12. De verborgenheid.
De Verborgenheid
5 - Genade
Het Hoofd.
De hemelvaart
van Christus

6 - Volheid der Tijden

Christus:
Hoofd en Lichaam
Efeze 1:20-23

Het Lichaam.
De opname
v/d Gemeente

De zaligheid aan de
heidenen gezonden
Hij zal niet hebben
Zijn Koninkrijk op aarde

7+62 weken
483 jaar

6 april
32 na Chr.

Wederkomst van Christus (hoofd en
Lichaam) op de Olijfberg voor Jeruzalem.
Zach. 14:1-4

7 dagen onrein
1 week (70e)
7 jaar

De vrouw (Israël) baarde een mannelijke
zoon, die wordt weggerukt tot God en
Zijn troon. Openb. 12:6
De draak (satan) uit de
hemel op aarde geworpen

Eind oordeel van
de volkeren

Op de 8e dag wordt het jongetje besneden.
Dit is het wegnemen van de omhulling (de
dood), en het openbaren van hetgeen
verborgen was (opstanding)

Opb. 12:9

33 dagen onrein
“de dag des HEEREN“
33 jaar

Het
Koninkrijk
op aarde

satan gegrepen
en gebonden
voor 1000 jaar

DE “VERBORGENHEID”.

DE 7 EN 33 JAAR.

Toen de discipelen aan de Heer vroegen waarom Hij in gelijkenissen sprak, antwoordde
de Heer: “omdat het u gegeven is, de verborgenheden van het Koninkrijk der
hemelen te weten, maar dien (ongelovige joden) is het niet gegeven.” Math.13:10-11, De
Heer sprak de gelijkenissen dus niet om iets in klare taal uit te leggen, maar sprak op deze
wijze om de waarheden omtrent het Koninkrijk verborgen te houden voor ongelovigen.
De gelovigen (de discipelen) mochten deze verborgenheden wel weten. Ps.25:14, 1Cor.2:7,
Efez.1:9, 3:3-9, Col.1:26-27. Bij deze gebeurtenis (de gelijkenis van de zaaier Mark.4:1-22.) werd de
gelijkenis in publiek verteld, maar de uitleg werd alléén aan de discipelen gegeven.

Het profetisch Woord geeft aan dat er na de 70e week een periode zal zijn waarin het beloofde Koninkrijk gevestigd zal worden vanuit
Jeruzalem tot aan het einde der aarde. Er ligt dus een tijdsperiode tussen de wederkomst van de Heer op de Olijfberg en Zijn definitieve
wederkomst waarbij satan gebonden zal worden en de volkeren geoordeeld zullen worden (of zullen zijn).
De lengte van deze periode wordt niet rechtstreeks gegeven in de Schrift, maar vanuit de typologie komt het volgende naar voren:
In Openbaringen wordt gesproken over een vrouw die een mannelijke zoon baarde. De vrouw vluchtte naar de woestijn (1e helft 70e week
- 3½ jaar) waar zij gevoed zou worden (2e helft 70e week - 1260 dagen – 3 ½ jaar). In de Wet wordt het volgende gezegd: “Spreekt tot de
kinderen Israëls, zeggende: Wanneer een vrouw zaad gegeven, en een knechtje gebaard zal hebben, zo zal zij zeven dage onrein
zijn; volgens de dagen der afzondering harer krankheid zal zij onrein zijn. En op den achtste dag zal het vlees zijner voorhuid
besneden worden. Daarna zal zij drie en dertig dagen blijven in het bloed harer reiniging; niets heiligs zal zij aanroeren, en tot het
heiligdom zal zij niet komen, totdat de dagen harer reiniging vervuld zijn.” Lev.12:2-6.
Omdat de Wet een schaduw is van toekomende goederen, heeft dit ritueel naast de letterlijke ook een profetische betekenis. Enig praktisch
nut van deze wet is moeilijk aan te tonen omdat wanneer er een meisje gebaard wordt de tijden verdubbelen. De verklaring voor het gedeelte
is als volgt: Het zaad der vrouw is de aanduiding van de Messias (een vrouw kan géén zaad geven). De vrouw is Israël, het Zaad is Christus:
de Knecht des Heeren. Een “knechtje” is geen normaal woord voor jongetje. Het is de mannelijke Zoon uit Openbaring 12, namelijk Christus
en de Gemeente (Hoofd en Lichaam). Wanneer we de betekenis uitwerken dan staan de 7 dagen model voor de 7 jaren van de 70e week.
Direct na de geboorte (de opname v.d Gemeente) is de vrouw onrein. Op de achtste dag (dus na de 7 jaar) wordt het jongetje besneden.
Deze gebeurtenis valt samen met de wederkomst van de Messias (Christus en de Gemeente) op de Olijfberg direct na de 70e week.
Daarna is de vrouw nog 33 dagen onrein. Ze mag tot het heiligdom (de tempel) niet komen (na de 33 jaar zal er pas een tempel in Jeruzalem
gebouwd worden).

