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1. De nederwerping der wereld

Gen. 1:1
Schepping van 
hemel en aarde

Gen. 1:3-31
Herschepping (restitutie) 

van de hemelen en
aarde

“De wereld die toen was“ werd
door God ‘nedergeworpen‘

vanwege de zondeval van satan

Eeuwigheid

“De wereld die toen was” (2 Petr. 3:6)

Gen. 1:1 - In den beginne schiep God de hemel en de aarde.
Volgens Jesaja werd de hemel en de aarde niet als woestheid of 
ledigheid geschapen. Jes.45:18

Het begrip woest en ledig (tohu wa bohu) blijkt een beschrijving te 
zijn van een land dat geoordeeld is door God (oordeel vanwege hun 
zonden). Jes. 34:11, Jer. 4:23-26

Gen. 1:2 - De aarde was woest en ledig, en duisternis was op den 
afgrond...
Wanneer we nu dit gedeelte lezen blijkt dat over de schepping uit Gen. 
1:1 een oordeel kwam met als gevolg dan de hemelen er niet meer 
waren en de aarde woest en ledig was geworden, bedekt met water en 
in duisternis gehuld. Dit wordt door de apostel Petrus bevestigd. 
2 Petr. 3:5-7

Het idee dat het hier over de zondvloed van Noach zou gaan is niet 
terecht. Het woord “zondvloed“ (betere vertaling: grote vloed) is 
hier geen eigennaam zoals de “Zondvloed“ bij Noach en bij Noach 
vergingen niet de hemelen en aarde. De hemelen bleven in stand 
(het water reikte tot boven de hoogste bergtop). Levende wezens, 
waterdieren hebben de zondvloed overleeft. Alles wat adem had (geest 
des levens) kwam om, behalve diegene in de ark van Noach waren.

De geschiedenis van Noach en het oordeel over de wereld in zijn dagen 
is een uitbeelding (type) achteraf van het veel grotere oordeel van de 
wereld die was vóór Gen. 1:2.
Van wat er tussen de schepping uit Gen. 1:1 en de “her“ schepping uit 
Gen. 1:3 geweest is wordt in de Bijbel weinig gezegd. Maar vreemde 
zaken die niet in onze “her“ schepping passen zoals fossielen, de 
piramide van Cheops, de legende Atlantis, etc. zouden wel eens uit 
deze “wereld” afkomstig kunnen zijn.

“Oordeel van Water“ de aarde die toen was
werd door water verwoest. 2 Pet. 3:3-7

“en (maar) de aarde werd woestheid, ledigheid
en duisternis wegens het verschijnen van de 

afgrond.“ Gen. 1:2

Dood en opstanding
van Christus

Toekomende eeuw

Einde der eeuwen
Einde der wereld
“De Jongste dag“

Eeuwigheid

Adam Noach

“De oude wereld“ 
tussen Adam en 
Noach 1 Pet. 2:5

De belofte dat de 
aarde niet wéér 
door water zou 
vergaan. Gen. 9:11

De wereld die nu is vanaf Adam tot aan de Jongste dag.

Aan het eind van deze periode 
volgt het “oordeel van vuur” 
waardoor de oude schepping 
zal verdwijnen.
2 Petrus 3:3-7

God alles en in allen. 
Opb. 21:1. Nieuwe hemel en 
aarde.

De “nederwerping“ der wereld.

De begrippen “grondlegging“ en “nederwerping“ werden 
door de bijbelvertalers door elkaar gehaald. Het begrip 
“grondleggen“ past men toe op het griekse woord “kata-bole“ 
<2602> wat de betekenis heeft van “neer werpen“.
Dat de vertalers de beide begrippen als hetzelfde 
beschouwden zou geen probleem zijn geweest als het 
begrip ook sprak over één gebeuren. Maar dit is niet het 
geval. De grondlegging (het leggen van fundamenten,eerste 
begin) is heel wat anders dan de nederwerping (het oordeel 
van God over de opstand van satan). Het oordeel over de 
schepping van Gen. 1:1 kwam vanwege de zonde van satan. 
Hij was een gezalfde maar stelde zich boven zijn Schepper. 
Ezech. 28:12-19 In dit oordeel werd een deel van satans 
engelen in de afgrond (tartarus) geworpen. 2 Pet. 2:4. De satan 
daarentegen bevind zich nog in de hemel met een deel van 
zijn engelen en oefent daar macht uit over de tegenwoordige 
eeuw. Job 1:6-12, Math. 4:7

Het verzoeningswerk van Christus.

Door de nederwerping kwam er scheiding tussen God en Zijn Schepping. Om deze 
scheiding te niet te doen was de komst van de Zoon noodzakelijk.

God had voordat hij de wereld nederwierp al bepaald dat Zijn Zoon Jezus Christus de 
wereld met Hem zou verzoenen. Efez. 2:15-16, Col. 1:20

In de volgende verzen wordt gesproken over “nederwerping“ der wereld en het 
verzoenings werk van Christus. Math. 25:34, John. 17:24, Efez. 1:4, Hebr. 4:3, 1 Pet. 18-20, Opb. 13:8.

De zondeval van Adam was niet te vermijden want hij was uit de aarde (die in zonde 
gevallen was) genomen. Door zijn zondeval werd Adam uit de Hof gezet (zodat hij niet kon 
eten van de boom des levens) en zou de dood sterven. Gen. 3:13-23

De nakomelingen van Adam erven, via de man, deze zondige natuur!
De zonde werkt in de mens zolang hij leeft, zodra hij sterft is hij vrij van de zonde. 
Rom. 6:7-23

Gedurende een voor ons 
onbekende tijd, bestond deze 

schepping en was er leven. Deze tijd 
(de wereld die toen was) wordt ook 

wel de “eerste tijd” genoemd.

