De zeventigste Jaarweek van Daniël
Abraham
De geschiedenis van het volk Israël begon bij de roeping van Abraham, ongeveer 4.000 jaar
geleden. Vanaf Abraham tot aan de komst der Wet: 430 jaar
Periode van Wet tot het kruis is ongeveer: 1.600 jaar
Periode van onze Bedeling der Genade : 2.000 jaar
Abraham werd, op grond van geloof, door de Heere opgeroepen zijn huis en haard te
verlaten om te gaan naar een door Hem aangewezen land. Dit land zou de Heere aan
Abraham en zijn Z(z)aad geven tot eeuwig erfdeel. En zij zouden beloften en zegeningen
ontvangen op grond van hun trouw aan het Woord van God. God beloofde dat het Z(zaad)
van Abraham zo talrijk zou zijn als de sterren des Hemels en als het zand dat aan de oever
der zee is. Abraham en zijn vrouw Sarah werden op wonderbaarlijke wijze vruchtbaar en
ontvingen Izaäk. En Izaäk en zijn vrouw Rebekka werden ook op wonderbaarlijke wijze
vruchtbaar en kregen twee zonen, Ezau en Jacob.
Hij neemt het eerste weg, om het tweede te stellen
En hoewel Ezau eerst geboren werd, verkiest de Heere Jacob boven Ezau. Dit als uitbeelding
van het feit dat de Heere niet het eerste, het oude, natuurlijke en zondige leven van de mens
kiest, maar het tweede, nieuwe, geestelijke en gelovige leven van de mens. De Heere kiest
alleen die mens, die zijn vertrouwen stelt op de Levende God en Zijn Woord. En alleen
gelovigen in Christus zullen delen in beloften, zegeningen en erfenissen van God. De Heere
rekende Jakob tot eerstgeborene en gaf aan Jakob het eerstgeboorterecht.
Twaalf zonen, twaalf stammen
De lijn in verband met het ontvangen van de zegeningen en de beloften van God liep dan
ook via Jakob. Jakob verwekte twaalf zonen en één dochter. God veranderde de naam van
Jacob in Israël. Deze twaalf zonen groeiden uit tot twaalf stammen en dus tot één groot volk
onder de naam Israël. En de twee zonen van zijn zoon Jozef, Manasse en Efraïm, rekent
Jakob tot zijn eigen zonen. Normaal gesproken horen eerstgeboorterecht en priesterschap
en koningschap bij de eerstgeborene maar Jakob geeft het koningschap aan de stam van
Juda. Het priesterschap geeft hij aan de stam van Levi. En Jakob geeft het
eerstgeboorterecht onder Israël aan de stam van kleinzoon Efraim.
Uit de slavernij verlost
Na tot slavenvolk geweest te zijn in Egypte, wordt het volk Israël door de Heere, via Mozes,
verlost uit Egypte. Bij de Berg Sinaï wordt het volk Israël de vrouw van de Levende God,
Jehovah. Daar ontvangt zij het Woord van God en krijgt zij de verantwoordelijkheid om het
Woord van God bekend te maken aan de leden van het volk en aan de andere volkeren op
de aarde. Na een woestijnreis van veertig jaar wordt het volk Israël door de Heere, via Jozua
gebracht naar haar woning; het door de Heere beloofde Land Israël. Daar stonden overigens
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wel enkele plichtplegingen tegenover. Zo zou het land zes jaren bewerkt mogen worden
maar in het zevende jaar zou het land rust hebben. Er zou dat jaar niets op worden
verbouwd. Maar het zesde jaar zou het land zoveel opbrengen dat het ook voor het zevende
jaar genoeg zou zijn.
Leviticus 25
1 Verder sprak de HEERE tot Mozes, aan den berg Sinaï, zeggende:
2 Spreek tot de kinderen Israëls, en zeg tot hen: Wanneer gij zult gekomen zijn in dat land,
dat Ik u geve, dan zal dat land rusten, een sabbat den HEERE.
3 Zes jaren zult gij uw akker bezaaien, en zes jaren uw wijngaard besnijden, en de inkomst
daarvan inzamelen.
4 Doch in het zevende jaar zal voor het land een sabbat der rust zijn, een sabbat den HEERE;
uw akker zult gij niet bezaaien en uw wijngaard niet besnijden.
Splitsing van de stammen
Hoewel de Heere haar Man en Koning is, wil het volk Israël, net als al die andere volkeren
een tastbare koning. En de Heere geeft haar eerst koning Saul uit de stam van Benjamin tot
koning over alle stammen van Israël. Maar de volgende koningen komen uit de stam van
Juda, zoals door Jakob voorzegd was. Koning David is uiteindelijk koning over de twaalf
stammen van Israël. De zoon van David, Salomo, is vervolgens ook koning over de twaalf
stammen van Israël. En ook de zoon van Salomo, Rehabeam, is vervolgens koning over de
twaalf stammen van Israël. Maar bij deze Rehabeam gaat het mis want Rehabeam eist teveel
belasting van het volk. Daardoor willen de tien stammen niet meer geregeerd worden door
koning Rehabeam. Met een splitsing binnen het twaalf stammenrijk als gevolg. Rehabeam
blijft koning over twee stammen van Israël, namelijk over Juda en Benjamin. En de tien
stammen kiezen zich een koning uit de stam van Efraim, namelijk Jerobeam. En het
bijzondere is dat deze tien stammen nu Israël genoemd worden door de Heere. De Heere
God, de Man van de twaalf stammen van Israël, heeft nu ineens twee vrouwen:
De vrouw Juda = De 2-Stammen van Israël
De vrouw Efraïm = De 10-Stammen van Israël
Ontrouw
Maar de tien stammen van Israël werden de Heere ontrouw door afgoderijen. En na vele
waarschuwingen maakt de Heere gebruik van de expansiedrift van het vijandige volk der
Assyriërs om de tien stammen van Israël te verstrooien onder de andere volkeren. Dus in het
jaar 722 BC werd deze vrouw van de Heere uit Zijn huis Israël gezet. De tien stammen zijn tot
op vandaag nog steeds verstrooid onder de heidense volkeren. Maar de andere vrouw van
de Heere, Juda, de twee stammen van Israël, bleef in het Land. Maar aangezien Juda het
Woord van de Heere ook niet trouw bleef, kwam er ook een oordeel over Juda.
Het volk Israël had in het zevende jaar het Land rust moeten geven door het Land niet te
bebouwen. Maar gedurende 490 jaar had het volk Israël het Land in het zevende jaar, geen
rust (sabbatjaar) gegeven. De akkers moesten dus al die 490 jaar, zonder enige rust,
dienstbaar zijn aan het volk.
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Babel
Daarom zorgt de Heere er nu Zelf voor, dat de akkers rust krijgen gedurende 70 jaar. Want
490 : 7 = 70. Juda, de twee stammen van Israël, wordt voor zeventig jaar weggevoerd naar
Babel. Zo kregen de akkers uiteindelijk toch rust. Juda was nu zelf dienstbaar aan Babel voor
zeventig jaar. Tijdens haar periode in Babel wordt ze bekend onder een andere naam; het
Joodse volk. Deze dienstbaarheid aan Babel was van 606 BC tot 536 BC. Daarna mocht Juda,
het Joodse volk, weer terugkeren naar Israël en naar Jeruzalem. Dat moest ook wel, want de
Messias uit de stam van Juda, zou immers in Bethlehem geboren worden, te midden van het
Joodse volk.
Profeet Daniël
In Mattheüs vierentwintig noemt de Heere Jezus het Bijbelboek Daniël en Hij geeft een
waarschuwing mee om grote aandacht te hebben voor het profetisch Woord.
Mattheus 24
15 Wanneer gij dan zult zien den gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door Daniël,
den profeet, staande in de heilige plaats; (die het leest, die merke daarop!)
Een van de eersten die naar Babel weggevoerd werd, was de profeet Daniel. Daniel was uit
de stam van Juda en was één van de prinsen uit het koningshuis van David. Daniel was een
gelovige en daarom maakte de Heere Zijn plannen aan Daniel bekend. Bijvoorbeeld over de
volgorde van de nog komende wereldrijken. En over de Komst van de Heere Jezus Christus,
de Messias. En ook over de zwaarste periode in de geschiedenis van het Joodse Volk. En over
de wedergeboorte van het Joodse volk en vervolgens heel het volk Israël. En over de komst
van een Israëlitisch wereldrijk onder de Heerschappij van de Messias. En tegen het einde van
deze zeventig jaar van ballingschap in Babel, krijgt Daniel een profetie over zeventig
jaarweken (= 490 jaar)
Daniël 9
16 O Heere! naar al Uw gerechtigheden, laat toch Uw toorn en Uw grimmigheid afgekeerd
worden van Uw stad Jeruzalem, Uw heiligen berg; want om onzer zonden wil en om onzer
vaderen ongerechtigheden, zijn Jeruzalem en Uw volk tot versmaadheid bij allen, die rondom
ons zijn.
17 En nu, o onze God! hoor naar het gebed Uws knechts, en naar zijn smekingen; en doe Uw
aangezicht lichten over Uw heiligdom, dat verwoest is; om des Heeren wil.
18 Neig Uw oor, mijn God! en hoor, doe Uw ogen op, en zie onze verwoestingen, en de stad,
die naar Uw Naam genoemd is; want wij werpen onze smekingen voor Uw aangezicht niet
neder op onze gerechtigheden, maar op Uw barmhartigheden, die groot zijn.
19 O Heere, hoor! o Heere, vergeef! o Heere, merk op en doe het, vertraag het niet! Om Uws
Zelfs wil, o mijn God! Want Uw stad, en Uw volk is naar Uw Naam genoemd.
20 Als ik nog sprak, en bad, en beleed mijn zonde, en de zonde mijns volks van Israël, en mijn
smeking nederwierp voor het aangezicht des HEEREN, mijns Gods, om des heiligen bergs wil
mijns Gods; 21 Als ik nog sprak in het gebed, zo kwam de man Gabriël, dien ik in het begin in
een gezicht gezien had, snellijk gevlogen, mij aanrakende, omtrent den tijd des avondoffers.
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22 En hij onderrichtte mij en sprak met mij, en zeide: Daniël! nu ben ik uitgegaan, om u den
zin te doen verstaan.
23 In het begin uwer smekingen is het woord uitgegaan, en ik ben gekomen, om u dat te
kennen te geven; want gij zijt een zeer gewenst man; versta dan dit woord, en merk op dit
gezicht.
24 Zeventig weken zijn bestemd over uw volk, en over uw heilige stad, om de overtreding te
sluiten, en om de zonden te verzegelen (= dat er nooit meer aan gedacht wordt door de
Heere), en om de ongerechtigheid te verzoenen, en om een eeuwige gerechtigheid aan te
brengen, en om het gezicht, en den profeet te verzegelen (= voor het Joodse Volk zal dit
profetisch woord zeventig Jaarweken verborgen blijven), en om de heiligheid der heiligheden
te zalven.
25 Weet dan, en versta: van den uitgang des woords, om te doen wederkeren, en om
Jeruzalem te bouwen, tot op Messias, den Vorst, zijn zeven weken, en twee en zestig weken;
de straten, en de grachten zullen wederom gebouwd worden, doch in benauwdheid der
tijden.
26 En na die twee en zestig weken zal de Messias uitgeroeid worden (= gedood, gekruisigd),
maar het zal niet voor Hem zelven zijn (= ‘Hij zal niet hebben’ het geopenbaard Koninkrijk op
aarde); en een volk des vorsten, hetwelk komen zal, zal de stad en het heiligdom verderven,
en zijn einde zal zijn met een overstromenden vloed (= met gebruikmaking van andere
volkeren), en tot het einde toe zal er krijg zijn, en vastelijk besloten verwoestingen.
27 En hij zal velen het verbond versterken een week; en in de helft der week zal hij het
slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden, en over den gruwelijken vleugel zal een
verwoester zijn, ook tot de voleinding toe, die vastelijk besloten zijnde, zal uitgestort worden
over den verwoeste.
Gabriël is niemand anders dan de Heere Jezus Christus. Hij is de Engel Gods.
Gabriël = layrbg = Gabber El = Vriend van God
layrbg =Gabori El = Mijn God is Machtig; Mijn Machtige God
= Mijn Held is God; Machtig Man Gods; God Die de overhand heeft;
Ik sta voor het Aangezicht Gods;
Ik Ben de Verschijning en het Aangezicht Gods
(Ook Michaël is typologisch de Heere Jezus Christus. Michaël betekent ‘wie is als God’)
Zeventig Jaarweken zijn 490 jaren
Daniël 9
24 Zeventig weken zijn bestemd over uw volk, en over uw heilige stad, om de overtreding te
sluiten, en om de zonden te verzegelen, en om de ongerechtigheid te verzoenen, en om een
eeuwige gerechtigheid aan te brengen, en om het gezicht, en den profeet te verzegelen, en
om de heiligheid der heiligheden te zalven.
Twee jaar voor het einde van de ballingschap krijgt Daniël een visioen over zeventig weken.
Die weken tellen bij nader onderzoek geen zeven dagen maar zeven jaren. Daniël krijgt een
visioen over 490 jaren. Zeventig weken = 70 x 7 jaren= 490 jaren
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Leviticus 25
8 Gij zult u ook tellen zeven jaarweken, zevenmaal zeven jaren; zodat de dagen der zeven
jaarweken u negen en veertig jaren zullen zijn.
7 x 7 jaren = 7 jaarweken
7 jaarweken = 49 jaar
Genesis 29
27 Vervul de week van deze; dan zullen wij u ook die geven, voor den dienst, dien gij nog
andere zeven jaren bij mij dienen zult.
28 En Jakob deed alzo; en hij vervulde de week van deze. Toen gaf hij hem Rachel, zijn
dochter, hem tot een vrouw.
1 week = 7 jaren
Een profetisch jaar heeft 360 dagen
Een profetisch jaar heeft driehonderdzestig dagen. Dat een Bijbelse maand dertig dagen
heeft blijkt onder andere uit het verhaal van Noach. Daar wordt gesproken over
honderdvijftig dagen is vijf maanden. Dus 12 maanden x 30 dagen = een Bijbels kalenderjaar
bevat 360 dagen. Ook in het Boek Openbaring vind je het terug in de zeven jaren van de
zeventigste Jaarweek.
Genesis 7
11 In het zeshonderdste jaar des levens van Noach, in de tweede maand, op den
zeventienden dag der maand, op dezen zelfden dag zijn alle fonteinen des groten afgronds
opengebroken, en de sluizen des hemels geopend.
Genesis 8
3 Daartoe keerden de wateren weder van boven de aarde, heen en weder vloeiende, en de
wateren namen af ten einde van honderd en vijftig dagen.
4 En de ark rustte in de zevende maand, op den zeventienden dag der maand, op de bergen
van Ararat.
De zeventigste Jaarweek bestaat uit zeven jaren. In Openbaring wordt gesproken over
2 x 1.260 dagen = 2.520 dagen : 7 jaren = 360 dagen per jaar
Openbaring 11
3 En Ik zal Mijn twee getuigen macht geven, en zij zullen
profeteren duizend tweehonderd zestig dagen, met zakken bekleed.
Openbaring 12
6 En de vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar zij een plaats had, haar van God bereid, opdat
zij haar aldaar zouden voeden duizend tweehonderd zestig dagen.
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Herstel van het volk
Daniel sprak als middelaar een gebed uit, een belijdenis, namens het volk. Hij kreeg van de
Engel Gabriël inzicht in het plan van God in verband met het herstel van het volk. De Heere
zegt tegen Daniël dat de overtreding en zonden van het volk na 490 jaar (= 70 jaarweken)
verzoend zullen worden. Ná deze 490 jaar zal het koningshuis van David en het Joodse volk
hersteld worden. Het volk Israël zal dan wonen in het Heilige Land en de Heilige Stad
Jeruzalem. Verder zegt de Heere tegen Daniël dat die 70 weken beginnen bij ‘de uitgang des
Woords’ om weer terug te keren én om Jeruzalem weer op te bouwen’. Dit zijn echter twee
heel verschillende zaken met twee verschillende jaartallen.
* het wederkeren uit ballingschap vanuit Babel was in 536 BC
( 606 BC- 536 BC )
* de verwoesting van Jeruzalem plus Tempel moest duren tot 520 BC
( 589 BC- 520 BC )
Het antwoord in Nehemia
In 536 BC, bij de terugkeer uit ballingschap, mocht de Tempel wel herbouwd worden van
Kores de Pers maar alleen het fundament werd toen gelegd want de daadwerkelijke bouw
werd tegengehouden door de Samaritanen (= overdrachtelijk de Gemeente). Het was
tenslotte nog niet de door de Heere vastgestelde tijd voor herbouw. Maar wat is dan het
tijdstip van ‘de uitgang des Woords’?
Het antwoord staat in Nehemia 2 :
In de maand Nisan, in het twintigste jaar van den koning Arthahsasta. In vers vijf staat; dat
gij mij zendt naar Juda (= het terugkeren), naar de stad der begrafenissen mijner vaderen,
dat ik ze bouwe (= opbouw van Jeruzalem en de Tempel). Dit was in het jaar 445 BC.
Nehemia 2
5 En ik zeide tot den koning: Zo het den koning goeddunkt, en zo uw knecht voor uw
aangezicht aangenaam is, dat gij mij zendt naar Juda, naar de stad der begrafenissen mijner
vaderen, dat ik ze bouwe.
We missen één Jaarweek
In Daniël negen staat; vanaf de ‘uitgang des Woords tot op Messias den Vorst zijn 7 weken
en 62 weken’. Dat zijn dus 69 weken. 69 ( jaar)weken x 7 jaren = 483 jaren.
Maar volgens de profetie uit Daniël negen zouden er echter 490 jaren (70 jaarweken)
verstrijken voordat de Messias en Koning Zich zou openbaren aan het volk Israël. Zeventig
jaarweken voordat alle schuld zou zijn vereffend. De Messias den Vorst zal verschijnen na 7
en 62 jaarweken= 69 jaarweken= 483 jaar. We missen dus in principe één jaarweek= 7 jaren
Ook is er momenteel in Israël geen voorzegde ‘eeuwige gerechtigheid’ te bekennen. Hoe zit
dat? Waar is die ene jaarweek gebleven? En wanneer komt dan die gerechtigheid?
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Gemiste kans
De Heere Jezus had ná die 69 jaarweken de Messias en Vorst van het Volk Israël kunnen zijn;
Dit was op de laatste dag van de 69 jaarweken. Op de tiende van de eerste maand, de
maand Nisan. Dit was de dag waarop het volk Israel, volgens het Oude Verbond,
verondersteld werd het Paaslam in huis te nemen. Op díezelfde dag was de Heere Jezus op
de ezel onderweg naar Jeruzalem om het Pascha te vieren…
Exodus 12
1 De HEERE nu had tot Mozes en tot Aäron in Egypteland gesproken, zeggende:
2 Deze zelfde maand zal ulieden het hoofd der maanden zijn; zij zal u de eerste van de
maanden des jaars zijn.
3 Spreekt tot de ganse vergadering van Israël, zeggende: Aan den tienden dezer maand neme
een iegelijk een lam, naar de huizen der vaderen, een lam voor een huis.
Zacharia 9
9 Verheug u zeer, gij dochter Sions! juich, gij dochter Jeruzalems! Ziet, uw Koning zal u
komen, rechtvaardig, en Hij is een Heiland; arm, en rijdende op een ezel, en op een veulen,
een jong der ezelinnen.
Het Ware Paaslam
De Heere Jezus reed die dag in de richting van Jeruzalem en vanaf de Olijfberg weende Hij
over de stad. (de Olijfberg is een type van het verborgen Koninkrijk, vanaf hier zag de Heere
Jezus over de stad Jeruzalem. Typologisch keek Hij dus vanuit het Hemels Jeruzalem op het
aards Jeruzalem. Hij heeft vanaf dat moment niet meer overnacht in Jeruzalem maar bij
Lazarus (betekent in het Hebreeuws ‘God helpt’ of ‘Hij die door God geholpen wordt’) te
Bethanië. (Bethanië= Beth Ani = Ik (ben het Huis ) )
Lukas 19
41 En als Hij nabij kwam, en de stad zag, weende Hij over haar,
42 Zeggende: Och, of gij ook bekendet, ook nog in dezen uw dag, hetgeen tot uw vrede
dient! nu is het verborgen voor uw ogen. =
Had ook gij, Jeruzalem, maar geweten dat deze dag de Vrede brengen kan. Maar dat blijft nu
verborgen (een verborgenheid) voor uw ogen.
De Heere Jezus weende omdat het Joodse volk Zijn Vrede en Koningschap afwees. De Joden
hadden op die dag Zijn Koningschap kunnen aanvaarden. ‘Och, of gij ook bekendet, ook nog
in dezen uw dag, hetgeen tot uw vrede dient!’ De Heere Jezus wist heel goed wat er nu
stond te gebeuren. Het was op de eerste dag van de week (zondag ), op de tiende Nisan, dat
de Heere Jezus op de ezel naar Jeruzalem ging. Overdrachtelijk gezien hadden de Joden deze
Pascha het Ware Lam in hun huis (volk) moeten nemen. Namelijk het Lam Gods.
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Op een rijtje
Daniël 9
24 Zeventig weken zijn bestemd over uw volk, en over uw heilige stad, om de overtreding te
sluiten, en om de zonden te verzegelen, en om de ongerechtigheid te verzoenen, en om een
eeuwige gerechtigheid aan te brengen, en om het gezicht, en den profeet te verzegelen, en
om de heiligheid der heiligheden te zalven.
25 Weet dan, en versta: van den uitgang des woords, om te doen wederkeren, en om
Jeruzalem te bouwen, tot op Messias, den Vorst, zijn zeven weken, en twee en zestig weken
Maar wat is dan het tijdstip van ‘de uitgang des Woords’?
Het antwoord staat in Nehemia 2 :
In de maand Nisan, in het twintigste jaar van den koning Arthahsasta. In vers vijf staat; dat
gij mij zendt naar Juda (= het wederkeren), naar de stad der begrafenissen mijner vaderen,
dat ik ze bouwe (= opbouw van Jeruzalem en de Tempel). Dit was in het jaar 445 BC.
Nehemia 2
5 En ik zeide tot den koning: Zo het den koning goeddunkt, en zo uw knecht voor uw
aangezicht aangenaam is, dat gij mij zendt naar Juda, naar de stad der begrafenissen mijner
vaderen, dat ik ze bouwe.
7 + 62 jaarweken = 69 x 7 = 483 jaren
De eerste 7 jaarweken = 49 jaar; werd de Tempel te Jeruzalem herbouwd.
In die periode van 49 jaar traden de profeten Ezra, Nehemia, Haggai, Zacharia en Maleachi
op. De volgende 62 jaarweken= 434 jaar; is eigenlijk de periode tussen het Oude en het
Nieuwe Testament ‘tot op Messias, den Vorst’; het moment dat de Heere Jezus weende over
de stad Jeruzalem. Het moment dat Hij Koning had kunnen zijn.
Van 445 BC, de datum uit Nehemia tot Messias den Vorst ; de Heere Jezus in 33 AD = 477
kalenderjaren in plaats van de 483 jaar uit de profetie. Het zou dus niet kloppen om als
uitgangspunt 445 BC uit Nehemia te nemen. Ware het niet dat een profetisch jaar geen
kalenderjaar is! Een profetisch jaar telt 360 dagen in plaats van 365,24 dagen van een
kalenderjaar. Als we nu gaan berekenen hoeveel profetische jaren er in 477 kalenderjaren
gaan, dan blijken er wel degelijk 483 profetische jaren te zitten tussen ‘de uitgang des
Woords tot op Messias den Vorst’.
477 kalenderjaren x 365,24 dagen = 174.219,48 dagen
174.219,48 dagen : 360 dagen
= 483 profetische jaren
In Daniël negen staat ook wanneer de zeventigste Jaarweek zal beginnen. Dus wanneer de
jaarweek die nog mist gaat beginnen. Wanneer is de aanvang van deze zeven jaren?
Daniël 9
27 En hij zal velen het verbond versterken (= hij zal met het Joodse volk dit verbond
bekrachtigen) een week; en in de helft der week (= na 3 ½ jaar ) zal hij het slachtoffer en het

