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Zal de Leeuw Springen en niet Brullen? 
Zal de Heer iets groots doen, zonder het aan te kondigen? 

Anders dan bij een gewone leeuw waarschuwt God zijn prooi door vooraf te brullen.  
Dat geeft de prooi, ons mensen, de kans zich daaraan te onttrekken  

door zich tot Gods barmhartigheid te keren. 

 

 

Brult ooit een leeuw in het struikgewas als hij geen prooi heeft? - zegt de profeet Amos. Zal 
de Heer ooit iets groots doen, zonder het aan te kondigen? De toekomst moge voor ons 
bedekt zijn, maar voor God ligt dat anders. Hij eigent zich de toekomst al bij voorbaat toe. 
En daarom brult de leeuw. (1) Aan de voorspelde tekenen kunnen wij, kleine mensen die wij 
zijn, de tijd verstaan. De Bijbel is onze reisgids, zeker voor wat betreft de eindtijd waar het 
grootste deel van de bijbelse profetieën over gaat. De wereldgebeurtenissen na de officiële 
vestiging van de staat Israël maken duidelijk dat de eindtijdsprofetieën in hoog tempo hun 
voltooiing naderen. Wat weinigen voor mogelijk hielden is in 1948 gebeurd: Israël is terug-
gekeerd! Het Joodse volk is terug in het aan hun door God gegeven land. Maar hun legi-
tieme inbezitneming wordt door de naties betwist, zelfs door naties die nog nooit iets met de 
Joden te maken hebben gehad. Precies zoals voorzegd, beuken Israëls vijanden op de muren 
van het land en op de poorten van de eeuwige stad. In feite zijn het Gods vijanden, want 
Israël is uit alle natieën tot Gods bezit verkozen. (Deut. 7:6, 14:2; Mal. 3:17) Wie aan Juda 
raakt, raakt aan Gods oogappel. (Zach. 2:12) De Heer bouwt een muur van vuur rondom, 
een onaantastbare veste. (Zach. 2:9) De wereld is stekeblind en ziet voorbij aan de werkelijke 
factoren. Zij heeft geen oog voor Gods verhevenheid. (Jes. 26:10 e.v.) Wie is als God? 
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1 – Het grootste teken 
Moge de oprichting van de staat in ’48 een groot teken zijn geweest, een nog veel groter 
teken zou eruit bestaan als God in Ha’aretz (Het Land) de muren van haat afbreekt tussen 
de Joden en de aldaar wonende Arabische inwoners, als toegift wanneer en indien de 
Joden Jezus als hun Messias zullen hebben erkend. Het is voorspelbaar dat in die situatie 
de Hamas en Al-Fatah steeds meer geïsoleerd komen te staan; het is niet onlogisch ook dat 
zij dan slaags raken met elkaar, want het verleden heeft ons geleerd dat zij elkaar in tijden 
van afbrokkelende macht naar de keel vliegen. 

Dat Israël zich gaat bekeren staat vast. In zijn commentaar op de laatste drie verzen van de 
brief aan de Romeinen, zei Isaac da Costa (1821-1905), die bijzondere profeet voor onze 
tijd: 

«« Dat de Joden bekeerd worden wenst ieder Christen, dat zij ten laatste bekeerd 
zullen worden geloven vele Christenen, maar dat zij dit zullen worden onafhankelijk 
van de Christelijke kerk, op een afzonderlijke wonderdadige en heerlijke wijze die 
God zich ten hunne opzichte heeft voorbehouden en zij alzo onmiddellijk door God 
weder tot heerlijkheid zullen komen, is vele Christenen nog tot een ergernis, ja 
dwaasheid. »» 

Een dwaasheid wellicht voor velen, maar niet voor mij! 

