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Goede Vrijdag 
 
Goede Vrijdag. Wat is er ‘goed’ aan de dag dat iemand overlijdt? Goede Vrijdag is goed 
omdat de Heere Jezus is gestorven voor de zonden van ons allemaal, van de hele wereld. Hij 
heeft verzoening met God mogelijk gemaakt met Zijn kruisdood. Iedereen die sindsdien 
gelooft in Hem, is verzoend met God, en behouden door Zijn Leven. God heeft, in Christus, 
het zondeprobleem voor ons opgelost.  
 
Romeinen 5 
8 Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog 
zondaars waren. 
9 Veel meer dan, zijnde nu gerechtvaardigd door Zijn bloed, zullen wij door Hem behouden 
worden van den toorn. 
10 Want indien wij, vijanden zijnde, met God verzoend zijn door den dood Zijns Zoons, veel 
meer zullen wij, verzoend zijnde, behouden worden door Zijn leven. 
11 En niet alleenlijk dit, maar wij roemen ook in God, door onzen Heere Jezus Christus, door 
Welken wij nu de verzoening gekregen hebben. 
 
2 Korinthe 5 
18 En al deze dingen zijn uit God, Die ons (gelovigen, de Gemeente) met 
Zichzelven verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de bediening der verzoening gegeven 
heeft. 
19 Want God was in Christus de wereld met Zichzelven verzoenende, hun zonden hun niet 
toerekenende; en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. 
20 Zo zijn wij (Paulus en de andere apostelen) dan gezanten van Christus wege, alsof God 
door ons bade; wij bidden van Christus wege: laat u met God verzoenen.(=komt tot geloof) 
 
1 Johannes 2 
1 Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt. En indien iemand (=een 
gelovige) gezondigd heeft, wij hebben een Voorspraak bij den Vader, Jezus Christus, den 
Rechtvaardige; 
2 En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor 
de zonden der gehele wereld. 
 
Nieuwe Schepping 
 
De Heere Jezus heeft de zonden van de hele wereld op Zich genomen. De Wet zei; ‘iedere 
zondaar zal sterven’. De Heere Jezus is toen in onze plaats gestorven. De Heere Jezus heeft, 
op een rechtvaardige manier, aan de eis van de Wet voldaan. Vanaf toen was de oude 
Schepping dood voor God. Christus is opgestaan in een nieuwe Schepping. Iedereen die in 
Hem gelooft, is ook een nieuw schepsel geworden. Iedereen die Hem aanneemt, neemt in 
Hem deel aan die nieuwe Schepping. Degenen die niet geloven, zijn nog steeds dood voor 
God.   
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2 Korinthe 5 
15 Als die dit oordelen, dat, indien Een voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En 
Hij is voor allen gestorven, opdat degenen, die leven, niet meer zichzelven zouden leven, 
maar Dien, Die voor hen gestorven en opgewekt is. 
-- 
17 Zo dan, indien iemand in Christus is (gelovigen), die is een nieuw schepsel; het oude is 
voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. 
 
Grootste omwenteling in de Heilsgeschiedenis 
 
De grootste omwenteling in de Heilsgeschiedenis, is voor ons de dood en Opstanding van de 
Heere Jezus Christus. Als het goed is, denken we hier niet alleen over na op goede Vrijdag en 
Pasen. In alles wat wij in (=tesamen met; in nauwe verbondenheid met) Christus ontvangen 
hebben, is Zijn Verlossingswerk ook ons deel geworden.  
 
1 Timotheüs 2 
5 Want er is een God, er is ook een Middelaar Gods en der mensen, de Mens Christus Jezus; 
6 Die Zichzelven gegeven heeft tot een rantsoen (=losprijs) voor allen, zijnde de getuigenis te 
zijner tijd; 
 
2 Timotheüs 1 
10 Doch nu geopenbaard is door de verschijning van onzen Zaligmaker Jezus Christus, Die 
den dood heeft te niet gedaan, en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht 
door het Evangelie; 
 
Inleiding tot de kruisiging 
 
Lukas 23 
26 En als zij Hem wegleidden, namen zij een Simon van Cyrene, komende van den akker, en 
legden hem het kruis op, dat hij het achter Jezus droeg. 
27 En een grote menigte van volk en van vrouwen volgde Hem, welke ook weenden en Hem 
beklaagden. 
28 En Jezus, Zich tot haar kerende, zeide: Gij dochters van Jeruzalem! weent niet over Mij, 
maar weent over uzelven, en over uw kinderen. 
29 Want ziet, er komen dagen, in welke men zeggen zal: Zalig zijn de onvruchtbaren, en de 
buiken, die niet gebaard hebben, en de borsten, die niet gezoogd hebben. 
30 Alsdan zullen zij beginnen te zeggen tot de bergen: Valt op ons; en tot de heuvelen: 
Bedekt ons. 
31 Want indien zij dit doen aan het groene hout, wat zal aan het dorre geschieden? 
 
Tot zover is het de inleiding tot de kruisiging. Het Volk had al geroepen; ‘kruisig Hem, kruisig 
Hem’. Pilatus vond de doodstraf niet nodig, maar omdat de grote groep zo aandrong, heeft 
hij de Heere Jezus overgegeven tot hun wil. Pilatus heeft Bar-abbas, een moordenaar, toen 
vrijgelaten, zoals het gebruik was op Pascha. Vanaf hier ging Hij de weg naar Golgotha 
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Zijn woorden zijn nog niet vervuld 
 
Lukas 23 
26 En als zij Hem wegleidden, namen zij een Simon van Cyrene, komende van den akker, en 
legden hem het kruis op, dat hij het achter Jezus droeg. 
27 En een grote menigte van volk en van vrouwen volgde Hem, welke ook weenden en Hem 
beklaagden. 
28 En Jezus, Zich tot haar kerende, zeide: Gij dochters van Jeruzalem! weent niet over Mij, 
maar weent over uzelven, en over uw kinderen. 
 
De Heere Jezus zegt tegen de dochters van Jeruzalem; ‘huil niet om mij, maar huil om jezelf, 
en je kinderen’. De Heere Jezus spreekt hier woorden die eigenlijk nog steeds vervuld 
moeten worden. Hij praat hier over de dagen van ná Zijn Opstanding, maar ook over de 
dagen die vandaag nog toekomst zijn.  
 
Niemand komt tot de Vader dan door de Zoon 
 
Lukas 23 
31 Want indien zij dit doen aan het groene hout, wat zal aan het dorre geschieden? 
 
Groene hout = Jong; Vochtig; Vers; Taai; Veerkrachtig; Weerstand biedend. Typologisch is de 
Heere Jezus ‘het groene hout’. Het ‘dorre hout’ is een beeld van de dochters van Jeruzalem 
in de toekomst. Als het lijden, ten onrechte, over de Heere Jezus wordt gebracht, wat zal er 
dan wel niet gebeuren met het schuldige Joodse Volk, in de toekomst? Zij is dor omdat er 
geen leven in zit. Zij is nog steeds niet wedergeboren, en dus dood voor God. Het Joodse 
Volk gelooft niet in de Heere Jezus Christus. En niemand komt tot de Vader dan door de 
Zoon. Er zal voor Christus’ Wederkomst een oordeel komen over het Joodse Volk, daarna zal 
ook het Joodse Volk zich kunnen verzoenen met de Christus. Het ongelovige Joodse Volk zal, 
na wedergeboorte, weer het uitverkoren Volk Israël zijn.  
 
Simon de gelovige 
 
Lukas 23 
26 En als zij (het Joodse Volk) Hem wegleidden, namen zij een Simon van Cyrene, komende 
van den akker, en legden hem het kruis op, dat hij het achter Jezus droeg. 
 
