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Vier grote dagen 

Door: Otis Sellers 

 

De tijdsperiode waarin iemand prominent aanwezig is wordt doorgaans zijn dag genoemd. Vier van 

zulke dagen worden in de Schrift aangegeven en kennis van deze zal zeer bijdragen aan het verstaan 

van de Bijbel. Het geeft alleen maar verwarring als men iets neemt wat tot de ene dag behoort en dit 

toeschrijft aan een andere.  De vier grote dagen in de Schrift geven een algemeen overzicht van de 

volgorde van de gebeurtenissen, als we tegenwoordige en toekomende dingen overdenken. Laten 

we hen eens in hun chronologische volgorde gaan bekijken.  

 

De dag van de mens 

Dit is de tijd waarin we nu leven, een tijd waarin de mens ongehinderd zijn gang kan gaan. De titel 

van deze dag vinden we in de oorspronkelijke taal van 1Korinthiërs 4:3 [Grieks: ANTHROPINES 

HEMERAS > www.scripture4all.org]. Die dag begon toen Noach uit de ark stapte en menselijk 

bestuur werkelijkheid werd op aarde. Gedurende de dag van de mens mogen alle volken hun eigen 

wegen bewandelen (Handelingen 14:16). Hij bereikt zijn hoogtepunt in de huidige bedeling van 

genade, waarin alle straf voor de zonde is opgeschort en God genadig blijft, ondanks alles wat de 

mens tegen Hem onderneemt. De dag van de mens zal plotseling ten einde komen wanneer God de 

aarde overneemt door Zijn Geest, soevereiniteit aanneemt over alle mensen en alle volken en Zijn 

eigen regering over de aarde vestigt, zie Jesaja 59:19 Statenvertaling-Jongbloededitie; King James 

Version; Psalm 22:28,29; Psalm 67:5. 

 

De dag van Christus 

Deze titel vinden we in Filippenzen 2:16. Die dag begint met de onthulling van Jezus Christus en Zijn 

openbaring aan de wereld. Het is de dag waarop Hij de wereld en alle mensen op aarde volgens Zijn 

regels zal besturen, vanuit de hemel. Die dag wordt gedomineerd door het feit dat de heerlijkheid 

van de HERE is geopenbaard en alle vlees dit tegelijkertijd heeft gezien (Jesaja 40:5). Het is de dag 

van het geopenbaarde Koninkrijk van God. Ik heb redenen om te geloven dat het zevenhonderd jaar 

zal duren. 

 

De dag des HEREN 

Dit is de dag die komt “als een dief in de nacht” (1Tessalonicenzen 5:2). Geen enkele gebeurtenis 

zal zijn begin aankondigen. De grote verdrukking, de tweede komst van Jezus Christus en de lange 

periode van Zijn persoonlijke aanwezigheid vinden allemaal plaats in deze dag. Hij duurt minstens 

duizend jaar. Elke gebeurtenis, zonder uitzondering, die voorzegd wordt in het boek Openbaring 
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vindt plaats in deze periode. Het is niet de eerstvolgende gebeurtenis op Gods programma en grote 

verwarring is het gevolg van pogingen om die dag vooruit te schuiven in de tijd. 

 

De dag van God 

Deze titel vinden we in 2Petrus 3:12. De waarheid van deze dag wordt uiteengezet in Openbaring 21. 

Het is de dag waarop het centrum van Gods activiteiten (Zijn tabernakel) bij de mensen zal zijn en 

Hij bij hen zal wonen. De aarde zal dan de plaats van bemiddeling worden met betrekking tot Gods 

programma voor het universum.  

 

******* 
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