
Weg uit Babylon  
Een bespreking van het boek van Wim Verwoerd 

 
Wim Verwoerd haalt veel profetieën over de eindtijd door elkaar. Profetieën die duidelijk 
over verschillende personen en verschillende gebeurtenissen gaan weet hij niet van elkaar 
te onderscheiden. Om zijn verhaal kloppend te maken vergeestelijkt hij daarnaast veel 
profetieën. Hij interpreteert de profetieën over de eindtijd niet op een consequent letterlijke 
manier.  
 
We zullen hieronder een aantal voorbeelden geven. 
 
1. De grote verdrukking 

 
In de evangeliën zijn verschillende toespraken van Jezus opgetekend. Een van deze 
toespraken wordt “de rede over de laatste dingen” genoemd. Deze toespraak is 
opgetekend in Mattheus 24, Marcus 13 en Lucas 21. In deze toespraak spreekt Jezus 
over twee verschillende gebeurtenissen, die veel op elkaar lijken.1 Hij spreekt over de 
verwoesting van Jeruzalem in 70 N. Chr, en Hij spreekt over de grote verdrukking die nog 
moet komen. De grote verdrukking is de periode van drie en een half jaar die aan de 
terugkomst van Jezus vooraf gaat.2  
 
Wim Verwoerd is het hier niet mee eens. Hij gelooft niet dat Jezus in de rede over de 
laatste dingen over twee verschillende gebeurtenissen spreekt. Volgens Verwoerd gaat de 
‘rede over de laatste dingen’ alleen over de verwoesting van Jeruzalem in 70 N. Chr.  
 
Om die reden maakt Verwoerd geen onderscheid tussen Lucas 21:20-24 en Mattheus 
24:15-22. Het gedeelte uit Lucas gaat over de verwoesting van Jeruzalem in 70 N. Chr. 
Het gedeelte uit Mattheus gaat over de grote verdrukking.  
 
Het kan in Lucas 21:20-24 en Mattheus 24:15-22 niet over dezelfde gebeurtenis gaan 
zoals Wim Verwoerd verondersteld. In beide gedeelten roept Jezus de Joden die in Judea 
zijn op om te vluchten. Maar het moment waarop zij moeten vluchten verschild. In Lucas is 
het moment de omsingeling van Jeruzalem door de legers van de vijand. In Mattheus de 
oprichting van de gruwel der verwoesting in de tempel in Jeruzalem.  
 
De profetie uit Lucas 21:20-24 is vervuld in 70 N. Chr. toen de Romeinen Jeruzalem 
innamen, en verwoesten. 

                                                 
1
 In de profetie komt het regelmatig voor dat naar aanleiding van een gebeurtenis in de nabije 

toekomst, geprofeteerd wordt over een gebeurtenis in de verre toekomst. Een duidelijk voorbeeld 
is de profetie over Babel in Jesaja 13. Deze profetie gaat over de verwoesting van Babel door de 
Meden en de Perzen. In de verzen 9-16 ziet Jesaja plotseling nog veel verder in de toekomst, hij 
beschrijft in deze verzen de verwoesting van het Babylon uit de eindtijd.  
Dezelfde situatie doet zich voor in de rede over de laatste dingen. Er zijn in de evangeliën drie 
versies van deze toespraak van Jezus opgenomen. Een in Mattheus, een in Marcus en een in 
Lucas. In Lucas 21:20-24 spreekt Jezus over de verwoesting van Jeruzalem in 70 N. Chr. Een 
gebeurtenis die op dat moment niet meer lang op zich zou laten wachten. In Mattheus 24:15-22 en 
in Marcus 13:14-20 spreekt Jezus over een gebeurtenis die nog veel verder in de toekomst lag. Hij 
spreekt hier over de periode vlak voor zijn terugkomst. 
2
 Voor een bespreking van de grote verdrukking zie deze artikelen: 

www.honderdbijbelstudies.nl/lessen-over-de-toekomst/70a-de-grote-verdrukking-i/#more-518;  
www.honderdbijbelstudies.nl/lessen-over-de-toekomst/bijbelstudie-70b-de-grote-verdrukking-
ii/#more-516 
 

http://www.honderdbijbelstudies.nl/lessen-over-de-toekomst/70a-de-grote-verdrukking-i/#more-518
http://www.honderdbijbelstudies.nl/lessen-over-de-toekomst/bijbelstudie-70b-de-grote-verdrukking-ii/#more-516
http://www.honderdbijbelstudies.nl/lessen-over-de-toekomst/bijbelstudie-70b-de-grote-verdrukking-ii/#more-516


De profetie uit Mattheus 24:15-22 is tot op heden nog niet vervuld.3 Deze profetie gaat pas 
in vervulling op het moment dat de gruwel der verwoesting op de heilige plaats staat. Met 
deze gruwel der verwoesting wordt een afgodsbeeld bedoeld. Het gaat om het beeld van 
de antichrist dat in Openbaring 13:11-18 beschreven wordt. Afgodsbeelden worden in het 
Oude Testament wel vaker aangeduid als gruwel (Deuteronomium 7:25,26; 27:15; Jesaja 
44:19). Van de gruwel in Mattheus 24 wordt gezegd dat zij verwoesting brengt. Dat is 
precies wat het afgodsbeeld van de antichrist volgens Openbaring 13:15 doet. Ieder die 
zich niet voor dit beeld wil buigen wordt gedood.4 

 
Laten we kijken hoe Wim Verwoerd de rede over de laatste dingen uitlegt. 
 
-De gruwel der verwoesting 

 
“Vlak na de ontsnapping worden de Romeinse vaandels, gewijd aan Romeinse en 
Griekse goden, op het altaar in de tempel, in de heilige plaats gezet; de gruwel der 
verwoesting is een feit. En niet lang daarna worden stad en tempel helemaal 
verwoest.” (Blz 14) 

 
Volgens Wim Verwoerd is de gruwel der verwoesting, het plaatsen van de vaandels op het 
altaar in de tempel in Jeruzalem. Deze gebeurtenis vond plaats in 70 N. Chr., nadat de 
Romeinen Jeruzalem veroverd hadden.  
 
Jezus zegt in Mattheus 24 het volgende over deze gruwel der verwoesting: 
 
“Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarvan gesproken is door de profeet 
Daniël, zult zien staan op de heilige plaats – laat hij die het leest, daarop letten! – laten 
dan zij die in Judea zijn, vluchten naar de bergen...Want dan zal er een grote verdrukking 
zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook 
nooit meer zijn zal.” (Mattheus 24:15,16,21) 
 
Wat zegt Jezus in dit Bijbelgedeelte over de gruwel der verwoesting? 

