
De tempel in de dag des Heren

[uit een toespraak in 1995]



Lieve broeders en zusters, geachte aanwezigen,

Laten we lezen Openbaringen 11:1-2.
Dit is een heel merkwaardige tekst.

‘En mij werd een riet gegeven, een staf gelijk, met de woorden: Sta op en meet de tempel Gods en 
het altaar en hen, die daarin aanbidden. Maar laat de voorhof, die buiten de tempel is, erbuiten, en 
meet die niet; want hij is aan de heidenen gegeven; en zij zullen de heilige stad vertreden, 
tweeënveertig maanden lang.’

Waarom is dat zo’n merkwaardige tekst?
Op het eerste gezicht lijken deze twee verzen in tegenspraak met alle andere Schriftplaatsen, die 
naar deze tempel verwijzen.
Wij gaan dit vanavond heel nauwkeurig onderzoeken.

Allereerst rijst de vraag: ‘Wat is die tempel Gods?’
Voordat de staat Israël in 1948 gevestigd werd, was dat voor alle tekstuitleggers heel gemakkelijk.
Die tempel bevond zich volgens hen in de hemel.
Maar toen de staat Israël gevestigd werd, herzagen de theologen plotseling hun interpretatie.
Het bleek nu ook heel goed mogelijk, dat er een tempel in Israël zou kunnen komen.
En vooral toen in 1973 Oost-Jeruzalem ingenomen werd.
Er ontstond een hausse van literatuur van christelijke schrijvers, die daar dan ook een behoorlijke 
boterham aan verdiend hebben met hun eindtijd-profetieën.
Dus de vraag blijft: ‘Waar bevindt zich die tempel Gods?’
In de hemel of op de aarde?

De vroegere uitleg, dat deze tempel zich in de hemel bevond, was natuurlijk een beetje vreemd.
De voorhof wordt door de heidenen vertreden.
Het lijkt mij sterk dat er in de hemel een tempel is, waarvan de voorhof door de heidenen vertreden 
wordt.
Trouwens, in Openbaring 11:19, even verderop dus, staat er: ‘En de tempel Gods, die in de hemel is, 
ging open…’
In Openbaring 15:5 ‘en de tempel van de tent der getuigenis in de hemel ging open…’
En in Openbaring 14:17 ‘en een andere engel kwam uit de tempel, die in de hemel is…’

Het boek Openbaring zegt dus steeds heel nauwkeurig dat er een tempel in de hemel is.
Het wordt er steeds bij vermeld.
Maar in Openbaring 11:1-2 niet.
Daar staat alleen de ‘tempel Gods’.

Onze eerste, voorzichtige, conclusie is dat de tempel Gods in Openbaring 11:1-2 niet in de hemel is.
Alle eeuwen door, in de christenheid, heeft men gemeend dat de tempel Gods in Openbaring 11:1-2 
wel in de hemel was.
Pas toen de staat Israël opgericht werd, stelden de theologen hun mening bij.
Voor die tijd waren er maar twee uitleggers, die stelden dat de tempel niet in de hemel was.
Dat was erg moedig van hen om dat te zeggen.
Zij werden dan ook als ‘sektarisch’ bestempeld.

Als die tempel dan niet in de hemel is, waar dan wel?
Over welke tempel hebben we het?
Er zijn er namelijk een aantal.
We lopen ze even na.



Er was een tempel die door Salomo gebouwd werd.
En de tempel die door Zerubbabel opgericht werd.
Deze tempel was ten tijde van de Heer Jezus op aarde in vol bedrijf.
We hebben ook nog de tempel die beschreven wordt in Ezechiël 40.
Deze tempel moet nog komen.
Zou het dan die tempel zijn?

