De Dag van Christus
Door: Tom Ballinger

Bijbelverzen in dit artikel komen uit de NBG-vertaling, tenzij anders vermeld.
De NBG vertaalt de naam van God, YAHWEH, met: HERE.

“Komt dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden, opdat er tijden
van verademing mogen komen van het aangezicht des Heren, en Hij de Christus, die voor u
tevoren bestemd was, Jezus, zende; Hem moest de hemel opnemen tot de tijden van de
wederoprichting aller dingen, waarvan God gesproken heeft bij monde van zijn heilige
profeten, van oudsher. ” (Handelingen 3:19-21)
De apostel Petrus, in Handelingen 3:19-21, werd door God in staat gesteld om te spreken met
betrekking tot de tijden van verademing, die zullen komen van het aangezicht van de Heer. Hij sprak
over het herstel van alle dingen, dat misschien wel het belangrijkste thema van de Hebreeuwse Bijbel
was, omdat hij verklaarde dat God erover sprak door de mond van al Zijn heilige profeten sinds het
begin der wereld.
Paulus werd in zijn brieven geïnspireerd om te verwijzen naar dit moment in de toekomst als de Dag
van Christus. Deze term wordt in hoge mate verkeerd begrepen door de meeste Bijbelstudenten.
Het niet “zien” van de betekenis ervan resulteert in het niet begrijpen van het plot van de Bijbel. De
Heer Jezus zelf sprak over Zijn komende Dag, maar de meeste christenen zijn zich er niet bewust
van dat Hij een Dag heeft. We hebben het niet over een 24-uurs dag, maar een periode van tijd die
gekenmerkt wordt door de suprematie (oppergezag) van Christus in alle zaken - de Dag van Christus.
De Heer Jezus zei tegen de Farizeeën in Johannes 8:56 - “Uw vader Abraham heeft zich erop
verheugd mijn dag te zien en hij heeft die gezien en zich verblijd.” Jezus Christus zei dat Abraham
Zijn Dag had gezien. Hoe “zag” Abraham Zijn Dag? God openbaarde Christus’ Dag aan hem;
vandaar dat Abraham de Dag zag, door het geloof, en hij verblijdde zich.
Let op Paulus’ verwijzingen naar de Dag van Jezus Christus:
“Hij zal u ook bevestigen ten einde toe, zodat gij onberispelijk zult zijn op de dag van onze
Here Jezus [Christus].” - 1Korintiërs 1:8
“leveren wij in de naam van de Here Jezus die man aan de satan over tot verderf van zijn
vlees, opdat zijn geest behouden worde in de dag des Heren...” “… in den dag van den
Heere Jezus” - 1Korintiërs 5:5, NBG en Statenvertaling.
“gelijk gij reeds ten dele van ons hebt begrepen: dat wij uw roem zijn, evenals gij de onze
op de dag van onze Here Jezus...” - 2Korintiërs 1:14
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“… overtuigd, dat Hij, die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal
voortzetten, tot de dag van Christus Jezus. ” - Filippenzen 1:6
“om te onderscheiden, waarop het aankomt. Dan zult gij rein en onberispelijk zijn tegen de
dag van Christus.” - Filippenzen 1:10
“het woord des levens vasthoudende, mij ten roem tegen de dag van Christus, dat ik niet
vruchteloos (mijn wedloop) gelopen, noch vruchteloos mij ingespannen heb...”
- Filippenzen 2:16
De Dag van Christus begint met de verschijning (Grieks: epiphaneia) en het koningschap (basileia)
van Jezus Christus (2Timotheüs 4:1) en de verschijning (letterlijk: krachtige straling van licht) van de
heerlijkheid van de grote God en onze Redder, Jezus Christus (Titus 2:13). Dit is wanneer de hoop
van de roeping van het Geheimenis wordt gerealiseerd. Dit is wanneer ons geloof plaats maakt voor
aanschouwen.
Dit is de eerstvolgende gebeurtenis op Gods profetische klok. Dit is wanneer Christus Jezus, in Zijn
rol als Hoofd van de hoge roeping, Zijn ecclesia (gemeente), die Zijn Lichaam is, ter vergadering
bijeen roept. Dit markeert Zijn overname van de heerschappij over de volkeren. Degenen die lid zijn
binnen de hoge roeping van God in Christus Jezus, zullen ofwel worden opgewekt van tussen de
doden uit, of zullen worden veranderd van sterfelijk naar onsterfelijk, en zullen hun plaats of positie
innemen in Zijn regering.