Bij het bekende gezegde van Jesaja 40:1-2 liet Da Costa weten: 

«« Straks als Israël bekeerd wordt, zal de hele wereld overstort worden met het licht 
van het evangelie. Ja, in de belofte aan Israël zijn al de beloften aan de volken 
begrepen. Israël behoudt dus het erfrecht niet ten nadele maar ten voordele van de 
volken. De belofte aan Israël is het kapitaal waarvan de volken het vruchtgebruik 
hebben. Geniet het laatste, maar houdt uw hand van het eerste. De renten zijn meer 
dan overvloedig om u onmetelijk rijk te maken. Laat dan het kapitaal aan Israël, want 
God heeft het aan Israël vermaakt. »» 

 

2 – De doven zullen de woorden van het Boek horen 
Gods plan met de wereld behelst de diepe gemeenschappelijke lotsbestemming van de ma-
teriële wereld en de mens, waarnaar rijkhalzend wordt uitgezien; ja, de schepping zelf zal 
eens worden bevrijd van zijn slavernij tot verval! De eindtijdstheologie en die van het laat-
ste oordeel vormen geen tegenstelling, maar sluiten naadloos op elkaar aan, met heerlijke 
beloften die in het verschiet liggen. Laetitia, verheugt u! Nog altijd zitten we in het evan-
gelisch elan, al tweeduizend jaar lang, en zijn zo op weg naar een nieuw en glorierijk 
hoofdstuk in Gods heilsplan met de wereld, overeenkomstig het gestelde in de Grote Op-
dracht: 

«« (Na zijn verrijzenis) trad Jezus nader (tot zijn elf leerlingen) en sprak tot hen: “Mij 
is alle macht gegeven in de hemel en op aarde. Gaat dus en maakt alle volkeren tot 
mijn leerlingen en doopt ze in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest 
en leer ze onderhouden alles wat Ik u bevolen heb. Ziet, Ik ben met u alle dagen tot 
aan de ‘voleinding’ van de wereld.” »» (Mt. 28:19-20) 

Voor voleinding staat in het Grieks ‘sunteleia’ wat op een tot voltooiing komen wijst, níet 
op een afsnijden. De eindtijd, waar zo paniekerig over wordt gedaan, is daarom niet het 
einde van ‘dé tijd’, maar het einde van ‘een tijdperk’. God deelt Zijn plan met de wereld in 
fasen of seizoenen die telkens op een eind toelopen, zoals: “…het uur om te maaien is ge-
komen”. 
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Hoe kunnen we weten of het einde van een tijdperk nabij is? Zal God de mensen niet wil-
len voorbereiden, zoals Hij dat deed toen de Messias werd geboren? De profeet Daniël 
voorspelt in zijn 9e hoofdstuk dat 69 weken zouden verstrijken, of 69 x 7 = 483 jaar, vanaf 
het begin van de herbouw van de Tempel tot aan de tijden van de Messias. Welnu, dat viel 
samen met de komst van Jezus Christus. Er waren meer aanwijzingen, zoals van de drie 
koningen uit het oosten toen ze koning Herodes vroegen waar de voorspelde Messias was. 
Hun komst in Jeruzalem moet de ‘talk of the town’ zijn geweest. 

Ook in onze tijd zal God zich, als de dageraad gloort, niet onbetuigd laten. De vestiging 
van de staat Israël in 1948 doet aan Jezus’ voorspelling uit Lukas 21:29-32 denken: “Kijk 
naar de vijgeboom (beeld Israël) en alle andere bomen. Zodra ze uitlopen weet u vanzelf 
(…) dat het Rijk van God nabij is. (…) Deze generatie zal niet voorbij gaan vóór dit alles 
geschiedt.” De komst van het Rijk van God, ook wel gekend als het Vrederijk, betekent, 
naast de terugkeer van het oude volk in het land van hun vaderen, dat de profetie van Jesa-
ja 29:18 tot vervulling komt: “Op die dag zullen de doven de woorden van het Boek ho-
ren; en de ogen van de blinden zullen vanuit de donkerheid en duisternis zien”, hetgeen de 
profetie van vers 10 opheft, die door Paulus in zijn brief aan de Romeinen (11:8) is opge-
pakt: “God heeft hun (de Joden) een geest van diepe slaap gegeven; ogen om niet te zien 
en oren om niet te horen, tot op de huidige dag.” Het wachten is op de aanvaarding van 
het Joodse volk van Jezus als hun Redder en Heer opdat vanuit Israël, dat tot nog toe een 
vreselijke brandhaard was, de vrede vloeien mag als uit overvolle honingraat. Is dat soms 
een te gewaagde veronderstelling? 
 