8

spijsoffer doen ophouden, en over den gruwelijken vleugel zal een verwoester zijn, ook tot de
voleinding toe, die vastelijk besloten zijnde, zal uitgestort worden over den verwoeste.
Wanneer begint die laatste Jaarweek?
De week die nog mist, de zeventigste Jaarweek, begint direct ná de opname van de
Gemeente. Als de Gemeente niet weg zou zijn, dan kan er nooit sprake zijn van een bekeerd
Israel. Want als er nu individuele Joden tot geloof komen, worden zij toegevoegd aan de
Gemeente. Bovendien zal de Gemeente zelf betrokken zijn bij de bekering van en het
oordeel over Israël. De zeven jaren van de zeventigste Jaarweek beginnen met het sluiten
van een verbond. Een verbond tussen de Joodse staat, die na de opname geen bondgenoten
meer heeft, en ‘de vorst die komen zal’. (Daniël 9: 26)
Verbond met de duivel
Dit verbond van het Joodse volk met de vorst van Babel staat gelijk aan een verbond met
een andere god. Staat gelijk aan een verbond met de duivel. Bij de opname van de
Gemeente zal de duivel en zijn personeel op aarde geworpen worden. Zij hebben dan
menselijke gedaanten. De zeventigste Jaarweek begint met vrede. Maar men zal zich in de
praktijk maar drieënhalf jaar aan dit verbond houden. De vorst van Babel zal in stilheid
komen en zijn koninkrijk door vleierijen bemachtigen.
Daniël 11
21 Daarna zal er een verachte in zijn staat staan, denwelken men de koninklijke waardigheid
niet zal geven; doch hij zal in stilheid komen, en het koninkrijk door vleierijen bemachtigen.
In Openbaring zes wordt met de ruiter op het witte paard niet de Heere Jezus Christus
bedoeld, zoals de vertalers ons willen doen geloven. Hier wordt de vorst van Babel bedoeld.
Deze ruiter heeft een kroon oftewel macht en een boog maar geen pijlen. Hij grijpt de macht
zonder oorlogsvoering, zonder pijlen. De ruiter op het witte paard geeft drieënhalf jaar
schijnvrede. Wit staat voor vrede.
Openbaring 6
2 En ik zag, en ziet, een wit paard, en Die daarop zat, had een boog; en Hem is een kroon
gegeven, en Hij ging uit overwinnende, en opdat Hij overwonne!
Het verbond dat gesloten zal worden aan het begin van de zeventigste Jaarweek zal zijn
tussen de strijdende partijen in de Joodse staat. Nu zijn dat de Joden en de Palestijnen. De
Palestijnen (Filistijnen in de Bijbel) met de hele Islamitische wereld als steun in hun rug.
Het verbond zal gaan over de positie van Jeruzalem. De stad zal het politieke en religieuze
centrum worden voor zowel de Joden als de gehele Islamitische wereld. Deze twee religies
zullen afspraken maken over hun heilige plaatsen. Het verbond zal waarschijnlijk inhouden
dat beide partijen hun erediensten kunnen houden op de voor hen belangrijke plaatsen in
Jeruzalem. De overwegend atheïstische Joodse staat zal vrede, een verbond, kiezen boven
de Heere.
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Jesaja 28
15 Omdat gijlieden zegt: Wij hebben een verbond met den dood gemaakt, en met de hel
hebben wij een voorzichtig verdrag gemaakt; wanneer de overvloeiende gesel doortrekken
zal, zal hij tot ons niet komen; want wij hebben de leugen ons tot een toevlucht gesteld, en
onder de valsheid hebben wij ons verborgen.
16 Daarom, alzo zegt de Heere HEERE: Ziet, Ik leg een grondsteen in Sion, een beproefden
steen, een kostelijken hoeksteen, die wel vast gegrondvest is; wie gelooft, die zal niet
haasten.
17 En Ik zal het gericht stellen naar het richtsnoer, en de gerechtigheid naar het paslood; en
de hagel zal de toevlucht der leugen wegvagen, en de wateren zullen de schuilplaats
overlopen.
18 En ulieder verbond met den dood zal te niet worden, en uw voorzichtig verdrag met de hel
zal niet bestaan; wanneer de overvloeiende gesel doortrekken zal, dan zult gijlieden van
denzelven vertreden worden. (= dat verbond, die volkeren zullen zich tegen jullie keren)

2 x 3 ½ jaar
De zeventigste Jaarweek wordt verdeeld in twee helften van drieënhalf jaar.
Openbaring 11
2 En laat het voorhof uit, dat van buiten den tempel is, en meet dat niet, want het is den
heidenen gegeven; en zij zullen de heilige stad vertreden twee en veertig maanden.
(= 3 ½ jaar)
Openbaring 12
6 En de vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar zij een plaats had, haar van God bereid, opdat
zij haar aldaar zouden voeden duizend tweehonderd zestig dagen. (= 3 ½ jaar )
--14 En der vrouwe zijn gegeven twee vleugelen eens groten arends, opdat zij zou vliegen in de
woestijn, in haar plaats, alwaar zij gevoed wordt een tijd, en tijden, en een halven tijd
(= 3 ½ jaar), buiten het gezicht der slang.
Openbaring 13
5 En hetzelve werd een mond gegeven, om grote dingen en gods lasteringen te
spreken; en hetzelve werd macht gegeven, om zulks te doen, twee en veertig maanden.
(= 3 ½ jaar )
Vrede en geen gevaar
In de eerste helft, drieënhalf jaar, van de Jaarweek zal er vrede zijn en geen gevaar.
1 Thessalonicenzen 5
3 Want wanneer zij (het Joodse Volk) zullen zeggen: Het is vrede, en zonder gevaar; dan zal
een haastig verderf hun overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte vrouw; en zij zullen
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het geenszins ontvlieden;
Jeremia 8
9 De wijzen zijn beschaamd, verschrikt en gevangen; ziet, zij hebben des HEEREN woord
verworpen, wat wijsheid zouden zij dan hebben?
10 Daarom zal Ik hun vrouwen aan anderen geven, hun akkers aan andere bezitters; want
van den kleinste aan tot den grootste toe pleegt een ieder van hen gierigheid; van den
profeet aan tot den priester toe bedrijft een ieder van hen valsheid.
11 En zij genezen de breuk van de dochter Mijns volks op het lichtste, zeggende:
Vrede, vrede! doch daar is geen vrede.
Grote Verdrukking
In de tweede helft, drieënhalf jaar, van de Jaarweek zal er grote Verdrukking zijn over de
Joodse staat Israël
Mattheus 24
15 Wanneer gij dan zult zien den gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door Daniël,
den profeet, staande in de heilige plaats; (die het leest, die merke daarop!)
16 Dat alsdan, die in Judea zijn, vlieden op de bergen;
Jeremia 30
7 O wee! want die dag is zo groot, dat zijns gelijke niet geweest is; en het is een tijd van
benauwdheid voor Jakob; nog zal hij daaruit verlost worden.
Daniël 9
26 B en een volk des vorsten (een vorst van een volk), hetwelk komen zal, zal de stad en het
heiligdom (=Jeruzalem) verderven, en zijn einde zal zijn met een overstromenden vloed, en
tot het einde toe zal er krijg (oorlog) zijn, en vastelijk besloten (reeds vaststaande)
verwoestingen (als oordeel van God over de staat Israël inclusief de stad Jeruzalem).
In het midden van de zeventigste Jaarweek van Daniël zal de vorst uit de volkerenzee niet
meer toestaan dat de Joden hun eigen godsdienstige rituelen uitvoeren; zoals offeranden en
godsdienstige Joodse feesten. De Joodse godsdienst is vanaf nu verboden en de Heilige
Plaats, Jeruzalem, zal ontheiligd worden. De tweede helft van de zeventigste Jaarweek zal
gekenmerkt worden door verwoesting. Verwoesting over Juda. Het is het oordeel van de
Heere omdat zij de Heere ontrouw is geweest. De Heere wil dat zij terugkeert naar Hem.
Mattheüs 24
21 Want alsdan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet is geweest van het begin der
wereld tot nu toe, en ook niet zijn zal. 22 En zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou
behouden worden; maar om der uitverkorenen wil zullen die dagen verkort worden.
Daniël 8
9 En uit een van die kwam voort een kleine hoorn, welke uitnemend groot werd, tegen het
zuiden, en tegen het oosten, en tegen het sierlijke land. (Israël)
10 En hij werd groot tot aan het heir des hemels; en hij wierp er sommigen van dat heir,
namelijk van de sterren (= Joodse volk), ter aarde neder, en hij vertrad ze.
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Jeremia 30
7 O wee! want die dag is zo groot, dat zijns gelijke niet geweest is; en het is een tijd van
benauwdheid voor Jakob (= Joodse volk); nog zal hij daaruit verlost worden.

