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Ik zou graag een speciale dank willen uitbrengen aan mijn Associate Pastor, Br. Thomas K. Burk, en de 
congregatie van de Bible Truth Apostolic Church of El Campo, Texas, voor de vele uren werk die zij hebben 
verricht om dit boek te realiseren. Als dit niet hun hulp was, was dit boek misschien nooit mogelijk geweest. Ik 
wil de vele vrienden en supporters van Rightly Dividing the Word met hun gebeden, en financiële hulp bij het 
afdrukken van dit boek. Ik wil iedereen bedanken die interesse heeft getoond in het lezen van dit boek. Je 
honger naar God en je liefde voor zijn waarheid hebben me enorm geïnspireerd. Last but not least, ik wil de 
Heer Jezus Christus bedanken vanuit Wie al deze zegeningen stroomden. Het is aan Hem dat ik alle lof geef. - 
Bro. Larry T. Smith  
 
Alle citaat aanhalingen in deze studie komen uit de KJV, tenzij anders aangegeven. 
  
Het doel van het Rightly Dividing the Word is uitzoeken en promoten: bijbelse waarheid geen traditie: 
geestelijke groei geen stagnatie: het gaat om relatie geen religie: zelfs als dit ons ertoe brengt te moeten 
veranderen. 
 
INVOERING 
Vele jaren geleden begon God door gebed en vasten met mij te praten over het onderwerp Bijbelse profetie. 
Het werd al snel duidelijk toen ik de Schriften begon te bestuderen dat veel van de dingen die ik als bijbelse 
waarheid had aanvaard niet in de Bijbel te vinden waren. Ik werd toen geconfronteerd met de beslissing of ik bij 
de tradities van mensen zou blijven om meer geaccepteerd te worden, of om God’s Woord te volgen. Dit was 
geen moeilijke beslissing voor mij omdat Jezus heel duidelijk maakte dat het Zijn wil was dat mensen in het licht 
wandelden zoals het aan hen was geopenbaard. Hij waarschuwde dat de meesten het licht van de waarheid 
zouden verwerpen omdat ze eerder van duisternis dan van licht hielden. Hij onthulde ook dat de weg der 
waarheid recht en smal was en dat slechts weinigen bereid waren dat pad te bewandelen. 
  
Ik heb altijd geprobeerd om open en eerlijk te blijven voor God, bereid om in elk nieuw licht van Gods Woord te 
wandelen nadat ik het zorgvuldig en grondig had bestudeerd om er zeker van te zijn dat het van God was en 
geen misleiding. Toen ik probeerde een aantal van deze waarheden met anderen te delen, ontdekte ik dat 
iedereen niet dezelfde houding had en niet blij was met de mogelijkheid dat hun traditionele leer een fout 
bevatte. Vanwege hun persoonlijke trots blijven veel predikanten tegenwoordig liever in het duister dan hun 
vrienden en volgers toe te geven dat zij geen grondig begrip hadden van Gods Woord over een bepaald 
onderwerp. In plaats van eerlijk te zijn en hongerig naar een nieuwe waarheid, worden ze erg verdedigend 
tegen hun traditionele leringen en weigeren ze zelfs maar naar iets anders te luisteren. Ik heb ontdekt dat dit 
waar is in alles, van het heilsplan tot Bijbelvoorspelling. 
 
Ik geloof dat de juiste interpretatie van Bijbelse profetie heel belangrijk is voor de kerk, zodat we ons doel op 
aarde echt kunnen herkennen en vervullen. Helaas zijn veel christenen tegenwoordig gebonden aan door 
mensen gemaakte leringen en tradities, omdat ze niet bereid zijn om bijbelse onderwerpen met eerlijke en open 
harten te bestuderen die hun huidige geloof niet ondersteunen. 
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Vaak ontstaan er denominaties wanneer mensen collectief worden geleid in meer van Gods waarheid. 
Denominaties stagneren echter wanneer ze ervoor kiezen te blijven waar ze zijn begonnen in plaats van door te 
gaan terwijl God meer licht uit Zijn Woord onthult. Wanneer iemand naar de Reformatieperiode kijkt, van 
Maarten Luther tot aan de huidige tijd, bewijst de geschiedenis dat als mensen eenmaal een nieuwe waarheid 
omarmen, de meesten van hen het volgende herstel van licht vanuit Gods Woord verwerpen. Een van de 
belangrijkste redenen hiervoor is dat de meeste leiders van deze denominaties hebben geweigerd deze nieuwe 
waarheden grondig te onderzoeken en nog steeds doen, en toch hun volgelingen proberen te overtuigen deze 
nieuwe waarheden te verwerpen door ze als 'ketterij' te bestempelen. Als deze volgelingen zich meer 
bezighouden met het behagen van hun leiders dan met het behagen van God, zullen ze hun geest afsluiten en 
deze waarheden niet verder bestuderen. God heeft er altijd een paar gehad die ervoor kozen om in Zijn licht te 
wandelen en met Hem verder te gaan, terwijl de meerderheid in hun traditionele leer bleef.  
  
Deze leiders hebben en maken nog steeds gebruik van hun controle over de preekstoel tijdens al hun grote 
conferenties, samen met de controle over hun organisatorische literatuur om deze nieuwe waarheden voor te 
stellen aan hun specifieke groep. De mensen die het ware begrip hebben voor een nieuwe waarheid die God 
probeert te onthullen, krijgen zo nooit de kans om de waarheid te vertellen over hun nieuwe begrip van de 
Schriften. Dus de campagne die begonnen was om deze nieuwe waarheid te vernietigen, is meestal succesvol 
binnen die specifieke groep, omdat het enige dat de meeste van de reguliere predikers ooit hoorden de 
verkeerde voorstellingen, leugens en lasterlijke opmerkingen waren die verspreid werden door publicaties en 
door mond-tot-mondreclame. Het lijkt erop dat de meeste mensen nooit de waarheid kunnen vertellen over het 
standpunt dat ze proberen te vernietigen. Ik heb geleerd dat als je ooit de waarheid over een onderwerp gaat 
kennen, je het moet horen van iemand die het echt gelooft. 
  
Ik heb veel artikelen gelezen die zogenaamd het foute gezichtspunt die ik op dit moment onderschrijf na meer 
dan 10 jaar diepgaande studie van bijbelprofetie open legden, en elk van hen heeft de waarheid van dit 
gezichtspunt verkeerd voorgesteld. Sommigen van hen hebben het op grove wijze verkeerd voorgesteld. De 
roddel die meestal uit dit alles voortkomt is meestal nog erger dan de geschriften. Mensen hebben me verteld 
dat ze hoorden dat ik niet in de hemel of een opstanding geloofde. Maar dat is niet waar, want ik geloof in 
beide. Al deze dingen worden gedaan om iemands geloofwaardigheid te vernietigen, zodat niemand die 
persoon een kans zal geven om hun ware overtuigingen en de schriftuurlijke basis voor hen te presenteren. 
Satan is hun overwinnaar in deze situatie en Gods waarheid is de verliezer.  
 

Over een broeder in Christus praten, valse getuigenis tegen hem geven en zijn geloofwaardigheid vernietigen, 
enkel maar omdat hij een ander gezichtspunt heeft, is niet de Geest van Christus. Paulus zei in deze brief aan 
de Korinthiërs dat als we openbaring hadden om alle mysteries te begrijpen, maar geen liefde hadden, we niets 
zijn. Hij zei opnieuw dat we de waarheid in liefde moesten prediken. Ik moet liefhebben, respecteren en bereid 
zijn om samen te werken met broeders voor de verspreiding van de boodschap van verlossing, ook al kunnen 
we verschillen op bepaalde andere gezichtspunten. Ik ben echter verplicht aan God om te delen wat ik zie als 
de volheid van het Evangelie van Christus. 
  

Als alle christenen zouden doen wat de Bereërs deden, zouden ze de mensen een kans geven om hun 
standpunten te delen. Deze toehoorders konden dan deze standpunten bestuderen om te zien of ze het eens 
waren met de hele raad van Gods Woord. Deze bevindingen beslissen welke leringen als waarheid moeten 
worden aanvaard, en welke leringen als fout moeten worden afgewezen. Ik heb het gevoel dat als de hele kerk 
dit zou doen, de meesten tot een eenheid van het geloof zouden kunnen komen over het onderwerp van de 
bijbelse profetie. Ik heb dit boek geschreven om een klein deel te delen van wat ik heb ontdekt tijdens mijn vele 
jaren van intensief onderzoek naar bijbelse profetieën en de bijbehorende historische verslagen. De waarheden 
in dit boek zijn misschien nieuw voor sommigen, maar ze zijn feitelijk een herstel van de waarheid die de 
meeste van de kerk bijna 1800 jaar lang binnenliep. De sleutel om te zien welke waarheden God’s waarheden 
zijn, is om “...rechte voren te trekken bij...” het woord door het te vergelijken met ‘voorschrift op voorschrift en 
regel op regel’. Daar naar streefde ik in deze studie door de Schrift de Schrift te laten interpreteren. Als je het 
niet eens bent met mijn bevindingen, zal ik je nog steeds liefhebben en respecteren. Ik bid dat je dit boek met 
een open hart zult lezen en dat het je leven zal beïnvloeden. 
  

DE KOMST VAN DE HEER, DE LAATSTE DAGEN EN HET EINDE VAN DE WERELD 
Zoals onderricht door Jezus en zijn apostelen 

 

Deze les is de eerste van een serie leringen getiteld Rightly Dividing the word of Bible Prophecy. De 
onderwerpen die in deze zesdelige serie zullen worden opgenomen zijn:  
Het ware Israël van God de 70e week van Daniël de grote verdrukking 
het echte Babylon de Grote het boek van de 

openbaring 
- en deze les - De komst van de Heer, de Laatste dagen en 
het einde van de wereld, zoals onderricht door Jezus en 
zijn apostelen.  

 
GROVE MISVATTINGEN EN FOUTEN 
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De meeste moderne denkers zijn vertroebeld met grote misvattingen en fouten bij het interpreteren van de 
komst van de Heer, de laatste dagen en het einde van de wereld. Deze verwarring doet zich voor wanneer 
mensen aannemen dat deze gebeurtenissen altijd verwijzen naar een "toekomstige tijd" aan het einde van het 
ecclesia-tijdperk, het einde der tijden of het einde van de fysieke wereld waarin we vandaag leven. Dit kan 
gemakkelijk worden gecorrigeerd als mensen lang genoeg zullen stoppen om hun bijbels te bestuderen om te 
zien wat Jezus en zijn apostelen bedoelden toen ze naar deze gebeurtenissen verwezen. Door de Schrift heen 
zullen ze snel ontdekken dat deze 1e eeuwse sprekers altijd spraken alsof ze verwachtten dat een profetische 
vervulling van deze gebeurtenissen plaats zou vinden binnen hun generatie van de 1e eeuw. Deze vervulling 
werd gezien als het einde van het Joodse tijdperk van Wetshandhaving en de volledige vestiging van 
Gods nieuwe verbondsrijk op aarde. 
 
De verwarring van deze bewoordingen heeft geleid tot het creëren van twee verschillende standpunten van 
Bijbelse profetie vandaag. Elk van deze twee hoofdstandpunten heeft daarbinnen drie verschillende posities. 
Het volgende is een korte beschrijving van elk: 
  
EERSTE GEZICHTSPUNT - FUTURISME 
Futuristen menen dat wanneer de Schrift spreekt over de komst van de Heer, de laatste dagen en het einde 
van de wereld verwijzen naar gebeurtenissen die ergens in de toekomst zullen plaatsvinden. Ze menen ook dat 
de Grote Verdrukking een toekomstige periode van zeven jaar is, die een kloof van 2000 - en nog steeds 
doortellend - jaren overbrugt, die tussen de 69e en 70e week van Daniel’s profetie plaatsvindt. De meesten leren 
dat Jezus Christus en zijn geestelijk koninkrijk (de kerk) de zes punten die Daniël in het tijdsbestek van 70 
weken profeteerde nooit hebben vervuld, maar in plaats daarvan menen dat deze profetieën een letterlijke 
fysieke vervulling op de aarde moeten hebben. Futuristen geloven ook dat het boek Openbaring een verslag is 
van deze toekomstige Grote Verdrukking periode die in de komst van de Heer en het einde van de wereld zal 
culmineren. Ze houden drie verschillende posities aan met betrekking tot wanneer zij deze gebeurtenissen en 
de opname van de kerk menen plaats te zullen vinden. Deze drie posities staan bekend als PRE (voor), MID 
(midden) en POST (einde) TRIBULATIE (rampspoed).  
 
TWEEDE GEZICHTSPUNT - HISTORISISME 
Deze groep gelooft dat de meeste - of alle - van deze profetieën zijn vervuld voor de generatie waarin Jezus en 
de apostelen hebben geleid en in 70 na Christus werden afgesloten met de verwoesting van Jeruzalem en zijn 
oude verbondsaanbidingssysteem van dierenoffers. Ze leren dat deze vervulling het teken was voor alle 
mensen dat Gods nieuwe verbond nu volledig op de aarde was gevestigd, en zijn laatste methode is om 
verlossing te verkrijgen. 
  
Bijna alle aanhangers in de geschiedenis geloven dat de kerk (Jood en heiden in één lichaam) geestelijk Israël 
is en dat de 70e week van Daniël werd vervuld door Jezus Christus zonder enige tijdspanne tussen de 69e en 
de 70e week. Ze geloven dit omdat de Bijbel niets zegt over een kloof tussen de weken van Daniel's profetie. 
(Sommigen hebben gezegd dat de leer dat de kerk 'geestelijk Israël' is, een leerstelling is die naar verluidt 
antisemitisme promoot. Dat is gewoon niet waar! Te geloven dat de gemeente geestelijk Israël is, moet 
eenvoudigweg geloven dat de boodschap van het nieuwe verbond van verlossing, die de apostelen in het 
boek Handelingen predikten, is het eeuwige evangelie en zal de enige evangelieboodschap blijven waardoor 
alle mensen, zowel joden als heidenen, ooit verlossing kunnen verkrijgen. Sommige mensen ontkennen dat zij 
geloven dat de kerk het Israël van God is maar wanneer ze worden ondervraagd, stellen ze dat ze geloven dat 
de boodschap van het Nieuwe Verbond de enige boodschap is die ooit iemand zal redden, zelfs tijdens hun 
veronderstelde toekomstige verdrukking. Dat is een onmogelijke positie om te dragen, om te geloven dat de 
boodschap van het Nieuwe Verbond is het enige overgebleven heilsplan is het eens zijn met de basis waarop 
de lering dat de Kerk het Israël van God is gegrond is. Je moet ofwel de dispensational beliefs volgen dat er 
een verandering van verbonden en een terugkeer naar het houden van wetten, of je moet geloven dat de kerk 
het Israël van God is.) Ze geloven ook dat Jezus Christus de zes puntenprediking van Daniël letterlijk en 
spiritueel vervulde toen Jezus werd afgesneden in het midden van de 70e week door zijn kruisiging. Dat komt 
overeen met Daniël 9:24, waaruit blijkt dat deze profetie in de 70 weken zou worden vervuld. Ze zeggen dat Zijn 
afsnijden (Jezus 'dood) ervoor zorgde dat het offer en de offerande (de dierenoffers die in de Joodse Tempel 
werden aangeboden voor de zonden van Israël) niet langer aanvaard werden. (Dat is precies wat er gebeurde 
toen Jezus aan het kruis stierf, deze oude methoden werden niet langer door God geaccepteerd als Zijn 
methode om de mensheid te redden, God ziet Jezus nu als het definitieve en alles overtuigende offer van 
de mensheid.) Ik zal dit onderwerp behandelen in detail later in deze lesreeks geeft een les recht op de 70e 
week van Daniel. Historische gelovigen, zoals futuristische gelovigen, hebben feitelijk drie verschillende 
`posities '. Hieronder volgt een korte beschrijving van elk van deze verschillen. 
 
HISTORICISTISME 
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Ze geloven dat de meeste profetieën nu geschiedenis zijn die zichzelf geleidelijk aan heeft vervuld in de tijd, 
zelfs tot op de dag van vandaag. De meesten zien Rome of de katholieke kerk als Openbaring "Babylon de 
Grote". 
 
GEDEELTELIJKE PRETERISME (VERLEDEN) 
Laat het woord Preterist je niet afschrikken. Het betekent eenvoudigweg het verleden. Deze groep gelooft in 
een gedeeltelijke interpretatie van het verleden van profetie. De meesten geloven dat de kerk - jood en heiden 
in één lichaam - het ware Israël van God is, de 70 weken van Daniël zijn vervuld, de Grote Verdrukking en de 
tijd van de benauwdheid van Jakob was de verwoesting van Jeruzalem in 70 n.Chr. Jeruzalem was Babylon 
van de Openbaring de Grote Mattheüs 24 werd vervuld tijdens de generatie waarin het werd geschreven, de 
eerste 19 hoofdstukken van het boek Openbaring zijn vervuld en de resterende hoofdstukken van Openbaring 
worden vervuld in de kerk. Zij geloven dat er nog steeds een laatste oordeel is en een laatste komst van de 
Heer die het kerktijdperk zal beëindigen en de doden in Christus tot leven zal wekken, hoewel de verwoesting 
van Jeruzalem in de Schrift werd aangeduid als een "komst van de Heer". (Dit gezichtspunt komt 
waarschijnlijk het dichtst in de buurt van de positie die ik op dit moment onderschrijf bij Bijbelse profetieën, maar 
ik probeer open te staan zodat ik altijd in het licht kan wandelen terwijl God meer begrip over de Schriften 
onthult.) 
 
TOTAAL PRETERISME 
De Total Preterist gelooft hetzelfde als de Partial Preterist, behalve dat ze geloven dat alle profetie vervuld 
was toen de Heer in 70 na Christus tegen Jeruzalem zijn oordeel uitvoerde. Zij geloven dat Hij op dat moment 
de doden heeft doen opstaan en dat wij die in leven zijn en blijven, zullen worden opgenomen om de Heer te 
ontmoeten als we sterven. Ze geloven ook dat de wereld en het koninkrijk van God (kerktijdperk) nooit zullen 
eindigen omdat de Schrift leert dat zijn koninkrijk een "eeuwig koninkrijk is dat nooit zal worden vernietigd". 
 
Het belangrijkste verschil tussen de Partial Preterist en de total Preterist wordt gevonden in hun verschillende 
gezichtspunten van 1 Thess 4: 13-17. De Partial Preteristen geloven dat de vervulling ervan in de toekomst zal 
plaatsvinden. De total Preteristen geloven dat zijn vervulling plaatsvond in 70 AD toen Jezus terugkwam om 
tegen Jeruzalem oordeel uit te voeren. Ze zeggen dat degenen die dood waren en in de graven waren toen 
opgestaan waren en degenen die in leven zijn en blijven zullen worden opgenomen om de Heer te ontmoeten 
als ze sterven. 
  
Houd er rekening mee dat alle gezichtspunten, - zowel Futurist als Historicist - , in de opstanding van de 
doden geloven en de eeuwigheid met Jezus doorbrengen als de eeuwige beloning van de christen. Ze 
verschillen alleen wat betreft de timing van de opstanding en de gebeurtenissen eromheen. 
 
Sommige mensen hebben de uitspraken gebruikt die Paulus aan Timoteüs deed over Hymenaeus en Philetus 
om te zeggen dat Preteristen dezelfde doctrine leren m.b.t. de opstanding. Paulus zei dat deze mensen 
"lasterden" omdat zij "fout waren en zeiden dat de opstanding al voorbij is" (zie 1 Tim 1:19-20 en 2 Tim 2:16-
18). Het probleem met deze vergelijking is dat Paulus deze brieven aan Timotheüs schreef vóór de val van 70 
na Chr in Jeruzalem. Dit feit zorgt ervoor dat dit argument zijn kracht verliest als een schriftuurlijk bewijs tegen 
de overtuigingen van Total Preterism. Wat betreft de Partial Preterist, wat mijn huidige standpunt is, is dit 
argument zelfs niet van toepassing. We leren niet dat de opstanding plaatsvond in 70 na Chr, maar dat 
de komst van de 70 n.Chr. een komst t.b.v. het oordeel was. En om ons nog verder van dit argument te 
distantiëren, geloven Partial Preterists dat er nog een laatste opstanding moet zijn.  
 
Na zorgvuldig de geest te hebben onderzocht van wat Paulus zei, kun je zien dat deze mensen het standpunt 
innamen dat er niet langer een toekomstige hoop of opstanding bleef voor diegenen die toen leefden, omdat ze 
geloofden dat de opstanding voorbij was. Hymenaeus en Philetus onderwezen een doctrine die niet ver 
verwijderd was van de Sadduceese doctrines van die eeuw, die Jezus berispte vanwege hun ongeloof in een 
toekomstige opstanding. Een reden waarom Hymenaeus en Philetus deze doctrine misschien hebben 
onderwezen was omdat ze de opstanding van de heiligen die plaatsvond toen Jezus uit het graf opstond (zie 
Matteüs 27:53) misschien als de laatste opstanding zagen. De Schrift openbaart niet voldoende waarom deze 
mensen deze ketterse doctrine onderwezen, maar Paulus schrijven van deze brieven voorafgaande 70 AD 
verwerpt hun leer van een argument tegen de Preterist doctrine. 
  
 De reden waarom ik dit zeg, is om die predikers aan te spreken die hebben gezegd: "...Als je een Preterist 
bent, dan geloof je niet in een toekomstige opstanding." Ik kan u nu vertellen dat wat zij zeggen gewoon niet 
waar is. Beide opvattingen over het Preterisme geloven in een toekomstige opstanding. Total Preterists leren: 
"afwezig zijn in het lichaam en aanwezig zijn bij de Heer" (2 Korinthiërs 5: 8). Dit geloven de meeste christelijke 
dienaren blijkbaar als ze bij begrafenissen uitroepen dat de overleden persoon "nu in de hemel is met de Heer. 
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"Dit is precies wat Preterists zeggen gebeurt aan een persoon wanneer zij sterven; ze gaan onmiddellijk 
(worden opgewekt) om met de Heer te zijn. 
  
Deze uitspraken beginnen pas de verschillende meningen te definiëren die mensen hebben m.b.t. dit 
onderwerp. Ik hou ze met opzet kort, zodat we verder kunnen gaan met wat er echt toe doet, en dat is wat de 
Bijbel zegt dat Jezus en zijn apostelen geloofden toen ze over deze onderwerpen spraken. 
 
De mens kan 10.000 verschillende standpunten over dit onderwerp hebben, maar de enige die er echt toe doet, 
is wat Jezus en zijn apostelen leerden en geloofden. Deze studie is ontworpen om de vragen te beantwoorden 
die de ware betekenis van dit onderwerp zullen ontsluiten. Deze vragen zijn of Jezus en zijn apostelen 
onderwezen dat deze gebeurtenissen in hun generatie zouden plaatsvinden - wat het Joodse tijdperk of de 
wereld van die dag zou beëindigen - of dat ze het hadden over enkele nog te vervullen onbekende tijd die 
duizenden jaren later in de toekomst zal plaatsvinden.  
  
DE BIJBEL IS ZEER DUIDELIJK 
De Bijbel is heel duidelijk over de uitspraken die Jezus en zijn apostelen over dit onderwerp deden. Dit laat 
alleen de vraag over hoe je ze gaat interpreteren. Dat kan het beste worden besloten nadat je jezelf het 
volgende hebt afgevraagd: Geloof je dat de Schriften van het Nieuwe Testament goddelijk geïnspireerd en waar 
zijn, of geloof je dat de schrijvers van het Nieuwe Testament fout waren toen ze deze Schriften in de Boeken 
schreven waarin ze zich bevinden? gevonden? Vergeet niet dat je antwoord op deze vraag van invloed is op al 
het andere dat je gelooft over God en zijn koninkrijk, dus denk er alsjeblieft over na. 
 
HADDEN JEZUS EN DE APOSTELEN HET VERKEERD? 
Zou een bijbelgelovige persoon een mening hebben die zou suggereren dat de schrijvers van het Nieuwe 
Testament fout waren? Zou een christen een geschrift reduceren tot een veronderstelling of mening van 
iemand, in plaats van een goddelijk geïnspireerd Woord van God? Helaas is het antwoord hierop: "Ja". 
 
Zelfs in de meer conservatieve Apostolische gelederen van het christendom vochten sommige mensen de 
goddelijke ingevingen van een Schriftgedeelte aan toen ze over dit onderwerp werden aangespoord. 
 
Een van deze mensen schreef in een nationale publicatie: "De apostelen predikten de komst van de Heer 
omdat ze geloofden dat het de laatste dagen waren. Tweeduizend jaar later predik ik de komst van de Heer 
omdat het de laatste dagen zijn. "Zijn uitspraak houdt duidelijk het standpunt in dat de apostelen schrijven wat 
ze dachten en waren daardoor in de fout. Het houdt ook het standpunt aan dat hij - een prediker van vandaag - 
een openbaring van waarheid heeft die groter is dan de apostelen in Jezus 'dagen. 
  
Een andere prediker werd gevraagd naar de uitspraken die Jezus en zijn apostelen deden over de komst van 
de Heer in de laatste dagen en of hij hun uitspraken over hun snelle verwachting van die komst juist of fout 
vond. Hij antwoordde hierop door te zeggen: "De apostelen vergisten zich in hun interpretatie van de 
tijdsperiode waarin Jezus verwees. Dat was echter een goede zaak, want hun fout redde de levens van hen in 
de vroege kerk toen ze in 70 n.Chr. uit Jeruzalem vluchtten. "Deze uitspraak houdt duidelijk het standpunt in dat 
de nieuwtestamentische geschriften van de apostelen fouten bevatten. Als dit waar is, kan het Nieuwe 
Testament niet goddelijk geïnspireerd zijn, en is zijn geestelijke waarde nogal twijfelachtig. 
 
Ingeval het Nieuwe Testament een of meer onjuiste uitspraken bevat, hoe kan iemand er dan echt op 
vertrouwen om de waarheid te bepalen? Men moet zich dan afvragen hoeveel andere geschriften zijn 
geschreven door de inspiratie van misleide mensen, en niet door de alwetende God. Uiteindelijk betwist dit type 
redenering de authenticiteit van het heilsplan, de noodzaak van heiligheid, de bijbelse basis voor moraliteit en 
uiteindelijk elk ander onderwerp in de Bijbel. 
  
WAS JEZUS EEN BEDRIEGER? 
De vraag wordt dan: "Was Jezus een bedrieger?" Al vele jaren gebruiken de aanhangers van het atheïsme, 
het agnosticisme, het humanisme, het jodendom, het hindoeïsme en de islam de uitspraken die Jezus en 
zijn apostelen deden over zijn komst, om het christendom te bekritiseren. Critici zeggen dat Jezus niet 
gedurende die generatie kwam - althans dat beweren sommigen - dus vergiste hij zich of was een leugenaar. 
Elk van deze - zeggen zij - - maakt  van Hem een valse profeet, en niet de Messiaanse Zoon van God. 
  
In zijn boek, The Last Days According to Jesus, behandelt R. C. Sproul dit onderwerp van het Preterisme 
en de manier waarop critici de Schriften gebruiken over de komst van Jezus om het christendom aan te vallen. 
Hij laat zien dat deze critici dezelfde schriftplaatsen gebruiken die veel christenen hebben genegeerd - of 
geweigerd hebben om hiermee om te gaan - om te suggereren dat Jezus een valse profeet was. Het 
probleem hier is niet de kritiek van de critici; het zijn de christenen die "Amen" zeggen tegen hun bevindingen. 
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Weet u, elke keer als een christen suggereert dat bepaalde geschriften die in het Nieuwe Testament gevonden 
worden, fout zijn, zijn ze het in feite eens met degenen die kritiek hebben op het christendom. Zelfs als hun 
positie wordt ingenomen om een futuristisch oogpunt van profetie te verdedigen, kiezen ze nog steeds partij 
voor diegenen wiens grootste wens is om het fundament dat we hebben voor het bepalen van de bijbelse 
waarheid - het Nieuwe Testament - uitroeien.  
 
KUNNEN DE SCHRIJVERS VAN DE BIJBEL WORDEN VERTROUWD? 
De Bijbel is het meest betrouwbare boek dat de mens ooit heeft gekend. In de loop der jaren hebben ontelbare 
critici de nauwkeurigheid ervan aangevallen m.b.t. wetenschap, geschiedenis, geestelijke begeleiding en zijn 
claim op goddelijk auteurschap. Maar hoe meer mensen hebben geprobeerd om te bewijzen dat hun woorden 
onjuist zijn, hoe meer ze bewijs hebben gevonden om haar leringen te ondersteunen. Vanwege dit, en vanwege 
mijn eigen ervaring met zijn levensveranderende kracht, zeg ik dat het niet de uitspraken van de Bijbel zijn die 
misleid zijn, maar de uitspraken van de critici die misleid zijn. Om dit te bewijzen zullen we naar de Bijbel zelf 
kijken. Het is de enige stem die we moeten horen om te bepalen of de geschriften kloppen. 
 
Lukas 1:3 ben ook ik tot het besluit gekomen, na alles van meet aan nauwkeurig te hebben nagegaan, dit 
in geregelde orde voor u te boek te stellen, hoogedele Teofilus 
 
Lucas sprak over zijn geschriften die een deel van het Nieuwe Testament werden. Hier zei hij dat hij "volmaakt 
begrip" had van "alle dingen". 
 
Lucas 24:45 Toen opende Hij hun verstand, zodat zij de Schriften begrepen. 
 
Jezus wandelde voor zijn kruisiging drie en een half jaar lang met de apostelen en bracht na zijn opstanding 40 
dagen en nachten met hen door. In die tijd was Jezus voortdurend bezig de waarheden van Zijn Schrift open te 
stellen voor zijn apostelen, en daarom merk ik dat zij een beter begrip hadden van Zijn Woord dan iemand 
anders vandaag had.  
 
Johannes 17:17-20 Heilig hen in uw waarheid; uw woord is de waarheid. 18  Gelijk Gij Mij gezonden hebt 
in de wereld, heb ook Ik hen gezonden in de wereld; 19  en Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij 
geheiligd mogen zijn in waarheid. 20 ¶  En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen, die door 
hun woord in Mij geloven; 
  
Jezus zei dat het woord van de Apostel de plaats was waarnaar de hele mensheid moest kijken als ze 
informatie wilden over het heilsplan en de boodschap van het evangelie. Als we de woorden van de apostelen 
gaan vertrouwen bij het bepalen van het heilsplan, moeten we dan ook niet hun woorden over het onderwerp 
profetie vertrouwen? 
 
Galatians 1: 8-9 Maar ook al zouden wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie verkondigen, 
afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt! 9  Gelijk wij vroeger reeds gezegd 
hebben, zeg ik thans nog eens: indien iemand u een evangelie predikt, afwijkend van hetgeen gij 
ontvangen hebt, die zij vervloekt!  
  
Hier heeft Paulus te maken met de kracht van apostolisch gezag. Hij leert duidelijk dat geen mens of geest de 
autoriteit heeft om te veranderen wat de apostelen al hebben geschreven. 
 
2 Timotheüs 3:16 Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, 
te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid 
 
Paulus zegt tegen Timotheüs dat de hele Schrift voortkomt vanuit Gods inspiratie, en niet vanuit die van de 
mens. 
 
2 Petr 1: 20-21 Dit moet gij vooral weten, dat geen profetie der Schrift een eigenmachtige uitlegging 
toelaat; 21  want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar, door de Heilige Geest 
gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken 
  
Dit vertelt ons dat de Schrift altijd de basis moet zijn voor het bepalen van de waarheid. De Schrift heeft 
altijd gelijk, want het kwam niet van de mening van de mens, maar van de inspiratie van God. Als onze 
leerstelling niet overeenkomt met de Bijbel, dan is het onze leer die dwaalt en die aan verandering behoefte 
heeft, niet het Woord van God. 
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Openbaring 22: 18-19 Ik betuig aan een ieder, die de woorden der profetie van dit boek hoort: Indien 
iemand hieraan toevoegt, God zal hem toevoegen de plagen, die in dit boek geschreven zijn; 19  en 
indien iemand afneemt van de woorden van het boek dezer profetie, God zal zijn deel afnemen van het 
geboomte des levens en van de heilige stad, welke in dit boek beschreven zijn. 
 
Nu vriend, we kunnen beter voorzichtig zijn als we het boek Openbaring interpreteren. Jezus zei dat als iemand 
aan de woorden die in dat boek worden aangetroffen iets 'toevoegt' of 'weg haalt', dat hij het aandeel van die 
man uit het boek des levens zal wegnemen. 
 
Romeinen 3:4 God verhoede: ja, laat God waarachtig zijn, maar ieder mens een leugenaar; gelijk 
geschreven is: dat gij gerechtvaardigd zult zijn in uw woorden, en de machtigste overwint, als gij 
geoordeeld wordt. 
  
Dit is wat ik probeer te doen en waarom ik mijn standpunt over wat ik geloof over Bijbelprofetie heb veranderd. 
Elke keer dat ik nieuw licht uit Gods Woord ontvang, kan ik beter veranderen. Ik zou de grootste dwaas van de 
wereld zijn om tegen de Schrift te argumenteren. De Schrift heeft altijd gelijk. Als ik ertegen sta, zal ik altijd 
ongelijk hebben. Daarom staat er: "Laat God waarachtig zijn, maar ieder mens een leugenaar." Het beste 
dat we kunnen doen, is veranderen wanneer de Schrift één ding zegt en onze interpretatie iets anders zegt. We 
moeten er altijd naar streven om onszelf op één lijn te brengen met de waarheid van Gods Woord. 
  
UITSPRAKEN VAN JESUS BETREFFENDE DIT ONDERWERP 
Iemand die een uitspraak durft te doen waaruit blijkt dat zij meenden dat de apostelen ongelijk hadden, zou 
moeten geloven dat Jezus ook ongelijk had, aangezien zijn uitspraken volledig overeenkwamen met de leringen 
van de apostelen. Je moet onthouden dat de apostelen hun leringen van Jezus ontvingen, dus leerden ze wat 
Hij hun leerde. 
  
JEZUS NAAR ZIJN DISCIPELEN 
Jezus gaf zijn apostelen een tijdschema waarin ze konden verwachten dat hij zou komen. 
 
Mattheüs 10:23 Maar wanneer zij u vervolgen in deze stad, vliedt gij in een andere; voorwaar, Ik zeg u: 
Gij [zult] niet over de steden van Israël zijn gegaan, totdat de Zoon des mensen zal komen. 
 
