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Lezingen: Daniël 11:21, 31-32, 36; 2 Tessalonicenzen 2:1-14; Marcus 13:1-8 en 13-27. 

 

Gemeente van Jezus Christus, 

 

Wanneer verschijnt Jezus in heerlijkheid? 

In de gemiddelde hedendaagse PKN-gemeente wordt deze vraag zelden gesteld en beantwoord. 

Wie de materie in kwestie aan de orde stelt, wordt al gauw als ouderwets versleten of als 

evangelicaal geduid. De wederkomst van Christus is in de loop van de jaren in de marges van 

ons geloofsgoed beland. Ik heb de indruk dat velen er niet meer in geloven of er in ieder geval 

niet meer mee leven. 

Dat was in de begintijd van het christendom totaal anders. In de beide brieven aan de 

christengemeente van Tessalonica, die tot Paulus’ vroegste brieven behoren, komt de materie 

uitvoerig aan de orde, omdat de gemeente er uitvoerig over nadenkt. 

Ja, zozeer staat de wederkomst centraal in het denken van de gelovigen te Tessalonica, dat 

sommigen erdoor in verwarring raken. Het gerucht doet de ronde dat de dag van de wederkomst, 

de dag van de Heer, reeds aangebroken is. Iemand zou een profetie hebben ontvangen waarin 

dat gezegd werd. En was er ook niet een gesproken woord, een preek, waarin zoiets genoemd 

werd? Of kwam het uit een brief die van Paulus zou komen? Hoe dan ook brengt het gerucht 

van het reeds aangebroken zijn van de dag van de Heer de nodige onrust in de gemeente teweeg. 

Want had men niet geleerd, dat bij de wederkomst de gemeente verzameld zou worden om 

vervolgens tot de Heer geleid te worden en altijd bij Hem te zijn? En had men niet evenzeer 

geleerd dat de geliefde doden die in Christus gestorven waren, daarbij niet vergeten zouden 

worden, maar zouden opstaan, om samen met de levenden het nieuwe en onvergankelijke leven 

binnen te gaan?1 Maar als de dag waarop dat zou gebeuren al was aangebroken, had de Heer 

dan de Tessalonicenzen en hun doden vergeten? Hadden zij wellicht voorgoed de boot gemist? 

In zijn tweede brief aan de gemeente van Tessalonica gaat Paulus op de ontstane onrust in. Nee, 

de dag van de Heer is er nog niet, schrijft hij. Laat de gemeente zich niet van haar stuk brengen. 

Aan de dag van de Heer moet eerst het nodige voorafgaan. Zoals het zonder de lente geen zomer 

wordt, zo breekt de dag van de Heer zeker niet aan zonder de voortekens die daarbij horen. 

 

Wat zijn die voortekens?  

Jezus noemt er een aantal in zijn rede over de laatste dingen, waaruit we vanmorgen gelezen 

hebben. Wat gaat er, in de versie die Marcus van deze rede geeft, aan de komst van de 

Mensenzoon vooraf? In de eerste plaats de komst van valse messiassen en profeten, die met 

hun prediking en hun wondertekens velen misleiden – een profetie die in de decennia na Jezus’ 

aardse bediening een eerste vervulling heeft gevonden in de messiaanse pretenties van 

verscheidene politiek-religieuze leiders. 

Maar dat is niet het enige. Oorlogen noemt Jezus en geruchten van oorlogen, aardbevingen en 

hongersnoden, zaken die ons leven tot op de dag van vandaag begeleiden; ook de huidige 

corona-epidemie mogen we daaronder scharen. De eerste barensweeën zijn het, zegt Jezus: 

barensweeën van een oude wereld, die op weg is naar de komst van een nieuwe schepping. 

En dan is er de vervolging die Jezus’ leerlingen ten deel zal vallen; een verdrukking die de 

jonge kerk intens ervaren heeft, maar die tot op heden nu hier, dan daar zich is blijven voordoen 

waar christenen het mikpunt werden en worden van hun onwelgevallige overheden. 

Maar het indrukwekkendste van de voortekens is toch wel de verwoesting van de tempel, die 

schitterend ogende tempel van Herodes, het heilige huis van God en centrum van de joodse 

cultus. Dat indrukwekkende huis van God zal volgens Jezus eerst ontwijd worden door een 

gruweldaad – lees: door het brengen van heidense offers – en daarna verwoest, zaken waarvan 

 
1 Vgl. 1 Tess. 4:13-17. 
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we weten dat ze in het jaar 70 na Christus hun beslag hebben gekregen, toen de Romeinen onder 

Titus tegen de Joden een strafexpeditie uitvoerden. 

