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VRESELIJKE VERDRUKKINGEN
hjms
In deze tijd wil Gods Geest ons ernstig waarschuwen, dat er spoedig zeer zware tijden zullen komen,
die zullen uitmonden in toenemende verdrukkingen. In het begin zullen het nog slechts voorverdrukkingen zijn. Maar uiteindelijk zullen de verdrukkingen culmineren in een Grote Verdrukking van 3 ½
jaar. Maar veel bijbelleraren zeggen, dat de aan de Grote Verdrukking voorafgaande verdrukkingen
óók 3 ½ jaar zullen duren.
Daarom zullen wij de Heilige Geest ernstig bidden om in ons leven aanwezig te zijn, want alleen Hij
kan ons overtuigen van zonde, gerechtigheid en van oordeel.
Maar God wil ons in Zijn grote liefde óók duidelijk maken, dat er behoud en veiligheid zal zijn voor alle
kinderen Gods, die Hem waarachtig liefhebben en trouw dienen (Luk. 21:36; Rom. 5:9; Col. 3:6;
1 Thess. 1:10; 1 Thess. 5:9-19; Openb. 3:10). Kinderen Gods zullen (bepaalde) verdrukkingen moeten
meemaken. Maar net zoals gedurende de 10 plagen in Egypte het volk van Israël veilig was, zullen
ook de kinderen Gods veilig worden bewaard tegen de toorn van God. Maar vóórdat de Grote
Verdrukking begint en de toorn van God in alle hevigheid zal losbarsten, zullen de waarachtige, vurige
kinderen Gods door Jezus persoonlijk in veiligheid worden gebracht. Dán komt Jezus als een dief in
de nacht, onopgemerkt door iedereen, behalve door degenen die Hem verwachten. In bepaalde
kerken noemt men dat de Wegname. In andere kerken noemt men dat de Opname.
Maar we zullen niet ingaan op dat theologische verschil. Ook zullen we in deze les niet ingaan op de
vraag of het exacte tijdstip van de Opname/Wegname nu vlak vóór de laatste 3 ½ jaar Grote
Verdrukking plaatsvindt of reeds (veel) eerder. Want hierover bestaat veel verschil van mening, terwijl
elke theologische stroming zijn argumenten t.a.v. het precieze tijdstip goed schriftuurlijk meent te
hebben onderbouwd. De bijbel zegt dat het ons niet toekomt om het tijdstip van Zijn Komst te kennen
(Matt. 24:36; Mark. 13:32; Hand. 1:7). Maar het Woord leert ons wél dat kinderen Gods veilig zullen
zijn voor Gods toorn (zie de reeks teksten in het begin van deze alinea). Daarom geloven wij dat de
kinderen Gods zeker vóór de Grote Verdrukking worden weggenomen. En ook geloven wij dat tijdens
de verdrukkingen die zij nog wél moeten meemaken, deze verdrukkingen hen zullen niet aantasten.
Waar het echter om gaat is dat wij, christenen, weten dat er zware tijden zullen komen en dat wij Hem
ernstig moeten verwachten en gereed moeten zijn voor de Opname/Wegname. Mark 13:35 --- “Zo
waakt dan (want gij weet niet, wanneer de heer des huizes komen zal, des avonds laat, of ter
middernacht, of met het hanengekraai, of in den morgenstond);”
Dit alles zal gebeuren vóór de glorieuze finale Wederkomst van Jezus op de Olijfberg tesamen met
zijn engelen na de Grote Verdrukking als elk oog Hem wél zal zien.
Maar bedenkt u toch hoe verschrikkelijk zal het zijn, als u door de Heer in veiligheid zou worden
gebracht en u zou ontdekken: “mijn moeder is er niet bij, mijn vriend is er niet bij, broeder A is er niet
bij, of zuster B is er niet bij”. Of dat ik zou moeten ontdekken: “mijn vrouw is er niet bij, onze jongeren
zijn er niet bij”. Wat een tragedie zou dat zijn! Want de Grote Verdrukking zal een zó vreselijke tijd
worden, dat je die zelfs je ergste vijand niet zult toewensen. Laten wij toch wakker worden!
Waarom komen er eigenlijk verdrukkingen?
Hierover kunnen we lezen in Mark. 13:5-8 --- “En Jezus, hun antwoordende, begon te zeggen: Ziet
toe, dat u niemand verleide. Want velen zullen komen onder Mijn Naam, zeggende: Ik ben de
Christus; en zullen velen verleiden. En wanneer gij zult horen van oorlogen, en geruchten van
oorlogen, zo wordt niet verschrikt; want dit moet geschieden, maar nog is het einde niet. Want het
ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk en er
zullen aardbevingen zijn in verscheidene plaatsen, en er zullen hongersnoden wezen, en beroerten.