Inhoudsopgave
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2. Het plan der eeuwen

Gen. 1:1
Schepping van 
hemel en aarde

Gen. 1:3-31
Herschepping (restitutie) 
van de hemelen en aarde

Eeuwigheid

“Oordeel van Water“ de aarde die toen was
werd door water verwoest. 2 Pet. 3:3-7

“en (maar) de aarde werd woestheid, ledigheid
en duisternis wegens het verschijnen van de 

afgrond.“ Gen. 1:2

Dood en opstanding
van Jezus Christus

Toekomende eeuw

Einde der eeuwen
Einde der wereld
“De Jongste dag“

Eeuwigheid

God alles en in allen.
Opb. 21:1. Nieuwe hemel en 
aarde.

de voorgaande eeuwen. Pred. 1:10-11

10 - Is er enig ding, waarvan men 
zou kunnen zeggen: Ziet dat, het is 
nieuw? Het is alreeds geweest in 
de eeuwen, die voor ons geweest 
zijn.
11 - Er is geen gedachtenis van 
de voorgaande dingen; en van de 
navolgende dingen, die zijn zullen, 
van dezelve zal ook geen 
gedachtenis zijn bij degenen, die 
namaals wezen zullen.

Tegenwoordige eeuw Tegenwoordige eeuw

Vertaling van “aión“ strongnr. <165>

Het griekse woord “aión“ is door de vertalers op 
verschillende manieren vertaald namelijk:

 “eeuw“  : een periode van tijd.
 “eeuwigheid“ : “altijd“ durend.

De juiste vertaling is altijd afhankelijk van de 
contekst waarin het woord “aión“ gebruikt wordt.
Hieronder een kleine greep voorbeelden:

Vertaling met eeuw:

 Ps.89:48, Math.12:32, Mark.10:30,
 Luk.18:30, 1 Kor.1:20, Hebr.6:5.

Vertaling met “eeuwen“:

 Pred.1:10-11, Math.13:49, Rom.16:25,
 Efez.2:7, 3:5-9, 1 Kol.1:26, Hebr.9:26

Vertaling met eeuwigheid:

 Math.6:13, Luk.1:33, Joh.4:14,
 1 Tim.1:17, Hebr.1:8, Hebr. 7:3

Door de vertalers wordt het griekse woord “aión“ 
ook af en toe door “wereld“ vertaald.
Deze vertaling met “wereld“ is verwarrend omdat
het griekse woord “kosmos“ <2889> deze 
betekenis heeft (wereld = 2 hemelen & aarde).

Vertaling met “wereld“ = “aión“ <165> 27x:

 Math.13:22,39-40, Mark.4:19, 
 Luk.16:8, Rom.12:2, 1 Kol.1:20, 2:6-8,
 3:18, Gal.1:4

Efez.1:21: eeuw <aión> dezer wereld 
<kosmos>.

De tegenwoordige eeuw in de macht van satan.

Het oordeel over de schepping van Gen.1:1 kwam 
vanwege de zonde van satan.
Hij was een gezalfde maar stelde zich boven zijn 
Schepper. Ezech.28:12-19. In dit oordeel werd een deel van 
satans engelen in de afgrond (tartarus) geworpen. 2Petr.2:4.

De satan daarentegen bevindt zich nog in de hemel met 
een deel van zijn engelen en oefent daar macht uit over 
de tegenwoordige eeuw. Job.1:6-12, Math.4:7. De overste dezer 
wereld. Joh.14:30, 16:11.

Door de dood en opstanding van Christus is de macht van 
satan overwonnen.Hebr.2:14, Als satan geweten had dat de 
dood van Jezus de opstanding van Christus tot gevolg zou 
hebben dat had hij Hem nooit de dood in gejaagd. 1Cor.2:8. 

De god dezer eeuw heeft de zinnen verblind van 
ongelovigen.2Kor.4:4.

De toekomende eeuw van Christus.

Door de dood en opstanding van Christus zijn wij gelovigen 
uit de boze tegenwoordige eeuw getrokken. Gal.1:4, Efez.2:2-10, 

2  Tim.4:10.

Bijbelverzen i.v.m. de tegenwoordige en toekomende 
eeuw: Math.12:32, Mark.10:30, Luk.18:30, 20:34, Efez.1:21, 1Tim.6:17, Hebr.6:4

De toekomende eeuw is begonnen bij de opstanding van
Christus en wordt voltooid op de “Jongste dag”. Want dan 
zal hemel en aarde aan Hem zijn onderworpen. Een ieder 
die gelooft wordt uit de tegenwoordige eeuw getrokken en 
geplaatst in de toekomende eeuw ( = Het koninkrijk van 
Christus ).

Aan het eind van deze periode 
volgt het “oordeel van vuur” 
waardoor de oude schepping 
zal verdwijnen.
2 Petrus 3:3-7

Inhoudsopgave
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3. De bedelingen 1.

GOD = ÉÉN

EENHEID
EEUWIGHEID

Dood en opstanding
van Christus

GOD + SCHEPPING = TWEE (géén eenheid)

Einde der eeuwen
Einde der wereld
“De Jongste dag“

EENHEID
EEUWIGHEID

NIEUWE SCHEPPING

GOD = ÉÉN
ALLES EN IN ALLEN

Adam Noach Abraham Mozes
VOLHEID

DER
TIJDEN KONINKRIJKGENADEWETBELOFTE

MENSELIJK
BESTUURGEWETENAa

1e bedeling 2e bedeling 3e bedeling 4e bedeling 5e bedeling 7e bedeling6e 
bedeling

“DE SCHEPPING VAN DE WERELD”

Wanneer we de gebeurtenissen in Genesis samenvatten 
dan ontstaat de volgende structuur:

•  De schepping van de wereld.
•  De zondeval van de wereld.
•  De reeks van zeven scheppingsdagen.