In het verlengde van de verwoesting van de tempel ziet Jezus ten slotte een grote verdrukking 

over Israël komen, een verdrukking die in eerste instantie plaatsvond ten tijde van de 

verwoesting van de heilige stad en tempel, maar waarvan we parallellen kunnen zien in de vele 

latere Jodenvervolgingen en pogroms, met als triest dieptepunt de holocaust. 

Dat alles zijn de voortekens. Pas daarná verschijnt in heerlijkheid, ingeleid door kosmische 

verschijnselen, de Mensenzoon, Jezus Messias, onze Heer, en worden zijn uitverkorenen 

verzameld om samen met Hem voorgoed het leven van de herschepping binnen te gaan. 

 

Tot zover, gemeente, het beeld dat Jezus in zijn rede over de laatste dingen schetst met 

betrekking tot de tekens die aan zijn komst als verheerlijkte Heer voorafgaan.  

Wanneer Paulus zijn verontruste broeders en zusters in Tessalonica, hen die meenden dat de 

dag van de Heer reeds aangebroken was, gerust wil stellen, grijpt hij op deze traditie terug. De 

komst van de Mensenzoon vindt niet zomaar plaats, zei Jezus immers, maar wordt 

voorafgegaan door duidelijke tekens.  

Paulus zoomt op één specifiek teken uit Jezus’ rede in: de komst van valse messiassen die hun 

hoorders met bedrieglijke wondertekens tot afval verleiden. En dat ene teken combineert hij 

met een uitspraak van Jezus die wij niet in Márcus’ rede over de laatste dingen vinden, maar 

wel in die van Matteüs: dat voorafgaande aan de verschijning van de Mensenzoon de 

wetsverachting zal toenemen en de liefde van de meesten zal verkillen.2 Die beide dingen, de 

komst van valse messiassen en de toename van de wetteloosheid, brengt Paulus samen in één 

figuur, die hij tekent als de antichrist bij uitstek en het inbegrip van de wetteloosheid. ‘Eerst 

moet de afval komen’, hoorden wij hem vanmorgen zeggen, ‘en de mens van de wetteloosheid 

zich openbaren, de zoon van het verderf, degene die zich verzet tegen en verheft boven al wat 

God wordt genoemd of voorwerp van verering.’ Afval of rebellie is wat Paulus verwacht als 

opvallend verschijnsel voorafgaande aan de komst van de Heer Jezus Christus, een breed 

godsdienstig-politiek verzet tegen de autoriteit van God. Maar die rebellie wordt 

aangezwengeld, ja tot ongekende hoogte opgehitst door de grote, goddeloze antifiguur die op 

zal staan tegen God en zijn Messias, degene die met zijn verderfelijke handelen Gods wet aan 

zijn laars zal lappen, de mens van de wetteloosheid. 

 

Gemeente, wie is deze raadselachtige figuur? Wat moeten we ons bij hem voorstellen? Paulus 

omschrijft hem als degene die zich in de tempel van God neerzet, proclamerend dat hijzelf God 

is. Daarmee grijpt hij terug op een vreselijk incident dat plaatsvond in het jaar 167 voor 

Christus, een incident dat in verhulde termen beschreven wordt in Daniël 11, waaruit wij 

vanmorgen lazen: dat de Syrische koning Antiochus IV Epifanes zich toegang verschafte tot 

het hart van de tempel te Jeruzalem en op het heilig altaar aldaar een offer bracht aan de Griekse 

God Zeus. Dat diep grievende en ontwijdende gebeuren staat gegrift in Israëls collectieve 

geheugen en is een beeld geworden voor alle antigoddelijke handelingen die er verder nog 

zouden komen. Jezus verwijst ernaar in zijn rede over de laatste dingen, als hij spreekt over de 

‘verwoestende gruwel’ die komen gaat, en Paulus grijpt er dus naar terug om de 

godloochenende aard te beschrijven van de mens van de wetteloosheid die komen zal. Voor 

Paulus zal bovendien de herinnering nog levendig geweest zijn aan de gewetenloze, tirannieke 

Romeinse keizer Caligula, die 10 jaar voor het schrijven van 2 Tessalonicenzen de joden op het 

hart trapte met zijn plan om een standbeeld van zichzelf op te laten richten in de tempel van 

Jeruzalem, als represaille voor het feit de joden zijn vermeende godheid niet wensten te 

erkennen – een plan dat pas op het laatste moment werd teruggetrokken.  

 
2 Mat. 24:12. 
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Welnu, voordat Jezus, de God-toegewijde mens in heerlijkheid verschijnt, zal een dergelijk 

figuur verschijnen, de antigoddelijke mens van de wetteloosheid – hij die zich, gevoed door de 

werking van de satan, en publique keren zal tegen de ware God en voor zichzelf goddelijke eer 

zal opeisen, met leugenachtige tekens en goddeloze daden velen meeslepend in zijn 

verderfelijke rebellie. 