-Hij zal staan op de heilige plaats. 
Daarmee wordt de tempel in Jeruzalem bedoeld.  
-Het is een gruwel 
Afgodsbeelden en de afgoden die zij uitbeelden worden in het Oude testament regelmatig 
aangeduid als gruwel. (Deuteronomium 7:25,26; 27:15; 1 Koningen 11:5-7; Jesaja 44:19). 
Ook met deze gruwel wordt een afgodsbeeld bedoeld. 
-Het is een gruwel die verwoesting brengt 
Dit afgodsbeeld is bijzonder, anders dan andere afgodsbeelden. Het brengt verwoesting. 
Precies wat Jezus aan Johannes laat zien in Openbaring 13:11-18. 
-De oprichting van de gruwel der verwoesting is het moment waarop de Joden naar de 
bergen moeten vluchten. 
In Mattheus 24 is het moment waarop de Joden moeten vluchten de oprichting van de 

                                                 
3
 Zie ook Marcus 13:14-20. 

4
 Voor meer uitleg over de antichrist zie de volgende Bijbelstudies: 

 www.honderdbijbelstudies.nl/lessen-over-de-toekomst/71b-de-antichrist-deel-ii-zijn-opkomst-en-
loopbaan/#more-512;  

www.honderdbijbelstudies.nl/lessen-over-de-toekomst/71b-de-antichrist-deel-ii-zijn-opkomst-en-
loopbaan/#more-512;   

www.honderdbijbelstudies.nl/lessen-over-de-toekomst/71c-de-antichrist-deel-iii/ 
Het beeld van de antichrist wordt besproken in de derde studie. 

 

http://www.honderdbijbelstudies.nl/lessen-over-de-toekomst/71b-de-antichrist-deel-ii-zijn-opkomst-en-loopbaan/#more-512
http://www.honderdbijbelstudies.nl/lessen-over-de-toekomst/71b-de-antichrist-deel-ii-zijn-opkomst-en-loopbaan/#more-512
http://www.honderdbijbelstudies.nl/lessen-over-de-toekomst/71b-de-antichrist-deel-ii-zijn-opkomst-en-loopbaan/#more-512
http://www.honderdbijbelstudies.nl/lessen-over-de-toekomst/71b-de-antichrist-deel-ii-zijn-opkomst-en-loopbaan/#more-512
http://www.honderdbijbelstudies.nl/lessen-over-de-toekomst/71c-de-antichrist-deel-iii/


gruwel der verwoesting in de tempel in Jeruzalem. Deze gebeurtenis heeft tot op heden 
nog niets plaats gevonden. Ook niet in 70 N. Chr. zoals Wim Verwoerd beweert. De Joden 
zijn in 70 N. Chr. op een heel ander moment gevlucht. Namelijk op het moment dat de 
legers van de Romeinen de stad omsingelden. Tijdens een korte interval in het beleg van 
Jeruzalem herinnerden zij zich de woorden van Jezus uit Lucas 21, en vluchtten naar de 
bergen. Het moment waarop de Joden moesten vluchten is volgens Lucas 21:20,21 de 
omsingeling van Jeruzalem door de legers van de vijand. Volgens Wim Verwoerd is de 
gruwel der verwoesting, de plaatsing van de Romeinse vaandels op het altaar in 
Jeruzalem. Als de Joden in 70 N. Chr. gewacht hadden totdat de vaandels van de vijand 
geplaatst werden op het altaar, waren ze te laat geweest. De Romeinen hadden op dat 
moment de stad al ingenomen, vanaf dat moment was er geen gelegenheid meer om te 
vluchten. Gelukkig wisten ze dat Jezus in Mattheus en Marcus over een heel andere 
gebeurtenis spreekt.  
-De oprichting van de gruwel der verwoesting is het moment waarop de grote verdrukking 
begint 
Voor de oprichting van deze gruwel is er blijkbaar nog geen grote verdrukking. Zij begint 
pas op het moment dat de gruwel der verwoesting in de tempel staat. De uitleg van Wim 
Verwoerd klopt daarom niet. Volgens Wim Verwoerd begint de grote verdrukking met de 
verwoesting en inname van Jeruzalem. Met de gruwel der verwoesting wordt volgens Wim 
Verwoerd het plaatsen van de Romeinse vaandels op het altaar in Jeruzalem bedoeld. Dat 
vond plaats na de inname van Jeruzalem. Volgens Wim Verwoerd begint de grote 
verdrukking dus al voordat de gruwel der verwoesting opgericht wordt.  
-Over deze gruwel is geprofeteerd door Daniel 
Om te weten wat met deze gruwel bedoeld wordt moeten we het boek Daniel bestuderen. 
Uit het boek Daniel blijkt dat deze gruwel een afgodsbeeld is. We vinden hiervoor twee 
aanwijzingen in het boek Daniel. Laten we beginnen met Daniel 8:9-14. In dit 
Bijbelgedeelte vinden we een profetie over Antiochus Epiphanes. Een hellenistische vorst 
die naar de tempel in Jeruzalem ging, de offerdienst stopte en een beeld van Zeus in de 
tempel oprichtte. Omdat de joden zich hier tegen verzetten vervolgde en doodde hij hen. 
Deze profetie ziet echter nog veel verder vooruit. Het is tegelijkertijd ook een profetie over 
de antichrist. De antichrist zal in de eindtijd hetzelfde doen als Antiochus. Ook hij zal in de 
tempel in Jeruzalem een afgodsbeeld op laten richten waar iedereen zich voor neer moet 
buigen, wie weigert zal gedood worden. Dit afgodsbeeld van de antichrist wordt 
beschreven in Openbaring 13:11-18. De tweede aanwijzing is het verhaal van het 
afgodsbeeld van Nebukadnezar (Daniël 3). Alle volken moeten zich voor dit beeld 
neerbuigen. Wanneer Daniels vrienden dit weigeren worden ze in de vurige oven 
geworpen. Opnieuw komen we hier een koning tegen die een gruwel op laat richten, de 
koning van Babel. De Bijbel leert dat er in de eindtijd nog een koning van Babylon zal 
komen (Openbaring 17 en 18). Ook deze koning van Babel zal net als Nebukadnezar een 
beeld op laten richten (Openbaring 13). Deze koning van Babylon is de antichrist.  
 
-Begin grote verdrukking 

 
“De grote verdrukking over het Joodse volk, die begint met de belegering en 
verwoesting van Jeruzalem, wordt een feit” (Blz 14) 

 
“Zij beschrijven de grote verdrukking heel duidelijk, als een verdrukking die begint 
bij de (gruwel van de ) verwoesting van Jeruzalem door de Romeinen in het jaar 70. 
De Romeinen ontheiligen de tempel niet alleen, maar verwoesten haar ook. Met de 
belegering en de verwoesting van de stad en tempel begint de grote verdrukking 
voor de Joden en later ook voor heel veel oprechte kinderen van God.” (Blz 229) 

 



De grote verdrukking begint volgens Wim Verwoerd met de belegering en verwoesting van 
Jeruzalem in 70 N. Chr. 
 
Jezus zegt in Mattheus 24 en Marcus 13 iets heel anders. Volgens Jezus begint de grote 
verdrukking met de oprichting van de gruwel der verwoesting in de tempel in Jeruzalem. 
Pas op dat moment zijn de Joden in Judea hun leven niet meer zeker, en moeten ze zo 
snel mogelijk wegvluchten. Blijkbaar is de situatie voor die tijd nog niet echt gevaarlijk. 
Waarschijnlijk vindt er dan ook geen belegering van Jeruzalem en Judea plaats voordat de 
gruwel der verwoesting opgericht wordt. Van verwoesting zal in ieder geval nog geen 
sprake zijn.  
 
De verwarring ontstaat doordat Wim Verwoerd geen onderscheid maakt tussen Lucas 21 
aan de ene kant en Mattheus 24 en Marcus 13 aan de andere kant. Lucas 21:20-24 gaat 
niet over de grote verdrukking. Mattheus 24:15-22 en Marcus 13:14-20  wel. De 
uitdrukking grote verdrukking wordt alleen in Mattheus 24 en Marcus 13 gebruikt. Lucas 
gebruikt deze uitdrukking niet. Dat is niet toevallig. In Lucas wordt deze uitdrukking niet 
gebruikt omdat Jezus het daar over een heel andere gebeurtenis heeft. Hij heeft het in 
Lucas 20:20-24 over de verwoesting van Jeruzalem in 70 N. Chr. Dit zijn twee 
verschillende gebeurtenissen. Een er van heeft al plaats gevonden, de andere nog niet.  
 
