukking komen; en zij hebben
hun lange klederen gewassen, en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed des
Lams.”
Met recht zou men kunnen zeggen, dat hier sprake zal zijn van een Opwekking. Voorheen
verwierp de wereld Jezus massaal, maar nu zullen velen Hem aannemen als hun Redder.
De grote Opwekking lijkt daarom mede het resultaat van genoemde evangeliepredikingen te
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zijn. Het is echter de vraag of dit het begin van de grote Opwekking is, of reeds het hoogtepunt, of wellicht zelfs nog helemaal niet. Hier zijn verschillende meningen over.
De vraag wanneer de grote Opwekking begint, lijkt enkel van academisch belang. Immers, of
de grote Opwekking nu tijdens de verdrukkingen zal aanvangen of bij het begin van het
1000-jarige Koninkrijk van Vrede (na Jezus’ Wederkomst), wat wérkelijk van belang is, is dat
zoveel mogelijk mensen van het eeuwige verderf zullen worden gered door de evangeliepredikingen voor en tijdens de eindtijdverdrukkingen.
Tóch is het belang niet alleen academisch, omdat er gemeenten van kinderen Gods zijn, die
als eerste belangrijke eindtijdgebeurtenis juist de grote Opwekking verwachten en zich
dáárop instellen. Terwijl de bijbel juist oproept om waakzaam te zijn en Jezus’ Wederkomst
te verwachten. 2 Petr. 3:11-12 – “Dewijl dan deze dingen alle vergaan, hoedanigen behoort
gij te zijn in heiligen wandel en godzaligheid! Verwachtende en haastende tot de toekomst
van den dag Gods, in welken de hemelen, door vuur ontstoken zijnde, zullen vergaan, en de
elementen brandende zullen versmelten.”
Meerdere malen riep Jezus in de evangeliën op om te waken voor de komst van de Heer des
huizes, de Bruidegom, de Koning. Wanneer wij Zijn Wederkomst elk moment verwachten,
zullen wij onze uiterste best doen om gereed te zijn. Maar als wij enkel concreet op de grote
Opwekking wachten, bestaat het gevaar dat onze persoonlijke reiniging en heiliging onder de
maat blijft. Want denken we dan: er blijft toch nog voldoende tijd over om ons te heiligen?
De vraag is niet óf er een grote Opwekking onder de volkeren zal komen, want uit de bijbel
kunnen zeker ruwe eindtijdscenario’s worden afgeleid, waaruit blijkt dat die Opwekking er zal
komen. De vraag is wel wannéér? Zal die grote Opwekking beginnen tijdens de verdrukkingen of tijdens het Koninkrijk?
In deze tweedelige bijbelverkondiging komen achtereenvolgens profetieën, cq. uitleggingen
van Zacharia, Jakobus, Paulus en Petrus kort aan de orde. Vervolgens zal ik trachten om
wat verdieping aan te brengen.
De profetie van Zacharia
Volgens de profeet Zacharia zullen vele heidenen zich in de eindtijd alsnog bekeren.
Zach. 2:6,10-11 – “Hui, hui, vliedt toch uit het Noorderland, spreekt de HEERE; want Ik heb
ulieden uitgebreid naar de vier winden des hemels, spreekt de HEERE. …………………..
Juich en verblijd u, gij dochter Sions; want zie, Ik kom, en Ik zal in het midden van u wonen,
spreekt de HEERE. En vele heidenen zullen te dien dage den HEERE toegevoegd worden,
en zij zullen Mij tot een volk wezen; en Ik zal in het midden van u wonen; en gij zult weten,
dat de HEERE der heirscharen mij tot u gezonden heeft.”
Vele heidenen zullen te dien dage tot de Heer komen, met andere woorden, er zal een grote
Opwekking plaatsvinden. De bijbelse uitdrukking ‘te dien dage’ wijst op de eindtijd. Uit vers 6
blijkt, dat een en ander zal gebeuren ná de terugkeer van Israël uit de wereldwijde ballingschap. Uit de verzen 10-11 blijkt voorts, dat het zal gebeuren zo rond het tijdstip van de
Wederkomst van de Heer als Hij vervolgens temidden van Israël gaat wonen.