Tweeduizend jaar lang heeft Christus in stilte Zijn ecclesia (gemeente) opgebouwd. Vanaf
Handelingen 28 heeft hij hen geroepen en uitverkoren die geopenbaard zullen worden als leden van
het huidige lichaam van gelovigen die omhoog geroepen zullen worden. De religieuze, christelijke
wereld is zich hiervan niet bewust. De meeste christenen geloven dat Hij actief is in de opbouw van
de zichtbare kerk en ze zijn zich er niet van bewust dat de zichtbare kerk het werk en vernuft is van
mensen.
De Heer bouwt op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Christus Jezus zelf de
hoeksteen (sluitsteen) is, “In Hem wast elk bouwwerk, goed ineensluitend, op tot een tempel,
heilig in de Here, in wie ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de Geest”
(Efeziërs 2: 21-22). De hoop van de huidige roeping zal worden gerealiseerd wanneer 2Timotheüs
4:1 en Titus 2:13 plaatsvinden:
“Ik betuig u nadrukkelijk voor God en Christus Jezus, die levenden en doden zal oordelen,
met beroep zowel op zijn verschijning als op zijn koningschap…”
“…verwachtende de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en
Heiland, Christus Jezus …”

Bijna alle Bijbelcommentaren proppen Waarheid, die gerelateerd is aan het Koninkrijk der Hemelen
(Koninkrijk Gods) in het Duizendjarig Rijk. Om dit te kunnen doen moet men voorbij zien aan één van
de grote bedelingen die in de Schrift gevonden wordt: de bedeling van het Koninkrijk der Hemelen.
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Deze bedeling wordt aangeduid als:
>>> “toekomende dagen” (Genesis 49:1; Daniël 2:28).
>>> “in het laatst der dagen” (Jesaja 2:2; Jeremia 23:20; 30:24; Daniël 10:14; Micha 4:1).
>>> “in de dagen der toekomst” (Hosea 3:5).
>>> “in de laatste dagen” (Handelingen 2:17). Dit moet niet verward worden met de
“laatste dagen” (2Timotheüs 3:1) van deze huidige bedeling.
>>> “Mijn dag” (Johannes 8:56), zoals eerder aangegeven.
>>> “de wedergeboorte” zoals in Matteüs 19:28. Wedergeboorte betekent opnieuw voortbrengen. Dit spreekt van de restauratie van de aarde en de mensheid naar hun
oorspronkelijke staat, zoals die bestond vóór de zondvloed.
>>> “tijden van verademing” - Petrus gebruikt deze uitdrukking in Handelingen 3:19 om één
aspect van het Koninkrijk der Hemelen te benadrukken wanneer het komt. De term tijden
van verademing spreekt van de vloek, die wordt opgeheven, wat nauw verbonden is met het
“openbaar worden der zonen Gods” (Romeinen 8:19) en de mensheid die bevrijd wordt van
“de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid … tot de vrijheid van de heerlijkheid der
kinderen Gods” (Romeinen 8:21).
>>> “de tijden van de wederoprichting aller dingen” was een onderwerp, verkondigde
Petrus in Handelingen 3:21, waarover al Gods heilige profeten spraken “van oudsher.” De
Heer Jezus Christus noemde het feit dat “Elia zal … komen en alles herstellen” (Matteüs
17:11). Dit feit laat dit herstel voorafgaan aan de Wederkomst van Christus.
Gelijktijdig met de vele gebeurtenissen die plaatsvinden wanneer Christus Jezus soevereiniteit over
de mensheid en de volkeren aanneemt, zal de Heilige Geest (de Trooster) met kracht het kwaad
bedwingen (Johannes 16:7-13). Mensen die zondigen zullen sterven vanwege hun eigen zonden
(Jeremia 31:30). De Geest zal overtredingen belemmeren omdat het geweten van de mensen zal zijn
opgewekt (levend gemaakt).
>>> “de Dag van Christus” is synoniem aan al het bovenstaande, met inbegrip van het
Koninkrijk der Hemelen, en komt vóór de Grote Verdrukking en de Wederkomst (Grieks:
parousia) van Christus.
Tijdens de Dag van Christus zullen de hemel en de aarde worden geregeerd door Christus Jezus
vanaf Zijn hemelse troon. Deze bedeling is een andere dan het Duizendjarig Rijk of de Dag des
HEREN (YAHWEH). Zeggen dat beide hetzelfde zijn, is zeggen dat 1 + 1 = 1.
Bijna alle christenen beseffen dat de Dag des HEREN (d.w.z. de Grote Verdrukking en het
Duizendjarig Vrederijk) begint met revolutie, bloedvergieten en geweld, die een ongekende
gebeurtenis in de hele geschiedenis van de mensheid zal zijn. Het Oude Testament heeft veel te
zeggen over deze Dag - de Dag van YAHWEH.