Johannes 19 
16 Toen gaf hij (Pilatus) Hem dan hun over, opdat Hij gekruist zou worden. En zij namen 
Jezus, en leidden Hem weg. 
17 En Hij, dragende Zijn kruis, ging uit naar de plaats, genaamd Hoofdschedelplaats, welke 
in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha; 
 
Mattheüs 27 
32 En uitgaande, vonden zij (het Joodse Volk) een man van Cyrene, met name Simon; dezen 
dwongen zij, dat hij Zijn kruis droeg. 
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Een vreemde figuur, Simon van Cyrene, komt van de akker, en krijgt het kruis opgelegd. 
Aanvankelijk heeft de Heere Jezus natuurlijk eerst Zélf het kruis gedragen, maar Hij bezweek 
daaronder. Iemand anders werd toen gedwongen het kruis over te nemen. Simon van 
Cyrene kwam eraan, en het Joodse Volk nam hem daarvoor. Simon betekent ‘horende’. 
Horen = gehoor geven = gehoorzamen = geloven. Deze Simon is een beeld van de Gemeente.  
 
Strijder 
 
Toen het Joodse Volk de Heere Jezus wegleidde, nam zij Simon van Cyrene, om het kruis te 
dragen achter de Heere Jezus. Typologisch identificeert Simon zich hiermee met de Heere. 
Deze Simon geeft gehoor aan het Woord van God, hij is gehoorzaam, en dus een gelovige. 
Deze Simon komt uit Cyrene. Cyrene is afgeleid van een Grieks woord, en betekent ‘strijder’. 
Nou, dat klopt precies. Ook wij zijn gelovigen, en staan in de strijd. De strijd des geloofs, 
welteverstaan; de goede strijd. In de Bijbel wordt ‘de strijd van het lijden’ genoemd. Ook 
Simon van Cyrene moest lijden om het kruis te dragen.  
 
1 Timotheüs 6 
10 Want de geldgierigheid is een wortel van alle kwaad, tot welke sommigen lust hebbende 
zijn afgedwaald van het geloof, en hebben zichzelven met vele smarten doorstoken. 
11 Maar gij, o mens Gods, vlied (ontvlucht) deze dingen; en jaag naar gerechtigheid, 
godzaligheid, geloof, liefde, lijdzaamheid, zachtmoedigheid. 
12 Strijd den goeden strijd des geloofs, grijp naar het eeuwige leven, tot hetwelk gij ook 
geroepen zijt (gelovigen hébben al eeuwig leven ontvangen, wij zíjn daartoe al geroepen), en 
de goede belijdenis beleden hebt voor vele getuigen. 
Hebreeën 10 
32 Doch gedenkt de vorige dagen, in dewelke, nadat gij verlicht zijt geweest, gij 
veel strijd des lijdens hebt verdragen. 
 
De profeten wisten al dat de Christus lijden zou 
 
Lukas 9 
22 Zeggende: De Zoon des mensen moet veel lijden, en verworpen worden van de 
ouderlingen, en overpriesters, en Schriftgeleerden, en gedood en ten derden dage opgewekt 
worden. 
23 En Hij (De Heere Jezus) zeide tot allen: Zo iemand achter Mij wil komen, die verloochene 
zichzelven, en neme zijn kruis dagelijks op, en volge Mij. 
 
Handelingen 3 
17 En nu, broeders, ik weet, dat gij het door onwetendheid gedaan hebt, gelijk als ook uw 
oversten. 
18 Maar God heeft alzo vervuld, hetgeen Hij door den mond van al Zijn profeten te voren 
verkondigd had, dat de Christus lijden zou. 
 
1 Petrus 1 
10 Van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten, die geprofeteerd 
hebben van de genade, aan u geschied; 
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11 Onderzoekende, op welken of hoedanigen tijd de Geest van Christus, Die in hen was, 
beduidde en te voren getuigde, het lijden, dat op Christus komen zou, en de heerlijkheid 
daarna volgende. 
 
Het stond al in de Schriften dat de Messias Die komen zou, moest lijden om tot Heerlijkheid 
te komen. Via de weg van vernedering, zou Hij verhoogd worden. Na kruis komt Kroon. De 
profeten wisten alleen niet hóe dat precies zou gebeuren.  
 
Onze positie in Christus 
 
Romeinen 6 
4 Wij zijn dan met Hem begraven, door den doop (=onderdompeling) in den dood, opdat, 
gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in 
nieuwigheid des levens wandelen zouden. 
5 Want indien wij met Hem één Plant geworden zijn in de gelijkmaking Zijns doods, zo zullen 
wij het ook zijn in de gelijkmaking Zijner Opstanding; 
 
Efeze 2 
6 En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in (samen met; in 
nauwe verbondenheid met) Christus Jezus; 
 
Wij zouden navolgers zijn van de Heere Jezus Christus. En dat betekent niet alleen in de 
positie waarin wij nu staan; namelijk één Plant gemaakt met Hem in dood en Opstanding. 
Wij zijn met Christus gekruisigd, gestorven, en begraven, opgewekt en levend gemaakt, en 
met Hem in de Hemel gezet. In de toekomst zullen we zelfs mét Hem Verheerlijkt worden. 
Dit alles is ons, uit Genade, ten deel gevallen samen met Christus. (zie ook de studie ‘Efeze 1; 
zeven geestelijke Zegeningen). Maar onze wandel, ons leven in deze wereld, is onze strijd nú.  
 
Ons lijden in deze wereld 
 
Romeinen 8 
17 En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God, en 
medeerfgenamen van Christus; zo wij anders met Hem lijden, opdat wij ook met Hem 
verheerlijkt worden. 
18 Want ik houde het daarvoor, dat het lijden dezes tegenwoordigen tijds niet is te 
waarderen tegen de heerlijkheid, die aan ons zal geopenbaard worden. 
 
Het leven in deze wereld is vaak een weg van lijden. Miskenning en smaad, omdat je in de 
Heere Jezus Christus gelooft. Je wordt belachelijk gemaakt, of meewarig aangekeken. Niet 
voor vol aangezien. Je mag er vooral niet over praten. Niemand vraagt er iets over. Als 
gelovige word je in deze strijd betrokken. In meer of mindere mate. Dat is de strijd van het 
lijden.  
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De akker is een beeld van deze wereld 
 
Lukas 23 
26 En als zij Hem wegleidden, namen zij een Simon van Cyrene, komende van den akker, en 
legden hem het kruis op, dat hij het achter Jezus droeg. 
 
Mattheüs 13 
36 Toen nu Jezus de scharen van Zich gelaten had, ging Hij naar huis. En Zijn discipelen 
kwamen tot Hem, zeggende: Verklaar ons de gelijkenis van het onkruid des akkers. 
37 En Hij, antwoordende, zeide tot hen: Die het goede zaad zaait, is de Zoon des mensen; 
38 En de akker is de wereld; en het goede zaad zijn de kinderen des Koninkrijks; en het 
onkruid zijn de kinderen des bozen;(= de duivel) 
 
Simon van Cyrene kwam van de akker. De akker is in de Bijbel een beeld van deze wereld. De 
Heere Jezus kwam tot de Zijnen, maar het Joodse Volk heeft Hem gekruisigd. Nu komt er een 
vreemde man van de akker, dus uit de wereld, om het kruis de Heere na te dragen. In de 
Bijbel worden niet-Joden heidenen genoemd. Omdat de Joden de Heere niet als Koning 
wilden, ging de Zaligheid naar de heidenen. (Zaligheid= redding, verlossing, behoudenis).  
 