Deze dingen zijn maar beginselen der smarten.”
Jezus zegt allereerst dat verdrukkingen moéten geschieden. En dan maakt Jezus nóg een belangrijke
opmerking. Hij zegt dat de natuurrampen, oorlogen, sociale oproer en hongersnoden, etc. die wij nu in
onze tijd reeds ervaren, slechts het beginsel der smarten zijn. In het Grieks staat er letterlijk “het
begin, de oorsprong van de weeën”. De rampen en verdrukkingen die nú dus over de wereld komen,
zijn dus de oorsprong van een reeks van verdrukkingen, die daarná zullen volgen en elkaar steeds
sneller zullen opvolgen net zoals bij barensweeën.
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Deze verdrukkingen moeten geschieden om de laatste voorbereidingen te treffen om tot de Bruid van
Christus te kunnen behoren, met Hem in het huwelijk te treden en met Hem het Koninkrijk binnen te
treden. Want de gelijkenis van de 10 maagden in Matt. 25 zegt dat vlak voor de Komst van de
Bruidegom álle maagden, die overigens het beeld zijn van gereinigde kinderen Gods, zijn ingeslapen.
God staat de rampen en verdrukkingen toe om hen wakker te schudden. Deze rampen zijn als het
ware de roep: “Ziet de Bruidegom komt, gaat uit Hem tegemoet”.
Matt. 25:1-13 – “Alsdan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan tien maagden, welke haar lampen namen, en gingen uit, den bruidegom tegemoet. En vijf van haar waren wijzen en vijf waren
dwazen. Die dwaas waren, haar lampen nemende, namen geen olie met zich. Maar de wijzen namen
olie in haar vaten, met haar lampen. Als nu de bruidegom vertoefde, werden zij allen sluimerig, en
vielen in slaap. En ter middernacht geschiedde een geroep: Ziet, de bruidegom komt, gaat uit hem
tegemoet! Toen stonden al die maagden op, en bereidden haar lampen. En de dwazen zeiden tot de
wijzen: Geeft ons van uw olie; want onze lampen gaan uit. Doch de wijzen antwoordden, zeggende:
Geenszins, opdat er misschien voor ons en voor u niet genoeg zij; maar gaat liever tot de verkopers,
en koopt voor uzelven. Als zij nu heengingen om te kopen, kwam de bruidegom; en die gereed waren,
gingen met hem in tot de bruiloft, en de deur werd gesloten. Daarna kwamen ook de andere maagden
zeggende: Heer, heer, doe ons open! En hij, antwoordende, zeide: Voorwaar zeg ik u: Ik ken u niet.
Zo waakt dan; want gij weet den dag niet, noch de ure, in dewelke de Zoon des mensen komen zal.”
U kent de reactie als er grote rampen over de aarde komen, zoals de laatste tijd steeds meer gebeurt.
Er worden kinderen Gods wakker, ze gaan de slachtoffers helpen en zij beginnen te bidden voor hun
zieleheil en hun behoud. Zij beginnen te getuigen! Maar dan zullen Satan en zijn demonen tegen die
kinderen Gods reageren en hen aanvallen met nóg meer verdrukkingen, indien zij een waarachtig
geestelijk leven leiden en waarachtig de olie van de Heilige Geest in hun lampen en in hun vaten (=
harten) bezitten. En hier zie je nu het patroon in de verdrukkingen ontstaan. Oorzaak en gevolg!
Verdrukkingen brengen kinderen Gods tot meer reiniging. Satan zal uit woede reageren met nog meer
verdrukkingen.
Mark. 13:9-13 --- “Maar ziet gij voor uzelven toe; want zij zullen u overleveren in de raadsvergaderingen, en in de synagogen; gij zult geslagen worden, en voor stadhouders en koningen zult gij
gesteld worden, om Mijnentwil, hun tot een getuigenis. En het Evangelie moet eerst gepredikt
worden onder al de volken. Doch wanneer zij u leiden zullen, om u over te leveren, zo zijt te voren
niet bezorgd, wat gij spreken zult, en bedenkt het niet; maar zo wat u in die ure gegeven zal worden,
spreekt dat; want gij zijt het niet, die spreekt, maar de Heilige Geest. En de ene broeder zal den
anderen overleveren tot den dood, en de vader het kind; en de kinderen zullen opstaan tegen de
ouders, en zullen hen doden. En gij zult gehaat worden van allen, om Mijns Naams wil; maar wie
volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.”