Even terug naar de eerste helft
Daniël 9
27 En hij zal velen het verbond versterken een week; en in de helft der week zal hij het
slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden, en over den gruwelijken vleugel zal een
verwoester zijn, ook tot de voleinding toe, die vastelijk besloten zijnde, zal uitgestort worden
over den verwoeste.
Openbaring 13
1 En ik zag uit de zee een beest opkomen, hebbende zeven hoofden en tien hoornen; en op
zijn hoornen waren tien koninklijke hoeden, en op zijn hoofden was een naam van gods
lastering.
-11 En ik zag een ander beest uit de aarde opkomen, en het had twee hoornen, des Lams
hoornen gelijk, en het sprak als de draak.
Aan het begin van de zeventigste Jaarweek wordt er dus een verbond gesloten. Dit verbond
wordt ondertekend door de twee beesten. Het beest uit het land en het beest uit de zee.
Het zijn twee verschillende figuren die naast elkaar in dezelfde tijd zullen leven en het op
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een akkoordje zullen gooien. Eén van deze twee beesten is de antichrist. Naar Bijbelse
maatstaven stamt de antichrist niet af van een mens, dus niet van Adam. Hij ziet er wel uit
als een mens, maar hij is de duivel in menselijke gedaante. Het andere beest zal iemand zijn
die wél een gewoon mens is. Deze man zal heerser worden van het wereldrijk dat in de
toekomst gesticht zal worden. Hij zal daarin gesteund worden door de antichrist die een
nieuwe filosofie, een nieuwe leer, predikt.
1 Johannes 2
22 Wie is de leugenaar, dan die loochent, dat Jezus is de Christus? Deze is de antichrist,
(anti = in plaats van) die den Vader en den Zoon loochent.
1 Johannes 4
1 Geliefden, gelooft niet een iegelijken geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn;
want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld. 2 Hieraan kent gij den Geest van God:
alle geest, (= lering) die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God;
3 En alle geest, die niet belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet;
maar dit is de geest van den antichrist, welken geest gij gehoord hebt, dat komen zal, en is
nu alrede in de wereld.
4 Kinderkens, gij zijt uit God, en hebt hen overwonnen; want Hij is meerder, Die in u is, dan
die in de wereld is.
5 Zij zijn uit de wereld, daarom spreken zij uit de wereld, en de wereld hoort hen.
6 Wij zijn uit God. Die God kent, hoort ons; die uit God niet is, hoort ons niet. Hieruit kennen
wij den geest der waarheid, en den geest der dwaling.
Openbaring 13
1 En ik zag uit de zee een beest opkomen, hebbende zeven hoofden en tien hoornen; en op
zijn hoornen waren tien koninklijke hoeden, en op zijn hoofden was een naam van gods
lastering.
2 En het beest dat ik zag, was een pardel gelijk, en zijn voeten als eens beers voeten, en
zijn mond als de mond eens leeuws; en de draak gaf hem zijn kracht, en zijn troon, en grote
macht.
3 En ik zag een van zijn hoofden als tot den dood gewond, en zijn dodelijke wonde werd
genezen; en de gehele aarde verwonderde zich achter het beest.
4 En zij aanbaden den draak, die het beest macht gegeven had; en zij aanbaden het beest,
zeggende: Wie is dit beest gelijk? wie kan krijg voeren tegen hetzelve?
5 En hetzelve werd een mond gegeven, om grote dingen en gods lasteringen te spreken; en
hetzelve werd macht gegeven, om zulks te doen, twee en veertig maanden.
6 En het opende zijn mond tot lastering tegen God, om Zijn Naam te lasteren, en Zijn
tabernakel, en die in den hemel wonen.
7 En hetzelve werd macht gegeven, om den heiligen krijg aan te doen, en om die te
overwinnen; en hetzelve werd macht gegeven over alle geslacht, en taal, en volk.
8 En allen, die op de aarde wonen, zullen hetzelve aanbidden, welker namen niet zijn
geschreven in het boek des levens, des Lams, Dat geslacht is, van de grondlegging der
wereld.
(zie ook studie Bijbelboek Openbaring)
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Tegelijkertijd met de opname van de Gemeente wordt satan op aarde geworpen. De duivel
komt op aarde in de gedaante van een mens. Hij is definitief uit de Hemel geworpen. Dan
staat er een politiek leider op (het beest uit de zee), die een wereldrijk sticht met tien staten
als bondgenoot. Dit beest wordt een mond gegeven door het beest uit de aarde, de
antichrist, de duivel. De mond komt om een nieuwe leer te prediken, die gepaard gaat met
tekenen en wonderen. Het beest uit de zee wordt dus macht gegeven en kan drieënhalf jaar
lang zijn gang gaan. Dat is de drieënhalf jaar van zogenaamde vrede maar daarna is die vrede
afgelopen. In het midden van de zeventigste Jaarweek wordt de gruwel der verwoesting, een
beeld om te aanbidden, opgericht in de heilige plaats en breekt de grote Verdrukking aan.
Gelovig overblijfsel
De Heere heeft beloofd dat er altijd een gelovig overblijfsel zal zijn van het volk Israël. Dat er
überhaupt altijd een gelovig overblijfsel op aarde zal zijn. Maar vlak voordat de zeventigste
Jaarweek begint, is de opname van de Gemeente. Dat houdt in dat op dat moment alle
gelovigen zijn weggenomen. Maar wie moet het Woord van God prediken als alle gelovigen
zijn weggenomen? Waardoor en door wie moet het Joodse volk dan tot geloof komen? Wie
of waar is dan het door God beloofde gelovig overblijfsel in die dagen? Het Woord van de
Heere houdt altijd stand want als alle Nieuw Testamentische gelovigen van de aarde zijn
weggenomen, zendt God twee Oud- Testamentische gelovigen naar Jeruzalem om het
Woord van God te prediken. Zij zullen in hun aardse lichamen terugkomen. Dat is meteen
aan het begin van de zeventigste Jaarweek van Daniël. Zonder deze twee getuigen zou er
geen gelovig overblijfsel meer zijn in de Joodse staat,
Jesaja 4
3 En het zal geschieden, dat de overgeblevene in Sion, en de overgelatene in Jeruzalem zal
heilig geheten worden, een iegelijk, die geschreven is ten leven te Jeruzalem;
4 Als de Heere zal afgewassen hebben den drek der dochteren van Sion, en de bloedschulden
van Jeruzalem zal verdreven hebben uit derzelver midden, door den Geest des oordeels, en
door den Geest der uitbranding.
Romeinen 9
27 En Jesaja roept over Israël: Al ware het getal der kinderen Israëls gelijk het zand der zee,
zo zal het overblijfsel behouden worden.
28 Want Hij voleindt een zaak en snijdt ze af in rechtvaardigheid; want de Heere zal een
afgesneden zaak doen op de aarde.( want wat Hij gesproken heeft, zal Hij doen op
aarde,onvoorwaardelijk en onverkort )
29 En gelijk Jesaja te voren gezegd heeft: Indien de Heere Sebaoth ons geen zaad had
overgelaten, zo waren wij als Sodom geworden, en Gomorra gelijk gemaakt geweest.
Mozes en Elia als getuigen
Openbaring 11
3 En Ik zal Mijn twee getuigen macht geven, en zij zullen profeteren duizend tweehonderd
zestig dagen, met zakken bekleed.
4 Dezen zijn de twee olijfbomen, en de twee kandelaren, die voor den God der aarde staan.
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5 En zo iemand die wil beschadigen, een vuur zal uit hun mond uitgaan, en zal hun vijanden
verslinden; en zo iemand hen wil beschadigen, die moet alzo gedood worden.
6 Dezen hebben macht den hemel te sluiten, opdat geen regen regene in de dagen hunner
profetering; en zij hebben macht over de wateren, om die in bloed te verkeren, en de aarde te
slaan met allerlei plage, zo menigmaal als zij zullen willen.
7 En als zij hun getuigenis zullen geëindigd hebben, zal het beest, dat uit den afgrond
opkomt, hun krijg aandoen, en het zal hen overwinnen, en zal hen doden.
8 En hun dode lichamen zullen liggen op de straat der grote stad, die geestelijk genoemd
wordt Sodoma en Egypte, alwaar ook onze Heere gekruist is.
9 En de mensen uit de volken, en geslachten, en talen, en natiën, zullen hun dode lichamen
zien drie dagen en een halven, en zullen niet toelaten, dat hun dode lichamen in graven
gelegd worden.
10 En die op de aarde wonen, die zullen verblijd zijn over hen, en zullen vreugde bedrijven, en
zullen elkander geschenken zenden; omdat deze twee profeten degenen, die op de aarde
wonen, gepijnigd hadden.
11 En na die drie dagen en een halven, is een geest des levens uit God in hen gegaan; en zij
stonden op hun voeten; en er is grote vrees gevallen op degenen, die hen aanschouwden.
12 En zij hoorden een grote stem uit den hemel, die tot hen zeide: Komt herwaarts op. En zij
voeren op naar den hemel in de wolk; en hun vijanden aanschouwden hen.
13 En in diezelfde ure geschiedde een grote aardbeving, en het tiende deel der stad is
gevallen, en er zijn in de aardbeving gedood zeven duizend namen van mensen, en de
overigen zijn zeer bevreesd geworden, en hebben den God des hemels heerlijkheid gegeven.
De twee door de Heere gezonden getuigen zullen de eerste drieënhalf jaar profeteren.
Evangeliseren op straat mag ook nu niet in Jeruzalem, toch zullen zij dan hun gang gaan. De
twee getuigen zullen de Komst van het Koninkrijk op aarde prediken met de oproep tot
bekering en de waarschuwing voor het komende oordeel. Degenen die hierdoor tot geloof
komen, wordt geadviseerd uit Jeruzalem te vertrekken en te vluchten naar Petra. Tot vlak
voor het einde van de eerste helft van de zeventigste Jaarweek is dit mogelijk. De twee
getuigen kunnen gebruik maken van de Kracht van het Woord. Letterlijk. Ze kunnen hun
tegenstanders vernietigen door hun Woord. Ze zijn dus onschendbaar tijdens de dagen van
hun bediening. Uit vers zes van Openbaring elf wordt duidelijk dat het gaat om Mozes en
Elia. Elia had de macht om de Hemel te sluiten en Mozes staat bekend om de plagen in
Egypte.
1 Koningen17
1 En Elia, de Thisbiet, van de inwoneren van Gilead, zeide tot Achab: Zo waarachtig als de
HEERE, de God Israëls, leeft, voor Wiens aangezicht ik sta, indien deze jaren dauw of regen
zijn zal, tenzij dan naar mijn woord!
Exodus 7
19 Verder zeide de HEERE tot Mozes: zeg tot Aäron: Neem uw staf, en steek uw hand uit over
de wateren der Egyptenaren, over hun stromen, over hun rivieren, en over hun poelen, en
over alle vergadering hunner wateren, dat zij bloed worden; en er zij bloed in het ganse
Egypteland, beide in houten en in stenen vaten.
20 Mozes nu en Aäron deden alzo, gelijk de HEERE geboden had; en hij hief den staf op, en
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sloeg het water, dat in de rivier was, voor de ogen van Farao, en voor de ogen van zijn
knechten; en al het water in de rivier werd in bloed veranderd.
In Het Oude Testament staat niet vernoemd dat de Hemel gesloten werd voor drieënhalf
jaar. Maar in het Nieuwe Testament staat heel duidelijk, op twee plaatsen, dat het voor een
periode was van drieënhalf jaar
Lukas 4
24 En Hij zeide: Voorwaar Ik zeg u, dat geen profeet aangenaam is in zijn vaderland.
25 Maar Ik zeg u in der waarheid: Er waren vele weduwen in Israël in de dagen van Elias,
toen de hemel drie jaren en zes maanden gesloten was, zodat er grote hongersnood werd
over het gehele land.
Jakobus 5
17 Elias was een mens van gelijke bewegingen als wij; en hij bad een gebed, dat het niet zou
regenen; en het regende niet op de aarde in drie jaren en zes maanden.
Zoeken naar Mozes en Elia
Zowel Mozes als Elia zijn in het Oude Testament op merkwaardige wijze van het toneel
verdwenen. Mozes stierf en daarna is men uitgebreid gaan zoeken naar zijn graf maar men
vond het niet. En in de brief van Judas staat dat Michaël zich meester gemaakt heeft van het
lichaam van Mozes. Waarom staat er niet bij maar het enige wat je kunt bedenken is dat
Mozes dat lichaam ooit nog eens nodig zal hebben en daarom zijn graf niet werd gevonden.
Het lichaam was er niet, de Heere had Zich er over ontfermd. Van Elia lezen we helemaal
niet dat hij stierf. Hij werd door een vurige wagen, met vurige paarden, van de aarde
weggenomen. Ook Elia werd uitgebreid gezocht en niet gevonden.
Deuteronomium 34
5 Alzo stierf Mozes, de knecht des HEEREN, aldaar in het land van Moab, naar des HEEREN
mond. 6 En Hij begroef hem in een dal, in het land van Moab, tegenover Beth-peor; en
niemand heeft zijn graf geweten, tot op dezen dag.
Judas
9 Maar Michaël, de archangel, toen hij met den duivel twistte, en handelde van het lichaam
van Mozes, durfde geen oordeel van lastering tegen hem voortbrengen, maar zeide: De
Heere bestraffe u!
2 Koningen 2
9 Het geschiedde nu, als zij overgekomen waren, dat Elia zeide tot Elisa: Begeer wat ik u doen
zal, eer ik van bij u weggenomen worde. En Elisa zeide: Dat toch twee delen van uw geest op
mij zijn!
10 En hij zeide: Gij hebt een harde zaak begeerd; indien gij mij zult zien, als ik van bij u
weggenomen worde, het zal u alzo geschieden; doch zo niet, het zal niet geschieden.
11 En het gebeurde, als zij voortgingen, gaande en sprekende, ziet, zo was er een vurige
wagen met vurige paarden, die tussen hen beiden scheiding maakten. Alzo voer Elia met een
onweder ten hemel.
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12 En Elisa zag het, en hij riep: Mijn vader, mijn vader, wagen Israëls en zijn ruiteren! En hij
zag hem niet meer; en hij vatte zijn klederen en scheurde ze in twee stukken.
13 Hij hief ook Elia's mantel op, die van hem afgevallen was, en keerde weder, en stond aan
den oever van de Jordaan.
14 En hij nam den mantel van Elia, die van hem afgevallen was, en sloeg het water, en zeide:
Waar is de HEERE, de God van Elia? Ja, Dezelve? En hij sloeg het water, en het werd
herwaarts en derwaarts verdeeld, en Elisa ging er door.
15 Als nu de kinderen der profeten, die tegenover te Jericho waren, hem zagen, zo zeiden zij:
De geest van Elia rust op Elisa; en zij kwamen hem tegemoet, en bogen zich voor hem neder
ter aarde.
16 En zij zeiden tot hem: Zie nu, er zijn bij uw knechten vijftig dappere mannen; laat hen toch
heengaan, en uw heer zoeken, of niet misschien de Geest des HEEREN hem opgenomen, en
op een der bergen, of in een der dalen hem geworpen heeft. Doch hij zeide: Zendt niet.
17 Maar zij hielden bij hem aan tot schamens toe; en hij zeide: Zendt. En zij zonden vijftig
mannen, die drie dagen zochten, doch hem niet vonden.
18 Toen kwamen zij weder tot hem, daar hij te Jericho gebleven was; en hij zeide tot hen:
Heb ik tot ulieden niet gezegd: Gaat niet?
Verheerlijking op de berg
In het Oude Testament kon men Mozes en Elia niet meer terug vinden. Maar we zien zowel
Mozes als Elia terug in het Nieuwe Testament bij de Verheerlijking op de berg. Daar geven
ze, typologisch, samen met de Verheerlijkte Heere uitdrukking aan de Gemeente. Blinken en
glanzen en schijnen hebben typologisch altijd met Heerlijkheid te maken. De berg is een type
van het Koninkrijk der Hemelen. Mozes was uit Levi en Elia zeer waarschijnlijk ook. Zij waren
niet uit Juda. Als er twee mannen, oftewel engelen, genoemd worden in de Bijbel is dat
eigenlijk altijd een verwijzing naar de Gemeente. Twee omdat het verwijst naar het dubbel
deel van de Gemeente van eerstgeborenen. De eerstgeborene krijgt een dubbel deel van de
erfenis. Twee omdat het ook verwijst naar een Hemelse en een aardse kant. Dus typologisch
staan Mozes en Elia voor de Gemeente. Zij behoren alsnog tot de Gemeente en als
vertegenwoordigers van de Gemeente doen zij straks wat de Gemeente ook nu zou doen:
het Evangelie prediken aan het Joodse volk.
Mattheüs 17
1 En na zes dagen nam Jezus met Zich Petrus, en Jakobus, en Johannes, zijn broeder, en
bracht hen op een hogen berg alleen.
2 En Hij werd voor hen veranderd van gedaante; en Zijn aangezicht blonk gelijk de zon, en
Zijn klederen werden wit gelijk het licht.
3 En ziet, van hen werden gezien Mozes en Elias, met Hem samensprekende.
4 En Petrus, antwoordende, zeide tot Jezus: Heere! het is goed, dat wij hier zijn; zo Gij wilt,
laat ons hier drie tabernakelen maken, voor U een, en voor Mozes een, en een voor Elias.
(Elias is Grieks voor het Hebreeuwse Elia)
5 Terwijl hij nog sprak, ziet, een luchtige wolk heeft hen overschaduwd; en ziet, een stem uit
de wolk, zeggende: Deze is Mijn geliefde Zoon, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb; hoort
Hem!
6 En de discipelen, dit horende, vielen op hun aangezicht, en werden zeer bevreesd.
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7 En Jezus, bij hen komende, raakte hen aan, en zeide: Staat op en vreest niet.
8 En hun ogen opheffende, zagen zij niemand, dan Jezus alleen.
Mozes en Elia worden gedood
Openbaring 11
7 En als zij hun getuigenis zullen geëindigd hebben, zal het beest, dat uit den afgrond
opkomt, hun krijg aandoen, en het zal hen overwinnen, en zal hen doden.
8 En hun dode lichamen zullen liggen op de straat (straat= breedte= plein) der grote stad
(Jeruzalem), die geestelijk genoemd wordt Sodoma en Egypte, alwaar ook onze Heere
gekruist is.
Na duizend tweehonderdzestig dagen oftewel drieënhalf jaar prediken worden Mozes en
Elia in Jeruzalem gedood door het beest uit de afgrond. Ze zijn klaar met het geven van hun
getuigenis. Zij waren een soort noodoplossing. Het gat tussen onze Bedeling en de volgende
moest worden opgevuld. De Belofte is immers dat er altijd een gelovig overblijfsel zal zijn! En
er is na de drieënhalf jaar prediking een gelovig overblijfsel tot bekering gekomen. De dode
lichamen van Mozes en Elia zullen op het plein liggen. Het (Tempel-) plein in Jeruzalem waar
straks ook het beeld van het beest zal komen te staan. Voor de laatste keer zijn daar nu
profeten vervolgd en gedood.
Mattheüs 23