-De duur van de grote verdrukking 

 
“De grote en zeer lange verdrukking zal nog eeuwen voortduren, maar er is een 
‘totdat’; er komt een keer een eind aan: “Zij zullen vallen door de scherpte van het 
zwaard en in gevangenschap weggevoerd worden onder alle heidenen. En 
Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden, totdat de tijden van de heidenen 
vervuld zullen zijn” (Lukas 21:24) (Blz 14) 

 
Opnieuw zien we hier de verwarring die ontstaat doordat Wim Verwoerd geen onderscheid 
maakt tussen Lucas 21:20-24 en Mattheus 24:15-22 en Marcus 13:14-20 .  
 
Het idee dat de grote verdrukking inmiddels al eeuwen duurt klopt niet. De grote 
verdrukking is niet begonnen met de inname en verwoesting van Jeruzalem in 70 N. Chr. 
Zij zal beginnen met de oprichting van de gruwel der verwoesting in de tempel in 
Jeruzalem (Mattheus 24:15,16,21; Marcus 13:14,19). Een gebeurtenis die tot op heden 
nog niet heeft plaats gevonden. 
 
-Het einde van de grote verdrukking 

 
Het einde van de grote verdrukking vindt volgens Jezus plaats op het moment dat hij 
terugkomt.  
 
“En meteen na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan 
zal zijn schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van 
de hemelen zullen heftig bewogen worden. En dan zal aan de hemel het teken van de 
Zoon des mensen verschijnen; en dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven 
en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel  komt met grote 
kracht en heerlijkheid.” (Mattheus 24:29,20) 
 



Let op de woorden van Jezus! “En meteen na de verdrukking van die dagen...”. Met deze 
verdrukking wordt de grote verdrukking bedoeld, zie Mattheus 24:21,22. Direct na het 
einde van deze verdrukking komt Jezus terug.5 
 
Wim Verwoerd beweerd in zijn boek dat de grote verdrukking inmiddels al ten einde is 
gekomen.  
Verwoerd zegt op blz 229 het volgende: “”...en Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt 
worden, totdat de tijden van de heidenen vervuld zullen zijn.” (Lukas 21:23b,24) De lezer 
oordele nu zelf. Leg deze tekst naast wat in Israël en Jeruzalem gebeurd is en nu gebeurt. 
Het lijkt er eerlijk gezegd meer op dat de grote verdrukking op zijn eind is dan dat hij 
beginnen gaat. Hallelujah.” (Blz 229) 
Verwoerd juicht helaas te vroeg. Jezus is nog niet teruggekomen, en om die reden kan de 
grote verdrukking nog niet ten einde zijn. Sterker nog, de grote verdrukking is zelfs nog 
niet begonnen! Zij begint pas met de oprichting van de gruwel der verwoesting in de 
tempel. 
 
2. Uitleg Openbaring 

 
-De bazuinen en de schalen zijn dezelfde oordelen. 
 
In Openbaring 6-18 worden de oordelen van de eindtijd beschreven. Vlak voor Jezus 
terugkomst zal de wereld getroffen worden door drie series oordelen. De eerste serie 
oordelen komen over de aarde nadat Jezus één voor één de zegels van een boekrol 
opent. De volgende serie oordelen worden ieder keer aangekondigd door een engel met 
een bazuin. En de laatste serie oordelen worden voorgesteld door zeven engelen met 
schalen die vol zijn van de toorn van God. Deze worden één voor één over de aarde 
uitgegoten. De eerste serie oordelen zijn dus de  oordelen van de zegels, de tweede serie 
de oordelen van de bazuinen, en de derde serie de oordelen van de schalen. 
 
Wim Verwoerd maakt geen onderscheid tussen de laatste twee series. Volgens hem zijn 
de oordelen van de bazuinen en de oordelen van de schalen dezelfde oordelen.  
 

“Het is heel belangrijk om de overeenkomsten te zien tussen de oordelen van de 
zeven engelen met de bazuinen in hoofdstuk 8 en 9 van Openbaring en de zeven 
schalen van de toorn van God, zoals die in Openbaring 16 worden getoond. Zonder 
dat verband te zien, zou er gedacht kunnen worden dat de oordelen minstens twee 
keer over de aarde zullen gaan.” (Blz 216) 

 
 
 

                                                 
5
 Dat zal ook het moment zijn waarop de tijden der heidenen waar Jezus in Lucas 21:23,24 over  

spreekt ten einde komen. Deze tijden der heidenen zijn echter niet gelijk aan de grote verdrukking.  
De grote verdrukking is het laatste gedeelte van de tijden der heidenen. De periode vlak voor  
Jezus terugkomst. De tijden der heidenen zijn begonnen met de inname van Jeruzalem in  
70 N. Chr. De grote verdrukking is echter nog niet begonnen. Zij zal beginnen op het moment dat  
het beeld van de antichrist in de tempel van Jeruzalem staat, dit is de gruwel der verwoesting. 



Laten we deze oordelen met elkaar vergelijken: 
 

Bazuinen (Openbaring 8:6-9:21) Schalen (Openbaring 16) 

1ste bazuin – verbranden derde deel van 
bomen, en derde deel van gras 

1ste schaal – kwaadaardig gezwel bij 
mensen die het beest aanbidden 

2de bazuin – derde deel van zee wordt 
bloed 

2de schaal – de hele zee wordt bloed  

3de bazuin – derde deel van rivieren en 
waterbronnen wordt bitter 

3de schaal – alle rivieren en waterbronnen 
veranderen in bloed 

4de bazuin – zon, maan en sterren nemen 
voor een derde af in kracht 

4de schaal – mensen worden verzengd 
door de ondraaglijke hitte van de zon 

5de bazuin – mensen worden vijf maanden 
lang gepijnigd door demonen 

5de schaal – koninkrijk van het beest wordt 
verduisterd 

6de bazuin – derde deel van mensen komt 
om door optrekkend leger uit het oosten 

6de schaal – de legers van alle volken ter 
wereld worden verzameld voor de laatste 
grote oorlog rondom Jeruzalem 

 7de schaal – onvoorstelbaar grote 
aardbeving, waardoor alle steden instorten, 
alle eilanden van hun plaats gerukt worden, 
en alle bergen verdwijnen 

 
 
Deze vergelijking behoeft eigenlijk geen commentaar. De oordelen van de bazuinen zijn 
niet gelijk aan de oordelen van de schalen. De oordelen van de schalen zijn duidelijk 
andere oordelen dan de oordelen van de bazuinen. 
 
De oordelen van de tweede en de derde bazuin hebben waarschijnlijk wel iets met elkaar 
te maken, net als de oordelen van de tweede en derde schaal. Dat geldt ook voor de 
oordelen van de zesde bazuin en de zesde schaal. Laten we de tweede bazuin als 
voorbeeld nemen om dit verband uit te leggen. Onder de tweede bazuin vindt er een 
verschrikkelijke natuurramp plaats, door deze natuurramp wordt een derde deel van de 
zee als bloed. Onder de tweede schaal wordt de hele zee als bloed. Waarschijnlijk moeten 
we dit zo opvatten: de effecten van de natuurramp die onder de tweede bazuin plaats 
vond breiden zich onder de tweede schaal verder uit. Onder de tweede bazuin taste zij 
een derde deel van de zee aan, onder de tweede schaal breiden de effecten van de 
natuurramp zich uit over de hele zee.  
 
