
Matteüs 24:4 En Jezus antwoordde en zeide tot hen:  
Ziet toe, dat niemand u verleide! 

 
Want in die hoop zijn wij behouden. Maar hoop, die gezien 

wordt, is geen hoop, want hoe zal men hopen op hetgeen men 
ziet? Rom.8:24 

Het preterisme is een leer waarbij men leert dat bijna alle profetieën van de eindtijd al 

vervuld zijn. Daarbij behoort wat Jezus sprak in Mattheus 24 en het boek 

Openbaring, dit alles zou reeds zijn vervuld.  De term preterisme komt van het Latijn 

“praeter” wat verleden betekent. Deze mensen denken dat de grote verdrukking of de 

laatste jaarweek in het boek Daniel reeds voorbij is. Het lijkt een ander evangelie te 

zijn. Toch is het niet nieuws onder de zon, de apostel Paulus kende het ook al. 

Maar vermijd de onheilige, holle klanken; want zij zullen de goddeloosheid nog verder 
drijven, 2 Timoteüs 2:17 en hun woord zal voortwoekeren als de kanker. Tot hen 
behoren Hymeneüs en Filetus, 18 die uit het spoor der waarheid geraakt zijn met hun 
bewering, dat de opstanding reeds heeft plaatsgehad, waardoor zij het 
geloof van sommigen afbreken. 

Deze leer kan vele zwakke christenen ontmoedigen, door hun hoop, hun verwachting 

op de wederkomst in twijfel te trekken. Vele tekenen van de wederkomst zijn nu al 

goed te zien. Voor alle duidelijkheid, zijn er geen tekenen voor de wederkomst van 

Christus in de lucht, of de opname van de gemeente, als bruid. 

Sommige valse predikers gooien zand in de ogen van christenen die in slaap zijn 

gevallen, en geen voldoende profetische olie meer hebben. (Matth.25:8).  Het 

Bijbelboek Openbaring werd reeds lang aangevochten, omdat men het boek niet 

begrijpt.  

Openbaring 1:3 Zalig hij, die voorleest, en zij, die horen de woorden der profetie, en 
bewaren, hetgeen daarin geschreven staat, want de tijd is nabij. 
 

Iemand schrijft al: het is voor binnenkort. Dan bedoelt die valse prediker, alles is al 

geschied in 70 n. Chr.  



Dit soort Bijbelverklaringen komen niet uit de Geest, enkel uit “eigen interpretatie”. 

Johannes schrijft over Jezus: Zie, ik kom spoedig! Dit is tweeduizend jaar terug.  

Preterisme kan denken, en geloven het is voorbij. Dan zoekt de duivel alle hoop van 

Bijbelgetrouwe christenen weg te nemen. Openbaring werd niet geschreven voor de 

eerste christenen alleen! Het ware reeds lang verdwenen of verloren. De tijd is nabij 

betekent: is op handen, in de toekomst (Fr.Vert).  

Jezus: Leert dan van de vijgeboom deze les: Wanneer zijn hout reeds 
week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan, dat de 
zomer nabij is. Matteüs 24:33 Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, 
weten, dat het nabij is, voor de deur. 
 
De vijgeboom staat voor Israël, als dood, maar levend geworden in 1948! Niemand 

had het durven geloven. Dit geslacht zal niet voorbijgaan welke deze jaren hebben 

gezien. Deze valse leer wil ook het dagelijks gebeuren in onze tijd niet begrijpen.  

Velen willen nu de aandacht trekken over het merkteken 666. Neen dit is niet 

populair voor het volk. Het Covid plan is pas een begin om de mensheid te 

beïnvloeden via “vaccins” met al bewezen invloed op de hersenen. Vindt het 

preterisme het goed zich verder te laten injecteren?  Ze hebben geen probleem, de 

Bijbel leert het merkteken komt op het voorhoofd of de hand. Denk nu maar niet dat 

de mensen een zichtbaar merkteken zullen aanvaarden, men heeft toch al genoeg 

scanners! Dus  “op” het voorhoofd valt te bedenken. Maar het zeker een rode loper 

voor het merkteken. 

Openbaring 13:16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken 
en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven 
wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 

Het Hebreeuwse woord “Yad” betekent hand en arm. Dit kan doen nadenken! Het 

Grieks voor “gegeven wordt” is “didoomi” wat betekent “doen zetten” of “geven aan”  

Zo denken de leugenaars, dat iedereen het beest zal aanbidden! (Openb.13:8) Doch 

inderdaad zij die niet werden opgenomen zullen de keuze hebben.  

Wij verwijzen naar 666 : https://biblespace.wordpress.com/2022/12/04/666-in-

aantocht/ 
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