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Beste vrienden,
Maar thans is Hij éénmaal, bij de voleinding der eeuwen (op het hoogtepunt van de
geschiedenis, Willibrordvertaling), verschenen om door zijn offer de zonde weg te doen.
(Hebreeën 9:26b). Kijk terug in de toekomst en verwonder u wat er 2000 jaar
geleden, aan het einde der tijden, is gebeurd! Het is niet eerlijk, als we ons
realiseren wat Jezus 2000 jaar geleden heeft gedaan, om de perfectie van Zijn volbrachte
werk te veronachtzamen. Religie stelt verschillende dingen uit naar een toekomstige
ervaring. Maar realiseer u, dat u niet kunt bezitten wat u uitstelt tot later. Ervaar, ontdek
en geniet van het leven met de voordelen, beloften en privileges van de hemel op aarde.
De Bijbel leert ons dat het 'einde der tijden' is begonnen in het begin van onze
jaartelling, eigenlijk alle volgende verzen hebben 2000 jaar geleden plaatsgevonden, in
de eerste eeuw:
•
•
•
•
•

•

maar thans is Hij éénmaal, bij de voleinding der eeuwen, verschenen om door
zijn offer de zonde weg te doen (Hebreeën 9:26).
Dit is hun overkomen tot een voorbeeld (voor ons) en het is opgetekend ter
waarschuwing voor ons, over wie het einde der eeuwen gekomen is. (1
Korintiërs 10:11).
maar dit is het, waarvan 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
(Handelingen 2:16-17a) Pinksteren, 2000 jaar geleden.
Maar toen de volheid des tijds gekomen was, heeft God zijn Zoon
uitgezonden, … (Gal. 4: 4).
Kinderen, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat er een antichrist
komt, zijn er nu ook vele antichristen opgestaan, en daaraan onderkennen wij,
dat het de laatste ure is (1 Johannes 2:18). Vele antichristen, in de eerste eeuw,
genaamd het laatste uur.
Want Hij heeft ons het geheim van zijn wil bekend gemaakt, overeenkomstig het
besluit dat Hij in Christus had genomen, ter verwezenlijking van de volheid
van de tijden: alles in Christus onder één hoofd samen te brengen, alles in de
hemelse regionen en alles op aarde, in Hem. (Efeziërs 1:9-10). De hemel op
aarde, in Christus, 2000 jaar geleden!

Hollywood heeft diverse, op angst gebaseerde zogenaamde 'eindtijd' films geproduceerd
met horror scenario’s geïnspireerd door het boek Openbaring en het woord 'Apocalyps'.
Sommige christenen volgen dit door angst gedreven gedrag en houden zichzelf en
anderen bezig met vergelijkbare ‘zogenaamd toekomstige’ onderwerpen. Maar, waarom
bijvoorbeeld zoveel drukte om de antichrist? Jezus heeft 2000 jaar geleden al
overwonnen, het probleem is opgelost, dus wat nou antichrist? In 1 Johannes 2 is er
helemaal geen angst ten aanzien van de antichrist en Johannes bevestigd alleen
maar: Gij echter hebt een zalving van de Heilige en gij weet dat allen (1 Johannes
2:20). Meer niet! Kijk terug in de toekomst, en geloof in de volmaaktheid van Zijn
volbrachte werk, 2000 jaar geleden, aan het einde van de tijden! Het draait
allemaal om Jezus! In deze context wat meer woorden over het boek Openbaring:
1. Het is het boek Openbaring (enkelvoud) van Christus (Openbaring 1:1),
Diegene die de overwinning nam, en niet de openbaringen (meervoud) van
rampen.
2. Het woord openbaring in het Grieks is be-ok-al'-oop-sis, dat wij kennen als
Apocalyps. Dit woord heeft niets te maken met rampen, maar betekent: een
openbaring van de waarheid, die tot voorheen onbekend was. Meer niet! Wat een
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door de mens gecreëerde, op angst gebaseerde theorie rond het woord
Apocalyps. Nee, in plaats daarvan: het is de Apocalyps (Openbaring) van Jezus,
uw Verlosser en Koning, Wiens volmaakte liefde alle angst verdrijft.
3. Gelukkig degene die de woorden van deze profetie voorleest, en gelukkig degenen
die ernaar luisteren en in acht nemen wat daarin geschreven staat; want de tijd is
nabij (Openbaring 1:3). Het lezen van het boek Openbaring is een zegen voor
ons en maakt ons gelukkig en is niet een horror scenario.
Het is verbazingwekkend en gaat ieder menselijk voorstellingsvermogen te boven wat
Hij voor ons realiseerde, 2000 jaar geleden, aan het einde van de tijden: maar
thans is Hij éénmaal, bij de voleinding der eeuwen, verschenen om door zijn offer
de zonde weg te doen (Hebreeën 9 :26). Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en
bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods (Efeziërs 2:19). En
heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten, in
Christus Jezus (Efeziërs 2:6). Maar gij zijt genaderd tot de berg Sion, tot de stad van de
levende God, het hemelse Jeruzalem, en tot tienduizendtallen van engelen, en tot een
feestelijke en plechtige vergadering van eerstgeborenen, die ingeschreven zijn in de
hemelen, en tot God, de Rechter over allen, en tot de geesten der rechtvaardigen, die de
voleinding bereikt hebben, en tot Jezus, de middelaar van een nieuw verbond, en tot het
bloed der besprenging, dat krachtiger spreekt dan Abel (Hebreeën 12:22-24 Kunt u me
nog steeds volgen? Wij, op dit moment, in dezelfde verblijfplaats als de (overleden)
heiligen, de engelen en Jezus, op de berg Sion, het hemelse Jeruzalem! In deze hemelse
gewesten liggen alle geestelijke zegeningen voor ons klaar: Gezegend is de God en Vader
van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelse regionen in Christus heeft gezegend
met elke geestelijke zegen (Efeziërs 1:3).
Laten we het werk van Jezus met Zijn eerste komst niet onderschatten en Hem
onbedoeld tot een karikatuur maken. De grote verandering in de geschiedenis heeft
plaatsgevonden in de eerste eeuw, genaamd het laatste uur, aan het einde der
tijden. Plaats de verschillende verhalen van de Schrift op de juiste plaats van de
tijdsas. Kijk terug, in de toekomst, aan het einde der tijden en geniet en bezit dat wat u
toekomt in Jezus de verrezen Christus. U bent gezeten in de hemelse gewesten!
Alive Ministries South Africa,
Kees
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