Uit de overeenkomst tussen sommige schalen en bazuinen moeten we niet concluderen 
dat het om dezelfde oordelen gaat. We kunnen er wel uit concluderen dat er een verband 
is tussen deze oordelen.  
 
 
 



-Oordelen Openbaring treffen slechts Babylon 

 
Volgens Wim Verwoerd zullen de oordelen van de bazuinen en de schalen alleen het rijk 
van de antichrist, Babylon, treffen. 
 

“Bij het uitgieten van de schalen van toorn gaat het om hetzelfde oordeel, door de 
bazuinen aangekondigd, maar nu is het concreet gericht op de troon van het beest 
en op zijn koninkrijk en op degenen die het merkteken van het beest dragen en zijn 
beeld aanbidden. Heel duidelijk staat dit uitgieten van de schalen van toorn in 
verband met de zonden die door Babylon zijn gepleegd.” (Blz 216) 

 
“Uit het bovenstaande blijkt dat niet de hele aarde door vuur vergaat. Eén derde 
deel van de aarde, het gebied waar de antichrist eeuwen lang haar invloed heeft 
doen gelden, zal worden getroffen.” (Blz 217) 

 
Het rijk van de antichrist beslaat volgens Verwoerd 1/3de van het aardoppervlak. Dit 
baseert hij op de eerste vier bazuinen. De oordelen van de eerste vier bazuinen treffen 
ieder keer een derde van de aarde. 
 
De kern van dit gebied van Babylon wordt volgens Wim Verwoerd gevormd door Europa 
en Amerika. 
 

“Ontkomen daar draait het om voor de gemeente van de Heere Jezus in het westen 
van de wereld. Vooral Europa en Amerika zijn gebieden waar Babylon geheerst 
heeft en nog heerst. De mogelijkheid wordt geboden, zowel geestelijk als lichamelijk 
behouden te worden. We worden door de Heere geroepen te ontkomen aan de 
rampen die over dit deel van de wereld komen.” (Blz 207) 

 
Zoals we hierboven zagen, hebben sommige oordelen van de schalen een groter bereik. 
Zij treffen heel de aarde, niet alleen het rijk van de antichrist. Heel de zee wordt onder de 
tweede schaal als bloed, dat geldt ook voor alle waterbronnen en rivieren onder de derde 
schaal (Openbaring 16:3,4). Dat de oordelen van de schalen heel de wereld raken blijkt 
duidelijk uit het oordeel van de zevende schaal: 
 
“En de zevende engel goot zijn schaal uit over de lucht. En er klonk een luide stem uit de 
tempel in de hemel, vanaf de troon, die zei: Het is geschied. En er kwamen stemmen, 
donderslagen en bliksemstralen. En er kwam een grote aardbeving, zo een als er niet is 
geweest sinds er mensen op de aarde geweest zijn: zo’n aardbeving, zo groot! En de 
grote stad viel in drie stukken uiteen en de steden van de heidenvolken stortten in. En 
het grote Babylon kwam bij God in gedachtenis, en Hij gaf haar de drinkbeker met de wijn 
van Zijn grimmige toorn. En alle eilanden zijn op de vlucht geslagen, en bergen waren er 
niet meer te vinden.” (Openbaring 16:17-20) 
 
Deze grote aardbeving treft de hele aarde. Alle steden storten in, alle eilanden vluchten 
weg, er zijn nergens meer bergen te bekennen. 
 
Het idee dat de schaaloordelen slechts een derde van de aarde raken waarop zich het rijk 
van de antichrist bevindt klopt niet.6  

                                                 
6
 Er is maar één oordeel waarvan gezegd wordt dat het zich beperkt tot het rijk van de antichrist. 

En dat is het oordeel van de vijfde schaal (Openbaring 16:10,11). Van sommige oordelen wordt  
gezegd dat zij alleen de aanhangers van de antichrist treffen. Deze oordelen hoeven zich niet te 
beperken tot het rijk van de antichrist. De antichrist heeft over heel de aarde aanhangers. In 



De oordelen van de grote verdrukking beperken zich niet tot een bepaald gebied op aarde. 
“En er zullen tekenen zijn in zon, maan en sterren, en op de aarde benauwdheid onder de 
volken, in radeloosheid vanwege het bulderen van zee en golven. En het hart van de 
mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die de wereld zullen 
overkomen, want de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden...Wees op 
uw hoede dat uw hart niet op enig moment bezwaard wordt...en dat die dag u niet 
onverwachts overkomt. Want als een strik zal hij komen over allen die op het hele 
aardoppervlak wonen.” (Lucas 21:25,26,34,35) 
 
Zie ook Openbaring 3:10 

“Omdat u het woord van Mijn volharding hebt bewaard, zal ik ook u bewaren voor het uur 
van de verzoeking, die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te 
verzoeken.”  
 
3. De antichrist 
 
-De antichrist is geen concrete persoon maar een geestelijke macht, een rijk, een 
systeem. 
 
Wim Verwoerd beweert dat de antichrist geen concrete persoon is maar eerder een 
geestelijke macht die inmiddels al eeuwen werkzaam is in deze wereld.  
 

“Dan nog een belangrijk punt. Het lijkt erop dat Paulus bedoeld dat met ‘mens der 
zonde’ en ‘zoon van het verderf’ het hoofd van de geloofsafval een individu is. 
Grammaticaal gezien kan dat echter ook opgevat worden in een bredere 
zin….Zoals het met deze voorbeelden is, is het ook met de mens van de 
wetteloosheid. Het gaat hier niet om één persoon. Een hele opeenvolging van 
mensen van wetteloosheid wordt bedoeld ” (Blz 68) 
 
“De drie verschillende godsmannen, Daniël, Paulus en Johannes geven niet alleen 
inzicht over het einde van de antichrist, ook het ontstaan van deze macht en haar 
kenmerken worden door hen duidelijk getekend” (Blz 54) 
 
“De geestelijke of religieuze kant van de antichrist krijgt in het boek Openbaring de 
volgende namen: het beest uit de aarde, de valse profeet, een vrouw, een hoer en 
Babylon. Alle vijf gaat het over dezelfde macht, die we in het vorig hoofdstuk 
hebben zien ontwikkelen.” (Blz 82) 

 
“De antichrist, die we ook de hoer Babylon kunnen noemen, is het religieuze 
systeem van de Roomse kerk.” (Blz 83) 

 

                                                                                                                                                                  
Openbaring 13:3 lezen we dat heel de aarde met verwondering het beest achterna gaat. Zie ook 
Openbaring 13:8. Tot deze oordelen behoort het oordeel van de vijfde bazuin, en het oordeel van 
de eerste schaal (Openbaring 9:1-5; Openbaring 16:2). Maar de meeste oordelen treffen alle 
mensen zonder uitzondering. Neem het oordeel van de derde schaal, alle waterbronnen en 
rivieren worden bloed (Openbaring 16:4). Dat betekent dat vanaf dat moment overal ter wereld het 
water uit waterbronnen en rivieren ondrinkbaar is geworden. 
 