37 Jeruzalem, Jeruzalem! gij, die de profeten doodt, en stenigt, die tot u gezonden zijn! hoe
menigmaal heb Ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs een hen haar kiekens
bijeenvergadert onder de vleugels; en gijlieden hebt niet gewild.
Zichtbare Hemelvaart van Mozes en Elia
Openbaring 11
10 En die op de aarde wonen, die zullen verblijd zijn over hen, en zullen vreugde bedrijven, en
zullen elkander geschenken zenden; omdat deze twee profeten degenen, die op de aarde
wonen, gepijnigd hadden.
11 En na die drie dagen en een halven, is een geest des levens uit God in hen gegaan; en zij
stonden op hun voeten; en er is grote vrees gevallen op degenen, die hen aanschouwden.
12 En zij hoorden een grote stem uit den hemel, die tot hen zeide: Komt herwaarts op. En zij
voeren op naar den hemel in de wolk; en hun vijanden aanschouwden hen.
De dode lichamen van Mozes en Elia blijven drieënhalve dag liggen in de stad Jeruzalem. Als
een soort trofee na overwinning op deze getuigen. Het nieuws zal zich razendsnel over de
hele wereld verspreiden; denk aan internet en alle massamedia. En alle ongelovige heidense
volkeren zullen zich verheugen over dit nieuws. Eindelijk is men van het Christelijk getuigenis van
die twee lastige mensen verlost. Er zal grote vreugde zijn over hun dood. Maar die vreugde
vergaat als de lijken van de twee getuigen na drieënhalve dag weer opstaan. De Heere laat
hen daarna zichtbaar en demonstratief voor de ogen van hun vijanden ten Hemel varen in
een wolk. Ook de Heere Zelf is destijds in die wolk verdwenen. Mozes en Elia worden als
laatsten toegevoegd aan de Gemeente. De prediking van het Evangelie door Mozes en Elia
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heeft resultaat gehad; er is weer een gelovig overblijfsel aan wie het Woord is toevertrouwd.
Zo kan Israël alsnog tot bekering komen.
Petra
Petra is een woestijnstad in het hedendaagse Jordanië. De stad is gelegen in een kloof in de
heuvels en is gedeeltelijk uit de rotsen uitgehakt. Vrijwel alle gebouwen die er ooit stonden,
zijn nu ruïnes. Er wonen op dit moment enkel Bedoeïnen. Petra is Grieks voor het woord
Rots. In het Hebreeuws staat er Sela. Andere namen die in de Bijbel gebruikt worden voor
Petra zijn; Bozra, Edom, Paran (-gebergte) of Theman. Petra zal een vluchtplaats zijn voor de
bekeerde Joden uit de eerste helft van de zeventigste Jaarweek. Zij kunnen, na de oproep
van Mozes en Elia, zonder gevaar afreizen. Op de helft van de zeventigste Jaarweek zal die
situatie veranderen. Mozes en Elia worden gedood maar staan weer op. Vanaf dat moment
mag men niet meer vrij reizen het land uit. Degenen die te laat waren met vluchten of
dachten dat het niet zo’n vaart zou lopen, moeten nu de drieënhalf jaar grote Verdrukking
volharden en overleven. Aan het einde van de drieënhalf jaar grote Verdrukking zullen zij in
hun wanhoop de Naam van de Heere aanroepen. Volgens het Jodendom mag men de Naam
des Heeren niet uitspreken. Wanneer zij Hem tóch zullen aanroepen zal de Heere Zijn
Voeten zetten op de Olijfberg en een vluchtweg creëren door de Olijfberg te splijten. Nu kan
ook deze groep bekeerde Joden naar Petra. Dan zullen zij verenigd worden met de groep die
al eerder in Petra aankwam. Er kunnen vele duizenden mensen een schuilplaats vinden in
Petra. Gedurende het verblijf in Petra zal men geestelijk gevoed worden door de Gemeente,
het Lichaam van Christus. Het is niet ondenkbaar dat men lichamelijk gevoed zal worden met
Manna.
Openbaring 12
6 En de vrouw (= Volk Israël) vluchtte in de woestijn, alwaar zij een plaats had, haar van God
bereid, opdat zij (= de Gemeente) haar aldaar zouden voeden duizend tweehonderd zestig
dagen. (= drieënhalf jaar)
-14 En der vrouwe zijn gegeven twee vleugelen eens groten arends, opdat zij zou vliegen in
de woestijn, in haar plaats, alwaar zij gevoed wordt een tijd, en tijden, en een halven tijd
(= drieënhalf jaar) buiten het gezicht der slang (de Satan, Koning van Babel).
Zacharia 13
8 En het zal geschieden in het ganse land, spreekt de HEERE, de twee delen daarin zullen
uitgeroeid worden, en den geest geven; maar het derde deel zal daarin overblijven.
9 En Ik zal dat derde deel in het vuur brengen, en Ik zal het louteren, gelijk men zilver loutert,
en Ik zal het beproeven, gelijk men goud beproeft; het zal Mijn Naam aanroepen, en Ik zal
het verhoren; Ik zal zeggen: Het is Mijn volk; en het zal zeggen: De HEERE is mijn God.
Lukas 13
34 Jeruzalem, Jeruzalem! gij, die de profeten doodt, en stenigt, die tot u gezonden zijn, hoe
menigmaal heb Ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs een hen haar kiekens
onder de vleugelen vergadert; en gijlieden hebt niet gewild?
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35 Ziet, uw huis wordt ulieden woest gelaten. En voorwaar, Ik zeg u, dat gij Mij niet zult zien,
totdat de tijd zal gekomen zijn, als gij zult zeggen: Gezegend is Hij, Die komt in den Naam des
Heeren!
Romeinen 10
12 Want er is geen onderscheid, noch van Jood noch van Griek; want eenzelfde is Heere van
allen, rijk zijnde over allen, die Hem aanroepen.
13 Want een iegelijk, die den Naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden.
Op de helft van de zeventigste Jaarweek van Daniël
Openbaring 11
12 En zij hoorden een grote stem uit den hemel, die tot hen zeide: Komt herwaarts op. En zij
voeren op naar den hemel in de wolk; en hun vijanden aanschouwden hen.
13 En in diezelfde ure geschiedde een grote aardbeving, en het tiende deel der stad is
gevallen, en er zijn in de aardbeving gedood zeven duizend namen van mensen, en de
overigen zijn zeer bevreesd geworden, en hebben den God des hemels heerlijkheid gegeven.
Mattheüs 24
16 Dat alsdan, die in Judea zijn, vlieden ( vluchten) op de bergen (naar Petra);
17 Die op het dak is, kome niet af, om iets uit zijn huis weg te nemen;
18 En die op den akker is, kere niet weder terug, om zijn klederen weg te nemen.
19 Maar wee den bevruchten, en den zogenden vrouwen in die dagen!
20 Doch bidt, dat uw vlucht niet geschiede des winters, noch op een sabbat.
We zitten nu op de helft van de zeventigste Jaarweek. Op het moment dat Mozes en Elia ten
Hemel opvaren, is er een aardbeving. De aardbeving verwoest een deel van Jeruzalem en er
vallen daarbij zevenduizend doden. Dit is een verwijzing naar het komende oordeel. Het is
een uitbeelding van wat er staat te gebeuren. Dit is de allerlaatste kans voor gelovigen om
de staat Israël te ontvluchten naar Petra. Gelovigen moeten zich nu zo snel als mogelijk uit
de voeten maken. In Israël heeft men vaak een dakterras dus als je daar op zit, vlucht zo snel
mogelijk, ga niet eerst nog allerlei zaken uit je huis pakken. Als je op het land aan het werk
bent, ga je niet eerst naar huis om je om te kleden. En hoe vreselijk is het als je zwanger bent
of een baby hebt, dan zul je het zwaar hebben om snel weg te komen. Het is niet te hopen
dat men moet vluchten in de winter, onder barre omstandigheden in het rotsgebergte of op
de sabbat als het hele maatschappelijk leven plat ligt. Moeilijk om dan bijvoorbeeld vervoer
te krijgen om te vluchten. Hierna begint de grote Verdrukking over het Joodse volk. De
drieënhalf jaar van (schijn-) vrede is nu voorbij. Er zal nu een afgodsbeeld in Jeruzalem
geplaatst worden. Dat zal uiteindelijk door iedereen moeten worden aanbeden.
De grote Verdrukking over het Joodse volk
In Mattheüs 24 staat dat de Verdrukking over Israël beperkt zal blijven. Namelijk drieënhalf
jaar. Voor de heidense volkeren zal er straks, ná de zeventigste Jaarweek drieëndertig jaar
van grote Verdrukking zijn.
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Mattheüs 24
21 Want alsdan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet is geweest van het begin der
wereld tot nu toe, en ook niet zijn zal.
22 En zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden; maar om der
uitverkorenen wil zullen die dagen verkort worden.
De tweede helft van de zeventigste Jaarweek, de tweede drieënhalf jaar, wordt gekenmerkt door
verwoesting over Juda. Er komt een verschrikkelijk oordeel omdat zij de Heere ontrouw is en de

Heere wil dat zij terugkeert naar Hem. Zij krijgt nog drieënhalf jaar de tijd om zich te
bekeren. Het zal echter vreselijk zwaar zijn om die periode als gelovige door te komen. De
Heere laat het toe dat de Joodse staat overlopen, geplunderd en verwoest wordt door de
tien-statenbond samen met het beest uit de zee, de koning van Babel. (lees Daniël; 7,8) De
hoofdstad van dit laatste wereldrijk zal Babel zijn. De wederopbouw van Babel in Irak is al
begonnen. Met dit opkomende wereldrijk zal de Joodse staat aan het begin van de
zeventigste Jaarweek een verbond zal sluiten. lees onder andere Openbaring 17
Jeremia 4
7 De leeuw is opgekomen uit zijn haag, en de verderver der heidenen is opgetrokken, hij is
uitgegaan uit zijn plaats, om uw land te stellen in verwoesting; uw steden zullen
verstoord worden, dat er niemand in wone.
8 Hierom, gordt zakken aan, bedrijft misbaar en huilt; want de hittigheid van des Heeren
toorn is niet van ons afgekeerd.
9 En het zal te dier tijd geschieden, spreekt de Heere, dat het hart des konings en het hart der
vorsten vergaan zal; en de priesters zullen zich ontzetten, en de profeten zich verwonderen.
Jeremia 16
17 Want Mijn ogen zijn op al hun wegen; zij zijn voor Mijn aangezicht niet verborgen, noch
hun ongerechtigheid verholen van voor Mijn ogen.
18 Dies zal Ik eerst hun ongerechtigheid en hun zonde dubbel vergelden, omdat zij Mijn land
ontheiligd hebben; zij hebben Mijn erfenis met de dode lichamen hunner verfoeiselen en
hunner gruwelen vervuld.
19 O HEERE! Gij zijt mijn Sterkte, en mijn Sterkheid, en mijn Toevlucht ten dage der
benauwdheid; tot U zullen de heidenen komen van de einden der aarde, en zeggen: Immers
hebben onze vaders leugen erfelijk bezeten, en ijdelheid, waarin toch niets was, dat nut deed.
20 Zal een mens zich goden maken? Zij zijn toch geen goden.
21 Daarom, ziet, Ik zal hun bekend maken op ditmaal; Ik zal hun bekend maken Mijn hand en
Mijn macht; en zij zullen weten, dat Mijn Naam is HEERE.
Jeremia 32:
30 Want de kinderen Israëls en de kinderen van Juda hebben van hun jeugd aan alleenlijk
gedaan, dat kwaad was in Mijn ogen; want de kinderen Israëls hebben Mij door het werk
hunner handen alleenlijk vertoornd, spreekt de HEERE.
31 Want tot Mijn toorn en tot Mijn grimmigheid is Mij deze stad geweest, van den dag af,
dat zij haar gebouwd hebben, tot op dezen dag toe; opdat Ik haar van Mijn aangezicht
wegdeed;
32 Om al de boosheid der kinderen Israëls en der kinderen van Juda, die zij gedaan hebben
om Mij te vertoornen, zij, hun koningen, hun vorsten, hun priesteren, en hun profeten, en de
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mannen van Juda, en de inwoners van Jeruzalem;
33 Die Mij den nek hebben toegekeerd en niet het aangezicht; hoewel Ik hen leerde, vroeg op
zijnde en lerende, evenwel hoorden zij niet, om tucht aan te nemen;
34 Maar zij hebben hun verfoeiselen gesteld in het huis, dat naar Mijn Naam genoemd is, om
dat te verontreinigen.

In Openbaring zes worden de verschrikkingen van de tweede helft van de zeventigste
Jaarweek beschreven.
3 En toen Het het tweede zegel geopend had, hoorde ik het tweede dier zeggen: Kom en zie!
4 En een ander paard ging uit, dat rood was; en dien, die daarop zat, werd macht gegeven
den vrede te nemen van de aarde; en dat zij elkander zouden doden; en hem werd een groot
zwaard gegeven.
5 En toen Het het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier zeggen: Kom en zie! En
ik zag, en ziet, een zwart paard, en die daarop zat, had een weegschaal in zijn hand.
6 En ik hoorde een stem in het midden van de vier dieren, die zeide: Een maatje tarwe voor
een penning, en drie maatjes gerst voor een penning; en beschadig de olie en den wijn niet.
7 En toen Het het vierde zegel geopend had, hoorde ik een stem van het vierde dier, die zeide:
Kom en zie!
8 En ik zag, en ziet, een vaal paard, en die daarop zat, zijn naam was de dood; en de hel
volgde hem na. En hun werd macht gegeven om te doden tot het vierde deel der aarde ( =
leem = Israël ), met zwaard, en met honger, en met den dood, en door de wilde beesten der
aarde.
9 En toen Het het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen dergenen, die
gedood waren om het Woord Gods, en om de getuigenis, die zij hadden.
10 En zij riepen met grote stem, zeggende: Hoelang,
o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt Gij ons bloed niet van degenen, die op
de aarde wonen?
2e zegel: rood paard = oorlog
3e zegel: zwart paard = honger
4e zegel: vaal paard = dood
5e zegel: zielen onder het altaar = blijven tot begin van het duizend jaar Geopenbaard
Vredesrijk van Christus op Aarde, geborgen in God.
Merkteken
In de tweede helft van de zeventigste Jaarweek wil het tweede beest, de satan, dat iedereen een
merkteken krijgt. De mensen krijgen een merkteken aan hun rechterhand of voorhoofd ten teken dat
ze erbij horen en achter de antichrist staan. Gelovigen in die dagen zullen dit teken weigeren.

Openbaring 13
13 En het doet grote tekenen, zodat het ook vuur uit den hemel doet afkomen op de aarde,
voor de mensen.
14 En verleidt degenen, die op de aarde wonen, door de tekenen, die aan hetzelve toe doen
gegeven zijn in de tegenwoordigheid van het beest; zeggende tot degenen, die op de aarde
wonen, dat zij het beest, dat de wond des zwaards had, en weder leefde, een beeld zouden
maken.
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15 En hetzelve werd macht gegeven om het beeld van het beest een geest te geven, opdat
het beeld van het beest ook zou spreken, en maken, dat allen, die het beeld van het beest
niet zouden aanbidden, gedood zouden worden.
16 En het maakt, dat het aan allen, kleinen en groten, en rijken en armen, en vrijen en
dienstknechten, een merkteken geve aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden;
17 En dat niemand mag kopen of verkopen, dan die dat merkteken heeft, of den naam van
het beest, of het getal zijns naams.
18 Hier is de wijsheid: die het verstand heeft, rekene het getal van het beest; want het is een
getal eens mensen, en zijn getal is zeshonderd zes en zestig.
Alle ongelovigen en aanhangers van het beest krijgen dus een merkteken. Als teken dat ze
bij de antichrist horen. Er staat specifiek; aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden. Het
voorhoofd staat typologisch voor iemands gedachten= hart= binnenste. Of dat nu een
ingespoten chip of een stip is zoals bij de Hindoes doet niet ter zake. Alleen als men het
teken heeft, kan men deelnemen aan de samenleving. Als men het teken niet heeft en niet
knielt voor dat beeld, wordt men uitgesloten van de samenleving en het economisch
verkeer. Er staat een grote druk op de mensen en velen zullen zich aansluiten bij het beest.
Openbaring 20

4 En ik zag tronen, en zij zaten op dezelve; en het oordeel werd hun gegeven; en ik zag de
zielen dergenen, die onthoofd waren om de getuigenis van Jezus, en om het Woord Gods, en
die het beest, en deszelfs beeld niet aangebeden hadden, en die het merkteken niet
ontvangen hadden aan hun voorhoofd en aan hun hand; en zij leefden en heersten als
koningen met Christus, de duizend jaren.
666
Men mag niet kopen of verkopen als men het merkteken niet heeft, de naam van het beest
niet heeft, het getal van zijn naam niet heeft. Deze drie mogelijkheden kunnen heel goed als
één beschouwd worden. Het teken ís de naam van het beest. In de klassieke talen hebben
alle letters ook een getalswaarde. In dit vers staat dus feitelijk dat de naam van het beest
wordt uitgedrukt in een getal. Dit woord getal betekent eigenlijk aantal, in de zin van het
resultaat van een optelsom. Het gaat dus om de optelsom van de getalswaarde van iedere
letter van de naam van het beest. De letters van zijn naam zijn cijfers en die worden bij
elkaar opgeteld; de uitkomst is 666. De naam van het beest, met deze getalswaarde, wordt
niet gegeven. In de meeste religies zit al verweven dat men een verlosser verwacht. De
Joden verwachten hun messias. De Hindoeïsten wachten op krishna. De Islamieten
verwachten de iman mahdi en de Boeddhisten geloven in de komst van maitreya. Als de
antichrist komt, zal hij zeggen dat hij degene is die aangekondigd is. Maar hij is niemand
minder dan de duivel. In de Bijbel staat dat er geen God bestaat buiten de Heere. De duivel
zit achter al deze afgoden.
De naam van die nog komende boeddha is al sinds de eerste boeddha vastgelegd: maitreya.
De naam is in de diverse talen vastgelegd en heeft een vaste voorgeschreven spelling. In de
Hebreeuwse taal levert die naam exact de getalswaarde van 666 op. Is het toeval dat we
juist nu over de gehele wereld worden doodgegooid met Boeddhabeelden? Dat er in
Nederland in zeer veel huizen en winkels en tijdschriften een Boeddha prijkt?
23

Het getal zes is in de Bijbel niet het getal van de antichrist. Het getal zes is het teken van de
mens, het teken van Adam en van al zijn erfgenamen. Daarom werd de mens op de zesde
dag geschapen. Het getal 666 is het getal van de mens op een hoger niveau ; namelijk
Christus. Het teken van de Zoon des mensen is de zespuntige Davidster. De Davidster is het
teken en het zegel van Salomo. Het is een soort familiewapen, het teken van de
familienaam. De Davidster is een zes, maar dan grafisch uitgebeeld. Het is een regelmatige
zeshoek, een regelmatige zespuntige ster.

