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s. G. de Lange

Uitleg bij Daniël, Openbaring en Jezus’ rede op de Olijfberg

Als Zijn discipelen vragen naar de voleinding van de wereld en Zijn we-
derkomst, gaat Jezus zitten op de Olijfberg. Hij neemt de tijd voor dit be-
langrijke onderwerp. Opmerkelijk genoeg verwijst Jezus  naar de profeet 
Daniël en waarschuwt Zijn volgelingen om waakzaam te blijven.
God Zelf moedigt ons aan om Zijn Woord te onderzoeken en geeft stukje 
bij beetje meer inzicht, zo ervaart auteur Gerard de Lange, In Bijbelse 
toekomstverwachting geeft de emeritus predikant van de Nederlands 
Gereformeerde Kerk in Ede uitleg bij het boek Daniël, Openbaring en 
Jezus’ rede op de Olijfberg. 
De Langes doctoraalscriptie aan de Theologische Universiteit Apeldoorn 
over de verwoestende gruwel in Daniël en in de Evangeliën vormt de basis 
voor dit werk dat een heldere en eenvoudige uitleg geeft van de eindtijd. 
Het licht niet alleen het boek Daniël en Jezus’ rede over de laatste dingen 
toe maar behandelt ook alle hoofdstukken van het boek Openbaring.
De auteur gebruikt aansprekende beelden ter verduidelijking. Zo ziet hij 
de verkondiging van het Evangelie als een steen die in het water wordt 
gegooid. Als watergolven vanuit een steen in Jeruzalem reist het Evange-
lie naar de einden der aarde om terug te keren tot waar ze ontstonden: 
in Jeruzalem.

Prof. dr. J. Hoek, hoogleraar aan de PThU te Groningen en ETF te Leuven 
en docent CHE in Ede, schrijft in zijn nawoord bij dit boek:
 
[Bijbelse toekomstverwachting is] een inhoudsrijke studie over de toekomstver-
wachting van de christelijke gemeente en het leven in de eindtijd. […] Er zijn wel 
tekenen der tijden, signalen van de eindtijd, zoals oorlogen, hongersnoden, epi-
demieën, […] en, positief, de uitstorting van de Heilige Geest […] de wereldwijde 
verbreiding van het evangelie en niet te vergeten: datgene wat er in de eindtijd 
met het volk Israël gebeurt. Deze tekenen houden de gelovigen waakzaam. Ze mo-
gen niet verleiden tot allerlei berekeningen. Het gaat om de houding van intense 
verwachting waarin de bruidsgemeente roept: ‘maranatha!’, ‘kom, Heere Jezus!’
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Wat we kunnen weten over de eindtijd, 

wat we mogen hopen en wat we moeten doen

BijBelse 
toekomstverwachting

Ds. G. de Lange

Leer van de vijgenboom deze les: 

zo gauw zijn takken uitlopen en in blad schieten, 

weet je dat de zomer in aantocht is.
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