De antichrist wordt in de Bijbel aangeduid met verschillende namen. Hij wordt in 2 
Thessalonicenzen 2:3,4 de mens van de wetteloosheid, zoon van het verderf en de 
tegenstander genoemd. In Openbaring wordt hij het beest genoemd (Openbaring 13:1-8). 
En in Daniël de kleine hoorn (Daniel 7:8-11; 19-27). 7 
 
De antichrist is een concrete persoon, die vlak voor Jezus terugkomst op aarde leeft.  
Dat is de manier waarop de Bijbel over de antichrist spreekt. Drie voorbeelden: 
 
“...de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf...de tegenstander, die zich ook 
verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de 
tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet.” (2 Thessalonicenzen 2:3,4) 
 
“De Heere zal hem verteren door de Geest van Zijn mond en hem tenietdoen door de 
verschijning bij Zijn komst.” (2 Thesslaonicenzen 2:8) 
 
“En ik zag het beest [de antichrist] en de koningen van de aarde en hun legers 
bijeenverzameld om oorlog te voeren tegen Hem Die op het paard zat, en tegen Zijn leger. 
En het beest werd gegrepen, en met hem de vale profeet, die in zijn tegenwoordigheid de 
tekenen gedaan had, waardoor hij hen misleid had die het merkteken van het beest 
ontvangen hadden en die zijn beeld aanbeden hadden. Deze twee werden levend 
geworpen in de poel van vuur, die van zwavel brandt.” (Openbaring 19:20,21) 
 
Deze bijbelverzen spreken voor zichzelf. Vooral het laatste bijbelgedeelte is heel duidelijk. 
Bij Jezus terugkomst wordt het beest gegrepen en levend in de hel geworpen. Het gaat 
hier niet om een geestelijke macht of een rijk, het gaat hier om een concrete persoon. Een 
geestelijke macht, rijk of systeem kan niet levend gegrepen en in de hel geworpen worden. 
Wim Verwoerd vergeestelijkt dit bijbelgedeelte, door de normale letterlijke lezing opzij te 
schuiven.  
 
-De antichrist is de Rooms-katholiek kerk, het pausdom. 
 
Volgens Wim Verwoerd is de antichrist het pausdom. 
 

“We komen tot de conclusie dat het rijk van de antichrist voortkomt uit het 
Romeinse rijk. Dat is ons uit het droombeeld en het visioen duidelijk geworden. Dit 
rijk is de katholieke kerk met een gebied dat zich in eerste instantie vooral uitbreidt 
over Europa.” (Blz 64) 
 
“De wetteloze is daarom niet één persoon. De mens van wetteloosheid is niet een 
individu maar een macht, met opeenvolgende personen die die macht 
vertegenwoordigen. Ook de kanttekeningen bij de Statenvertaling bestrijden de 
gedachte dat de antichrist één persoon zou zijn...Hoe wetteloos het pausdom in 
wezen is, is ruimschoots bekend. Alle geboden van God zijn eeuwenlang met 
voeten getreden...” (Blz 69) 
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 Voor meer uitleg over de antichrist zie de volgende Bijbelstudies: 

 www.honderdbijbelstudies.nl/lessen-over-de-toekomst/71b-de-antichrist-deel-ii-zijn-opkomst-en-
loopbaan/#more-512;  

www.honderdbijbelstudies.nl/lessen-over-de-toekomst/71b-de-antichrist-deel-ii-zijn-opkomst-en-
loopbaan/#more-512;   

www.honderdbijbelstudies.nl/lessen-over-de-toekomst/71c-de-antichrist-deel-iii/ 
 

http://www.honderdbijbelstudies.nl/lessen-over-de-toekomst/71b-de-antichrist-deel-ii-zijn-opkomst-en-loopbaan/#more-512
http://www.honderdbijbelstudies.nl/lessen-over-de-toekomst/71b-de-antichrist-deel-ii-zijn-opkomst-en-loopbaan/#more-512
http://www.honderdbijbelstudies.nl/lessen-over-de-toekomst/71b-de-antichrist-deel-ii-zijn-opkomst-en-loopbaan/#more-512
http://www.honderdbijbelstudies.nl/lessen-over-de-toekomst/71b-de-antichrist-deel-ii-zijn-opkomst-en-loopbaan/#more-512
http://www.honderdbijbelstudies.nl/lessen-over-de-toekomst/71c-de-antichrist-deel-iii/


De Paus kan niet de antichrist zijn. Wim Verwoerd bespreekt veel teksten over de 
antichrist. Hij laat echter twee cruciale teksten weg. Deze passen niet bij zijn opvattingen. 
In zijn brieven spreekt Johannes verschillende keren over de antichrist. Hij zegt het 
volgende over de antichrist: 
 
“Wie is de leugenaar anders dan hij die loochent dat Jezus de Christus is? Dat is de 
antichrist, die de Vader en de Zoon loochent.” (1 Johannes 2:22) 
 
“Want er zijn veel misleiders in de wereld gekomen, die niet belijden dat Jezus Christus in 
het vlees gekomen is. Dat is de misleider en de antichrist.” (2 Johannes :7) 
 
Je kunt zeggen wat je wilt van de Paus en de Rooms-katholieke kerk. Maar rooms-
katholieken loochenen niet dat Jezus de Christus is, en ze ontkennen ook niet dat Hij in 
het vlees gekomen is. Dit is volgens Johannes het kenmerk van de antichrist! De antichrist 
kan dus niet de Rooms-katholieke kerk zijn. 
 
-De antichrist is er inmiddels al eeuwen. 
 

“De belangrijkste conclusie is wel dat de antichrist er dus al eeuwen is en dat zij zal 
blijven voortbestaan, in welke vorm dan ook, tot het Koninkrijk van Jezus Christus 
zal komen” (Blz 64) 
 

Volgens de profetie zal de antichrist pas op het wereldtoneel verschijnen in de eindtijd, 
vlak voor Jezus terugkomst. Hij zal slechts drie en een half jaar lang zijn gang kunnen 
gaan. Daarna zal hij door Jezus bij zijn terugkomst gedood worden. 
 
“En het [het beest, de antichrist] werd een mond gegeven om grote woorden en 
godslasteringen te spreken, en het werd macht gegeven om dit tweeënveertig maanden 
lang te doen.” (Openbaring 13:5) 
 
Er is geen reden om deze tweeënveertig maanden te vergeestelijken. Net zoals er geen 
enkele reden is om de 1000 jaar uit Openbaring 20:1-10 te vergeestelijken. Zoals Jezus 
heerschappij op deze aarde 1000 jaar zal duren, zal de antichrist drie en een half jaar 
macht ontvangen op deze aarde. 
 
Wim Verwoerd is bij de uitleg van de profetie inconsequent. Hij neemt de duizend jaren 
van het vrederijk wel letterlijk, maar de 42 maanden van de antichrist en de grote 
verdrukking niet. Deze tweeënveertig maanden duren volgens hem inmiddels al zo’n 2000 
jaar. 
 



-Het beest, de valse profeet en de hoer zijn verschillende aspecten van de macht 
van de rooms-katholiek kerk.  
 

“De namen waaronder dit rijk in Openbaring voorkomt zijn: het beest, de valse 
profeet, de hoer en ook de verrassende naam Babylon” (Blz 53) 

 
Met het beest en de valse profeet worden twee concrete personen bedoeld. De hoer is 
een religieuze organisatie.  
 
