
Toekomstverwachting

Maar wie bij het bestuderen van de Bijbel de juiste interpretatieprincipes hanteert, 
wordt zich steeds meer bewust van de opmerkelijke overeenkomst tussen de trend van 
de gebeurtenissen in de wereld en dat wat de Bijbel al duizenden jaren geleden 
voorspelde. Zo spreekt de Bijbel niet slechts over een laatste verwoestende 
wereldoorlog, maar over een hele reeks zorgvuldig getimede gebeurtenissen die 
vooraf zullen plaats vinden, als wegwijzers op de weg naar Armageddon waar de 
laatste grote wereldoorlog in het Midden Oosten zal plaatsvinden.
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De komende maanden gaan we ons in de Protestantse gemeente te Stede Broec buigen 
over de christelijke toekomstverwachting. In twee blokjes van drie samenkomsten (twee 
opeenvolgende zondagen plus de tussenliggende maandagavond) proberen we greep te 
krijgen op wat we vanuit de christelijke traditie voleinding en advent noemen. Kern van die 
woorden heeft te maken met de de komst van de Messias, de Christus, de Gezalfde.

In het gehele Nieuwe Testament zijn woorden te vinden die lijken te verwijzen naar een 
(nabije) toekomst, maar het meest uitgewerkt zijn de Rede over de laatste dingen uit het 
Evangelie naar Mattheus (h. 23-25) en de visioenen van Johannes uit het boek Openba-
ring (h. 4vv). Beide maken gebruik van beelden uit het Oude Testament, vooral Daniel 
(beide), Jesaja 24-27 (Mattheus) en Ezechiel (Johannes). De meeste literatuur over 
christelijke toekomstverwachting bevat een soort kruising van deze Bijbelgedeelten. Het 
bovenstaande bericht is er een voorbeeld van. Zie ook onderstaand artikel uit Trouw.

Een belangrijk verschil tussen de hoofdstroom van de Protestanten en de (Amerikaanse) 
evangelische richtingen is de uitleg van de visioenen. Verhulde boodschappen over de tijd 
waarin de visioenen zijn ontstaan (P) of toekomstvoorspellingen (E)?

Ik zou als leidraad de slotwoorden van Mattheus willen hanteren: Zie, Ik ben met u, alle 
dagen, tot aan de voleinding der wereld. Daarin zit de dubbele toekomstverwachting van 
ons project: Gods toekomst en onze toekomst (nl. de Messias komt dagelijks weder, 
telkens weer in mensen en waar twee of drie in Zijn naam samenzijn – de binnentijdelijke 
toekomstverwachting of advent; tegenover de wederkomst 'in heerlijkheid' bij de 
voleinding).

Voleinding
Zondag 19 november
Schriftlezingen: Daniel 7: 1 – 15, Mattheus 28: 20
Maandag 20 november
Wat mogen we van Gods toekomst verwachten?
Zondag 26 november
Schriftlezingen: Jesaja 26: 1 – 6, Openbaring 21: 1 – 5

Advent
Zondag 10 december
Schriftlezingen: Jesaja 42: 1 – 7, Lukas 1: 5 – 25
Maandag 11 december
Wat mogen we van onze toekomst verwachten?
Zondag 17 december
Schriftlezingen: Lukas 1: 26 – 38


