Eindtijd-profetie

Er is in de Verenigde Staten een buitengewoon begaafde broeder.
Hij komt uit een christelijk gezin, en hij is op jonge leeftijd tot geloof gekomen.
Deze broeder wordt een bekende voorganger.
Tevens bestudeert hij, naar eigen zeggen, de profetische geschriften, een studie van meer dan 10.000
uur.
Zijn collega-voorgangers, gerenommeerde evangelisten, roemen zijn ‘profetische bediening’.
Hij heeft volgens hen ‘de gave van een hedendaagse profeet profeet’, die ‘het goede nieuws van
Jezus Christus met kracht verkondigt’, die ‘met de Geest vervuld is’ en die ‘een door de Geest geleide
prediker van de Bijbel is’.
Volgens zijn collega’s heeft God ‘hem gezegend met een aantrekkelijke persosnlijkheid’, hij is ‘een
van de beste jonge Bijbelleraren in het Zuiden van de USA’ en ze zeggen: ‘God is aanwezig waar hij
spreekt.’
Kortom: deze jonge Bijbelleraar ‘predikt het geïnspireerde woord, hij verhoogt de levende Christus,
en hij eert de plaatselijke gemeente.’
En dan publiceert deze broeder in 1979 een boek, dat een nationale bestseller wordt.
Het boek heet ‘Christus keert terug in 1988’.
Hierin beschrijft hij 101 redenen waarom Christus in 1988 terugkeert.
Voor het grootste deel bestaan de 101 redenen uit Amerikaanse bezorgdheden, zoals de toename
van het aantal echtscheidingen, homosexualiteit, aardbevingen en de val van de dollar.
Maar deze broeder gebruikt ook de Bijbelse chronologie.
Wij luisteren nu naar deze broeder.
Hij zegt: 'De apocriefe boeken 1 Henoch en Jubilees geven aan dat er 7000 jaren bepaald zijn voor de
geschiedenis van deze aarde'.
Vraagje: 'Ja, dus? Aardig hoor, die apocriefe boeken. Maar waar staat dat in de Schriften?'
'Nee', zegt de broeder, ‘Dat staat inderdaad niet in de kanonieke boeken. Maar de Joodse traditie in
de Talmud leert ons dat ook. Naar aanleiding van Genesis 2:1-3 zijn er 6000 jaren van werken op de
aarde, en het zevende duizendtal is de periode van de sabbatsrust.’
Vraagje: ‘Prachtig broeder, maar waar staat dat in de Schriften, dat er 6000 jaren van werken is?’
'Nee', zegt de broeder, ‘dat staat er niet, maar dat kun je er uit opmaken.’
Vraagje: ‘Oké, wat nog meer?’
De broeder wordt nu enthousiast.
Hij zegt: ‘De brief van Barnabas (in de codex Sinaiticus) zegt: ‘de Heer zal een einde maken aan alles
in zes duizend jaar, en zal dan het 1000 jarige koninkrijk vestigen als een tijd van speciale heiligheid.’
Vraagje: ‘Ja, maar Barnabas is toch een apocrief boek?’
‘Ja, maar het is wel uit de eerste eeuwen van de kerk, Barnabas was de metgezel van Paulus, dus de
apostolische overlevering is niet ver weg.’
Vraagje: ‘Maar het staat niet in de Schriften.’
‘Nee, dat niet, maar weet je, Irenaeus (een kerkvader, in de kerkgeschiedenis bekend als een leerling
van de apostel Johannes), schrijft in zijn geschrift ‘Tegen ketterijen’, deel I pagina 557): ‘Want, in
zoveel dagen als deze wereld is gemaakt, in zoveel duizend jaar zal het voltooid worden… en God
bracht op de zesde dag de werken die Hij gemaakt had, tot voltooiing... Dit is een verslag van de
dingen die vroeger geschapen werden, zoals het ook een profetie is van wat er komen gaat… in zes
dagen werden de dingen geschapen, het is dus evident dat zij ook tot een einde komen bij het
zesduizendste jaar.’
Vraagje: ‘Maar het staat niet in de Schriften.’
‘Nee, dat niet, maar het is toch duidelijk. Er staat toch in 2 Petrus 3:8 ‘doch dit ene mag u niet
ontgaan, geliefden, dat een dag bij de Here is als duizend jaar, en duizend jaar als een dag. En denk
ook aan Hebreeen 4:9 ‘er blijft dus een sabbatsrust voor het volk van God.’ En dat moet je zien in het
licht van Openbaring 20:6 dat de heiligen duizend jaar met Christus zullen regeren. Snap je, die
dingen moet je combineren.’

Vraagje: 'Oke, maar waar staat in de Schriften dat Christus 6000 jaar na Adam terugkomt?’
‘Nou, ja, dat staat er niet, maar het is toch logisch? Het is overduidelijk dat Christus 4000 jaar na
Adam geboren werd. En heb je Genesis 1:16 gelezen, waar staat, dat op de vierde dag van de
schepping God de zon maakte om licht te geven op de aarde. Op het 4000 ste jaar vanaf Adams
schepping kwam ‘de zon der gerechtigheid’ (Mal 4:2) op aarde en zei: ‘Ik ben het licht der wereld’
(Joh 8:12). En we zijn nu 2000 jaar verder. Met andere woorden 4000+2000=6000 jaar.’
‘Dus Christus komt binnenkort terug?’
‘Ja, we zijn nu in 1979, dus zijn we op dit moment in 5979, Anno Mundi, dus nog 21 jaar verwijderd
van het jaar 6000, maar vanwege foutjes in onze huidige Gregoriaanse kalender ligt die datum iets
dichterbij, vandaar het jaartal om en nabij 1988.’
‘Lieve broeder, waar staat dat in de Schriften?’
‘Ja, dat staat er inderdaad niet, maar dat kun je eruit afleiden. Het is een kwestie van rekenen.’
De Heer keerde in 1988 niet terug.
Onze broeder Colin Deal had het dus mis.
Waarom?
Omdat hij redeneerde.
Maar wij worden niet opgeroepen om te redeneren.
Wij worden opgeroepen om te geloven.
En hoe kun je iets geloven, als het niet in Gods Woord staat?