De kinderen Gods zullen zich nóg meer reinigen en dan zal satan reageren met de Grote Verdrukking!
Mark. 13:19-20 --- “Want die dagen zullen zulke verdrukking zijn (NB, Mattheus zegt, alsdan zal Grote
Verdrukking wezen), welker gelijke niet geweest is van het begin der schepselen, die God geschapen
heeft, tot nu toe, en ook niet zijn zal. En indien de Heere de dagen niet verkort had, geen vlees zou
behouden worden; maar om der uitverkorenen wil die Hij heeft uitverkoren heeft Hij de dagen verkort.”
Wie het boek Openbaring leest, zal ontdekken dat er tijdens de voorverdrukkingen (dit zijn de verdrukkingen die vooraf gaan aan de Grote Verdrukking die in Openb. 13 begint) sprake zal zijn van 7
zegeloordelen en 7 bazuinoordelen. Dit zijn oordelen van de Zoon van God en van de Heilige Geest
om de mensen op te roepen om zich alsnog te bekeren. Maar er komen nóg 7 oordelen! Tijdens de
Grote Verdrukking! Wannéér precies weten we niet, wellicht tegen het einde, zullen de laatste 7
fiolenoordelen van God de Vader over de wereld komen, waarin Hij Zijn toorn over de wereld uitstort.
Tijdens de duur van deze oordelen zal bekering niet mogelijk zijn, want in Openb. 15:8 staat
geschreven dat de tempel in de hemel zal worden gesloten.
Maar reeds de 7 zegeloordelen van Openb. 6-8 zullen héél zwaar zijn. Het zijn oordelen van oorlogen,
epidemieën, hongersnoden, aardbevingen en verdrukkingen van Gods kinderen. Zó zwaar, dat de
mensen zullen denken, dat nú de dag van de grote toorn van God op hen is gekomen. Maar dat is niet
zo, want het zijn slechts oordelen om de mensen alsnog tot bekering te brengen.
Openb. 6:15-17 --- “En de koningen der aarde, en de groten, en de rijken, en de oversten over
duizend, en de machtigen, en alle dienstknechten, en alle vrijen, verborgen zichzelven in de
spelonken, en in de steenrotsen der bergen; En zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen: Valt
op ons, en verbergt ons van het aangezicht Desgenen, Die op den troon zit, en van den toorn des
Lams. Want de grote dag Zijns toorns is gekomen, en wie kan bestaan? “
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Hoewel het héél zwaar zal zijn, zijn de oordelen van de toorn Gods nog niet gekomen. We zullen dat
dadelijk bekijken. Eerst komen er nog 7 bazuinenoordelen van de Heilige Geest (Openb. 8-12). Ook
deze zijn bedoeld om de mensen tot bekering te brengen. Vreselijke oordelen waarbij vuur, hagel en
alsem uit de hemel zal vallen. Een derde deel van de bomen wordt verbrand. Een derde deel van de
zee in bloed veranderd. Een derde deel van alle zeedieren zal sterven. Een derde deel van de
schepen zal vergaan. Een derde deel van alle rivieren en wateren zal bitter worden. Een derde deel
van de zon, maan en de sterren zal worden verduisterd.
Bij het 5e bazuinoordeel zal de engel Apollyon (in het Grieks “verwoester/verderver” en een beeld van
satan) demonische sprinkhanen uit de put van de afgrond loslaten. Deze demonische sprinkhanen
zullen komen om de mensen die niet verzegeld zijn met het zegel van God (de Heilige Geest – Ef.
1:13) te pijnigen (Openb. 9:4). De mensen zullen van de pijn wensen te sterven, maar niet kunnen.
Het 6e bazuinoordeel zal een oordeel zijn van 2x 10.000 x 10.000 = 200 miljoen soldaten, die het
derde deel van de mensen op aarde zullen doden. Maar tóch willen de mensen zich niet bekeren tot
God (Openb. 9:20-21).
Maar deze 7 zegel- en 7 bazuinoordelen waren toch nog niet de volle toorn van God. Want die barst
pas los nadat de 7e engel heeft gebazuind.