Jedid Néfésj — geliefde van mijn ziel  
Sjabbatslied van Rabbijn Eliëzer Azikri  
16e eeuw (laatste strofe) 

Wil toch U doen voelen en spreid, mijn Liefste, 
de beschutting van Uw vrede over mij uit, 
verlicht de aarde met Uw glorie. 
Blij en vol vreugde zullen wij met U zijn. 
Haast U, toon liefde, want de tijd is gekomen. 
Toon ons Uw genade als in de dagen van weleer. 
Vlug toch, toon ons Uw liefde, 
want het uur is gekomen, 
begunstig ons als in de dagen van weleer. 

 

Een traditionele opvatting is dat Jezus Christus rond 4.000 AM (Anno Mundi: na Adam) 
op aarde kwam. Zo wijst ook de Panin-chronologie uit. (2) We zouden nu dus in ongeveer 
6.000 AM zitten, op de drempel van de zevende dag, die van het Vrederijk. Immers voor 
God zijn duizend jaren als één dag. (Ps. 90:4) Ik weet wel dat velen een afkeer hebben van 
bijbelchronologie. Er is in het verleden teveel voorspeld, teveel geklungeld op dat gebied. 
Daarom houd ik het kort en ga in dit verband naar de parabel van de barmhartige Samari-
taan. (Luk. 10:25-35) De Samaritaan is hier het beeld van Jezus, die weldoende het land 
doortrok. In de parabel krijgt de herbergier welgeteld twee denariën toegeschoven om voor 
de gewonde reiziger te zorgen, die het beeld is van onze gekwelde wereld – totdat Hij, de 
Samaritaan, terugkomt net zoals Hij vertrokken is. (Hand. 1:11) De herbergier op zijn 
beurt stelt de Christenheid voor. De denarie is volgens de parabel van Matteüs 20:1-16 het 
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loon van een dagloner. Deze vertelling wijst er dus op dat Jezus na 2.000 jaar zou terug-
keren. Dit is slechts een aanwijzing, meer niet, zoals dat ook geldt voor de voorzeggingen 
uit de befaamde profetie van Matteüs 24 (in parafrase): Jullie zullen horen over oorlogsge-
weld en -dreiging, al is daarmee nog niet het einde gekomen. Het ene land zal het zwaard 
opnemen tegen het ander. Overal zullen hongersnoden zijn en aardbevingen; dan hier, dan 
daar. Maar dat is slechts het begin der weeën. Christenen zullen onder buitensporige ver-
volging te lijden hebben. Filosofen, politicologen en maatschappijhervormers zullen de 
dienst uit gaan maken (in de grondtekst staat ‘talrijke valse profeten’). En door het vér-
gaande morele verval zal bij menigeen de liefde tot zijn naaste bekoelen. Pas als het evan-
gelie over de hele wereld is verkondigd, zal het einde komen.  
 

3 – Kondig een heilige vastentijd af 

De profeet Joël zegt: “Blaas de bazuin op Sion. Sla alarm op mijn heilige berg.” Een dag 
van donker en duisternis breekt aan, van wereldwijde vernietiging waar geen ontkomen 
aan is. Ja, de hemel siddert en zon en maan verliezen hun glans. 

Maar eerst, ja eerst, kondigt Joël een rouwtijd aan: “Priesters, hul je in rouw, schreeuw het 
uit, dienaren van het altaar, breng de nacht door met klagen, dienaren van mijn God, want 
offers van graan en wijn zijn Gods tempel ontzegd. Kondig een vastentijd af en roep op tot 
een plechtige samenkomst, verzamel de oudsten en alle inwoners van het land in de tempel 
van de Heer, jullie God, en roep luid tot de Heer!” Nabij is de dag van de Heer; de dag 
van de ondergang. “Want de oogst van het veld is verloren gegaan. De wijnstok is ver-
droogd, de vijgenboom verdord; granaatappel, dadelpalm en appelboom, ja, alle bomen 
zijn verdord. Verdord is ook de vreugde onder de mensen.” 
 