Jezus zei tegen zijn discipelen dat Hij komt voordat zij in staat zijn om alle steden van Israël te hebben gehad.... 
Dit feit duidt Zijn komst aan in hun generatie. Wat mensen niet hebben begrepen - maar gedwongen zullen 
worden toe te geven nadat we al deze Schriften hebben behandeld - is dat de Heer die in oordeel tegen 
Jeruzalem kwam door Jezus en zijn apostelen werd aangeduid als een "komst van de Heer". Ik meen dat 
de het tekort schieten om dit belangrijke punt niet te (h)erkennen de grootste oorzaak van fouten is 
m.b.t. Bijbelse profetie, en als je weigert dit punt toe te geven, dan zal de Schrift altijd verwarrend voor je zijn. 
 
Matthew 16: 27-28 Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid zijns Vaders, met zijn 
engelen, en dan zal Hij een ieder vergelden naar zijn daden. 28  Voorwaar, Ik zeg u: Er zijn sommigen 
onder degenen, die hier staan, die de dood voorzeker niet zullen smaken, voordat zij de Zoon des 
mensen hebben zien komen in zijn koninklijke waardigheid. 
  
Deze geschriften laten er geen twijfel over bestaan dat Jezus zei dat Hij in hun generatie zou komen. Hij zei dat 
sommigen van hen die daar bij Hem stonden, nog zouden leven om dit te zien aankomen. Hij zei dat dit een 
komst is waarin Hij iedereen zou belonen naar zijn werken - wat een andere uitspraak is die mensen altijd in de 
toekomst zullen stellen, maar Jezus zei dat het zou gebeuren voordat ze allemaal waren gestorven. Deze 
geschriften laten geen ruimte voor debat. Hij kwam of in hun generatie, of niet. Als Hij dat niet deed, zou 
dat dan niet van Hem de valse profeet maken die de critici zeggen dat Hij was? 
 
In een poging om dit weg te redeneren, hebben sommigen gesuggereerd dat Jezus hier verwijst naar de 
uitstorting van de Heilige Geest, of zijn transfiguratie op de berg met Petrus, Jakobus en Johannes. Het 
probleem is dat dit niet overeenkomt met de rest van de Bijbelse taal wanneer het verwijst naar de Heilige 
Geest of de transfiguratie, omdat Mattheüs 16:27  zegt dat Hij elke man zal belonen naar zijn werken. Het komt 
echter overeen met de taal die wordt gevonden in het boek Openbaring en andere boeken, die verwijzen naar 
Gods beloning voor de slechten. 
  
Nog een bijbels bewijs dat deze komst niet kon verwijzen naar de transfiguratie, is dat Jezus de Hogepriester 
en het Sanhedrin vertelde dat zij Hem "in de wolken van de hemel zullen zien komen." De reden dat dit 
belangrijk is, is dat de Hogepriester en het Sanhedrin niet aanwezig waren tijdens de transfiguratie, en hun 
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afwezigheid van deze gebeurtenis bewijst dat deze komst verwijst naar een andere gebeurtenis, waarvan Jezus 
zei dat ze persoonlijk zullen getuigen.  
  
JEZUS EN JOHANNES 
Jezus bevestigde dat sommige van zijn 12 apostelen bij zijn komst in leven zouden zijn. Jezus zei dit tegen 
Petrus, maar hij doelde op Johannes. 
 
Johannes 21: 18-24 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Toen gij jonger waart, omgorddet gij uzelf en gij gingt, 
waar gij wildet, maar wanneer gij eenmaal oud wordt, zult gij uw handen uitstrekken en een ander zal u 
omgorden en u brengen, waar gij niet wilt. En dit zeide Hij om te kennen te geven, met welke dood hij 
God verheerlijken zou. En dit gezegd hebbende, sprak Hij tot hem: Volg Mij. En Petrus, zich 
omwendende, zag de discipel volgen, dien Jezus liefhad, die zich bij de maaltijd aan zijn borst 
geworpen had en gezegd had: Here, wie is het die U verraadt? Toen hij deze zag, zeide Petrus tot Jezus: 
Here, maar wat zal met deze gebeuren? Jezus zeide tot hem: Indien Ik wil, dat hij blijft, totdat Ik kom, 
wat gaat het u aan? Volg gij Mij. 23  Dit gerucht ging dan uit onder de broeders, dat die discipel niet 
sterven zou; doch Jezus had niet tot hem gezegd, dat hij niet zou sterven, maar: Indien Ik wil, dat hij 
blijft, totdat Ik kom, wat gaat het u aan? 24 Dit is de discipel, die van deze dingen getuigt en die deze 
beschreven heeft en wij weten, dat zijn getuigenis waar is. 
Hier zei Jezus dat Petrus zal sterven voor de glorie van God. Hij zei ook dat zijn wil is dat Johannes lang 
genoeg zou leven om Zijn komst te zien. Als dat zou plaatsvinden, dan zou het vereist hebben dat Jezus zijn 
komst doet plaats vinden tijdens de generatie waarin Johannes leefde. Anders, hoe kon Johannes lang genoeg 
zijn gebleven om het te zien? De geschiedenis is het met dit scenario eens, want het verklaart dat Johannes 
tijdens de 70 n.Chr. Verwoesting van Jeruzalem leefde. Dit zou de uitspraak van Jezus tot een absolute 
waarheid maken - op voorwaarde dat de komst waar Hij naar verwees de vernietiging van Jeruzalem was - 
want Johannes zou daar geweest zijn als een getuige van de gebeurtenissen.  
  
JEZUS, DE HOGE PRIESTER, EN DE SANHEDRIN 
Jezus sprak tot de Hogepriester en tot het Sanhedrin en zei hun dat ze Zijn komst in de wolken zullen zien. 
 
Mattheüs 26: 63-66 Maar Jezus bleef zwijgen. En de hogepriester zeide tot Hem: Ik bezweer U bij de 
levende God, dat Gij ons zegt, of Gij zijt de Christus, de Zoon van God. 64  Jezus zeide tot hem: Gij hebt 
het gezegd. Doch Ik zeg u, van nu aan zult gij de Zoon des mensen zien, gezeten aan de rechterhand 
der Macht en komende op de wolken des hemels. 65 Toen scheurde de hogepriester zijn klederen en 
zeide: Hij heeft God gelasterd! Waartoe hebben wij nog getuigen nodig? Zie, nu hebt gij de 
godslastering gehoord. 66 Wat dunkt u? Zij antwoordden en zeiden: Hij is des doods schuldig. 
  
Jezus zei dat ZIJ Hem zullen zien als Hij in de wolken kwam zitten op een plaats van kracht. Als "zij" Hem 
zouden gaan zien, dan moet Zijn komst moeten plaatsvinden in hun generatie. Dit maakt drie keer in de Bijbel 
dat Jezus zijn luisteraars vertelde dat sommigen van hen nog zouden leven om zijn komst in de wolken te zien. 
Dit maakt drie getuigen, en de Bijbel zegt dat in de mond van twee of drie getuigen, elk woord bevestigd moet 
worden, zodat we niet langer kunnen zeggen dat Jezus niet in Zijn generatie is gekomen zonder de waarheid 
van Zijn uitspraken te ontkennen. Waarom wekte deze uitspraak de hogepriester zo erg? Eenvoudig gezegd 
wist hij dat Jezus een Messiaanse profetie op zichzelf toepaste, die te vinden is in het boek Daniël. Dit maakte 
de Hogepriester boos omdat hij wist dat Jezus daarmee beweerde dat Hij hun langverwachte Messias was. 
Mattheüs 24 laat Jezus ook hiernaar verwijzen toen Hij zei: "Onmiddellijk na de verdrukking van die dagen zal 
je het TEKEN van de Zoon des mensen in de hemel zien." In beide gevallen liet Jezus zien dat de verwoesting 
van Jeruzalem en zijn oude aanbidding systeem het TEKEN zal zijn voor de naties dat Hij alle macht in de 
hemel en op aarde had, en dat Hij regeerde als Koning der koningen, en Heer der heren in Zijn Geestelijk 
Koninkrijk - de Kerk. 
  
JEZUS CITATEN VAN DANIEL 
Dit is wat de Joodse Hogepriester en het Sanhedrin kwaad maakte. Ze wisten dat Jezus, door deze messiaans-
profetische profetie in het Oude Testament van Daniël aan te halen en het daarna op Zichzelf toe te passen, 
daarmee beweerde hun Messias te zijn. 
 
Daniel 7:13-14 Ik bleef toekijken in de nachtgezichten en zie, met de wolken des hemels kwam iemand 
gelijk een mensenzoon; hij begaf zich tot de Oude van dagen, en men leidde hem voor deze; 14  en hem 
werd heerschappij gegeven en eer en koninklijke macht, en alle volken, natien en talen dienden hem. 
Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die niet zal vergaan, en zijn koningschap is een, dat 
onverderfelijk is 
Er zijn twee onderwerpen die door de meeste christenen niet volledig zijn bestudeerd, met betrekking tot 
bijbelse beelden en definities. Zij zijn: 
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1) JEZUS KOMT IN DE WOLKEN 
2) HET KONINKRIJK VAN GOD 

 
Er is ons altijd verteld dat deze twee onderwerpen altijd verwijzen naar dingen die in onze toekomst zullen 
gebeuren - en een deel ervan - maar laten we eens kijken naar de taal van de Bijbel over deze onderwerpen. 
 
JEZUS KOMT IN DE WOLKEN 
"...KOMENDE IN DE WOLKEN...." is oudtestamentische beeldspraak die gewoonlijk verwijst naar Gods komst 
in oordeel over een natie. God gebruikte deze soort komst gewoonlijk met het leger van een andere natie. 
 
Jesaja 19:1 De Godsspraak over Egypte. Zie, de HERE rijdt op een snelle wolk en komt naar Egypte; dan 
beven de afgoden van Egypte voor Hem en het hart van Egypte versmelt in zijn binnenste. 
 
Deze tekst beschrijft God die opkomt als een wolk in een snel oordeel tegen Egypte. 
De volgende tekst laat Jeremia dezelfde descriptieve taal gebruiken om ook Gods komst in het oordeel te 
beschrijven. 
 
Jeremia 4: 13-14 Zie, als een wolkenmassa komt hij opzetten; als een stormwind zijn zijn wagens, sneller 
dan arenden zijn paarden: wee ons, wij worden vernield! 14  Reinig uw hart van boosheid, Jeruzalem, 
opdat gij behouden wordt; hoelang zullen in uw binnenste uw zondige overleggingen verwijlen? 
 
Dit beschrijft Zijn komst in oordeel om Jeruzalem te verwoesten. Merk op dat dergelijke zelfde bijbelse 
beelden te vinden is in het boek Openbaring. De Hogepriester en de Joden kenden de taal van het Oude 
Testament. Daarom waren ze zo boos over het antwoord dat Jezus gaf op hun vraag of hij de Messias was of 
niet. Bij het beantwoorden van die vraag zei Jezus dat Hij de macht had om te oordelen tegen Jeruzalem. Hij 
ging verder met te laten zien dat Zijn komst in oordeel het teken zal zijn dat bevestigde dat Hij nu in de hemel 
regeerde, en Zijn Koninkrijk van de Kerk op aarde had gevestigd. 
 
Ezechiël 30 bevat meer van hetzelfde type bijbelse beeldspraak. 
Ezechiël 30:3 Want nabij is de dag, ja, nabij is een dag van de HERE, een dag van wolken, het uur der 
volken zal het zijn. 
Ezekiel 30:18-19 In Tachpanches zal de dag verduisterd worden, wanneer Ik daar de Egyptische macht 
verbreek. Vernietigd wordt daarin zijn trotse sterkte; een wolk zal het bedekken en zijn dochters zullen 
in gevangenschap gaan.19  Zo zal Ik gerichten voltrekken aan Egypte; en zij zullen weten, dat Ik de 
HERE ben 
  
In deze geschriften van Ezechiël beschrijft God Zijn komst in de wolken van oordeel tegen Egypte met 
behulp van een heidense leger. Nahum gebruikte hetzelfde type beeldspraak in zijn profetie. 
 
Nahum 1: 2-6 Een naijverig God en een wreker is de HERE, een wreker is de HERE en vol van 
grimmigheid; een wreker is de HERE voor zijn tegenstanders, en toornen blijft Hij tegen zijn vijanden. 3  
De HERE is lankmoedig, doch groot van kracht, en de HERE laat geenszins ongestraft. In wervelwind en 
storm is zijn weg, WOLKEN ZIJN HET STOF ZIJNER VOETEN. 4  Hij dreigt de zee en doet haar 
opdrogen, alle rivieren legt Hij droog. Basan en Karmel verkwijnen, het groen van de Libanon verwelkt. 
5  De bergen beven voor Hem en de heuvelen versmelten; de aarde rijst voor Hem op, ja, de wereld en al 
haar bewoners. 6  Wie kan standhouden voor zijn gramschap? wie staande blijven bij zijn brandende 
toorn? Zijn grimmigheid stort zich uit als vuur en de rotsen springen voor Hem aan stukken. 
 
Veel Bijbelprofetie-leraren zeggen dat Openbaring 16:12 letterlijk spreekt over het opdrogen van de Eufraat om 
een fysiek leger toe te staan het hedendaagse Israël aan te vallen.... Merk op dat Nahum dezelfde taal gebruikt 
om dit oordeel te beschrijven. Nahum suggereerde geen fysieke vervulling; hij gebruikte - net als Openbaring - 
eenvoudig bijbelse beelden. 
  
Hier gebruikt de Heer dezelfde bijbelse beelden die te vinden zijn in het boek Openbaring om Zijn komst in 
het oordeel te beschrijven. Van de wolken wordt gezegd dat ze 'het stof van de voeten van de Heer' zijn. 
Iemand die tegen het historische gezichtspunt schreef, zei: 'Volgens historici was dit' het stof van de voeten van 
het Romeinse leger toen ze Jeruzalem binnengingen '. "Toen hij dit schreef haalde hij mogelijk mijn leringen 
aan. Maar ik heb nog nooit iemand gehoord - dit omvat mijn leringen die dit ook altijd zo leren. Ik leer echter dat 
deze "wolken" bijbelse beelden zijn die worden gebruikt om de komst van de Heer in het oordeel te 
beschrijven, en ze zijn precies wat de Schrift zegt dat ze zijn: "het stof van Zijn voeten." 
  
Nog een oudtestamentische profeet genaamd Zefanja gebruikte hetzelfde type beeldspraak in zijn profetieën. 
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Zephaniah 1:14-17 Nabij is de grote dag des HEREN, nabij en hij nadert haastig. Hoort, de dag des 
HEREN; bitter schreeuwt dan de held. 
15  Die dag is een dag van verbolgenheid, een dag van benauwdheid en van angst, een dag van 
vernieling en van vernietiging, een dag van duisternis en van donkerheid, EEN DAG VAN WOLKEN en 
van dikke duisternis, een dag van bazuingeschal en van krijgsgeschreeuw tegen de versterkte steden 
en tegen de hoge hoektorens. Dan zal Ik de mensen benauwen, zodat zij gaan als blinden, want zij 
hebben tegen de HERE gezondigd, en hun bloed zal worden uitgestort als stof en hun ingewand als 
drek. 
  
Dit beschrijft opnieuw de Heer die in de wolken komt als een oordeelsdag. Het is duidelijk om te zien dat 
de uitdrukking "Zijn komst in de wolken" wordt gebruikt wanneer de Bijbel verwijst naar God die komt in het 
oordeel tegen een natie of een volk dat gezondigd of ongehoorzaam geweest is. Dit is consistent met al deze 
oudtestamentische geschriften. 
 
Laten we nu in het boek Joel kijken en nadenken over de bijbelse beelden die hier worden gebruikt om het 
heidense leger te beschrijven dat zou komen om een andere natie te vernietigen. Merk op dat veel van zijn taal 
identiek is aan de beeldspraak die in het boek Openbaring wordt gebruikt. 
  
Joël 2: 1-3 Blaast de bazuin op Sion en maakt alarm op mijn heilige berg! Dat alle inwoners des lands 
sidderen, want de dag des HEREN komt. Want hij is nabij! 2  Een dag van duisternis en van donkerheid, 
EEN DAG VAN WOLKEN en van dikke duisternis. Als morgenrood uitgespreid over de bergen, is een 
talrijk en machtig volk; desgelijks is er van ouds niet geweest en zal er na hem niet meer zijn tot de tijd 
der verste geslachten. 3  Voor hem uit verteert een vuur en achter hem laait een vlam; als de hof van 
Eden is het land voor hem, en achter hem is het een woeste wildernis; en ook is er aan hem niet te 
ontkomen...”. 
  
Je kunt vertellen dat dit de verwoesting is die een leger zou nalaten terwijl ze over het land trokken. Merk op dat 
het de Hof van Eden noemt. Dit was meestal een verwijzing naar Jeruzalem. 
 
Joël 2: 4 Zijn aanblik is als die van paarden; als rossen rennen zij. 
 
Johannes gebruikte ook Joel's beelden van paarden, ruiters en oorlogsvoering in Openbaring 9. 
 
Joel 2: 5-9 Als ratelende wagens op de toppen der bergen springen zij; als het geknetter van een 
vuurvlam, die stoppelen verteert; als een machtig volk, in slagorde geschaard tot de strijd. Voor zijn 
aangezicht beven de volken; alle gezichten verbleken van angst. Als helden rennen zij, als krijgslieden 
beklimmen zij de muur, en zij gaan voort, ieder op zijn eigen wegen; zij lopen niet door elkander heen, 
en de een verdringt de ander niet; iedere strijder gaat zijn eigen weg, en tussen de wapens door dringen 
zij voort; zij laten geen bres in hun rijen ontstaan. 9  Zij stormen op de stad aan; zij rennen op de muur; 
zij klimmen in de huizen; zij komen door de vensters als een dief 
 
Joel 2: 10-11 Voor hun aangezicht siddert de aarde, beeft de hemel; de zon en de maan worden zwart en 
de sterren trekken haar glans in.11  En de HERE verheft zijn stem voor zijn strijdmacht heen, want zijn 
leger is zeer talrijk; want machtig is het leger dat zijn woord volbrengt; want groot is de dag des HEREN 
en zeer geducht! Wie zal hem verdragen? 
  
Dit bewijst opnieuw dat Zijn komst in de wolken verwijst naar God die het leger van een andere natie gebruikt 
om Zijn oordelen over een andere natie uit te voeren. In vers 10 gebruikt Hij zelfs dezelfde bijbelse beelden 
als die we vinden in Mattheüs 24 en Openbaring 6 om te beschrijven wat er zou gebeuren na de 
verwoesting van Jeruzalem. Velen proberen te zeggen dat dit een letterlijke gebeurtenis aan het einde van 
deze fysieke aarde is. Toch gebruikt God dezelfde profetische taal om drie andere oordelen in het Oude 
Testament te beschrijven. 
  
Sommigen zeggen Mattheus 24 en het boek Openbaring moet toekomstig zijn omdat de zon, de maan en de 
sterren nog steeds in de hemel zijn. Degenen die dit zeggen, beseffen niet dezelfde beeldspraak, werden in het 
Oude Testament vele malen gebruikt om Gods oordelen te beschrijven, die al zijn vervuld, en toch zijn de 
letterlijke zon, maan en sterren niet opgehouden met stralen. Dit is waar omdat, zoals God in het Oude 
Testament zei, de ZON, de MAAN en de STERREN "voor tekenen" en "om te regeren" waren, wat een 
teken van heerschappij of regering betekent. 
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Genesis 1:14 En God zeide: Dat er lichten zijn aan het uitspansel des hemels om scheiding te maken 
tussen de dag en de nacht, en dat zij dienen tot aanwijzing zowel van vaste tijden als van dagen en 
jaren 
Genesis 1:16 En God maakte de beide grote lichten, het grootste licht tot heerschappij over de dag, en 
het kleinere licht tot heerschappij over de nacht, benevens de sterren. 
  
JOSEF'S DROOM EN MENSELIJKE REGERING 
Onthoud dat de droom van Jozef deze symbolen gebruikte om de menselijke regering aan te duiden. 
 
Genesis 37:9-10 En hij had nog een andere droom, die hij aan zijn broeders verhaalde. Hij zeide: Nu heb 
ik weer een droom gehad, en zie, de zon, de maan en elf sterren bogen zich voor mij neer. 10  Toen hij 
dit aan zijn vader en zijn broeders verhaalde, onderhield zijn vader hem daarover, en zeide tot hem: Wat 
voor een droom is dat, die gij gehad hebt? Zullen soms ik, uw moeder en uw broeders komen om ons 
voor u ter aarde neer te buigen? 
 
Dit gebeurde toen Jozef een heerser in Egypte werd en zijn broers daar kwamen en voor hem bogen. Maar 
merk in vers 10 op dat de vader van Jozef, Israël, de ware betekenis begreep van de beeldspraak van Jozefs 
droom. Hij wist dat zijn regering zich voor Jozef zou gaan buigen. Hij zag dit van Jozef dromen dat de zon, de 
maan en de sterren zich voor Jozef bogen. In bijbelse verbeelding voorspelde het zien van een ster uit de 
hemel een komende verandering in de regering waarnaar werd verwezen; het was een verwijzing naar een 
toekomstig tijdstip waarop die regering niet alleen voor hun overwinnaar ging buigen, maar volledig door hen 
zou worden omvergeworpen en als gevolg daarvan zou ophouden te bestaan als een macht.  
 
DE VERNIETIGING VAN BABYLON 
Laten we kijken naar de taal die Jesaja gebruikte toen hij profeteerde over de komende vernietiging van 
Babylon. Bedenk dat dit nog steeds een oudtestamentische profetie is. 
 
Jesaja 13: 9-11 Zie, de dag des HEREN komt, meedogenloos, met verbolgenheid en brandende toorn, 
om de aarde tot een woestenij te maken en haar zondaars van haar te verdelgen. 10  Want de sterren en 
de sterrenbeelden des hemels doen hun licht niet stralen, de zon is bij haar opgang verduisterd en de 
maan laat haar licht niet schijnen. 11  Dan zal ik aan de wereld het kwaad bezoeken en aan de 
goddelozen hun ongerechtigheid, en Ik zal de trots der overmoedigen doen ophouden en de hoogmoed 
der geweldenaars vernederen 
  
De daadwerkelijke vervulling hiervan gebeurde toen de legers van de Meden en Perzen de Koning van Babylon 
versloegen en zijn stad overnamen. Dit vertegenwoordigde een verandering in overheid en autoriteit. 
Ongeveer 200 jaar voordat het zou worden vervuld, verklaarde Jesaja 44:28 dat de man die dit oordeel zou 
uitvoeren en het gebod zou geven om Jeruzalem te herstellen en te herbouwen, de naam Cyrus zou krijgen. 
Jesaja 9: 6-7 profeteerde ook dat wanneer Jezus zou komen, de regering op Zijn schouders zou zijn. Het 
zou dan ook geen verrassing moeten zijn dat dezelfde bijbelse beelden worden gebruikt in het Nieuwe 
Testament - vooral in het boek Openbaring - om Zijn vernietiging van het oude verbonds-aanbidssysteem van 
Jeruzalem door een heidense leger te beschrijven, en Zijn vestiging van het Nieuwe Verbond van Genade - het 
nieuwe Jeruzalem - het nieuwe licht van de wereld! Dit verschijnsel verwijst naar de tijd dat de NIEUWE ZON 
van Gerechtigheid (Maleachi 4: 2, Openbaring 21:23) de plaats innam van de oude zon (natuurlijk Jeruzalem). 
  
DE VERNIETIGING VAN EGYPTE 
Laten we nu kijken naar de manier waarop de vernietiging van Egypte wordt beschreven. 
 
Ezekiel 32: 7-8 Wanneer Ik u uitblus, befloers Ik de hemel en verduister Ik de sterren, de zon overdek Ik 
met wolken, en de maan doet haar licht niet schijnen. 8  Al de stralende lichten aan de hemel verduister 
Ik om uwentwil: duisternis breng Ik over uw land; luidt het woord van de Here HERE 
 
Dit geschrift beschrijft een verandering in de regering, die werd vervuld toen Egypte werd omvergeworpen door 
de handen van het leger van een andere natie. Wanneer mensen niet achterom kijken om te zien waar deze 
Schriften vandaan komen en in welke context ze zijn geschreven, interpreteren ze de boodschap die God 
bedoelde met deze Schriften om te communiceren verkeerd. Dit heeft ertoe geleid dat veel mensen de 
profetische taal van de Bijbel onjuist hebben geïnterpreteerd. Maar als ze zouden stoppen met het breken van 
de consistentie van de Schrift, en in plaats daarvan de consistentie van het Oude Testament in het Nieuwe 
Testament zouden brengen, dan zouden ze de profetische leringen van Jezus en zijn apostelen gemakkelijker 
kunnen begrijpen. 
  
DE VERNIETIGING VAN IDUMEA EN BOZRAH 
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Laten we Jesaja's profetieën over de nederlaag van twee oudtestamentische steden, Idumea en Bozrah 
bekijken en het vergelijken met de taal van het boek Openbaring. 
 
Jesaja 34: 4 Al het heer des hemels vergaat en als een boekrol worden de hemelen samengerold; al hun 
heer valt af, zoals het loof van de wijnstok en zoals het blad van de vijgeboom afvalt 
 
Deze steden vielen precies zoals het was voorspeld; maar de hemelen zijn nog steeds fysiek intact. 
 
VERGELIJK JESAJA 34 MET OPENBARING 6 
De taal van Jesaja 34: 4 is dezelfde taal die Johannes gebruikte om de toorn van Openbaring 6: 13-16 te 
beschrijven. 
 
Openbaring 6:13-16 En de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgeboom zijn wintervijgen 
laat vallen, wanneer hij door een harde wind geschud wordt. 14  En de hemel week terug als een 
boekrol, die wordt opgerold, en alle berg en eiland werd van zijn plaats gerukt. 15  En de koningen der 
aarde en de groten en de oversten over duizend en de rijken en de machtigen en iedere slaaf en vrije 
verborgen zich in de holen en de rotsen der bergen; 16  en zij zeiden tot de bergen en tot de rotsen: Valt 
op ons en verbergt ons voor het aangezicht van Hem, die gezeten is op de troon, en voor de toorn van 
het Lam 
 
Mensen denken dat deze passage in Openbaring verwijst naar een nucleaire explosie omdat God zei: "De 
hemelen wijkt terug als een boekrol." Maar dit is precies dezelfde taal die Jesaja gebruikte toen hij de dreigende 
vernietiging van de steden Idumea profeteerde en Bozrah. God bracht dat oordeel wel over en hij gebruikte 
geen kruisraket, een Stealth Fighter of een atoombom om het te doen, omdat deze wapens niet bestonden ten 
tijde van hun nederlaag. Hij volbrengt deze vernietiging door de macht van een buitenlands leger. Dit type taal 
is een consistent thema in het hele Oude Testament en wordt gebruikt wanneer God de vernietiging beschrijft 
die Hij tegen een volk brengt dat tegen Hem rebelleerde. Aangezien dit waar is, waarom zou God dan niet 
dezelfde bijbelse taal in het Nieuwe Testament kunnen gebruiken om Zijn gebruik van een heidens Romeins 
leger te beschrijven om een opstandig Jeruzalem te vernietigen? 
  
VERGELIJK DE OPENBARING 6 MET LUCAS 23 
De geschriften die we zojuist in Openbaring 6 hebben geciteerd, zijn de vervulling van Jezus prediking in Lucas 
23: 28-30. 
 
Lucas 23: 28-30 En Jezus wendde Zich tot haar en zeide: Dochters van Jeruzalem, weent niet over Mij, 
maar weent over uzelf en over uw kinderen, 29  want zie, er komen dagen, waarop men zeggen zal: Zalig 
de onvruchtbaren, en de schoot, die niet heeft gebaard, en de borsten, die niet hebben gezoogd. 30  
Dan zal men beginnen te zeggen tot de bergen: Valt op ons, en tot de heuvelen: Bedekt ons 
 
Dit toont aan dat de dingen die in Openbaring gebeuren, gebeuren met de mensen van die generatie en hun 
kinderen. Het is niets meer dan bijbelse beeldspraak die de komende vernietiging van Jeruzalem laat zien - dit 
zullen we later in meer detail zien. 
  
HET BOEK OPENBARING 
Het boek Openbaring is niets meer dan bijbelse beeldspraak die Gods vernietiging van Jeruzalem beschrijft, 
Zijn verwijdering van het Oude Verbondsstelsel van de aarde, Zijn volledige vestiging van Zijn Nieuwe 
Verbondskoninkrijk op aarde, en de onthulling, verzegeling en bevrijding van Zijn Nieuwe verbonds volk. Dit 
scenario kan worden gezien als de vloek en de zegen van God. Het gebeuren ervan is gebaseerd op 
Leviticus 26, die zegt dat God VIER ZEVENVOUDIGE OORDELEN zal brengen over degenen die Zijn 
verbond verbreken. Hij zei dat, tenzij zij zich bekeerden, Hij hen zou oordelen totdat zij werden vernietigd. Dit 
oordeel is precies hetzelfde oordeel dat u aantreft in Openbaring. Dus de basis van het boek Openbaring 
staat in Leviticus 26. 
  
In Leviticus 26: 9 vestigt God Zijn verbond met Zijn volk en besluit door hen in de verzen 14-33 te vertellen dat 
Hij vier zevenvoudige oordelen zou brengen op degenen die tegen haar rebelleerden. Elk van deze vier 
reeksen oordelen biedt de rebelse mens de gelegenheid om zich te bekeren. Als zij zich bekeren, belooft God 
dat Hij de volgende reeks oordelen tegen hen niet zal brengen, maar als zij zich niet bekeren, zei Hij dat Hij een 
nieuwe reeks oordelen over hen zou brengen die strenger zouden zijn dan die zij al hadden ervaren. Deze 
oordelen zouden escaleren tegen de onbekeerden, totdat, volgens de Schrift, zij hun eigen kinderen zouden 
eten, hun heiligdom en hun land tot verwoesting zouden worden gebracht en zouden worden gedood en 
verspreid onder de heidenen. De geschiedenis verklaart dat al deze dingen gebeurden tijdens de verwoesting 
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van Jeruzalem in 70 na Christus. Merk op dat de oordelen op hun land en hun bezittingen vallen en dan een 
definitieve vernietiging en verstrooiing worden van het volk onder de naties. 
  
Dit oordeel is de vervulling van de vloek van de wet die is opgetekend in Deuteronomium 28: 15-68 en ook 
in het Hooglied van Mozes, die in Openbaring 15: 3 wordt genoemd, en is vastgelegd in Deuteronomium 
32: 1-44. Mozes 'lied spreekt over de oordelen die God zei dat Hij tegen Israël zou brengen als zij de Wet 
ongehoorzaam waren. Deze oordelen werden geprofeteerd dat ze plaats zullen vinden gedurende een 
bepaalde generatie waarvan we nu weten dat het de laatste Joodse generatie is die de boodschap van het 
Nieuwe Verbond verwierp en probeerde de wet voor redding te houden. Het Lied van Mozes werd ook gehoord 
terwijl het werd gezongen in het boek Openbaring samen met het Lied van het Lam. Het lied van het Lam 
verkondigt de verlossing die komt door Jezus Nieuwe Verbondsboodschap. Deze twee liederen die samen 
gezongen worden zijn slechts één bewijs dat het boek Openbaring laat zien dat de vernietiging van Jeruzalem 
een oordeel was dat God zei dat Hij zou brengen tegen degenen die Zijn Verbond hadden verlaten. 
Openbaring verwijst naar Jeruzalem's oordeel en vernietiging wanneer er staat: "Babylon de Grote is 
gevallen." De taal van het boek Openbaring is veel gemakkelijker te begrijpen na het lezen van 
Deuteronomium, omdat het laat zien dat de verwoesting van Jeruzalem plaatsvond omdat zijn inwoners in 
opstand kwamen tegen de geboden van de wet en Jezus 'nieuwe verbond. Jezus bood dit nieuwe verbond aan 
zodat degenen die de wet niet hadden nageleefd, verlost konden worden van de vloek van de wet. Leviticus 26 
is een ander hoofdstuk dat ons hetzelfde verslag geeft als beschreven in Deuteronomium. Laten we nu eens 
kijken naar de beschrijving van het oordeel van Jeruzalem. Alle verklaringen in dit onderzoek die verschijnen in 
[cursief met haakjes] zijn toegevoegd met het oog op uitleg; vetgedrukte tekst, HOOFDLETTERS en 
onderstrepingstekens worden toegevoegd met het oog op de nadruk.  
  
Leviticus 26:9 En Ik zal Mij tot u wenden, u vruchtbaar doen zijn en u talrijk maken, en Ik zal mijn verbond 
met u bevestigen. 
  