Deze structuur is van typologisch belang omdat deze 
overeenkomt met de 8 gevonden perioden in de Bijbel. 
In elke periode gaf God “huisregels” aan de 
“rentmeesters” die Hij aanstelde. Zo’n periode wordt 
een “bedeling” genoemd.

De volgende reeks is afkomstig uit Genesis 1.

• De periode van schepping tot zondeval van de wereld
• De kosmos (2 hemelen en aarde) werd geschapen Gen.1:1

• satan verhief zich tegen God. (zie “Nederwerping der
  wereld”)

1e Dag: Scheiding tussen licht en duisternis.
Er was duisternis (de leugen was sterker dan de 
waarheid) Gen.1:2. Daarom maakte God licht en de 
scheiding tussen licht en duisternis.

2e Dag: Scheiding tussen water en water.
Het water is een beeld van de volkeren. Ps.2:1, Ps.65:8, 

Jes.17:12, Ezech.26:3 De scheiding tussen de wateren is een 
type van de scheiding tussen de volkeren.

3e Dag: Het droge land uit het water.
Het te voorschijn komen van het droge land uit de zee is 
een type van de roeping van Abraham uit de volkeren. 
Het vrucht dragen van het land is een type van het zaad 
van Abraham (de zeeën = de volkeren moesten plaats 
maken).

4e Dag: Het maken van de lichtdragers: 
Zon, Maan & sterren.
Het licht wordt door Johannes vergeleken met God zelf: 
Zijn Woord, de Wet. Israël het volk van God (dragers van 
het Woord Rom.3:2.) wordt in de bijbel vaak aangeduid met 

de “zon, maan en 12 sterren” Gen.37:9, Opb.12, Jes. 60:3.

5e Dag: Het scheppen van vissen & vogels.
Het scheppen van dieren in de lucht en in het water is 
een type van de roeping van de Gemeente uit de volkeren

6e Dag: het scheppen van zoogdieren en één mens.
De dieren zijn een beeld van de mens en één mens is het 
type van de Zoon des Mensen. Deze Zoon des Mensen 
zal heerschappij hebben over de mens.

7e Dag: De rust over het gedane werk.
Op de 7e dag wordt er gerust en is het “werk” gedaan. 
De schepping is terug bij God.

“DE SCHEPPING VAN DE MENS”

De gevonden structuur in Genesis 1 blijkt overeen te 
komen met het plan van God aangaande de geschiedenis 
en de toekomst van de mensheid:

•  De schepping van de mens (Adam).
•  De zondeval van de mens.
•  De reeks van zeven bedelingen.

Een bedeling is een periode (tijd) waarin het schepsel 
als individu of als volk beproefd wordt in betrekking tot 
zijn gehoorzaamheid aan zijn Schepper. In elke bedeling 
wordt de situatie t.o.v God gewijzigd en gaf God andere 
regels aan de “rentmeester”. Volgens dit principe is de 
heilsgeschiedenis te verdelen in de volgende perioden:

Vanaf de herschepping tot de zondeval van Adam.
In de Hof wandelde Adam met God, er was gemeenschap 
tussen God en de mens.

1e - Vanaf de zondeval tot de zondvloed. 
(HET GEWETEN) 
De zondeval van Adam. Adam werd uit de hof gezet en 
God stelde een (andere) “huishouding” op. Gen.3:15-19.

2e - Vanaf de zondvloed tot het verbond met Abraham. 
(HET MENSELIJK BESTUUR) 
Na de zondvloed van Noach wordt de mensheid in 

volkeren verdeeld (70 volkeren met ieder hun eigen 
land Gen.10:5,20,31.). Omdat God niet wil dat de mensheid 
zich vereenigde gaf Hij ieder volk zijn eigen taal 
Gen.11:6-8. Door deze spraakverwaring werd de 
mensheid verstrooid over de aarde.

3e - Vanaf het verbond met Abraham tot de uittocht 
uit Egypte. (DE BELOFTE)
Bij het vertrek van Abraham uit zijn land treedt God 
met hem in een verbond. God belooft hem het 
eeuwige leven. Abraham zou erfgenaam der wereld 
zijn (d.w.z. de wereld erven = de wereld overleven) 
Rom.4:13. en God beloofde hem de nieuwe schepping 
Hebr.11:8.

4e - Vanaf de uittocht uit Egypte tot de opstanding 
van Christus. (DE WET)
Bij de uittocht uit Egypte van het volk Israël maakt God 
een verbond (de wet) met het volk. God trouwt met 
het volk Israël Jerm2:2, 3:14, Jerm 31:31-32. Het dienen van 
een andere god was voor het volk gelijk aan overspel 
aan de Man. Ex.34:14-16, Hos.1:2. Zij gaven aan de Man 
hun “JA-woord”. Ex.19:8, 24:3-7, Deut.5:27.

5e - Vanaf de opstanding van Christus tot de 
opname van de Gemeente. (DE GENADE)
Door de dood en opstanding van Christus werd 
de Wet vervangen door de genade. Het OUDE 
VERBOND werd vanwege zijn tekortkomingen Hebr.7:18. 
vervangen door het NIEUWE VERBOND. Dit was al 
aangekondigd. Jer.31:32. Zijn Koninkrijk wordt gevestigd 
in de hemel maar het is verborgen voor de wereld. 
Tijdens deze bedeling wordt er een volk geroepen uit 
de heidenen voor Zijn Naam. Hand.15:14-16.

6e - Vanaf de opname van de Gemeente tot het 
binden van satan. (DE VOLHEID DER TIJDEN)
Na de opname van de Gemeente begint God het 
gericht over de volkeren der aarde, te beginnen met 
het volk Israël. In deze periode wordt er een begin 
gemaakt met de vestiging van het Koninkrijk op aarde.