Of is het de tempel die op aarde is, wanneer de dag des Heren aanbreekt?
Dat vinden we in 2 Thessalonicenzen 2:1-5.
‘Maar wij verzoeken u, broeders, met betrekking tot de komst van onze Here Jezus Christus en onze 
vereniging met Hem, dat gij niet spoedig uw bezinning verliest of in onrust verkeert, hetzij door een 
geestesuiting, hetzij door een prediking, hetzij door een brief, die van ons afkomstig zou zijn, alsof de 
dag des Heren (reeds) aanbrak. Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de 
afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, de tegenstander, 
die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet,
om aan zich te laten zien, dat hij een god is. Herinnert gij u niet, dat ik, toen ik nog bij u was, u dit 
meermalen gezegd heb.’

Er is dus nog een tempel.
Een tempel in de dag des Heren, ofwel, als de dag des Heren aanbreekt.
Wat zijn de eerste conclusies?
Er is dus een tempel Gods in de dag des Heren.
En in die tempel Gods zet zich de mens der wetteloosheid.

Nou is er veel misverstand over wat de ‘dag des Heren’ is.
Want je kan natuurlijk wel zeggen dat de tempel Gods in Openbaring 11:1-2 in de dag des Heren is.
Maar is dat ook zo?
Dan moet je allereerst kijken waar het boek Openbaring over spreekt.
In het begin van het boek Openbaring, in hoofdstuk 1:10, wordt er onmiddellijk een uitspraak gedaan
over welke tijd het gaat.
Daar staat (in het Grieks)  dat Johannes ‘in de geest’ ‘in de dag des Heren’ kwam.
Niet, zoals de vertaling zegt: ‘Ik kwam in vervoering des geestes op de dag des Heren.’
'Op de dag des Heren' wordt dan uitgelegd als 'op de zondag'.
Nou, niet 'op de zondag' hoor, maar 'in de dag des Heren'.

Waarom is dat zo belangrijk?
Niet alleen beschrijft het boek Openbaring de dag des Heren, maar ook de profeten in de 
Hebreeuwse Geschriften spreken ervan.
We nemen één voorbeeldje.
Jesaja 2:11.
Hier wordt ook omschreven wat de dag des Heren eigenlijk is.
‘En de HERE alleen is te dien dage verheven.’
Dat is een prachtige definitie.
Wat is de dag des Heren?
Nou, dat de HERE te dien dage alleen verheven is.
In de volgende verzen in Jesaja 2 staat dat de mensen in de holen kruipen vanwege de luister van zijn
majesteit (vers 19).
Deze zelfde woorden vind je terug in Openbaring 6:15.

Om een lang verhaal kort te maken, de tempel Gods in Openbaring 11:1-2 is dezelfde tempel Gods 
als in 2 Thessalonicenzen 2:1-5.
Er is dus een tempel Gods voorafgaande aan en in de dag des Heren.



In 2 Thessalonicenzen 2, bij de vermelding van de mens der wetteloosheden, zien wij in onze NBG-
vertaling bij vers 4 een verwijzing (c) staan.
Dit c’tje verwijst naar Daniël 11:36.
U ziet in Daniël 11 eveneens de vermelding: ‘zich verheffen tegen elke god…’ 
Hier wordt over een koning gesproken, die zal doen wat hem goeddunkt.

Wie is deze man?
Deze koning komt op het toneel in het boek Daniël, in vers 21 van hoofdstuk 11, waarin hij ‘een 
veracht man’ wordt genoemd.
Deze koning voert strijd tegen de koning van het Zuiden.
Interessant wordt het voor ons in vers 28, waar staat dat het hart van deze koning ‘tegen’ het heilige 
verbond zal zijn.
Het woordje ‘tegen’ is in het Hebreeuws ‘ol’, wat ‘op’ of ‘over’ betekent.
Bijvoorbeeld Genesis 1:20 ‘over de aarde’.
Genesis 6:1 ‘op de aarde’.
Genesis 8:1 ‘over de aarde’.
Dus het Hebreeuwse woord ‘ol’ betekent ‘op’ of ‘over’, maar zeker niet ‘tegen’.
Dit is een belangrijk verschil.
In Daniël 11:28 staat dus: ‘en zijn hart zal zijn op (of: over) het heilige verbond.’
Dat wil zeggen: hij begunstigt het heilige verbond.
En dan staat er vervolgens in vers 28 ‘zo zal hij doen’.
Dat betekent dat deze koning in de positie is om dit heilige verbond tot stand te brengen.
Dat wil zeggen: het effectief te maken.