Het Jodendom was het Woord van God toevertrouwd. Rom.3:2, Joh.5:39-40. Maar zij waren
onbekend met het Woord en met de komst van “Messias de Vorst”. Daarom werden de
verborgenheden van het Koninkrijk in gelijkenissen uitgebeeld, opdat een ongelovig volk
het niet zou begrijpen. “Daarom spreek Ik tot hen door gelijkenissen, omdat zij ziende
niet zien, en horende niet horen, noch ook verstaan.” Math.13:11.
Omdat het Jodendom niet wilde dat Hij Koning over hen zou worden Math.27,Joh.1:11. werd
de zaligheid van hen weggenomen en naar de heidenen gezonden. Hand.13:46-48. “Simeon
heeft verhaald hoe God eerst de heidenen heeft bezocht, om uit hen een volk aan te
nemen door Zijn Naam. (de Gemeente) En hiermede stemmen overeen de woorden
der profeten, gelijk geschreven is: Na dezen zal ik wederkeren, en weder opbouwen
de tabernakel van David, die vervallen is,...” Hand.15:14-16. Door de apostel Paulus wordt
de verborgenheid bekend gemaakt aan de gelovigen uit de heidenen. Rom.11:25, 16:25, 1Cor.2:7,
1Cor.15:51, Efez.1:9, 3:3-9, 5:32, 6:19, Kol.1:26-27.

De openbaring van het Koninkrijk der hemelen op aarde werd uitgesteld. Dit uitstel maakt
deel uit van de verborgenheid. De verborgenheid (als periode) begon bij de kruisiging van
de Here Jezus en eindigt bij de wederkomst van Christus. Aan het einde van de 33 jaar,
dan zal de verborgenheid Gods vervuld zijn. Opb.10:7. Daarna zal het Koninkrijk op aarde
geopenbaard worden.

Ook op andere plaatsen in de Schrift vinden we deze structuur van 7 en 33 weer terug.
David David regeerde 40 jaar waarvan 7 jaar over Juda (te Hebron) en 33 jaar over gans Israël en Juda (te Jeruzalem). Van de 7 jaar
wordt ook een lengte van 7½ jaar genoemd. Dit extra ½ jaar komt overeen met het stilzwijgen in de hemel van een ½ uur direct na
de na het einde van de 70e week. 2Sam.5:4,5, 1Kron.3:4, Opb.8:1, 1Kon.2:11,1Kron.29:26-27, David mocht de tempel niet bouwen!
Mozes Mozes was 40 dagen op de berg, tot de 7e dag was hij in de wolk toen had hij een ontmoeting met de Heer. Daarna was hij
nog 33 dagen bij de Heer. Ex.24:16-18.
Thomas Tussen de opstanding en Hemelvaart verlopen 40 dagen. Thomas geloofde de Heer pas na 7 dagen (op de 8e) waarna er
nog 33 dagen verliepen tot op de Hemelvaart van Christus. Hand.1:3, Joh.20:19-24.
Jozef Jozef was 30 jaar toen hij onderkoning werd. Toen kwamen er 7 vette en 7 magere jaren en daarna nog 66 jaar tot zijn dood
(in Egypte tellen alle jaren dubbel!). Gen.50:22-26.