Met de hoer wordt zeer waarschijnlijk de Rooms-katholieke kerk bedoeld.8 
  
Het beest is een concrete persoon. Het beest is een andere naam voor de antichrist. Zie 
de bespreking hierboven, onder het kopje: “De antichrist is geen concrete persoon maar 
een geestelijke macht, een rijk, een systeem“.  
 
Net als het beest is ook de valse profeet een concrete persoon. De valse profeet is geen 
organisatie zoals de Rooms-katholieke kerk. De valse profeet wordt bij Jezus terugkomst 
net als het beest levend in de poel van vuur geworpen. “...Deze twee werden levend in 
geworpen in de poel van vuur, die van zwavel brandt.” (Openbaring 19:21)Organisaties 
kunnen niet levend in de poel van vuur geworpen worden, dat kan alleen met concrete 
personen. 
 
Het beest, dat is de antichrist, kan niet vereenzelvigd worden met de hoer. Het beest heeft 
een hekel aan de hoer en zal haar op een gegeven moment vernietigen. “En de tien 
horens die u op het beest zag, die zullen de hoer haten, en haar verwoest en naakt 
maken, en zij zullen haar vlees eten, en haar met vuur verbranden.” (Openbaring 17:16) 
 
Met de valse profeet wordt niet dezelfde persoon als het beest bedoeld. Het beest en de 
valse profeet werken nauw met elkaar samen, maar zij zijn niet één en dezelfde persoon.  
“En ik zag een ander beest [de valse profeet] opkomen uit de aarde, en het had twee 
horens, als die van het lam, maar het sprak als de draak. En het oefent al de macht van 
het eerst beest [de antichrist] voor zijn ogen uit, en het maakt dat de aarde en zij die er 
wonen het eerste beest aanbidden, waarvan de dodelijke wond genezen was.” 
(Openbaring 13:11,12) 
“En het beest werd gegrepen, en met hem de vale profeet, die in zijn tegenwoordigheid de 
tekenen gedaan had, waardoor hij hen misleid had die het merkteken van het beest 
ontvangen hadden en die zijn beeld aanbeden hadden. Deze twee werden levend 
geworpen in de poel van vuur, die van zwavel brandt.” (Openbaring 19:21) 
 
Het beest, de valse profeet en de hoer kunnen daarom niet drie verschillende aspecten 
van de invloed van de Rooms-katholieke kerk zijn. Verschillende aspecten van één en 
dezelfde organisatie. 
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 Zie de volgende link: www.honderdbijbelstudies.nl/lessen-over-de-toekomst/71b-de-antichrist-

deel-ii-zijn-opkomst-en-loopbaan/#_ftn6 
 

http://www.honderdbijbelstudies.nl/lessen-over-de-toekomst/71b-de-antichrist-deel-ii-zijn-opkomst-en-loopbaan/#_ftn6
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-Het beeld van het beest is het Pausdom. 
 

“Het tweede beest zorgt ervoor dat er voor het eerste beest, de politieke kant van 
de antichrist, een beeld gemaakt wordt. Dat beeld kan zelfs spreken, zo lezen we 
verder...Hier wordt de pauselijke macht ten voeten uit getoond. Zij is het beeld dat 
voor het eerste beest gemaakt wordt. Zij is ook de spreekbuis van het beest” (Blz 
92) 

 
Dit is een duidelijk voorbeeld van hoe Wim Verwoerd de profetie vergeestelijkt. Om de 
profetieën van het boek Openbaring in zijn eigen uitlegschema te wringen vat hij  
Openbaring 13:11-18 op als een allegorie over het Pausdom.  
 
Er is geen enkele goede reden te bedenken om dit Bijbelgedeelte op deze manier uit te 
leggen. Wanneer Johannes in Openbaring 13:11-18 spreekt over een beeld dat opgericht 
wordt voor de antichrist door de valse profeet, moeten we dat letterlijk nemen. Waarom 
zouden we dat vergeestelijken? Hij bedoelt daarmee precies wat hij zegt. Dat in de eindtijd 
voor de antichrist, door de valse profeet, een beeld opgericht wordt. Een beeld! Geen 
religieus instituut, zoals het pausdom. 
 
-Het merkteken van het beest is het kruis. 
 

“Om te overwinnen komt het erop aan, dat je niet buigt voor het beeld, dat je dus 
geen merkteken ontvangt en dat je de naam van het beest of het getal van zijn 
naam niet erkent. Eén van de drie is voor Rome al genoeg om je aan haar te binden 
en om voor vervolging gevrijwaard te worden. Vele Joden en gelovigen in Jezus 
hebben door de eeuwen heen niet aan deze afgoderij deelgenomen. Zij lieten zich 
niet tekenen met het merkteken van het Roomse kruis. Dit kruis wordt tegenwoordig 
ook door protestanten steeds vaker als een heilig symbool gezien in navolging van 
Rome. ” (Blz 95) 
 
“Zij willen niet langer het beest en zijn beeld aanbidden en het merkten van het 
Babylonische kruis op het voorhoofd of op de hand ontvangen.” (Blz 140) 

 
Het merkteken van het beest is het getal 666, niet het kruis. Zie Openbaring 13:16-18. Als 
er over een getal gesproken wordt moeten we dit opvatten zoals het bedoeld is, als een 
getal. We moeten dit getal niet vergeestelijken en er een kruis in zien. Dit getal wordt in de 
eindtijd op de hand en het voorhoofd aangebracht van de volgelingen van de antichrist. 
Ook dit moeten we niet vergeestelijken, daarmee wordt bedoeld dat de volgelingen van de 
antichrist letterlijk met het getal 666 op hun voorhoofd of rechterhand rondlopen. Dit getal 
wordt daarop getatoeëerd. Het is een brandmerk. Het geeft aan dat de mensen die het 
dragen horen bij de antichrist, zij zijn, zijn eigendom. Dit heeft de Roomse kerk in haar 
geschiedenis nooit geëist van haar aanhangers.  
 
4. Het duizendjarige vrederijk 

 
Wim Verwoerd maakt geen onderscheid tussen de opstanding en de opname. Volgens 
Verwoerd wordt met de opstanding en de opname naar dezelfde serie gebeurtenissen 
verwezen. Verwoerd gelooft dat tijdens het duizendjarige vrederijk een hele serie 
opstandingen/opnames plaats zullen vinden. Het oordeel ziet hij ook niet als een aparte 
gebeurtenis. Het oordeel beslaat volgens hem het hele duizendjarige vrederijk. Iedere keer 



wanneer er een groep mensen opgewekt is verschijnen zij voor Jezus om geoordeeld te 
worden.9 

 
 

-Het laatste oordeel vindt plaats tijdens het duizendjarige vrederijk. 
 