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Jesaja spreekt over de instelling van de Heer van Zijn Duizendjarige Regering over de wereld:
“Want zie, de HERE zal komen als vuur en zijn wagens zullen zijn als een storm, om zijn
toorn te openbaren in gloed en zijn dreiging in vuurvlammen. Te vuur en te zwaard zal
de HERE gericht oefenen over al wat leeft, en de door de HERE verslagenen zullen talrijk
zijn.” (Jesaja 66:15,16)
Psalm 50:3 zegt:
“Onze God komt en zal niet zwijgen, vuur verteert vóór zijn aangezicht, rondom Hem
stormt het geweldig.”
Psalm 97:3 - “Vuur gaat voor zijn aangezicht uit, het zet zijn tegenstanders rondom in vlam.”
Deze verzen verwijzen naar de persoonlijke terugkeer van Jezus Christus naar de aarde om een eind
te maken aan de opstand van de volkeren tegen Zijn hemelse regering (2Tessalonicenzen 2:1-12).
Wanneer het Koninkrijk der Hemelen tot Israël komt, zal dat geruisloos gebeuren, zonder het te zien
(Lucas 17:22). Het zal niet plotseling of met veel ophef komen. De komst ervan is “als een mens, die
zaad werpt in de aarde, en slaapt en opstaat, nacht en dag, en het zaad komt op en groeit, zonder
dat hij zelf weet hoe. De grond brengt vanzelf vrucht voort; eerst een halm, daarna een aar,
daarna het volle koren in de aar.” (Marcus 4:26-28)
Wanneer het Koninkrijk komt, komt het zonder calamiteiten, zonder dat ook maar iemand iets
aangedaan zal worden. Kijk eens naar een veel over het hoofd geziene passage:
“Hij zal niet twisten of schreeuwen, en niemand zal op de pleinen zijn stem horen.
Het geknakte riet zal Hij niet verbreken en de walmende vlaspit zal Hij niet uitdoven,
voordat Hij het oordeel tot overwinning heeft gebracht.” (Matteüs 12:19,20)
Matteüs citeert uit Jesaja 42:1-4, die ons informeert dat het Koninkrijk begint met de heidense
volkeren. Israël zal geen natie zijn in deze tijd. Ze zal nog steeds verspreid zijn onder de volkeren.
[De meeste Joden in de huidige (2015) Zionistische staat zijn geen afstammelingen van Jacob.]
Terwijl Hij over de heidenen regeert, begint de Heer Zijn werk van het opnieuw verzamelen van de
Israëlieten. Na verloop van tijd leidt Hij hen naar het Beloofde Land - als gelovigen. Geen ongelovige
Israëliet zal worden teruggebracht naar Palestina; nee, niet één!
“Ik zal de weerspannigen uit u uitschiften en hen die tegen Mij overtreden hebben; wel zal
Ik hen leiden uit het land waarin zij als vreemdelingen vertoeven, maar in het land van
Israël zullen zij niet komen. En gij zult weten, dat Ik de HERE ben.” (Ezechiël 20: 38)
Als woorden enige betekenis hebben, dan moeten we concluderen dat er iets (de Dag van Christus)
stilletjes begint, op mysterieuze wijze, zonder dat er iets te zien valt, zonder strijd, zonder dat
Christus wordt gehoord en zonder dat er enige schade wordt toegebracht. Aan de andere kant,
begint er iets anders (de Dag des HEREN) met een enorm vertoon van wraak, woede en catastrofale
straf die openlijk zal worden weergegeven.
Het is een tegenstrijdigheid om vol te houden dat de twee omschrijvingen verwijzen naar het begin
van dezelfde gebeurtenis.
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Beter gezegd: het profetische Woord vertelt ons dat de Dag van Christus eraan komt, dat is een
andere benaming voor het komende Koninkrijk der Hemelen. We hebben hier te maken met een
onschriftuurlijk begrip, het Duizendjarig Vrederijk, dat betrekking heeft op de duizendjarige
regering van Christus op aarde. De Bijbelse term hiervoor is de Dag des HEREN. Het is essentieel om
onderscheid te maken tussen die twee. De Heilige Geest doet dat. Wij moeten dit ook doen.
Als we alle waarheden, verbonden met de Dag van Christus, persé willen toeschrijven aan de Dag
des HEREN, dan is opperste verwarring het resultaat. Niet alleen dat, maar we beroven tevens de
Heer Jezus Christus van Zijn Dag van Verhoging.
Tijdens de Dag van Christus, zal Hij alle mensen tot Zich trekken, omdat elke knie zal buigen en elke
tong zal belijden dat Hij Heer is tot eer van God de Vader. Zijn Dag begint met Zijn verschijning
(openbaring) en Zijn koningschap en Hij begint de levenden en de doden te oordelen (2Timoteüs
4:1). Dit is wanneer de heerlijkheid van de grote God en van Jezus Christus, onze Redder, opvlamt
(Titus 2:13).