De zaligheid is naar de Gemeente gegaan 
 
Handelingen 28 
27 Want het hart dezes volks (het Joodse Volk) is dik geworden, en met de oren hebben zij 
zwaarlijk gehoord, en hun ogen hebben zij toegedaan; opdat zij niet te eniger tijd met de 
ogen zouden zien, en met de oren horen, en met het hart verstaan, en zij zich bekeren, en Ik 
hen geneze. 
28 Het zij u dan bekend, dat de zaligheid Gods den heidenen (=niet-Joden=de 
Gemeente) gezonden is, en dezelve zullen horen.(= gehoorzamen= gehoor geven aan= 
geloven) 
 
Romeinen 11 
11 Zo zeg ik dan: Hebben zij gestruikeld, opdat zij vallen zouden? Dat zij verre; maar door hun 
val (ongeloof) is de zaligheid den heidenen (=gelovige niet-Joden) geworden, om hen tot 
jaloersheid te verwekken. 
12 En indien hun val (ongeloof) de rijkdom is der wereld, en hun vermindering de rijkdom 
der heidenen, hoeveel te meer hun volheid!(voor Israël zal, in de toekomst, ook een volheid 
komen. Dat gebeurt als er eerst een volheid van de Gemeente is, oftewel na de opname van 
de Gemeente) 
 
Johannes 1 
11 Hij is gekomen tot het Zijne, en de Zijnen (het Joodse Volk)hebben Hem niet aangenomen. 
12 Maar zovelen Hem aangenomen hebben (=zich aan Hem hebben onderworpen), dien 
heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, (de Gemeente) namelijk die in Zijn Naam 
geloven; 
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Israël was een uitverkoren Volk 
 
Aan de oorspronkelijke roeping van Israël hebben wij, de Gemeente, nu deel gekregen. Israël 
was een uitverkoren Volk. Met welk doel waren zij uitverkozen, want er is toch geen 
aanneming des persoons bij God? God selecteert toch de mensen alleen op geloof en 
onderwerping aan Zijn Woord? Dat klopt, want Abraham en Noach waren bijvoorbeeld 
allebei heidenen. Maar Israël is door God aangesteld als de eerstgeborene zoon. Als het Volk 
zich aan Gods Woord zou onderwerpen, dan zou zij een priesterlijk koninkrijk zijn. Op grond 
van het eerstgeboorterecht zouden zij de functie van koningen en priesters krijgen. Om met 
Hem te heersen, en om Gods Woord bekend te maken aan alle andere volkeren (heidenen).  
 
Exodus 4 
21 En de HEERE zeide tot Mozes: Terwijl gij heentrekt, om weder in Egypte te keren, zie toe, 
dat gij al de wonderen doet voor Farao, die Ik in uw hand gesteld heb; doch Ik zal zijn hart 
verstokken, dat hij het volk niet zal laten gaan. 
22 Dan zult gij tot Farao zeggen: Alzo zegt de HEERE: Mijn zoon, Mijn eerstgeborene, 
is Israël. 
23 En Ik heb tot u gezegd: Laat Mijn zoon trekken, dat hij Mij diene! maar gij hebt geweigerd 
hem te laten trekken; zie, Ik zal uw zoon, uw eerstgeborene doden! 
 
Exodus 19 
3 En Mozes klom op tot God. En de HEERE riep tot hem van den berg, zeggende: Aldus zult gij 
tot het huis van Jakob spreken, en den kinderen Israëls verkondigen: 
4 Gijlieden hebt gezien, wat Ik den Egyptenaren gedaan heb; hoe Ik u op vleugelen der 
arenden gedragen, en u tot Mij gebracht heb. 
5 Nu dan, indien gij naarstiglijk Mijner stem zult gehoorzamen, en Mijn verbond houden, zo 
zult gij Mijn eigendom zijn uit alle volken, want de ganse aarde is Mijn; 
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. 
 
Wij zouden ons kruis op ons nemen en Hem volgen 
 
Simon is een beeld van de gelovige die behoort tot de Gemeente. Hij kreeg het kruis 
opgelegd; hij werd deelachtig aan het lijden van de Heere. Het kruis staat voor lijden. Wij 
zouden, als gelovigen, het lijden ter wille van Christus aanvaarden. Het navolgen van de 
Heere kan dus lijden met zich meebrengen. Je kruis opnemen is noodzakelijk, anders kun je 
Hem niet volgen. Zoals Simon van Cyrene het kruis opgelegd kreeg, en de Heere Jezus 
navolgde. Wij zouden de Heere in woord en daad belijden. De Heere zal je helpen het kruis 
te dragen. Hij beproeft Zijn kinderen niet boven hun kracht. In de toekomst zal hiervoor 
Heerlijkheid (=Loon, Kroon, Erfenis) gegeven worden. (zie ook de studie ‘De Gemeente als 
Tempel’)  
 
Filippensen 3 
10 Opdat ik Hem kenne, en de kracht Zijner opstanding, en de gemeenschap Zijns lijdens 
(deelhebben aan Zijn lijden) , Zijn dood gelijkvormig wordende; 
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Mattheüs 10 
37 Die vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mijns niet waardig; en die zoon of dochter 
liefheeft boven Mij, is Mijns niet waardig.(onze prioriteit zou bij de Heere liggen, maar 
daarmee mag je je familie wel liefhebben!)  
38 En die zijn kruis niet op zich neemt, en Mij navolgt (zoals Simon van Cyrene), is Mijns niet 
waardig. 
 
Lukas 9 
23 En Hij zeide tot allen: Zo iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelven, en 
neme zijn kruis dagelijks op, en volge Mij. 
 
Ook de ezel draagt een kruis op zijn rug 
 

 kruis op de rug            lange oren 
 

De ezel= Chamor = rwmj 
Een anagram van dit woord= ontferming = Ruchaam=  mjwr  

 
De Heere Jezus droeg het kruis. Ook Simon van Cyrene  kreeg het kruis op zijn rug. Dit wordt 
in de natuur typologisch uitgebeeld in, onder andere, de ezel. Ezels zijn intelligente beesten, 
en houden van aandacht van de Baas. Om zich prettig te voelen, moeten ze met 
soortgenoten samenleven (naasten ; broeders en zusters, leden van Zijn Lichaam). Ze 
hebben lange oren. (het geloof is uit het gehoor). Ze balken ‘IA’ (is de Hebreeuwse afkorting 
voor Jehova). Ezels zien goed in het donker, en kunnen goed bergpaden beklimmen (Zijn 
Woord is als een Lamp, wandelen in het Licht) (geen berg is te hoog met Hem als Leidsman). 
Ezels dragen in hun vacht een kruis op de rug. (Wij zouden ons kruis opnemen en Hem 
volgen). Een ezel stoot zich in het gemeen geen tweemaal aan dezelfde steen (Steen des 
aanstoots). De Ezel is erg gesteld op zijn vrijheid, en wil alleen in vrijwillige dienstbaarheid 
lasten dragen.          
 
De Heere Jezus heeft Zich opgeofferd voor ons 
 
De Heere Jezus droeg Zijn last tot het einde. Hij is gehoorzaam geweest tot in de dood aan 
het kruis. Hij wil dat wij Hem volgen op de weg van vernedering naar Heerlijkheid. Wij weten 
nu dat Simon van Cyrene een beeld is van de gelovige, die het kruis met de Heere draagt. Hij 
komt uit de wereld. Hij kan eventueel ook een gelovige Jood geweest zijn. Hij kan uit de 
verstrooide tien-stammen komen. Hij is een beeld van de Gemeente. De Heere Jezus heeft 
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de Wet vervuld. Hij heeft Zich voor ons opgeofferd. Sinds Zijn Opstanding maakt het niet 
meer uit of je een gelovige heiden of een gelovige Jood bent. De middelmuur, de Wet, is 
afgebroken. Iedere gelovige is een nieuw schepsel, Iedere gelovige behoort tot de 
Gemeente.  
 
Waarom werd Simon van Cyrene gedwongen het kruis te dragen? 
 