7e - Vanaf het binden van satan tot het eindoordeel 
op de Jongste Dag. (HET KONINKRIJK)

Wanneer de volkeren geoordeeld zullen zijn en het 
aardse Koninkrijk gevestigd is, zal satan gebonden 
worden voor een periode van 1000 jaar. Het kenmerk 
van deze periode is dus dat satan niet regeert over de 
oude schepping maar dat Christus dit doet.

“DE REEKSEN VAN ZEVEN”

Naast de reeks van zeven scheppingsdagen en zeven 
bedelingen zijn er nog een aantal reeksen van zeven.
De vruchten uit het land dat God zou geven, zijn een 
beeld van de bedelingen Deut.8:8.

•  1 - Tarwe
•  2 - Gerst
•  3 - Wijnstokken
•  4 - Vijgeboom
•  5 - Granaatappel
•  6 - Olijfboom
•  7 - Honing

Wanneer deze vruchten in de bijbel nagezocht worden 
blijkt elke vrucht een type te zijn van elke bedeling.
Voor de zeven stamvaders na Adam geldt het zelfde 
principe, deze zijn ook een type van de bedelingen. 
Jud.vs.14.

•  1 - Adam
•  2 - Seth
•  3 - Sem
•  4 - Kenan
•  5 - Mahalalel
•  6 - Jeret
•  7 - Henoch

Deze principes gelden ook voor
de getallen 1 t/m 7 zelf en omdat 
de getallen in het Hebreeuws ook 
de letters zijn ontstaat er de
volgende lijst :

= 1Aleph

= 2Beth

= 3Gimel

= 4Daleth

= 5He

= 6Vau

= 7Zayin

Inhoudsopgave
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4. De bedelingen 2.

“DE STRUCTUUR VAN DE ZEVEN BEDELINGEN”

Bij het bestuderen van de schrift blijkt dat de 1e en de 7e bedeling van dezelfde aard zijn (individuen) en dat zij
beide eindigen bij het oordeel voor de grote witte troon op de “jongste dag” Opb.20:11-15. Het verschil tussen 
deze beide bedelingen is dat in de 1e de aardse mens “gescheiden” van God leeft, en dat in de 7e de mens in
“gemeenschap” met God leeft. De 2e en 6e bedeling tonen een soortgelijke structuur maar dan in relatie tot de
volkeren. De 2e bedeling eindigt dan ook tegelijk met de 6e. Dit oordeel over de levende volkeren zal geschieden
voor de troon van onze Heere Jezus Christus in Jeruzalem. De op aarde levende mensheid zal dan onderworpen
zijn aan Christus. Math.25:31-34, Ef.1:10. Ook de 3e en 5e bedeling lopen in elkaar door. Christus is het ware Zaad van 
Abraham. De 4e bedeling staat op zichzelf en is een demonstratie van God dat géén enkel aards mens zich aan de 
Wet Gods kon houden dan alléén onze Heere Jezus Christus.

De bedelingen zijn dus in een symmetrische structuur (introversie) te plaatsen :

 1 - Geweten .......................................... Individuen / gescheiden van God.

  2 - Menselijk bestuur ............................ Volkeren / verstrooid.

   3 - Belofte ........................................ Abraham / zijn nageslacht uit de volkeren.

    4 - Wet ...................................... Één volk buiten de volkeren.

   5 - Genade ........................................ Christus / Zijn nageslacht uit de volkeren.

  6 - Volheid der tijden ............................ Volkeren / vergaderd & geoordeeld.

 7 - Koninkrijk .......................................... Individuen / gemeenschap met God.

HET BEGRIP “BEDELING”.

God had voordat hij de wereld nederwierp (vanwege de zondeval van satan) al bepaald dat Zijn Zoon Jezus Christus 
de wereld met Hem zou verzoenen. Efez.2:15-16, Kol.1:20. De uitwerking van dit plan van God ligt opgesloten in de wereld 
die nu is (vanaf Adam tot aan de Jongste dag).
Dit plan is onderverdeeld in 7 delen. Elk deel wordt ook wel “bedeling” genoemd. Het woord “bedeling” is de vertaling 
van het Griekse woord “oikonomia”, strongnummer: <3622>, wat huishouding (economie) betekent.

In Luk.12 en Luk.16 wordt door de Here Jezus gesproken over het rentmeesterschap en hieruit blijkt het volgende:
•  In een bedeling zijn minstens twee partijen: als eerste de eigenaar en ten tweede de rentmeester (“oikonomos”)  
 die door de eigenaar is aangesteld en de eigendommen van de eigenaar beheert.
• Een bedeling of rentmeesterschap kan opgeheven worden, wanneer de eigenaar daar enige aanleiding toe vindt.
•  Wanneer een bedeling eindigt betekent dit dat er een nieuwe bedeling ter vervanging van de oude kan worden  
 ingericht.

Door de apostel Paulus wordt op de volgende plaatsen gesproken over deze principes: 1Kor.4:1-2, Tit.1:7, Gal.4:2-9, 

Kol.1:25-27.

De volgende bedelingen worden met name genoemd in de bijbel:
• Bedeling van de volheid der tijden Efez.1:10.

• Bedeling der genade Gods Efez.3:2. = Bedeling der verborgenheid Efez.3:9.

De bedeling der verborgenheid is de 5e bedeling, “De verborgenheid” loopt door tot aan het eind van de 6e bedeling. 
In deze 6e bedeling zullen de verborgenheden geopenbaard worden). Opb.10:7, zie ook Opb.11:15.

God is de Eigenaar van het huis (de schepping) en de mens is als rentmeester over Gods eigendommen, aan Hem 
verantwoording schuldig. Een bedeling van God hoeft niet voor alle mensen te gelden. Zo werd de “bedeling van de 
Wet” gegeven aan het volk Israel toen dat uit Egypte verlost werd.