Jesaja spreekt van dit evenement in 40:5 - “En de heerlijkheid des HEREN zal zich openbaren, en al
het levende tezamen zal dit zien, want de mond des HEREN heeft het gesproken” en op hetzelfde
moment. Wat wordt gezien is de heerlijkheid van YAHWEH, niet de Heer die uit de hemel neerdaalt,
waarmee Numeri 14:21 instemt - “en de heerlijkheid des HEREN de ganse aarde vervullen zal.”
Wanneer het Koninkrijk komt, zal de aarde vervuld worden “van de kennis van des HEREN
heerlijkheid, gelijk de wateren die de bodem der zee bedekken” (Habakuk 2:14).
De psalmist zegt: “En geloofd zij zijn heerlijke naam voor eeuwig* [in de eeuw], en zijn heerlijkheid
vervulle de ganse aarde.” (Psalm 72:19).
* [In de Hebreeuwse grondtekst staat hier het woord OLAM. Dit betekent een lang tijdperk met een
begin en een einde, waarin een bepaald wereldsysteem (of wereldorde) van toepassing is en werkt. De
Bijbelvertalers vertalen OLAM ten onrechte met eeuwig(heid), maar soms ook met eeuw, wat een
betere vertaling is. Het “eeuwige leven” in de Bijbel heeft nooit de betekenis van eindeloos leven,
maar altijd van het leven gedurende de OLAM, d.w.z. het bijzondere leven tijdens de komende
tijdperken/eeuwen waarin Christus de wereld zal regeren en de wereld zal weten wie Hij is. In de
Griekse grondtekst van het Nieuwe Testament staat voor eeuwig(heid) het woord AION, dat dezelfde
betekenis heeft als OLAM.]

De wereld zal de openbaring van Zijn heerlijkheid ervaren zonder dat Christus Jezus Zijn hemelse
troon verlaat. De doorstraling van de heerlijkheid van God vindt plaats vóór de Dag des HEREN. Let
op het feit dat in Jesaja's visioen de serafijnen Christus' Dag zien en zeggen “Heilig, heilig, heilig is
de HERE der heerscharen: de ganse aarde is van Zijn heerlijkheid vol” (Jesaja 6:3).
Tijdens de Dag van Christus komen de tijden van verademing voor het aangezicht van YAHWEH.
Alle dingen zijn verjongd terwijl de hemelen Christus vasthouden (Handelingen 3:19-21). De
ongerepte toestand van voor de zondvloed zal herschapen worden (Jesaja 65:17; 66:22).
Wanneer de Dag van Christus begint, zal de gehele mensheid verlicht worden door de Heilige Geest
en beseffen dat Jezus Christus Heer is! Christus zal Zijn weldadige heerschappij over de wereld
beginnen. Dan zal Hij beginnen met het bekeren van Zijn oude volk, Israël. Lees Ezechiël 20:23-33 en
let op het feit hoe de Heer een werk begint in hun hart en hen zal terugvoeren naar het Heilige Land
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als een in Christus gelovend volk. Als de Dag van Christus ten einde loopt, worden de “teugels” van
de Geest geleidelijk losser.
Dan komt er een afval van de verlichting. Afvalligheid rukt op, die leidt tot de opkomst van de mens
der zonde. Satan misleidt de wereld met uitzondering van de uitverkorenen. Naties zweren samen
tegen de heerschappij van Christus’ regering en willen Zijn heerschappij omverwerpen (Psalm 2).
Vanwege de opstand, stuurt de Heer een krachtige dwaling, zodat de meeste mensen de leugen wel
moeten geloven.
De Grote Verdrukking begint. De “gruwel der verwoesting” vindt plaats in de herbouwde Tempel.
De Heer Jezus komt op aarde en vernietigt de Boze met het stralende licht van Zijn komst, en Hij
oordeelt allen die ervoor kozen om niet de waarheid te geloven en die genoegen beleefden aan de
ongerechtigheid.
Hiermee eindigt de Dag van Christus en begint de Dag des HEREN (YAHWEH). De Grote
Verdrukking eindigt met de parousia (wederkomst in functie) van Christus (1Tessalonicenzen 4:16).
Satan zal gebonden worden en wordt geworpen in de bodemloze put. Christus zal de volkeren
duizend jaar lang regeren “met een ijzeren staf” gezeten op de troon van David in Jeruzalem. De
Heer Jezus Christus regeert en bestuurt de wereld tijdens de Dag van Christus vanuit de hemel. Maar
Hij regeert de wereld tijdens de Dag des HEREN vanuit Jeruzalem.

*******
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