
 
1 

 

Openbaring 22:20 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: 
Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! 

 
 

 

 

 

 

 

 

Wanneer wij deze Bijbeltekst lezen, in Bijbelvertalingen, dan heeft Jezus ons duidelijk 

maakt hoe Hij terugkomen zal. Wij lezen “spoedig” “haastelijk” “plots” “gou” (ZAfr) 

“quickly” “coming soon” “en hate”, dan maken wij onze bedenking, dit is al 

tweeduizend jaar geleden. Hoe valt dit te verklaren? Vele christenen en Joden 

hadden nog voor hun sterven gehoopt dat Jezus of de Messias zou terugkeren en 

Zijn koninkrijk zou vestigen, en duizend jaar zal regeren in Jeruzalem. Wat opvalt is 

dat deze gedachte van verwachting en hoop blijft leven onder alle Bijbelgelovigen. 

WANNEER KOMT DE HEER DAN WEL terug? 
 

Eerst weten wij dat Hij komt als Israël in de 

benauwdheid zal leven, laat zeggen in het “nauw” 

zal zijn gedreven. Wanneer zij met de rug tegen de 

muur staan. Let erop, dat is al gebeurd, toen Israël 

door de Farao werd achtervolgt, bij hun ontsnapping 

van de slavernij en zij voor de Rode zee stonden, 

het was de benauwdheid van Gods volk.  

Wanneer begon de bevrijding? Met bidden!  

In die lange tijd stierf de koning van Egypte; en de Israëlieten zuchtten nog steeds onder de 
slavernij en schreeuwden het uit, zodat hun hulpgeroep over de slavernij omhoog  steeg 
tot God, (de vader)  Exodus 2:24 En God hoorde hun klacht en God gedacht aan zijn verbond 

met Abraham, Isaak en Jakob. Exodus 2:25 Zo zag God de Israëlieten aan en God had bemoeienis 
met hen. 
 



 
2 

 

Het begon met het bidden en smeken van Gods volk, en God dacht aan zijn 

verbond, zijn grote belofte, en dan werd God hen genadig. Al was de Farao nog zo 

machtig, sterk, God handelde vanaf dat ogenblik wonderlijk met Mozes. Ook 

handelde God wonderlijk met Jozua, na gebeden.  Rabbijnen geloven dat God tijden 

kan inkorten! Ook Jezus geloofde dat God de Vader tijden kan en zal inkorten: 

Matteüs 24:22 En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees 
behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden 
ingekort. 23 Indien dan iemand tot u zegt: Zie, hier is de Christus, of: Hier, gelooft het 
niet. 
 
De dag van de wederkomst van Jezus op aarde is dus niet te bepalen. Jezus 
waarschuwde zijn volk voor valse messiassen, antichristen als een teken. Het teken 
van de vijgeboom (Israël) welke tot nieuw leven komt, was in 1948, dit geslacht, de 
mensen van deze tijd, zullen de wederkomst van de Messias Jezus, ervaren. 
(Matth.24:34). Vandaag leven wij op weg naar de tijd van het overblijfsel van Israël.   
 

Zijn eerste komst, geboren in Bethlehem. 
 

Wij dienen te begrijpen dat Jezus in de eerste plaats kwam tot verlossing voor Zijn 
volk, geboren in Bethlehem, maar de Joodse “kerkleiders” wilden Jezus, niet zien als 
hun verwachte Messias, enkel als de timmermanszoon, zoon van Jozef, uit Nazareth. 
Zij hadden de duivel tot vader! (Joh.8:44) 

Micha 5:1 En gij, Betlehem Efrata, al zijt gij klein onder de geslachten van Juda, uit u zal Mij 
voortkomen die een heerser zal zijn over Israël en wiens oorsprong is van ouds, van de 

dagen der eeuwigheid. 
 

Hoewel het volk in die tijd, twee duizend jaar geleden, de Messias toen al verwachtte 
was er ongeloof.  (Jes.11). De Samaritaanse vrouw had het gehoord wellicht van de 
Joodse schriftgeleerden. Vandaag ook veel ongeloof net als toen! (Luc.18:8)  

Jezus was de verwachte Messias! 

Johannes 4:25 De vrouw zeide tot Hem: Ik weet, dat de Messias komt, die Christus genoemd 
wordt; wanneer die komt, zal Hij ons alles verkondigen.  4:26 Jezus zeide tot haar: Ik, die met u 
spreek, ben het. 
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Vandaag leven de Messiaanse Joden opnieuw in de hoop en verwachting van de 
zichtbare wederkomst van Christus. Zij zullen worden gered uit hun benauwdheid. 
(Dan.12:1) (Jer.30:7) Doch wanneer is steeds de grote vraag. God wil gebeden 
worden door Zijn volk, en bekering zien, dan pas zal hij komen!   Ook de christenen 
te Pergamum, waar de troon van satan staat, dienden zich te bekeren, dan pas zou 
Hij spoedig komen. Die troon van Zeus, staat nu reeds lang in Berlijns museum 
Duitsland. Velen willen dit tijdstip berekenen, geven soms data enz. Helaas dit is niet 
mogelijk! Waarom? Ook Jezus weet het niet alleen de Vader! (Openb.2:16) 

Marcus 13:32 Maar van die dag of van die ure weet niemand, ook de engelen in de 
hemel niet, ook de Zoon niet, alleen de Vader. 