AdamEENHEID
EEUWIGHEID

Noach Abraham Mozes

Dood en opstanding 
van Jezus Christus

? jaar 1656 jaar 427 jaar 430 jaar 1656 jaar 1993 jaar 7+33 jaar 1000 jaar ? jaar

Einde der eeuwen
Einde der wereld
″De Jongste dag″

EENHEID
EEUWIGHEID

1 - Geweten 7 - Koninkrijk

2 - Menselijk bestuur 6 - Volheid der tijden

5 - Genade3 - Belofte

4 - Wet

”De verborgenheid”

Noach

Abraham

Mozes

Gen. 1:1 Gen. 1:2

1e bedeling 2e bedeling 3e bedeling 4e bedeling 5e bedeling 6e 
bedeling

7e bedeling
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5. De bedelingen 3.

1 - DE BEDELING VAN HET GEWETEN.

De eerste bedeling begint bij de zondeval van Adam en is gericht op 
het geweten van de individuele mens. Een belangrijk kenmerk van deze 
bedeling is dat de mensheid nog niet verdeeld is in volkeren, maar dat 
elk individu slechts persoonlijk en rechtstreeks verantwoordelijkheid heeft 
tegenover God. Gods doel met Adam was dat hij de hof zou bouwen en 
heerschappij zou voeren over de schepping. Gen.1:26. Door zijn zondige 
natuur was dit onmogelijk voor Adam. Er is maar één persoon in de Bijbel 
die heerschappij zal hebben over deze schepping. Deze is de Zoon van 
God die door Zijn komst in het vlees Zoon van Adam = Zoon des Mensen 
werd. Niet de eerste maar de laatste Adam = Christus.

7 - DE BEDELING VAN HET KONINKRIJK.

De zevende bedeling begint nadat Christus al de volkeren heeft 
onderworpen. Het Messiaanse Vrederijk wordt dan op aarde gevestigd.
De laatste ADAM = Christus zal dan regeren over deze schepping.
Het kenmerk van deze bedeling is het gebonden zijn van satan voor 
een periode van 1000 jaar Opb.20:6-7. Het Koninkrijk van Christus is daar 
in tegen niet gebonden aan een tijdsperiode maar is eeuwig en zal 
voortduren in de nieuwe schepping.

2 - DE BEDELING VAN HET MENSELIJK BESTUUR.

De tweede bedeling begint na de zondvloed van Noach. In deze bedeling 
wordt de mensheid geplaatst onder een menselijke overheid. De 
mensheid wordt verdeeld in 70 volkeren met allen een eigen land en een 
eigen overheid. Gen.10:5,20,31. Dit principe begint bij de bouw van de stad 
Babel. Sindsdien heeft elk individu niet alleen verantwoordelijkheid t.o.v 
God maar ook t.o.v de menselijke overheid. Deze overheid moet ook 
verantwoording afleggen tegenover God. Rom.13:1-7.

6 - DE BEDELING VAN DE VOLHEID DER TIJDEN.

De zesde bedeling begint nadat de Gemeente opgenomen is. In deze 
bedeling zullen alle volkeren aan Christus onderworpen worden te 
beginnen bij het volk Israël. Dit zal gebeuren door verdrukking en 
oordeel over Israël (de 70e week van Daniel de profeet) en daarna 
over de volkeren (de “33 jaar”). Aan het einde van deze periode is “de 
verborgenheid” ook vervuld. Opb.10:7. zie ook Opb.11:15.

Aan het eind van de 33 jaar zal de stad Babel definitief verwoest worden. 
Jes.13:4-5. Jer.50:9,41-42.

INDIVIDUELE MENS

VOLKEREN

Adam

Dood en opstanding
van Jezus Christus

Opname van 
de Gemeente

Oordeel van de
volkeren

Oordeel van de 
individuele mens

EENHEID
EEUWIGHEID

Noach

Abraham

Mozes                

Einde der eeuwen
Einde der wereld
”De Jongste dag”

1 - Geweten 7 - Koninkrijk

2 - Menselijk bestuur 6 - Volheid der tijden

5 - Genade3 - Belofte

4 - Wet

”De verborgenheid”

7+33 jaar 1000 jaar ? jaar
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6. De bedelingen 4.

3 - DE BEDELING DER BELOFTE.

De derde bedeling begint bij één man die zich moest afzonderen van zijn 
volk. Abraham moest gaan uit zijn land, zijns vaders huis.
God maakte met Abraham een verbond. Gen.15:18. Dit verbond wordt door 
Paulus omschreven als “de belofte” omdat naast het geloof van Abraham 
er geen voorwaarden waren verbonden aan het verbond. De belofte 
werd gegeven aan Abraham en zijn zaad. Gen.15:18, 22:17. Het zaad van 
Abraham blijkt Christus te zijn. Gal.3:16. Indien iemand gelooft in de dood 
en opstanding van Jezus Christus wordt hij gerekend tot Abrahams zaad. 
Gal.3:27-29.

5 - DE BEDELING DER GENADE.