“Wanneer Paulus de mensen oproept zich tot God te bekeren zegt hij: “en wel 
omdat Hij een dag vastgesteld heeft, waarop Hij de wereld rechtvaardig zal 
oordelen door een man Die Hij daartoe aangesteld heeft.” (Handelingen 17:31) De 
man, Die door God aangesteld is, is natuurlijk Jezus de Messias. Met dag wordt 
een lange periode bedoeld. Hoelang zal deze Jezus de Messias de wereld 
oordelen? Openbaring 20 windt er geen doekjes om: Christus zal duizend jaar 
regeren en geen jaar minder. ”  (Blz 228) 

 
De Bijbel plaatst het laatste oordeel na het duizendjarige vrederijk. Eerst zal Jezus 
duizend jaar op deze aarde regeren, vervolgens vindt de laatste grote opstand van de 
mens tegen God plaats, en daarna vindt het laatste oordeel plaats. Dit is de volgorde die 
in Openbaring 20 aangegeven wordt.10  
 
 
-De opname vindt plaats tijdens het duizendjarige vrederijk 

 
De opname vindt volgens Verwoerd plaats na Jezus terugkomst, tijdens het duizendjarige 
vrederijk.11

 

 
 
Hij ziet de opname niet als een eenmalige gebeurtenis, maar als een serie  
gebeurtenissen. Hij gelooft niet in ‘de opname’ maar in een serie opnamen tijdens het 
duizendjarige vrederijk. 
 

“”Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met 
een bazuin van God neerdalen uit de hemel.” (1 Thessalonicenzen 4:16) 
Bovenstaand gebeuren zal, volgens inzicht van de schrijver, zich voortdurend 
herhalen in het Koninkrijk. Hier wordt niet de beweging van het komen van Jezus uit 
de hemel naar de aarde om zijn koninkrijk te bevestigen beschreven. Het gaat hier 
niet om Zijn eerste aankomst. Het Koninkrijk is hier al gevestigd. De Koning 
verzamelt nu Zijn geliefden met lichaam en ziel om Zich heen.” (Blz 227) 
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 Voor een bespreking van het duizendjarige vrederijk zie de volgende Bijbelstudies: 

www.honderdbijbelstudies.nl/lessen-over-de-toekomst/74a-het-duizendjarige-vrederijk-deel-i-het-
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 Voor een bespreking van het laatste oordeel zie de volgende Bijbelstudies: 

www.honderdbijbelstudies.nl/lessen-over-de-toekomst/76-het-laatste-oordeel/; 
www.honderdbijbelstudies.nl/lessen-over-de-toekomst/77-de-oordelen-het-oordeel-over-de-
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van Openbaring 20 zie de volgende Bijbelstudie: http://www.honderdbijbelstudies.nl/lessen-over-
de-toekomst/75c-het-duizendjarig-rijk-de-bijbelse-basis-deel-iii/ 
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 Voor een bespreking van de opname zie de volgende Bijbelstudie: 

www.honderdbijbelstudies.nl/lessen-over-de-toekomst/68-de-opname-van-de-gemeente/ 
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Onder Bijbelgetrouwe christenen is er discussie over de vraag of de opname voor of na de 
grote verdrukking plaats vindt. Maar er is niemand die de opname na de terugkomst van 
Jezus plaats. 
En met een goede reden. Laten we 1 Thessalonicenzen 4:15-17 bekijken: 
 
“Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven 
tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere 
Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God 
neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn zullen het eerst opstaan. 
Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden 
in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht...”  
 
Paulus leert hier dat Jezus uit de hemel neer zal dalen om de gelovigen op te halen. De 
overleden gelovigen zullen op dat moment uit de dood opstaan en de levende gelovigen 
zullen veranderd worden. Dit kan niet op het duizendjarige vrederijk slaan. Tijdens het 
duizendjarige vrederijk zal Jezus hier op aarde aanwezig zijn. Hij is op dat moment niet 
meer in de hemel zoals vlak voor de opname. “Want de Heere Zelf zal...neerdalen uit de 
hemel”. Je kunt niet van de komst van Jezus voor de gelovigen spreken als Jezus er al is! 
 
Wim Verwoerd probeert hier onder uit te komen door het Griekse woord ‘parousia’ te 
vertalen met ‘aanwezigheid’ in plaats van met ‘komst’. 1 Thessalonicenzen 4:15 moet 
volgens hem als volgt vertaald worden: “Want dit zeggen wij u met een woord van de 
Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de aanwezigheid van de Heere, de 
ontslapenen beslist niet zullen voorgaan” 
 

“Het Griekse woord “parousia” voor ‘komst’ of ‘aanwezigheid’ dat 24 keer in het 
Nieuwe Testament gebruikt wordt, betekent oorspronkelijk alleen ‘fysieke 
aanwezigheid’. Er wordt met dit woord ‘parousia’ aangegeven dat iemand terug 
komt om vervolgens kortere of langer tijd te blijven. Hoewel het ook gebruikt wordt 
voor de aankomst van iemand, betekent het altijd een aankomst om daarna te 
blijven” (Blz 222) 
 
“’bij zij komst’ kan daarom beter vertaald worden met ‘tijdens Zijn aanwezigheid’” 
(Blz 223) 
 

Wim Verwoerd merkt in dit citaat op dat het woord ‘parousia’ vertaald kan worden met 
‘komst’, maar ook met ‘aanwezigheid’. Verwoerd geeft de voorkeur aan een vertaling met 
‘aanwezigheid’ omdat dit beter bij zijn opvattingen aansluit. Maar is dit de voor de hand 
liggende vertaling? Het antwoord is: nee! ‘Parousia’ kan in dit geval alleen vertaald worden 
met ‘komst’, want in vers 16 wordt gesproken over het neerdalen van Jezus uit de hemel. 
Vers 16 geeft aan hoe het woord ‘parousia’  bedoeld is. De ‘Parousia’ waar Paulus over 
spreekt is het neerdalen van Jezus uit de hemel om de gelovigen op te halen. Jezus komt 
uit de hemel naar de lagere aardse sferen om de gelovigen tot zich te nemen. Deze 
‘parousia’ is een komst, geen aanwezigheid. 
 
Er is voor zover wij weten geen enkele vertaling die het woord ‘parousian’ in dit vers 
vertaald met aanwezigheid.  
 
“Want dit zeggen wij met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot 
de komst van de Heere...” (1 Thessalonicenzen 4:15 HSV) 



“Want dit zeggen wij u door het woord des Heren, dat wij, die levend overblijven zullen tot 
de toekomst des Heeren, niet zullen voorkomen degenen, die ontslapen zijn.” (1 
Thessalonicenzen 4:15 SV) 
“Want dit zeggen wij u door het woord van de Her, dat wij, de levenden die overblijven tot 
de komst van de Heer...”  (1 Thessalonicenzen 4:15 Telos) 
“For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto 
the comming of the Lord shall not prevent them wich are asleep...” (1 Thessalonicenzen 
4:15 KJV) 
“According to the Lord’s word, we tell you that we who are still alive, who are left until the 
coming of the Lord, will certainly not precede those who have fallen asleep...” (1 
Thessalonicenzen 4:15 NIV) 
 
Dit zijn slechts enkele vertalingen, we zouden nog talloze voorbeelden kunnen geven. 
Blijkbaar ligt het niet voor de hand om ‘parousian’ in dit vers te vertalen met 
‘aanwezigheid’. Er kan dus maar één verklaring zijn voor deze vertaalkeuze van Verwoerd:  
hij probeert dit vers krampachtig in overeenstemming te brengen met zijn onbijbelse 
denkbeelden over de opname.  
 
Wat het tijdstip van de opname ook is, zij vindt in ieder geval plaats vóór de wederkomst 
van Jezus. Dat kan voor de grote verdrukking zijn, of op zijn laatst tijdens Jezus 
wederkomst. Maar de opname kan niet plaats vinden nadat Jezus teruggekeerd is. Vanaf 
het moment dat Jezus teruggekeerd is, is hij niet meer in de hemel. En kan hij dus ook niet 
meer uit de hemel neerdalen om de gelovigen op te halen. “Want de Heere Zelf zal... 
neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn zullen het eerst opstaan. 
Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden 
in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht...”  
 