Leviticus 26: 14-33 Maar indien gij naar Mij niet luistert en al deze geboden niet doet, 
15  indien gij mijn inzettingen versmaadt en van mijn verordeningen een afkeer hebt, zodat gij geen van 
mijn geboden doet en mijn verbond verbreekt, 
16  dan zal Ik ook aldus met u doen en met verschrikking u bezoeken: tering en koorts, die de ogen 
verteren en het leven doen verkwijnen; dan zult gij tevergeefs uw zaad zaaien, want uw vijanden zullen 
het eten. 
17  Ik zal mijn aangezicht tegen u keren, zodat gij voor uw vijanden geslagen zult worden, en die u 
haten, zullen over u heersen, en gij zult vluchten, zonder dat iemand u vervolgt. 
18  En indien gij desniettegenstaande niet naar Mij luistert, dan zal Ik u blijven tuchtigen wegens uw 
zonden, tot zevenmaal toe, [Eerste zeven-zeven zegels - een kwart oordeel - Openbaring 5 en 6 (het bedrag 
van elk oordeel wordt gevonden door de overeenkomstige geschriften van Openbaring te lezen)] 
19  en uw trotse macht zal Ik breken en uw hemel maken als ijzer en uw land als koper. 
20  Dan zal uw kracht tevergeefs verbruikt worden; uw land zal zijn opbrengst niet geven en het 
geboomte des lands zal zijn vrucht niet dragen. 
21  Indien gij u tegen Mij verzet en naar Mij niet wilt luisteren, dan zal Ik u nog zevenmaal harder slaan, 
naar uw zonden; [Tweede zeven-zeven trompetten - een 1/3 oordeel - Openbaring 8 en 9] 
22  Ik zal het wild gedierte op u loslaten, dat u van kinderen beroven en uw vee uitroeien zal en uw 
aantal zo zal verminderen, dat uw wegen verlaten zullen zijn. 
23  Indien gij u door deze tuchtiging nog niet tot Mij keert en u tegen Mij blijft verzetten, {} 
24  dan zal ook Ik Mij tegen u verzetten en dan zal Ik u ook zevenmaal slaan wegens uw zonden, [Derde 
zeven-zeven donderslagen - niet geopenbaard - waarschijnlijk een half oordeel, maar op zijn minst ernstiger - 
Openbaring 10] 
25  en over u een zwaard brengen, dat wraak neemt over het verbond; wanneer gij dan in uw steden 
bijeenkomt, dan zal Ik de pest onder u zenden en gij zult aan de vijand overgeleverd worden. 
26  Als Ik u de staf des broods verbreek, dan zullen tien vrouwen uw brood in een oven bakken en zij 
zullen uw brood afgewogen teruggeven, en gij zult eten, maar niet verzadigd worden. 
27  En indien gij desondanks niet naar Mij luistert en u tegen Mij blijft verzetten, 
28  dan zal Ik Mij met grimmigheid tegen u verzetten en Ik, ja Ik, zal u zevenmaal tuchtigen over uw 
zonden, [Vierde zeven - De uiteindelijke vernietiging, gevangenschap en verstrooiing van Israël - Openbaring 
16] 
29  en gij zult het vlees uwer zonen eten en het vlees uwer dochters zult gij eten. [De geschiedenis stelt 
dat vrouwen tijdens de drie en een half jaar durende belegering van Jeruzalem hun baby's hebben gedood, 
gekookt en opgegeten.] 
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30  En uw hoogten zal Ik verwoesten en uw wierookaltaren uitroeien; Ik zal uw lijken werpen op de lijken 
uwer afgoden en Ik zal een afkeer van u hebben. [Geschiedenis schat dat 1,1 miljoen Joden in deze periode 
zijn gedood.] 
31  Uw steden zal Ik tot een puinhoop maken en uw heiligdommen verwoesten en Ik wil niet meer uw 
liefelijke reuk ruiken. [De stad en de tempel werden vernietigd.] 
32  Ik zelf zal het land verwoesten, zodat uw vijanden, die daarin wonen, zich daarover zullen ontzetten. 
33  Maar u zal Ik onder de volken verstrooien en Ik zal achter u het zwaard trekken, en uw land zal een 
woestenij zijn en uw steden een puinhoop. [Ongeveer 900.000 Joden werden gevangengenomen in alle 
naties in 70 na Christus.] 
 
Jezus verwees naar hetzelfde oordeel in Matteüs 23: 29-38. Daar vertelde hij waarom het zou gebeuren, aan 
wie het zou gebeuren en wanneer het zou plaatsvinden. Hij vertelde de Joden dat Hij in die tijd sprak dat 
deze oordelen zouden plaatsvinden gedurende "hun generatie." 
  
Matthew 23: 29-38 Wee u, schriftgeleerden en Farizeeen, gij huichelaars, want gij bouwt de grafsteden 
der profeten en verfraait de gedenktekenen der rechtvaardigen, 
30  en gij zegt: Indien wij geleefd hadden in de dagen onzer vaderen, zouden wij met hen geen gemene 
zaak gemaakt hebben ten opzichte van het bloed der profeten. 
31  Gij getuigt dus van uzelf, dat gij zonen zijt van de moordenaars der profeten. 
32  Maakt ook gij de maat uwer vaderen vol! [Voltooi de overtreding zoals gevonden in Daniël 9:24. Zij 
vervulden dit door de Messias te doden, door Zijn volgelingen te doden, en door het Nieuwe Verbond Evangelie 
te verwerpen.] 
33  Slangen, adderengebroed, hoe zult gij ontkomen aan het oordeel der hel? 
34 Daarom, zie, Ik zend tot u profeten en wijzen en schriftgeleerden. Van hen zult gij sommigen doden 
en kruisigen en van hen zult gij anderen geselen in uw synagogen en vervolgen van stad tot stad, [hier 
voorspelde Jezus hun doden van de apostelen en die van de vroege kerk.] 
35  opdat over u kome al het rechtvaardige bloed, dat vergoten werd op de aarde van het bloed van 
Abel, de rechtvaardige, tot het bloed van Zacharias, de zoon van Berekja, die gij vermoord hebt tussen 
het tempelhuis en het altaar. [Dit is de exacte bewoording van de redenen voor de vernietiging van Babylon 
de Grote in Openb. 18:24: "En in haar werd het bloed gevonden van profeten en heiligen en van allen die op 
aarde werden gedood."] 
36  Voorwaar, Ik zeg u: Al deze dingen zullen komen OVER DIT GESLACHT. [Deze tekst bewijst dat dit 
oordeel zal komen in hun generatie. Het volgende schriftgedeelte bevestigt op wie het zal vallen.] 
37  Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt, en stenigt, wie tot u gezonden zijn, hoe dikwijls heb Ik 
uw kinderen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens onder haar vleugels vergadert, en gij hebt 
niet gewild. 
38  Zie, uw huis wordt aan u overgelaten. 
 
Vergelijk Mattheus 23:37-38 met de eerder geciteerde teksten van Leviticus 26: 31-33 en je zult snel zien dat 
hun taal bijna identiek is. Dit geeft aan dat Jezus in zijn Mattheus 23-boodschap de vervulling van het oordeel 
van Leviticus 26 voorspelde. Het geeft ook aan dat dit oordeel plaatsvindt tijdens de generatie van degenen 
met wie Hij in die tijd sprak. Het boek Openbaring voorspelde deze komende verwoesting van Jeruzalem een 
paar jaar voordat het plaatsvond. 
  

Profetische waarheden zijn gemakkelijk te interpreteren als je gebedsvol de consistente taal gebruikt die God in 
de bladzijden van de Bijbel heeft geplaatst als je gids. Dit zou een gemakkelijk ding om te doen moeten zijn, 
maar toch blijven mensen de door tijd beproefde Schriftplaatsen van de Bijbel negeren in plaats daarvan 
Dispensationele doctrines die slechts ongeveer 200 jaar bestaan, en in de eerste plaats alleen de laatste 100 
jaar. Ik heb gemerkt dat de meeste Bijbelse commentaren over de profetieën die vóór 1850 werden 
geschreven, een of andere vorm van een Preteristisch gezichtspunt dragen. Ik heb altijd geprobeerd trouw te 
blijven aan de doctrines van de apostel in de eerste eeuw over verlossing, goddelijk leven en elke andere 
doctrine die zij belangrijk genoeg vonden om op te schrijven, dus waarom zou ik niet een geloof ondersteunen 
dat dezelfde apostelen ook over profetie bezaten? ? In een andere les zal ik laten zien dat veel van de 
interpretaties die Dispensationalisten gebruiken als hun belangrijkste, fundamenteel Oude Testamentische 
geschriften, rechtstreeks in tegenspraak zijn met wat Jezus en Zijn Apostelen over hen zeiden.  
Laten we nu eens kijken naar enkele van de voorspellingen die Jezus gaf over de vervulling van deze 
oudtestamentische geschriften van Leviticus 26 en Deuteronomium 28 & 32. Let bij het lezen van de volgende 
verzen van Lucas 21 op dat deze de parallelle geschriften van Matteüs 24 zijn, en kan worden gebruikt om 
ons ook Mattheüs 24 te helpen begrijpen. 
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(Lucas 21:20-24) Zodra gij nu Jeruzalem door legerkampen omsingeld ziet, weet dan, dat zijn 
verwoesting nabij is. 
21  Laten dan die in Judea zijn, vluchten naar de bergen, en die binnen de stad zijn, de wijk nemen, en 
die op het land zijn, er niet binnengaan, [Toen de gelovigen van Jezus zagen dat het Romeinse leger 
Jeruzalem omringde, moest het hun teken zijn om te vluchten. De geschiedenis zegt dat de vroege kerk gehoor 
gaf aan het woord van Jezus en de stad verliet. Deze exodus was de reden waarom er geen christenen werden 
gedood tijdens de belegering van Jeruzalem.] 
22  want dit zijn de dagen van vergelding, waarin alles wat geschreven is, in vervulling gaat. [Jezus liet 
hen weten dat dit de voltooiing zou zijn van alle oudtestamentische profetieën die deze kwestie behandelen. 
Tegen de tijd dat de vernietiging van Jeruzalem in 70 n.Chr. Was geëindigd, had Jezus de wet vervuld toen hij 
zichzelf voordeed als "één volmaakt offer voor eeuwig", het oudtestamentische aanbiddingssysteem in Jeruzalem 
had vernietigd, de joodse tijd van wet-houden had beëindigd en had zijn koninkrijk in de aarde gevestigd. Deze 
gebeurtenissen waren precies waar alle Messiaanse profetieën en typen en schaduwen over spraken of naar 
verwijzen.] 
23  Wee de zwangeren en de zogenden in die dagen! Want er zal grote nood zijn over het land en toorn 
over dit volk, [De Joden tot wie hij sprak.] 
24  en zij zullen vallen door de scherpte des zwaards en als gevangenen weggevoerd worden onder alle 
naties, en Jeruzalem zal door heidenen vertrapt worden, totdat de tijden der heidenen zullen vervuld 
zijn 
  
Het feit dat ze gevangen worden gehouden in alle landen, bewijst dat dit moet gaan over de 70 n.Chr. 
Verwoesting van Jeruzalem. Ik zeg dit omdat Dispensationalisten leren dat dit gebeurt aan het einde van een 
laatste zevenjarige periode waarin tweederde van de Joden wordt gedood, een derde van hen wordt gered en 
culmineert in de komst van Jezus naar een toekomstige 1000 jaarperiode. Er zijn twee grote problemen met 
deze leer. Ten eerste: hierdoor zouden deze mensen gered worden door hun ras en geboortedatum in plaats 
van door gehoor te geven aan Gods verbond. Ten tweede: dit Dispensationalistische scenario zou geen tijd 
laten voor de overgebleven mensen om over de hele wereld in ballingschap te gaan. Deze discrepanties 
zouden het Futuristische onderwijs op deze Bijbelse manier onmogelijk maken, maar dit scenario 
gebeurde ongelooflijk gedetailleerd tijdens de 70 AD belegering van Jeruzalem. Daar, zegt de geschiedenis, 
werden ongeveer 1,1 miljoen Joden gedood en ongeveer 900.000 werden gevangen genomen in alle naties. 
Deze periode in de Eerste Eeuw is ook in overeenstemming met wat Jezus zei in Mattheüs 23:36. Daar 
voorspelde Hij dat deze dingen zouden worden vervuld gedurende de tijdsperiode van de generatie waar Hij 
mee sprak; Hij bevestigde dat dit waar was in Mattheüs 24:34 en Lukas 21:32. 
  
Mattheüs 24:34 Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat dit alles geschiedt 
 
Lucas 21:32 Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat alles geschiedt. 
 
Houd in gedachten dat Jezus in Mattheüs 23: 35-38 openbaarde dat het geslacht (generatie) waarnaar Hij 
verwees degene was waarmee Hij in die tijd sprak. 
  
Mattheüs 23: 35-38 opdat over u kome al het rechtvaardige bloed, dat vergoten werd op de aarde van het 
bloed van Abel, de rechtvaardige, tot het bloed van Zacharias, de zoon van Berekja, die gij vermoord 
hebt tussen het tempelhuis en het altaar. 
36  Voorwaar, Ik zeg u: Al deze dingen zullen komen over dit geslacht. 
37  Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt, en stenigt, wie tot u gezonden zijn, hoe dikwijls heb Ik 
uw kinderen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens onder haar vleugels vergadert, en gij hebt 
niet gewild. 
38  Zie, uw huis wordt aan u overgelaten. 
  
Jezus liet hen weten dat deze oordelen zouden plaatsvinden omdat ze de overtreding zouden beëindigen door 
de Messias en zijn volgelingen te doden. Dit zou, zoals de Schrift zegt, 'de maat vullen' van de beker van Zijn 
toorn, waardoor Zijn oordeel wordt uitgestort over degenen in dat geslacht die Zijn Nieuwe Verbondsboodschap 
verwierpen. Paulus zei dat dit Nieuwe Verbond was gegeven om Gods volk te bevrijden van de vloek van 
de Wet. Zijn woorden over dit offer van genade zijn vastgelegd in Galaten 3: 10-19. 
  
Galaten 3:10-16  Want allen, die het van werken der wet verwachten, liggen onder de vloek; want er staat 
geschreven: Vervloekt is een ieder, die zich niet houdt aan alles, wat geschreven is in het boek der wet, 
om dat te doen. 
11  En dat door de wet niemand voor God gerechtvaardigd wordt, is duidelijk; immers, de rechtvaardige 
zal uit geloof leven. 
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12  Doch bij de wet gaat het niet om geloof, maar: wie dat doet, zal daardoor leven. 
13  Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet door voor ons een vloek te worden; want er 
staat geschreven: Vervloekt is een ieder, die aan het hout hangt. 
14  Zo is de zegen van Abraham tot de heidenen gekomen in Jezus Christus, opdat wij de belofte des 
Geestes ontvangen zouden door het geloof. 
15  Broeders, ik spreek op menselijke wijze: zelfs het testament van een mens, dat rechtskracht 
verkregen heeft, niemand kan het ongeldig maken of er iets aan toevoegen. 
16  Nu werden aan Abraham de beloften gedaan en aan zijn zaad. Hij zegt niet: en aan zijn zaden, in het 
meervoud, maar in het enkelvoud: en aan uw zaad, dat wil zeggen: aan Christus 
 
Hier maakt Paulus duidelijk dat de belofte die God aan Abraham deed m.b.t. tot zijn zaad niet betrekking had op 
al het natuurlijke zaad van het Joodse ras, maar verwees naar één zaad - Jezus Christus. De belofte zou dan 
vervuld worden in Christus en Zijn zaad (de Ecclesia), en niet door de natuurlijke Jood onder de Wet. Om 
verder bewijs hiervan te zien, schreef Paulus in Romeinen 4:13: "Want de belofte, dat hij de erfgenaam van 
de wereld zou zijn, was niet aan Abraham of aan zijn nageslacht, door de wet, maar door de 
gerechtigheid van het geloof. .” 
Galaten 3:17-19 Ik bedoel dit: de wet, die vierhonderd dertig jaar later is gekomen, maakt het testament, 
waaraan door God tevoren rechtskracht verleend was, niet ongeldig, zodat zij de belofte haar kracht zou 
doen verliezen. [De wet die 430 jaar na Gods belofte aan Abraham kwam, kan de belofte niet ongeldig maken.] 
18  Immers, als de erfenis van de wet afhangt, dan niet van de belofte; en juist door een belofte heeft 
God aan Abraham zijn gunst bewezen. 
19 Waartoe dient dan de wet? Om de overtredingen te doen blijken is zij erbij gevoegd, totdat het zaad 
zou komen, waarop de belofte sloeg, en zij is op last van God door engelen in de hand van een 
middelaar gegeven 
 
Paulus vertelt ons dat de wet was gegeven vanwege de overtredingen van de mens, en dat het zou blijven 
totdat het zaad, waartoe de belofte was gedaan, kon komen. Dit zaad is de Messias Jezus. Het doel van de 
Wet was om als de schoolmeester te dienen die de mensheid tot Christus zou brengen. Dispensationalisten 
leren echter dat dit doel nog niet is voltooid. Ze leren dat de kerk een tijdsverschil is tussen de 
oudtestamentische tijd van het houden van de wet en een toekomstige tijd waarin God opnieuw zijn volk zal 
houden aan de wet tot redding. Deze lering leidt een persoon weg van de toereikendheid van Jezus 'offer, en 
het kleineert zijn kerk door van haar slechts een bijvrouw te maken in plaats van de uitverkoren bruid 
die de Schrift verklaart dat ze is. Bovendien heeft deze veronderstelde kerk kloof en terugkeer naar de wet 
geen bijbels getuigenis, want de Schrift zegt dat Jezus Gods ultieme plan (logos) was en dat de wet (niet de 
kerk) de tussen haakjes gegeven opdracht was om een tijdsverschil te vullen dat zich tussen de belofte aan 
Abraham en de vervulling van die belofte door de komst van de Messias Jezus. De Bijbel laat verder zien dat 
Christus en Zijn nageslacht (de Kerk) de vervulling waren van deze belofte van God. Paulus bevestigt dat dit 
het geval is in Galaten 3: 25-29. 
  
Galaten 3: 25-29 Nu echter het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder de tuchtmeester. 26  Want gij 
zijt allen zonen van God, door het geloof, in Christus Jezus. 27  Want gij allen, die in Christus gedoopt 
zijt, hebt u met Christus bekleed. 28  Hierbij is geen sprake van Jood of Griek, van slaaf of vrije, van 
mannelijk en vrouwelijk: gij allen zijt immers een in Christus Jezus. 29  Indien gij nu van Christus zijt, 
dan zijt gij zaad van Abraham, en naar de belofte erfgenamen 
  
Openbaring 22: 3-4 En niets vervloekts zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daarin 
zijn en zijn dienstknechten zullen Hem vereren, 
4  en zij zullen zijn aangezicht zien en zijn naam zal op hun voorhoofden zijn 
 
Openbaring 22: 1-5 En hij toonde mij een rivier van water des levens, helder als kristal, ontspringende uit 
de troon van God en van het Lam. {} 
2  Midden op haar straat en aan weerszijden van de rivier staat het geboomte des levens, dat twaalfmaal 
vrucht draagt, iedere maand zijn vrucht gevende; en de bladeren van het geboomte zijn tot genezing der 
volkeren. 
3  En NIETS VERVLOEKTS zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daarin zijn en zijn 
dienstknechten zullen Hem vereren, 
4  en zij zullen zijn aangezicht zien en zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. 
5  En er zal geen nacht meer zijn en zij hebben geen licht van een lamp of licht der zon van node, want 
de Here God zal hen verlichten en zij zullen als koningen heersen in alle eeuwigheden 
  
Openbaring 21, en het grootste deel van Openbaring 22, is een beschrijving van een stad die "het Nieuwe 
Jeruzalem" wordt genoemd. Deze stad is een symbolisch beeld van de kerk, waarvan Openbaring 21: 9 zegt 



2-7-18 Likeminds (Larry Smith) De KOMST, de Laatste DAGEN, het EINDE van de WERELD (tijdperk)  17 

dat het de bruid van Christus is - de vrouw van het Lam - die weten wij moet verwijzen naar een volk, omdat 
God niet met een gebouw is getrouwd. De schrijver van Hebreeën 12: 22-24 onthult dat het nieuwe Jeruzalem 
de nieuwtestamentische kerk is, waarvan hij zegt dat het de "stad van de levende God" is. Jezus vertelde zijn 
discipelen in Mattheüs 5:14 dat zijn gelovigen "het licht van de wereld "en een" stad op een heuvel zijn. "Dit is 
nog een andere verwijzing naar het volk van God als de bruid - het nieuwe Jeruzalem. Openbaring 21: 23-24 
legde de opmerkingen van Jezus verder uit toen het verklaarde dat de Glorie van God en het Lam het licht van 
die stad is, en dat alle naties die gered zijn in het licht ervan wandelen. Gevonden in deze stad is "De Boom 
des Levens" en "De Rivier des Levens." De Boom des Levens, waarvan wordt gezegd dat hij twaalf soorten 
vruchten voortbrengt, is Jezus Christus; de Rivier des Levens, die vanuit de troon van God stroomt, is de 
Heilige Geest. De apostel Johannes verwees naar deze rivier toen hij schreef: "Hij die in mij gelooft, zoals de 
Schrift heeft gezegd, zal stromen van levend water uit zijn buik stromen. Maar dit sprak hij van de Geest, 
die zij die in hem geloven moeten ontvangen: want de Heilige Geest was nog niet gegeven; want dat was Jezus 
nog niet verheerlijkt. "(Johannes 7: 38-39) Dit is dezelfde rivier afgebeeld uit dezelfde tempel in Ezechiël 47 die 
genezing en leven brengt naar alles waarheen het stroomt. 
  
Deze stad wordt gevonden afgebeeld in Jesaja 60, Ezechiël 47 en Openbaring 21 en 22. Wanneer men deze 
hoofdstukken begint te vergelijken, wordt het duidelijk dat dit een symbolisch beeld is van de Nieuw 
Testamentische kerk, maar het ultieme bewijs hiervan is in Openbaring 22. Daar hebben jullie zondaars 
afgebeeld die zich nog steeds buiten de poorten van de stad bevinden, waarvan Jesaja 60:11 zegt dat ze dag 
en nacht geopend zijn, terwijl de geredden worden afgebeeld als binnengegaan in de stad. 
 
Openbaring 22: 14-17 Zalig zijn zij, die Zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan den boom des levens, 
en zij door de poorten mogen ingaan in de stad. 15  Buiten zijn de honden en de tovenaars, de 
hoereerders, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder, die de leugen liefheeft en doet. 16  Ik, 
Jezus, heb mijn engel gezonden, om ulieden dit te betuigen voor de gemeenten. Ik ben de wortel en het 
geslacht van David, de blinkende morgenster. 17  En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En wie het 
hoort, zegge: Kom! En wie dorst heeft, kome, en wie wil, neme het water des levens om niet [Verlossing 
wordt nog steeds aangeboden gedurende deze tijd.] 
  
Jesaja 60:11 En uw poorten zullen bestendig openstaan, dag noch nacht zullen zij gesloten worden, 
opdat men tot u inbrenge het vermogen der volken, terwijl hun koningen worden meegevoerd 
 
Openbaring 22:17 laat heel duidelijk zien dat er nog steeds een uitnodiging wordt gegeven aan de dorstige om 
vrijelijk uit het water des levens (Heilige Geest) te komen drinken. Om te leren dat dit een beeld van de hemel is 
in plaats van een symbolisch beeld van de kerk, zou men moeten geloven dat zondaars nog steeds buiten de 
poorten in de hemel zouden zijn en nog steeds worden uitgenodigd om binnen te komen en gered te worden. 
We weten dat dit niet waar is. Maar het is veeleer waar dat zondaars nog steeds buiten de kerk zijn, en de poort 
(deur-Jezus) is voortdurend open voor hen om binnen te komen en gered te worden door het eten van de boom 
des levens (Jezus) en het drinken van de rivier des levens ( Heilige Geest). Zowel Ezechiël 47 als Jesaja 60 
spreekt over deze stad en het land waarnaar deze rivier stroomt als zijnde het erfdeel van de twaalf stammen 
van Israël. Er wordt ook gesproken over de heidenen die hier deel van uitmaken, wat bewijst dat de kerk (Jood 
en heiden) het ware Israël van God is en dat hun erfenis een geestelijk land (Heilige Geest) is in plaats van een 
fysiek land in Palestina. Degenen die dit leren is een fysieke restauratie van het land of nemen de Schriften 
halen het Oude Testament dat spreekt over de terugkeer van Israël uit de Babylonische gevangenschap uit de 
context, of ze citeren geschriften die geestelijke profetieën zijn die betrekking hebben op de kerk. Deze zelfde 
geschriften zijn in veel gevallen, zoals Deuteronomium 30, door de apostelen in het Nieuwe Testament 
aangehaald als zijnde een geestelijke profetie vervuld door de nieuwtestamentische kerk.  
In Romeinen 10 citeerde Paulus uit Deuteronomium 30 en zei dat zijn geschriften het hadden over de 
evangelieboodschap die door de apostelen werd gepredikt. Clarence Larkin gebruikt in zijn boek Dispensational 
Truth Deuteronomium 30 als een van zijn sleutelgeschriften om te proberen een restauratie naar een fysiek 
land te bewijzen, dus we worden opnieuw geconfronteerd met een interpretatie gegeven door de 
Dispensationalist die in directe tegenspraak is met de interpretatie op hetzelfde schriftgedeelte door de 
apostelen. Ik zal een meer gedetailleerde uitleg van deze punten geven in mijn les getiteld The True Israel of 
God, maar het belangrijkste punt dat hier herinnerd moet worden is dat de mensen die in de kerk zijn tegen 
de vloek van de wet beschermd zijn door het bloed. van Jezus.  
  
Paulus leerde in Galaten 4 dat zij die onder de Wet waren de kinderen waren van de bijvrouw Hagar en dat zij 
degenen zijn die gebonden zijn. Het zegt ook dat zij in de kerk de kinderen van Sara zijn, en zij zijn degenen die 
de ware belofte hadden. Paulus verwees naar het beloofde volk toen hij zei: "Het Jeruzalem dat daarboven is, 
is vrij, wat de moeder van ons allemaal is." Paulus waarschuwde degenen die hij toesprak om niet opnieuw 
verstrikt te raken in de gebondenheid van de wet waaraan Christus heeft bevrijd ze. Velen hebben nooit 
aandacht besteed aan de woorden van Jezus 'apostelen. Ze doodden in plaats daarvan veel van hen, zoals 
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Jezus had voorspeld. Dit veroorzaakte dat alle oordelen van de Wet, die zijn vastgelegd in Leviticus 26, 
Deuteronomium 28 en Deuteronomium 32, worden uitgestort zoals het boek Openbaring zei dat ze dat zouden 
doen. Hieruit kun je zien dat de taal van het boek Openbaring Bijbelse beeldspraak is en dat de boodschap 
ervan verwijst naar de vervulling van de oudtestamentische geschriften van waaruit de taal afkomstig is en 
vooral de vier zevenvoudige oordelen die eerder in Leviticus 26 werden genoemd. dat de hoeveelheid van 
elk oordeel is vastgelegd in de corresponderende geschriften van Openbaring. Het volgende schema vergelijkt 
Openbaring met Leviticus 26: 
 
7 Zegels - Een ¼ oordeel, - als zij zich niet bekeren, zal God 7 sterkere oordelen zenden - Openbaring 5 & 6, 
Leviticus 26:18 
 
7 Bazuinen - Een 1/3 oordeel van - als zij zich niet bekeren, zal God 7 sterkere oordelen zenden - Openbaring 
8 & 9, Leviticus 26:21 
 
7 Donderslagen - Niet geopenbaard (mogelijk een ½voordeel) - als zij zich niet bekeren, zal God hen volledig 
vernietigen - Openbaring 10, Leviticus 26:24 
 
7 Schalen - Het laatste oordeel - de totale vernietiging van Jeruzalem - Babylon is gevallen- Openbaring 16, 
Leviticus 26:28 
  
Merk op dat het zevende gebeuren van elk van deze oordelen in het boek Openbaring ongeveer dezelfde taal 
gebruikt: stemmen, donderslagen, bliksemschichten en een aardbeving. Mozes ondervond soortgelijke 
gebeurtenissen op de berg Sinaï toen hij de wet van God ontving. Hier laat God zien hoe Hij de Wet zou 
gebruiken om degenen te oordelen die Zijn genade weigerden. Bedenk dat Jezus hen zei dat ze op de 
steen (Jezus) moesten vallen en gebroken moesten worden (zich zouden moeten bekeren), anders zou de 
steen op hen vallen en ze vermalen tot poeder (vernietiging van Jeruzalem). (Matteüs 21:44) 
 
Daniël 2: 34-35 profeteerde dat de steen een beeld met tien tenen op zijn voeten zou treffen. Dit tien-tenige 
beeld is een verwijzing naar tien koningen die geassocieerd zijn met het Romeinse rijk; ze lijken dezelfde tien 
koningen te zijn van Openbaring 17:16 die de hoer (Jeruzalem) zullen haten, haar troosteloos zullen maken en 
haar met vuur zullen verbranden. Daniël ging verder met te laten zien dat deze steen (Jezus) een grote berg 
(kerkelijk koninkrijk) zou worden en de hele aarde zou vullen. De futuristische interpretatie van dit gebeuren 
vereist een onmiddellijke gebeurtenis aan het einde van het gemeentetijdperk, maar de steen die een berg 
wordt en de hele aarde vult, zou eerder wijzen op een groeiproces dan op een onmiddellijke gebeurtenis. 
Vergelijk dat nu met wat Daniël 2:44 zei dat gedurende deze tijd zou plaatsvinden. "En in de dagen van deze 
koningen zal de God des hemels een koninkrijk oprichten, dat nooit zal worden vernietigd: en het koninkrijk 
zal niet aan andere mensen worden overgelaten, maar het zal in stukken breken en al deze koninkrijken 
verteren, en het zal staat hier voor altijd. "Hier laat Daniël zien dat God gedurende de tijd van deze tien 
koningen Zijn koninkrijk zou oprichten en dat Zijn koninkrijk in stukken zou breken en alle andere koninkrijken 
van de aarde zou verteren. Gods koninkrijk in stukken breken en alle andere koninkrijken verteren is precies 
wat Jezus zei dat de steen zou doen met die koninkrijken die niet op Hem zouden neervallen in berouw. Hij 
onthult hier dat aardse koninkrijken zullen opstaan en vallen, maar zijn geestelijke koninkrijk zal nooit totaal 
vernietigd worden. Zelfs in onze tijd zijn er miljoenen in zijn koninkrijk in onze bekende wereld. De reden 
waarom mensen falen om de ware vervulling van deze profetie te zien, is dat zij, net als de Joden, het 
Koninkrijk van Jezus proberen te zien als een "aards" Koninkrijk in plaats van een "geestelijk" Koninkrijk op 
aarde. 
 
In de hoofdstukken 28 en 29 van Jesaja wordt een van deze oordelen gedetailleerd beschreven, maar ik zal 
hier hier lichtjes op ingaan. Kort gezegd, is Jesaja 28 waar God het geven van het Nieuwe Verbond heeft 
geprofeteerd. Hij zei dat het zou komen met "stamelende lippen en een andere tong", maar de ongelovige 
Joden "wilden het niet horen." Ze kregen hun "belangrijkste hoeksteen", maar ze wilden niet op Hem 
vertrouwen. Zij kozen in plaats daarvan het verbond van de dood - wat het wetticisme van de wet is - eerder 
dan om het nieuwe verbond van God te aanvaarden - dat is redding door genade. 
  
Jesaja 28: 11-18 Voorwaar, door mensen die een onverstaanbare taal spreken, en in een vreemde 
tongval zal tot dit volk spreken Hij, die tot hen gezegd heeft: 
12  Dit is de rust, geeft de vermoeide rust, en dit is de verademing [Nieuwe Verbond]. Maar zij wilden niet 
horen. 
13  Zo zal voor hen het woord des HEREN zijn: wet op wet, wet op wet, eis op eis, eis op eis, hier wat, 
daar wat, opdat zij bij hun gaan achterwaarts struikelen en te pletter vallen, verstrikt en gevangen 
worden. 
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14 ¶  Daarom, hoort het woord des HEREN, gij spotters, heersers over dit volk in Jeruzalem. [Ongelovige 
joden] 
15  Omdat gij zegt: Wij hebben een verbond met de dood [wet] gesloten en met het dodenrijk een 
verdrag gemaakt; wanneer de voortstormende gesel doortrekt, zal hij ons niet bereiken, want wij 
hebben leugen tot onze schuilplaats gesteld en in bedrog ons verborgen. [zij vertrouwden op de wet in 
plaats van het nieuwe verbond] 
16  Daarom, zo zegt de Here HERE: Zie, Ik leg in Sion een steen ten grondslag, een beproefde steen 
[Jezus], een kostbare hoeksteen van een vaste grondslag; hij die gelooft, haast niet. 
17  En ik zal het recht tot meetsnoer maken en de gerechtigheid tot paslood; en de hagel zal de 
leugenschuilplaats wegvagen en het water zal de toevlucht wegspoelen. 
18  Dan zal uw verbond met de dood uitgewist worden en uw verdrag met het dodenrijk zal geen stand 
houden; wanneer de voortstormende gesel doortrekken zal, dan zult gij daardoor vertrapt worden. [De 
vernietiging van Jeruzalem en het wetsysteem] 
  
Jesaja 29:1 Wee Ariel, Ariël, de stad [Jerusalem], waar David woonde! voeg jaar na jaar toe; laat ze offers 
brengen. 
 
Jesaja 29:3 Dan zal Ik Mij rondom tegen u legeren en zal met een berg belegerenen schansen tegen u 
opwerpen. [Vernietiging van Jeruzalem door het Romeinse leger] 
 
Jesaja 29:6 Gij zult door de HERE der heerscharen bezocht worden met donder, aardbeving en geweldig 
gedreun, wind, storm en verterende vuurvlam. [Oordeel in vereenstemming met de wet] 
 
In Jesaja 29 vind je de eerste zes verzen een directe profetie tegen een stad genaamd "Ariel, Ariel." Dit weten 
we is Jeruzalem omdat het daar wordt beschreven als "de stad waar David woonde." Dan zegt vers 3: "God zal 
tegen deze stad een berg breng". Dit is het oordeel dat in vers 6 wordt genoemd en wordt beschreven als" 
donder, aardbeving, groot lawaai, storm en storm, en een verslindend vuur. "Deze verzen in Jesaja gebruiken 
dezelfde type bijbelse taal als die we eerder hebben besproken. Daarom kun je concluderen dat Jesaja - zoals 
alle andere oudtestamentische profeten die dit soort bijbelse taal gebruikten - refereerde aan hetzelfde 
komende oordeel tegen Jeruzalem en haar opstandige burgers. Dit is heel gemakkelijk te zien als je je 
realiseert dat deze taal en interpretatie een consistent thema is in de hele Bijbel. Ik zal later in de serie meer 
over dit onderwerp spreken. 
  
Het hemelse schudden, beschreven in Mattheüs 24:29, is ook geprofeteerd in Haggaï, en geciteerd in 
Hebreeën 12. Het is God die het koninkrijk van het ongelovige Israël schudt met de kracht van Zijn oordeel, 
zodat slechts één koninkrijk in haar kielzog zal blijven het nieuwe verbondsrijk van Jezus Christus. God had 
deze beweging gepland om de "lichten" op het natuurlijke Jeruzalem (oude zon) te plaatsen, zodat Hij de 
wereld kon aankondigen dat Zijn kerk - het Nieuwe Jeruzalem (nieuwe zon) - nu het licht van de wereld was. 
Deze duisternis, voor eens en voor altijd, verlichtte het feit dat God niet langer het oude Levitische 
vereringssysteem en zijn dierlijke offers voor redding accepteerde. God wilde nu dat de wereld naar het offer 
van Jezus keek voor zijn redding. Deze waarheid heeft luid verkondigd dat het koninkrijk van Jezus nu op aarde 
grondig is gevestigd. 
  
