


90. Het preterisme: 
OPENBARING of 

DWALING?



Wat is de eindtijd?

De eindtijd, het einde der tijden, de laatste 
dagen, armageddon en eschaton is een 

voorstelling van de laatste tijdsperiode (het 
einde) van alle menselijke geschiedenis die in de 

eschatologie van zowel abrahamitische als 
niet-abrahamitische religies voorkomt, maar 

ook binnen nieuwe spirituele stromingen en in 
atheïstische en seculiere levensbeschouwingen, 

die erdoor beïnvloed kunnen zijn.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Eschatologie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Abrahamitische_religies
https://nl.wikipedia.org/wiki/Religie


De abrahamitische religies kennen een lineaire kosmologie 
waarin eindtijdscenario's bestaan uit thema's rondom 

grote omwentelingen en verlossing. In het judaïsme 
verwijst de eindtijd vaak naar het laatste stuk van de 

wereldgeschiedenis, waarin de Joodse diaspora wordt 
bijeengebracht, de Messias verschijnt, de "komende 

wereld" komt en de doden opstaan. 
In het christendom duidt de eindtijd vaak de Grote 
Verdrukking aan, die aan de wederkomst van Jezus 

voorafgaat. In de islam wordt de Oordeelsdag 
voorafgegaan door de verschijning van al-Mahdi. Met de 
hulp van Isa (Jezus) zal hij Dajjal vervolgens overwinnen.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Eindtijd

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kosmologie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verlossing
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jodendom
https://nl.wikipedia.org/wiki/Joodse_diaspora
https://nl.wikipedia.org/wiki/Messias
https://nl.wikipedia.org/wiki/Opstanding
https://nl.wikipedia.org/wiki/Christendom
https://nl.wikipedia.org/wiki/Grote_Verdrukking
https://nl.wikipedia.org/wiki/Grote_Verdrukking
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wederkomst_van_Jezus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Islam
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mahdi
https://nl.wikipedia.org/wiki/Isa_(profeet)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dajjal


Wat is de (grote) verdrukking?

- De verdrukking is een periode van 7 jaar waarin God Zijn 
plan met Israël zal voltooien (het einde van Daniel 70e 
week) en waarin Hij zal oordelen over de ongelovige, 
goddeloze bewoners van de aarde. (Daniel 9:24-27, 
Openbaring 6-18)

- De grote verdrukking is de 2e helft van de 7 jaar (3,5 jaar 
dus) waarin de antichrist geopenbaard zal worden door 
een verbond met Israël te verbreken en de toorn van God 
sterk zal toenemen. De antichrist zal de offer in een 
toekomstige tempel stoppen en de Joden dwingen om 
alleen hem te aanbidden. (Mattheus 24:15-30, Openbaring 13 
t/m 19)



Wie heeft er nou gelijk?

Er zijn verschillende groepen in het christendom als het om de eindtijd gaat:

- Christenen worden vlak voor de grote verdrukking opgehaald door Jezus 
(de opname) zodat alleen de wereldse mensen door deze verschrikkelijke 
tijd gaan. (pre-tribulation)

- Christenen gaan voor de helft door de grote verdrukking, pas als de 
antichrist geopenbaard wordt en hij het verbond met Israël verbreekt 
komt breekt de opname aan. (mid-tribulation)

- Christenen maken net als de wereldse mensen volledig de grote 
verdrukking mee en pas daarna komt Jezus terug voor de gemeente 
(post-tribulation)

- Christenen dienen en zelf voor te zorgen dat het hier op aarde vrede 
wordt want Jezus is al teruggekomen in het jaar 70 na de verwoesting 
van de tempel in Jeruzalem (preterisme & kingdom now)



Wat geloven de preteristen?

- Dat wanneer de Bijbel spreekt over “de laatste dagen” (de 
eindtijd) dit gaat over het einde van het oude verbond. Dus er 
komt geen 7 jarige verdrukking meer.

- Het oude verbond eindigde in het jaar 70 bij de verwoesting van 
de tempel vanaf dat moment is het nieuwe verbond ingegaan.

- Dat de profetieën van Mattheüs 24 en Openbaring 6 t/m 19 
vervuld zijn in het jaar 70 na Christus. De grote verdrukking (de 
eindtijd), de terugkomst van Jezus en de opstanding van de 
doden zijn al geweest. (verschilt per preterist)

- Het koninkrijk van God zal zich verspreiden via christenen om 
zo uiteindelijk vrede op aarde te brengen. Er komt dus geen 
toekomstig 1000 jarig vrederijk.



- Gods toorn was onderdeel van het Oude Testament, nu is 
God alleen nog genadig. (sommige preteristen omarmen 
ook de alverzoening en het idee dat er geen hel bestaat)

- De nieuwe hemel en de nieuwe aarde zijn nu al 
aangebroken dus er komen geen nieuwe hemel en aarde 
meer!

- Er bestaat geen dubbele of gedeelte vervulling van de 
profetieën (bijv. de profetieën over “de dag van de Heer” 
die soms al gedeeltelijk door Babylon vervuld zijn)

- Het herstel van het Joodse volk in Israël heeft niks meer te 
maken met Bijbelse profetie   



Hij zal oordelen tussen de heidenvolken en 
veel volken vonnissen. En zij zullen hun 

zwaarden omsmeden tot ploegscharen en 
hun speren tot snoeimessen. 