Als de broodstok breekt (3), is dat een onweerlegbaar teken dat de dag van de Heer nabij 
is. Die dag zit aan te komen!! Verdrukkingen zijn er velen, maar dán zal ‘de grote ver-
drukking’ gekomen zijn. Nóg is het niet te laat, want God laat zich verbidden. Dat wijst de 
geschiedenis van het verbondsvolk uit. De profeet Jeremia bevestigt dat het soms gebeurt 
dat God zich tot een volk richt om te zeggen dat Hij het gaat uitrukken, afbreken en 
vernietigen, en als het volk zich op deze woorden van haar boosheid afwendt, krijgt God 
spijt over de rampen die Hij voor hen had bedacht. Nu is de tijd gekomen voor een natio-
naal rouwbeklag. Dit is niet geheel nieuw. Vóór de Franse Revolutie schreven naar oudtes-
tamentische traditie de Staten van Holland dikwijls een bid- en vastendag uit. Zo werd ook 
Ninive gered: 

«« De koning schikte zich tot vasten, liet boetdagen uitroepen, verliet zijnen troon, 
ontdeed zich van de koninklijke sieraden, en, zich met een treurgewaad omhangen 
hebbende, wierp zich ter aarde voor den GOD des hémels. – En de Heer zag in 
genade op de Nineviten, verhoorde hunne smékingen en verzuchtingen. »» In 
parafrase van dominee Joannes Vollenhove (1631-1708). 

Ook Joël laat zich niet onbetuigd: 

«« Daarom – spreekt de Heer – keer nu terug tot mij met heel je hart en begin te 
vasten, te treuren en te rouwen. Niet je kleren moet je scheuren, maar je hart. Keer 
terug tot de Heer, jullie God, want Hij is genadig en liefdevol, geduldig en trouw, en 
tot vergeving bereid. Misschien herroept Hij zijn vonnis, komt Hij erop terug en laat 
Hij toch iets van zijn zegen over, zodat jullie weer graan en wijn kunnen offeren aan 
de Heer, jullie God. »» (Joël 2:12-14) 
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4 – God weer terug in Holland! 
De misoogsten in de trant van de profeet Joël zijn niet anders zijn dan een aanmaning om 
in boete en berouw voor Gods troon te staan: Heer, spaar uw volk; laat niet met uw erfdeel 
spotten! Herstel uw Glorie. Een totale ondergang, dat dúlt uw grote Naam niet. Denk toch 
aan uw verbond, vast verzegeld met Jezus’ bloed! (Als u het boek Joël, een der korte boe-
ken, in zijn geheel leest komt deze thematiek duidelijk naar voren.) 
 
Meen niet dat dit gebed vruchteloos zal zijn. God heeft een plan met Nederland. Of de 
mensheid in groter verband Gods aanmaningen ter harte zal nemen, valt te bezien. Maar 
voor Nederland, dat lage landje aan de zee, heerst geen twijfel. Staat niet op Da Costa’s 
grafzerk in de Nieuwe Kerk: “O Nederland! Gij zult eens weer het Israël van ‘t Westen 
worden! God zal uw Kerk met licht omgorden, uw Koningen met Davids eer!” Da Costa 
ging zelfs zover dat hij dichtte: “Nog eenmaal zal zich alles buigen voor Holland onder 
Jesses vaan.” De God van Israël was voor hem tevens de God van Nederland; voor hem 
hadden beide naties een eigen plaats in Gods heilsgeschiedenis. En in die functie zag hij 
“een drievoudig snoer, hetwelk niet licht verbroken worden zoude” – dat ook wel gekend 
is als God, Vaderland en Oranje! 

Een nationaal rouwbeklag zal ook een sanering inhouden van het Nederlands staatsbestel, 
waar rechtsverkrachting de klok slaat. De rechtsbetrachting is slechts schuim, een loze 
kreet! Op een blog schreef een zekere Nico onlangs: 

«« Voor mij zijn politiek en rechtspraak net soaps, een bezigheid waar vooral 
corrupte lieden uit onze samenleving zich mee bezighouden. Maar ja, dat is niets 
nieuws… Voor mij verklaart dit waarom Jezus zich niet met politiek wenste bezig te 
houden, want “Mijn koninkrijk is niet van deze wereld”. (Joh. 18:36) Hij hield en 
houdt zich bezig met wat er in de harten van mensen leeft. Uiteindelijk is dát de plaats 
waar elke revolutie begint, zodat mensenlevens, gezinnen en zelfs hele 
samenlevingen van aard kunnen veranderen. »»  