Om te helpen bewijzen dat dit te maken heeft met de verwoesting van Jeruzalem, laten we de twee verzen 
lezen die voorafgaan aan het hemelse schudden genoemd in Mattheüs 24:29. 
 
Matthew 24: 27-28 Want gelijk de bliksem komt van het oosten, en schijnt tot het westen; zo zal ook de 
komst van de Zoon des mensen zijn. (28) Want waar het kadaver ook is, daar zullen de arenden 
vergaderd worden. 
  

Ik zou je de definitie van dit Griekse woord willen laten zien dat ze hier als een adelaar vertalen. Ik ga het Vines 
Dictionary of New Testament Words gebruiken. Daar staat:  
"EAGLES - aetos, ah-et-os ': een adelaar (ook een gier), is misschien verbonden met aemi, om te blazen, als 
wind, vanwege zijn wind als vlucht. In Mattheüs 24:28 en Lukas 17:37 waren de aasgieren waarschijnlijk 
bedoeld. " 
Dit vertelt ons dat zowel Mattheüs 24 als Lukas 17 - die hetzelfde verslag zijn als in het boek Openbaring - 
waarschijnlijk het woord" gieren" bedoelde om te zijn gebruikt in plaats van "adelaars." Vines ging verder met te 
zeggen: "De betekenis lijkt te zijn dat, aangezien deze roofvogels verzamelen waar het karkas is, dus de 
oordelen van God zullen neerdalen over de corrupte staat van de mensheid. De beeldspraak van de adelaar 
wordt in Ezechiël 17 gebruikt om de grote machten van Egypte en Babylon te vertegenwoordigen, als gebruikt 
om het corrupte en trouweloze Israël te straffen. '  
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KING JAMES EN ANDERE VERTALINGEN 
De King James-versie van de Bijbel is een van de weinige vertalingen die het woord 'arend' hier gebruikt. De 
meeste andere vertalingen van de Bijbel gebruiken in plaats daarvan het woord 'gieren'. Deze taal beschrijft 
Gods oordeel over de dood tegen een opstandig volk, dat zou resulteren in zoveel bloedvergieten dat het een 
verzameling gieren zou aantrekken. Ik zou u een voorbeeld willen laten zien van hoe sommige van de andere 
vertalers dit woord behandelen, door u drie van de meer populaire Bijbelversies te laten zien die mensen 
tegenwoordig gebruiken. 
 
Mattheüs 24:28 NRSV  Waar het lijk ook is, daar zullen de gieren zich verzamelen. 
Mattheüs 24:28 NASB  Waar het lijk ook is, daar zullen de gieren zich verzamelen. 
Mattheüs 24:28 NIV   Waar een kadaver is, zullen de gieren zich verzamelen.  
 
Hier wordt geproken over het feest van de gieren van Lucas 17:37, Openbaring 19: 17-18 en Ezechiël 39: 17-
23. 
 
BOEKEN VAN OPENBARING EN EZECHIËL VERGELEKEN 
Het boek Ezechiël noemt Jeruzalem vaak bij naam in zijn profetieën, en daarom wordt duidelijk dat veel van zijn 
inhoud specifiek te maken heeft met Gods oordelen over Jeruzalem. De meeste mensen leggen deze oordelen 
echter in de verkeerde periode omdat ze zich niet realiseren dat de boeken Openbaring en Ezechiël in feite 
dezelfde boeken zijn die met dezelfde bijbelse beelden zijn geschreven, en dat ze in de meeste gevallen 
profeteren over dezelfde periode, en omgaan met dezelfde gebeurentenissen. Aangezien dit het geval is, kunt u 
zelfs één boek gebruiken om dezelfde visie in het andere boek te interpreteren. Deze vergelijking is gemakkelijk 
te bewijzen door simpelweg het boek Ezechiël te lezen naast het boek Openbaring. Je ziet snel dat beide 
boeken dezelfde vernietiging van Jeruzalem behandelen en dat beide boeken eindigen met een symbolisch 
beeld van de vestiging van Gods nieuwe Jeruzalem (kerkelijk koninkrijk) op aarde. 
  
Bekijk de volgende overeenkomsten als we deze twee profetische boeken met elkaar vergelijken. Het volgende 
overzicht werd getoond in het boek van David Chilton, Days of Vengeance. Het is een 750 pagina's, vers-bij-
vers, exegese van het boek Openbaring. Daarin bewijst Chilton dat de meeste Openbaring profetieën nu 
geschiedenis zijn. U kunt een exemplaar van dit boek verkrijgen via onze Rightly Dividing the Word ministry. 
Gebruik de informatie aan het einde van deze publicatie om contact met ons op te nemen over bestelinformatie. 
  
1. De Troon-visioen      (Opb 4 /  Eze 1) 
2. Het boek       (Opb 5 /  Eze 2-3) 
3. De vier plagen      (Op 6: 1-8 /  Eze 5) 
4. De verslagenen onder het altaar    (Op 6: 9-11 /  Eze 6) 
5. De toorn van God      (Op 6: 12-17 / Eze 7) 
6. Het zegel op het voorhoofd van de heilige  (Op 7 /  Eze 9) 
7. De kolen van het altaar     (Opb 8 /  Eze 10) 
8. Geen Uitstel meer      (Opb 10: 1-7 / Eze 12) 
9. Het eten van het boek     (Opb 10:8-11 / Eze 2) 
10. Het meten van de tempel    (Opb 11: 1-2 / Eze 40-43) 
11. Jeruzalem en Sodom     (Op 11: 8 /  Eze 16) 
12. De Beker van Gramschap    (Opb 14 /  Eze 23) 
13. De wijnstok van het land     (Op 14:18-20 / Eze 15) 
14. De Grote Hoer      (Opb 17-18 /  Eze 16, 23) 
15. Het Geklaag over de Stad    (Opb 18 /  Eze 27) 
16. HYet Feest van de Aasgieren    (Opb 19 /  Eze 38) 
17. De eerste opstanding     (Op 20: 4-6 /  Eze 37) 
18. De Slag met Gog and Magog    (Opb 20: 7-9 / Eze 38-39) 
19. Het nieuwe Jeruzalem     (Opb 21 /  Eze 40-48) 
20. DeRivier des Levens     (Opb 22 /  Eze 47) 
 
JEZUS MAAKTE GEBRUIK VAN OUDTESTAMENTISCHE BIJBELSE BEELDSPRAAK 
Jezus gebruikte oudtestamentische bijbelbeeldspraak, net als de lijst van 20 voorbeelden die we zojuist hebben 
doorlopen, om de val van Jeruzalem te beschrijven. 
 
Mattheüs 24:29 Terstond na de verdrukking dier dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal 
haar glans niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen zullen 
wankelen  
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Waarom is het na de verdrukking? Dat betekent dat Jeruzalem nu gevallen is omdat Jeruzalem viel 
GEDURENDE de Grote Verdrukking en toen ging haar licht uit. Waarom? Omdat Jezus een nieuw licht had - 
de kerk. Ze is nu de stad die op een heuvel zit. Paulus behandelde dit in Galaten 4 toen hij zei dat de kerk het 
nieuwe Jeruzalem is, of het hemelse Jeruzalem. 
 
Matthew 24:30 En dan zal het TEKEN van de Zoon des mensen verschijnen aan de hemel en dan zullen 
alle stammen der aarde  [Land] zich op de borst slaan en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op 
de wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheid 
  
Merk op dat het zegt: "TEKEN" zoals in een enkel geval, en geen "tekens" zoals in meer dan één. 
 
Mattheüs 24:31 En Hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal en zij zullen zijn uitverkorenen 
verzamelen uit de vier windstreken, van het ene uiterste der hemelen tot het andere. 
  
Jezus gebruikt dezelfde bijbelse beeldspraak als in het Oude Testament om het oordeel over een natie en 
een verandering van regering of verbond te beschrijven. Jeremia 31 is daar een voorbeeld van. 
 
Jeremia 31:31 Zie, de dagen komen, luidt het woord des HEREN, dat Ik met het huis van Israel en het 
huis van Juda een nieuw verbond sluiten zal 
 
Als dit nieuwe verbond met het huis van Israël was, dan moet de kerk het Israël van God zijn, omdat dit 
verbond voor de gemeente - Jood en heiden in één lichaam is. Jezus, zegt de Bijbel, brak de middenmuur van 
scheiding tussen de Jood en de heiden af, waardoor ze een nieuw mens in Christus Jezus werden. 
  
Jeremia 31: 32-36 Niet zoals het verbond, dat Ik met hun vaderen gesloten heb ten dage dat Ik hen bij de 
hand nam, om hen uit het land Egypte te leiden: mijn verbond, dat zij verbroken hebben, hoewel Ik heer 
over hen ben, luidt het woord des HEREN. 33  Maar dit is het verbond, dat Ik met het huis van Israel 
sluiten zal na deze dagen, luidt het woord des HEREN: Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en die in 
hun hart schrijven, Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn. 34  Dan zullen zij niet 
meer een ieder zijn naaste en een ieder zijn broeder leren: Kent de HERE: want zij allen zullen Mij 
kennen, van de kleinste tot de grootste onder hen, luidt het woord des HEREN, want Ik zal hun 
ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet meer gedenken. 35 Zo zegt de HERE, die de zon overdag 
tot een licht geeft, die de maan en de sterren verordent tot een licht des nachts, die de zee opzweept, 
dat haar golven bruisen, wiens naam is HERE der heerscharen: 36  Als deze verordeningen voor mijn 
ogen zullen wankelen, luidt het woord des HEREN, dan zal ook het nageslacht van Israel ophouden al 
de dagen een volk te zijn voor mijn ogen 
  
Deze geschriften van Jeremia zijn ook te vinden in Hebreeën 8: 8-13, waar we het verbond van genade vinden 
met het Nieuwe Testament, hoewel Clarence Larkin in zijn boek Dispensational Truth ontkent dat dit verbond 
de Kerk is. Het vallen van de ZON, de MAAN en de STERREN vertegenwoordigen het vallen van het oude 
vererings-aanbid-systeem.  
 
DE BIJBELSE WAARHEID OVER ROMEINEN HOOFDSTUK 11 
De geschriften van Romeinen 11 zijn gedeeltelijk ontleend aan de geschriften van Jeremia 31. Ze laten 
zien dat "Natuurlijk Israël" niet door God was afgesneden, maar door haar eigen ongeloof en weigering om 
Zijn Nieuwe Verbond te aanvaarden. Ze kan worden geënt in de Wijnstok - Jezus Christus - wanneer ze 
ophoudt in haar ongeloof te blijven. Dat is wat Paulus in Romeinen 11zei - zij is niet afgesneden behalve dan 
door haar eigen ongeloof. 
 
Romeinen 11:1 Ik vraag dan: God heeft zijn volk toch niet verstoten? Volstrekt niet! Ik ben immers zelf 
een Israeliet, uit het nageslacht van Abraham, van de stam Benjamin 
  
Romeinen 11:19-25 Gij zult dan zeggen: er zijn takken weggebroken, opdat ik als loot geent zou worden. 
20  Goed! Zij zijn om hun ongeloof weggebroken en gij staat door het geloof. Wees niet hoogmoedig, 
maar vrees! 21  Want indien God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, Hij zal ook u niet sparen. 
22  Let dan op de goedertierenheid Gods en zijn gestrengheid: over de gevallenen gestrengheid, maar 
over u goedertierenheid Gods, indien gij bij de goedertierenheid blijft; anders zult ook gij weggekapt 
worden. 23  Maar ook zij zullen, wanneer zij niet bij hun ongeloof blijven, weder geent worden; God is 
immers bij machte hen opnieuw te enten. 24  Want indien gij uit de wilde olijf, waartoe gij naar uw 
natuur behoort, weggekapt en tegen uw natuur op de edele olijf geent zijt, hoeveel te meer zullen dezen, 
naar hun natuur, op hun eigen olijf geent worden. 25  Want, broeders, opdat gij niet eigenwijs zoudt zijn, 
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wil ik u niet onkundig laten van dit geheimenis; een gedeeltelijke verharding is over Israel gekomen, 
totdat de volheid der heidenen binnengaat 
  
Later op pagina 58 zal ik meer ingaan op het onderwerp van de "tijden van de heidenen", maar voor nu laat ik 
het hier kort bespreken. Mensen hebben door Dispensationalists geleerd om Romeinen 11:25 te interpreteren 
als een totale terugkeer naar de Natuurlijke Jood, waarvan zij zeggen dat deze plaats zal vinden aan het einde 
van de wereld nadat de kerk is opgenomen in de Hemel. Om te zien of dit waar is, moeten we misschien kijken 
naar wat deze tekst niet zegt en wat hij zegt. Het zegt niets over een opname van een heidengemeente om dit 
te laten plaatsvinden, en trouwens, als je kijkt naar Paulus 'definitie van "geheel Israël", die je hierna zult 
bestuderen, zal het bewijzen dat dit zou nooit de bedoeling van de schrijver zijn geweest. Iets anders wat deze 
tekst niet zegt, is dat het zich afspeelt aan het einde der tijden en als je dit vergelijkt met andere teksten op de 
"tijden van de heidenen" zoals ik heb gedaan op pagina 58, zul je zien dat het veeleer zou kunnen zijn. 
verbonden met gebeurtenissen die in 70 n.Chr. Laten we echter, met al wat gezegd is, een moment meegaan 
met tenminste het Futuristische deel van dit Dispensational denken en zeggen dat "tijden van de heidenen" iets 
is dat nog moet gebeuren in onze toekomst. Ongeacht de valse uitspraken van sommigen hebben historische 
gelovigen geen probleem met het feit dat het natuurlijke Israël wordt gered; het is ons gebed dat elke Jood, 
samen met elke heiden, gered zal worden. De tekst in Romeinen 11 heeft echter geen betrekking op een 
toekomstige tijd van redding, waarvan de oorspronkelijke dispensatie-leringen zeggen dat dit zal worden bereikt 
door een terugkeer naar het houden van wetten nadat de kerk van de aarde is verwijderd, maar dat de tekst 
duidelijk te maken heeft met de enige definitieve methode van redding voor alle mensen voor alle tijden. 
 
Velen proberen Romeinen 11:25 te gebruiken als een aanwijzing voor een toekomstig tijdstip waarop heel 
Natuurlijk Israël gered zal worden door eenvoudig naar Jezus te kijken. Dit zou betekenen dat God een 
voorstander van personen is geworden, en redding gaf buiten de wedergeboren ervaring waarvan Hij zei dat dit 
in het Nieuwe Testament vereist was, en reddingzou  geven volgens ras en geboortedatum aan degenen die 
toevallig in leven waren tijd. Paulus vertelt niet over een toekomstig tijdstip waarop heel Natuurlijk Israël gered 
zal worden buiten de boodschap van het Nieuwe Verbond. Hij zegt eenvoudig dat als het natuurlijke Israël zou 
ophouden met in ongeloof te blijven en terug in de Wijnstok - Jezus Christus - zou worden geënt - zij zouden 
worden gered, en OP DEZE MANIER zal heel Israël worden gered. 
 
Romeinen 11:26 En ZO zal geheel Israël zalig worden; gelijk geschreven is: uit Sion, de Verlosser, zal 
zich de ongerechtigheid van Jakob wenden; 
 
Een blik op de betekenis van het Griekse woord "houto" waaruit we ons Engelse woord "so" vertalen, zal ons 
helpen dit gemakkelijker te zien. De Strong’s Concordance heeft houto als Strong's code 3779, en geeft de 
volgende definitie voor de betekenis ervan: "houto, hoo'-to; of (voor een klinker) houtos, hoo'-toce; adv. van 
G3778; op deze manier (verwijzend naar wat voorafgaat of volgt): - daarna, na (op) deze manier, zoals, zelfs 
(zo), voor al dat, zoals (- wijs), niet meer, op deze manier (- ), dus (op dezelfde manier), dus, wat. " 
 
Deze Strong’s definitie toont ons de manier waarop heel Israël zal worden gered; zal hun inplanting in Jezus 
Christus zijn door het Nieuwe Verbondsplan van redding. 
  
WIE IS "GEHEEL ISRAËL"? 
We hoeven niet te bidden voor dit antwoord omdat Paulus heeft uitgelegd wie "heel Israël" is in Romeinen 9. Je 
moet heel Romeinen 9, 10 en 11 lezen om een volledige betekenis te krijgen over wie hij bedoelde. Hij zei in 
Romeinen 9: 6-8 dat de kinderen van het vlees (natuurlijk Israël) niet de kinderen van God waren, maar de 
kinderen van de belofte (de kerk - jood en heiden) worden gerekend tot het zaad. 
 
Romeinen 9:6-8  Maar het is niet mogelijk, dat het woord Gods zou vervallen zijn. Want niet allen, die van 
Israel afstammen, zijn Israel, 7 en zij zijn ook niet allen kinderen, omdat zij nageslacht van Abraham zijn, 
maar: Door Isaak zal men van nageslacht van u spreken. 8  Dat wil zeggen: niet de kinderen van het 
vlees zijn kinderen Gods, maar de kinderen der beloften gelden voor nageslacht 
  
Paulus zegt dat de natuurlijke Jood niet God's Israël vanwege ras, maar dat hij Gods Israël moet worden 
vanwege genade. Hij bewees dit in Romeinen 2: 28-29. 
 
Romeinen 2:28 Want niet hij is een Jood, die het uiterlijk is, en niet dat is besnijdenis wat uiterlijk, aan 
het vlees, geschiedt, 29  maar hij is een Jood, die het in het verborgen is, en de ware besnijdenis is die 
van het hart, naar de Geest, niet naar de letter. Dan komt zijn lof niet van mensen, maar van God 
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Paulus verwees naar de kerk als het "Israël van God" in Galaten 6:15-16. Daar maakte hij duidelijk dat 
Gods Israël niet degenen waren die fysiek besneden waren, maar degenen die een "nieuw schepsel in Christus 
Jezus" waren geworden. 
  
Galatians 6:15-16 Want in Christus Jezus heeft noch besnijdenis enige kracht, noch voorhuid, maar een 
nieuw schepsel. 16  En zovelen als er naar dezen regel zullen wandelen, over dezelve zal zijn vrede en 
barmhartigheid, en over het Israel Gods. 
 
Paulus vertelt ons verder in Romeinen 11 hoe geheel Israël gered zou moeten worden. 
 
Romeinen 11:26-27 en aldus zal gans Israel behouden worden, gelijk geschreven staat: De Verlosser zal 
uit Sion komen, Hij zal goddeloosheden van Jakob afwenden. 27  En dit is mijn verbond met hen, 
wanneer Ik hun zonden wegneem 
  
Paulus citeert uit Jesaja 59: 20-21, waarin staat dat zij gered worden door de "bevrijder" die naar Sion komt, 
hun overtredingen wegneemt en een verbond met hen sluit, die hun zonden zou wegnemen. 
 
Jesaja 59: 20-21 Maar als Verlosser komt Hij voor Sion en voor wie zich in Jakob van overtreding 
bekeren, luidt het woord des HEREN. 21  En wat Mij aangaat, dit is mijn verbond met hen, zegt de HERE. 
Mijn Geest, die op u is, en mijn woorden, die Ik in uw mond gelegd heb, zullen niet wijken uit uw mond 
noch uit de mond van uw kroost, noch uit de mond van het kroost van uw kroost, zegt de HERE, van nu 
aan tot in eeuwigheid. 
  
Dit was toekomst in Jesaja's profetie, maar werd weldra vervuld in Paulus’ dagen, omdat Jezus de bevrijder 
was die uit Sion kwam en een verbond sloot met hen die de zonden wegnamen van allen die zich van hun 
ongeloof zouden afkeren en in dit Nieuwe Verbond zouden worden geënt. (Zie Handelingen 2:38) Dit verwijst 
niet alleen naar een toekomstige gebeurtenis, maar naar die tijd en alle tijden, als iemand gered zou 
worden. Jesaja 59:21 zei dat het "voortaan en voor altijd" zou zijn. 
 
Toen de Natuurlijke Joden probeerden belang te hechten aan van het Natuurlijke zaad van Abraham te zijn in 
Johannes 8, berispte Jezus hen en liet hen weten dat het geen kwestie van ras was, maar van het horen van 
de woorden van Jezus. Hij vertelde hen dat ze niet van God waren, maar eerder was hun vader de duivel, 
ingeval ze Zijn woorden niet hoorden. Dispensationalisten zijn volledig tegen de leringen van Jezus en Paulus 
en de boodschap van het Nieuwe Verbond ingegaan en leren dat de Natuurlijke Joden, die buiten Christus zijn, 
Gods uitverkoren volk zijn, wanneer het Nieuwe Testament de Kerk (Jood en heiden in één lichaam) onderwijst 
is Gods uitverkoren volk. Het Nieuwe Testament leert dat de Natuurlijke Jood niet wordt afgesneden behalve 
dan door zijn eigen ongeloof, en moet worden teruggeënt in de Wijnstok - Jezus Christus - om gered te worden.  
 
God rekent mee de zon, de maan en de sterren, wanneer de verandering van verbonden worden genoemd, en 
Zijn kerk het nieuwe licht van de wereld wordt. Jezus vertelde zijn discipelen in Mattheüs 5:14 dat ze nu het 
"licht van de wereld" waren, een "stad op een heuvel". Deze uitspraken beschrijven de kerk als het nieuwe 
Jeruzalem van God.  
 
Hebreeën 8:8-13 toont het Verbond dat God heeft gesloten met "waarachtig Israël", en waarom het nu "nieuw" 
wordt genoemd. De schrijver van Hebreeën schreef de volgende teksten kort nadat hij Jeremia 31: 31-34 
citeerde. Dus de volgende teksten - indien ze in context worden gehouden - zouden nog steeds verwijzen naar 
Jeremia 31:35-36. Houd er rekening mee dat de volgende tekst in de Bijbel staat. En omdat het zo is, en omdat 
de betekenis heel duidelijk is, is er echt geen reden om te bidden voordat je het gelooft. Ik zeg dit omdat ik 
meen dat als de Bijbel het zegt, we het moeten geloven! 
 
Hebreeën 8:13 KJV Dat hij zegt: Een nieuw verbond heeft het eerste doen verouderen. Nu is dat wat 
vervalt en oud wordt, klaar om te verdwijnen. 
 
Hebreeën 8:13 NIV Door dit verbond "nieuw" te noemen, heeft hij de eerste verouderd gemaakt; en wat 
verouderd is en in onbruik geraakt zal binnenkort verdwijnen. 
  

De schrijver van Hebreeën vertelt ons hier dat het oude verbond en zijn dierenoffers verouderd zijn door het 
bloed van Jezus en spoedig zullen verdwijnen (niet langer worden aangeboden). Dit werd vervuld in 70 AD. De 
nieuwtestamentische schrijvers wisten dat het dierlijke bloed dat nog steeds in de tempel werd vergoten, 
niemand had gered sinds redding nu door het bloed van Jezus Christus mogelijk is. Ze wisten ook dat het 
offeren van dit dierlijke bloed spoedig zou verdwijnen, zoals de profetieën voorspeld hadden. De schrijver van 
Hebreeën bevestigt dit in Hebreeën 10: 9-14. 
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Hebreeën 10:9-14 Doch daarna heeft Hij gezegd: Zie, hier ben Ik om uw wil te doen. Hij heft het eerste 
op, om het tweede te laten gelden. 
10  Krachtens die wil zijn wij eens voor altijd geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus 
Christus. 
11  Voorts staat elke priester dagelijks in zijn dienst om telkens dezelfde offers te brengen, die nimmer 
de zonden kunnen wegnemen; 
12  deze echter is, na een offer voor de zonden te hebben gebracht, voor eens en altijd gezeten aan de 
rechterhand van God, 
13  voorts afwachtende, totdat zijn vijanden gemaakt worden tot een voetbank voor zijn voeten. 
14  Want door een offerande heeft Hij voor altijd hen volmaakt, die geheiligd worden 
 
Clarence Larkin haalt in zijn boek Dispensational Truth (page 151) Jeremia 31: 31-37 en Hebreeën 8: 7-13 aan 
als zijn achtste verbond of bedeling (dispensatie). Over dit verbond zegt hij: "Dit verbond is nog niet gesloten. 
Het moet met Israël gemaakt worden nadat ze terug zijn naar hun eigen land. Het is beloofd in Jeremia 31:31-
37. Het is onvoorwaardelijk en zal het Millennium en de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde omvatten. Het is 
gebaseerd op het volbrachte werk van Christus zoals opgetekend in Mattheüs 26 en 28. Het heeft niets te 
maken met de kerk en hoort niet bij deze bedeling. Het is het 'Achtste Verbond' en spreekt van 
Wederopstanding en Eeuwige Volledigheid. ' 
  
Zijn uitspraken zijn in directe tegenspraak met de Bijbel en de schrijvers van het Nieuwe Testament, 
maar toch houden mensen nog steeds vast aan dispensationalisme als zijnde waar. Ik vond eigenlijk hetzelfde 
als in de herfst 2000-editie van een apostolisch handboek voor apostolische zondagsscholen met de titel 
Dispensaties en verbonden. Daar op pagina 10 schreef de schrijver van deze handleiding deze les terwijl hij 
probeerde om in de leer van Larkin te blijven. Daarin zegt hij: "Dit verbond zal in Jeruzalem tijdens het 
Millennium beginnen vervuld te worden, maar de Kerk geniet al van deze relatie. Het Nieuwe Verbond moet 
nog worden voorgesteld aan Israël en Juda. "Mijn vraag is welke nationaliteit deze schrijver denkt dat Petrus, 
Paulus, de overgebleven apostelen en de meeste kerkleden uit de Eerste Eeuw waren als zij geen joden 
waren? Jezus verbood de apostelen om in het begin naar de heidenen te gaan omdat Hij het laatste deel van 
Daniël's zeventigste weekbelofte aan het natuurlijke Israël moest voltooien. Romeinen 1:16 en 2:10 zeggen dat 
het Evangelie eerst aan de Jood werd gepredikt en vervolgens aan de heiden. Dit probleem doet zich voor 
wanneer mensen proberen het natuurlijke Israël van de kerk te scheiden wanneer het nieuwe testament 
de twee samenbrengt in één lichaam van gelovigen in Christus Jezus. 
  
Ephe 2:13-22 Maar thans in Christus Jezus zijt gij, die eertijds veraf waart, dichtbij gekomen door het 
bloed van Christus. 
14 Want Hij is onze vrede, die de twee een heeft gemaakt [Jood en Heiden] en de tussenmuur, die 
scheiding maakte, de vijandschap, weggebroken heeft, 
15  doordat Hij in zijn vlees de wet der geboden, in inzettingen bestaande, buiten werking gesteld heeft, 
om in Zichzelf, vrede makende, de twee tot [Jood en Heiden] een nieuwe mens te scheppen, 
16  en de twee, tot een lichaam verbonden, weder met God te verzoenen in één lichaam door het kruis, 
waaraan Hij de vijandschap gedood heeft. 
17  En bij zijn komst heeft Hij vrede verkondigd aan u, die veraf waart, en vrede aan hen, die dichtbij 
waren; 
18  want door Hem hebben wij beiden in een Geest de toegang tot de Vader. 
19  Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en 
huisgenoten Gods, [Ongelovige joden en dispensationalisten zijn nog steeds op zoek naar een letterlijke 
hoeksteen om een letterlijke tempel te bouwen, omdat ze niet kunnen erkennen dat Jezus de ware hoeksteen is 
van Gods ware tempel - de kerk.] 
20  gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen 
is. 
21  In Hem wast elk bouwwerk, goed ineensluitend, op tot een tempel, heilig in de Here, 
22  in wie ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de Geest. 
  
Paulus verklaarde dit ook in zijn geschriften in Galaten, hoofdstuk 3. 
 

Galatians 3: 26-29 Want gij zijt allen zonen van God, door het geloof, in Christus Jezus. 27  Want gij 
allen, die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed. 28  Hierbij is geen sprake van Jood of 
Griek, van slaaf of vrije, van mannelijk en vrouwelijk: gij allen zijt immers een in Christus Jezus. 29 
Indien gij nu van Christus zijt, dan zijt gij zaad van Abraham, en naar de belofte erfgenamen 
 
De volgende paar verzen in Hebreeën 10: 16-22 bewijzen dat dit verbond in die tijd aan Israël werd 
aangeboden, en spreekt niet over enige toekomstige tijd tijdens een millenniums bewind. 
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Hebreeën 10:16-22 want nadat Hij gezegd had: Dit is het verbond, waarmede Ik Mij aan hen verbinden zal 
na die dagen, zegt de Here: Ik zal mijn wetten in hun harten leggen, en die ook in hun verstand 
schrijven, 17  en hun zonden en ongerechtigheden zal Ik niet meer gedenken. 18  Waar dan voor deze 
dingen vergeving bestaat, is er geen zondoffer meer nodig. 19 Daar wij dan, broeders, volle 
vrijmoedigheid bezitten om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, 20  langs de nieuwe 
en levende weg, die Hij ons ingewijd heeft, door het voorhangsel, dat is, zijn vlees, [Hij heeft ons 
toegewijd, zal ons niet heiligen] 21  en wij een grote priester over het huis Gods hebben, 22  laten wij 
toetreden met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, met een hart, dat door 
besprenging gezuiverd is van besef van kwaad, en met een lichaam, dat gewassen is met zuiver water 
 
Ik ben ervan overtuigd dat als men zou lezen wat de schrijvers van het dispensationalisme echt in hun boeken 
leren, ze die leringen zouden moeten verwerpen als zijnde totaal tegen de uitspraken van Jezus en de 
apostelen. Ik zal dit in andere lessen meer behandelen, vooral in de lessen getiteld The True Israel of God, 
The Real Babylon the Great,, en een les die geen deel uitmaakt van deze serie getiteld The Web of 
Deception, dat een diepgaande studie is over de fouten van dispensationalisme. 
  
HET HEMELSE SCHUDDEN VERMELD IN DE BIJBEL 
Laten we nu eens wat gedetailleerder kijken naar het hemelse schudden dat in de Bijbel wordt genoemd om de 
bedoelde betekenis te zien. 
 
Mattheüs 24:29 Terstond na de verdrukking dier dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal 
haar glans niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen zullen 
wankelen 
 
Dit is bijbelse beeldtaal die vanuit Haggaï 2: 6-9 afkomstig is en in Hebreeën 12: 18-29 geciteerd wordt. Beide 
passages verwijzen naar een verandering van verbonden. 
  

Haggaï 2: 6-9 Want zo zegt de HERE der heerscharen: Een ogenblik nog, een korte wijle, dan zal Ik de 
hemel en de aarde, de zee en het droge doen beven.  7  Ja, Ik zal alle volken doen beven en de 
kostbaarheden van alle volken zullen komen en Ik zal dit huis met heerlijkheid vervullen, zegt de HERE 
der heerscharen. 8 Van Mij is het zilver en van Mij is het goud, luidt het woord van de HERE der 
heerscharen. 9  De toekomstige heerlijkheid van dit huis zal groter zijn dan de vorige, zegt de HERE der 
heerscharen; op deze plaats zal Ik heil geven, luidt het woord van de HERE der heerscharen. 
 
Haggai zegt dat de glorie van het Nieuwe Verbond groter zal zijn dan de glorie van de Wet. Paulus 
behandelde deze kwestie in 2 Korinthiërs hoofdstuk 4, toen hij liet zien dat de sluier over Mozes 'gezicht een 
soort van blindheid was die op de Joden lag en hen ervan weerhield om de vervagende glorie van de Wet te 
zien. Je hoeft niet te raden naar wat Haggai bedoelde omdat Hebreeën 12: 18-29 het voor ons beantwoordt. 
De schrijver van Hebreeërs gebruikt de berg Sinaï als een referentie in het eerste deel van deze lezing. In 
bijbelse afbeeldingen verwijst deze berg naar de wet. 
  
Hebreeën 12:18-21 Want gij zijt niet genaderd tot een tastbare berg en brandend vuur, tot donkerheid, 
duisternis en stormwind, 
19  tot het geklank van een bazuin en tot het geluid van een stem, bij het horen waarvan zij verzochten, 
dat niet verder tot hen gesproken werd; 
20  want zij konden dit bevel niet dragen: Zelfs als een dier de berg aanraakt, zal het worden gestenigd. 
of met een pijl doorschoten worden 21  En zo ontzaglijk was het verschijnsel, dat Mozes zeide: Ik ben 
enkel vreze en beving 
Hier praat nu dezelfde schrijver over genade omdat hij verwijst naar de beeldtaal van de berg Sion. 
  
Hebreeën 12: 22-29 Maar gij zijt gekomen tot den berg Sion, en de stad des levenden Gods, tot het 
hemelse Jeruzalem, en de vele duizenden der engelen; 
23  Tot de algemene vergadering en de Gemeente der eerstgeborenen, die in de hemelen opgeschreven 
zijn, en tot God, den Rechter over allen, en de geesten der volmaakte rechtvaardigen; 
24  En tot den Middelaar des nieuwen testaments, Jezus, en het bloed der besprenging, dat betere 
dingen spreekt dan Abel. 
25  Ziet toe, dat gij Dien, Die spreekt, niet verwerpt; want indien dezen niet zijn ontvloden, die dengene 
verwierpen, welke op aarde Goddelijke antwoorden gaf, veelmeer zullen wij niet ontvlieden, zo wij ons 
van Dien afkeren, Die van de hemelen is; 
26  Wiens stem toen de aarde bewoog; maar nu heeft Hij verkondigd, zeggende: Nog eenmaal zal Ik 
bewegen niet alleen de aarde, maar ook den hemel. 
27  En dit woord: Nog eenmaal, wijst aan de VERANDERING der bewegelijke dingen, als welke gemaakt 
waren [Wet] , opdat blijven zouden de dingen, die niet bewegelijk zijn. [Nieuw Verbond Koninkrijk] ( 
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28  Daarom, alzo wij een onbewegelijk Koninkrijk ontvangen, laat ons de genade vast houden, door 
dewelke wij welbehagelijk Gode mogen dienen, met eerbied en godvruchtigheid. 
29  Want onze God is een verterend vuur 
  

God beschrijft zijn komst in oordeel tegen Jeruzalem. Hij zei dat het tegen iedereen zou zijn die zijn boodschap 
over het Nieuwe Verbond weigerde door het Levitische vereringssysteem van het oude verbond te blijven 
houden. Hij zei dat er een trilling zou zijn die enkel Zijn koninkrijk zou overlaten - de kerk - het nieuwe 
Jeruzalem - dat als Zijn licht in de wereld zou blijven staan. Vergelijk dit met de gelijkenis van de tarwe en 
het onkruid gevonden in Mattheüs 13; daar worden eerst het onkruid verwijderd, en dan schijnen de 
rechtvaardigen voort als de "zon" (Zoon der gerechtigheid). Velen hebben gezegd dat dit verwijst naar de 
opname van de kerk. Dat is niet waar. Het heeft niets te maken met een opname van de kerk omdat er staat dat 
de rechtvaardigen zullen schijnen nadat de goddelozen zijn verwijderd. Dit gebeurde toen degenen die de kerk 
hadden gedood en gestraft vanwege het prediken van het evangelie uiteindelijk uit de kerk werden verwijderd 
en het oudtestamentische aanbiddingsysteem volledig werd vernietigd. 
  