De slang, de leeuw, de hoornen van het Lam en ook het getal 666; alles heeft het beest
gestolen; de satan geeft zich graag uit voor de Christus.
Het einde van de grote Verdrukking over Israël
Tegen het einde van de zeventigste Jaarweek zal de Heere gebruik maken van de Russische
grootmacht om de ongelovige Joden op de knieën te krijgen. Via de kant van de
Middellandse zee vallen zij binnen in de Joodse Staat. Ook Egypte verschijnt nu ten tonele.
Daniël 11
40 En op den tijd van het einde, zal de koning van het Zuiden tegen hem met hoornen stoten;
en de koning van het Noorden zal tegen hem aanstormen, met wagenen, en met ruiteren, en
met vele schepen; en hij zal in de landen komen, en hij zal ze overstromen en doortrekken.
Op de tijd van het einde, het einde van de zeventigste Jaarweek, zal de koning van het
Zuidelijk rijk met de koning van het Noorden, gezamenlijk tegen die ene hoorn , het beest uit
de volkerenzee, strijden. Met de koning van het Noorden wordt de vorst van de Gog en de
Magog (= Rusland) bedoeld. Maar ook de koning van het Zuiden (= Egypte) zal tesamen met
andere ‘hoornen’ optrekken tegen de machthebbers in het land Israël. De Joden zullen dan
tussen twee vuren komen te liggen. Rusland zal via schepen en met een groot leger van
tanks Israël binnendringen en verwoesten. Egypte zal vanuit het Zuiden binnenvallen en
verwoesten. Beiden zullen heel Israël onder de voet lopen en zij zullen elkaar ontmoeten in
Judea. Egypte (= Afrika) zal ‘met hoornen stoten’ tegen de vorst van Babel want op dat
moment is de koning van Babel nog niet op het hoogtepunt van zijn macht. Rusland vindt dit
te gevaarlijk of duldt dit niet en strijdt dan tegen de koning van het Zuiden (= Egypte, Afrika).
De Russen zullen dan Israël en Egypte, Afrika overstromen en doortrekken, gepaard gaande
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met extreem veel geweld.
Zacharia 6
6 B en de hagelvlekkige gaan uit naar het Zuiderland.
7 En die sterke paarden gingen uit, en zochten voort te gaan, om het land te doorwandelen;
want Hij had gezegd: Gaat heen, doorwandelt het land. En zij doorwandelden het land.
De paarden in dit visioen van Zacharia staan voor de diverse wereldrijken, die allemaal de
vernietiging van het volk Israel voor ogen hebben. Het hagelvlekkig paard zal in de nabije
toekomst ‘het land doorwandelen’. De reden waarom Rusland binnenvalt in Israël is niet
helemaal duidelijk. Vindt Rusland als grootmacht de Statenbond van Islamitische landen
bedreigend? Krijgen zij teveel macht in ogen van de Russen en haar vazalstaten? (China). In
Ezechiël staat dat God de Russische staten ‘zal trekken’, met een haak, naar Israël om het
ongelovige Joodse volk op de knieën te krijgen.
(Mesach= Moskou, Tubal= Tblisi, Gog en Magog= Rusland en bondgenoten. Dit zijn volkeren
die zich vroeger bevonden in Klein- Azië maar zijn verplaatst tijden de grote volksverhuizing.)
Ezechiël 39
1 Voorts, gij mensenkind! profeteer tegen Gog, en zeg: Zo zegt de Heere Heere: Zie, Ik wil aan
u, o Gog, hoofdvorst van Mesech en Tubal!
2 En Ik zal u omwenden, en een zeshaak in u slaan, en u optrekken uit de zijden van het
noorden, en Ik zal u brengen op de bergen Israëls.
De Heer gebruikt in principe de aanval van Rusland en hun haat tegen het Joodse volk om
een omwenteling te forceren bij de ongelovige Joden. Een (waarschijnlijk) niet al te groot
deel zal uiteindelijk de Naam van de Heere aanroepen en gered worden. Het grootste
gedeelte ongelovige Joden is omgekomen tijdens de drieënhalf jaar Verdrukking door de
legers van eerst de tien statenbond en daarna de Russen en Egyptenaren. Het hele land is
platgewalst en vernietigd en op het gelovig overblijfsel na, is iedereen gedood. Het oordeel
is voltrokken.
Zacharia 14
1 Er komt een dag dat de Heer zal ingrijpen, Jeruzalem, dat de buit binnen je muren wordt
verdeeld.
2 Ik zal alle volken samenbrengen – zegt de Heer – om tegen Jeruzalem ten strijde te trekken.
Joël 2
1 Blaast de bazuin te Sion, en roept luide op den berg Mijner heiligheid; laat alle inwoners
des lands beroerd zijn, want de dag des Heeren komt, want hij is nabij.
2 Een dag van duisternis en donkerheid, een dag van wolken en dikke duisterheid, als de
dageraad uitgespreid over de bergen; een groot en machtig volk, desgelijks van ouds niet
geweest is, en na hetzelve niet meer zal zijn tot in jaren van vele geslachten.
3 Voor hetzelve verteert een vuur, en achter hetzelve brandt een vlam; het land is voor
hetzelve als een lusthof, maar achter hetzelve een woeste wildernis, en ook is er geen
ontkomen van hetzelve.
4 De gedaante deszelven is als de gedaante van paarden, en als ruiters zo zullen zij lopen.
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5 Zij zullen daarhenen springen als een gedruis van wagenen, op de hoogten der bergen; als
het gedruis ener vuurvlam, die stoppelen verteert; als een machtig volk, dat in slagorde
gesteld is.
6 Van deszelfs aangezicht zullen de volken in pijn zijn; alle aangezichten zullen
betrekken als een pot.
7 Als helden zullen zij lopen, als krijgslieden zullen zij de muren beklimmen; en zij zullen
daarhenen trekken, een iegelijk in zijn wegen, en zullen hun paden niet verdraaien.
8 Ook zullen zij de een den ander niet dringen; zij zullen daarhenen trekken elk in zijn baan;
en al vielen zij op een geweer, zij zouden niet verwond worden.
9 Zij zullen in de stad omlopen, zij zullen lopen op de muren, zij zullen klimmen in de huizen;
zij zullen door de vensteren inkomen als een dief.
10 De aarde is beroerd voor deszelfs aangezicht, de hemel beeft; de zon en maan worden
zwart, en de sterren trekken haar glans in.
11 En de Heere verheft Zijn stem voor Zijn heir henen; want Zijn leger is zeer groot, want Hij is
machtig, doende Zijn woord; want de dag des Heeren is groot en zeer vreselijk, en wie zal
hem verdragen?
12 Nu dan ook, spreekt de Heere, bekeert u tot Mij met uw ganse hart, en dat met vasten en
met geween, en met rouwklage.
13 En scheurt uw hart en niet uw klederen, en bekeert u tot den Heere, uw God; want Hij is
genadig en barmhartig, lankmoedig en groot van goedertierenheid, en berouw hebbende
over het kwade.
14 Wi weet, Hij mocht Zich wenden en berouw hebben; en Hij mocht een zegen achter Zich
overlaten tot spijsoffer en drankoffer voor den Heere, uw God.
De Naam des Heeren
Het gelovig overblijfsel zal de Naam des Heeren aanroepen. De Heere zal als antwoord Zijn
Voeten op de Olijfberg zetten. De Olijfberg zal scheuren en er zal een vluchtweg ontstaan
voor het overblijfsel. Ook zij kunnen nu vluchten naar Petra en verenigd worden met het
gelovig overblijfsel uit de eerste helft van de zeventigste Jaarweek. Vanaf nu zal het volk
Israël niet meer tot smaad van de heidenen zijn. De heidense legers die zich in Israël
bevinden zullen allemaal vernietigd worden door de Heere. Nu begint de Dag des Heeren.
Het oordeel over de ongelovige mensheid. Het oordeel over de heidense (niet Joodse)
volkeren.
Lukas 13
34 Jeruzalem, Jeruzalem! gij, die de profeten doodt, en stenigt, die tot u gezonden zijn, hoe
menigmaal heb Ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs een hen haar kiekens
onder de vleugelen vergadert; en gijlieden hebt niet gewild?
35 Ziet, uw huis wordt ulieden woest gelaten. En voorwaar, Ik zeg u, dat gij Mij niet zult zien,
totdat de tijd zal gekomen zijn, als gij zult zeggen: Gezegend is Hij, Die komt in den Naam des
Heeren!
Zacharia 14
4 En Zijn voeten zullen te dien dage staan op den Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, tegen het
oosten; en de Olijfberg zal in tweeën gespleten worden naar het oosten, en naar het
westen, zodat er een zeer grote vallei zal zijn; en de ene helft des bergs zal wijken naar het
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noorden, en de helft deszelven naar het zuiden.
5 Dan zult gij lieden vlieden door de vallei Mijner bergen want deze vallei der bergen zal
reiken tot Azal (= bereidde plaats) , en gij zult vlieden, gelijk als gij vloodt voor de aardbeving
in de dagen van Uzzía, den koning van Juda; dan zal de Heere, mijn God, komen,en al de
heiligen met U (= de Gemeente, Zijn Lichaam), o Heere !
Het dal van Josafat
Zodra de Joden de Naam van de Heere aangeroepen hebben, krijgen zij een vluchtweg naar
Petra via een dal dat ontstaat nadat de Olijfberg gescheurd is door een verschrikkelijke
aardbeving. Dit wordt het dal van Josafat genoemd. Het is een dal dat tot op vandaag niet
bestaat; het dal zal ontstaan door een aardbeving bij de verschijning van de Heere op de
Olijfberg. Het is de plaats waar het oordelen van de heidense volkeren (drieëndertig jaar
grote Verdrukking) zal beginnen. In feite is met deze gebeurtenis de zeventigste Jaarweek
afgesloten en beginnen de drieëndertig jaar van grote Verdrukking over de volkeren der
aarde. Oftewel de Dag des Heeren. Josafat betekent Jehovah zal richten (= oordelen). Het dal
is een vluchtweg voor het gelovig overblijfsel van het Joodse volk. Maar ditzelfde dal zal tot
ondergang zijn van degenen die het Joodse volk achtervolgen. De achtervolgers zullen
verpletterd (geoordeeld) worden door een weer dichtklappende Olijfberg . Net zoals bij de
wateren van de Schelfzee. Wanneer het gelovig overblijfsel aankomt in Petra zullen zij
verenigd worden met de gelovigen die gevlucht waren tot aan het einde van de eerste helft
van de zeventigste Jaarweek.
Joël 3
1 Want ziet, in die dagen en te dier tijd, als Ik de gevangenis van Juda en Jeruzalem zal
wenden;
2 Dan zal Ik alle heidenen vergaderen, en zal hen afvoeren in het dal van Jósafat; en Ik zal
met hen aldaar richten, vanwege Mijn volk en Mijn erfdeel Israël, dat zij onder de heidenen
hebben verstrooid, en Mijn land gedeeld;
-12 De heidenen zullen zich opmaken, en optrekken naar het dal van Jósafat; maar aldaar zal
Ik zitten, om te richten (= te oordelen) alle heidenen van rondom.
De Dag des Heeren, het oordeel
De Dag des Heeren is de periode waarin Jehovah komt oordelen. Dag impliceert licht en
daarmee oordeel want dingen worden door het licht geoordeeld, beoordeeld, veroordeeld,
danwel bestraft. Ook in het Nederlands is het woord ‘dag’ de aanduiding van oordeel. Denk
maar aan ‘dagen en dagvaarden’.
Efeze 5
11 En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze
ook veeleer.
12 Want hetgeen heimelijk van hen geschiedt, is schandelijk ook te zeggen.
13 Maar al deze dingen, van het licht bestraft zijnde, worden openbaar; want al
wat openbaar maakt, is licht.
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De Dag = Spreekt over oordeel en gericht
= Spreekt over dagvaarden voor de rechter
= Spreekt over in het licht komen; aan het licht brengen; voor de dag komen
= Spreekt over licht, dat zal openbaren wat duisternis is
= Spreekt over de Openbaring van het Koninkrijk van Christus
Joël 2
31 De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat die grote en
vreselijke dag des Heeren komt.
32 En het zal geschieden, al wie den Naam des Heeren zal aanroepen, zal behouden worden;
want op den berg Sions en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, gelijk als de Heere gezegd heeft;
en dat, bij de overgeblevenen, die de Heere zal roepen.
Openbaring 6
12 En ik zag, toen Het het zesde zegel geopend had, en ziet, er werd een grote aardbeving;
en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed.
13 En de sterren des hemels (= het volk Israël; zij die de lichten in een duistere wereld
hadden moeten zijn) vielen (= Zij vallen uit hun positie die zij hadden ten opzichte van de
volkeren) op de aarde, gelijk een vijgeboom (Israël) zijn onrijpe vijgen (= ongelovige Joden)
afwerpt , als hij van een groten wind geschud wordt.
Alles op aarde zal Hij oordelen. Dat begint officieel bij Zijn Verschijning op de Olijfberg,
de verwoesting van Jeruzalem, en het duurt tot aan het begin van de duizend jaren. De Dag
des Heeren heeft niets te maken met welke zondag dan ook. Het verschijnen van een zondag
is nooit voorafgegaan met donkerheid en met verduistering van de zon en de verandering
van de maan in bloed en ook niet dat sterren dan uit de Hemel vallen. De Dag des Heeren is
de Dag die nog komen moet, ná de zeventigste Jaarweek; voor alle ongelovigen, zal het een
vreselijke Dag des Heeren zijn. Deze Dag wordt ook wel genoemd; Dag des Heeren: Dag der
Wrake des Heeren, Dag der Toorn des Heeren
Amos 5
18 Wee dien, die des HEEREN dag begeren! Waartoe toch zal ulieden
de dag des HEEREN zijn? Hij zal duisternis wezen en geen licht.
Hier volgen enkele Schriftplaatsen waarin we het begin van de Dag des Heeren herkennen
aan de markeringspunten; een grote aardbeving; de zon wordt zwart als een haren zak, en
de maan wordt als bloed. En de sterren des hemels vallen op de aarde.
Jesaja 13
9 Ziet, de dag des HEEREN komt, gruwelijk, met verbolgenheid en hittigen toorn, om het land
te stellen tot verwoesting, en deszelfs zondaars (ongelovigen, zonden is alles wat niet uit het
geloof is Rom.14: 23) daaruit te verdelgen.
10 Want de sterren des hemels en zijn gesternten zullen haar licht niet laten lichten; de zon
zal verduisterd worden, wanneer zij zal opgaan, en de maan zal haar licht niet laten schijnen.
11 Want Ik zal over de wereld de boosheid bezoeken, en over de goddelozen hun
ongerechtigheid; en Ik zal den hoogmoed der stouten (ongehoorzamen= ongelovigen=
goddelozen) doen ophouden, en de hovaardij (hoogmoed= arrogantie) der tirannen zal Ik
28