Nogmaals: wie is deze raadselachtige mens? Het is niet eenvoudig om de figuur die Paulus ons 

in 2 Tessalonicenzen schetst nader te duiden. Maar ik meen dat we in de goede richting denken 

als we, zoekend in ons eigen tijdsgewricht, ons iemand voorstellen als Adolf Hitler, die de God 

van de joden en de christenen inruilde voor zijn eigen Germaanse religie, zichzelf als de ultieme 

Führer liet vereren, en met zijn verderfelijke ideologie van de Übermensch niet alleen het volk 

van God voor een belangrijk deel wist uit te moorden, maar, in een flagrante schending van de 

normen van Gods wet, alles wat in zijn ogen zwak of afwijkend was naar het leven stond. 

‘Eerst moet de afval komen en de mens van de wetteloosheid zich openbaren.’ Wie goed om 

zich heen kijkt en daarbij de ongekende gruweldaden van de vorige eeuw op zich in laat werken, 

kan het niet ontgaan dat de wereld op weg is naar de komst van Hem die alle dingen nieuw zal 

maken. 

En toch, gemeente, is het nog niet zover. De ultieme goddeloze klap is nog niet gegeven. Er is 

nog steeds, of misschien moeten we zeggen: steeds weer, iets dat de definitieve uitbraak van 

het goddeloze kwaad weerhoudt, schrijft Paulus. Jazeker, wetteloosheid is er reeds, overal en 

steeds opnieuw – ‘het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam’ –, maar de definitieve 

manifestatie van het anti-goddelijke kwaad wordt nog tegengehouden. 

Waardoor wordt het definitieve losbreken van het ultieme kwaad nog tegengehouden? Wie of 

wat is die weerhouder waarover Paulus spreekt? Dat moet volgens vele exegeten de overheid 

zijn, de staat die het zwaard niet vergeefs draagt en steeds opnieuw het kwaad beteugelt: in de 

tijd van Paulus de Romeinse overheid, voor zover zij zich beschermend gedroeg, ten tijde van 

de gruwelen van nazi-Duitsland de overheden van de geallieerden, die met een buitengewone 

gezamenlijke krachtsinspanning het satanische kwaad van het nationaal-socialisme hebben 

kunnen terugdringen. 

 

Maar er komt een moment, aldus Paulus, dat deze weerhouder, deze beteugelende staatsmacht 

komt weg te vallen, van het toneel verdwijnt, en het anti-goddelijke kwaad ongelimiteerd kan 

losbreken. Nog eenmaal krijgt Gods tegenstander de ruimte om te tieren. En dáárna breekt de 

dag des Heren aan.  

Dan verschijnt Hij die de tegenvoeter is van de mens van de wetteloosheid: Jezus Christus, Hij 

die niet zichzelf centraal stelde maar God, Hij die niet kwam om zichzelf omhoog te werken 

ten koste van velen, maar om het verlorene te redden door zijn leven prijs te geven. Hij 

verschijnt als de verheerlijkte Heer, de krachtige Triomfator die, overeenkomstig de bekende 

adventsprofetie van Jesaja 11, ‘de aarde komt slaan met de roede van zijn mond en met de adem 

van zijn lippen de goddeloze komt doden’.3 Met de adem van zijn lippen, zijn krachtige woord, 

schakelt Hij eens voorgoed het satanische kwaad van de mens van de wetteloosheid uit, zodat 

Gods Koninkrijk eindelijk definitief kan doorbreken. 

En dan, zo lazen wij in onze evangelielezing, zal Hij zijn engelen uitzenden om allen die in 

Hem hun vertrouwen hebben gesteld om zich heen te verzamelen. Ja, dan worden ook wij, zo 

schreef Paulus aan het begin van onze brieflezing, ‘verzameld tot Hem’, gebracht bij de 

verheerlijkte Heer om voor altijd bij Hem te wezen. 

 

Door het donker van de tijd die is en van de tijd die komt, breekt uiteindelijk het licht aan, het 

licht van de heerlijkheid van de triomferende Heer, Jezus Christus. Wanneer Hij verschijnt, 

 
3 Jes. 11:4b. 
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zullen wij, door het donker heen, evenals Hij een onvergankelijk lichaam ontvangen: ‘God heeft 

ons geroepen tot het verkrijgen van de heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus’, lazen wij 

aan het eind van onze brieflezing.  

Ja, God heeft ons geroepen tot een eeuwig behoud. Dankzij Gods genade heeft het evangelie 

van onze redding bij ons ingang gevonden. Laten we die boodschap trouw blijven, ook als het 

verder donker wordt. Want wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden. 
 

Amen. 