Als Simon van Cyrene een gelovige was, waarom werd hij dan gedwongen het kruis te 
dragen? Een keuze voor de Heere is toch geen gedwongen keuze? Het woord ‘dwingen’ 
heeft ook de strekking van ‘noodzaken’. Hij werd genoodzaakt het kruis te dragen. Dit geeft 
aan dat ‘het noodzakelijk is’ de Heere na te volgen. Het moet. Zo zegt de Heere Jezus ook ‘je 
moet wedergeboren worden’. Wedergeboorte, geloven in de opgestane Christus, is 
noodzakelijk om het Koninkrijk te zien. Simon werd gedwongen het kruis te dragen, omdat 
het Evangelie een dringende Boodschap is, want de Liefde van Christus dringt ons 
 
Johannes 3 
6 Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees; en hetgeen uit den Geest geboren is, dat is 
geest. 
7 Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren worden.(je moet 
geloven in de opgestane Zoon van God) 
 
2 Korinthe 5 
14 Want de liefde van Christus dringt ons; (drukken, een zet geven, porren) 

 
De armen worden rijk 
 
In Lukas veertien worden er veel mensen uitgenodigd om een grote maaltijd te houden. De 
meeste mensen hebben allerlei excuses. Ze zijn een beeld van het Joodse Volk onder de 
Wet; de aardse dingen staan centraal. Er is geen plaats voor de Heere in het Jodendom. De 
mensen die wél komen, zijn een beeld van de Gemeente. Zij hadden een redder nodig, en 
wezen de Heere niet af. Blinden, armen, en kreupelen, namen de plaats in van degenen die 
uitgenodigd waren, maar niet wilde komen. Je moet je laten verzoenen met God anders 
word je niet behouden. Daarna zijn er geen wetten en regels onder het Nieuwe Verbond der 
Genade. Geloven is de enige voorwaarde, dit is noodzakelijk, dit moet, om eeuwig leven te 
verkrijgen. Om overgezet te worden in Zíjn Koninkrijk der Hemelen. 
 
Lukas 14 
15 En als een van degenen, die mede aanzaten, deze dingen hoorde, zeide hij tot Hem: Zalig 
is hij, die brood eet in het Koninkrijk Gods. 
-- 
23 En de heer zeide tot den dienstknecht: Ga uit in de wegen en heggen; en dwing ze in te 
komen, opdat mijn huis vol worde; (de Heere aannemen, is het enige behoud, 
wedergeboorte is noodzakelijk, het moet, om in Zijn Huis te wonen) 
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Korte samenvatting over Simon van Cyrene 
 
Simon van Cyrene is dus een beeld van de gelovigen van de Gemeente. Wij volgen de Heere 
na, en nemen het kruis op ons. Wij lopen met lijdzaamheid onze loopbaan. Lijdzaamheid 
betekent; met passie, met gedrevenheid. Wij zouden, net als de Heere Jezus, óver het kruis 
heenkijken, en kijken naar de Heerlijkheid die op ons wacht. Daarbij weten wij dat geen 
enkel lijden zinloos is. Wij zouden Hem achterna lopen, Hij heeft Zijn kruis verdragen. Een 
weg van lijden naar Heerlijkheid. Ditzelfde geldt ook voor ons, Zijn Lichaam. 
 
Romeinen 8 
18 Want ik houde het daarvoor, dat het lijden dezes tegenwoordigen tijds niet is te 
waarderen tegen de heerlijkheid, die aan ons zal geopenbaard worden. 
 
Hebreeën 12 
1 Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, 
laat ons afleggen allen last, en de zonde, die ons lichtelijk omringt, en laat ons 
met lijdzaamheid lopen de loopbaan, die ons voorgesteld is; 
2 Ziende op den oversten Leidsman en Voleinder des geloofs, Jezus, Dewelke, voor de 
vreugde, die Hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen, en schande veracht, en is 
gezeten aan de rechter hand des troons van God. 
 
De Heere weet wat er staat te gebeuren 
 
Lukas 23 
27 En een grote menigte van volk en van vrouwen volgde Hem, welke ook weenden en Hem 
beklaagden. 
28 En Jezus, Zich tot haar kerende, zeide: Gij dochters van Jeruzalem! weent niet over Mij, 
maar weent over uzelven, en over uw kinderen. 
29 Want ziet, er komen dagen, in welke men zeggen zal: Zalig zijn de onvruchtbaren, en de 
buiken, die niet gebaard hebben, en de borsten, die niet gezoogd hebben. 
30 Alsdan zullen zij beginnen te zeggen tot de bergen: Valt op ons; en tot de heuvelen:  
Bedekt ons. 
 
Vanaf hier gaat Lukas drieëntwintig over ‘de dochters van Jeruzalem’. Dit gaat over het 
Joodse Volk. Dit gaat over de dagen van ná de Gemeente. Als de Gemeente al is opgenomen. 
(zie ook de studie ‘De opname van de Gemeente) Er zal dan een oordeel komen over het 
Joodse Volk. Deze dochters van Jeruzalem hadden groot verdriet toen de Heere Jezus werd 
weggeleid, maar de Heere Jezus zei; ‘Maak je om Mij niet druk, maar beklaag jezelf en jullie 
kinderen’. De Heere weet wat er staat te gebeuren.  
 
Zonder kinderen ben je sneller weg 
 
Lukas 23 
29 Want ziet, er komen dagen, in welke men zeggen zal: Zalig zijn de onvruchtbaren, en de 
buiken, die niet gebaard hebben, en de borsten, die niet gezoogd hebben. 
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Als je onvruchtbaar bent, heb je niet gebaard, en heb je dus geen kind. Dan heb je geen 
zuigeling aan de borst gehad. Bij het oordeel ben je zónder kinderen sneller weg dan met 
kinderen, is hier de strekking. Als men wil ontkomen, moet men snel zijn. Vanwege het 
ongeloof van het Joodse Volk heeft de Heere Jezus een oordeel aangekondigd over 
Jeruzalem. Meerdere keren heeft Hij het Joodse Volk geprobeerd naar Zich toe te trekken, 
maar keer op keer wees zij Hem af. Zelfs ná Zijn Opstanding. God heeft nu Zijn Handen 
afgetrokken van dit Volk, tót het moment dat zij de Naam van de Heere zal aanroepen. 
Daarom zei de Heere Jezus; ‘dochteren van Jeruzalem, ween over jezelf’.  
 
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.(De Heere Jezus kondigt hier de verwoesting 
van Jeruzalem aan. Jeruzalem zal verwoest worden) 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! (het Joodse Volk zal de Heere niet meer zien totdat zij Zijn Naam 
aanroept. Zij zal aan het einde van de 70e Jaarweek in haar nood de Heere aanroepen) 
 
Twee verschillende gebeurtenissen 
 
Lukas 23 
29 Want ziet, er komen dagen, in welke men zeggen zal: Zalig zijn de onvruchtbaren, en de 
buiken, die niet gebaard hebben, en de borsten, die niet gezoogd hebben.(vrouwen zonder 
kinderen zijn sneller weg) 
 
Lukas 21 
23 Doch wee den bevruchten en den zogenden vrouwen in die dagen, want er zal grote 
nood zijn in het land, en toorn over dit volk.(zwangeren en moeders met kleine kinderen zijn 
te beklagen, zij kunnen immers niet snel vluchten) 
 
De Heere Jezus kondigt dus de verwoesting van Jeruzalem aan. Dat zou twee keer gebeuren. 
Bovenstaande verzen hebben betrekking op die twee verschillende gebeurtenissen, maar 
allebei spreken zij over de verwoesting van Jeruzalem. In Lukas eenentwintig gaat dit vers 
over de verwoesting van Jeruzalem en haar tempel, zeventig jaren ná de dood en 
Opstanding van Christus. Dat kun je afleiden aan het vers wat erop volgt.  
 
