Toekomst
verwachting

WAT VERWACHTEN WIJ?

DE MARANATHA-BEWEGING

Er staat ons nog één heilsfeit te verwachten:
 de terugkeer van Jezus,
 de doorbraak van het Koninkrijk van God,
 de Nieuwe hemel en de Nieuwe aarde.

Deze beweging dankt haar naam aan het
Aramese woord Maranatha uit 1 Kor.16,22
(betekent: ‘de Heer komt’). Door een sterk
accent te leggen op de wederkomst, wilde men
aandacht vragen voor een achtergesteld thema
in de theologie en in de prediking.

onze Heer is onderweg

Handelingen 1 vers 11:
‘Jezus, die uit jullie midden in de hemel is
opgenomen, zal op dezelfde wijze
terugkomen…’

2 Petrus 3 vers 13:
‘Maar wij vertrouwen op Gods belofte en
zien uit naar een nieuwe hemel en een
nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.’

De gemeente van Jezus leeft in blijde
verwachting en ziet uit naar dat moment.
Ze benut de tijd die er nog is om het Goede
Nieuws van God bekend te maken.
Vrije Evangelische Gemeente Heerde

Pastorale handreiking 27

In Nederland zijn de namen van J. en H.C.
Verhoeve verbonden aan het begin. Meest
bekend werd later Johannes de Heer (1866-1961)
De Maranatha-beweging heeft er toe bijgedragen
dat diverse Vrije Evangelische Gemeenten in ons
land ontstonden. Mensen kwamen tot bekering
tijdens samenkomsten en misten in de kerken de
vrolijke liederen en de bevlogen verkondiging.
Op bestaande (oudere) Vrije Evangelische
Gemeenten (waaronder Heerde) had deze
beweging minder invloed.
Het bracht wel een tweestromenland in de Bond
van VEG in Nederland.

Mattheüs 24 vers 14:
‘pas als het goede nieuws over het koninkrijk in
de hele wereld wordt verkondigd als getuigenis
voor alle volken,
zal het einde komen.’

Schema eindtijdverwachting van de M-beweging

IS DIT EEN TYPISCH VEG THEMA?

CONFERENTIES EN ANDERE MOMENTEN

Soms wordt ‘de toekomstverwachting’ door
buitenstaanders als een typisch thema van de
Vrije Evangelische Gemeenten gezien.
Samen met andere geloofsgemeenschappen en
kerken worden zij ‘chiliasten’ genoemd, naar een
onderdeel van de toekomstverwachting: het
duizendjarig vrederijk. (chilios = duizend)

Johannes de Heer was een bekend evangelist.
Hij ging voor in samenkomsten van de eigen
Maranatha-beweging, maar werd ook door
andere kerken en kringen gevraagd te spreken.
Bekend waren de driedaagse conferenties die in
het hele land georganiseerd werden, soms in een
tent, soms in een zaal, maar ook wel in kerken.
Er was grote belangstelling. Men zong andere
liederen dan men gewend was. Deze waren
veelal afkomstig uit Engeland en de VS van
Amerika en werden in het Nederlands vertaald.
Uiteindelijk werden ze vanaf 1905 in een
liederenbundel verzameld die de naam van de
evangelist droeg.

Door de contacten met de Maranatha-beweging
en onder invloed van voorgangers die mede door
deze stroming gevormd waren, kwam het thema
nadrukkelijk terug in de zondagse diensten en in
de vorming en toerusting van de leden. In het
catechesemateriaal werd een speciaal hoofdstuk
gewijd ‘over de toekomst des Heren’.
Enkele OT profeten (Ezechiël, Daniël, Zacharia)
vormden een belangrijke inspiratiebron. Maar
natuurlijk ook de woorden van Jezus over dit
thema en de NT brieven die op deze materie
ingaan.
Een belangrijke gids was, is en blijft het laatste
Bijbelboek: de Openbaring van Johannes.
Openbaring 1 vers 1:
‘Openbaring van Jezus Christus, die Hij van
God ontving om aan de dienaren van God te
laten zien wat er binnenkort gebeuren moet.’

Het Zoeklicht is de naam van het tweewekelijkse
tijdschrift dat sinds 1919 wordt uitgegeven en tot
de oudste nog verschijnende tijdschriften van
Nederland behoort. Het tijdschrift is gewijd aan
het onderzoek der Schriften en de Tekenen der
Tijden en was eigenlijk een voortzetting van het
in 1897 door De Heer opgerichte maandblad
Maranatha. De Heer komt! Nu telt het tijdschrift
iets minder dan 10.000 abonnees.

BLIJF WAAKZAAM

De aandacht voor de toekomstverwachting is
bedoeld om christenen waakzaam te laten zijn.
Actuele gebeurtenissen mogen verbonden
worden met Bijbelse profetieën en met woorden
die Jezus sprak tijdens zijn rondwandeling op
aarde.
In de meeste kerken vormt de eschatologie (de
leer over de laatste dingen) nu een onderdeel
van het Bijbel-leesrooster.
In de meeste Vrije Evangelische Gemeenten zijn
de driedaagse conferenties verdwenen. Deze
vorm trekt niet meer de belangstelling die men
vroeger had.
De gemeente van de terugkerende Jezus zal het
profetisch getuigenis in elke tijd moeten laten
klinken en ze zal ook zelf waakzaam moeten
blijven.
Hij komt, Hij komt, de aarde richten,
Hij komt, o volken wees verblijd,
Hij komt zijn koninkrijk hier stichten,
Zijn heil en zijn gerechtigheid
Psalm 98

