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Inleiding 
 
Het boek Openbaringen is het enige profetische boek van het Nieuwe Testament. In profetie 
kan gevonden worden in welke tijd wordt geleefd en wat de toekomst zal zijn. Het geeft 
houvast voor de gelovigen. Zo ook het boek Openbaringen, wat profetie bevat voor 
christelijk tijdperk. Er zijn verschillende stromingen die deze profetische teksten elk op hun 
eigen manier interpreteren. 
 
Ze kunnen samengevat worden in de Preteristische, Historische en Futuristische visie of 
interpretatie. (Preterisme, Historicisme en Futurisme) Deze hebben hun eigen varianten en 
ze hoeven elkaar niet uit te sluiten. 
 
Deze notitie heeft niet als doel om verschillende visies te beoordelen. Maar om het juiste 
begrip te vormen van met name de Historisch visie, in contrast met de Preteristische en 
Futuristische visie. De Historische visie is gekomen met de Protestanten die de Paus als 
antichrist zagen, domineerde lange tijd, werd uitgewerkt door de Puriteinen, maar verdween 
nagenoeg in de 20e eeuw.  
 
De Historische visie of historische interpretatie van het boek Openbaringen, kenmerkt zich 
hierin dat de inhoud van Openbaringen betrekking heeft op de gehele christelijke periode, de 
periode van de kerk. De antichristelijke macht heeft als zwaartepunt de middeleeuwen. Het 
behoeft geen betoog dat deze visie een doorn in het oog is van de Rooms-katholieke kerk.  
 
 
Hieronder volgen de drie hoofd richtingen van de profetie uitleg van Openbaringen. 
 
Preterisme 
 
Preterisme in absolute zin gelooft dat alle profetieen in Openbaringen al zijn vervuld in de 
eerste eeuwen. Dit gaat vaak samen op met vervangingstheologie. De antichrist is dan al 
geweest en de opstanding der rechtvaardigen (Openb.20) wordt vergeestelijkt. Dit is in 
tegenstelling tot algemeen Historicisme, waarbij de Protestantse visie de antichrist als een 
actuele macht stelt. En dit niet als vervuld beschouwd (preterisme) of als toekomstig 
(futurisme). 
 
Er wordt ook wel over een gedeeltelijk preterisme gesproken. Het verschil is dat bepaalde 
dingen dan in de toekomst liggen, zoals b.v. de Dag des Heeren. Er kunnen dan wel 
verbanden liggen met historicisme, maar het onderscheidt zich altijd hiervan, omdat het bijna 
het gehele 2000 jarig christendom ongemoeid laat. 
 

1 



 
Oorsprong: Preterisme werd als zodanig duidelijk door het Katholieke verweer tegen 
de Protestanten.  
 
Huidig: Moderne theologen als N.T. Wright gebruiken een vorm van half preterisme. 
De antichrist is voorbij, het duizendjarig rijk ook, maar de wederkomst is nog 
toekomst. 
 
De duur van de antichrist: 3,5 jaar. (Rond het jaar 70) 
 
Toekomst verwachting: einde der tijden komt eraan, de Heere Jezus verschijnt op 
de wolken. 

 
 
 
Historicisme 
 
De historische visie is een letterlijke interpretatie van het boek Openbaringen. De uitleg van 
het boek Openbaringen omvat de periode van de eerste eeuw tot de wederkomst. Kern 
hierbij is de regering van de antichrist en zijn verwachtte val.  
 
Een van de meest gedurfde opvatting onder de christenen is die van de Protestanten, nl. dat 
de antichrist in de kerk zit. Dit is de kern van het Historicisme, de pauselijke macht zelf is de 
antichrist. Door deze visie kwam er meer aandacht voor de val van de antichrist, waarop een 
herstel van de kerk op aarde zou volgen, samen met de bekering van de Joden. 
 
Deze visie is vooral door de Puriteinen uitgewerkt. Zij zien de duur van de antichrist als een 
lange periode (1260 jaar) die midden in het christelijk tijdperk ligt. Rond Constantijn de Grote 
begon die macht op te komen en met de Reformatie begon die macht te vervallen. 
 

Oorsprong: Gelijktijdig met de Reformatie opgekomen, o.a. door Luther en Calvijn. 
Later vooral door de Puriteinen verder ontwikkeld. 
 
Huidig: Historicisten zijn er maar weinig meer. Het is buiten beeld geraakt. 
Protestanten hebben de visie ingeruild voor de populaire Futuristische visie. 
 
De duur van de antichrist: 1260 jaar. (met een opkomst en verval periode, wat 
samen zo'n 2000 jaar beslaat.) 
 
Toekomst verwachting: kerkelijke opwekking samen met de bekering van de Joden 
voor een periode (aangeduid als duizend jaar) en daarna het einde der tijden. 
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Futurisme 
 
De Futuristische visie richt zich op de nog steeds toekomstige periode van de regering van 
de antichrist.  
 
De Futuristische visie komt ook voort uit het Katholieke verweer tegen de Protestanten. In de 
reformatorische kerken veranderde de visie van Historisch naar Futuristisch in de 20e eeuw. 
In de orthodoxe kerken vond dat vooral plaats na de oorlog. Vooral de evangelische kerken 
hebben de nadruk gelegd op deze visie waarbij de antichrist nog moet komen.  
 