De verwoesting van Jeruzalem en de Tempel  
 
Lukas 21 
23 Doch wee den bevruchten en den zogenden vrouwen in die dagen, want er zal grote nood 
zijn in het land, en toorn over dit volk. 
24 En zij zullen vallen door de scherpte des zwaards, en gevankelijk weggevoerd worden (=in 
verstrooiing en ballingschap) onder alle volken; en Jeruzalem zal van de heidenen (volken) 
vertreden (=onderdrukken, vertrappen) worden, totdat de tijden der heidenen vervuld zullen 
zijn.(totdat er geen buitenlandse machten meer zijn die invloed willen hebben op de stad 
Jeruzalem) 
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In Lukas éénentwintig staat in het volgende vers dat het volk gevankelijk weggevoerd zal 
worden onder alle volkeren. Dat betekent dat zij verstrooid zal worden. Dit gebeurde  
in het jaar 70 na Christus. Toen werden Jeruzalem, en de Tempel, namelijk verwoest door de 
Romeinen, en het Volk verstrooid onder de andere volkeren. Sindsdien wordt Jeruzalem nog 
steeds door de volken vertrapt en onderdrukt. Met als climax, straks, de grote Verdrukking 
over Israël, waarbij Jeruzalem met de grond gelijk gemaakt zal worden. Toch zit in dit vers 
ook een Belofte; aan het einde van de Verdrukking zal Jeruzalem niet meer verdrukt en 
vertrapt worden. ‘totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn’. 
 
Mattheüs 24 
1 En Jezus ging uit en vertrok van den tempel; en Zijn discipelen kwamen bij Hem, om Hem de 
gebouwen des tempels te tonen. 
2 En Jezus zeide tot hen: Ziet gij niet al deze dingen? Voorwaar zeg Ik: Hier zal niet een steen 
op den anderen steen gelaten worden, die niet afgebroken zal worden. 
 
Weggevoerd en verstrooid in 70 AC 
 
Lukas 21 
23 Doch wee den bevruchten en den zogenden vrouwen in die dagen, want er zal grote nood 
zijn in het land, en toorn over dit volk. 
24 En zij zullen vallen door de scherpte des zwaards, en gevankelijk weggevoerd worden 
onder alle volken; en Jeruzalem zal van de heidenen vertreden worden, .(in de wereld wil 
men nog steeds dat Israël het oostelijk deel van Jeruzalem opgeeft) totdat de tijden der 
heidenen vervuld zullen zijn.(dat moet nog gebeuren want momenteel leggen andere 
volkeren nog een claim op een deel van Jeruzalem) 
 
Vanaf vers acht tot en met achtentwintig gaat Lukas éénentwintig over de grote Verdrukking 
over Israël, het oordeel. Alleen bovenstaande verzen verwijzen tevens naar de grote nood, 
en woede over het Volk in het Jaar 70 AD. Toen hebben de Romeinen onder leiding van Titus 
Jeruzalem verwoest, en het Volk in ballingschap verstrooid. De profetie van de Heere Jezus 
heeft dus een dubbele toepassing. Zoals heel veel profetieën, vooral uit het Oude 
Testament. De meesten gaan zowel over Zijn eerste Komst als over Zijn tweede Komst. 
Meerdere keren toepasbaar dus. De Bijbel is een wonderlijk Boek! 
 
Grote Verdrukking over Israël 
 
Lukas 21 
20 Maar wanneer gij zien zult, dat Jeruzalem van heirlegers omsingeld wordt, zo weet 
alsdan, dat haar verwoesting nabij gekomen is.  
21 Alsdan die in Judea (Jeruzalem) zijn, dat zij vlieden (=vluchten) naar de bergen; en die in 
het midden van dezelve zijn, dat zij daaruit trekken; en die op de velden zijn, dat zij in dezelve 
niet komen. 
22 Want deze zijn dagen der wraak,(=het oordeel over Israël, en later het oordeel over de 
overige volkeren) opdat alles vervuld worde, dat geschreven is. 
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Jeruzalem is dus al een keer eerder verwoest geweest, maar ook in de (nabije) toekomst zal 
Jeruzalem verwoest worden. In de grote Verdrukking over Israël. De Heere Jezus heeft al 
verteld van dit komende oordeel. ‘De dagen der wraak’. Ook Daniël heeft dit al 
aangekondigd. In de tweede helft van de zeventigste Jaarweek zal dit plaatsvinden. Op de 
helft van die zeventigste Jaarweek, vlak voor de grote Verdrukking, is er nog gelegenheid te 
vluchten. Daarna niet meer. Daar spreekt ook Mattheüs vierentwintig over. (zie ook de 
studies ‘De zeventigste Jaarweek’ en ‘Mattheüs 24 en Mattheüs 25’)  
 
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. 
 
Jeruzalem als Residentie van de Heere Jezus Christus 
 
Er komt dus nog een verwoesting van Jeruzalem aan. De grote Verdrukking over Israël. Het 
oordeel over Israël. Dat staat op veel plaatsen in de Bijbel. Zo ook in het Boek Openbaring. 
Daar staat dat de stad drieënhalf jaar zal worden vertrapt.  Dat is ook meteen de laatste keer 
dat Jeruzalem verwoest zal worden. Bij de Wederkomst van de Heere, en na de 
wedergeboorte van een gelovig overblijfsel van het Joodse Volk, zal Jeruzalem weer 
herbouwd worden. Het zal de hoofdstad worden van het geopenbaarde Koninkrijk van 
Christus op aarde.  
 
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.(de 
andere volkeren zullen Jeruzalem 3 ½ jaar vertrappen)  
 
Zacharia 2: 
4 En Hij zeide tot hem: Loop, spreek dezen jongeling aan, zeggende: Jeruzalem zal 
dorpsgewijze (er zal straks geen muur meer gebouwd worden om Jeruzalem) 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. 
 
De Heere Jezus verwijst naar het Boek Daniël 
 
De Heere Jezus heeft een gesprek met Zijn discipelen over de grote Verdrukking. Daarbij 
verwijst Hij naar de profeet Daniël. De Heere Jezus waarschuwt het Joodse Volk, dat 
gelovigen vlak voor de grote Verdrukking nog kunnen vluchten. Het is dus belangrijk te kijken 
wat daar in Daniël genoemd wordt over deze gebeurtenis.  
 
Markus 13 
14 Wanneer gij dan zult zien den gruwel der verwoesting, waarvan door den 
profeet Daniël gesproken is, staande waar het niet behoort, (die het leest, die merke 
daarop!) (= we zouden dit gadeslaan en herkennen!) alsdan, die in Judea zijn, dat zij vlieden 
(=vluchten) op de bergen.(Petra) 
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Mattheüs 24 
15 Wanneer gij dan zult zien den gruwel (=afgoderij) 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 (=vluchten) op de bergen;(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. 
21 Want alsdan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet is geweest van het begin der 
wereld tot nu toe, en ook niet zijn zal. 
 
Zo snel mogelijk vluchten  
 
De Heere Jezus zegt tegen de discipelen dat als er een afgodsbeeld in Jeruzalem wordt 
geplaatst, dat men zich dan zo snel als mogelijk uit de voeten moet maken. In Israël heeft 
men vaak een dakterras, dus als je daar op zit, vlucht zo snel mogelijk, ga niet eerst allerlei 
zaken nog 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, die zullen 
het zwaar hebben om snel weg te komen. De Heere Jezus zegt dat het niet te hopen is dat je 
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 . 
 