DE BIJBEL LEERT EEN BESCHERMING VAN GODS VOLK, NIET EEN VANGEN 
De gelijkenis van de tarwe en het onkruid gevonden in Mattheüs 13 komt overeen met het volgende gebed van 
Jezus en het gezegde van Salomo. Ze verklaren op uniforme wijze het houden en beschermen van Gods volk 
door de uitstorting van Gods gramschap, eerder dan een pre-tribulation wegname, of opname / rapture van de 
aarde. 
 

Johannes 17:15 Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart voor het 
kwade. 
  
Spreuken 10:30 De rechtvaardige zal nooit worden weggenomen; maar de goddelozen zullen de aarde 
niet bewonen. 
 
Nergens spreekt de Bijbel over een pre-tribulation opname. Het spreekt wel van de 'opstanding op de 
laatste dag'. Jezus noemt vier keer in Johannes 6 deze 'laatste dag' opstanding. Zou Jezus zijn kerk 
weghalen vóór de laatste dag opstanding, zodat zijn kerk kon verdrukking vermijden, dan zou hij zijn eigen 
gebed en het Woord van God geweld aan doen. Men moet zich het verschil realiseren tussen de toorn van 
Satan (die in Openbaring 13 wordt afgebeeld en werd vervuld toen Nero de Kerk ongeveer drie en een half jaar 
vervolgde) en de toorn van God (die werd uitgestort op de ongelovige Joden in Jeruzalem) nadat de kerk was 
gevlucht [Openbaring 12] toen zij zagen dat Jeruzalem omringd was door legers). Om de Kerk te beschermen 
tegen Gods toorn, of om te ontsnappen aan een andere fysieke locatie op aarde, tegen Zijn toorn, is zeer 
schriftuurlijk. Dit soort bescherming voor Gods volk is precies wat er gebeurde elke keer dat Gods toorn in de 
Bijbel werd uitgestort, maar het moet niet worden verward met de opstanding van 1Thessolonians 4: 13-18. 
  
De dispensationele lering van een Opname voor de Verdrukking werd in de wereld gezet met als doel om 
mensen het idee van een verandering van verbonden te laten accepteren en een terugkeer naar zeven jaar 
wetgeven, meer dan het was om te ontsnappen aan een tijd van verdrukking. Het was ook bedoeld om een 
natuurlijk volk te promoten boven Gods geestelijke verbondsvolk, omdat in de kern de lering is dat er een 
terugkeer zal zijn naar de oude orde van Wetshandhaving voor redding. Deze lering doet God terugkeren naar 
een respect voor personen naar ras en plaatst de aandacht van de kerk en de wereld op de wederopbouw van 
een joodse tempel en het offeren van rode vaarzen in plaats van gehoorzaamheid aan het evangelie van Jezus 
Christus. Veel van dezelfde mensen die in een Opname voor de Grote Verdrukking geloven, zullen ontkennen 
dat er een verandering van verbonden zal plaatsvinden, omdat ze beseffen hoe tegengesteld dat zou zijn aan 
de Schriften van het Nieuwe Testament, maar toch willen ze het skelet. systeem van Dispensationalisme 
behouden met zijn futuristische pre-tribulation rapture (opname), hiaattheorie, een toekomstige zevenjarige 
verdrukking, enz. Dat is een onrealistische houding aangezien er geen doel voor een pre-Tribulation rapture 
van de Kerk is alsof er geen verandering van verbonden zijn. Niet alleen is er geen schriftuurlijke basis voor een 
Rapture vóór de Verdrukking, maar de Schriften leren eigenlijk het tegenovergestelde, dat is eerder een 
bescherming dan een verwijdering van de heiligen. Ook een pre-tribulation rapture zonder een verandering van 
verbonden heeft geen zin. Waarom zou God alle met de Geest vervulde heiligen van de aarde verwijderen en 
zich dan wenden tot de ongelovige Joden en de dwaze maagden om een opwekking te hebben die hetzelfde 
heilsplan predikt als degenen die zojuist zijn opgenomen (raptured)?  
  

DE ONRECHTVAARDIGEN WORDEN WEGGENOMEN EN DE RECHTVAARDIGEN ACHTERGELATEN 
Wanneer we de Schrift bestuderen, moeten we dat doen met een open en eerlijk hart. Wanneer die 
openheid wordt toegepast op de studie van de profetische geschriften die dispensationalisten gebruiken om 
een Pre-Tribulation rapture te onderwijzen, beseffen jullie al snel dat veel van deze verzen in 70 n. Chr vervuld 
zijn, en te maken hebben met een bescherming van Gods volk, en niet een wegvoering. Wanneer de Bijbel 
bijvoorbeeld spreekt over twee die samen zijn, de ene weggenomen en de andere overgebleven, verwijst het 
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niet naar een opname van de kerk, omdat het absoluut laat zien dat de goddelozen degenen zijn die worden 
meegenomen, en de rechtvaardigen de degenen zijn die zijn overgebleven. 
 
Lucas 17: 26-36 En gelijk het geschiedde in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de 
Zoon des mensen: 
27  zij aten, zij dronken, zij huwden, en zij werden ten huwelijk genomen tot op de dag, waarop Noach in 
de ark ging en de zondvloed kwam en allen verdelgde. [De goddelozen werden gevangengenomen en de 
rechtvaardigen werden bewaard door gehoorzaamheid aan het plan van God.] 
28  Op dezelfde wijze als het geschiedde in de dagen van Lot: zij aten, zij dronken, zij kochten, zij 
verkochten, zij plantten, zij bouwden. 
29  Maar op de dag, waarop Lot uit Sodom ging, regende vuur en zwavel van de hemel en verdelgde hen 
allen. [De goddelozen werden gevangengenomen en de rechtvaardigen werden levend bewaard door de stad te 
ontvluchten ter waarschuwing van God.] 
30  Op dezelfde wijze zal het gaan op de dag, waarop de Zoon des mensen geopenbaard wordt. 
31  Wie op die dag op het dak zal zijn, terwijl zijn huisraad in huis is, ga niet naar beneden om het te 
halen, en wie in het veld is evenzo, hij kere niet terug. [Dit is de exacte taal die wordt gebruikt in Mattheüs 
24: 16-18, en in Lucas 21:21 toen Jezus de kerk waarschuwde om Jeruzalem te ontvluchten toen zij het 
Romeinse leger zagen, en daarom bezig is de stad te verlaten voor zijn vernietiging. Dit is precies hoe Lot werd 
beschermd, en niet door weg te happen naar de hemel.] 
32  Denkt aan de vrouw van Lot! 
33  Ieder, die zijn leven zal trachten te behouden, die zal het verliezen, maar ieder, die het verliezen zal, 
die zal het vernieuwen. 
34  Ik zeg u, in die nacht zullen er twee in een bed zijn, de een zal aangenomen, de ander achtergelaten 
worden. 
35  Twee vrouwen zullen samen bezig zijn met malen, de ene zal aangenomen, de andere achtergelaten 
worden. 
36  Twee zullen op het land zijn, de een zal aangenomen, de ander achtergelaten worden 
  
Het volgende vers laat geen twijfel bestaan over waar Jezus naar verwijst en wie zal worden meegenomen, 
omdat zij hem vragen waar Hij hen naartoe zou nemen, en Hij antwoordde hen, door hen te laten weten dat 
Hij van plan was degenen te voeden aan de gieren. 
 
Lukas 17:37 En zij antwoordden en zeiden tot hem: Waar, Heer? En hij zeide tot hen: Waar het lichaam 
ook is, daar zullen de arenden vergaderd worden. 
 
We hebben eerder aangetoond dat de meeste Bijbelvertalingen, behalve de King James, hier het woord 
"gieren" gebruiken in plaats van "adelaars", en dat de meeste commentaren hetzelfde doen. 
  
Dit bijbelse beeldtaal verwijst naar het feest van de gier uit Mattheüs 24:28, Openbaring 19: 17-18 en Ezechiël 
39: 17-23. Deze passages laten zien dat het dodental van het opstandige volk tijdens de verwoesting van 
Jeruzalem zo groot zou zijn dat God hun lijken zou laten voeden met de gieren. Het is gemakkelijk om te zien 
dat dit niet naar een opname (rapture) kan verwijzen, omdat het de goddelozen zijn die als eerste worden 
gezien en de rechtvaardigen levend worden bewaard. 
  
HENOCH'S PROFETIE AANGEHAALD DOOR JUDAS 
Judas schijnt uit 1 Henoch 1: 9 te citeren, toen hij sprak over de komst van de Heer om de goddelozen te 
oordelen. Hij had het kunnen hebben over de Heer die in het jaar 70 zijn oordeel tegen Jeruzalem uitvoerde, of 
hij zou kunnen verwijzen naar de laatste komst van de Heer. Elke persoon die dit bestudeert, zal dat voor 
zichzelf moeten beslissen. Het belangrijkste punt dat ik hier wil maken is dat na zorgvuldig de uitspraak van 
Judas te hebben bestudeerd, en de tekst waar hij naar lijkt te citeren, je kunt zien dat het onthult dat de 
rechtvaardigen nog steeds op de aarde leven wanneer dit oordeel plaatsvindt. 
  
Judas 1:14-15 Ook over hen heeft Henoch, de zevende van Adam af, geprofeteerd, zeggende: Zie, de 
Here is gekomen met zijn heilige tienduizenden, 15   om over allen de vierschaar te spannen en alle 
goddelozen te straffen voor al hun goddeloze werken, die zij goddeloos bedreven hebben, en voor al de 
harde taal, die de goddeloze zondaars tegen Hem gesproken hebben 
 
1 Enoch 1: 9 En zie! Hij komt met tienduizenden van Zijn heiligen, om het oordeel over allen uit te voeren en om 
alle goddelozen te vernietigen: en om alle vlees te veroordelen van al de werken van hun goddeloosheid die zij 
goddeloos hebben begaan, en van al de harde dingen die goddelozen zondaren tegen Hem hebben gesproken. 
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Ik ga niet argumenteren of 1 Henoch al of niet een gecodificeerd boek is. Het vormt een deel van wat bekend 
staat als "apocalyptische literatuur", dat beweert dat de eerste delen van 1 Henoch vóór 150 voor Chr 
bestonden. Judas lijkt te citeren uit het eerste deel van de tekst. Ik zou nooit een van deze geschriften willen 
gebruiken als een eenzame tekst om te proberen een belangrijke doctrine vast te stellen. Ik zeg eenvoudigweg 
dat Judas uit 1 Henoch 1: 9 lijkt te hebben geciteerd, en een blik op de eerste en achtste verzen van ditzelfde 
hoofdstuk zal ons vertellen of een opname heeft plaatsgehad voordat dit oordeel wordt uitgestort. 
  
1 Henoch 1:1 De woorden van de zegening van Henoch, waarmee hij de uitverkorene en rechtvaardige 
zegende, die zal leven in de dag van verdrukking, wanneer alle goddelozen en onrechtvaardigen zullen worden 
verwijderd. [De goddelozen worden verwijderd en de rechtvaardigen worden beschermd.] 
 
1 Enoch 1:7-9 En de aarde zal geheel verscheurd worden, en alles wat op de aarde is, zal vergaan, en er zal 
een oordeel over alle mensen zijn. (8) Maar met de rechtvaardigen zal Hij vrede sluiten en de uitverkorenen 
beschermen, en genade zal over hen zijn. En zij zullen allen God toebehoren, en zij zullen voorspoedig zijn, en 
zij zullen allen gezegend zijn. En Hij zal hen allen helpen, en het licht zal aan hen verschijnen, en Hij zal vrede 
met hen sluiten. (9) En zie! Hij komt met tienduizenden van Zijn heiligen, om het oordeel over allen uit te voeren 
en om alle goddelozen te vernietigen: en om alle vlees te veroordelen van al de werken van hun 
goddeloosheid, die zij goddeloos hebben begaan, en van alle harde dingen die goddeloos zijn zondaars 
hebben tegen Hem gesproken. 
 
Je kunt gemakkelijk zien dat de apocalyptische geschriften van Henoch duidelijk een bescherming van de 
heiligen leren, in plaats van ze te verwijderen van de aarde, tijdens het oordeel waarover hij spreekt. Er is 
een mogelijkheid dat Mozes beïnvloed zou kunnen zijn door dit citaat uit Henoch's profetie toen hij een 
soortgelijke uitspraak deed in Deuteronomium 33: 2. 
 
Deuteronomium 33: 2 Hij zeide: De HERE is gekomen van Sinai en over hen opgegaan uit Seir; Hij is in 
lichtglans verschenen van het gebergte Paran en gekomen uit het midden van heilige tienduizenden; 
aan zijn rechterzijde zagen zij een brandend vuur 
Toen Mozes de uitspraak deed "hij kwam met tienduizenden heiligen", verwees hij naar de Heer die de 
kinderen van Israël uit Egypte bracht en hen de wet gaf. Judas lijkt dezelfde uitspraak te hebben gebruikt om 
Gods oordeel te beschrijven dat over de goddelozen zou komen als gevolg van hun ongehoorzaamheid aan die 
wet. Het is duidelijk uit de Schriften dat we hebben bestudeerd dat ongehoorzaamheid aan de wet de reden 
was voor het oordeel dat in 70 na Chr op Jeruzalem viel. Paulus openbaarde in het Nieuwe Testament dat de 
rechtvaardige en volmaakte Wet een vloek bracht aan het hele menselijke ras, omdat iedereen gezondigd had 
en tekortschoot in gehoorzaamheid aan zijn geboden. Dat is de reden waarom de boodschap van het Nieuwe 
Verbond om opnieuw door het bloed van Jezus te worden geboren de enige methode van redding werd voor de 
gehele mensheid - Jood en heiden. 
  
HIJ BELOOFDE DE HEILIGEN TE PHILADELPHIA, DAT ZE ZOUDEN WORDEN BEWAARD 
 Een andere tekst die sommigen proberen te gebruiken om aan te geven dat er een Pre-Tribulation Rapture is, 
is Openbaring 3:10. Daar schrijft Johannes aan de heiligen in Filadelfia en vertelde hen dat God belooft dat ze 
voor die ure der verzoeking zullen worden bewaard. Als we dit vers zorgvuldig bestuderen en het in de juiste 
context houden, wordt het duidelijk dat dit verwijst naar een verzoeking die ze binnenkort zouden aanschouwen 
en niet naar een tijd van verdrukking duizenden jaren weg.  
 
Openbaring 3: 10-11 Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u 
bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op 
de aarde wonen. 11  Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme 
  
Jezus vertelt de gemeente in Filadelfia dat, omdat zij Zijn woord hebben bewaard, Hij ze zal bewaren - niet 
verwijderen. Johannes schrijft naar die kerk en vertelt hen over wat ze in hun tijd zullen tegenkomen; hij schrijft 
dit niet duizenden jaren verderop aan een andere kerkgroep. De volgende tekst bewijst dit tijdsbestek omdat er 
staat dat Hij "snel" zou komen. Snel betekent het spoedig. De engel maakte dit tijdschema duidelijk vanaf het 
begin omdat hij zei dat hij sprak over dingen die 'binnenkort zouden gebeuren'. Dat betekent ook snel. Ik zal 
deze teksten later in deze les gedetailleerder behandelen. Laten we hier een paar bekijken: 
  
Openbaring 1:1 De Openbaring van Jezus Christus, die God aan hem gaf, om aan zijn dienaren dingen te 
laten zien die binnenkort moeten gebeuren; en hij zond en gaf het zijn engel door aan zijn knecht 
Johannes: 
 
Openbaring 1:3 Gezegend hij die leest, en zij die de woorden van deze profetie horen, en die dingen 
bewaren die erin zijn geschreven: want de tijd is nabij. 
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Wanneer je deze teksten bestudeert, kun je gemakkelijk zien dat ze de heiligen niet een opname naar de hemel 
leren om de verdrukking te ontvluchten, maar eerder om Gods kerk te bewaren tijdens de verdrukking. Het 
wordt ook duidelijk dat de meeste van deze teksten verwijzen naar de 70 n.Chr. verwoesting van Jeruzalem en 
de ontsnapping van de kerk naar de woestijn tijdens deze drie en een half jaar durende vernietiging zoals 
afgebeeld in Openbaring 12. 
  
HOE ZIT HET MET EEN TOEKOMSTIGE VERDRUKKING (TRIBULATIE)? 
De verwoesting van Jeruzalem heeft niet voor altijd een eind gemaakt aan alle vervolging tegen de Kerk, omdat 
de Bijbel zegt: "Zij die godvruchtig in Christus Jezus leven, zullen vervolgd worden", en "in deze wereld zult u 
verdrukking hebben." Veel mensen hebben vragen over het feit of de Kerk al dan geen zal tegenstand 
ondervinden van de Nieuwe Wereld Orde, of enige toekomstige verdrukking of vervolging ervaren. Deze vragen 
lijken te zijn geïntensiveerd in het licht van de situaties waarmee we momenteel worden geconfronteerd. 
Openbaring 20 spreekt wel van een tijd dat Satan zal worden toegestaan om de naties te gaan misleiden en 
hen tegen de heiligen op te zetten. Ik geloof en leer dat er tegenwoordig satanische krachten werken door 
mensen die tot doel hebben de kerk te vernietigen. Alle gelovigen moeten in staat zijn om deze krachten te 
herkennen, zodat ze beter kunnen weten hoe ze tegen hen kunnen bidden en ze kunnen verslaan door de 
kracht van Jezus Christus! Door deze profetieën uit hun historische context te halen en ze in de toekomst 
te plaatsen, geloof je dat deze huidige kwade machten geprofeteerd zijn om hier te zijn en daarom niet 
kunnen worden verslagen door gebed en vasten. Dit zorgt ervoor dat de kerk een defaitistische theologie 
gelooft waarin de kerk is voorbestemd om verslagen te worden en een snelle ontsnapping nodig heeft. 
  
De belangrijkste reden dat ik probeer de Kerk te onderwijzen over de ware interpretatie van Bijbelse profetieën 
is om hen te helpen deze moderne krachten gemakkelijker te herkennen en er tegen te bidden. God sprak tot 
me een paar jaar geleden in een lange gebedszitting en droeg mij op om door de kerk te gaan en dit slechte 
systeem aan hen te openbaren en mensen te werven die tegen dit systeem zouden bidden. In een latere les zal 
ik onthullen dat de Dispensationele Theologie een belangrijke rol speelt in deze misleiding en dat het met opzet 
voor dit doel in de Kerk is geplaatst. Ik heb antwoorden met betrekking tot deze moderne satanische complotten 
tegen de kerk, maar ze zijn te groot om in deze huidige les te behandelen. Ik zal deze kwesties echter 
behandelen in mijn lessen getiteld The Real Babylon the Great en The Web of Deception. 
  
JOEL'S HEILIGE GEEST UITSTORTING IN DE LAATSTE DAGEN 
Joël profeteerde zowel Pinksteren als Holocaust toen hij profeteerde over de uitstorting van Gods Geest op 
alle vlees, en de zon in duister en de maan in bloed verandert vóór de Dag des Heren. Petrus zei dat de 
uitspraken van Joel vervuld waren toen de Heilige Geest in Handelingen 2 neerkwam. Hij beweerde ook dat 
zijn uitstorting gebeurde in de "laatste dagen". Door dit te zeggen wisten ze dat het resterende gedeelte van 
Joël's profetie betreffende de Dag des Oordeels spoedig val op degenen die Gods koninkrijk hebben 
verworpen. Petrus heeft ons dit in Handelingen 2 geopenbaard. 
 
Handelingen 2: 16-18 maar dit is het, waarvan gesproken is door de profeet Joel: 17  En het zal zijn in de 
laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters 
zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouderen zullen dromen dromen: 18  
ja, zelfs op mijn dienstknechten en mijn dienstmaagden zal Ik in die dagen van mijn Geest uitstorten en 
zij zullen profeteren 
  
Toen begon hij de oordelen over het Oude Verbond en de verwerpers van het Nieuwe Verbond (Dagen van 
Wraak) te bespreken. 
 
Handelingen 2:19-21 En Ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden: 
bloed en vuur en rookwalm. 20  De zon zal veranderen in duisternis en de maan in bloed, voordat de 
grote en doorluchtige dag des Heren komt. 21  En het zal zijn, dat al wie de naam des Heren aanroept, 
behouden zal worden 
 
Het volk in het Nieuwe Verbond werd gered van de belegering van Jeruzalem, want toen ze de Gruwel der 
Verwoesting (de stad omringd met legers) zagen, vluchtten ze uit Jeruzalem, precies zoals Jezus hun had 
opgedragen. Het wordt heel duidelijk dat Jezus en de nieuwtestamentische schrijvers bijbelse beelden 
gebruikten om de vernietiging van Jeruzalem te beschrijven, het einde van het oude levitische 
aanbiddingstelsel en de verandering van wet naar genade. 
  
HET KONINKRIJK VAN GOD 
Laten we nu naar het tweede onderwerp kijken dat veel mensen niet volledig hebben bestudeerd - het 
Koninkrijk van God. 
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Mattheüs 3:1-2 In die dagen kwam Johannes de Doper, predikende in de woestijn van Judea, (2) En 
zeggende: Bekeert u; want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. 
 
Mattheüs 4:17 Vanaf die tijd begon Jezus te prediken en te zeggen: Bekeert u, want het koninkrijk van de 
hemel is nabij. 
 
Jezus zond toen zijn discipelen uit met dezelfde boodschap. 
 
Mattheüs 10: 7 En als gij gaat, predik, zeggende: Het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. 
 
Merk op dat zij allemaal predikten dat het Koninkrijk van God "nabij" was, en niet duizenden jaren verder. 
Dat betekent dat ze moesten verwijzen naar het kerkelijk koninkrijk. 
  
JEZUS ZEI ... 
Jezus gebruikte dezelfde terminologie toen Hij de nabijheid van Zijn Koninkrijk tot de mens beschreef. 
 
Mattheüs 12:28 Maar indien Ik door de Geest Gods de boze geesten uitdrijf, dan is het Koninkrijk Gods 
over u gekomen 
 
Johannes 18:36 Jezus antwoordde: Mijn koninkrijk is niet van deze wereld: als mijn koninkrijk van deze 
wereld was, dan zouden mijn knechten vechten, opdat ik niet aan de Joden zou worden overgeleverd: 
maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. 
 
Lucas 17:20-21 En op de vraag der Farizeeen, wanneer het Koninkrijk Gods komen zou, antwoordde Hij 
hun en zeide: Het Koninkrijk Gods komt niet zo, dat het te berekenen is [niet met uiterlijk gelaat]; 21 ook 
zal men niet zeggen: zie, hier is het of daar! Want zie, het Koninkrijk Gods is bij u [is inwendig in u] 
  
Jezus heeft duidelijk gezegd dat zijn koninkrijk een geestelijk koninkrijk is dat in de mens wordt gevonden en 
niet, zoals de meeste mensen het leren, een fysiek koninkrijk. Waar kreeg de mens dit idee van een fysiek 
koninkrijk van God? Ik vond het antwoord in een boek dat werd geschreven door Gershom Scholem, getiteld 
The Messianic Ideas of Judaism. Dit boek beweert zijn wortels te hebben in de Hebreeuwse Kabbalah, wat de 
joodse mystiek is, en de buitenbijbelse mondelinge tradities van de Hebreeuwse Talmoed. Scholem begint zijn 
boek door te onthullen dat ongelovige Joden niet in een 'geestelijk' Koninkrijk van God geloven. Ze geloven 
echter wel in een 'fysiek' koninkrijk van God op aarde. Hij verklaart verder dat dit toekomstige aardse Joodse 
koninkrijk gebaseerd is op het geloof dat Jezus, die ongelovige Joden " Messiah Ben Joseph " (zoon van 
Jozef) noemen, een mislukte valse Messias was die niets verloste en verwoesting naar Jeruzalem bracht. Ik 
ben bang dat een groot deel van de christelijke dispensatie-leringen die er zijn niet uit de Bijbel zijn 
voortgekomen, maar uit de door de joden meegevoerde Joodse theologie. Dit verheft de leer van ongelovige 
joden en mystici boven de waarheden van Jezus en zijn apostelen.  
  
Een van de belangrijkste leerstellingen van het dispensationalisme is dat God zijn Koninkrijk vertraagde 
omdat de joden Jezus 'koninkrijk verwierpen toen Hij het hun aanbood. Er zijn twee vragen die elke 
serieuze student van de Bijbel hierover zou moeten stellen.  
Ten eerste, waar leert de Bijbel dat Joden of welk ander volk dan ook voldoende macht over God hebben om 
Hem te dwingen Zijn Koninkrijk te vertragen?  
Ten tweede, waar zegt de Bijbel dat als een meerderheid van mensen, inclusief joden, weigerde Gods 
koninkrijk te accepteren, hij het begin zou uitstellen tot een andere tijd?  
Het antwoord op beide vragen is "nergens!" Dit gebrek aan bijbels bewijs laat duidelijk zien dat deze uitgestelde 
Koninkrijksleer niets meer is dan een door de mens gemaakte theorie, en omdat het met geen enkele 
Schrifttekst kan worden onderbouwd, en moet worden afgewezen. 
  
Een joodse apostolische broer stuurde me een exemplaar van een toespraak van senator Joe McCarthy waarin 
Senator McCarthy onthulde dat twee niet-christelijke groepen dit dispensationale onderwijs opzettelijk in 
de wereld hebben gezet. Dit toonde McCarthy aan, gedaan om onze kerken te misleiden en politieke en 
geestelijke gunst te schenken aan een natuurlijk volk in plaats van Gods geestelijke mensen, de Kerk. 
Hij noemde de aantekeningen in de Scofield-bijbel ook een van de belangrijkste instrumenten om deze 
misleiding te verspreiden. Grace Halsell onthulde in haar boek Forcing God's Hand veel van dezelfde 
factoren. (Het dwingen van Gods hand is beschikbaar door Rightly Dividing the Word.) Ik zal dit onderwerp in 
meer detail behandelen in twee lessen: The Real Babylon the Great en The Real Babylon the Great. 
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Het boek Romeinen en het Evangelie van Johannes laten beide zien dat het Koninkrijk van God geen fysiek 
koninkrijk op aarde is, maar een geestelijk koninkrijk is in de harten van de gelovigen. 
 
Romeinen 14:17 Want het koninkrijk van God is geen vlees en drank; maar gerechtigheid, vrede en 
vreugde in de Heilige Geest. 
 
Johannes 3:5 Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en 
Geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. 
 
Het is gemakkelijk om te zien dat Jezus en zijn apostelen geloofden dat het Koninkrijk van God de Geest van 
God was, inwonend in de harten van gelovigen nadat zij wedergeboren zijn en geen toekomstig koninkrijk op 
aarde. De apostelen schreven alsof het Koninkrijk van God iets was dat ze al hadden ontvangen in plaats van 
iets dat ze in de toekomst verwachtten te ontvangen. 
  

Kolossenzen 1:12-13 en dankt gij met blijdschap de Vader, die u toebereid heeft voor het erfdeel der 
heiligen in het licht. 13 Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht IN HET 
KONINKRIJK van de Zoon zijner liefde [staat in de verleden tijd]. 
 
Werpt dit het geloof weg...dat we de eeuwigheid met de Heer zullen doorbrengen na onze dood? Absoluut niet! 
Dat is de hoop en belofte van elke ware christen, maar het verandert niets aan het feit dat zijn kerk in de Bijbel 
het koninkrijk van God wordt genoemd. Ik onderricht niet de 'Koninkrijk Nu'-leer, zoals sommige mensen het 
leren, maar ik onderricht nu het Koninkrijk van de Kerk. 
 
Met deze punten vastgesteld, kun je begrijpen dat ZIJN "KOMEN IN DE WOLKEN" zich bezighoudt met ZIJN 
OORDEEL OP JERUZALEM en de VOLLEDIGE TOTSTANDBRENGING VAN ZIJN KONINKRIJK OP DE 
AARDE. 
  
 DE TIJDSTEKST GEGEVEN DOOR JEZUS EN ZIJN APOSTELEN 
Hier zijn meer uitspraken die Jezus en zijn apostelen maakten over Zijn komende oordeel. 
 
Matthew 24: 1-2 En Jezus ging uit en vertrok van den tempel; en Zijn discipelen kwamen bij Hem, om 
Hem de gebouwen des tempels te betonen. (2) En Jezus zeide tot hen: Ziet gijlieden niet al deze 
dingen? Voorwaar, Ik zeg u: Er zal hier niet één steen op de andere blijven, die niet zal worden 
neergeworpen. 
  
DIT WERD IN HUN DAGEN VERVULD 
Dit werd vervuld in hun tijd bij de verwoesting van Jeruzalem. Bijna alle profetie-leraren geloven dat dit werd 
vervuld in de tijd van de verwoesting van Jeruzalem. Het probleem begint wanneer ze proberen de volgende 
uitspraak in verschillende tijdsperioden te verdelen. 
 
Mattheüs 24:3 En toen Hij op de Olijfberg gezeten was, kwamen de discipelen tot hem in afzondering, 
zeggende: Vertel ons, wanneer zullen deze dingen zijn? En wat zal HET TEKEN zijn van uw komst en 
van het einde van de wereld? 
 
Merk op dat er staat: "Het teken" - enkelvoud - niet-tekenen "-meervoud. Besteed speciale aandacht aan dit 
punt. 
  
Marcus 13:4 Vertel ons, wanneer zullen deze dingen zijn? en wat zal HET TEKEN zijn wanneer al deze 
dingen zullen worden vervuld? 
 
Mattheüs 24:34 Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht [generatie] zal niet voorbijgaan voordat al deze dingen 
zijn vervuld. 
 
Deze uitspraken maken heel duidelijk dat deze gebeurtenissen niet verdeeld moeten zijn - als je de Schrift 
toestaat de Schrift te interpreteren. Strong's Concordance ondersteunt deze interpretatie in zijn definities van 
het Mattheüs 24: 3 woord "komen". 
 
KOMEN - Parousia (par-oo-see'-ah-Strong's NT: 3952). Er wordt gezegd dat het "van het onvoltooid deelwoord 
van NT: 3918; een nabij zijn, d.w.z. advent (vaak terugkeer, specifiek van Christus om Jeruzalem te straffen, 
of ten slotte de goddelozen); (impliciet) fysiek, aspect: KJV-komst, tegenwoordigheid. " 
 
DE DRIE GRIEKSE WOORDEN VERTAALDEN "WERELD" 
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Om te begrijpen hoe dit ook het einde van de wereld was, moet je de verschillen begrijpen in de drie Griekse 
woorden die in de King James (KJV) van de Bijbel met "wereld" worden vertaald. 
 
COSMOS - DE WERELD 
Het eerste Griekse woord waar we naar zullen kijken vertaald als wereld is ‘cosmos’. kosmos, (kos'-mos- 
Strong's 2889). Het wordt in Strong beschreven als: "de wereld (in een brede of enge zin, inclusief zijn inw., 
Verlicht of fig. [Mor.]): - sieren, wereld." Een voorbeeld hiervan is te vinden in Mattheüs 4 : 8. 
 
Mattheüs 4:8 Wederom nam de duivel Hem mede naar een zeer hoge berg en hij toonde Hem al de 
koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid; 
 
Dit betekent de 'fysieke aarde en haar bewoners'. Dit is ook de betekenis die de meeste mensen aan het woord 
'wereld' in het Nieuwe Testament geven, ongeacht welk origineel Grieks woord er wordt gebruikt; dit is een van 
de belangrijkste redenen voor alle gerelateerde verkeerde interpretaties van de Schriften. 
  

AION-HET TIJDPERK 
Een ander woord dat als wereld is vertaald is het Griekse woord aion (ahee-ohn'- Strong's 165): Strong's zegt 
dat het betekent: "een tijdperk; bij uitbreiding eeuwigheid (ook verleden); door impl. de wereld; spec. (Joods) 
een Messiaanse periode (heden of toekomst): - tijdperk, natuurlijk, eeuwig, (voor) ooit (-meer), [n-] ooit, (begin 
van de, terwijl de) wereld (begon, zonder einde). Comp. G5550.” 
 
Dit is het woord dat in Mattheüs 24:3 wordt gebruikt. Daarin wordt getoond dat ze naar het einde van het 
'tijdperk' vroegen en niet naar het einde van de 'cosmos' (aarde) zoals de meeste mensen proberen te 
onderwijzen. De Joden begrepen alleen dat er twee tijdperken waren: het huidige tijdperk waarin zij leefden en 
het komende tijdperk van hun Messias. Daarom vroegen ze niet naar het einde van de "cosmos", maar het 
einde van hun "aion" - of "joodse" tijdperk. Ze wilden weten wanneer hun Messias Jezus zou komen om 
Jeruzalem te veroordelen om haar oude aanbiddingsysteem te vernietigen. Dit zou, werd hun verteld, het teken 
voor de Joden en de wereld zijn dat Jezus nu in Zijn Koninkrijk regeert - wat de Kerk is. De volgende teksten 
bewijzen dat dit verwijst naar de laatste dagen van het Joodse tijdperk. 
  
Hebreeën 1:1-2 Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de 
profeten, heeft Hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon, 2  die Hij gesteld heeft tot 
erfgenaam van alle dingen, door wie Hij ook de wereld geschapen heeft; 
 
Dit geschrift noemt de tijd waarin zij leefden in de "laatste dagen". Dit verwijst naar de laatste dagen van het 
Joodse tijdperk van Wet-handhaving. 
 