De vijfde bedeling begint bij de opstanding van Jezus Christus.
Paulus geeft aan dat deze bedeling het verlengstuk van de bedeling der 
belofte is. Gal.3:16, Efez.3:6. Zoals de erfgenamen uit die bedeling deel
kregen aan de beloften aan Abraham, zo krijgen de erfgenamen 
(gelovigen) uit deze bedeling deel aan de beloften aan het Zaad van 
Abraham, hetwelk is Christus.
Daarom vinden we in de vijfde bedeling dezelfde kenmerken als in de
derde namelijk.: Afgezonderd van de volkeren ontstaat er een groep
mensen, die hier geen blijvende stad heeft. Deze bedeling is gekomen 
i.p.v. de wet Rom.6 & 7 “Gij zijt niet onder de wet maar onder de 
genade”

INDIVIDUELE GELOVIGEN UIT DE VOLKEREN

Adam

Dood en opstanding
van Jezus Christus

Opname van 
de Gemeente

Oordeel van de
volkeren

Oordeel van de 
individuele mens

EENHEID
EEUWIGHEID

Noach

Abraham

Mozes                

Einde der eeuwen
Einde der wereld
”De Jongste dag”

1 - Geweten 7 - Koninkrijk

2 - Menselijk bestuur 6 - Volheid der tijden

5 - Genade3 - Belofte

4 - Wet

”De verborgenheid”

7+33 jaar 1000 jaar ? jaar

4 - DE BEDELING VAN DE WET.

De vierde bedeling begint bij de uittocht uit Egypte van het volk Israël. 
Bij deze gelegenheid werd uit het nageslacht van Abraham een volk 
geboren, dat in tegenstelling tot de andere volkeren geplaatst werd 
onder de wet Gods.
Hierin waren alle factoren zoals geweten, menselijk bestuur, beloftes 
van aardse zegeningen en de wet Gods in één volk bijeen gebracht.
Deze bedeling eindigde bij de dood van de Heere Jezus.

EEN VOLK UIT DE VOLKEREN

Inhoudsopgave
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7. De positie van het volk Israël.

HET HUWELIJK TUSSEN JEHOVA EN HET VOLK ISRAËL.

Bij de vierde bedeling werd het volk Israël door God apart gezet van de rest van de
volkeren. Zij werden vrijwillig geplaatst Ex.24:7 onder de wet Gods met als doel:
• Op voorwaarde van gehoorzaamheid aan de wet zou Israël de eerste onder de
 volkeren wezen. Het zou priesterlijke en koninklijke taak hebben voor de wereld
 (regeren over de volkeren) Ex.19:3-6.

• God zou uit David een koning laten opstaan, welke een eeuwig koninkrijk zou
 ontvangen. 2Sam.7:12-14, Ezech.34.

Het verbond tussen Jehova en het volk Israël wordt in de bijbel beschreven als een
huwelijk tussen de Man en de vrouw.

• Ondertrouw: via ondertrouw kwam het volk tot een huwelijk met de Heere
 (Jehova) Jer.2:2.

• Het “Ja” woord: “Al wat de Heere gesproken heeft zullen wij doen en
 gehoorzamen” Ex.19:8, 24:3-8, Deut.5:27.

• De huwelijkse voorwaarden: De gehoorzaamheid aan het verbond der wet
 was de voorwaarde voor het huwelijk. Ez.16:6-8, Jer.31:32.

• De echtelijke woning: Het land Palestina (Kanaän) was de echtelijke woning.
 Dit land is van Jehova en Israël mocht er in wonen. Lev.25:23, Jes.14:2, Jer.11:15.

• Jaloersheid van God: Trouw aan elkaar is de basis voor een goed huwelijk
 vandaar het eerste gebod Ex.20:2-5.

• Hoererij en overspel: Jehova zou zelf de vijanden van Israël uitdrijven en   
 verslaan. Daarom mocht het volk géén verbond sluiten met de omliggende   
 volkeren. Een verbond met een ander volk is een verbond met de god (man)
 van dat andere volk, dit is dus hoererij ofwel overspel. Ex.34:10-14..

• De ontrouw van de vrouw: De ontrouw van het volk wordt door de Heere
 beschreven in Ezech.16:8-35.

• De vernietiging van het huwelijksverbond: Vanwege de ontrouw van het volk
 werd het huwelijk beëindigd.
• Echtscheiding bij de wet geregeld: In het verbond der wet was de
 echtscheiding wettelijk geregeld. Deut.24:1. In geval van ontrouw van de vrouw,
 waarbij de Man de vrouw niet wil of kan vergeven, kon Hij haar wegzenden met 
 een scheidbrief. (God kan niet ontrouw zijn)
• Het wegzenden van de 10 stammen: Jehova had “iets schandelijks gevonden”  
 en zond Zijn vrouw weg met een scheidbrief. Jer.3:8-10. Op deze wijze werden in
 het jaar 721 v.Chr. de 10 stammen weggezonden in de Assyrische ballingschap.
• De vergeving van de 2 stammen (Juda): De 2 stammen bekeerden zich in   
 eerste instantie weer tot de HEERE, maar later waren ook zij weer ontrouw.   
 Jer.3:8-10 Ook zij werden in ballingschap weggevoerd.

Over de gestelde lengte van een huwelijk kunnen we dus samen vatten:
1 - Het huwelijk is bedoeld voor altijd.
2 - Het huwelijk eindigt in principe bij geval van ontrouw.
3 - Het huwelijk eindigt officieel door middel van een scheidbrief.
4 - Het huwelijk eindigt bij de dood van de Man en/of de vrouw.

DE BALLINGSCHAP VAN HET VOLK ISRAËL.