Afgodsbeeld in Jeruzalem 
 
De discipelen vragen aan de Heere Jezus wanneer Jeruzalem en de Tempel verwoest zullen 
worden. De Heere Jezus antwoordt; ‘Wanneer gij dan zult zien den gruwel der verwoesting’. 
De Heere verwijst daarbij naar Daniël, waarin gesproken wordt over het op te richten 
afgodsbeeld in Jeruzalem. Gruwel is afgoderij. De Heere Jezus vertelt hier over het midden 
van de zeventigste Jaarweek. Als het afgodsbeeld in Jeruzalem wordt opgericht, zal dit het 
begin zijn dat ‘deze dingen’ gaan gebeuren. Dat zal het begin zijn van de grote Verdrukking 
over Israël. Het oordeel over het ongelovige Volk.(zie ook de studie Mattheüs 24) 
 
Daniël 11 
31 En er zullen armen uit hem ontstaan, en zij zullen het heiligdom (=Jeruzalem) ontheiligen, 
en de sterkte, en zij zullen het gedurige offer wegnemen, en een 
verwoestenden gruwel (=afgodsbeeld) stellen. 
32 En die goddelooslijk handelen tegen het verbond, zal hij doen huichelen door vleierijen; 
maar het volk, die hun God kennen, zullen zij grijpen, en zullen het doen. 
33 En de leraars des volks zullen er velen onderwijzen, en zij zullen vallen door het zwaard en 
door vlam, door gevangenis en door beroving, vele dagen. 
 
Marcus 13 
14 Wanneer gij dan zult zien den gruwel der verwoesting, waarvan door den profeet Daniël 
gesproken is, staande waar het niet behoort,(=namelijk in Jeruzalem en daar hoort geen 
afgodsbeeld te staan) die het leest, die merke daarop! alsdan, die in Judea zijn, dat zij vlieden 
(vluchten) op de bergen (Petra) 
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De profeet Daniël profeteerde over de grote Verdrukking 

 

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: 1)van den uitgang des woords, om 2)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 (gaat over de herbouw van Jeruzalem in de dagen van Ezra en Nehemia, na de 
ballingschap) 
26 En na die twee en zestig weken zal de Messias uitgeroeid worden (De Heere Jezus zal 
sterven aan het kruis), maar het zal niet voor Hem zelven zijn; en een volk des vorsten, 
hetwelk komen zal, zal de stad en het heiligdom verderven (=te gronde richten), en zijn einde 
zal zijn met een overstromenden vloed, en tot het einde toe zal er krijg zijn, en vastelijk 
besloten verwoestingen. 
27 En hij zal velen het verbond versterken één week (de nog komende Jaarweek; 7 jaren 
waarvan 3 ½ jaar grote Verdrukking over Israël; 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. 
 
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. Maar volgens de profetie uit Daniël negen zouden er 
echter 70 jaarweken verstrijken voordat de Messias en Koning Zich zou openbaren aan het 
volk Israël. Zeventig jaarweken voordat alle schuld zou zijn vereffend. We missen dus in 
principe één Jaarweek. Een Jaarweek bestaat uit zeven 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? De zeventigste Jaarweek uit Daniël 
begint na de opname van de Gemeente. In het midden van die zeventigste Jaarweek zal er 
kans zijn om het land te ontvluchten, daarna komt er drieënhalf jaar grote Verdrukking over 
Israël. (zie voor uitgebreide uitleg met jaartallen en berekeningen de studie ‘De 70e 
Jaarweek’) 
 
Terugkomst van de Heere Jezus Christus 
 
Lukas 21 
25 En er zullen tekenen zijn in de zon, en maan, en sterren, en op de aarde benauwdheid der 
volken met twijfelmoedigheid, als de zee en watergolven groot geluid zullen geven; 
26 En den mensen het hart zal bezwijken van vrees en verwachting der dingen, die het 
aardrijk zullen overkomen; want de krachten der hemelen zullen bewogen worden. 
27 En alsdan zullen zij den Zoon des mensen zien komen in een wolk, met grote kracht en 
heerlijkheid. 
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28 Als nu deze dingen beginnen te geschieden, zo ziet omhoog, en heft uw hoofden 
opwaarts, omdat uw verlossing nabij is.(dit staat nog allemaal te gebeuren, de Gemeente is 
dan echter al opgenomen. Wij zullen dit, in ons vlees, dus niet meer meemaken) 
 
Mattheüs 24 
27 Want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten, en schijnt tot het westen, alzo zal ook de 
toekomst van den Zoon des mensen wezen. 
28 Want alwaar het dode lichaam zal zijn, daar zullen de arenden vergaderd worden. 
29 En terstond na de verdrukking dier dagen, zal de zon verduisterd worden, en de maan zal 
haar schijnsel niet geven, en de sterren zullen van den hemel vallen, en de krachten der 
hemelen zullen bewogen worden. 
30 En alsdan zal in den hemel verschijnen het teken van den Zoon des mensen; en dan zullen 
al de geslachten der aarde wenen, en zullen den Zoon des mensen zien, komende op de 
wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid. 
31 En Hij zal Zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid, en zij zullen Zijn 
uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden, van het ene uiterste der hemelen tot het 
andere uiterste derzelve. 
 
Aan het einde van het oordeel over Israël, aan het einde van de zeventigste Jaarweek, zal 
een gelovig overblijfsel de Naam van de Heere aanroepen. Er zullen tekenen zijn aan zon, 
maan en sterren. De Heere Jezus Christus zal dan, in een wolk, terugkomen met grote Kracht 
en Heerlijkheid. Hij zal Zijn Voeten zetten op de Olijfberg. Samen met een wedergeboren 
overblijfsel zal Hij terugkeren om Jeruzalem te herbouwen. Echter zónder muren. Jeruzalem 
zal in de toekomst de hoofdstad zijn van het Koninkrijk van de Heere Jezus Christus op 
aarde.Dan begint de drieëndertig jaar grote Verdrukking over de andere ongelovige 
Volkeren. Ook in die Verdrukking krijgt iedereen nog een kans zich te bekeren.  
 
 
Zacharia 14 
1 Ziet, de dag komt den HEERE, dat uw roof zal uitgedeeld worden in het midden van u, o 
Jeruzalem! 
2 Want Ik zal alle heidenen tegen Jeruzalem ten strijde verzamelen; en de stad zal 
ingenomen, en de huizen zullen geplunderd, en de vrouwen zullen geschonden worden(wee 
de dochters van Jeruzalem!) ; en de helft der stad zal uitgaan in de gevangenis (de dood); 
maar het overige des volks zal uit de stad niet uitgeroeid worden.(een gelovig overblijfsel 
roept de Naam des Heren aan, en krijgt een vluchtweg via de Olijfberg naar Petra) 
3 En de HEERE zal uittrekken, en Hij zal strijden tegen die heidenen, gelijk ten dage als Hij 
gestreden heeft, ten dage des strijds. 
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 noorden, 
en de helft deszelven naar het zuiden. 
5 Dan zult gijlieden vlieden door de vallei Mijner bergen (want deze vallei der bergen zal 
reiken tot Azal (=Petra)), en gij zult vlieden (vluchten), gelijk als gij vloodt voor de aardbeving 
in de dagen van Uzzia, den koning van Juda; dan zal de HEERE, mijn God, komen, en al de 
heiligen (=de Gemeente die zeven jaar eerder is opgenomen)  met U, o HEERE! (de Heere 
Jezus Christus komt samen met Zijn Lichaam de Gemeente) 
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Verstrooid en weer terugverzameld 
 
Lukas 23 
26 En als zij Hem wegleidden, namen zij een Simon van Cyrene, komende van den akker, en 
legden hem het kruis op, dat hij het achter Jezus droeg. 
27 En een grote menigte van volk en van vrouwen volgde Hem, welke ook weenden en Hem 
beklaagden. 
28 En Jezus, Zich tot haar kerende, zeide: Gij dochters van Jeruzalem! weent niet over Mij, 
maar weent over uzelven, en over uw kinderen. 
29 Want ziet, er komen dagen, in welke men zeggen zal: Zalig zijn de onvruchtbaren, en de 
buiken, die niet gebaard hebben, en de borsten, die niet gezoogd hebben. 
30 Alsdan zullen zij beginnen te zeggen tot de bergen: Valt op ons; en tot de heuvelen: 
Bedekt ons. 
31 Want indien zij dit doen aan het groene hout (de Heere Jezus), wat zal aan het dorre 
geschieden (het Joodse Volk) 
 
De Heere Jezus zegt; ‘huil maar niet om mij, maar om jezelf, dochters van Jeruzalem, want 
als jullie dít doen bij een onschuldig Iemand, wat zal er dan wel niet met jullie gaan 
gebeuren?’ Op weg naar Golgotha kondigt de Heere Jezus twee profetieën aan. Eén daarvan 
is al vervuld. Dat betreft de vernietiging van Jeruzalem en de Tempel, in het jaar 70 na 
Christus. Het Volk werd toen voor het grootste gedeelte verstrooid onder de andere 
volkeren. De laatste en definitieve verwoesting van Jeruzalem staat nog te gebeuren. 
Daarover gaat Mattheüs vierentwintig. In het jaar 70 werd het Volk verstrooid. Na de grote 
Verdrukking over Israël zal het Volk juist worden terugverzameld!  
 