-De opstanding vindt plaats tijdens het duizendjarige vrederijk 

 
“Waarschijnlijk zullen mensen die samen geleefd hebben ook samen op staan. 
Deze en nog meer gegevens over de opstanding en het oordeel geven zeker niet 
het idee, dat de opstanding ‘eventjes’ zal gebeuren tijdens een korte geheime 
missie. 
Deze tekst leert ons ook dat, tijdens de aanwezigheid van Jezus en Zijn 
koningschap, doden levend gemaakt zullen worden. Dat koningschap zal duizend 
jaar duren volgens Openbaring 20. Pa na duizend jaar zijn alle doodden opgewekt 
en geeft Jezus het Koningschap over aan Zijn Vader.” (Blz 223) 

 
““in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de 
bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt 
worden, en ook wij zullen veranderd worden.”(1 Korinthe 15:52a) 
Dit opwekken zal zich voortdurend herhalen in het Koninkrijk van God: Gestorvenen 
worden opgewekt en levenden worden veranderd. Beiden, doden die opgewekt 
worden en levenden die veranderen, zullen met verheerlijkte lichamen bij hun 
Heere zijn. Halleluja!”  (Blz 224) 

 
“Het opwekken van steeds weer nieuwe doden zal met groot engelengeroep en 
bazuin geklank plaatsvinden. Daarbij moet bedacht worden dat er een orde is in de 
opstanding, zoals we al zagen. Gedurende duizend jaren wordt ieder op zijn of haar 
beurt opgewekt. Niet voor niets spreekt Jezus over het opstaan uit de doden op de 
volgende manier: “maar veel eersten zullen de laatsten zijn,en veel laatsten de 
eersten.” (Markus 10:31)” (Blz 225) 



 
“Doden die in de Heere gestorven zijn, en een heilig leven hebben geleefd, zullen 
eerder opstaan: De eerste zullen de laatsten zijn en de laatsten de eersten, zegt de 
Heere Jezus.” (Blz 225) 

 
De Bijbel leert dat niet iedereen op hetzelfde moment uit de dood op staat. Om te 
beginnen zullen de gelovigen en de ongelovigen op verschillende momenten uit de dood 
opstaan. De ongelovigen zullen pas na het duizendjarige vrederijk uit de dood opstaan. Zie 
Openbaring 20:1-10. 12

 

 
De opstanding van de gelovigen kent verschillende fasen. Tot deze conclusie kom je  
wanneer je de Bijbelgedeelten over de opstanding letterlijk neemt en niet wilt 
vergeestelijken. Volgens 1 Thessalonicenzen 4:13-18 zullen veel gelovigen al voor de 
terugkomst van Jezus uit de dood opstaan. Zie de bespreking van dit vers onder het 
vorige punt. De gelovigen die omgekomen zijn in de grote verdrukking horen hier niet bij. 
Zij zullen volgens Openbaring 20:4 opstaan aan het begin van het vrederijk.13  
 
Het idee dat alle gelovigen en ongelovigen tijdens het vrederijk opstaan klopt dus niet. Er 
zal één groep gelovigen zijn die tijdens het duizendjarige vrederijk uit de dood vereist. Dat 
zijn de martelaren die uit de grote verdrukking komen. Vele gelovigen zijn volgens 1 
Thessalonicenzen 4:13-18 al voor dat het vrederijk begint uit de dood opgestaan. De 
ongelovigen zullen pas uit de dood opstaan na het duizendjarige vrederijk.14  
 
 
5. Conclusie 

 
Wim Verwoerd gaat op een onverantwoorde manier met de Bijbel om. In de eerste plaats 
leest hij niet nauwkeurig. Daarom haalt hij gebeurtenissen en personen door elkaar. Hij 
ziet bijvoorbeeld het onderscheid tussen Lucas 21:20-24 en Mattheus 24:15-22 niet. In 
Lucas wordt over de verwoesting van Jeruzalem in 70 N. Chr. gesproken. En in Mattheus 
24 over de grote verdrukking die begint met de oprichting van de gruwel der verwoesting 
in Jeruzalem. Twee verschillende gebeurtenissen. De eerste heeft al plaats gevonden, de 
tweede nog niet. Een ander voorbeeld van onzorgvuldig lezen is zijn gelijkstelling van de 
bazuin en de schaal oordelen. Wie nauwkeurig leest ziet meteen dat het om verschillende 
oordelen gaat.  
In de tweede plaats vergeestelijkt Verwoerd volkomen onterecht veel Bijbelgedeelten. Het 
vergeestelijken van Bijbelgedeelten die overduidelijk letterlijk bedoeld zijn is een 
zwaktebod. Het laat duidelijk zien dat de eindtijd visie van Wim Verwoerd niet Bijbels is. Hij 
moet zijn visie met geweld in de Bijbel in lezen. Dit is het duidelijkst te zien bij zijn 
bespreking van de profetieën over de antichrist. Het beeld van het beest zou het pausdom 
zijn. Maar een beeld is geen instituut! Openbaring 13:11-18 vat hij op als een allegorie 
over het pausdom. Het getal 666 staat bijvoorbeeld voor het Roomse kruis. De neutrale 
lezer zal meteen aanvoelen dat deze uitleg vergezocht is. 

                                                 
12

 Voor een bespreking van deze verzen zie het volgende artikel:  
www.honderdbijbelstudies.nl/lessen-over-de-toekomst/75c-het-duizendjarig-rijk-de-bijbelse-basis-

deel-iii/ 
13

 Van deze groep gelovigen wordt gezegd dat zij 1000 jaar met Jezus zullen regeren. Om duizend 
jaar met Jezus te regeren moeten ze voor die tijd tot leven gewekt zijn. 

14
 Voor een uitgebreide bespreking van de opstanding, zie de volgende Bijbelstudie: 

www.honderdbijbelstudies.nl/lessen-over-de-toekomst/72-de-opstanding/ 
 

http://www.honderdbijbelstudies.nl/lessen-over-de-toekomst/75c-het-duizendjarig-rijk-de-bijbelse-basis-deel-iii/
http://www.honderdbijbelstudies.nl/lessen-over-de-toekomst/75c-het-duizendjarig-rijk-de-bijbelse-basis-deel-iii/
http://www.honderdbijbelstudies.nl/lessen-over-de-toekomst/72-de-opstanding/


Wim Verwoerd is erg inconsequent. Hij vindt het vergeestelijken van de profetieën over het 
herstel van Israël en het vrederijk zeer ernstig. 

 
“Het wordt tijd dat er radicaal gebroken wordt met de traditie van Augustinus van het 
vergeestelijken. Dit vergeestelijken van het koninkrijk van God is nog een 
overblijfsel van Babylon, en dan een van zeer ernstige aard. Hier moet de 
gemeente met spoed van loskomen. ‘Ga uit haar weg, Mijn volk.’ de Heilige Schrift 
moet opnieuw en onbevangen gelezen worden, dat wil zeggen zonder een 
vergeestelijking-bril op” (Blz 242,243) 

 
Zelf vergeestelijkt Wim Verwoerd de profetieën over de antichrist en de grote verdrukking. 
Is dat niet net zo ernstig? Moet Wim Verwoerd daar niet met spoed van loskomen? 

 
 
 
 
 
 