Oorsprong: De Futuristische visie komt (evenals preterisme) voort uit het Katholieke 
verweer tegen de Protestanten. Met de stichting van de staat Israel en de opkomst 
van de evangelischen, de afschaffing van de vervangingsleer en verwachting van het 
herstel van Israel, heeft de Futuristische visie een enorme vlucht genomen en wordt 
door velen gebruikt. 
 
De duur van de antichrist: 3,5 jaar. (in de toekomst) 
 
Toekomst verwachting: 3,5 jarige regering van de antichrist (vaak samen met de 
Opname) en daarna bekering van de Joden en duizend jarig vrederijk. Daarna het 
einde der tijden.  

 
 
Overlappingen 
 
In Nederland wil men zich nog wel eens op de historische visie beroepen, terwijl er 
verschillende preteristische elementen inzitten. Hier heeft het boek Openbaringen betrekking 
op de eerste eeuw na Christus. Vaak is dat een combinatie van een zgn. heils-historische 
uitleg die ook futuristische elementen bevat. Daar is dan het "duizend jarig rijk" begonnen 
met Constantijn de Grote. Beiden laten een belangrijk deel liggen waar juist de historische 
visie betrekking op heeft, en dat is de grootste periode van het christelijk tijdperk, wat als 
zwaartepunt de middeleeuwen heeft. Daarom past deze visie niet onder de 
algemeen-historische visie waarin het boek Openbaringen de periode van de eerste eeuw 
tot de wederkomst omvat. Over het algemeen hebben ook onze scholen (Apeldoorn, 
Kampen, VU, Ger. Gem. enz.) deze visie overgenomen, hoewel ze protestants zijn. Het is 
eigenlijk niet fair om deze visie onder historische visie te houden omdat deze op het 
belangrijkste punt afwijkt. 
 
 
Ontwikkeling van de Historische visie  
 
De Historische visie komt direct van de Protestantse overtuiging dat de Paus de antichrist is. 
Op basis daarvan kwam er een nieuwe uitleg van Openbaringen. Op basis van het jaar-dag 
principe uit de profetie van Ezechiel werd de duur van de antichrist op 1260 jaar gesteld. In 
de moeilijkste tijden van brandstapels en inquisitie werd daarin troost gevonden en uitzicht 
op betere tijden. Het zijn voornamelijk de Puriteinen geweest die deze visie verder hebben 
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uitgewerkt. Op basis van het zogenaamde syncronisme (Joseph Mede) werd een periode 
van opkomst, regering (1260 jaar) en verval gekenmerkt van de antichrist. Daarmee kwam 
de gehele christelijke periode van zo'n 2000jaar te liggen onder de beschrijving van het boek 
Openbaringen. Het boek Openbaringen zag men als troostboek voor de hele christelijke 
periode. Er ging altijd een sterke toekomstverwachting mee gepaard met oog voor de 
bekering van Israel en het herstel van de kerk. Hierbij kwam er oog voor een komende 
heilstijd (millennium) waar verschillende visies op waren. 
 
De ontwikkeling van deze historische visie onder de Puriteinen was van groot belang en was 
de oorzaak van een breed gedragen opstand tegen het pausdom.  De Puriteinen vonden 1

juist daarin legitimiteit volgens recente wetenschappelijke onderzoeken.  Het plaatste hun 2

geschiedenis in een nieuw perspectief.  
 
De (algemeen) historische visie  wordt op de website http://www.historicism.net/ als volgt 
omschreven: 
 
"Historicisten zijn het eens over de volgende punten: 
 

● Het "Jaar-Dag" principe - In profetische taal: een dag van symbolische tijd is een jaar 
van daadwerkelijke, historische tijd. 

● De "tijd, tijden en een halve tijd ',' 3 1/2 jaar", "1260 dagen", en "42 maanden" 
periode, wat zeven keer voorkomt in Daniel en Openbaringen, wordt opgevat door 
Historicisten als een periode die door de geschiedenis heen moet worden vervuld. 

● Alle Historicisten geloven dat het pausdom de Anti-Christ is, de Man van Zonde van 
2Thessalonicensen 2, en het Beest van Openbaring 13. 

● Historicisten zijn het erover eens dat Openbaring 9 spreekt van de islamitische plaag 
die de christenheid treft. 

● Alle Historicisten zijn het erover eens dat het boek Openbaringen de 
kerkgeschiedenis profeteert, vanaf het Apostolische tijdperk tot de toekomstige 
tweede komst van Jezus Christus. 

 
De Historische uitleg van Openbaringen was de standaard interpretatie van Wycliffe tot 
Spurgeon (500 jaar) en staat bekend als de protestantse interpretatie in duidelijk contrast tot 
Preterisme en Futurisme, wat jezuïetische interpretaties zijn, bedacht tijdens de 
Contrareformatie. De reformatorische belijdenis geschriften hebben de Historische 
interpretatie overgenomen. Hieronder zijn: de Ierse Artikelen (1615), de oorspronkelijke 
Westminster Confession of Faith (1646), het Savoy Declaration (1658), en de London 
Baptist Confession (1688)." 
 
In onze belijdenisgeschriften wordt er niet expliciet over deze toekomstleer gesproken. Maar 
de context geeft het antichristelijke Katholieke rijk duidelijk weer. 
 
 
 

1 Jue, J. K. (2003). "Heaven upon earth": The apocalyptic thought of Joseph Mede (1586-1638) 
2 Idem, pg. 3 
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___ 

Update: zie voor een goed overzicht van de drie visies:  

https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Tribulation  
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