Openb. 11:15-18 --- “En de zevende engel heeft gebazuind, en er geschiedden grote stemmen in
den hemel, zeggende: De koninkrijken der wereld zijn geworden onzes Heeren en van Zijn Christus,
en Hij zal als Koning heersen in alle eeuwigheid. En de vier en twintig ouderlingen, die voor God
zitten op hun tronen, vielen neder op hun aangezichten, en aanbaden God, Zeggende: Wij danken
U, Heere God almachtig, Die is, en Die was, en Die komen zal! dat Gij Uw grote kracht hebt aangenomen, en als Koning hebt geheerst; En de volken waren toornig geworden, en Uw toorn is gekomen, en de tijd der doden, om geoordeeld te worden, en om het loon te geven Uw dienstknechten,
den profeten, en den heiligen, en dengenen, die Uw Naam vrezen, den kleinen en den groten; en om
te verderven degenen, die de aarde verdierven.”
Nú zal pas werkelijk de Grote Verdrukking gaan beginnen, waarin de toorn van God middels de 7
fiolenoordelen onvermengd over de aarde wordt uitgegoten. Ook in Openb. 15:1 lees je dat het hier de
toorn van God betreft.
Wie van ons zou deze periode willen meemaken? Wie zou dit aan zijn vijanden gunnen, als je
bedenkt hoe zwaar de vóórverdrukkingen reeds zullen zijn? Het is een periode waarin Satan
persoonlijk op de aarde aanwezig is en regeert, geïncarneerd in een vreselijk Beest, de Antichrist.
Openb. 13:1-2 – “En ik stond op het zand der zee. En ik zag uit de zee een beest opkomen, hebbende
zeven hoofden en tien hoornen; en op zijn hoornen waren tien koninklijke hoeden, en op zijn hoofden
was een naam van godslastering. En het beest dat ik zag, was een pardel (NB, d.i. een luipaard)
gelijk, en zijn voeten als eens beers voeten, en zijn mond als de mond eens leeuws; en de draak gaf
hem zijn kracht, en zijn troon, en grote macht.”
Geliefde broeders en zusters, leest u het gehele hoofdstuk 13 waarin de Antichrist en zijn Valse
Profeet worden geopenbaard en leest u ook over de vreselijke fiolenoordelen van Gods toorn in
Openb. 16. We zullen deze hoofdstukken maar niet nader bekijken. Maar wél moeten we weten, dat
de tijd waarin de Antichrist regeert, een tijd zal zijn waarin de leugen regeert. De mensen zullen
worden verleid. De Antichrist, in bezit genomen door Satan, zal zulke grote tekenen en wonderen
doen dat de mensen hem geloven en zullen aanbidden. Waarom geloven en aanbidden zij hem?
Omdat zij in hun leven de Waarheid en de Liefde van God in Jezus Christus hebben verworpen.
Laten we 2 Thess. 2:8-12 lezen --- “En alsdan zal de ongerechtige (= Antichrist) geopenbaard worden,
denwelken de Heere verdoen zal door den Geest Zijns monds, en te niet maken door de verschijning
Zijner toekomst; Hem, zeg ik, wiens toekomst is naar de werking des satans, in alle kracht, en
tekenen, en wonderen der leugen; En in alle verleiding der onrechtvaardigheid in degenen, die
verloren gaan; daarvoor dat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben, om zalig te worden.
En daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden geloven; Opdat zij
allen veroordeeld worden, die de waarheid niet geloofd hebben, maar een welbehagen hebben gehad
in de ongerechtigheid.”
Maar er is een weg tot behoud voor de kinderen Gods, zoals ik reeds heb gezegd! Tijdens de verdrukkingen die aan de Grote Verdrukking van Openb. 13: 1 e.v. vooraf gaan, zal Hij de kinderen Gods die
verzegeld zijn met het Zegel Gods beschermen en vóórdat de Grote Verdrukking begint, zal Hij de
kinderen Gods in veiligheid brengen.
Openb. 11:1-2 --- “En mij werd een rietstok gegeven, een meetroede gelijk; en de engel stond en
zeide: Sta op, en meet den tempel Gods en het altaar, en degenen, die daarin aanbidden. En laat het
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voorhof uit, dat van buiten den tempel is, en meet dat niet, want het is den heidenen gegeven; en zij
zullen de heilige stad vertreden twee en veertig maanden.”
Dit schriftgedeelte slaat natuurlijk in eerste instantie op Jeruzalem, waar inmiddels de fysieke tempel
zal zijn herbouwd. Maar ook wij kunnen hier een belangrijke les uit leren. Immers, wij zijn tempels van
God waar de Heilige Geest in woont. Als wij een heiligdomswandel en een aanbiddingsleven hebben,
zullen wij waardig zijn om de toorn van God in de Grote Verdrukking ontvlieden. En natuurlijk als wij
Zijn Woord zullen bewaren en Zijn Naam niet zullen verloochenen. Openb. 3:10 --- “Omdat gij het
woord Mijner lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal Ik ook u bewaren uit de ure der verzoeking, die over
de gehele wereld komen zal, om te verzoeken, die op de aarde wonen.”