Rond ditzelfde tijdstip zal ook Israëls bekering tot Jezus moeten plaatsvinden. Hallelujah,
prijst God! Bekering is immers essentieel wil de Heer Zijn intrek nemen temidden van Israël.
Zach. 12:10 – “Doch over het huis Davids, en over de inwoners van Jeruzalem, zal Ik
uitstorten den Geest der genade en der gebeden; en zij zullen Mij aanschouwen, Dien zij
doorstoken hebben, en zij zullen over Hem rouwklagen, als met de rouwklage over een
enigen zoon; en zij zullen over Hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een
eerstgeborene.“
Dáárna zal ook de grote Opwekking plaatsvinden. Uit de hierna volgende profetie van
Jakobus blijkt, dat het bekeerde Israël een belangrijke rol zal spelen in de grote Opwekking.
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De uitleg van Jakobus
Jakobus’ uitleg, beter gezegd het scenario, dat hij in Hand. 15:13-17 ontvouwt voor de
periode tussen de eerste Komst op aarde van de Messias als baby en Zijn Wederkomst als
Koning, is belangrijk voor een goed begrip van de tijd waarin de grote Opwekking zal
plaatsvinden: “En nadat deze zwegen, antwoordde Jakobus, zeggende: Mannen broeders,
hoort mij. Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen heeft bezocht, om uit hen een
volk aan te nemen door Zijn Naam. En hiermede stemmen overeen de woorden der
profeten, gelijk geschreven is: Na dezen zal Ik wederkeren, en weder opbouwen de tabernakel van David, die vervallen is, en hetgeen daarvan verbroken is, weder opbouwen, en Ik
zal denzelven weder oprichten. Opdat de overblijvende mensen den Heere zoeken, en al de
heidenen, over welken Mijn Naam aangeroepen is, spreekt de Heere, Die dit alles doet.”
Dit schriftgedeelte betekent achtereenvolgens:
Vers 14 – Dat God eerst de heidenen heeft bezocht om uit hen een volk aan te nemen door
Zijn Naam. “Eerst” komt van het Griekse “proton” dat “van meet af aan, in het begin, voor het
eerst, eerste in tijd of plaats” betekent. We mogen hierbij niet uit het oog verliezen dat Jezus’
Wederkomst pas zal plaatsvinden, als alle heidenvolkeren het Evangelie hebben gehoord
(Matt. 24:14 en Mrk. 13:10).
Vers 16 – Na dezen (d.w.z. hierná, daarná) zal de wederopbouw van de vervallen tabernakel
van David plaatsvinden. Naar mijn mening betekent dit ontegenzeggeijk dat er (ook) een
geestelijke tabernakel zal worden hersteld, cq. opgebouwd. Een geestelijke tabernakel
bestaande uit Joden én heidenen (Efez. 2:11-22; Openb. 21:3). Want David was niet slechts
een typebeeld van Jezus als Koning maar ook van Jezus als Priester. Maar op dit geestelijke
thema wil ik in dit verband nu niet ingaan! Wel op de letterlijke betekenis!
Want de zinsnede “na dezen……..” wijst in letterlijke zin ook op het herstel van het koninkrijk
Israël met als koningshuis het huis van David. God zal Zich weer intensief met Israël gaan
bemoeien. Hoewel zelfs tijdens de wereldwijde verstrooing van Israël God eigenlijk steeds
met Zijn volk is geweest en Hij hen niet écht had verlaten (Lev. 26:44-45). “Wederkeren” is
de vertaling van het Griekse “ana’strepho” dat betekent: “teruggaan (Hand. 5:22), ondersteboven keren, zich ergens ophouden of ergens wonen (Matt. 22:17), zich gedragen (1 Tim.
3:15)”. Wederkeren slaat hier blijkbaar op Gods intensieve bemoeienis met Israël en niet op
Jezus’ Wederkomst.