Geen volk zal tegen een ander volk het 
zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij 

niet meer leren. 
Jesaja 2:4 HSV

Veel profetieën over het vrederijk worden “vergeestelijkt”



Een wolf zal bij een lam verblijven, een luipaard bij een 
geitenbok neerliggen, een kalf, een jonge leeuw en 

gemest vee zullen bij elkaar zijn, een kleine jongen zal 
ze drijven. Koe en berin zullen samen weiden, hun 

jongen zullen bij elkaar neerliggen. Een leeuw zal stro 
eten als het rund. 

Een zuigeling zal zich vermaken bij het hol van een 
adder, en in het nest van een gifslang zal een peuter 

zijn hand steken. Men zal nergens kwaad doen of 
verderf aanrichten op heel Mijn heilige berg, want de 
aarde zal vol zijn van de kennis van de HEERE , zoals 

het water de bodem van de zee bedekt. 
Jesaja 11:6-9 HSV



Leer van de vijgenboom deze gelijkenis: wanneer 
zijn tak al zacht wordt en de bladeren uitspruiten, 

dan weet u dat de zomer nabij is. Zo ook u, 
wanneer u al deze dingen zult zien, weet dan dat 

het nabij is, voor de deur. 

Voorwaar, Ik zeg u: Dit geslacht zal zeker niet 
voorbijgaan, totdat al deze dingen gebeurd zijn. 
De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar 

Mijn woorden zullen zeker niet voorbijgaan. 
Mattheüs 24:32-35 HSV

Het geslacht dat niet voorbijgaat moet toch binnen een generatie 
vervuld zijn?



Gebeurtenissen die in het jaar 70 niet gebeurt zijn

- Een gebeurtenis beschrijft dat door vuur, rook en zwavel een 
derde deel van de mensen gedood. (Openbaring 9:18)

- Bij de 2e bazuin wordt een derde deel van de zee bloed, sterft 
een derde deel van de dieren in de zee. (Openbaring 8)

- De dood zorgt voor een gebeurtenis waarbij 25% van de 
wereldbevolking sterft. (Openbaring 6:8)

- De wederkomst van Jezus zal zichtbaar zijn voor heel de 
wereld. (Mattheüs 24:30)

- De Romeinen hebben geen afgodsbeeld opgericht waar de 
antichrist in ging zitten en zichzelf tot God verklaarde. 
(Mattheüs 24:15, 2 Thess. 2:4)



 – De twee getuigen die in Jeruzalem zullen profeten en de macht 
zullen hebben om de hemel te sluiten zodat het niet zal regenen of 
andere plagen zijn er niet geweest. (Openbaring 11:6)

– De koningen van aarde en van de hele wereld zijn niet naar 
Jeruzalem gekomen voor de dag van het oordeel. (Openbaring 16:13-14)

– Een gigantische aardbeving waarbij de steden van de 
heidenvolken instort is er niet geweest rond die tijd. (Openbaring 
16:18-19)

 –  De duivel is nog niet gebonden voor 1000 jaar waardoor er 
voornamelijk nog gerechtigheid zal zijn op de aarde. (Openbaring 
20:7-10)

– Er bestaat nog dood, verdriet, pijn en vervloekingen. (Openbaring 21 
& 22, Jesaja 19:23-25, 55:12-13)



Maar dit is wat gesproken is door de profeet Joël: En het zal 
zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van 

Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen 
profeteren, uw jongemannen zullen visioenen zien en uw 

ouderen zullen dromen dromen. 

En ook op Mijn dienaren en op Mijn dienaressen zal Ik in die 
dagen van Mijn Geest uitstorten en zij zullen profeteren. En Ik 
zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde 

beneden: bloed, vuur en rookwalm. De zon zal veranderd 
worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en 

ontzagwekkende dag van de Heere komt. 
Handelingen 2:16-20 HSV

In de tijd van pinksteren leefde ze al in de laatste dagen, hoe kan er 
dan nog 2000 jaar zijn bijgekomen?



Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden, dat één 
dag bij de Heere is als duizend jaar en duizend jaar als 

één dag. De Heere vertraagt de belofte niet (zoals 
sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij 
heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren 

gaan, maar dat allen tot bekering komen. Maar de 
dag van de Heere zal komen als een dief in de nacht. 

Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de 
elementen brandend vergaan, en de aarde en de 

werken daarop zullen verbranden. 
2 Petrus 3:8-10 HSV

“De laatste dagen” is bij God iets anders dan bij de mensen!



Waar zitten we nu op de tijdlijn van God?

Volgens veel wetenschappers leven we ergens in het jaar 
13.800.000.000 want rond die tijd moet er een oerknal 

zijn geweest. Wat zegt de Bijbel eigenlijk over het jaartal 
waarin we ongeveer leven en hoe oud de aarde is? 

God maakte de aarde in 6 dagen, de 7e dag rustte Hij van 
al Zijn werken. De Israëlieten kregen het gebod om de 7e 
dag te heiligen. (Exodus 20:8) In de Hebreeënbrief staat 

dat er voor Gods volk nog een rust aankomt, net zoals 
God rustte op de 7e dag. (Hebreeën 4:1-13) 



Voor God is een dag als duizend jaar en duizend 
jaar als 1 dag, Petrus haalt deze tekst aan m.b.t. de 
wederkomst van Jezus. (2 Petrus 8-11, Psalm 90:4) 

Net zoals God 6 dagen werkte en de 7e dag rustte, 
zal de mensheid 6000 jaar moeten ‘’werken’’ op 

deze aarde, vervolgens zal er een 1000 jarig 
vrederijk aanbreken waar de kinderen van God 
zullen gaan rusten. (Openbaring 20:1-6) Maar 

waar zijn we nu dan in het plan van God, zal dit 
ook in de Bijbel staan?
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