Omdat Israël niet trouw was aan God werd het beloofde koningschap over de volkeren van hen
weggenomen. Deut.4:27, 28:62-64. Het 10 stammenrijk werd in de Assyrische ballingschap 
weggevoerd, 2Kon.17:5-18. waarvan het tot op heden nog niet is teruggekeerd. Jehova zond de 10 
stammen weg met een scheidbrief! Jer. 3:8

Het 2 stammenrijk Juda werd in Babylonische ballingschap weggevoerd. Ezra.5:12. God gaf aan de 
2 stammen géén scheidbrief. Het huwelijk voor Juda (2 stammen) werd dus nog niet ontbonden. 
God stelde hun “dienstbaar” aan het beginsel der koninkrijken namelijk Babel. In de bijbel wordt 
aan deze “dienstbaarheid” een periode van 70 jaar verbonden. Deze jaren zijn eigenlijk de 70 
sabbat jaren over de periode van 490 jaar die het volk niet gevierd had. Volgens de wet moest elk 
7e jaar een sabbat jaar zijn, het land mocht dan niet bebouwd worden Lev.25:3,26:33-43, Ex.23:10

• 70 jaar van dienstbaarheid aan Babel. Aan het 2 stammenrijk werd een periode van 70 jaar
 toegezegd van dienstbaarheid aan Babel. Jer.25:11, 29:4-10. Deze periode begon in het jaar 606
 v.Chr. bij de eerste verovering door de koning van Babel. Jeruzalem kwam onder de regering
 van Babel terecht. Een aantal belangrijke figuren waaronder Daniël werden naar Babel 
 gebracht.
• 62 jaar ballingschap. De werkelijke ballingschap van de 2 stammen in Babel duurde 62 jaar
 en begon bij de 2e verovering van Jeruzalem in 598 v.Chr. toen werden de 2 stammen
 weggevoerd naar Babel.
• 70 jaar van verwoesting van het land. Over Jeruzalem en het land werd ook een periode
 van 70 jaar van verwoesting toegezegd. Zach.1:12, Dan.9:2. Deze periode begon in het jaar 589   
 v.Chr. 2Kron.36:19-21. twee jaar later in 587v.Chr. werd Jeruzalem verwoest.

DE ZEVENTIG WEKEN.

Wanneer Daniël ontdekt dat de 70 jaar
bijna om zijn Dan.9:2. doet hij belijdenis voor 
de zonden van zijn volk. Hij wist uit de 
Bijbel dat al Gods beloftes nu spoedig in 
vervulling zouden gaan. Er zou inderdaad 
een herstel van Jeruzalem komen en het 
volk zou terug keren vanuit Babel, maar 
deze terugkeer zou niet de definitieve 
terugkeer zijn. Om Daniël inzicht te geven 
in deze zaak zond God de engel Gabriël. 
Deze gaf Daniël het volgende te kennen 
“zeventig weken zijn bestemd over uw 
volk en uw heilige stad”. Dan.9:24 De 70 
jaren van ballingschap onder Babel waren 
een type van de 70 “weken” over Juda en 
Jeruzalem.
Pas na deze 70 “weken” zou het alles
omvattende herstel plaatsvinden van het
land en het volk Israël zoals door God 
beloofd is bij de monde van Zijn heilige
profeten.

De uittocht uit
Egypte

Israël “trouwt“
met Jehova

4 - Bedeling van de Wet

Israël: Mijn Volk (Ammi)

Israël ontrouw 
aan Jehova

Ballingschap 
v/d 2 stammen

Ballingschap v/d 
10 stammen

De uitgang des
woords om te 
herbouwen

Dan. 9:25

70 “weken“ over 
uw volk en over 
uw heilige stad
Dan. 9:24

Het Koninkrijk
van ChristusDe 2 stammen

dienstbaar aan Babal 
voor 70 jaar

De ballingschap
62 jaar

70 jaar verwoesting
over het land

606 v Chr.

598 v Chr. 536 v Chr.

589 v Chr.
520 v Chr.

587 v Chr.
Jeruzalem
verwoest De 10 stammen in de Assyrische ballingschap

721 v Chr.
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8. De 70 weken van jaren.

DE 70 WEKEN VAN JAREN.

In de rede van de Heere Jezus aangaande het laatste der dingen Math.24. 

wordt door de Heer gewezen op de profeet Daniël. 
Daniël (in ballingschap in Babel) geloofde en onderzocht de Schriften 
en ontdekte dat over de verwoesting van Jeruzalem 70 jaren zouden 
voorbijgaan. Dan.9:2. Daniël kreeg van de engel Gabriël inzicht in het 
plan van God i.v.m het herstel van het volk. Met de zeventig weken 
(grondtekst “zeventig zevens” ) wordt een periode van 70 x 7 jaar 
bedoeld (deze spraakwijze wordt bijv. ook gebruikt bij Jakob Gen.29:27-28 
en in de wet Lev.25:8 ).
Ook uit de latere schriftplaatsen omtrent de laatste (70e) week blijkt dat 
een week in dit verband uit 7 jaar bestaat. De 70e week wordt verdeeld 
in 2 helften “in het midden der week”:

• “42 maanden”. Opb.11:2.

• “1260 dagen”. Opb.11:3.

• “een tijd, tijden en een halve tijd”. (1+2+½ = 3½) Dan.12:7.

Na deze 70x 7 = 490 jaren zal het volledige herstel plaats vinden van 
Israël en Jeruzalem. Deze periode zou beginnen wanneer het volk 
toestemming zou krijgen om de stad Jeruzalem te gaan herbouwen. 
Toen de periode van ballingschap in Babel officieel voorbij was kreeg het 
volk drie keer toestemmingen om de tempel te herbouwen / verfraaien:

• 536 v.Chr. - Toestemming om de tempel te herbouwen. Ezra.1:1

• 520 v.Chr. - Opnieuw toestemming om de tempel te herbouwen. 
 Ezra.4:3, Hag.2:19

• 458 v.Chr. - Terugkeer om de tempel te verfraaien. Ezra.7.

DE 7 EN 62 WEKEN.