Jakobus citeerde uit Amos 9:11-15 en wat daar is beschreven, gebeurt nu letterlijk in onze
tegenwoordige tijd. De steden in Israël worden herbouwd en het land groeit en bloeit (Amos
9:14). De wereldwijd verstrooide Joden worden naar Israël teruggebracht en de gevangenis
van ballingschap wordt afgewend (Amos 9:14-15). Land en volk worden thans materieel
hersteld. Na Jezus’ Wederkomst zal ook het koningshuis van David weer hersteld zijn.
Immers, Jezus, de Zoon van God én zoon van David, zal op de troon zitten. Waarmee ook
het geestelijke herstel zal zijn voltooid. De vervallen hut (tabernakel) zal weer zijn opgebouwd. Voor geestelijk herstel is echter wel diepe bekering noodzakelijk.
Rom. 11:25-26 leert dat Israël zalig zal worden als de heidenen hun volheid hebben bereikt:
“Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij (opdat gij niet wijs zijt, bij
uzelven), dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der
heidenen zal ingegaan zijn. En alzo zal geheel Israël zalig worden; gelijk geschreven is: De
Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob.”
Dan. 9:24-27 leert ons dat Israëls herstel zal plaatsvinden in zogenaamde ‘benauwdheid der
tijden’ als de eindtijdverdrukkingen over de wereld zullen gaan.
Vers 17 – Tenslotte zullen de overgebleven mensen en de heidenvolkeren zich bekeren.
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Israëls bekering en geestelijke herstel zal tot grote, geestelijke zegen voor de hele vwereld
zijn. Dit duidt op opwekking. Want de Heer herstelt en gebruikt Israël, opdát de overblijvende
heidenen de Heer zoeken. Heidenen die zich nu nog steeds niet hebben bekeerd op de
prediking van het Evangelie, zullen Gods machtige werken en wonderen in Israël zien. Hoe
Hij Israël wonderbaarlijk beschermt tegen schijnbaar overmachtige vijanden. Hierdoor komen
zij tot bekering. Israëls bekering zal tot geweldige zegen voor de heidenen aanleiding geven.
Rom. 11:12 zegt daarom: “En indien hun val (o.g.v. hun verwerping van Jezus) de rijkdom is
der wereld, en hun vermindering de rijkdom der heidenen, hoeveel te meer hun volheid!”
Deze rijkdom voor de heidenen betekent leven uit de doden. Rom. 11:15 – “Want indien hun
verwerping de verzoening is der wereld, wat zal de aanneming wezen, anders dan het leven
uit de doden?”
Jakobus spreekt in vers 17 over ‘opdat’. Met andere woorden: hiér gaat het om! Namelijk dat
alle volken uiteindelijk onder de heerschappij van God zullen komen. Daartoe ligt Israëls
herstel in Gods raadsplan besloten. Hij wil Israël zegenen en gebruiken, opdat alle volken
Hem zullen loven (Ps. 67:2-8).
Uit de woorden van Jakobus valt dus af te leiden, dat er na Israëls bekering en herstel nog
een grote Opwekking zal komen, waarbij Israël een grote rol zal gaan spelen. Want de
volheid die Israël dan ontvangen zal, zal tot rijkdom van de wereld zijn. Israël zal gebruikt
worden om in de grote Opwekking vele heidenen voor Christus te winnen.
Jes. 2:3 – “En vele volken zullen heengaan en zeggen: Komt, laat ons opgaan tot den
berg des HEEREN, tot het huis van den God Jakobs, opdat Hij ons lere van Zijn wegen, en
dat wij wandelen in Zijn paden; want uit Sion zal de wet uitgaan, en des HEEREN woord uit
Jeruzalem.”