Hebreeën 9:26 want dan had Hij dikwijls moeten lijden sinds de grondlegging der wereld; maar thans is 
Hij eenmaal, bij de voleinding der eeuwen, verschenen om door zijn offer de zonde weg te doen. 
  
Dit zegt dat Jezus aan het einde van de wereld stierf. Is dat ook nog toekomst? We weten dat dit onmogelijk 
is om op de toekomst van toepassing te zijn, aangezien Jezus bijna 2.000 jaar geleden stierf. De enige manier 
waarop deze tekst zinvol is, is te begrijpen dat de term 'wereld' hier wordt gebruikt als een verwijzing naar het 
tijdperk. Dit doet deze uitspraak zeggen dat de dood van Jezus ‘het tijdperk van de wet’ beëindigde. Dit was 
geen fysiek einde, maar een geestelijk einde, omdat God hun offers niet langer accepteerde. Dit einde bracht 
ook het Nieuwe Verbond van de Kerk, dat ook door het bloed van Jezus werd gekocht. 
  
ZIJN KOMST WAS IN DE BUURT EN WAS HIER IN HUN DAG GEBEUREN 
De taal van de Schrift laat zien dat hun schrijvers geloofden dat ze op dit moment in de laatste dagen waren. Ze 
geloofden ook dat ze zouden leven om Jezus terug te zien komen om het Joodse tijdperk te beëindigen, en om 
de rebellie van Jeruzalem te oordelen. Dit zijn enkele van de Schriften waarvan Futuristen zeggen dat de 
schrijvers van het Nieuwe Testament zich moeten vergissen toen de schrijvers ze schreven, omdat in de 
geest van de Futurist Jezus nog steeds niet is gekomen. Nogmaals, dit probleem wordt veroorzaakt door het 
feit dat ze niet erkennen dat Jezus en zijn apostelen verwezen naar Zijn komst in het oordeel om Jeruzalem te 
vernietigen als een "komst van de Heer." Dit doet de "opstanding op de laatste dag” niet verdwijnen. Het 
fiasco om de verschillen in deze twee gebeurtenissen niet herkennen, heeft veel verwarring gecreëerd, die 
momenteel met betrekking tot Bijbelprofetie bestaat. 
 
Hebreeën 10:25 Wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn, 
maar elkander aansporen, en dat des te meer, naarmate gij de dag ziet naderen. 
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Merk op dat dit vers zegt: "naarmate 'GIJ' (of 'JIJ') de dag ziet naderen. 'Dit is een verwijzing naar degenen 
die hem toen hoorden, en niet naar hen die in de toekomst nog enkele duizenden jaren weg waren! 
 
Hebr 10:37 Want nog een korte, korte tijd, en Hij, die komt, zal er zijn en niet op Zich laten wachten. 
 
Hij zei dat het niet lang meer zou duren en dat Hij eraan komt. Had hij ongelijk? Ik denk het niet. 
 
1 Petr 1:20 Hij was van tevoren gekend, voor de grondlegging der wereld, doch is bij het einde der tijden 
geopenbaard ter wille van u  
  

Petrus noemde het "het einde der tijden". Hij doelde op zijn tijd, niet op een tijd in de toekomst. 
 
1 Corinthiërs 10:11 Dit is hun overkomen tot een voorbeeld voor ons en het is opgetekend ter 
waarschuwing voor ons, over wie het einde der eeuwen [wereld; KJV]  gekomen is 
 
Paulus zei dat zij degenen waren over wie "het einden van de wereld zijn gekomen." Hij kon niet hebben 
gesproken over het einde van de fysieke wereld omdat het er nog steeds is, dus hij moet het gehad hebben 
over het einde van het Joodse tijdperk van Wet-houden. Hij doelde op een tijd waarin God een nieuwe zon, 
maan en sterren zou hebben. 
  
OIKOUMENE - DE BEKENDE WERELD 
Het laatste Griekse woord dat als wereld is vertaald is oikoumene  
(oy-kou-men'-ay- Strong's 3625). Strong's definieert het als: "land, d.w.z. de (terreinen deel van de) wereld; 
spec. het Romeinse rijk: -aarde, wereld. " Een voorbeeld hiervan vinden we in Mattheüs 24. 
 
Mattheüs 24:14 En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een 
getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn. 
 
De meeste geleerden zeggen dat oikoumene in de meeste gevallen verwijst naar het bewoonde deel van de 
aarde, hun bekende bewoonde deel, of meer specifiek het Romeinse rijk van hun tijd. Een korte blik op de 
volgende zeven bijbelteksten zal aantonen dat de profetie in Mattheüs 24:14 werd vervuld vóór de 
vernietiging van Jeruzalem in de 70 n.Chr. 
  
Romeinen 1:8 In de eerste plaats dank ik mijn God door Jezus Christus over u allen, omdat in de gehele 
wereld van uw geloof gesproken wordt. 
 
Romeinen 10:18 Maar ik vraag: hebben zij het dan niet gehoord? Zeer zeker: Over de ganse aarde is hun 
geluid uitgegaan en tot de einden der wereld hun woorden. 
 
Coll 1:5-6 om de hoop, die voor u is weggelegd in de hemelen. Daarvan hebt gij tevoren gehoord in de 
prediking der waarheid, het evangelie, 6 dat tot u gekomen is. Immers, in de gehele wereld draagt het 
vrucht en wast het op, zoals ook bij u, sedert de dag, dat gij het gehoord hebt en de genade Gods in 
waarheid hebt leren kennen; 
  
Coll 1:23 indien gij slechts wel gegrond en standvastig blijft in het geloof en u niet laat afbrengen van de 
hoop van het evangelie, dat gij gehoord hebt en dat verkondigd is in de ganse schepping onder de 
hemel, en waarvan ik, Paulus, een dienaar geworden ben; 
 
Romeinen 16:25-26 Hem nu, die bij machte is u te versterken (naar mijn evangelie en de prediking van 
Jezus Christus, naar de openbaring van het geheimenis, eeuwenlang verzwegen, 
26  maar thans geopenbaard en door profetische schriften volgens bevel van de eeuwige God tot 
bewerking van gehoorzaamheid des geloofs bekendgemaakt onder alle volken): 
 
Deze bijbelteksten laten zien dat het gebod om het evangelie te prediken tot de 'gehele' de wereld - hun wereld 
- al was voltooid. Dit bracht geen hindernissen in de weg van Jezus die in hun dagen kwam om Zijn oordeel uit 
te voeren. Daarom werkten de discipelen des te meer om het evangelie te verkondigen aan allen - Jood en 
heiden - die hen in hun bekende wereld zouden horen - het Romeinse rijk. Deze last was zwaar omdat ze 
wilden dat elke ziel die rebelleerde tegen Jezus 'Nieuwe Verbond een kans kreeg om wedergeboren te worden 
vóór Zijn komst. 
  
Eén ding dat een persoon zal helpen dit te begrijpen is om de verschillen te beseffen tussen de boodschappen 
van Mattheüs 24:14 en de Grote Opdracht van Mattheüs 28:19.  
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Mattheüs 24:14 vertelt ons dat het evangelie als een getuige aan alle naties moest worden gepredikt, dus als zij 
zijn waarheden verwierpen, zou het daardoor als een getuige tegen hen worden.  
De Grote Opdracht van Mattheüs 28:19 gebiedt de kerk om het evangelie aan de hele wereld te prediken om 
discipelen onder de toehoorders te maken. Het evangelie, als een getuige die de excuses van een 
opstandige persoon voor God verwijdert, spreekt van een ander doel dan het onderichten van deze waarheden 
om iemand een discipel van Jezus te maken. 
  
"De gehele wereld" betekende de bewoonde wereld die zij in hun tijd kenden. Sommige mensen zeggen dat 
de vervulling van Bijbelse profetie in de toekomst moet zijn als het nooit letterlijk aan de hele wereld is gebracht. 
Wat als u dezelfde logica op de volgende twee teksten gebruikte? 
 
Lucas 2:1 En het geschiedde in die dagen, dat er een bevel uitging vanwege keizer Augustus, dat de 
gehele wereld (SVV, KJV)  moest worden ingeschreven. 
  
Je moet dan ook zeggen dat deze Schrift toekomstig is, omdat de gehele aarde nog nooit is belast. We weten 
dat dit toekomstige tijdskader niet waar kan zijn. Deze tekst was duidelijk enkel van toepassing op het 
Romeinse Rijk en werd in die tijd zeker vervuld. Ditzelfde geldt voor de volgende tekst. 
 

Handelingen 11:28 en een uit hen, genaamd Agabus, stond op en gaf door de Geest te kennen, dat een 
grote hongersnood zou komen over de gehele wereld [SVV, KJV], die dan ook gekomen is onder 
Claudius Caesar. 
  
Sommigen stellen dat de 'gehele wereld' nog nooit een wereldwijde hongersnood heeft meegemaakt, maar 
deze Schrift moet ook naar de toekomst verwijzen. Zo’n redenering is precies waarom sommigen de eenvoud 
van de waarheden missen die te vinden is in het boek Openbaring en andere gelijkaardige bijbelteksten. Je 
moet verder gaan dan het oppervlak van deze woorden en hun waarheden definiëren binnen de context waarin 
ze zijn geschreven. Als je dat hier niet hebt gedaan, verander je de ware betekenis van deze tekst volledig. 
Maar de resterende context vertelt ons dat het gebeurde in de dagen van Claudius Caesar. We kunnen 
daardoor met zekerheid weten dat het voor hun tijd was, en niet geschreven was voor een toekomstige tijd. Zou 
het laatste deel van deze tekst waarin wordt verklaard dat de periode is verstreken, zouden futuristen 
ongetwijfeld proberen te zeggen dat deze hongersnood nog steeds toekomstig is.  
  
MATTHÉÜS’ EN LUCAS' VERSLAGLEGGING VAN DE ‘GRUWEL DER VERWOESTING’ 
Mattheüs 24:15 geeft het sleutelwoord om de tijd van het einde te herkennen - de gruwel der verwoesting. 
Lucas onthulde dat dit gebeuren: de legers zijn die Jeruzalem omringen. Dat is precies wat de vroege kerk 
zag en daardoor wist te vluchten naar veiligheid voordat het komende oordeel over Jeruzalem plaatsvond. 
Om dit te bewijzen, moeten we het relaas van Mattheüs vergelijken met die van Lucas over dit onderwerp. 
 
Mattheüs 24:15 Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniel gesproken 
is, op de heilige plaats ziet staan (wie het leest, geve er acht op). 
  
Merk op dat Jezus zei: " Wanneer gij dan ziet...." Dit betekende dat de mensen tot wie Jezus sprak in die tijd 
het in hun tijd zouden zien. Het bewijs dat dit niet kan verwijzen naar een of andere toekomstige antichrist die 
dierenoffers stopt, is te vinden in de volgende verzen. 
 
Mattheüs 24:16 laten dan wie in Judea zijn, vluchten naar de bergen; 
 
Dit verwijst naar de landelijke gebieden van Judea. Hoe konden mensen in deze gebieden zien wat er in de 
tempel gebeurde? Ze konden het niet. Maar ze konden zien wat het ware teken was: een Romeins leger rond 
Jeruzalem. 
 
Mattheüs 24:17 Wie op het dak is, ga niet naar beneden om zijn huisraad mede te nemen. 
 
Mensen hebben dit toegepast op een opname (rapture) van de kerk, maar dit is niets meer dan dat Jezus zijn 
volk vertelt dat hij moet opschieten en de stad Jeruzalem moet verlaten voordat hij haar oordeelt. 
 
Mattheüs 24: 18-20 18 en wie in het veld is, kere niet terug om zijn kleed mede te neme. 19  Wee de 
zwangeren en de zogenden in die dagen. 20  Bid, dat uw vlucht niet in de winter valle en niet op een 
sabbat 
  
Jezus zou enkel zo'n waarschuwing geven omdat Hij wist dat er, toen dit oordeel plaatsvond, er nog steeds 
enkelen zouden zijn die nog steeds bezig waren met de Joodse Wet en zijn gebruiken. Hoe kunnen we dit 
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weten? Eenvoudig omdat de tegenzin van de ongelovige Jood om het Nieuwe Verbond van Jezus te 
aanvaarden juist de reden was dat Hij een oordeel tegen hen had uitgesproken. 
 
Mattheüs 24:21 Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der 
wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal. 
 
Jezus liet degenen tot wie Hij sprak weten dat zij degenen waren die het heidense leger rondom Jeruzalem 
zouden zien. Toen zij dit zagen, moesten zij uit die stad ontsnappen omdat Jezus zei dat daar een grote 
verdrukking kwam die nog nooit eerder was gezien en nooit meer zou worden gezien. Zou iemand leren dat 
deze verdrukking in een toekomstige tijd valt, dan moet hij de tijdreferenties van deze Schriften en de voor de 
hand liggende context waarin Jezus tot hen sprak negeren. 
 
Josephus zegt in zijn Volume One of the Works of Josephus: "...Terwijl de oorlog die de Joden met de 
Romeinen hebben gevoerd de grootste van alle die is geweest, niet alleen zoals die in onze tijd zijn 
geweest, maar, in zekere zin, waarover ooit van werd gehoord; waarin steden hebben gevochten tegen 
steden, of naties tegen naties....". 
 
Sommige mensen beweren tegenwoordig herhaaldelijk dat verschillende hedendaagse gebeurtenissen de 
grootste profetische vervulling zijn geweest sinds de kruisiging van Christus. Men moet zich dan afvragen hoe 
dit mogelijk kan zijn met elke moderne gebeurtenis sinds Jezus zelfs zei: "... want dit zijn de dagen van 
vergelding, waarin alles wat geschreven is, in vervulling gaat...." (Lucas 21:22) Verder wanneer men 
Mattheüs 24:21 met deze woorden van Josephus vergelijkt, is het gemakkelijk in te zien dat dit gebeuren 
ongetwijfeld de grootste profetische vervulling was sinds de kruisiging van Christus. 
 
Lucas deed dezelfde uitspraak als Mattheüs betreffende de gruwel der verwoesting, behalve dan dat hij 
onthulde wat de gruwel der verwoesting was. 
 
Lucas 21:20 En wanneer gij ziet, dat Jeruzalem door krijgslieden omsingeld is, zo weet, dat de verwoesting 
daarvan nabij is. 
 
Dit is dezelfde uitspraak als Mattheüs, behalve dat Lucas de bewoording "gruwel der verwoesting" verving door 
wat het eigenlijk was: "Jeruzalem omsingeld met legers." Als je de hele Schrift als goddelijk geïnspireerd 
beschouwt, dan behoeft dit schrift geen verdere interpretatie aangezien het geen ruimte laat voor giswerk. Hier 
in Lucas zegt Jezus duidelijk dat het instrument dat Hij zou gebruiken om de verwoesting te brengen het 
Romeinse leger was dat Jeruzalem zou omsingelen ter voorbereiding op haar vernietiging.  
  
De Gruwel was eigenlijk de gruwelijke zonden van Israël, die in Ezechiël 8 en 16 worden geopenbaard. Het 
oordeel wordt echter uitgevoerd door een heidens leger, precies zoals God in het verleden altijd heeft gedaan. 
Dit is het oordeel dat wordt gebracht over degenen die het zegel van God weigerden. Het Nieuwe Testament 
openbaart dit zegel als het zegel van water en geest, dat is afgebeeld in Ezechiël 9. Dit zegel is hetzelfde als 
dat wordt gevonden op de 144.000 van Openbaring. Ze hadden de nieuwe geboorte ondervonden, wat 
betekent dat ze het zegel van God op hen hadden. Daardoor ontsnapten ze aan de oordelen van de Wet 
die op Jeruzalem werden uitgevoerd. Openbaring 14:1-6 zegt dat deze mensen de eerstelingen voor God en 
het Lam waren. Ze waren ook dezelfde mensen die het eeuwige evangelie predikten dat in Handelingen 2:38 
wordt beschreven. Zowel Paulus als Jacobus bevestigden dat de vroege kerk de eersteling van de Geest 
was. 
 
Romeinen 8:23 En niet alleen zij, maar ook wij zelf, wij, die de Geest als eerste gave ontvangen hebben, 
zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap: de verlossing van ons lichaam  
 
Jacobus 1:18 Naar zijn raadsbesluit heeft Hij ons voortgebracht door het woord der waarheid, om in 
zekere zin eerstelingen te zijn onder zijn schepselen 
  
Gods gebruik van getallen in de Schrift heeft een boodschap die belangrijk voor ons is. Om u een voorbeeld te 
geven, moet u eerst kijken naar de manier waarop de Schriften het getal twaalf gebruiken. Twaalf wordt 
erkend als Gods volmaaktheid in de kerk. Je kunt deze waarheid over twaalf echt zien in de beschrijvingen 
die over het Nieuwe Jeruzalem zijn geschreven, zoals te vinden is in Openbaring 21. Daar is alles in twaalf of 
veelvouden van twaalf, en als je er 1.000 (een getal oneindige volmaaktheid) neemt, en vermenigvuldigt met 12 
krijg je 12.000. Als je die 12.000 neemt en het vermenigvuldigt met 12, krijg je 144.000. Het getal 144.000 is 
een symbolisch beeld van degenen in de kerk die verzegeld zijn door de prediking van het evangelie.  
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Zeven is ook een getal dat veel belang hecht aan Gods Woord. Het is ook Zijn getal van volmaaktheid. Als je 
10 neemt (een getal dat een oneindige volmaaktheid symboliseert) en het vermenigvuldigt met 7, krijg je 70. 
Neem deze 70 en vermenigvuldig het met 7 en je krijgt 490, precies het aantal keren dat Jezus tegen Petrus zei 
dat hij moet vergeven; het is ook het aantal jaren dat volgens Daniel's 70 weken durende profetie zou 
plaatsvinden voordat volmaakte vergiffenis naar alle naties kan komen. Deze vergeving is door het bloed van 
de Messias Jezus Christus allemaal bereikt. Deze getallen zijn belangrijk omdat ze ons helpen beter te 
begrijpen waar deze profetische passages naar verwijzen. Een voorbeeld hiervan is de 144.000. Sommigen 
beweren dat dat 144.000 mensen zijn dat ergens in de toekomst nog moet gebeuren. Als dat waar zou zijn, dan 
zouden ze de laatste vruchten zijn en niet de eerstelingen zoals Romeinen 8:23, Jakobus 1:18 en 
Openbaring 14:4 ze beschrijven. De 144.000 werden door Jezus in Lucas 21 en Mattheüs 24 gewaarschuwd 
om uit Jeruzalem te vluchten toen zij het naderende oordeel zagen en de woestijn ingingen. Zij waren dezelfde 
die werden verzegeld door de Heilige Geest en wedergeboren in Jezus 'Naam. 
  

Lucas 21:21 Laten dan die in Judea zijn, vluchten naar de bergen, en die binnen de stad zijn, de wijk 
nemen, en die op het land zijn, er niet binnengaan. 
 
Dit is dezelfde tekst als die in Mattheüs 24 staat. Deze mensen die op het platteland zijn zullen het Romeinse 
leger zien komen, en wanneer ze dat doen, moeten ze wegvluchten van hen en vanuit Jeruzalem. 
  
Lucas 21:22 want dit zijn de dagen van vergelding, waarin alles wat geschreven is, in vervulling gaat. 
 
Zou men het Nieuwe Testament in twijfel willen trekken? Is het juist? Was het echt zo dat tegen de tijd dat deze 
gebeurtenis werd voltooid, "alle dingen" die in het Oude Testament werden geschreven (tenminste m.b.t. dit 
onderwerp) zouden zijn vervuld? Of durf je te kiezen voor de critici die beweren dat de uitspraak van Jezus 
onjuist was? 
  
Lucas 21:23 Wee de zwangeren en de zogenden in die dagen! Want er zal grote nood zijn over het land 
en toorn over dit volk. 
 
Ook hier weer wordt er niet gesproken over opname (rapture). Een zwangere vrouw kan net zo gemakkelijk 
opgenomen worden als iemand die dat niet is. Dit spreekt over het ongemak dat ze zouden ervaren tijdens het 
vluchten, en de moeilijkheden die iemand zou hebben om aan Gods oordelen tijdens het reizen met een klein 
kind te proberen te ontsnappen. 
 
Lucas 21:24 en zij zullen vallen door de scherpte des zwaards en als gevangenen weggevoerd worden 
onder alle naties, en Jeruzalem zal door heidenen vertrapt worden, totdat de tijden der heidenen zullen 
vervuld zijn. 
  
Ik wil graag deze "tijden van de heidenen" uitleggen, maar laat me eerst het feit benadrukken dat degenen die 
niet door de scherpte van het zwaard zijn gevallen, weggevoerd werden naar alle naties, het definitieve 
bewijs is dat dit schriftgedeelte verwijst naar de 70 n.Chr. verdrukking en niet naar een of andere laatste 
toekomstige verdrukking aan het einde van het Kerk-tijdperk. Ik zeg dit omdat dispensationalisten leren dat 
Jezus aan het einde van deze verdrukking zal komen om de Joden te redden en zijn 1000-jarige 
regeringsperiode te beginnen. Dit futuristische scenario laat geen tijd voor hen die het zwaard gespaard hadden 
om weggevoerd te worden naar alle naties, maar we vinden een volmaakte vervulling hiervan tijdens de 70 AD 
vernietiging van Jeruzalem. Tijdens dit beleg werden 1,1 miljoen Joden gedood en meer dan 900.000 
gevangenen werden weggeleid en verspreid onder alle naties. Ik zal dit onderwerp in meer detail bespreken 
tijdens mijn les over The Great Tribulation. 
  
De verzen die in Lucas 21 worden gevonden en die overeenkomen met die van Mattheüs 24, zijn de exacte 
vervulling van die verzen die bekend staan als het Hooglied van Mozes (Deuteronomium 32). Bedenk dat we 
eerder hebben laten zien dat we ook het lied van Mozes en het Lied van het Lam in het boek Openbaring 
vinden. Het Lied van het Lam is het lied van de verlosten van Jezus. Het lied van Mozes is een lied over het 
oordeel dat God zei dat Hij zou brengen tegen degenen die Hem als hun Messias verwierpen, en tegen 
degenen die de dienaren die Hij zond doodden. God zei dat dit oordeel de vernietiging van Jeruzalem en haar 
aanbiddingsysteem zou zijn. Dat gebeurde tijdens de laatste Joodse generatie die onder de wet leefde, en die 
Joden waren degenen die ook deze afschuwelijke afwijzingen van de waarheid vervulden. Veel van de taal 
van Deuteronomium 32 is exact dezelfde taal die het boek Openbaring gebruikt om de val van Babylon 
(Jeruzalem) te beschrijven. In Deuteronomium 32: 41-43 zegt God duidelijk dat Hij wraak zal sturen (dit zijn 
de "Dagen van de Wraak") voor degenen die Hem haten en dat Hij zal doden met het zwaard en gevangenen 
zal nemen. Hij zal ook het bloed van Zijn dienaren wreken door wraak te nemen op hun vijanden en genade te 
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hebben voor Zijn ware volk. Wanneer u dat vergelijkt met Openbaring 18:20, 24; 19: 2, vind je dezelfde 
bewoording  
  
Deuteronomium 32: 41-43 als Ik mijn bliksemend zwaard wet, en mijn hand grijpt naar het gericht, dan zal 
Ik wraak oefenen aan mijn tegenstanders, en vergelding brengen over wie Mij haten. 42 Ik zal mijn pijlen 
dronken maken van bloed, en mijn zwaard zal vlees verslinden: het bloed der verslagenen en der 
gevangenen, de harige hoofden der vijanden. 43 Jubelt, gij natien, om zijn volk, want Hij wreekt het 
bloed van zijn knechten, Hij oefent wraak aan zijn tegenstanders en verzoent zijn land, zijn volk. 
 
20 Wees vrolijk over haar, gij hemel en gij heiligen, en gij apostelen en profeten, want God heeft uw 
rechtzaak tegen haar berecht. 24  en in haar werd gevonden het bloed van profeten en heiligen en van 
allen, die geslacht zijn op de aarde 
  
Openbaring 19:2 want waarachtig en rechtvaardig zijn zijn oordelen, want Hij heeft de grote hoer 
geoordeeld, die de aarde met haar hoererij verdierf, en Hij heeft het bloed zijner knechten van haar hand 
geeist 
 
Vergelijk dit met Paulus 'uitspraak in 1 Tessalonicenzen 2: 14-16. 
 
1 Thess 2:14-16 Want gij, broeders, zijt navolgers geworden van de gemeenten Gods in Christus Jezus, 
die in Judea zijn, omdat ook gij hetzelfde te verduren hebt gehad van uw eigen volksgenoten als zij van 
de Joden, 15  die zelfs de Here Jezus en de profeten gedood en ons tot het uiterste vervolgd hebben, 
die Gode niet behagen en tegen alle mensen ingaan, 16  daar zij ons verhinderen tot de heidenen te 
spreken tot hun behoud, waardoor zij te allen tijde de maat hunner zonden vol maken. De toorn is over 
hen gekomen tot het einde 
  
God zei duidelijk in Deuteronomium 31:29 dat dit lied van Mozes ging over het kwaad dat Israël in de 
laatste dagen zou overkomen, en Deuteronomium 32: 5, 20 onthulde dat het met een bepaalde generatie zou 
gebeuren. Jezus waarschuwde in Mattheüs 23:33 & 36 dat dit zou gebeuren met de generatie Joden waarmee 
Hij in die tijd sprak. Terwijl je deze passages vergelijkt, wordt hun profetische interpretatie zo gemakkelijk te 
zien dat ik me niet kan afvragen hoe iemand door de mens gemaakte onbijbelse dispensationalistische leringen 
van Darby, Larkin, Scofield en Pentecost kon blijven geloven en Zijn Bijbel, ondanks deze duidelijke leringen 
van Jezus. 
 
DE TIJD VAN DE HEIDENEN 
Sommigen onderwijzen dat deze "tijd der heidenen" (Lucas 21:24) verwijst naar de tijd van het heidense 
Kerk-tijdperk. Het probleem is dat er geen "heidense" kerktijdperk is sinds de kerk van Jezus Christus 
duidelijk in de Schrift wordt uitgelegd als zijnde Jood en heiden samen in één lichaam. De Schrift maakt 
duidelijk dat een Jood niet is afgesneden van de redding van Jezus Christus. Ze kunnen de Heilige Geest nu 
gemakkelijk ontvangen mits zij - net als iedereen - in Jezus geloven en Zijn boodschap van redding accepteren. 
Het is de wil van Jezus dat ze nu allemaal opnieuw geboren worden! Ze zijn niet afgesneden behalve dan door 
hun eigen ongeloof. 
 
Ik geloof dat deze verwijzing naar de "tijd van de heidenen" de tijd is die God aan de heidenen toekende voor 
de verwoesting van Jeruzalem. In de generatie die volgde op zijn 70 weken durende profetie, beschreef Daniel 
deze keer als een oorlog die niet zou eindigen voordat er een totale vernietiging van de stad Jeruzalem en de 
tempel was. Dit beleg werd geprofeteerd dat het ongeveer 42 maanden zou duren, en volgens de geschiedenis 
was dit ook zo.   
  
42 MAANDEN 
Kijk naar deze 42 maanden in Bijbelse profetie. 
 
Openbaring 11:1 En mij werd een riet gegeven, een staf gelijk, met de woorden: Sta op en meet de 
tempel Gods en het altaar en hen, die daarin aanbidden. 
 
Hier scheidt God het Nieuwe Jeruzalem - de ware Kerk - van het oude Jeruzalem. 
 
Openbaring 11:2 Maar laat de voorhof, die buiten de tempel is, erbuiten, en meet die niet; want hij is aan 
de heidenen gegeven; en zij zullen de heilige stad vertreden, tweeenveertig maanden lang. 
  
Hij zegt: "Ik wil niet dat je de oude stad meet, want het is niet langer de exclusieve stad van Mijn aanbidding. 
Maar ik wil wel dat je Mijn ware tempel, de Kerk, Mijn ware eredienst meet, want wat zich buiten deze 'Heilige 
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Stad' bevindt, maakt er niet langer deel van uit. 'God laat dat ook zien omdat Jeruzalem niet langer de plaats is 
van Zijn het ware eredienstsysteem, zij zal zijn, "vertreden van de heidenen" gedurende 42 maanden. Dit werd 
een paar jaar later in 70 n.Chr. Vervuld. Deze tekst is een van de "bewijzen" die kunnen helpen bewijzen dat 
het boek Openbaring waarschijnlijk ergens in de vroege jaren 60 en vóór de val van Jeruzalem werd 
geschreven. De reden waarom ik dit zeg is omdat, als de tempel en de stad nog niet stonden toen het werd 
geschreven, dit schriftgedeelte geen enkele betekenis zou hebben gehad voor de lezers van Johannes. De 
profeet Daniël is het eens met deze periode van 42 maanden in het twaalfde hoofdstuk van zijn profetie. 
 
Daniel 12: 6-7 en de een zeide tot de man die met linnen klederen bekleed was en zich boven het water 
van de rivier bevond: hoelang toeft het einde dezer wonderbare dingen? 7  Toen hoorde ik de man die 
met linnen klederen bekleed was en zich boven het water van de rivier bevond, zweren bij Hem die 
eeuwig leeft, terwijl hij zijn rechterhand en zijn linkerhand naar de hemel hief: Een tijd, tijden en een 
halve tijd; en wanneer er een einde komt aan het verbrijzelen van de macht van het heilige volk, dan 
zullen al deze dingen voleindigd zijn. 
 
Elke bijbelleraar waar ik ooit heb gestudeerd of van heb gehoord, zegt altijd dat dit de drie en een half jaar 
durende Grote Verdrukking is. Het probleem is dat ze de verdrukking meestal ergens in de toekomst plaatsen in 
plaats van dat ze blijven in het tijdsbestek waarin de Bijbel zegt dat het zou moeten blijven - de generatie die 
leefde tijdens de 70 n.Chr. val van Jeruzalem. 
  
Daniël 12: 8-9 Ik nu hoorde het wel, maar begreep het niet en zeide: Mijn heer, waarop zullen deze 
dingen uitlopen? 9  Doch hij zeide: Ga heen, Daniel, want deze dingen blijven verborgen en verzegeld 
tot de eindtijd. 
 
Er staat: "tijd van het einde", niet "einde der tijden." Aan Daniel werd geopenbaard dat er 7 zeventig- 490 jaar 
zouden zijn - waaraan voldaan zou moeten zijn voordat dit zou gebeuren. De Bijbel laat zien dat dit precies is 
wat plaatsvond omdat het midden in deze zeventigste week was dat Jezus werd gekruisigd en dat alles wat 
Daniel schreef over deze 70 weken voltooid was. De tijd van het einde zou zijn tijdens de generatie die volgde 
op de dood van Jezus. De geschiedenis onthult dat de drie en een half jaar belegering van Jeruzalem begon in 
het voorjaar van 67 na Chr, en eindigde rond september van 70 na Chr. Dat maakt dat die belegering ongeveer 
42 maanden heeft geduurd. Sommige auteurs beweren dat de datum in september waarin deze oorlog feitelijk 
eindigde, consistent is met de 1.335 dagen van Daniël 12:12. 
  
VERGELIJK DE TIJDSTEKST VAN DANIEL EN OPENBARING 
Laten we deze bijbelteksten van Daniël vergelijken, die het bevel hadden om verzegeld te worden tot de tijd van 
het einde, met de taal van Openbaring. 
 
Daniël 12:9 Doch hij zeide: Ga heen, Daniel, want deze dingen blijven verborgen en verzegeld tot de 
eindtijd. 
 
Ik geloof dat Johannes het boek dat Daniel meer dan 500 jaar eerder had verzegeld opende. Johannes deed dit 
omdat "de tijd van het einde" en niet het "einde der tijden" nabij was. Deze tijdsperiode wordt vastgelegd in 
Daniël 12:7 als zijnde "tijd, tijden en een half." Het zou resulteren in de verstrooiing van het heilige volk en een 
einde maken aan alle andere dingen die geprofeteerd waren.  
  
Daniël 12:7 Toen hoorde ik de man die met linnen klederen bekleed was en zich boven het water van de 
rivier bevond, zweren bij Hem die eeuwig leeft, terwijl hij zijn rechterhand en zijn linkerhand naar de 
hemel hief: Een tijd, tijden en een halve tijd; en wanneer er een einde komt aan het verbrijzelen van de 
macht van het heilige volk, dan zullen al deze dingen voleindigd zijn. 
 
Laten we dit nu vergelijken met de bewoordingen en TIJD TEKST van het boek Openbaring. 
 
Openbaring 1:1 Openbaring van Jezus Christus, welke God Hem gegeven heeft om zijn dienstknechten 
te tonen hetgeen weldra moet geschieden, en welke Hij door de zending van zijn engel aan zijn 
dienstknecht Johannes heeft te kennen gegeven  
 
Hij zei niet dat dit 2000 tot 3000 jaar in de toekomst zou gaan gebeuren. Hij zei dat dit "binnenkort" gebeurde. 
 
Openbaring 1:3 Zalig hij, die voorleest, en zij, die horen de woorden der profetie, en bewaren, hetgeen 
daarin geschreven staat, want de tijd is nabij. 
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Hij zei dat de tijd "nabij is". Vergelijk de bewoording "bij de hand" met het gebruik ervan in de rest van het 
Nieuwe Testament, en je zult ontdekken dat dit een verwijzing is naar het dichtbij zijn, niet ver weg, iets dat 
binnenkort moest plaatsvinden. 
 
Openbaring 1:7 Zie, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien, ook zij, die Hem hebben 
doorstoken; en alle stammen der aarde zullen over Hem weeklagen. Ja, amen. 
  
Hoe zullen degenen die Hem doorstoken (gekruisigd) hebben Hem gaan zien tenzij zij op die dag nog in leven 
zijn? Deze vervulling is onmogelijk als dit verwijst naar een tijd in de toekomst. Het is gemakkelijk te vervullen 
als dit naar zijn komst in hun generatie zou verwijzen. Het woord 'aarde' is hier hetzelfde woord dat 'land' 
betekent en wordt normaal gesproken gebruikt met betrekking tot de stammen van het land Israël.  
 
Velen stellen dat de Joden die zich op Jezus richten toekomst hebben, omdat zij beweren dat dit gebeuren de 
vervulling is van Zacharia 12:10. Voor de futuristische denkwijze die de hele tijd door Dispensational Theology 
is onderwezen, lijkt dit allemaal zo goed te passen. Het probleem is dat dit standpunt ingaat tegen de 
interpretatie van de Apostelen zoals vastgelegd in het Nieuwe Testament. De apostel Johannes citeerde 
Zacharia 12:10 in Johannes 19:37 en beweerde dat het werd vervuld in de tijd van Jezus 'kruisiging, wat op zijn 
beurt resulteerde in de uitstorting van de' geest van genade '. 
  