Nu wordt er in het voorgaande van hoofdstuk 11 wel meer over een ‘verbond’ gesproken, maar in 
vers 28 staat er: ‘een heilig verbond.’
Er is natuurlijk maar één heilig verbond: dat tussen God en Zijn volk.
Maar deze man, deze koning dus, zal dat verbond effectief maken.

In vers 29 en 30 voert deze koning opnieuw strijd en op de terugweg ‘zal hij vergramd worden tegen 
het heilig verbond.’
Er staat in het Hebreeuws: ‘hij bedreigt op het heilig verbond’.
En dan staat er: ‘en tot daden overgaan’.
Deze man is echt een man van daden.
Eerst is zijn hart op het verbond.
Daarna bedreigt hij op het heilig verbond.
In beide gevallen doet hij er wat aan.

Dan volgt vers 31: ‘Dan zullen strijdmachten door hem op de been gebracht worden; zij zullen het 
heiligdom, de vesting, ontheiligen, het dagelijks offer doen ophouden en een gruwel oprichten, die 
verwoesting brengt.’
Meestal wordt deze zin verkeerd begrepen.
Met name de woorden: ‘de gruwel, die verwoesting brengt’.
In de Bijbel is een ‘gruwel’ heel vaak de aanduiding van een afgod.
Er wordt dus in de tempel een afgodsbeeld opgericht.
En die brengt ‘verwoesting’.
Natuurlijk, een afgod brengt altijd verwoesting.
Maar dat wordt hier niet bedoeld.
Er wordt bedoeld, dat de gelovigen, die deze oprichting zien, innerlijk verwoest zullen worden.
Het woord voor ‘verwoesting’ kan ook ‘verlatenheid’ betekenen.
De gelovigen krijgen bij het zien van dit afgodsbeeld een gevoel van diepe verlatenheid.



In vers 36 wordt dan gezegd dat deze koning zich verheft tegen elke god.
Om het maar eens populair-christelijk te zeggen: deze man is de ‘antichrist’.
In vers 40 staat vervolgens: ‘in de eindtijd komt de koning van het Zuiden met hem in botsing.’
Om het even samen te vatten: de koning (een veracht man) die eerst voor het verbond was en later 
tegen, die de gruwel der verwoesting opricht en het heiligdom ontheiligt, die komt in de eindtijd met 
de koning van het Zuiden in botsing.
Die koning is dus een koning in de eindtijd.

In de eindtijd is er dus een heiligdom, waar een dagelijks offer gebracht wordt.
Dit kan niet anders zijn dan de tempel Gods.
We hebben eerst gezien dat de tempel Gods in Openbaring 11 in de dag des Heren is.
Vervolgens via 2 Thessalonicenzen 2 kwamen we bij Daniël 11 waar eveneens een tempel (een 
heiligdom) is, die in de eindtijd is.
Met andere woorden: de tempel van Openbaring 11 is dezelfde als het heiligdom van Daniël 11.

Ik wil daar even een opmerking over maken.
Ik hoor mensen wel eens zeggen: ‘We leven in de eindtijd.’
Dan zeg ik: ‘Zeker, er staat een tempel in Jeruzalem…’
En dan zeggen die mensen: ‘Nee, joh, er staat toch geen tempel in Jeruzalem...’
‘Nou,’ zeg ik dan, ‘dan leven we ook niet in de eindtijd.’

Je moet niet zomaar wat lopen roepen.
Met Gods Woord moet je zorgvuldig opgaan.
Dus als ik ergens kom, waar een prediking is, dat we in de eindtijd leven, dan haal ik mijn schouders 
op.
Onzin, dus.
Waarom is dat onzin?
Nou, omdat er bepaalde kenmerken zijn, waaraan je kunt zien of de eindtijd al aangebroken is.
Zoals een tempel in Jeruzalem...

Katwijk,  1995