Jes. 11:9-12 – “Men zal nergens leed doen noch verderven op den gansen berg Mijner
heiligheid; want de aarde zal vol van kennis des HEEREN zijn, gelijk de wateren den bodem
der zee bedekken. Want het zal geschieden ten zelven dage, dat de heidenen naar den
Wortel van Isaï, Die staan zal tot een banier der volken, zullen vragen, en Zijn rust zal
heerlijk zijn. Want het zal geschieden te dien dage, dat de Heere ten anderen male Zijn hand
aanleggen zal om weder te verwerven het overblijfsel Zijns volks, hetwelk overgebleven zal
zijn van Assyrië, en van Egypte, en van Pathros, en van Morenland, en van Elam, en van
Sinear, en van Hamath, en van de eilanden der zee. En Hij zal een banier oprichten onder
de heidenen, en Hij zal de verdrevenen van Israël verzamelen, en de verstrooiden uit Juda
vergaderen, van de vier eilanden des aardrijks.”
Natuurlijk hebben deze schriftgedeelten ook een geestelijke betekenis, dat de heidenen te
rade zullen gaan bij de Gemeente, de Bruid, als berg en huis van God. Maar deze teksten
hebben allereerst een letterlijke betekenis. God spreekt vrijwel nooit raadselachtige taal,
maar is heel duidelijk. Zoals Hij het zegt, zal het gebeuren.
De uitleg van Paulus
In de vorige paragraaf citeerde ik reeds uit de brief van Paulus aan de Romeinen. Ook hij gaf
indirect aan, dat er nog een grote Opwekking zal komen. Rom. 11:11-15 – “Zo zeg ik dan:
Hebben zij gestruikeld, opdat zij vallen zouden? Dat zij verre; maar door hun val is de
zaligheid den heidenen geworden, om hen tot jaloersheid te verwekken. En indien hun val de
rijkdom is der wereld, en hun vermindering de rijkdom der heidenen, hoeveel te meer hun
volheid! Want ik spreek tot u, heidenen, voor zoveel ik der heidenen apostel ben; ik maak
mijn bediening heerlijk; Of ik enigszins mijn vlees tot jaloersheid verwekken, en enigen uit
hen behouden mocht. Want indien hun verwerping de verzoening is der wereld, wat zal de
aanneming wezen, anders dan het leven uit de doden?”
Paulus zei het volgende! Israël is gevallen door Jezus Christus te verwerpen. Hierdoor is de
zaligheid van Jezus tot de heidenen gekomen. Maar Israël zal hierdoor uiteindelijk tot
jalouzie worden verwekt. Israël zal weer aangenomen en zelfs (geestelijk) ‘vol’ worden. Dit
zal na hun bekering gebeuren. Dit herstel zal ‘leven uit de doden’ voor de heidenen zijn,
wijzend op een wereldwijde Opwekking.
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Paulus zei in vers 11 dat de Gemeente de opdracht heeft om Israël positief jaloers te maken.
Opdat God hun afgehouwen takken weer in de edele olijfboom kan enten (Rom. 11:23-24).
Uit Rom. 11:31 blijkt dat hiervoor barmhartigheid (liefde) noodzakelijk is: “Alzo zijn ook dezen
nu ongehoorzaam geweest, opdat ook zij door uw barmhartigheid zouden barmhartigheid
verkrijgen.” Als Israël dan mede als gevolg van de door de Gemeente betoonde liefde tot
bekering zal komen, Jezus zal aannemen en weer ingeënt zal worden, zal er door de
vervolgens in hun harten uitgestorte volheid van God een grote Opwekking tot stand komen,
welke tot rijkdom van de heidenen zal zijn. Een opwekking die vele door misdaden en
zonden dode mensen (Efez. 2:1) tot leven zal wekken.
De wereld wacht op de openbaring van alle kinderen Gods (Rom. 8:19). Het volk Israël, nu
helaas nog steeds afgehouwen takken van de edele olijfboom, behoorde tot die kinderen
Gods (Rom. 9:4). De gelovigen uit de heidenen, hoewel mede-erfgenamen en medegenoten
(Efez. 3:6), zijn slechts wilde takken en uit genade in de edele olijfboom geënt. Er kan
daarom geen grote Opwekking zonder Israël als edele olijfboom plaatsvinden. God zal hen
dan ook tot bekering leiden en hun takken weer inenten.
Geliefde broeders en zusters, volgende week zullen we deze studie vervolgen. Moge onze
Heiland en Heer u en mij deze week zegenen. Amen.
(wordt vervolgd)