vernederen.
12 Ik zal maken, dat een man (een mens) dierbaarder zal zijn dan dicht goud, en een mens
dan fijn goud van Ofir. (een mensenleven zal kostbaarder zijn dan wat dan ook want het
overgrote deel der mensheid zal gedood worden)
13 Daarom zal Ik den hemel beroeren, en de aarde zal bewogen worden van haar plaats
(aardbevingen), vanwege de verbolgenheid des HEEREN der heirscharen, en vanwege den
dag Zijns hittigen toorns.
Jesaja 24
19 De aarde zal ganselijk verbroken worden, de aarde zal ganselijk vaneen gescheurd
worden, de aarde zal ganselijk bewogen worden.(= aardbevingen)
20 De aarde zal ganselijk waggelen, gelijk een dronkaard, en zij zal heen en weder bewogen
worden, (aardbevingen) gelijk een nachthut; en haar overtreding zal zwaar op haar zijn, en zij
zal vallen, en niet weder opstaan.
21 En het zal geschieden te dien dage, dat de HEERE bezoeking doen zal over de heirscharen
des hogen in de hoogte (duivel en zijn personeel die inmiddels menselijke gedaanten
hebben, zij zijn uit de Hemel verwijderd toen de Gemeente is opgenomen), en over de
koningen des aardbodems op den aardbodem.
22 En zij zullen samenvergaderd worden, gelijk de gevangenen in een put (= duisternis), en zij
zullen besloten worden in een gevangenis, maar na vele dagen weder bezocht worden (voor
een poosje losgelaten na de duizend jaren).
23 En de maan zal schaamrood (verduisterd) worden, en de zon zal beschaamd (verduisterd)
worden (door stofwolken?), als de HEERE der heirscharen regeren zal (zal gaan regeren) op
den berg Sion en te Jeruzalem (daar begint Zijn regeren), en voor zijn oudsten (wordt in
Jesaja verder nergens genoemd = Gemeente; Eerstelingen) zal Heerlijkheid zijn.
Jesaja 34
1 Nadert, gij heidenen, om te horen, en gij volken! (alle volkeren) luistert toe; de aarde hore,
en haar volheid (alles wat bij de aarde hoort), de wereld en al wat daaruit voortkomt.
2 Want de verbolgenheid des HEEREN is over al de heidenen, en grimmigheid over al hun heir
(legers) ; Hij heeft hen verbannen, Hij heeft ze ter slachting overgegeven.
3 En hun verslagenen zullen weggeworpen worden, en van hun dode lichamen zal hun stank
opgaan; en de bergen zullen smelten van hun bloed.
4 En al het heir der hemelen zal uitteren,(de Hemel wordt zwart) en de hemelen zullen
toegerold worden, gelijk een boek, en al hun heir zal afvallen (de Hemel wordt verduisterd),
gelijk een blad van den wijnstok afvalt, en gelijk een vijg afvalt van den vijgeboom. (zie vers
13 ; gelijk een vijgeboom zijn onrijpe vijgen afwerpt, als hij van een groten wind geschud
wordt.)
5 Want Mijn Zwaard is dronken geworden in den Hemel; ziet, het zal ten oordeel nederdalen
op Edom, (draagt de naam van Adam= de gehele mensheid= Ezau= rood, broedervolk ; is
buiten Israël de eerstegeborene onder de volkeren der aarde) en op het volk, hetwelk Ik
verbannen heb.
6 Het Zwaard des HEEREN is vol van bloed, het is vet geworden van smeer, van het bloed der
lammeren en der bokken, van het smeer der nieren van de rammen; want de HEERE heeft
een slachtoffer te Bozra, (= Petra, hoofdstad van Edom) en een grote slachting in het land der
Edomieten.(nu de buurlanden van Jordanië)
7 En de eenhoornen zullen met hen afgaan, en de varren met de stieren; en hun land zal
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doordronken zijn van het bloed, en hun stof zal van het smeer vet gemaakt worden.
8 Want het zal zijn de dag der wraak des HEEREN,(= de Dag des Heeren) een jaar der
vergeldingen (oordeel), om Sions twistzaak.
Half jaar
Openbaring 8
1 En toen Het het zevende zegel geopend had, werd er een stilzwijgen in den hemel, omtrent
van een half uur.
Het zevende en tevens laatste zegel uit Openbaring vijf (zeven verzegelde zegelen) wordt
geopend door het Lam, de Heere Jezus Christus, en meteen daarna is het een half uur stil in
de Hemel. Er is een half uur uitstel vóórdat het oordeel losbarst Dit half uur is geen letterlijke
weergave van dertig minuten. Er is geen ‘tijd’ in de Hemel, omdat God niet onderworpen is
aan iets dat Hij Zelf geschapen heeft. Het is de weergave van een tijdsperiode. Een half uur is
een halve tijd. Door Schrift met Schrift te vergelijken, staat dat half uur (zeer waarschijnlijk)
voor een half jaar. In deze tijd, in dit half uur, in dit half jaar, worden de
honderdvierenveertigduizend getuigen verzegeld en opgeleid. Er is in de Bijbel, in het Oude
Testament, al vaker iets aan de hand geweest met een half jaar. In opdracht van de Heere
werd bij de uittocht uit Egypte, de zevende maand, ‘het hoofd der maanden’ (= eerste
maand). De zevende maand (Tizri) van de uittocht uit Egypte werd vanaf toen maand
nummer één (Nisan of Abib). En daarmee verschoof de nummering een half jaar. Voor het
volk Israël is de hele tijdrekening dus een half jaar verschoven ten opzichte van de rest van
de wereld. Daarom valt het burgerlijke Israëlitisch Nieuwjaar ook nu nog steeds op de eerste
dag van de zevende maand. Nisan= Aramees en Abib ( Aviv) = Hebreeuws= is nu de eerste
maand.
Exodus 12
1 De HEERE nu had tot Mozes en tot Aäron in Egypteland gesproken, zeggende:
2 Deze zelfde maand (de zevende maand) zal ulieden het hoofd der maanden zijn (dit werd
dus de eerste maand van het jaar, Abib= Nisan) ; zij zal u de eerste van de maanden des jaars
zijn.
3 Spreekt tot de ganse vergadering van Israël, zeggende: Aan den tienden dezer maand neme
een iegelijk een lam, naar de huizen der vaderen, een lam voor een huis.
Pascha een maand later
Als de Heere Zijn Voeten op de Olijfberg heeft gezet, zal het nog een maand (dertig dagen)
duren voordat de ware ontmoeting tussen de Heere Jezus Christus en het volk Israël zal
plaatsvinden. Daar is onderweg naar Petra, via de gespleten Olijfberg, geen tijd voor. Onder
bepaalde omstandigheden mocht het volk, onder het Oude Verbond, een maand later
Pascha houden. Namelijk indien zij onrein was of als de priesters niet genoeg geheiligd
waren of als het volk niet verzameld was in Jeruzalem. Het gelovig overblijfsel zal straks
onrein zijn omdat ze met de dood in aanraking is geweest. Het volk zal het Paaslam dan, na
1.290 dagen, alsnog in huis nemen.
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Numeri 9
4 Mozes dan sprak tot de kinderen Israëls, dat zij het pascha zouden houden.
5 En zij hielden het pascha op den veertienden (op de tiende moest het Lam in huis gehaald
worden) dag der eerste maand, tussen de twee avonden, in de woestijn van Sinaï; naar alles,
wat de HEERE Mozes geboden had, alzo deden de kinderen Israëls.
6 Toen waren er lieden geweest, die over het dode lichaam eens mensen onrein waren, en op
denzelven dag het pascha niet hadden kunnen houden; daarom naderden zij voor het
aangezicht van Mozes, en voor het aangezicht van Aäron op dienzelven dag.
7 En diezelve lieden zeiden tot hem: Wij zijn onrein over het dode lichaam eens mensen;
waarom zouden wij verkort worden, dat wij de offerande des HEEREN op zijn gezetten tijd
niet zouden offeren, in het midden van de kinderen Israëls?
8 En Mozes zeide tot hen: Blijft staande, dat ik hoor, wat de HEERE u gebieden zal.
9 Toen sprak de HEERE tot Mozes, zeggende:
10 Spreek tot de kinderen Israëls, zeggende: Wanneer iemand onder u, of onder uw
geslachten, over een dood lichaam onrein, of op een verren weg zal zijn, hij zal dan nog den
HEERE het pascha houden.
11 In de tweede maand, op den veertienden dag, tussen de twee avonden, zullen zij dat
houden; met ongezuurde broden en bittere saus zullen zij dat eten.
2 kronieken 30
1 Daarna zond Jehizkia tot het ganse Israël en Juda, en schreef ook brieven tot Efraïm en
Manasse, dat zij zouden komen tot het huis des HEEREN te Jeruzalem, om den HEERE, den
God Israëls, pascha te houden.
2 Want de koning had raad gehouden met zijn oversten en de ganse gemeente te Jeruzalem,
om het pascha te houden, in de tweede maand.
3 Want zij hadden het niet kunnen houden te dierzelfder tijd, omdat de priesteren zich niet
genoeg geheiligd hadden, en het volk zich niet verzameld had te Jeruzalem.
Joël 2
28 En daarna zal het geschieden, dat Ik Mijn Geest zal uitgieten over alle vlees, en uw zonen
en uw dochteren zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen, uw jongelingen zullen
gezichten zien;
29 Ja, ook over de dienstknechten, en over de dienstmaagden, zal Ik in die dagen
Mijn Geest uitgieten.
Bij die ontmoeting zal het volk zien Wie zij doorstoken hebben. Bij deze gelegenheid zullen
zij de Heere ontmoeten als Jezus van Nazareth en het zal blijken dat Hij de Messias is. Wat
zullen zij verbaasd zijn. Dit zullen zij niet verwachten. Dan pas zullen zij rouwklagen over Zijn
dood. Over wat zij De Heer aangedaan hebben. Nu zij het Ware Lam in huis gehaald hebben,
zal de Heer Zijn Geest uitgieten over dit wedergeboren Volk Israël.
Zacharia 12
9 En het zal te dien dage geschieden, dat Ik zal zoeken te verdelgen alle heidenen, die tegen
Jeruzalem aankomen.
10 Doch over het huis Davids, en over de inwoners van Jeruzalem, zal Ik uitstorten den Geest
der genade en der gebeden; en zij zullen Mij aanschouwen, Dien zij doorstoken hebben, en zij
zullen over Hem rouwklagen, als met de rouwklage over een enigen zoon; en zij zullen over
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Hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene.
11 Te dien dage zal te Jeruzalem de rouwklage groot zijn, gelijk die rouwklage van
Hadadrimmon, in het dal van Megiddon.
Zacharia 13
6 En zo iemand tot hem zegt: Wat zijn deze wonden in uw handen? zo zal hij zeggen: Het zijn
de wonden, waarmede ik geslagen ben, in het huis mijner liefhebbers.
7 Zwaard! ontwaak tegen Mijn Herder, en tegen den Man, Die Mijn Metgezel is, spreekt de
HEERE der heirscharen; sla dien Herder, en de schapen zullen verstrooid worden; maar Ik zal
Mijn hand tot de kleinen wenden.
8 En het zal geschieden in het ganse land, spreekt de HEERE, de twee delen daarin zullen
uitgeroeid worden, en den geest geven; maar het derde deel zal daarin overblijven.
9 En Ik zal dat derde deel in het vuur brengen, en Ik zal het louteren, gelijk men zilver loutert,
en Ik zal het beproeven, gelijk men goud beproeft; het zal Mijn Naam aanroepen, en Ik zal
het verhoren; Ik zal zeggen: Het is Mijn volk; en het zal zeggen: De HEERE is mijn God.

Welgelukzalig
Daniël 12
11 En van dien tijd af, dat het gedurig offer zal weggenomen, (na 3 ½ jaar schijnvrede) en de
verwoestende gruwel zal gesteld zijn, zullen zijn duizend tweehonderd en negentig dagen.
(1.260 dagen= 3 ½ jaar 1.290 dagen= 3 ½ jaar en 1 maand)
12 Welgelukzalig is hij, die verwacht en raakt tot duizend driehonderd vijf en dertig dagen.
(1.335 dagen= 3 ½ jaar en 1 maand en 45 dagen)
Het einde van deze 1.260 dagen, het einde van de tweede drieënhalf jaar, is op de tiende
van de eerste maand (de maand Nisan).
En 30 dagen later (= 1 290 dagen) wordt alsnog het Pascha gehouden. Nog eens 45 dagen
later (= 1335 dagen), zal het wedergeboren volk van Daniel, welgelukzalig zijn.
Gerekend vanaf de tiende van de eerste maand en daarbij vervolgens 30 en 45 dagen
opgeteld, dan komen we terecht op de 25e van de derde maand. In de Schrift is er op die
datum geen enkele bijzondere vermelding. Maar wél als we de gebeurtenis van de 25e van
de derde maand, leggen op de gebeurtenis van de 25e van de negende maand!
Want de 25e van de negende maand is de dag van de inwijding of vernieuwing van de
tempel. (nadat de tempel eerst ontheiligd en verontreinigd was geweest) De inwijding van
de Tempel is tot welgelukzaligheid van het volk van Daniel. Dan is het volk Israël weer in
staat gesteld tot tempel en priesterlijk volk om zichzelf te geven in haar dienst aan de Heere.
De 25e van de negende maand, is het Chanoeka feest. Deze dag was de eerste dag van het
feest aangaande de inwijding en vernieuwing van de tempel.

jn = Noach = Troost, Vertroosting, Rust
nj = Chan = Genade
kwnj = Chanoek = Henoch = Inwijding; Vernieuwing
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Welgelukzalig is hij, die verwacht en raakt tot duizend driehonderd vijf en dertig dagen.
Want na 1260 + 30 + 45, namelijk na 1335 dagen, zal de tempel (uw volk = Daniel
vertegenwoordigt het volk Israël) gereinigd, geheiligd en ingewijd worden in de
priesterdienst aan de Levende God.
Psalm 32
1 Een onderwijzing van David. Welgelukzalig is hij, wiens overtreding vergeven, wiens zonde
bedekt is.
Psalm 33
12 Welgelukzalig is het volk, welks God de HEERE is; het volk, dat Hij Zich ten erve verkoren
heeft.
Psalm 65
4 Ongerechtige dingen hadden de overhand over mij; maar onze overtredingen, die verzoent
Gij.
5 Welgelukzalig is hij, dien Gij verkiest, en doet naderen, dat hij wone in Uw voorhoven; wij
zullen verzadigd worden met het goed van Uw huis, met het heilige van Uw paleis.
De Heere Jezus Christus is dan haar Tempel en Altaar. Het gaat over de geestelijke Tempel.
Letterlijk is er dan helemaal geen herstelde tempel. Want na het einde van de zeventigste
Jaarweek van Daniel is er binnen vijfenzeventig dagen echt geen herstelde en hernieuwde
stad en tempel ter inwijding. De Heere Zélf zal dan de Tempel zijn. Er zal geen stoffelijke
tempel meer nodig zijn als de Heere Jezus Christus temidden van Zijn Volk woont.
Exodus 19
6 En gij zult Mij een priesterlijk koninkrijk, en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden, die gij
tot de kinderen Israëls spreken zult.
Numeri 20
22 Toen reisden zij van Kades; en de kinderen Israëls kwamen, de ganse vergadering, aan den
berg Hor.
23 De HEERE nu sprak tot Mozes, en tot Aäron, aan den berg Hor, aan de pale (= aan de
grens) van het land van Edom, zeggende:
24 Aäron (hogepriester van het Oude Verbond) zal tot zijn volken verzameld worden; want
hij zal niet komen in het land, hetwelk Ik aan de kinderen Israëls gegeven heb, omdat
gijlieden Mijn mond wederspannig geweest zijt bij de wateren van Meriba.
25 Neem Aäron, (= Lichtbrenger) en Eleazar, (= God is Hulp= type van de Heere Jezus
Christus, Hebreeuws voor Lazarus) zijn zoon, en doe hen opklimmen tot den berg Hor.
26 En trek Aäron zijn klederen uit, en trek ze Eleazar, zijn zoon, aan; want Aäron zal
verzameld worden, en daar sterven. (Het Oude Verbond verdwijnt, het Nieuwe Verbond
breekt aan)
27 Mozes nu deed, gelijk als de HEERE geboden had; want zij klommen op tot den berg Hor,
voor de ogen der ganse vergadering.
28 En Mozes trok Aäron zijn klederen uit, en hij trok ze zijn zoon Eleazar aan; en Aäron stierf
aldaar, op de hoogte diens bergs. Toen kwam Mozes en Eleazar van dien berg af.
29 Toen de ganse vergadering zag, dat Aäron overleden was, zo beweenden zij Aäron dertig
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dagen, het ganse huis van Israël.
Samenvattend;
Na 1.260 dagen, drieënhalf jaar, gerekend vanaf het midden van de zeventigste Jaarweek,
zal een overblijfsel van het Joodse Volk de Naam des Heeren aanroepen en zet Hij zijn
Voeten op de Olijfberg. Dit is vlak na de verwoesting van Jeruzalem. De Olijfberg scheurt en
het overblijfsel vlucht uit Jeruzalem naar Petra. Daar wordt zij samengebracht met de rest
van het overblijfsel vanuit de eerste helft van de zeventigste Jaarweek. Dit zal zeer
waarschijnlijk zijn op de berg Hor, een maand na de zeventgste Jaarweek. Deze ligt aan de
Westkant van Petra (= Edom). Na de verzameling van het gehele overblijfsel (na 1.290
dagen), zal de Heere Zich bekend maken en zullen zij gezamenlijk zien wie zij doorstoken
hebben. Daar vindt de wedergeboorte van het volk Israël plaats (Pascha = het in huis nemen
van het Lam) en wordt de Geest over haar uitgegoten door de Hogepriester van het Nieuwe
Verbond. Op de berg Hor ligt Aäron begraven, de Hogepriester van het Oude Verbond. Na
1.335 dagen, gerekend vanaf het midden van de zeventigste Jaarweek, wordt het volk Israël
weer in staat gesteld in dienst te staan van de Heere en wordt zij ingewijd in de
priesterdienst aan de Levende God.