De Heere Jezus citeert een vers uit Hosea 
   
Lukas 23 
30 Alsdan zullen zij beginnen te zeggen tot de bergen: Valt op ons; en tot de heuvelen: 
Bedekt ons. 
 
De Heere Jezus zegt dus, op Zijn weg naar Golgotha, héél belangrijke zaken over de 
toekomst. Hij waarschuwt het Joodse Volk voor wat haar te wachten staat. Wat bedoelt de 
Heere Jezus met vers dertig? Waarom gebruikt Hij deze zin? Dit vers vinden we terug in 
Hosea tien. De Heere Jezus citeert dit vers uit de Schriften, en daarmee een bijzondere 
toepassing. Hij plaatst het in de context van het jaar 70 AD, maar vooral in de dagen van Zijn 
Wederkomst. Hij past het vers toe op de zeventigste Jaarweek die nog staat te gebeuren.   
 
Het Joodse Volk is nog steeds ongelovig 
 
Hosea 10 
7 De koning van Samaria is afgehouwen, als schuim op het water. 
8 En de hoogten (afgoderij)van Aven (ongerechtigheid), Israëls zonde (=ongeloof), zullen 
verdelgd worden; doornen en distelen zullen op hunlieder altaren opkomen; en zij zullen 
zeggen tot de bergen: Bedekt ons! en tot de heuvelen: Valt op ons! 
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Uit voorgaande verzen uit Hosea, blijkt dat het hier gaat over de tien stammen van Israël. 
Samaria was de hoofdstad van de tien-stammen, ook wel Efraïm en Israël genoemd in dit 
hoofdstuk. Zij kenmerkten zich door afgoderij, zij werden door de Heere in ballingschap 
gebracht. Daarmee is Israël gelijk geworden aan de heidense volkeren. De Assyrische legers 
kwamen in het land, en kennelijk waren er toen nog mensen die in plaats van weggevoerd te 
worden, liever wilden sterven. Daarom zeiden ze tot de bergen; ‘Bedekt ons! en tot de 
heuvelen: Valt op ons!’ De Heere Jezus ligt dit vers eruit, en plaats het in de context van de 
nog komende grote Verdrukking over Israël. Ook in onze tijd bedrijft het Joodse Volk 
afgoderij. Zij gelooft immers niet in de Heere Jezus Christus, en niemand komt tot de Vader 
dan door de Zoon. 
 
Een gelovig overblijfsel zal zich tot de Heere keren 
 
Als we de tekst uit Hosea tien verder lezen, dan staat er dat alle twaalf stammen van Israël, 
goddeloosheid hebben geploegd. De consequentie staat erachter; ‘er een groot gedruis 
ontstaan onder uw volken, en al uw vestingen zullen verstoord worden, de moeder zal 
verpletterd worden met de zonen’. Dat is niet best. Dat is het oordeel wat over Israël komt 
in de tweede helft van de zeventigste Jaarweek, de grote Verdrukking. In Hosea kunnen we 
ook lezen dat, uiteindelijk, een gelovig overblijfsel zich zal keren tot de Heere. De Heere 
Jezus citeert één vers uit Hosea, maar door het hele Boek Hosea heen, staan er verzen die je 
kunt plaatsen op de nog komende zeventigste Jaarweek, en de verzoening daarna.  
 
De grote Verdrukking, en verzoening daarna 
 
Hosea 10 
7 De koning van Samaria is afgehouwen, als schuim op het water. 
8 En de hoogten (afgoderij)van Aven (ongerechtigheid), Israëls zonde (=ongeloof), zullen 
verdelgd worden; doornen en distelen zullen op hunlieder altaren opkomen; en zij zullen 
zeggen tot de bergen: Bedekt ons! en tot de heuvelen: Valt op ons! 
-- 
11 Dewijl Efraïm een vaars (=koe) is, gewend gaarne te dorsen, zo ben Ik over de schoonheid 
van haar hals overgegaan; Ik zal Efraïm (10-stammen) berijden, Juda (2-stammen) zal 
ploegen, Jakob (heel Israël samen)zal voor zich eggen. 
12 Zaait u tot gerechtigheid, maait tot weldadigheid; braakt u een braakland (= de rust 
ingaan, je onderwerpen aan de Heere en Zijn Woord wedergeboren worden); dewijl het tijd 
is den HEERE te zoeken, totdat Hij kome, en over u de gerechtigheid regene.(de Heere 
roept op tot bekering. Hij zal wederkomen en het Volk Israël zegenen) 
13 Gij hebt goddeloosheid geploegd, verkeerdheid gemaaid, en de vrucht der leugen 
gegeten; want gij hebt vertrouwd op uw weg, op de veelheid uwer helden. 
14 Daarom zal er een groot gedruis ontstaan onder uw volken, en al uw vestingen zullen 
verstoord worden, gelijk Salman Beth-arbel verstoorde ten dage des krijgs; de moeder werd 
verpletterd met de zonen. 
15 Alzo heeft Beth-el ulieden gedaan, vanwege de boosheid uwer boosheid; Israëls koning is 
in den dageraad ten enenmale uitgeroeid. 
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Hosea 3 
5 Daarna zullen zich de kinderen Israëls bekeren, en zoeken den HEERE, hun God, en David, 
hun Koning; en zij zullen vrezende komen tot den HEERE en tot Zijn goedheid, in het laatste 
der dagen. 
 
Hosea 6 
1 Komt en laat ons wederkeren tot den HEERE, want Hij heeft verscheurd, en Hij zal ons 
genezen; Hij heeft geslagen, en Hij zal ons verbinden. 
 
Verzoening met het wedergeboren Volk Israël 
 
De ‘dochters van Jeruzalem’ staat nu nog een oordeel te wachten, maar ná die grote 
Verdrukking wacht een verzoening, een herstel. 
 