Johannes 19: 33-37 maar toen zij bij Jezus gekomen waren en zagen, dat Hij reeds gestorven was, 
braken zij zijn benen niet, 34  maar een van de soldaten stak met een speer in zijn zijde en terstond 
kwam er bloed en water uit. 35  En die het gezien heeft, heeft ervan getuigd en zijn getuigenis is 
waarachtig en hij weet, dat hij de waarheid spreekt, opdat ook gij gelooft. 36  Want dit is geschied, 
opdat het schriftwoord zou vervuld worden: Geen been van Hem zal verbrijzeld worden. [Psalms 34:20 
Hij bewaart al zijn gebeente; niet een van hen is verbroken.] 37  En weder zegt een ander schriftwoord: Zij 
zullen zien op Hem, die zij doorstoken hebben. [Zacharia 12:10] 
 
Zacharia 12:10 Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de Geest der 
genade en der gebeden; zij zullen hem aanschouwen, die zij doorstoken hebben, en over hem een 
rouwklacht aanheffen als de rouwklacht over een enig kind, ja, zij zullen over hem bitter leed dragen als 
het leed om een eerstgeborene 
  
De apostel Johannes geeft een zeer duidelijke en nauwkeurige interpretatie met betrekking tot de vervulling van 
Zacharia 12:10. Hij zei zelfs in Johannes 19:36 dat "deze dingen gedaan waren, dat de Schriften vervuld 
moesten worden." Een persoon wordt dan geconfronteerd met de keuze om de historische interpretatie te 
accepteren die in het Nieuwe Testament gegeven wordt door de apostel Johannes, of de recente futurist 
interpretatie gegeven door Scofield, Larkin, Pinksteren, Darby en andere volgers van hun Dispensationele 
leringen. Een zorgvuldig onderzoek van de Dispensationalistische gezichtspunten, zoals ik heb gedaan in The 
Web of Deception, zal onthullen dat veel Dispensational leringen überhaupt geen Bijbelse basis hebben, of 
wanneer het de Schrift gebruikt, het is rechtstreeks in tegenspraak met de manier waarop Jezus en de 
Apostelen interpreteerden veel van dezelfde bijbelteksten uit het Oude Testament. Deze inconsistentie is de 
reden waarom ik de beslissing heb genomen om de interpretaties van de oudtestamentische bijbelteksten in het 
Nieuwe Testament door Jezus en zijn apostelen te volgen, in plaats van de interpretaties van het 
dispensationalisme, en om bijbels beeldmateriaal van het Oude Testament te gebruiken bij het interpreteren 
van dezelfde type bijbelse beelden in de Nieuwe Testament. Hierdoor kan de Schrift de Schrift interpreteren en 
de mening van de mens er zoveel mogelijk uit houden, wat een juiste interpretatie van de Schriften mogelijk 
maakt. 
  
Kijk nu in Openbaring 22, het laatste hoofdstuk van dat grote boek, voor nog meer bewijs dat het boek 
Openbaring onmiddellijk na het schrijven ervan zou worden vervuld. 
 
Openbaring 22:6 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig; en de Here, de God van 
de geesten der profeten, heeft Zijn engel gezonden, om zijn knechten te tonen, hetgeen weldra 
geschieden moet 
 
Zelfs bij de afsluiting van het boek Openbaring zei Hij het opnieuw: "De dingen die binnenkort moeten 
gebeuren." 
 
Openbaring 22:7 En zie, Ik kom spoedig. Zalig hij, die de woorden der profetie van dit boek bewaart. 
  
Hij zei dat je deze dingen beter kunt houden, want ik kom eraan! 
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Openbaring 22:10 En hij zeide tot mij: Verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet; want de tijd 
is nabij. 
 
Zoals eerder gesteld, geloof ik dat Johannes het verzegelde visioen van Daniël opende omdat het toen "de tijd 
van het einde" was. Dit betekent niet dat het "het einde der tijden" was zoals de meeste prediken. 
 
Openbaring 22:12 Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk 
is. 
  
Bedenk dat Jezus zei dat sommigen van hen nog zouden leven toen Hij terugkwam om Zijn beloningen te 
geven. Hier geeft Hij die beloningen aan: aan de goddelozen die Hij zal vernietigen in Zijn toorn; voor de 
rechtvaardigen zal Hij toestaan dat zij de woestijn in vluchten en veilig zijn voor de verwoesting van Jeruzalem. 
Het lied van Mozes (Deuteronomium 32: 4-43) zegt hetzelfde. Daar zegt Mozes dat het een tijd zal zijn waarin 
God de goddelozen zal belonen en genadig zal zijn voor Zijn volk. 
  
Openbaring 22:20 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! 
 
God zei tegen Daniel dat hij zijn boek moest verzegelen omdat zijn profetieën niet zouden worden vervuld in 
de dagen waarin ze werden geschreven. Maar dat is niet wat Hij de apostel Johannes heeft verteld. God zei 
tegen Johannes dat hij zijn boek niet moest verzegelen omdat de tijd voor zijn vervulling nabij was.  
Hoewel dit is wat de Bijbel zegt, beweren sommigen dat de taal van Openbaring misleidend is en zegt dat de 
profetieën ergens in de toekomst zullen worden vervuld. Wat ik wil weten is hoe ze zoiets kunnen zeggen als de 
bewoording van Openbaring zo duidelijk is? Hoe kunnen ze oprecht geloven dat de engel die tot Johannes 
heeft gesproken het heeft gemist? Of dat Jezus, die degene was die de bijbelteksten van Johannes inspireerde, 
het miste? Ik beweer dat noch de engel, noch Jezus iets gemist hebben! Integendeel, degenen die het 
profetische tijdschema van Openbaring verkeerd hebben geïnterpreteerd, zijn degenen die het hebben gemist. 
Ze hebben dit gedaan omdat ze weigeren te zien dat het grootste deel van Openbaring, dat werd gegeven in 
bijbelse beeldspraak, Johannes' gedetailleerde verslag is van de Mattheus 24 Bergrede, waarin Jezus’ 
verwoesting van Jeruzalem in 70 AD wordt beschreven. 
 
HOE ZIT HET MET SOORTGELIJKE BIJBELTEKSTEN VANUIT HET OUDE-TESTAMENT 
Sommige mensen beweren dat je de tijdsetting in het boek Openbaring niet kunt gebruiken om de tijd van zijn 
vervulling te bepalen, omdat er in het Oude Testament schriftplaatsen zijn die dezelfde type tijdsetting bevatten. 
We zullen enkele van deze teksten citeren en laten zien waarom dit niets verandert aan het feit dat we de 
tijdsetting uit Openbaring kunnen gebruiken om het tijdstip van vervulling te bepalen. Voordat we ingaan op 
deze teksten, wil ik drie punten noemen om in gedachten te houden als we dit bestuderen. 
 
1. Deze bijbelteksten spreken gewoonlijk van een komend oordeel, en vele malen moest het in hun dagen 
gebeuren. 
 
2. Veel van de data in de kolommen van je Bijbel zijn soms onjuist. Een voorbeeld hiervan is het boek Daniël 
gegeven als 607 v.Chr., Wanneer het waarschijnlijker is dat het geschreven is in 457 of 456 v.Chr. Daniel 
ontving het laatste deel van deze profetie gedurende het laatste jaar dat Israël in gevangenschap was en Israël 
werd vrijgelaten om het volgende jaar in 456 voor Chr terug te keren. Het exacte aantal jaren vanaf het bevel 
om terug te keren tot de Messias de vorst werd gegeven als 483 jaar. Jezus begon zijn ministry in 26 n. Chr. 
toen de Heilige Geest hem bij zijn doop zalfde en Daniel's zeventigste week begon met de zalving van het 
Allerheiligste. Hij werd gekruisigd op Pascha 30 na Chr toen hij werd afgesneden in het midden van de week, 
waardoor het offer en de offerande ophield (dieroffers werden door God niet langer aanvaard).  
Hieruit blijkt dat de data van Daniël’s schrijven 457 of 456 voor Chr moet zijn in plaats van de 607 voor Chr die 
in de meeste Bijbels wordt getoond. Dit bewijst ook dat Daniel's 70 weken in juiste orde waren vervuld, en er 
was geen onbijbelse, door mensen gemaakte Dispensationalistische tussenruimte tussen de 69e en 70e week. 
Zelfs als je het niet met mij eens ben over de 3½ jaar, is er een fout van bijna 150 jaar in de data die in de 
meeste Bijbels worden gegeven. Het punt dat ik probeer te maken, is dat sommige van de profetieën in het 
Oude Testament meer "nabij" zijn geweest dan veel van de aangegeven data. 
 
3. De belangrijkste sleutel van al deze punten is dat je moet overwegen of de tijdsetting wordt gegeven als een 
setting voor de visioen van profetie, of dat het wordt gegeven nadat de profeet zijn profetische visioen is 
binnengegaan. Als hij eenmaal het visioen ingaat, wordt alles overwogen. 
 
De eerste bijbeltekst die we zullen bestuderen is een profetie tegen Babylon. 
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Jesaja 13:6 Jammert, want de dag des HEREN is nabij; hij komt als een verwoesting van de Almachtige. 
  
Deze uitspraak wordt gevonden in de visioen zelf en heeft te maken met de vernietiging van Babylon door de 
Meden en de Perzen in de nabije toekomst. Hoe dichtbij? Niemand weet het zeker, vanwege de discrepanties 
tussen de data die door de vertalers zijn opgegeven. Het is in de visionaire profetie zelf en niet in de setting van 
de profetie, waardoor het nog moeilijker wordt om de feitelijke data te bepalen. De volgende tekst bewijst waar 
dit over profeteert. 
 
Jesaja 13:17-18 Zie, Ik wek tegen hen de Meden op, die zilver niet achten, noch in goud behagen 
hebben. hun bogen vellen knapen: zij kennen geen erbarming met de vrucht van de schoot en zelfs 
kinderen ontzien zij niet  
 
Zie, Ik zal de Meden tegen hen verwekken, die het zilver niet zullen achten; en wat betreft goud, zij zullen er 
geen behagen in scheppen. (Jes 13:18 SVV) Hun bogen zullen ook de jonge mannen aan stukken slaan; en zij 
zullen geen medelijden hebben met de vrucht van de baarmoeder; hun oog zal geen kinderen sparen. 
  
Jesaja 13:19 En Babel, het sieraad der koninkrijken, de trotse luister der Chaldeeen, zal worden als 
Sodom en Gomorra, toen God ze onderstboven keerde. 
 
Deze bijbelteksten bewijzen dat dit een profetie is van het letterlijke Babylon, dat in zich het geestelijke type 
draagt dat in het boek Openbaring wordt gebruikt m.b.t. het geestelijke Babylon (Jeruzalem), dat geestelijk 
Sodom en Egypte wordt genoemd waar onze Heer werd gekruisigd. Dit onthult het geestelijk overspel van het 
systeem, evenals de toverij van het systeem. Vergeet niet dat ze zich niet bekeerde van haar tovenarij. God 
gebruikt de methode van de letterlijke vernietiging van het letterlijke Babylon geprofeteerd door Jesaja en 
uitgevoerd door de Meden en de Perzen in het beschrijven van de vernietiging van het geestelijke Babylon 
(Jeruzalem). Voorbeeld - De rivier de Eufraat droogt op om een weg te banen voor de koningen van het oosten. 
De Meden en Perzen hebben de letterlijke rivier omgeleid en zo hebben zij letterlijk Babylon omvergeworpen. 
  
Laten we nu eens kijken naar enkele van de andere bijbelteksten in het Oude Testament die soortgelijke 
tekstuitspraken hebben. Laten we in gedachten houden, terwijl we naar het boek Ezechiël kijken, de vergelijking 
van Ezechiël en Openbaring die de meeste boeken van Openbaring en Ezechiël als dezelfde profetie toont. 
  
Ezekiel 7:6-8 Er komt een einde; het einde komt! Het wordt wakker over u! Zie, het komt! 7 De doem 
komt over u, inwoner des lands! De tijd komt! De dag is nabij. Verwarring en geen vreugdegeroep op de 
bergen! 8 Nu zal Ik weldra mijn grimmigheid over u uitstorten en mijn toorn ten volle over u brengen, Ik 
zal u richten volgens uw wandel en al uw gruwelen aan u vergelden 
 
Ezekiel 7:12; 12:13 De tijd komt! De dag nadert! De koper verheuge zich niet en de verkoper treure niet, 
want toorngloed komt over heel hun rumoerige menigte. 
13  Ik zal mijn net over hem uitspreiden en hij zal in mijn strik gevangen worden; Ik zal hem naar Babel, 
het land der Chaldeeen, brengen, maar hij zal dat niet zien; en daar zal hij sterven. 
 
Het boek Ezechiël behandelt zowel de vernietiging van geestelijk Babylon, wat overeenkomt met het boek 
Openbaring, en de profetie die over de gevangenschap van Israël in het letterlijke Babylon handelt. We moeten 
het beoordelen aan de hand van de drie gegeven suggesties en vooral of de uitspraken worden gegeven in de 
visioen zelf of in de setting voor het visioen. Dit kan zeker niet worden gebruikt om de tijdsetting aan te geven 
die in het boek Openbaring wordt gegeven, vooral omdat de tijdsetting in Openbaring de plaats van het visioen 
is en niet binnen het profetische visioen zelf. 
 
Laten we nu eens kijken naar enkele andere oudtestamentische bijbelteksten met soortgelijke tijdsetting. 
 
Joel 1:15 Wee die dag, want nabij is de dag des HEREN; als een verwoesting komt hij van de 
Almachtige. 
 
Joël 2:1 Blaast de bazuin op Sion en maakt alarm op mijn heilige berg! Dat alle inwoners des lands 
sidderen, want de dag des HEREN komt. Want hij is nabij! 
  
Zefanja 1:7 Zwijg voor het aangezicht van de Here HERE, want nabij is de dag des HEREN; want de 
HERE heeft een offermaal bereid; Hij heeft zijn genodigden geheiligd. 
 
Zefanja 1:14 Nabij is de grote dag des HEREN, nabij en hij nadert haastig. Hoort, de dag des HEREN; 
bitter schreeuwt dan de held. 
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Obadiah 1:15 Want nabij is de dag des HEREN over alle volken; zoals gij gedaan hebt, zal u gedaan 
worden, uw daad zal op uw eigen hoofd terugvallen. [Dit was een profetie van oordeel tegen de Edomieten, 
de afstammelingen van Esau.] 
 
Merk op dat al deze profetieën worden gegeven binnen het profetische visioen zelf, waar alles "nabij" is en niet 
binnen een omgeving die voorafgaat aan het visioen zoals het boek Openbaring dat doet. Het boek 
Openbaring kan in drie delen worden verdeeld: 

1. De openings setting voor het visioen, die de tijdsetting voor het visioen bevat. 
2. De profetische visioen zelf die geen tijdsetting uitspraken bevat. 
3. De sluitingsfase nadat het visioen is beëindigd, dat meer tijdsettingen bevat voor het visioen.  

  
De tijdsetting uitspraken in Openbaring die zeggen dat de dingen die op het punt staan te worden getoond, 
zullen "spoedig plaatsvinden" en niet het boek verzegelen omdat "de tijd van vervulling nabij is" zijn te vinden in 
de openings- en sluitings setting van het visioen en niet binnen het visioen zelf. Dit feit is de reden dat je ze niet 
kunt beschouwen als een actuele tijdsettinh voor het tijdstip van uitvoering. 
 
Laat mij u een laatste bewijs vanuit de Bijbel geven dat waar de tijdsetting zich bevindt, het van het grootste 
belang is om u een bijbeltekst in het Oude Testament te laten zien die zegt binnen die profetie zelf dat de ramp 
"nabij" is, en toch de setting voor de profetie zegt dat het hen "in de laatste dagen" zal overkomen. 
  

De eerste bijbeltekst is een profetie gegeven binnen de profetie van het lied van Mozes. 
 
Deut 32:35 Mij komt de wraak toe en de vergelding tegen de tijd, dat hun voet zal wankelen, want de dag 
van hun verderf is nabij, snel komt nader wat over hen is beschikt. 
 
De volgende tekst wordt gegeven als een kader voor dezelfde profetie voordat de profetie begon. 
 
Deut 31: 29-30 Want ik weet, dat gij na mijn dood zeer verderfelijk handelen zult en afwijken van de weg, 
die ik u geboden heb; daarom zal na verloop van tijd het onheil over u komen, wanneer gij doet wat 
kwaad is in de ogen des HEREN en Hem krenkt door het maaksel uwer handen. 30  Toen sprak Mozes 
ten aanhoren van de gehele gemeente van Israel de woorden van dit lied ten einde toe. 
  
We kunnen binnen het visioen zien dat deze profetie voor een bepaalde generatie is, waarvan we nu weten dat 
het de laatste generatie is om de wet te houden die eindigde in de verwoesting van Jeruzalem nadat ze het 
evangelie van Jezus Christus gedurende 40 jaar hadden verworpen ( 30 AD tot 70 AD - één generatie). 
 
Deut 32:5 Verderfelijk hebben tegen Hem gehandeld, die zijn zonen niet zijn, maar een schandvlek, een 
verkeerd en vals geslacht. 
  
Deut 32:20-21 Hij zeide: Ik wil mijn aangezicht voor hen verbergen en zien, wat hun einde wezen zal, 
want zij zijn een verkeerd geslacht, kinderen, die geen trouw kennen. [Onthoud Mat. 23 die zeiden dat al 
deze dingen zouden komen over dat geslacht aan wie Jezus sprak, en dat hun huis (Jeruzalem) verlaten zou 
worden.] 
21  Zij verwekten Mij tot naijver door wat geen god is, zij krenkten Mij met hun ijdelheden. Daarom zal Ik 
hen tot naijver verwekken door wat geen natie is, door een dwaas volk zal Ik hen krenken. . [Paulus 
citeert dit in Romeinen 10: 19 & 11: 14 en claimt zijn vervulling in zijn tijd toen de heidenen gered werden, ons 
een Apostolische interpretatie gaf over de tijd van zijn vervulling in die specifieke generatie tussen de dood van 
Jezus en de vernietiging van Jeruzalem. Waarom blijven we dan een dispensatie-interpretatie van deze Schrift 
accepteren boven de duidelijke leringen van de apostelen, en proberen we ons nog steeds apostolisch te 
noemen?] 
 
Deut 32:29 Indien zij wijs waren, zouden zij dit verstaan, zij zouden op hun einde letten 
 
Deut 32:43 Jubelt, gij natien, om zijn volk, want Hij wreekt het bloed van zijn knechten, Hij oefent wraak 
aan zijn tegenstanders en verzoent zijn land, zijn volk. 
 
Vergelijk dit met Openbaring 19:2 en je zult de taal identiek vinden, behalve dan dat iemand zegt dat hij zal 
wreken en de andere zegt dat hij gewroken heeft. 
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Openbaring 19:2 want waarachtig en rechtvaardig zijn zijn oordelen, want Hij heeft de grote hoer 
geoordeeld, die de aarde met haar hoererij verdierf, en Hij heeft het bloed zijner knechten van haar hand 
geeist. 
 
We kunnen aan de hand van deze bijbelteksten vaststellen dat, waar deze tijdsetting zich bevindt, het verschil 
maakt of ze kunnen worden gebruikt om de tijd te bepalen voor de vervulling van de profetie. 
 
DE TIJD VAN DE ZESDE KONING - HET INTERNE BEWIJS VOOR HET DATEREN VAN OPENBARING 
Ik meen - samen met vele andere bijbelgeleerden en -schrijvers - dat het Boek van Openbaring (het merendeel 
of alles) werd vervuld in het tijdperk waarin het werd geschreven. Het werd geschreven in de vroege 
60'er jaren AD, en vóór de val van Jeruzalem en in de dagen van de "zesde koning". De val van 
Jeruzalem vond plaats, precies zoals de Bijbel zei dat het zou gebeuren, in de dagen van de tien koningen 
verbonden aan de Romeinse rijk. Het waren deze tien hoorns die volgens de Bijbel "de hoer zouden haten, 
haar een woestenij zouden maken, haar vlees zouden eten en haar met vuur zouden verbranden." Er lijken 
verschillende stromingen te bestaan onder historische gezichtspunten en commentaren over de exacte 
identiteit van de acht koningen van Openbaring 17:10 en de tien koningen van Openbaring 17:16, toch zijn ze 
het er allemaal over eens dat deze koningen rond het tijdstip van de val van Jeruzalem in verband stonden met 
het Romeinse Rijk, en zeker deel uitmaakten van het vierde beest van Daniël, of heersende koninkrijk op aarde, 
dat volgens de meeste profetie-schrijvers het Romeinse rijk is. 
  
Ik zal hier niet proberen een definitieve identificatie te maken van wie ik denk dat deze verschillende koningen 
en heersers anders waren dan te zeggen dat ik het sterkst leunde in de overtuiging dat de eerste zeven 
koningen van Openbaring 17:10 de zeven procureurs waren die Rome over Judea en Jeruzalem zette na de 
dood van Herodes Agrippa I. Om deze heersers goed te kunnen identificeren, moet men een verband tussen 
hen en de hoer kunnen vinden. Agrippa's zoon, Agrippa II, werd beschouwd als te jong om toezicht te houden 
op het onrustige gebied van Judea, dus besloot het Romeinse gezag het terug te brengen naar een provincie. 
Cuspius Fadus werd vervolgens naar Judea gestuurd als de eerste van zeven procureurs (onderkoningen of 
gouverneurs) die gedurende deze tijd werden uitgezonden om Judea te leiden. Historische verslagen 
verschillen met een jaar of twee in de exacte jaren van hun regering, maar we weten wel dat de apostel 
Johannes tijdens de tijd van de zesde koning Openbaring schreef. Albinus was de zesde van deze heersers en 
hij regeerde Judea van 61-65 na Chr. Dit maakt dat de tijd van Johannes  schrijven van Openbaring 
ergens in de vroege 60-er jaren AD is gebeurd. Gessius Florus had een korte heerschappij in 65 na Chr, 
en was de zevende en laatste van deze procureurs. Na Gessius nam Nero zelf de controle over Judea 
vanwege de problemen die de Romeinen daar hadden met de Joden. Dit maakte Nero de achtste koning. 
  
De Bijbel laat zien dat het beest de macht overnam en tien heersers macht gaf, wat uiteindelijk resulteerde in 
de vernietiging van Jeruzalem. Deze vernietiging werd vervuld onder de leiding van de Romeinse keizer 
Vespasianus. Rome had Palestina eerder verdeeld in tien geografische gebieden en administratieve districten. 
Het volgende is een lijst van deze:  
(Zuidelijk) Samaria Judea Idumea (Noord) Galilea Perea 
(Noordoost) Iturea Trachonitis Gaulanitis, Auranitis Batanea 
 
Blijkbaar gaf Nero deze tien districten het gezag om tegen Jeruzalem op te staan toen ze tegen Rome 
rebelleerden. Dit scenario zou opnieuw een perfecte historische vervulling van deze hele profetie van 
Openbaring hoofdstuk 17 zijn. 
 
Ik ben het niet eens met de volgende denkschool, omdat de Bijbel zegt dat ze "nog geen koninkrijk hebben 
ontvangen", maar sommige leraren zeggen dat deze tien horens een rij waren van tien Caesars die aan de 
macht waren tot de tijd van de vernietiging van Jeruzalem. Vespasianus zou dan degene zijn die na hen zou 
opkomen, waardoor Vespasianus de kleine hoorn van Daniël 7: 8, 24 zou worden die omhoog kwam tussen de 
tien, maar opstond na hen, voor wie er drie door de wortels werden uitgerukt. (Pulpit Commentary vol. 13, page 
225) De geschiedenis stelt dat drie koningen die Nero volgden zeer korte termijnen hadden en snel werden 
geplukt tot Vespasianus aantrad - een regering waarin hij sprak en grote dingen deed, vandaar de verwoesting 
van Jeruzalem tijdens zijn regeerperiode. Dit resulteerde in de Zoon des Mensen die met de wolken kwam naar 
de Oude der Dagen zoals wordt gevonden in Daniël 7:13-14, en een koninkrijk en heerschappij wordt gegeven 
die niet voorbij gaat of vernietigd wordt.  
  
Er zijn andere meningen en standpunten gegeven door verschillende schrijvers en geleerden over dit 
onderwerp. Ik heb het gevoel dat het vruchteloos is om hier allemaal mee te komen. De belangrijkste punten 
die ik hier wil laten zien, zijn dat er historische vervullingen zijn die passen in deze profetieën en dat de 
meeste historische standpunten komen overeen dat deze koningen heersers waren onder de macht van 
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Rome vóór en tijdens de verwoesting van Jeruzalem. De meesten zijn het er ook over eens dat Nero het 
beest was van Openbaring 13, die de kerk gedurende 3½ jaar vervolgde. 
  
Deze 3½ jaar durende vervolging van de kerk vond plaats tijdens de laatste regeringsperiode van Nero en 
eindigde met zijn dood in 68 na Chr. Deze 3½ jaar durende vervolging van de kerk moet niet worden verward 
met de 3½ jaar durende tijd van Jakobs problemen. De problemen van Jakob waren een tijd die door de Bijbel 
wordt aangeduid als 'de Grote Verdrukking'. Het was een 3½ jaar durende belegering van Jeruzalem door de 
Romeinse legers en eindigde met de vernietiging ervan. Mensen moeten het verschil herkennen tussen de 
toorn van Satan tegen Gods kerk en de toorn van God tegen de ongelovige Joden in Jeruzalem om te wreken 
voor het bloed van Zijn dienaren.  
  
Nog een bewijs dat dit beest van Openbaring 13 naar Nero verwijst, is dat zijn naam gelijk is aan 666. (Zie 
Openbaring 13:18) De letters van het Hebreeuwse alfabet werden niet alleen gebruikt om te schrijven; ze 
hebben ook een numerieke waarde. Wanneer u de naam "Neron Kesar" (Nero Caesar) in het Hebreeuws 
vertaalt, heeft deze de volgende numerieke waarde: n-N / 50; r-r / 200; ww / 6; n-n / 50; Q-Q / 100; s-s / 60; r-r / 
200. Wanneer je deze getallen bij elkaar optelt, zijn ze gelijk aan 666. Veel geleerden hebben in hun geschriften 
aangetoond dat sommige vroege manuscripten van Openbaring het getal van deze man hebben gelijk aan 616. 
Dit is geen tegenspraak met het 666-nummer, en dit is ook geen bewijs tegen dit aantal verwijzend naar Nero. 
Dit 616-nummer kan gemakkelijk worden gezien als Nero wanneer u de numerieke waarden van "Nero Caesar" 
doorvertaalt door het van het oorspronkelijke Latijnse naar het Hebreeuws te vertalen. Wanneer dat is gebeurd, 
is de numerieke waarde gelijk aan 616. Het feit dat zijn naam, "Nero Caesar", gelijk is aan beide algemeen 
gevonden getallen zoals toegepast vanuit hun verschillende talen, is een duidelijke aanwijzing dat dit getal in 
Openbaring 13 naar Nero verwijst. Ik heb zelfs gehoord dat futuristen leren dat hun toekomstige antichrist de 
herrezen Nero zal zijn. Ze hadden de juiste man, maar ze brachten hem in de verkeerde tijdsperiode. 
 
Sommigen beweren dat Nero, Vespasianus en de val van Jeruzalem allemaal in het verleden waren tegen de 
tijd dat Johannes Openbaring schreef, waarvan ze zeggen dat het rond 90-100 na Chr was. Degenen die zich 
abonneren op deze latere datum doen dit vanwege de woorden van één man: Irenaeus. De andere schrijvers 
van de late datum van de kerkgeschiedenis citeerden eenvoudig Irenaeus of citeerden van andere schrijvers 
die zijn uitspraken hadden geciteerd. Hij schreef meer dan 100 jaar nadat Johannes naar Patmos was 
verbannen. Maar zijn woorden moeten in twijfel worden getrokken, want hij is ook dezelfde schrijver die is 
gecrediteerd met het zeggen van Jezus predikte tot 40 of 50 jaar oud. Deze hogere leeftijd voor Jezus is niet 
consistent met zowel het bijbelse verslag als andere extra-bijbelse bronnen die verwijzen naar de tijdspanne 
van Jezus 'aardse ministry. Vanwege deze discrepantie, zou iemand Irenaeus 'leringen moeten gebruiken om 
de profetieën van Openbaring te interpreteren? Moet de informatie van een man die de juiste leeftijd van Jezus 
niet kende betrouwbaar genoeg gevonden worden om de enige bron te zijn voor een late datum van het boek 
Openbaring? Ik denk het niet. Dit is slechts een van de redenen waarom ik zeg dat je de geschiedenis over dit 
onderwerp niet kunt vertrouwen, omdat de geschiedenis geen uitsluitsel geeft over dit onderwerp. Om de 
waarheid over de Bijbel te bepalen, moet men voorbij de geschiedenis kijken en naar de Bijbel zelf kijken; om 
het tijdsbestek te bepalen waarin Openbaring is geschreven, moet je kijken naar het interne bewijsmateriaal 
dat te vinden is op zijn eigen pagina's, die allemaal wijzen op een pre-70 AD schrijven van het boek. Er is veel 
intern bewijs dat bewijst dat het boek Openbaring geschreven was vóór de val van Jeruzalem. Het volgende 
zijn slechts drie van de meest krachtige: 
  
1. Waarom zou Johannes in Openbaring 11:2 naar een kerk schrijven over de heilige stad die tweeënveertig 

maanden lang door de heidenen vertreden werd als een toekomstig evenement, als het al in 70 n.Chr. was 
vervuld? Jezus voorspelde dit voorkomen in Lucas 21:21 en zei dat al deze dingen die Hij voorzegde 
vervuld zouden worden voordat de generatie waar Hij mee sprak toen was heengegaan. Johannes zegt dat 
Jeruzalem "zal vertreden worden", wat een duidelijke aanwijzing is dat het niet was gebeurd op het moment 
van zijn schrijven. 

 
2. De geschiedenis geeft aan dat Laodicea verwoest werd door een aardbeving in 66 AD (zie de New Unger’s 

Bible Dictionary), en werd pas herbouwd bij de regering van 161-180 na Chr van de Romeinse keizer 
Marcus Aurelius. Aangezien dat het geval is, waarom zou Johannes dan aan een kerk in een stad schrijven 
die 30 jaar voor zijn schrijven was verwoest? Dat zou nergens op slaan. Het zou echter logisch zijn als hij 
het schreef terwijl de stad nog in de vroege 60's AD stond. Dit tijdsbestek stemt ook overeen met de tijd van 
de zesde koning en was vóór de val van Jeruzalem.  

 
3. De Bijbel openbaart Jeruzalem als de grote hoer die op een politiek beest (Rome) zat en zijn invloed op 

deze regeringsmacht gebruikte om Jezus, zijn apostelen, zijn profeten en zijn heiligen te vervolgen en te 
doden. Het beest zou dan de hoer aanzetten, haar troosteloos maken en haar met vuur verbranden. De 
perfecte vervulling hiervan vond plaats tijdens de 3½ jaar durende belegering van Jeruzalem eindigend in 
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september 70 na Chr. Dit bewijst dat dit optreden te maken heeft met de belegering van Jeruzalem die 
eindigde in 70 n.Chr., En niet met een futuristische interpretatie die zegt dat Jezus zal terugkeren en 
Jeruzalem zal redden van vernietiging in een later tijdstip. 

 
Dit zijn slechts enkele van de belangrijkste redenen waarom vandaag vele anderen en ik geloof dat het boek 
Openbaring geschreven was vóór de val van Jeruzalem in 70 na Christus. Voor een diepgaand onderzoek naar 
het onderwerp van de datering van het boek Openbaring beveel ik Dr. Kenneth Gentry's boek Before 
Jerusalem Fell aan. Dit boek is beschikbaar via Rightly Dividing the Word. 
  
De bewoordingen 'laatste dagen' en 'het einde van de wereld' werden het grootste deel van de tijd in het 
Nieuwe Testament gebruikt m.b.t. de laatste dagen van het Joodse tijdperk van Wets-handhaving als de 
methode van redding - niet naar een toekomstig tijdstip. het einde van de fysieke wereld. Deze "laatste 
dagen van het Joodse tijdperk" werd geestelijk beëindigd met de dood van Jezus, maar werd fysiek en 
letterlijk beëindigd met de vernietiging van Jeruzalem en zijn oude aanbiddingsysteem. Deze vernietiging 
dient als HET TEKEN dat de Zoon des Mensen in Zijn Koninkrijk regeert. 
 
De volgende sectie bevat enkele aanvullende nieuwtestamentische geschriften die helpen bewijzen dat de 
bovenstaande uitspraken over deze dingen die vervuld zijn in hun 70 AD generatie en dat Jezus nu met macht 
heerst waar zijn. 
  
MEER TIJD SETTING GEGEVEN DOOR JEZUS EN ZIJN APOSTELEN 
Laten we kijken en zien binnen welk tijdsbestek de apostelen verwachtten dat Jezus zou terugkeren. 
 
PETRUS ZEI ... 
1 Petrus 4:7 Het einde aller dingen is nabijgekomen. Komt dus tot bezinning en wordt nuchter, opdat gij 
kunt bidden. 
 
Petrus schreef deze woorden een paar jaar voor de val van Jeruzalem. Vergelijk deze uitspraak met Jezus 
'uitspraken die zijn opgetekend in Mattheüs 24:3 en Marcus 13:4 over wanneer deze dingen zullen zijn, en het 
teken wanneer al deze dingen zullen worden vervuld. Petrus zei dat het zou gaan gebeuren, wat een paar jaar 
later in 70 AD ook gebeurde. 
 
1 Petrus 4:17 Want het is nu de tijd, dat het oordeel begint bij het huis Gods; als het bij ons begint, wat 
zal het einde zijn van hen, die ongehoorzaam blijven aan het evangelie Gods? 
 
PAULUS ZEI... 
Paulus antwoordde dit toen hij schreef aan de vervolgde kerk in Thessalonica en verzekerde hen dat God op 
het punt stond Zijn toorn over hen uit te stoten die hen vervolgden. 
 