De 144.000 getuigen
Openbaring 7
4 En ik hoorde het getal dergenen, die verzegeld waren: honderd vier en veertig duizend
waren verzegeld uit alle geslachten der kinderen Israëls
12x12= 144. Het getal twaalf staat voor heerschappij.
Heerschappij in de uiterste vorm = 12 x 12.
Voor de taak van evangelisatie tijdens de drieëndertig jaar grote Verdrukking over de
volkeren zijn de honderdvierenveertigduizend getuigen bestemd. Natuurlijk naast de
Gemeente die dezelfde taak vervult maar dan op Hemels niveau. De verzegeling van deze
dienstknechten kan pas plaatsvinden als de twee en tien stammen hun identiteit hebben
teruggevonden. En er genoeg mannen van de twee en tien stammen verzameld zijn tot
getuigen. Daar is eerst dat half jaar voor nodig in Petra. Hen te roepen, te verzamelen en
bekwaam te maken en in alle rust op te leiden tot dienstknechten van Christus. Na die zes
maanden zullen zij onder leiding van de Heere en de Gemeente, zijn Lichaam, optrekken
naar Jeruzalem. En zij zullen prediken vanuit Jeruzalem, Judea, Samaria, tot aan de uitersten
der aarde. Deze dienstknechten worden genomen uit de twaalf stammen van Israël en zullen
de taak gaan vervullen die zij vanaf het begin van de Heere ontvangen hebben. Zij hebben
als uitverkoren en eerstgeboren volk de hoedanigheid van priester en koning ontvangen.
Priesters in dienst van de Levende God om Zijn Woord te prediken onder de volkeren.
Verzegeld aan hun voorhoofden
Openbaring 9
3 Zeggende: Beschadigt de aarde niet, noch de zee, noch de bomen, totdat wij de
dienstknechten onzes Gods zullen verzegeld hebben aan hun voorhoofden.
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4 En ik hoorde het getal dergenen, die verzegeld waren: honderd vier en veertig duizend
waren verzegeld uit alle geslachten der kinderen Israëls.
5 Uit het geslacht van Juda waren twaalf duizend verzegeld; uit het geslacht van Ruben
waren twaalf duizend verzegeld; uit het geslacht van Gad waren twaalf duizend verzegeld;
6 Uit het geslacht van Aser waren twaalf duizend verzegeld; uit het geslacht van Nafthali
waren twaalf duizend verzegeld; uit het geslacht van Manasse waren twaalf duizend
verzegeld;
7 Uit het geslacht van Simeon waren twaalf duizend verzegeld; uit het geslacht van Levi
waren twaalf duizend verzegeld; uit het geslacht van Issaschar waren twaalf duizend
verzegeld;
8 Uit het geslacht van Zebulon waren twaalf duizend verzegeld; uit het geslacht van Jozef
waren twaalf duizend verzegeld; uit het geslacht van Benjamin waren twaalf duizend
verzegeld.
Openbaring 14
1 En ik zag, en ziet, het Lam stond op den berg Sion, en met Hem honderd vier en veertig
duizend, hebbende den Naam Zijns Vaders geschreven aan hun voorhoofden.
De getuigen krijgen een Zegel op hun voorhoofd. Het is in de tijd dat ook het antichristelijke
rijk, met Babel als hoofdstad, actief is. Het Zegel maakt de getuigen onkwetsbaar. Net zoals
de twee getuigen in Jeruzalem, in de eerste helft van de zeventigste week. Verzegelen kan
alleen bij eigendom. Verzegelen is kenmerken. Een merkteken van God krijgen. Daarmee zet
Hij Zijn Eigendomsrecht op de voorhoofden. Het voorhoofd staat typologisch voor iemands
gedachten. Het merkteken als verzegeling door God staat voor oprechtheid, zuivere
gedachten en gehoorzaamheid en trouw aan de Levende God.
Ezechiël 9
4 En de HEERE zeide tot hem: Ga door, door het midden der stad, door het midden van
Jeruzalem, en teken een teken op de voorhoofden der lieden, die zuchten en uitroepen over al
die gruwelen, die in het midden derzelve gedaan worden.
5 Maar tot die anderen zeide Hij voor mijn oren: Gaat door, door de stad achter hem, en
slaat, ulieder oog verschone niet, en spaart niet!
6 Doodt ouden, jongelingen en maagden, en kinderkens en vrouwen, tot verdervens toe;
maar genaakt aan niemand, op denwelken het teken is, en begint van Mijn Heiligdom.
En zij begonnen van de oude mannen, die voor het huis waren.
Jesaja 66
18 Hun werken en hun gedachten! Het komt, dat Ik vergaderen zal alle heidenen en tongen,
en zij zullen komen, en zij zullen Mijn heerlijkheid zien.
19 En Ik zal een teken aan hen zetten, en uit hen, die het ontkomen zullen zijn, zal Ik zenden
tot de heidenen naar Tarsis, Pul, en Lud, de boogschutters, naar Tubal en Javan, tot de ver
gelegen eilanden, die Mijn gerucht niet gehoord, noch Mijn heerlijkheid gezien hebben; en zij
zullen Mijn heerlijkheid onder de heidenen verkondigen.
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Alle stammen worden verzameld
De honderdvierenveertigduizend getuigen zullen uit alle stammen van het volk komen. Maar
aan het einde van de zeventigste Jaarweek is er alleen een gelovig overblijfsel uit de twee
stammen van Israël. Maar het gaat hier heel uitdrukkelijk om twaalf stammen van Israël. Die
moeten aangewezen worden en aan hen moet eerst het Evangelie gepredikt worden. Door
de Gemeente. Vervolgens moeten er twaalfduizend per stam tot geloof komen en
voldoende onderwijs krijgen om daarna de functie van dienstknecht van God te kunnen
vervullen. Dat is een spoedcursus van een half jaar. Dat past in die periode van een half jaar
tussen het einde van de zeventigste Jaarweek en de volgende drieëndertig jaar tot aan de
duizend jaren. Na de zeventigste week barst dus niet meteen de grote Verdrukking over de
volkeren los. Bij lange opsommingen van de stammen in de Bijbel ontbreekt altijd één stam.
Er is een dertiende stam. Dan en Efraïm worden hier niet genoemd.
Openbaring 9
5 Uit het geslacht van Juda waren twaalf duizend verzegeld; uit het geslacht van Ruben
waren twaalf duizend verzegeld; uit het geslacht van Gad waren twaalf duizend verzegeld;
6 Uit het geslacht van Aser waren twaalf duizend verzegeld; uit het geslacht van Nafthali
waren twaalf duizend verzegeld; uit het geslacht van Manasse waren twaalf duizend
verzegeld;
7 Uit het geslacht van Simeon waren twaalf duizend verzegeld; uit het geslacht van Levi
waren twaalf duizend verzegeld; uit het geslacht van Issaschar waren twaalf duizend
verzegeld;
8 Uit het geslacht van Zebulon waren twaalf duizend verzegeld; uit het geslacht van Jozef
waren twaalf duizend verzegeld; uit het geslacht van Benjamin waren twaalf duizend
verzegeld.
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Niemand (geen enkele Jood) weet bij welke stam van Israël hij eigenlijk nog behoort maar ná
de wedergeboorte zal de Heere laten weten wie bij welke stam behoort en zijn er blijkbaar
genoeg om er twaalfduizend uit elke stam bijeen te vergaderen. Uit de twaalf stammen van
Israël worden twaalfduizend mannen uit elke stam verzegeld. Samen
honderdvierenveertigduizend. Deze mannen zullen het Evangelie gaan verkondigen in de
dan komende grote Verdrukking over de heidenen; over alle ongelovigen in de gehele
wereld. Gedurende de volgende drieëndertig jaar zullen er nog velen zijn van degenen die
wedergeboren worden, die tot één van de twaalf stammen van Israël behoren.
Jeremia 31
31 Ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat Ik met het huis van Israël en met het huis
van Juda een nieuw verbond zal maken;
32 Niet naar het verbond, dat Ik met hun vaderen gemaakt heb, ten dage als Ik hun hand
aangreep, om hen uit Egypteland uit te voeren, welk Mijn verbond zij vernietigd hebben,
hoewel Ik hen getrouwd had, spreekt de HEERE;
33 Maar dit is het verbond, dat Ik na die dagen met het huis van Israël maken zal, spreekt de
HEERE: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven, en zal die in hun hart schrijven; en Ik zal hun
tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn.
34 En zij zullen niet meer, een iegelijk zijn naaste, en een iegelijk zijn broeder, leren,
zeggende: Kent den HEERE! want zij zullen Mij allen kennen, van hun kleinste af tot hun
grootste toe, spreekt de HEERE; want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven, en hunner zonden
niet meer gedenken.
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De Heere zal nu, gedurende drieëndertig jaar, de twee en de tien stammen terugvergaderen
naar het Land. En Jeruzalem zal herbouwd worden. In vele Bijbelboeken is te lezen dat de
Heer Zijn volk (Israël en Juda; tien en twee stammen) zal terugverzamelen naar het Land.
Lees o.a.:
Deuteronomium 30
1 Voorts zal het geschieden, wanneer al deze dingen over u zullen gekomen zijn, deze zegen
of deze vloek, die ik u voorgesteld heb; zo zult gij het weder ter harte nemen, onder alle
volken, waarheen u de Heere, uw God, gedreven heeft;
2 En gij zult u bekeren tot den Heere, uw God, en Zijner stem gehoorzaam zijn, naar alles, wat
ik u heden gebiede, gij en uw kinderen, met uw ganse hart en met uw ganse ziel.
3 En de HEERE, uw God, zal uw gevangenis wenden, en Zich uwer ontfermen; en Hij zal u
weder vergaderen uit al de volken, waarheen u de Heere, uw God, verstrooid had.
4 Al waren uw verdrevenen aan het einde des hemels, van daar zal u de Heere, uw God,
vergaderen, en van daar zal Hij u nemen.
5 En de Heere, uw God, zal u brengen in het land, dat uw vaderen erfelijk bezeten hebben, en
gij zult dat erfelijk bezitten; en Hij zal u weldoen, en zal u vermenigvuldigen boven uw
vaderen.
6 En de Heere, uw God, zal uw hart besnijden, en het hart van uw zaad, om den Heere, uw
God, lief te hebben met uw ganse hart en met uw ganse ziel, opdat
gij levet.

7 En de Heere, uw God, zal al die vloeken leggen op uw vijanden en op uw haters, die u
vervolgd hebben.
Amos 9
14 En Ik zal de gevangenis van Mijn volk Israël wenden, en zij zullen de verwoeste steden
herbouwen en bewonen, en wijngaarden planten, en derzelver wijn drinken; en zij zullen
hoven maken, en derzelver vrucht eten.
15 En Ik zal ze in hun land planten; en zij zullen niet meer worden uitgerukt uit hun land, dat
Ik hunlieden gegeven heb, zegt de Heere, uw God.
Micha 2
12 Voorzeker zal Ik u, o Jakob! gans verzamelen; voorzeker zal Ik Israëls overblijfsel
vergaderen; Ik zal het te zamen zetten als schapen van Bozra; als een kudde in het midden
van haar kooi zullen zij van mensen deunen.
13 De Doorbreker zal voor hun aangezicht optrekken; zij zullen doorbreken, en door de poort
gaan, en door dezelve uittrekken; en hun Koning zal voor hun aangezicht henengaan; en de
HEERE in hun spits.
Ezechiël 28
25 Alzo zegt de Heere Heere: Als Ik het huis Israëls zal vergaderd hebben uit de volken, onder
dewelke zij verstrooid zijn, en Ik onder hen voor de ogen der heidenen zal geheiligd zijn, dan
zullen zij in hun land wonen, dat Ik aan Mijn knecht, aan Jakob, gegeven heb.
26 En zij zullen daarin zeker wonen, en huizen bouwen, en wijngaarden planten; ja, zij zullen
zeker wonen; als Ik
gerichten zal hebben geoefend tegen allen, die henlieden beroofd hebben, van degenen, die
rondom hen zijn; en zij zullen weten dat Ik, de Heere, hunlieder God ben.
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Koninklijke weg
Na de zeventigste Jaarweek zal Israël uit alleen maar gelovigen bestaan. Zij zullen God
dienen en Zijn Woord verspreiden. Na de zeventigste Jaarweek zal de Joodse staat weer
Israël heten en zullen de Joden weer Israëlieten zijn. Een waar aards Israël, een volk naar Zijn
Hart. Zijn volk dat pas compleet zal zijn aan het einde van de drieëndertig jaar grote
verdrukking over de volkeren.
Israël

= larvy = Strijder Gods; Heersen met God; Het Recht Gods
= Uitbeelding van geloof; Jacob is Israël geworden

De Heere en Zijn leger zullen vanuit Petra optrekken naar het Noorden. De Heere Zelf zal Zijn
volk uitleiden door de Siq, een nauwe diepe kloof in het gebergte. En daarna via de Kings
Highway, de Koninklijke Weg. Zij zullen dwars door Edom, Moab en Ammon naar Jeruzalem
gebracht worden. De Heere voorop. De Doorbreker.
Micha 2
12 Voorzeker zal Ik u, o Jakob! gans verzamelen; voorzeker zal Ik Israëls overblijfsel
vergaderen; Ik zal het te zamen zetten als schapen van te Bozra (= schaapskooi in het
Hebreeuws); als een kudde in het midden van haar kooi zullen zij van mensen deunen.
13 De Doorbreker (= Perez, David komt uit de geslachtslijn van Perez; de Heere Jezus
Christus) zal voor hun aangezicht optrekken (Iemand zal voor hen uit gaan); zij zullen
doorbreken, en door de poort gaan, en door dezelve uittrekken (Dat is de Siq, de smalle
route, een smalle kloof, de toegang en uitgang van Petra); en hun Koning (de Heere Jezus
Christus) zal voor hun aangezicht henengaan; en de HEERE in hun spits.
Psalm 68
7 Een God, Die de eenzamen zet in een huisgezin, uitvoert, die in boeien gevangen zijn
(ballingschap); maar de afvalligen wonen in het dorre.
8 O God! toen Gij voor het aangezicht Uws volks uittoogt, toen Gij daarhenen tradt in de
woestijn; Sela.
Dit is een verwijzing naar de Oudtestamentische tijd en de uittocht uit Egypte. Maar
profetisch verwijst het naar de toekomst, waarin Israël verzameld zal worden in de woestijn,
in Petra en alsnog naar het beloofde land zal worden gebracht. Uit Edom (= Petra), zal de
Heere optrekken via de Koninklijke weg (Edom, Moab, Ammon) en via Gilgal zal Hij
optrekken naar Jeruzalem. De Koninklijke weg die Mozes geweigerd werd te gaan, zal nu wél
bewandeld worden door de Heer met Zijn Lichaam en Zijn wedergeboren volk, het aardse
Israël.
Numeri 20
17 Laat ons toch door uw land trekken; wij zullen niet trekken door den akker, noch door de
wijngaarden, noch zullen het water der putten drinken; wij zullen den koninklijken weg gaan,
wij zullen niet afwijken ter rechter- noch ter linkerhand, totdat wij door uw landpalen zullen
getrokken zijn.
18 Doch Edom zeide tot hem: Gij zult door mij niet trekken, opdat ik niet misschien met het
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zwaard uitga u tegemoet!
19 Toen zeiden de kinderen Israëls tot hem: Wij zullen door den gebaanden weg optrekken,
en indien wij van uw water drinken, ik en mijn vee, zo zal ik deszelfs prijs daarvoor geven; ik
zal alleenlijk, zonder iets anders, te voet doortrekken.
20 Doch hij zeide: Gij zult niet doortrekken! En Edom is hem tegemoet uitgetrokken, met een
zwaar volk, en met een sterke hand.
21 Alzo weigerde Edom Israël toe te laten door zijn landpale te trekken; daarom week Israël
van hem af.
22 Toen reisden zij van Kades; en de kinderen Israëls kwamen, de ganse vergadering, aan den
berg Hor
Vanuit Jeruzalem zal de Heere alles omverwerpen wat Hem vijandig gezind is. De
aankomende drieëndertig jaar zal de Heere Zijn Tempel (= de bruiloftszaal) grondig reinigen
voordat de duizend jaren beginnen.
Johannes 2
13 En het pascha der Joden was nabij (het in huis nemen van het Lam gebeurt
overdrachtelijk ook aan het einde van de zeventigste Jaarweek, bij de wedergeboorte van
het volk Israël), en Jezus ging op naar Jeruzalem.(ook dan zal Hij als de Doorbreker optrekken
naar Jeruzalem)
14 En Hij vond in den tempel, die ossen, en schapen, en duiven verkochten, en de wisselaars
daar zittende.
15 En een gesel van touwtjes (= Zijn oordeel met hardhandige Hand) gemaakt hebbende,
dreef Hij ze allen uit den tempel (uit de wereld, uit Zijn Schepping), ook de schapen en de
ossen; en het geld der wisselaren stortte Hij uit, en keerde de tafelen om.(= tafelen omkeren;
geen gemeenschap hebben met )
16 En Hij zeide tot degenen, die de duiven (typologisch de Heilige Geest) verkochten:(ze
wilden zélf bepalen welke prijs zij voor een offer betaalden en dachten daarmee dat
verlossing, verzoening en vergeving ; eeuwig leven voor geld te koop is)
Neemt deze dingen van hier weg; maakt niet het huis Mijns Vaders (het volk Israël) tot een
huis van koophandel.
17 En Zijn discipelen werden indachtig, dat er geschreven is: De ijver van Uw huis heeft mij
verslonden.
Psalm 2