 
Bij het traditioneel Joodse huwelijk, was het enkel de vader van de bruidegom, welke 
plots tot de zoon sprak, ga nu mijn zoon, naar uw bruid, voor het bruiloftsfeest, alles 
is in orde. De tien maagden waren ook reeds lang afwachtend tot zijn komst, en hun 
olie, profetische kennis, was het licht op hun pad naar de Bruidegom. (Openbar.22:7) 
Maar de kennis is niet genoeg, God wil gebeden worden, dan pas, zal de 

wederkomst op aarde plaatsvinden. Lucas 11:2 Hij zeide tot hen: Wanneer gij bidt, zegt: 
Vader, uw naam worde geheiligd; uw Koninkrijk kome; 
Gods volk dient zich te bekeren, maar het laat zich misleiden, als de heidenen, 

daarom is de tijd niet of nooit concreet te bepalen.  

Zouden christenen of Joden moedeloos worden in hun hoop? 

Habakuk 2:2 Toen antwoordde de HERE mij: Schrijf het gezicht op en zet het duidelijk op tafelen, opdat 
men het in het voorbijlopen zal kunnen lezen. 3 Want wel wacht het gezicht nog tot de bestemde tijd, 

maar het spoedt zich zonder falen naar het einde; als het vertoeft, verbeid het, want komen zal het 
gewis; uitblijven zal het niet. 

 
a.v. 3 Wel wacht het visioen nog op vervulling, maar het beslissende ogenblik komt wees 

daar maar zeker van. Hoelang het ook duurt blijf wachten, komen zal het. Het zal niet 

uitblijven. Dit is wat je moet opschrijven: Wie overmoedig is, kwijnt weg, maar wie de Here 

trouw is is, zal leven! (GNB) 

De profeet Habakuk roept tot het volk te Jeruzalem wordt niet moedeloos! Habakuk 

betekent omhelzing.  Babylon had gewonnen tegen Egypte, doch zijn einde zou 

straks ook komen. Het visioen zou veel later slechts in vervulling gaan. De context 

wijst naar de eindtijd, de “bestemde” tijd. De profeet speelt in op de wachttijd, en 

heeft veel geduld, als voorbeeld voor zijn volk, daarom bad de profeet en laat zien 

hoe groot zijn geduld is!  
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Habakuk 3:17 Al zou de vijgeboom niet bloeien, en er geen opbrengst aan de wijnstokken zijn, de 
vrucht van de olijfboom teleurstellen; al zouden de akkers geen spijs opleveren, de schapen uit 
de kooi verdreven zijn en er geen runderen in de stallingen zijn, 18  nochtans zal ik juichen in de 
HERE, jubelen in de God van mijn heil. 
 

Die Babyloniërs waren van karakter erg hoogmoedige mensen, spotten met andere 

koningen en gaan zelf ten gronde.  

Het Babel van de eindtijd! 

Habakuk 2:5 Voorzeker, de bedrieglijke trotsaard is een snoevend mens, doch zonder 
bestand, die zijn muil openspert als het dodenrijk en onverzadelijk is als de dood, zodat 

hij alle volkeren tot zich verzamelt en alle natiën tot zich bijeenbrengt. 
 
a.v. Zo bedrieglijk als de wijn is, zo hoogmoedig is deze man, maar hij zal zijn doel niet 
bereiken. Hab.2:5)  
 
Is de bedrieglijke snoodaard, trotsaard, de antichrist, de wetteloze? 

Na de opname van de gemeente, zal die snoodaard zich kunnen openbaren.  

2 Tessalonicenzen 2:8 Dan zal de wetteloze zich openbaren; hem zal de Here [Jezus] 
doden door de adem zijns monds en machteloos maken door zijn verschijning, als Hij komt.9 
Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten, tekenen en 
bedrieglijke wonderen, 
 
Hier vinden wij de rijkste mens, die zijn doel niet bereikt, zijn rijkdom bedriegt 
hemzelf. (Jak.5:1) Hij maakt zichzelf tot een god, hij is een bevolkingsmoordenaar. 
Hij speelt de engel des doods! Hij is niet tevreden met alleen het doden van mensen. 
Zijn verlangen is net als deze van de satanische onderwereld. (Rashi) Het beest uit 
de zee krijgt macht van de duivel, door aanbidding van de satan, net als in het 
Vaticaan!  

En het beest, dat ik zag, was een luipaard gelijk, en zijn poten als van een beer en zijn muil als 
de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. Op.13:2 
 

Die hoogmoedige wereldleider van de N.W.O. is geen verkozene uit de politieke 
wereld. Wij vinden hier het grote ontvolkingsplan van een rijke B. Gates!  Covid-19 
een straf van God, omwille van ongeloof. (K.U. Leuven) De Bijbel zegt het ook: 2 
Thess.2:11 Een andere nieuwe Babyloniër, globalist, Mr. Swabb WEF (Hab.2:6) Hij is 
een globalist welke vele volken, regeringsleiders, vergaderd tot zijn forum. Dit is de 
vervulling van deze profetie in onze dagen.   

Uw volk zal geheel uit rechtvaardigen bestaan, voor altoos zullen zij het land bezitten: een scheut die 

Ik geplant heb, een werk mijner handen, tot mijn verheerlijking. De kleinste zal tot een geslacht 

worden en de geringste tot een machtig volk; Ik, de HERE, zal het te zijner tijd met haast volvoeren. 

Jes.60:22 
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