Jesaja 4 
3 En het zal geschieden, dat de overgeblevene (gelovig overblijfsel uit Israël)) in Sion, en de 
overgelatene (gelovig overblijfsel uit Israël) 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.(=het oordeel over het ongelovige Joodse Volk; de grote 
Verdrukking van 3 ½ jaar over Israël) 
5 En de HEERE zal over alle woning van den berg Sions, en over haar vergaderingen, 
scheppen een wolk des daags, en een rook, en den glans eens vlammenden vuurs des nachts; 
want over alles wat heerlijk is, zal een beschutting wezen.(gelovigen zullen beschermd 
worden door de Heere Jezus Christus) 
 
Het oordeel begint bij Israël, daarna de overige volkeren 
 
Jeremia 25 
15 Want alzo heeft de HEERE, de God Israëls, tot mij gezegd: Neem dezen beker des wijns der 
grimmigheid van Mijn hand, en geef dien te drinken al den volken, tot welke Ik u zende;(alle 
volkeren zullen geoordeeld worden; de grote Verdrukking over de volkeren) 
16 Dat zij drinken, en beven, en dol worden, vanwege het zwaard, dat Ik onder hen zal 
zenden. 
17 En ik nam den beker van des HEEREN hand, en ik gaf te drinken al den volken , tot welke 
de HEERE mij gezonden had; 
18 Namelijk Jeruzalem en de steden van Juda, en haar koningen, en haar vorsten; om die te 
stellen tot een woestheid, tot een ontzetting, tot een aanfluiting en tot een vloek, gelijk het is 
te dezen dage; 
-- 
29 Want ziet, in de stad, die naar Mijn Naam genoemd is, begin Ik te plagen (de Heere 
begint met Zijn oordeel bij het Joodse Volk) , en zoudt gij enigszins onschuldig gehouden 
worden? Gij zult niet onschuldig worden gehouden; want Ik roep het zwaard over alle 
inwoners der aarde, spreekt de HEERE der heirscharen. 
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Als de Heere straks wederkomt, zal Hij gerechtigheid doen. Hij zal alle ongelovigen doen 
verdwijnen. Degenen die tot geloof komen, mogen mee in Zijn geopenbaarde Koninkrijk. Hij 
zal beginnen met het oordeel over Israël, en direct doorgaan met het oordeel over de 
overige volkeren. 
 
Grote Verdrukking over de andere Volkeren 
 
De Heere Jezus waarschuwt de ‘dochters van Jeruzalem’ op Zijn weg naar het kruis. In het 
Boek Hosea gaat het duidelijk over het Joodse Volk. Maar we komen de zin nóg een keer 
tegen. Namelijk in Openbaring zes. Johannes profeteert daar over de ‘Dag des Heeren’. ‘Dag’ 
betekent ‘oordeel’, denk maar aan ‘dagvaarden’. Na de grote Verdrukking over Israël, na de 
zeventigste Jaarweek, zal de Heere Zijn Voeten zetten op de Olijfberg. Dan begint de Dag des 
Heeren, de grote Verdrukking, over de overige volkeren. Dit oordeel duurt drieëndertig jaar. 
De Heere Jezus Christus Koning zal in die drieëndertig jaren met geweld Zijn Koninkrijk op 
aarde vestigen.  
 
Openbaring 6 
12 En ik zag, toen Het (het Lam)  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 vielen op de aarde, gelijk een vijgeboom zijn onrijpe vijgen 
afwerpt, als hij van een groten wind geschud wordt.(aanbreken van de Dag des Heeren) 
14 En de hemel is weggeweken, als een boek, dat toegerold wordt; en alle bergen en 
eilanden zijn bewogen uit hun plaatsen. 
15 En de koningen der aarde, en de groten, en de rijken, en de oversten over duizend, en de 
machtigen, en alle dienstknechten, en alle vrijen, verborgen zichzelven in de spelonken, en in 
de steenrotsen der bergen; 
16 En zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen: Valt op ons, en verbergt ons van het 
aangezicht Desgenen, Die op den troon zit, en van den toorn des Lams. 
17 Want de grote dag Zijns toorns is gekomen, en wie kan bestaan? 
 
Even op een rijtje 
 
We weten nu dat we nog een zeventigste week verwachten, de tweede helft van die zeven 
jaren zal de grote Verdrukking over Israël zijn. In het midden van die zeventigste week 
kunnen gelovigen nog wegvluchten. (‘Want ziet, er komen dagen, in welke men zeggen zal: 
Zalig zijn de onvruchtbaren, en de buiken, die niet gebaard hebben, en de borsten, die niet 
gezoogd hebben’) Bij die gelegenheid wordt Jeruzalem verwoest. De grote Verdrukking over 
Israël eindigt op de dag van de Wederkomst van Christus op de Olijfberg. Dan begint de ‘Dag 
des Heeren’, oftewel het oordeel van de Heere over de ongelovigen van de overige volkeren. 
Alle ongelovigen zullen worden omgebracht. Na deze grote Verdrukking zullen alleen de 
wedergeboren mensen, gelovigen, overblijven en binnengaan in Zijn geopenbaarde 
Koninkrijk.  
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Verschil tussen Hosea en Openbaring 
 
Openbaring 6 
15 En de koningen der aarde, en de groten, en de rijken, en de oversten over duizend, en de 
machtigen, en alle dienstknechten, en alle vrijen, verborgen zichzelven in de spelonken, en in 
de steenrotsen der bergen; 
16 En zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen: Valt op ons, en verbergt ons van het 
aangezicht Desgenen, Die op den troon zit, en van den toorn des Lams. 
17 Want de grote dag Zijns toorns (=oordeel. De grote Verdrukking over de Volkeren) is 
gekomen, en wie kan bestaan? 
 
Hosea 10 
8 En de hoogten van Aven, Israëls zonde, zullen verdelgd worden; doornen en distelen zullen 
op hunlieder altaren opkomen; en zij zullen zeggen tot de bergen: Bedekt ons! en tot de 
heuvelen: Valt op ons! 
 
Er is een verschil tussen Openbaring en Hosea. In Hosea gaat het over het begin van de grote 
Verdrukking over Israël. In Openbaring gaat het over het begin van de grote Verdrukking 
over de Volkeren; de grote Dag Zijns toorns, oftewel de Dag des Heeren. De mensen willen 
zich verbergen, ze zoeken uit angst een schuilplaats.  
 
Maleachi 3 
2 Maar wie zal den dag Zijner toekomst (=Wederkomst) verdragen, en wie zal bestaan, als 
Hij verschijnt? Want Hij zal zijn als het vuur van een goudsmid, en als zeep der vollers.  
 
Psalm 76 
8 Gij, vreselijk zijt Gij; en wie zal voor Uw aangezicht bestaan, van den tijd Uws toorns af? 
 
 
 
 



22 
 

De dochters van Jeruzalem zullen met Hem heersen 
 
De Heere Jezus, op Zijn weg naar Golgotha heeft het oordeel al voorzegd. De Heere heeft 
gewaarschuwd; ‘Want indien zij dit doen aan het groene hout, wat zal aan het dorre 
geschieden’? De Heere Jezus was rechtvaardig, en onschuldig. Tóch wordt hij veroordeeld 
tot de dood. Als het met Hém al zo afloopt, hoe zal het dan zijn met de dorre takken?! In 
dorre takken zit geen leven, geen levenssap, het is een beeld van de ongelovigen. Op die 
Goede Vrijdag, waarop Hij zou sterven, verwijst Hij naar het lijden wat zal komen over 
ongelovig Jeruzalem. Hij verwijst naar het jaar 70 AD wat al achter ons ligt, maar Hij verwijst 
tevens naar de zeventigste Jaarweek, de grote Verdrukking over Israël. Dit laatste oordeel 
staat nog te gebeuren, maar er is altijd een happy end voor een gelovig overblijfsel. De 
wedergeboren dochteren van Jeruzalem zullen uiteindelijk met Hem heersen in het 
geopenbaarde Koninkrijk op aarde 
 
Micha 4 
6 Te dien dage, spreekt de HEERE, zal Ik haar, die hinkende was, verzamelen, en haar, die 
verdreven was, vergaderen, en die Ik geplaagd had. 
7 En Ik zal haar, die hinkende was, maken tot een overblijfsel, en haar die verre henen 
verstoten was, tot een machtig volk; en de HEERE zal Koning over hen zijn op den berg Sions, 
van nu aan tot in eeuwigheid. 
8 En gij Schaapstoren, gij Ofel der dochter Sions! tot u zal komen, ja, daar zal komen de 
vorige heerschappij, het koninkrijk der dochteren van Jeruzalem. 
                                                                       
                                                                       Amen. 
 
  
 
 
 