1 Waarom woeden de heidenen, en bedenken de volken ijdelheid?
2 De koningen der aarde stellen zich op, en de vorsten beraadslagen te zamen tegen den
HEERE, en tegen Zijn Gezalfde, zeggende:
3 Laat ons hun banden verscheuren, en hun touwen van ons werpen.
4 Die in den hemel woont, zal lachen; de HEERE zal hen bespotten.
5 Dan zal Hij tot hen spreken in Zijn toorn, en in Zijn grimmigheid zal Hij hen verschrikken.
6 Ik toch heb Mijn Koning gezalfd over Sion, den berg Mijner heiligheid.
7 Ik zal van het besluit verhalen: de HEERE heeft tot Mij gezegd: Gij zijt Mijn Zoon, heden heb
Ik U gegenereerd.
8 Eis van Mij, en Ik zal de heidenen geven tot Uw erfdeel, en de einden der aarde tot Uw
bezitting.
9 Gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter; Gij zult hen in stukken slaan als een
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pottenbakkersvat.
10 Nu dan, gij koningen, handelt verstandiglijk; laat u tuchtigen, gij rechters der aarde!
11 Dient den HEERE met vreze, en verheugt u met beving.
12 Kust den Zoon, opdat Hij niet toorne, en gij op den weg vergaat, wanneer Zijn toorn maar
een weinig zou ontbranden. Welgelukzalig zijn allen, die op Hem betrouwen.
Beloofde Land
De Heere Jezus Christus zal het volk Israël binnenleiden in het Beloofde Land. Het land Israël zal
groter zijn dan de Joodse staat ooit geweest is. Het land dat God gezworen heeft hen te
geven zal dan daadwerkelijk in hun bezit komen. Zij zullen wonen in het door God beloofde
land. Vanaf de Nijl (Egypte) tot aan de Eufraat. De Eufraat is een hele brede rivier. Het is de
belangrijkste rivier van het Midden-Oosten en heeft een lengte van achtentwintighonderd
kilometer. De rivier begint in Noord-Oost Turkije en stroomt via Syrië naar Irak waar ze ten
noorden van Basra samenkomt met de Tigris. Vervolgens mondt de verenigde rivier uit in de
Perzische Golf.
Amos 9
14 En Ik zal de gevangenis van Mijn volk Israël wenden, en zij zullen de verwoeste steden
herbouwen en bewonen, en wijngaarden planten, en derzelver wijn drinken; en zij zullen
hoven maken, en derzelver vrucht eten.
15 En Ik zal ze in hun land planten; en zij zullen niet meer worden uitgerukt uit hun land, dat
Ik hunlieden gegeven heb, zegt de Heere, uw God
Genesis 15
18 Ten zelfden dage maakte de Heere een verbond met Abram, zeggende: Aan uw zaad heb
Ik dit land gegeven, van de rivier van Egypte af, tot aan die grote rivier, de rivier Frath
(= Eufraat) :
19 Den Keniet, en den Keniziet, en den Kadmoniet,
20 En den Hethiet, en den Fereziet, en de Refaïeten,
21 En den Amoriet, en den Kanaäniet, en den Girgaziet, en den Jebusiet.
Deuteronomium 1
7 Keert u, en vertrekt, en gaat in het gebergte der Amorieten, en tot al hun geburen, in het
vlakke veld, op het gebergte, en in de laagte, en in het zuiden, en aan de havens der zee; het
land der Kanaänieten, en den Libanon, tot aan die grote rivier, de rivier Frath.( =Eufraat)
8 Ziet, Ik heb dat land gegeven voor uw aangezicht; gaat daarin, en bezit erfelijk het land, dat
de Heere aan uw vaderen, Abraham, Izak en Jakob gezworen heeft, dat Hij het hun en hun
zaad na hen geven zou.
Deuteronomium 11
21 Opdat uw dagen, en de dagen uwer kinderen, in het land, dat de Heere uw vaderen
gezworen heeft hun te geven, vermenigvuldigen, gelijk de dagen des hemels op de aarde.
22 Want zo gij naarstiglijk houdt al deze geboden, die ik u gebiede om die te doen, den
Heere, uw God, liefhebbende, wandelende in al Zijn wegen, en Hem aanhangende;
23 Zo zal de Heere al deze volken voor uw aangezicht uit de bezitting verdrijven, en gij zult
erfelijk bezitten groter en machtiger volken, dan gij zijt.
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24 Alle plaats, waar uw voetzool op treedt, zal de uwe zijn; van de woestijn en den Libanon,
van de rivier, de rivier Frath, tot aan de achterste zee, zal uw landpale zijn.
Zeven jaren vuur stoken
De Israëlieten zullen zeven jaar lang vuur kunnen stoken van alle wapens die zij verzamelen
en verbranden. Ze zullen zeven maanden het land doorkruisen om de lijken op te ruimen en
om het land te reinigen. Alle lichamen zullen begraven worden in ‘ het dal van Gogs
menigte’. Iedereen zal daarmee bezig zijn. Zeker als we bedenken dat het niet gaat over het
oppervlakte van de staat Israël nu maar over het gigantische Land Israël wat het straks zal
zijn. Buiten de nu bekende grenzen van Israël zal heel wat troep liggen wat ook opgeruimd
zal moeten worden.
Ezechiel 39
9 En de inwoners der steden Israëls zullen uitgaan, en vuur stoken en branden van de
wapenen, zo van schilden als rondassen, van bogen en van pijlen, zo van handstokken als van
spiesen; en zij zullen daarvan vuur stoken zeven jaren;
10 Zodat zij geen hout uit het veld zullen dragen, noch uit de wouden houwen, maar van de
wapenen vuur stoken; en zij zullen beroven degenen, die hen beroofd hadden, en plunderen,
die hen geplunderd hadden, spreekt de Heere Heere
11 En het zal te dien dage geschieden, dat Ik aan Gog aldaar een grafstede in Israël zal
geven, het dal der doorgangers naar het oosten der zee; en datzelve zal den doorgangers den
neus stoppen; en aldaar zullen zij begraven Gog en zijn ganse menigte, en zullen het noemen:
Het dal van Gogs menigte.
12 Het huis Israëls nu zal hen begraven, om het land te reinigen, zeven maanden lang.
13 Ja, al het volk des lands zal begraven, en het zal hun tot een naam zijn, ten dage als Ik zal
verheerlijkt zijn, spreekt de Heere Heere.
14 Ook zullen zij mannen uitscheiden, die gestadig door het land doorgaan, en doodgravers
met de doorgangers, om te begraven degenen, die op den aardbodem zijn overgelaten, om
dien te reinigen; ten einde van zeven maanden zullen zij onderzoek doen.
15 En deze doorgangers zullen door het land doorgaan, en als iemand een mensenbeen ziet,
zo zal hij een merkteken daarbij oprichten; totdat de doodgravers hetzelve zullen hebben
begraven in het dal van Gogs menigte.
Geen muren
Het Volk Israël zal dan in dorpen gaan wonen. Het heeft geen muren meer nodig want de
Heere is haar Burcht en haar Sterkte. Nu begint de drieëndertig jaar grote Verdrukking over
de volkeren. Dat zijn verschrikkelijke en chaotische jaren waarin de Heere Zijn Koninkrijk
steeds verder over de wereld uitbreidt. Aan de andere kant vecht de Satan om vanuit Babel
een rijk te stichten. En ondertussen worden ook nog de zeven schalen van toorn
leeggegoten; het oordeel over de ongelovige mensheid. Deze oordelen komen niet meer
over Juda en Jeruzalem; zij leven nu in vrede met bescherming van de Heere Zelf.
Ezechiël 38:
11 Je denkt: Dat land van niet-ommuurde steden zal ik aanvallen; ik zal optrekken tegen die
argeloze mensen die zo onbezorgd leven in hun steden zonder muren, grendels of poorten.
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Zacharia 2:
4 En Hij zeide tot hem: Loop, spreek dezen jongeling aan, zeggende: Jeruzalem zal
dorpsgewijze bewoond worden, vanwege de veelheid der mensen en der beesten, die in het
midden derzelve wezen zal.
5 En Ik zal haar wezen, spreekt de Heere, een vurige muur rondom; en Ik zal tot heerlijkheid
wezen in het midden van haar.
Openbaring 16
1 En ik hoorde een grote stem uit den tempel, zeggende tot de zeven engelen: Gaat henen, en
giet de zeven fiolen van den toorn Gods uit op de aarde.
2 En de eerste ging henen, en goot zijn fiool uit op de aarde; en er werd een kwaad en boos
gezweer aan de mensen, die het merkteken van het beest hadden, en die zijn beeld
aanbaden.
3 En de tweede engel goot zijn fiool uit in de zee, en zij werd bloed als van een dode; en alle
levende ziel is gestorven in de zee.
4 En de derde engel goot zijn fiool uit in de rivieren en in de fonteinen der wateren; en de
wateren werden bloed.
5 En ik hoorde den engel der wateren zeggen: Gij zijt rechtvaardig, Heere! Die is, en Die was,
en Die zijn zal, dat Gij dit geoordeeld hebt;
6 Dewijl zij het bloed der heiligen, en der profeten vergoten hebben, zo hebt Gij hun ook
bloed te drinken gegeven; want zij zijn het waardig.
7 En ik hoorde een anderen van het altaar zeggen: Ja, Heere, Gij almachtige God! Uwe
oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig.
8 En de vierde engel goot zijn fiool uit op de zon; en haar is macht gegeven de mensen te
verhitten door vuur.
9 En de mensen werden verhit met grote hitte, en lasterden den Naam Gods, Die macht heeft
over deze plagen; en zij bekeerden zich niet, om Hem heerlijkheid te geven.
10 En de vijfde engel goot zijn fiool uit op den troon van het beest; en zijn rijk is verduisterd
geworden; en zij kauwden hun tongen van pijn;
11 En zij lasterden den God des hemels vanwege hun pijnen, en vanwege hun gezweren; en
zij bekeerden zich niet van hun werken.
12 En de zesde engel goot zijn fiool uit op de grote rivier, den Eufraat; en zijn water is
uitgedroogd, opdat bereid zou worden de weg der koningen, die van den opgang der zon
komen zullen.
13 En ik zag uit den mond des draaks, en uit den mond van het beest, en uit den mond des
valsen profeets, drie onreine geesten gaan, den vorsen gelijk;
14 Want het zijn geesten der duivelen, en zij doen tekenen, welke uitgaan tot de koningen
der aarde en der gehele wereld, om die te vergaderen tot den krijg van dien groten dag des
almachtigen Gods.
15 Ziet, Ik kom als een dief. Zalig is hij, die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet
naakt wandele, en men zijn schaamte niet zie.
16 En zij hebben hen vergaderd in de plaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt
Armageddon.
17 En de zevende engel goot zijn fiool uit in de lucht; en er kwam een grote stem uit den
tempel des hemels, van den troon, zeggende: Het is geschied.
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De satan voor duizend jaar gebonden
Openbaring 20
1 En ik zag een engel afkomen uit den hemel, hebbende den sleutel des afgronds, en een
grote keten in zijn hand;
2 En hij greep den draak, de oude slang, welke is de duivel en satanas, en bond hem duizend
jaren;
3 En wierp hem in den afgrond, en sloot hem daarin, en verzegelde dien boven hem, opdat
hij de volken niet meer verleiden zou, totdat de duizend jaren zouden geëindigd zijn. En
daarna moet hij een kleinen tijd ontbonden worden.
satanas = Grieks,
satan = nfc = tegenstander; bestrijder; wederpartijder

hnfc
mfc
jfc
myfv

= Satanah = strijd om de eerste plaats
= Satam = haten, terzijde stellen
= Satach = verspreiden, uitspreiden, uitzetten (zoals zuurdesem)
= Shitim = Sittim = verspreiden, verdelen, uitspreiden

De draak, de oude slang, de duivel, satan. Deze wordt voor duizend jaren gebonden. Dat
begint op het moment dat de goddelozen onder de mensen zijn weggedaan van de aarde
naar het dodenrijk. Aan het einde van de drieëndertig jaar grote Verdrukking over de
volkeren. Het binden van satan wordt nog een keer specifiek vermeld. Niet alleen met een
terugblik naar de jaren waarin hij als antichrist op aarde bezig was, maar op heel de
menselijke geschiedenis. Hij was altijd degene die de mensheid verleidde maar in de periode
van duizend jaren zal hij dat niet kunnen doen. En daarna moet hij een kleinen tijd
ontbonden worden. Daarna wordt hij nog een poosje losgelaten en uiteindelijk in de poel
des vuurs geworpen.
Duizend jaren
Deze term komt alleen in Openbaring twintig zes keer voor. Daardoor zijn er veel mensen die
de duizend jaren niet serieus nemen. De duizend jaren zijn niet als aanduiding van de
Heerschappij van Christus maar van het binden van satan. Dat zijn twee verschillende zaken;
Satan is duizend jaren gebonden en het Koninkrijk van Christus is een eeuwig Koninkrijk;
daar komt geen einde aan. Dit Koninkrijk is al ongeveer tweeduizend jaar geleden begonnen
toen de Heere Jezus Christus werd opgewekt uit de dood en op de allerhoogste Troon gezet
werd. Zijn Koninkrijk is nu nog verborgen maar zal in de toekomst geopenbaard worden en
dat heeft tot gevolg dat satan voor een periode van duizend jaar gebonden zal worden. Zijn
Koninkrijk wás al in de Hemel maar wordt straks verder uitgebreid naar de aarde.
Hebreeën 1
1 God, voortijds veelmaal en op velerlei wijze, tot de vaderen gesproken hebbende door de
profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door den Zoon;
2 Welken Hij gesteld heeft tot een Erfgenaam van alles, door Welken Hij ook de wereld
44

gemaakt heeft;
3 Dewelke, alzo Hij is het Afschijnsel Zijner heerlijkheid, en het uitgedrukte Beeld Zijner
zelfstandigheid, en alle dingen draagt door het woord Zijner kracht, nadat Hij de
reinigmaking onzer zonden door Zichzelven te weeg gebracht heeft, is gezeten aan de rechter
hand der Majesteit in de hoogste hemelen;

Alle zaken nog even op een rijtje
De zeventigste Jaarweek zal beginnen als de Gemeente wordt weggenomen, de Heere in de
lucht tegemoet; de Opname van de Gemeente. Dan pas kan de zeventigste Jaarweek
beginnen; het oordeel over het ongelovig Joodse volk en de wedergeboorte van een gelovig
overblijfsel uit het Joodse volk. Het volk als zodanig kan niet eerder tot geloof komen
voordat de Gemeente is opgenomen. De eerste helft van de zeventigste Jaarweek van Daniël
begint met een verbond tussen het Joodse volk en de twee beesten. Er is dan betrekkelijk
veel vrijheid in het land. Mozes en Elia getuigen van het geopenbaard Koninkrijk van de
Heere Jezus Christus en doen een oproep tot bekering. Zij vertellen de nieuwbakken
gelovigen te vluchten naar Petra in Jordanië. Maar dat verandert halverwege de Jaarweek.
Mozes en Elia worden gedood maar staan weer op. Na de eerste drieënhalf jaar is het
gedaan met de vrijheid en mag mijn geen eigen religieuze zaken meer behartigen, men moet
allemaal het beeld van het beest aanbidden. Men krijgt een merkteken indien men wil
kopen of verkopen. Het mondt uit in de grote Verdrukking van het Joodse volk. Iedere
gelovige zal vervolgd en gedood worden. Aan het einde van die Verdrukking roept een
gelovig overblijfsel in haar wanhoop de Heere aan. De Heere zet dan Zijn Voeten op de
Olijfberg en bied haar alsnog een vluchtweg naar Petra via de gespleten Olijfberg. De staat
Israël zal compleet overlopen en verwoest worden door diverse legers. De Heere zal ervoor
zorgen dat er uiteindelijk geen levend wezen meer te vinden is in Israël
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Voor het Joodse volk is de grote Verdrukking dan afgelopen maar voor de volkeren breekt de
Verdrukking dan pas goed los. In die periode van drieëndertig jaar zullen de
honderdvierenveertigduizend getuigen het Evangelie aan de volkeren verkondigen. Zo heb je
aan de ene kant de prediking van het Evangelie en de Openbaring van het Koninkrijk van
Christus terwijl je aan de andere kant de prediking van het woord van de tegenstander en dus
de oprichting en openbaring van het rijk van Babel hebt. Voor het oog van de wereld wordt dat
antichristelijke rijk gebouwd. Babel is de hoofdstad. Heel de menselijke, religieuze samenleving
zal dan beheerst worden door de lichamelijke duivel. Het vervolg daarop is de strijd tussen die
beiden rijken. Die twee partijen zijn verborgen in onze dagen maar zullen in de toekomst
geopenbaard worden.
Efeze 6
12 Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen
de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de
geestelijke boosheden in de lucht.
Die twee rijken moeten het samen uitvechten. Wij weten dat de Heere natuurlijk zal
overwinnen. Het resultaat van de prediking van de honderdvierenveertigduizend getuigen
blijkt aan het eind van de drieëndertig jaar: een grote schare die niemand tellen kan. Die
schare is het gelovig overblijfsel dat aan de Koning, de Heere Jezus Christus is onderworpen. Ze
maakt deel uit van het Koninkrijk van Christus en gaat de duizend jaren binnen. Alle
ongelovigen komen om in de Verdrukking. Aan het begin van de duizend jaar zijn er alleen
maar gelovigen op aarde. Dit is tevens de periode waarin satan gebonden zal zijn.
Amen.
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