Een droom komt mij in herinnering van een goede kennis van mij, zo’n veertig jaar gele-
den. In een pikdonkere ruimte lag een vrouw bewusteloos op de grond uitgestrekt, in uiter-
ste nood door de verpeste lucht die daar hing. Haar mond lag vlakbij de drempel waar-
onder een klein beetje frisse lucht kwam, net genoeg om in leven te blijven. Plots werd de 
deur opengegooid en was de zaak gered. Die vrouw moest Nederland voorstellen en de-
geen die de deur opengooide was natuurlijk Christus. Dominee Hermanus Hofman wor-
stelde omstreeks 1930 met ons land en volk voor Gods aangezicht. In een befaamd gewor-
den droom zag hij een nieuw Holland verrijzen, waar recht en gerechtigheid woonden en 
Gods Woord weer de plaats innam zoals God dat wil in staat, kerk en maatschappij. En 
riep hij door vreugde overmand: “God weer terug in Holland; Christus' Koninklijk ambt 
hersteld; ons volk weer één!”, zodat het gezegde in vervulling kwam: 

«« Dan zal gebeuren dat Ik mijn geest uitstort over al wat leeft. Jullie zonen en 
dochters zullen profeteren, oude mensen zullen dromen dromen, en jongeren zullen 
visioenen zien; zelfs over slaven en slavinnen zal Ik in die tijd mijn geest 
uitstorten. »» (Joël 3:1-2) 

Hubert Luns 
 

 
[gepubliceerd in “Profetisch Perspectief”, winter 2011 – Nr. 73] 
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Noten 

(1) Amos 3:4, 7: “Brult ooit een leeuw in het struikgewas als hij geen prooi heeft? (…) Zo 
doet God, de Heer, niets zonder dat Hij zijn plan heeft onthuld aan zijn dienaren, de pro-
feten.” De leeuw brult pas nadat hij de prooi heeft gevangen, maar de Heer brult via zijn 
profeten reeds bij voorbaat, de tekenen en waarschuwingen gevend voor wat komen gaat. 
Dat geeft de prooi kans zich daaraan – door middel van boete en berouw – te onttrekken. 
Gods brullen van de rampen die hij voor het volk in gedachte heeft, is daarom een genadig 
brullen. Zie de verzen 12 t/m 15 (ingekort): 

«« Zoals een herder uit de muil van een leeuw niet meer dan een paar botten weet te 
redden of een stukje oor, zo zal er ook niemand worden gered van hen die op hun 
bedden hangen en achterover leunen op hun divans. Luister naar deze woorden en 
waarschuw: De dag komt dat Ik het land voor zijn misdaden straf met de totale 
verwoesting en vernietiging. »» 

 
(2) Ivan Panin (1855 - 1942) was een Russisch immigrant in de Verenigde Staten. Hij was 
een welbekend aanhanger van het atheïsme. Toen hij in de tachtiger jaren naar buiten 
bracht dat hij tot Christus was bekeerd, was dit meteen voorpagina-nieuws. Door zijn 
talenkennis kon hij de Bijbel in zijn originele talen lezen. Hij heeft een aansluitende bijbel-
chronologie gemaakt, uitsluitend gebaseerd op de interne logica van de Bijbel zelf, een 
enorm karwij. Voor elk ontdekt jaartal heeft hij een grondige verklaring gegeven. Een aan-
tal onoplosbare chronologische hindernissen in het Oude Testament heeft hij kunnen op-
lossen dankzij indicaties in het Nieuwe Testament. Volgens zijn chronologie werd Jezus in 
het jaar 3.999 ná Adam geboren. 
 
(3) Ezechiël 4:16 : “Daarna zei Hij: ‘Mensenkind, Ik ga in Jeruzalem de broodstok bre-
ken, ze zullen mondjesmaat brood eten en zich zorgen maken.” Er staat broodstok in de 
grondtekst. In Zweden maakt men tegenwoordig, net als in het oude Israël, ronde broden 
met een gat in het midden, die bij de bakker op stokken worden geschoven. De gebroken 
broodstok betekent dus hongersnood.  
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