2 Thess 1:3-6 Wij behoren God te allen tijde om u te danken, broeders, zoals gepast is, omdat uw geloof 
zeer toeneemt en uw aller liefde jegens elkander sterker wordt, 4  zodat wij zelf over u roemen bij de 
gemeenten Gods, vanwege uw volharding en uw geloof onder al uw vervolgingen en de verdrukkingen, 
die gij doorstaat: [Zij waren al in verdrukking.] 5 ¶  een bewijs van het rechtvaardige oordeel Gods, dat 
gij het Koninkrijk Gods waardig geacht zijt, voor hetwelk gij ook lijdt, 6  indien het inderdaad recht is bij 
God, aan uw verdrukkers verdrukking te vergelden 
 
Paulus sprak alsof hij verwachtte dat God spoedig wraak zou nemen tegen degenen die hen tijdens hun leven 
dwarsboomden. Welke troost zou er in Paulus zijn geweest als hij die heiligen vertelde dat God hen die hen 
vervolgden in nog zo'n 2000 jaar zou straffen? De enige troost zou de belofte van een spoedige bevrijding zijn 
geweest. 
  
 2 Thess 1:7-10 en aan u, die verdrukt wordt, verkwikking tezamen met ons, bij de openbaring van de 
Here Jezus van de hemel met de engelen zijner kracht, 8  in vlammend vuur, als Hij straf oefent over 
hen, die God niet kennen en het evangelie van onze Here Jezus niet gehoorzamen. 9  Dezen zullen 
boeten met een eeuwig verderf, ver van het aangezicht des Heren en van de heerlijkheid zijner sterkte, 
10  wanneer Hij komt, om op die dag verheerlijkt te worden in zijn heiligen en met verbazing 
aanschouwd te worden in allen, die tot geloof gekomen zijn; want ons getuigenis heeft geloof gevonden 
bij u 
 
Paulus beweert duidelijk dat het hun gehoorzaamheid was aan Jezus en zijn evangelie dat hen zou redden, en 
hun rebellie tegen Hem die een oordeel zou brengen. 
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Paulus voegde meer uitspraken toe over deze tijdsetting in 1 Korintiërs 7 en in Romeinen 16. 
 
1 Cor 7:29 Dit bedoel ik, broeders: de tijd is kort. Ten slotte, laten zij, die een vrouw hebben, zijn als 
zonder vrouw; 
 
Hij zegt dat de tijd zo kort is dat je beter kunt gaan leven alsof je niet eens getrouwd bent. Dit betekent niet dat 
ze hun familie moesten verlaten. Paulus spoorde hen gewoon aan om zich te concentreren op de nakende 
terugkeer van Christus. Was de tijd echt kort, of bevat het Nieuwe Testament onjuiste uitspraken? 
  
Romeinen 16:20 En de God des vredes zal den satan weldra onder uw voeten verpletteren. De genade 
van onzen Heere Jezus Christus zij met ulieden. Amen. 
 
Voordat ik deze bijbeltekst uitleg, laten we de uitspraak van Paulus vergelijken met Maleachi 4: 1-3. 
 
Malachi 4: 1-3 Want zie, de dag komt, brandend als een oven! Dan zullen alle overmoedigen en allen die 
goddeloosheid bedrijven, zijn als stoppels, en de dag die komt, zal hen in brand steken (zegt de HERE 
der heerscharen) welke hun wortel noch tak zal overlaten. 2  Maar voor u, die mijn naam vreest, zal de 
zon der gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder haar vleugelen; gij zult uitgaan en springen 
als kalveren uit de stal. 3  Gij zult de goddelozen vertreden, want tot stof zullen zij zijn onder uw 
voetzolen op de dag die Ik bereiden zal, zegt de HERE der heerscharen 
  
Wanneer je deze twee teksten vergelijkt, lijkt het erop dat Paulus zijn uitspraken in Romeinen uit het boek 
Maleachi haalde. Veel geleerden zeggen dat Paulus moest verwijzen naar de vernietiging van Jeruzalem en 
zijn oude eredienstsysteem toen hij Romeinen 16:20 schreef. Als dat waar is - en het lijkt erop dat het dat is - 
dan moet ik vragen waarom zoveel christenen van vandaag proberen een systeem te doen herleven dat 
'Satan' in de Bijbel werd genoemd en dat door God werd vernietigd vanwege zijn verouderde methode 
van redding. 
  
PROBEER TE HERSTELLEN WAT GOD IS VERNIETIGD 
Gal 2:18-19 Immers, indien ik hetgeen ik afgebroken heb, WEDER OPBOUW, bewijs ik daardoor, dat ik 
zelf een overtreder ben. 19  Want ik ben door de wet voor de wet gestorven om voor God te leven 
 
Paulus zegt duidelijk dat we dit oude wettenstelsel, de tempel of het bloed van rode vaarzen niet hoeven op te 
bouwen. Hij zegt dat alles wat we nodig hebben het bloed van Jezus is! Paulus zegt hier duidelijk dat we het 
Wetsysteem dat God heeft vernietigd niet moeten herbouwen. Als we dat doen, maken we onszelf een 
overtreder. Door de volgende teksten te lezen, kunnen we verder zien waarom God niet langer de Wet wil 
uitvoeren. 
  
Romeinen 10: 4 Want Christus is het einde der wet, tot gerechtigheid voor een ieder, die gelooft. 
 
Romeinen 3:20 daarom, dat uit werken der wet geen vlees voor Hem gerechtvaardigd zal worden, want 
wet doet zonde kennen. 
 
Paulus zei: "De wet geeft ons de kennis van zonde." Jezus is degene die kwam om ons te verlossen van de 
vloek van de wet, omdat het ons vernietiging brengt. Bedenk dat er twee bomen werden genoemd in de Hof 
van Eden: de Boom des Levens en de Boom van de Kennis van Goed en Kwaad. De boom des levens was 
symbolisch voor Jezus Christus. De boom van de kennis van goed en kwaad was symbolisch voor de wet. Hij 
zei ook dat "door de Wet de kennis van de zonde is" en dat de kennis vervat in de Wet ons doodde, maar dat 
Jezus Christus kwam om ons van deze vloek van de Wet te verlossen en ons leven te geven! (Zie Romeinen 
7:11; Galaten 3:13; Romeinen 6:23.) 
  
JACOBUS ZEI ... 
Jacobus 5: 7-9 Hebt dus geduld, broeders, tot de komst des Heren! Zie, de landman wacht op de 
kostelijke vrucht des lands en heeft geduld, totdat de vroege en late regen erop gevallen is. [Voor de 
Joodse boer was het doel van de vroege regen de zaadjes laten groeien, en het doel van de late regen was om 
ditzelfde gewas te rijpen voor het oogsten. Afgaande op zijn tijdtekst in het volgende vers, ziet Jacobus 
klaarblijkelijk de vroege kerkperiode vanaf de uitstorting van de Heilige Geest (zaadregen) tot de verwoesting 
van Jeruzalem als één aanplant- en oogstseizoen. Dit komt overeen met veel van de gelijkenissen in de Bijbel, 
zoals de tarwe en het onkruid van Mattheüs 13: 37-43. Daar zei Jezus dat de goddelozen (onkruid) het eerst 
waren verzameld en dat de rechtvaardigen (tarwe) waren achtergelaten om te schijnen als de zon.] 8  Oefent 
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ook gij geduld, sterkt uw harten, want de komst des Heren is nabij. 9  Broeders, zucht niet tegen 
elkander, opdat gij niet onder het oordeel valt; zie, de Rechter staat voor de deur 
  
Let op, Jakobus schreef: "De komst van de Heer komt nabij." Hij schreef ook: "De rechter staat voor de deur." 
Hij zei niet dat Hij op weg was naar de deur. Hij zei dat Hij nu aan de deur is. Inspireerde God Jacobus toen 
hij dit schreef, of schreef Jacobus dit alleen? Om hun interpretaties te bewijzen, hebben mannen die in de 
Futuristische theologie geloven, moeten vechten tegen de woorden van het Nieuwe Testament en suggereren 
dat de schrijvers ervan - de apostelen - het misten. 
  
JOHANNES ZEI ... 
1 Johannes 2:18 Kinderen, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat er een antichrist komt, 
zijn er nu ook vele antichristen opgestaan, en daaraan onderkennen wij, dat het de laatste ure is. 
 
Wordt nu niet boos op me. Ik heb dit niet gezegd. Johannes deed het. Ik citeer hier gewoon uit de Bijbel 
wanneer het zegt dat het toen de "laatste keer" was, wat hetzelfde is als "laatste dagen", omdat de geest van 
de antichrist toen al aan het werk was. Als je hierop boos bent, dan moet je boos zijn op alle schrijvers van het 
Nieuwe Testament en met Jezus, omdat ze unaniem hetzelfde geloofden! 1 Johannes 2:19 beweerde duidelijk 
dat degenen die van de geest van de antichrist waren degenen waren die "uit ons gingen, maar zij waren niet 
van ons." Het wordt dan duidelijk dat de geest van de antichrist een verwijzing was naar die christenen die 
het christendom hadden verlaten en terug gingen naar het wettische systeem van het Judaïsme van het 
houden van wetten. Men zou dan de geest achter de dispensationele theologie moeten bevragen die in de 
nabije toekomst een terugkeer naar het houden van wetten leert. 
  
JEZUS ZEI ... 
Mattheüs 24:34 Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat dit alles geschiedt. 
 
Lucas 21:22 want dit zijn de dagen van vergelding, waarin alles wat geschreven is, in vervulling gaat. 
 
Lucas 21:32 Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat alles geschiedt. 
 
Naar welke generatie verwees Hij? Was het voor die generatie dan of voor een toekomstige generatie? Jezus 
beantwoordde deze vragen door te zeggen dat sommigen van hen nog zouden leven als het gebeurde. In 
Mattheüs 23 zet Jezus het podium voor deze lering en geeft hij heel duidelijk aan naar welke generatie Hij 
refereerde. 
 
Voordat we opnieuw in Mattheüs 23 lezen, laten we het boek van Openbaring's beschrijving van Babylon de 
Grote lezen. Daar zullen we de identiteit van Babylon de Grote zien, die we ook vinden in Mattheüs 23. 
  
BABYLON HET GEWELDIGE 
De volgende zijn profetieën over Babylon de Grote die worden gevonden in het boek Openbaring. 
 
Openbaring 16: 6 Omdat zij het bloed der heiligen en der profeten vergoten hebben, hebt Gij hun ook 
bloed te drinken gegeven; zij hebben het verdiend! 
 
Openbaring 18:20 Wees vrolijk over haar, gij hemel en gij heiligen, en gij apostelen en profeten, want 
God heeft uw rechtzaak tegen haar berecht 
 
Openbaring 18:24 en in haar werd gevonden het bloed van profeten en heiligen en van allen, die geslacht 
zijn op de aarde. 
 
Onthoud deze beschrijving. Wanneer we een stad schuldig kunnen vinden aan het bloed van de profeten, 
apostelen, heiligen en (het belangrijkste punt) van allen die op aarde zijn gedood, dan kunnen we zeker weten 
naar welke stad dit verwijst. 
 
Openbaring 11: 8 En hun lijk zal liggen op de straat der grote stad, die geestelijk genaamd wordt Sodom 
en Egypte, alwaar ook hun Here gekruisigd werd. 
 
Openbaring 19:2 want waarachtig en rechtvaardig zijn zijn oordelen, want Hij heeft de grote hoer 
geoordeeld, die de aarde met haar hoererij verdierf, en Hij heeft het bloed zijner knechten van haar hand 
geeist. 
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In welke grote stad werd Jezus gekruisigd? Rome of Jeruzalem? Het was Jeruzalem. Dit is een duidelijke 
verwijzing naar Jeruzalem als "de grote stad" (ik zal in een latere les de identiteit van de twee getuigen 
behandelen). 
  
BABYLON - DE GROTE STAD 
Babylon wordt in het boek Openbaring "de grote stad" genoemd. 
 
Openbaring 14:8 (SVV) En er is een andere engel gevolgd, zeggende: Zij is gevallen, zij is gevallen, 
Babylon, die grote stad, omdat zij uit den wijn des toorns harer hoererij alle volken heeft gedrenkt. 
 
De grote stad die in dit oordeel gevallen is, is Jeruzalem. 
 
Openbaring 16:19 En DE GROTE STAD viel in drie stukken uiteen en de steden der volken stortten in. En 
het grote Babylon werd voor God in gedachtenis gebracht, om daaraan de beker met de wijn van de 
gramschap zijns toorns te geven. 
  
Vergelijk de uitspraak van Openbaring over de stad die in drie delen wordt verdeeld met Ezechiël 5. Bedenk dat 
Openbaring en Ezechiël in feite dezelfde profetieën zijn. 
 
Ezechiël 5:1-5 En gij, mensenkind, neem een scherp zwaard, dat gij gebruiken moet als het scheermes 
van een barbier; beweeg het over uw hoofd en over uw baard; neem dan een weegschaal en verdeel de 
haren. Een derde deel zult gij midden in de stad met vuur verbranden, wanneer de dagen der belegering 
ten einde zijn; en een derde deel zult gij nemen en daar met het zwaard omheen slaan; en een derde 
deel zult gij in de wind strooien, want achter hen zal Ik het zwaard trekken. Dan zult gij enkele van die 
haren nemen en die vastbinden in uw slippen. En gij zult er nog enige nemen, die midden in het vuur 
werpen en met vuur verbranden; daaruit zal vuur voortkomen tegen het gehele huis Israels. Zo zegt de 
Here HERE: Dit is Jeruzalem. Midden onder de volken heb Ik het gesteld, met landen eromheen 
  
Je kunt het niet nog duidelijker worden. God zegt hier dat de stad die geoordeeld zou worden, Jeruzalem is! 
 
Ezechiël 5:12 Een derde deel van u zal door de pest sterven en door de honger omkomen in uw midden; 
een derde deel om u heen zal door het zwaard vallen; een derde deel zal Ik naar alle windstreken 
verstrooien en achter hen zal Ik het zwaard trekken.. 
 
De profeet werd opgedragen om zijn hoofd te scheren en het haar in drie delen te verdelen. Hem wordt 
vervolgens verteld om een derde te verbranden met vuur, en een derde te slaan met een mes, en om een 
derde in de wind te verspreiden, waardoor er een zwaard achteraan zou gaan. Dit werd gedaan om de 
verschillende oordelen te laten zien die God zou gaan gebruiken - zoals in vers 5 staat - de stad Jeruzalem. 
Vers 12 verklaart het driedelige oordeel van Jeruzalem, waarvan de geschiedenis zegt dat deze plaatsvond 
precies zoals het was vermeld. 
  
Openbaring 17:18 En de vrouw, die gij zaagt, is de grote stad, die het koningschap heeft over de 
koningen der aarde 
 
Vergeet niet dat dit een hoerestad is die wordt beschreven als het rijden op een politiek beest. De profeet 
Jesaja sprak over Jeruzalem als een stad van hoererij. 
 
Jesaja 1:21 Hoe is de getrouwe veste tot een ontuchtige geworden, zij die vervuld was van recht, en 
waarin gerechtigheid overnachtte, en nu; enkel moordenaars! 
  
Ezechiël 16, 22 en 23 noemen allen Jeruzalem bij naam en verklaren dat zij de hoerestad is die God met vuur 
zal verbranden. Ik zal hier een paar referenties geven, maar je moet deze hoofdstukken nog steeds zelf lezen. 
 
Ezechiël 16:2 Mensenkind, laat Jeruzalem haar gruwelen kennen, 
 
Onthoud in het boek Openbaring dat zij een gouden beker in haar hand had die vol van haar gruwelen was. 
 
Ezechiël 16:15-17 (SVV) Maar gij hebt vertrouwd op uw schoonheid, en hebt gehoereerd vanwege uw 
naam; ja, hebt uw hoererijen uitgestort aan een ieder, die voorbijging; voor hem was zij. 16  En gij hebt 
van uw klederen genomen, en u gemaakt geplekte hoogten, en hebt daarop gehoereerd; zulks is niet 
gekomen, en zal niet geschieden. 17  Daartoe hebt gij genomen de vaten uws sieraads van Mijn goud en 
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van Mijn zilver, dat Ik u gegeven had, en gij hebt u mansbeelden gemaakt, en gij hebt met dezelve 
gehoereerd, 
  
Tijdens het oude verbond was Israël met God getrouwd. Hij was Degene tegen wie ze overspel pleegde. Haar 
ontrouw heeft God ertoe gebracht om van haar te scheiden, maar Hij bood toen aan haar terug te nemen onder 
een nieuw verbond dat Hij had gesloten met de dood van Jezus. Hun weigering om Gods nieuwe verbond te 
aanvaarden was de reden waarom Hij Jeruzalem zo streng oordeelde. 
 
Ezechiël 16: 40-41 (SVV) Daarna zullen zij tegen u een vergadering doen opkomen, en zullen u met 
stenen stenigen, en u met hun zwaarden doorsteken. 
41  Zij zullen ook uw huizen met vuur verbranden, en oordelen tegen u uitvoeren voor veler vrouwen 
ogen; en Ik zal u doen ophouden van een hoer te zijn, en gij zult ook niet meer hoerenloon geven  
  
Ik zal dit later in deze profetiereeks in detail bespreken in de les getiteld The Real Babylon the Great. 
 
Babylon is die grote stad die op het beest zat met zeven hoofden (zeven bergen) en tien hoorns. Het was het 
beest en niet de hoer die op het beest zat, dat de zeven hoofden en tien hoorns had. Rome past in deze 
beschrijving omdat het een stad is met zeven heuvels. Rome was ook de politieke kracht waar Jeruzalem op 
reed toen ze de apostelen, profeten en heiligen van Jezus Christus vervolgde en doodde. Toen, net zoals 
Openbaring 17 zegt, keerde Rome zich naar Jeruzalem en gooide haar van haar rug en verslond haar in 70 
AD. Bedenk dat deze hoerestad in Openbaring wordt beschreven als degene die de profeten, de 
apostelen en de heiligen heeft gedood en ook schuldig is aan het bloed van allen die op aarde zijn 
gedood. 
  
DE WOORDEN VAN JEZUS AAN DE ONGELOVIGE JODEN IN MATTHEÜS 23 
Mattheüs 23: 29-32 Wee u, schriftgeleerden en Farizeeen, gij huichelaars, want gij bouwt de grafsteden 
der profeten en verfraait de gedenktekenen der rechtvaardigen, 30  en gij zegt: Indien wij geleefd 
hadden in de dagen onzer vaderen, zouden wij met hen geen gemene zaak gemaakt hebben ten 
opzichte van het bloed der profeten. 31  Gij getuigt dus van uzelf, dat gij zonen zijt van de moordenaars 
der profeten. 32  Maakt ook gij de maat uwer vaderen vol! 
  
Mattheüs zegt: " Maakt ook gij de maat uwer vaderen vol ", en Daniel's, " om de overtreding te 
voleindigen", zijn synoniemen van dezelfde gebeurtenis. Daniel zei dat deze gebeurtenis zou plaatsvinden 
tijdens zijn profetie van 70 weken, en Mattheüs gaf aan dat dit zou gebeuren wanneer de ongelovige Joden hun 
Messias doodden. 
  
Mattheüs 23:33-34 Slangen, adderengebroed (KJV: ye generation of vipers), hoe zult gij ontkomen aan het 
oordeel der hel? 34 ¶  Daarom, zie, Ik zend tot u profeten en wijzen en schriftgeleerden. Van hen zult gij 
sommigen doden en kruisigen en van hen zult gij anderen geselen in uw synagogen en vervolgen van 
stad tot stad. 
 
Jezus zei dat deze ongelovigen de apostelen zouden doden, de mensen die Hij hun toezond, en dat zij ook 
deze 1e-eeuwse christenen van stad tot stad zouden vervolgen. Om dit te zien gebeuren, hoef je alleen maar 
de boeken van Handelingen te lezen. 
  
Mattheüs 23:35 opdat over u kome al het rechtvaardige bloed, dat vergoten werd op de aarde van het 
bloed van Abel, de rechtvaardige, tot het bloed van Zacharias, de zoon van Berekja, die gij vermoord 
hebt tussen het tempelhuis en het altaar. 
 
Hier is het weer. De ongelovige Joden waren degenen die God verantwoordelijk zou stellen voor al het bloed 
dat op de aarde was vergoten. Bedenk dat toen zij vroegen om de dood van Jezus, zij de heerser van Rome 
zeiden: "Zijn bloed zij op ons en onze kinderen." 
 
Mattheüs 23:36 Voorwaar, Ik zeg u: al deze dingen zullen over dit geslacht komen. 
  
Dit bewijst aan welke generatie Hij refereerde in Mattheüs 24:34 toen Hij zei: "...Dit geslacht zal niet 
voorbijgaan, totdat al deze dingen zijn vervuld...." Om te zeggen dat dit verwijst naar een toekomstige 
generatie, misschien zelfs die van onze tijd, zou de duidelijke betekenis van de hier gevonden woorden van 
Jezus rechtstreeks tegenspreken. 
 
Mattheüs 23:37-39 Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt, en stenigt, wie tot u gezonden zijn, hoe 
dikwijls heb Ik uw kinderen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens onder haar vleugels 



2-7-18 Likeminds (Larry Smith) De KOMST, de Laatste DAGEN, het EINDE van de WERELD (tijdperk)  50 

vergadert, en gij hebt niet gewild. 38  Zie, uw huis wordt aan u overgelaten. 39  Want Ik zeg u, gij zult Mij 
van nu aan niet meer zien, totdat gij zegt: Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren! 
 
Jezus noemde de naam van de stad die de profeten doodde, de apostelen, en was schuldig aan het bloed 
van alle rechtvaardigen terug op de rechtvaardige Abel, "Jeruzalem." Hij zei toen dat Hij al die dingen aan haar 
zou brengen in die generatie en haar desolaat maken. Dit werd vervuld in 70 AD, veertig jaar na Jezus' 
kruisiging. Hij gaf hen één generatie - veertig jaar - om te kiezen tussen Hem en de Wet. Degenen die Hem 
weigerden, oordeelde Hij volgens die Wet. 
  
PAULUS STEMT OVEREEN MET JEZUS 
Paulus ging akkoord met de woorden van Jezus. Hij sprak over dit gebeuren in 1 Thessalonicenzen. 
 
1 Thess 2:14-16 Want gij, broeders, zijt navolgers geworden van de gemeenten Gods in Christus Jezus, 
die in Judea zijn, omdat ook gij hetzelfde te verduren hebt gehad van uw eigen volksgenoten als zij van 
de Joden, 15  die zelfs de Here Jezus en de profeten gedood en ons tot het uiterste vervolgd hebben, 
die Gode niet behagen en tegen alle mensen ingaan, 16  daar zij ons verhinderen tot de heidenen te 
spreken tot hun behoud, waardoor zij te allen tijde de maat hunner zonden vol maken. De toorn is over 
hen gekomen tot het einde 
 
God zond Zijn toorn om te wreken voor hun moord op de profeten, apostelen, de heiligen en zelfs hun Messias 
- Jezus. 
  
BIJBELTEKST MET BIJBELTEKST VERGELIJKEN EN INTERPRETEREN 
Je kunt de bijeenkomst van de uitverkorenen (Mattheüs 24) begrijpen door de vernietiging van Babylon de 
Grote (Jeruzalem) te vergelijken, gevolgd door een uitnodiging voor het bruiloftsmaal (Openbaring 19), met 
de gelijkenis van het bruiloftsfeest (Mattheüs 22). 
 
Mattheüs 22:1-3 En Jezus antwoordde en sprak wederom in gelijkenissen tot hen en zeide: 2  Het 
Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een koning [God],, die voor zijn zoon [Jezus] ) een bruiloft 
aanrichtte. 3  En hij zond zijn slaven [apostelen] uit om de ter bruiloft genodigden te roepen, doch zij 
wilden niet komen 
 
Dit zijn de apostelen die de Joden uitnodigen om gered te worden. 
 
Mattheüs 22:4 Wederom zond hij andere slaven uit, met de boodschap: Zegt de genodigden: Zie, ik heb 
mijn maaltijd bereid, mijn ossen en gemeste beesten zijn geslacht en alles is gereed; komt tot de 
bruiloft. 
 
Het huwelijksmaaltijd was al voorbereid vóór de verwoesting van Jeruzalem, dus de uitnodiging voor het 
bruiloftsfeest was letterlijk niets meer dan de prediking van het evangelie aan de verlorenen, die iemand in een 
huwelijksrelatie met Jezus Christus brengt onder het nieuwe verbond. Deze relatie zal resulteren in de 
eeuwigheid met Jezus doorbrengen voor degenen die gehoorzaam zijn aan de boodschap van het Nieuwe 
Verbond. 
 
Mattheüs 22: 5-6 Maar zij sloegen er geen acht op en gingen heen, de een naar zijn akker, de ander naar 
zijn zaken. 6  De overigen grepen zijn slaven, en zij mishandelden en doodden hen. 
 
Dit had betrekking op de apostelen die predikten tot de ongelovige Joden, en precies zoals Jezus zei, 
verwierpen ze de boodschap van de apostelen en vielen ze aan door hen fysiek te misbruiken en door hen te 
vermoorden. 
  
Mattheüs 22:7 Maar toen de koning daarvan hoorde, werd hij toornig; en hij zond ZIJN LEGERS UIT en 
vernietigde die moordenaars en verbrandde HUN STAD. 
 
Hier wordt gesproken over Jeruzalem. God laat zien dat Hij hun stad zal verbranden, omdat zij de uitnodiging 
die Hij zond via de apostelen, weigerde om deel te nemen aan Zijn bruiloft. 
 
Mattheüs 22:8-10 Toen zeide hij tot zijn slaven: De bruiloft is wel gereed, maar de genodigden waren het 
niet waard. 9  Gaat daarom naar de kruispunten der wegen en nodigt allen, die gij aantreft tot de 
bruiloft. 10  En die slaven gingen naar de wegen en VERZAMELDEN ALLEN, die zij aantroffen, zowel 
slechten als goeden. En de bruiloftszaal werd vol met hen, die aanlagen 
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Denk eraan dat zij "degenen die zouden komen" bij elkaar zouden brengen. Dit is het "samenkomen van de 
uitverkorenen". 
 
In Openbaring vond het huwelijksmaal plaats nadat Jeruzalem was verwoest. 
 
Openbaring 19:2 want waarachtig en rechtvaardig zijn zijn oordelen, want Hij heeft de grote hoer 
geoordeeld, die de aarde met haar hoererij verdierf, en Hij heeft het bloed zijner knechten van haar hand 
geeist. 
 
Openbaring 19:7 Laten wij blijde zijn en vreugde bedrijven en Hem de eer geven, want de bruiloft des 
Lams is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt. 
  
Dit is te vergelijken met de huwelijksuitnodiging in Mattheus 22. Het vond plaats nadat de stad was verwoest. 
Dit komt ook overeen met het uitzenden van Zijn engelen (boodschappers / predikers) om de uitverkorenen uit 
de vier hoeken van de aarde te verzamelen onmiddellijk na de verdrukking van die dagen. 
 
Mattheüs 24:31 En Hij zal zijn engelen [gezanten] uitzenden met luid bazuingeschal [prediking van het 
Woord en zij zullen zijn uitverkorenen BIJEEN VERZAMELEN uit de vier windstreken, van het ene 
uiterste der hemelen tot het andere 
  
We verzamelen vandaag nog steeds zielen voor Jezus! Dit komt ook overeen met Jezus ' gelijkenis van de 
tarwe en het onkruid. In die gelijkenis zei Jezus dat het onkruid eerst wordt verzameld, zodat de rechtvaardigen 
kunnen schijnen als de zon (Zoon van Gerechtigheid). 
 
Mattheüs 24:31 is een rechtstreekse vervulling van Jesaja 11:12. Velen proberen te zeggen dat de bijbelteksten 
van Jesaja 11 verwijzen naar een toekomstige 1000-jarige regering van Christus, maar een zorgvuldig 
onderzoek van deze Schriften, samen met Jesaja 12, bewijst dat dit niets meer is dan bijbelse beeldtaal die 
worden gebruikt om de innerlijke vrede die door de boodschap van het Nieuwe Verbond komt en door de 
Vredevorst in jou leeft. 
  
Lees beide hoofdstukken in Jesaja voor jezelf. Vergeet niet dat mensen de hoofdstukken en verzen 
onderverdeelden, maar oorspronkelijk niet zo waren geschreven. Terwijl je ze in hun oorspronkelijke context 
leest, zal het duidelijk worden dat hoofdstuk 12 nog steeds spreekt over de gebeurtenissen van hoofdstuk 11. 
Dit is gemakkelijk te zien, aangezien hoofdstuk 12 begint met te zeggen "te dien dage" en gaat over dingen 
die van toepassing zijn op de Nieuwe Verbonds boodschap. Laten we een paar van deze bijbelteksten bekijken. 
  
Jesaja 11: 10-12 Want het zal geschieden ten zelven dage, dat de heidenen naar den Wortel van Isai, Die 
staan zal tot een banier der volken, zullen vragen, en Zijn rust zal heerlijk zijn. [Deze tekst wordt door 
Paulus in Romeinen 15:12 aangehaald als vervuld door Jezus Christus, en door de Kerk die redding biedt aan 
de Joden en heidenen van Paulus 'tijd.] 11  Want het zal geschieden te dien dage, dat de Heere ten anderen 
male Zijn hand aanleggen zal om weder te verwerven het overblijfsel Zijns volks, hetwelk overgebleven 
zal zijn van Assyrie, en van Egypte, en van Pathros, en van Morenland, en van Elam, en van Sinear, en 
van Hamath, en van de eilanden der zee. [Dit bewijst dat Israël werd hersteld door Jezus Christus en zijn 
boodschap over het Nieuwe Verbond, en dat dit geen fysiek herstel in de toekomst is.] 12  En Hij zal een banier 
oprichten onder de heidenen, en Hij zal de verdrevenen van Israel verzamelen, en de verstrooiden uit 
Juda vergaderen, van de vier eilanden des aardrijks [Wanneer je deze uitspraak vergelijkt met Mattheüs 
24:31, wordt het duidelijk dat deze "bijeenkomst" te maken heeft met de prediking van de boodschap van het 
Nieuwe Verbond, en niet met een opname van de kerk, of het herstel van het natuurlijke Israël in een fysiek 
land.] 
  
Wanneer je dit vergelijkt met andere oudtestamentische geschriften over het herstel van Israël, wordt het 
duidelijk dat dit verwijst naar hun herstel aan God door Jezus Christus en de boodschap van het Nieuwe 
Verbond. Het begin van Jesaja 11 en heel Jesaja 12 bewijzen dat dit moet verwijzen naar de gebeurtenissen 
vervuld door Jezus Christus en het Nieuwe Verbond. 
  
CONCLUSIE 
Jezus en zijn apostelen leerden dat de KOMST VAN DE HEER, HET EINDE VAN DE WERELD (TIJDPERK) 
en de LAATSTE DAGEN allemaal in de eerste plaats refereerden aan Zijn komst in oordeel over Jeruzalem. 
Ze leerden dat deze komst zou plaatsvinden in hun generatie en een einde zou maken aan het 
aanbidssysteem van het Oude Verbond. Deze komst (de vernietiging van Jeruzalem) zou voor alle mensen 
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een teken zijn dat Jezus in de hemel regeerde en dat zijn koninkrijk grondig op aarde was geplaatst, wat 
werd vervuld door zijn Geest in de harten van zijn gelovigen te plaatsen door een wedergeboren ervaring. 
 
Dispensationalisten en futuristen moeten een toekomstige Joodse tempel en het herstel van zijn 
opofferingssysteem hebben om hun profetische interpretaties van de Schriften te vervullen. Maar ik 
geloof dat de Bijbel leert dat de boodschap van het Nieuwe Verbond de enige boodschap is die ooit 
iemand zal redden en dat God nooit meer terug zal keren naar letterlijke tempels en dier offers voor 
redding. 
  
In gebed toonde God me dat het gevaar van de Futuristische doctrine is dat het je misleidt om te geloven 
dat de Nieuwe Wereld Orde een voorspeld voorval is waar niet tegen kan worden gebeden. Maar dat is niet 
waar, omdat de ware kerk - door gebed en vasten - de macht heeft om dit systeem neer te halen, of het 
tenminste te weerhouden van zijn antichristelijke agenda, zodat de kerk Gods doel op aarde kan blijven 
vervullen. Satan heeft natuurlijke dingen zoals fysieke tempels, landen en dierenoffers gebruikt om de kerk 
af te leiden, zodat hij deze waarheden niet zal zien en begrijpen. 
  
God wil ons brengen tot geestelijke volheid en tot een eenheid van focus, zodat we de machten van 
duisternis kunnen verslaan en onze wereld evangeliseren voor Zijn Koninkrijk! 
 
Ik besef dat er nog veel meer zaken behandeld moeten worden m.b.t. Bijbelprofetie dan in deze studie aan bod 
komt, maar onthoud dat dit slechts de eerste is in een reeks van zes lessen over dit onderwerp. Ik raad aan om 
door te gaan waar dit onderzoek stopt door de volledige zes lessenreeks te bestellen: Rightly Dividing the Word 
of Bible Prophecy en de serie getiteld The Web of Deception. Deze geven je een enorm inzicht in deze 
verschillende onderwerpen die zijn geschreven door iemand die zijn interpretatie van de Bijbel trekt door 
bijbeltekst te gebruiken om de bijbeltekst te interpreteren. We hebben veel andere boeken en materialen 
beschikbaar van onze ministry die in staat zullen zijn om een persoon bij te staan in een meer gedetailleerde 
studie van deze verschillende onderwerpen. Of we nu lesgeven over het heilsplan, geestelijke groei of 
bijbelprofetie, we streven er bij deze ministry altijd naar om het Woord recht te verdelen.   
  
Ik meen dat de juiste interpretatie van de bijbelse profetie heel belangrijk is voor de kerk om bedrog te 
vermijden en haar ware doel op aarde te vervullen. Dat is de reden waarom ik mijn best heb gedaan om deze 
waarheden in deze studie te delen. Of we het nu wel of niet eens zijn over elk gebied van profetie of niet, laten 
we het eens zijn om elkaar te respecteren en te eren en samen te werken om deze verloren wereld te 
bereiken met het enige evangelie dat ooit iemand zal redden - het nieuwtestamentische evangelie van 
Jezus Christus van de Apostel! 
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