Broeders en zusters, laten wij onszelf goed onderzoeken. Voldoen wij wel aan Gods voorwaarden of
zijn wij lauwe christenen?
Tot slot wil ik met u nog even 1 Thess. 5:1-11 lezen en enkele aspecten bekijken.
1 Thess. 5:1-2 --- “Maar van de tijden en de gelegenheden, broeders! hebt gij niet van node dat men
u schrijve. Want gij weet zelven zeer wel, dat de dag des Heeren alzo zal komen, gelijk een dief in
den nacht.”
Bedenk, broeders en zusters, dat de dag des Heeren niet slechts die ene dag van Zijn Wederkomst is,
maar de gehele tijd betreft waarin de oordelen van God voltrokken worden tot en met Zijn Wederkomst
op de Olijfberg (Zach. 14:3-4).
1 Thess. 5:3 --- “Want wanneer zij zullen zeggen: Het is vrede, en zonder gevaar; dan zal een
haastig verderf hun overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte vrouw; en zij zullen het geenszins ontvlieden;”
Dit zijn die verdrukkingen die als weeën steeds sneller zullen komen, waarover Jezus sprak in Mark.
13:5-8).
1 Thess. 5:4-7 --- “Maar gij, broeders, gij zijt niet in duisternis, dat u die dag als een dief zou
bevangen. Gij zijt allen kinderen des lichts, en kinderen des daags; wij zijn niet des nachts, noch der
duisternis. Zo laat ons dan niet slapen, gelijk als de anderen, maar laat ons waken, en nuchteren zijn.
Want die slapen, slapen des nachts, en die dronken zijn, zijn des nachts dronken;”
Laten wij nu net als die 10 maagden opwaken uit de slaap, máár met onze harten vol van de Geest.
1 Thess. 5:8-10 --- “Maar wij, die des daags zijn, laat ons nuchteren zijn, aangedaan hebbende het
borstwapen des geloofs en der liefde, en tot een helm, de hoop der zaligheid. Want God heeft ons niet
gesteld tot toorn (dit zijn die 7 fiolenoordelen van Gods toorn),maar tot verkrijging der zaligheid, door
onzen Heere Jezus Christus, Die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij dat wij waken, hetzij dat wij
slapen, te zamen met Hem leven zouden.”
Broeders en zusters, hebt u uw leven aan Jezus gegeven? Beleed u uw zonden en dient u Hem? Dan
zult u veilig zijn. Want dan draagt u de wapenrusting Gods. U bent bekleed met geloof, met hoop en
met de liefde. U bent veilig, omdat Jezus voor u stierf en vrijwillig Gods toorn onderging.
Dit beeld kunnen wij ook zo heerlijk zien in de historische Israëlitische Tabernakel. Deze Tabernakel
geeft ons een blauwdruk van Gods raadsplan en is ook een schaduwbeeld voor het geestelijk leven
van het kind van God. Vertoeft u toch in het Heiligdom van die Tabernakel. Leidt u toch met Gods hulp
een heiligdomswandel. Dan zult u veilig zijn. Want in het Heiligdom van de Tabernakel schuilt u veilig
onder de bedekking van vier dekkleden:
• het eerste dekkleed was het tabernakelkleed. Dit kleed verwijst naar geloof met zijn werken.
• het tweede dekkleed was het geitenharenkleed dat verwijst naar hoop.
• het derde dekkleed was het rode ramsvellenkleed dat verwijst naar de liefde en zijn werken.
• het vierde dekkleed was het oersterke dassenvellenkleed dat verwijst naar Jezus Die Gods
toorn voor ons verdroeg. Want dit kleed beschermde het Heiligdom tegen de slagregens, de
stormen en de stekende zon. Over dit vierde kleed lazen wij in vers 9 en 10.
Jezus heeft de oordelen van God op zich genomen, opdat wij veilig zouden zijn. De volle toorn van
God viel op Hem. Toen wij door onze zonden Zijn rug kapot sloegen, en grote spijkers in Zijn handen
en voeten sloegen. Toen wij Hem bespuwden en in Zijn gezicht sloegen. Toen wij de doornenkroon op
Zijn hoofd plaatsten door al onze vieze en boze gedachten. Daarom mogen wij nu veilig schuilen in de
Tabernakel onder dat dassenvellenkleed, want Hij verdroeg de straf.
1 Thess. 5:11 --- “Daarom vermaant elkander en sticht de een den anderen, gelijk gij ook doet.”
Amen.