De periode van 70 weken wordt verdeeld in drie delen. De 7 en 
62 weken worden bij elkaar getrokken tot één periode. Dan.9:25. 
Deze periode begint bij “de uitgang des woords om te doen 
herbouwen” en eindigt bij “tot op Messias, den Vorst”. Het 
begin van deze periode ligt in het 20e regeringsjaar van koning 
Arthahsasta (445.v.Chr.) toen Nehemia toestemming kreeg om 
de stad Jeruzalem te gaan herbouwen. Neh.2:1 Het eind van deze 
periode is het moment waarop de Messias, de Vorst (Kroonprins) 
zou komen. Het blijkt dat de periode van 483 profetische jaren 
(van 360 dagen) uit komen op het moment dat de Heere Jezus 
aan komt vóór Jeruzalem. Hierbij werd er door de discipelen 
aanstalten gemaakt voor een triomf tocht op een ezel de stad 
in. Zach.9:9, Math.21:1-5. Deze triomftocht blijft steken op de olijfberg 
vlak voor Jeruzalem. Daar weende de Heere Jezus over de 
stad. Luk.19:35-46 De Heere sprak: “Och, of gij ook bekendet, 
ook nog in dezen uw dag, hetgeen tot uw vrede dient! Maar 
nu is het verborgen voor uw ogen.” Het aannemen van de 
Messias zou tot vrede dienen, maar de stad (het volk) had haar 
“tijd der bezoeking” niet gekend of niet geloofd. Nu zouden er 
verwoestingen komen. Luk.19:43,44. Na de 62 weken zou de Messias 
uitgeroeid worden en “het zal niet voor Hemzelven zijn”. Andere 
vertalingen geven: “Hij zou niet hebben”. Met andere woorden “Hij 
zou zijn Koninkrijk op aarde (nog) niet hebben”. Deze “intocht” 
vond 5 dagen voor de kruisiging van de Heere Jezus plaats. 
Het Koninkrijk op aarde werd uitgesteld.

DE 70E WEEK.

Na de 62 weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zou niet voor 
Hem zelve zijn (hij zou niet hebben). Deze verzen wijzen op het feit dat 
het Koninkrijk (op aarde) werd uitgesteld en dat er verwoestingen zouden 
komen over de stad en het heiligdom. Dan.9:26. Jeruzalem werd in het jaar 
70 n.Chr. weer eens verwoest en het volk (Juda) werd in ballingschap naar 
Egypte gevoerd. 

De onderbreking in de 70 weken. 
Bij Zijn opstanding werd Christus gezet aan de rechterhand Gods. 
Het Koninkrijk werd wel degelijk gevestigd maar dan in de hemel. 
In deze periode wordt er een volk uit de heidenen geroepen. 
( 5e bedeling ).

De 70e week.
De laatste week van de reeks van 70 weken wordt gekenmerkt door een 
verbond wat gemaakt wordt tussen de joodse staat en een vorst van een 
volk. De joodse staat is een feit sinds 1948 en het volk wat hier genoemd 
wordt is klaarblijkelijk het volk der Palestijnen (Filistijnen). Wanneer deze 
twee partijen die nu nog vechten om Jeruzalem een verbond zullen sluiten 
aangaande de stad, dan zal dat moment het begin zijn van de 70e week. 
In Daniël wordt gesproken over een vorst die komen zal om een verbond te 
maken met “uw volk en uw heilige stad” (Juda & Jeruzalem). Deze vorst zal 
het verbond versterken één week. In het midden van deze week zal deze 
vorst “het slachtoffer en spijsoffer doen ophouden”. Dan.9:26-27.

De tijden der heidenen. Luk. 21:24

Daniel ontdekt dat 
de 70 jaar bijna om

zijn. Dan. 9:2-27

De uitgang des 
woords om te 
herbouwen.

Dan. 9:25. Neh.2:1.

Herbouw van 
de stad (muren)

De 2 stammen 
dienstbaar aan 

Babel voor 70 jaar
7 weken
(49 jaar)

62 weken
(434 jaar)

DE BREUK

1 week
(7 jaar)

Messias 
de Vorst. 
Dan. 9:25

Hij zal niet hebben. 
(Zijn Koninkrijk op aarde)

Koninkrijk der hemelen

Wederkomst van 
Christus op de Olijfberg 

voor Jeruzalem. 
Zach. 14:1-4

De vestiging van 
het Koninkrijk van 
Christus op aarde

Verwoesting 
van Jeruzalem

Verbond tussen 
een “vorst“ en “uw 
volk en uw heilige 

stad“

6 april
32 na Chr.

De Heere Jezus die staat voor de poorten van 
een ongelovig Jeruzalem Luk. 19:42-44. Israël zou 
op deze dag, 10 Nissan, het Paaslam moeten 

binnenhalen

483 jaar x 360 dagen

1 Nissan
(14 maart)
445 v Chr.

458 v Chr.

520 v Chr.

536 v Chr.606 v Chr.
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9. De 70e week van Daniel.

DE 1E HELFT VAN DE “70E WEEK”.

Het verbond.
Net zoals het einde van de 69e week duidelijk gemarkeerd wordt in de Bijbel, wordt 
ook voor het begin van de 70e week een duidelijk teken gegeven. Wanneer Israël een
verbond sluit m.b.t. de vrede van het volk en de heilige stad (Jeruzalem) Dan.9:26-27. zal
dat het begin zijn van deze laatste 70e week. Het verbond wat gesloten zal worden 
heeft betrekking op de strijdende partijen in de Joodse staat. In het verbond wordt met 
nadruk gewezen op de positie van Jeruzalem. De stad zal als politieke en religieuze 
hoofdstad dienen voor de Joden en voor de Palestijnen, twee verschillende religies 
zullen afspraken maken over hun heilige plaatsten. De Joden zullen hun heilige 
plaatst (waar de tempel heeft gestaan) in ere willen herstellen. De Palestijnen hebben 
op dezelfde plek al hun eigen heilige plaats (waar Mohammed ten hemel zou zijn 
gevaren). Het verbond zal waarschijnlijk inhouden dat beide partijen hun erediensten 
kunnen houden op deze voor hun zo belangrijke plaats. De Joden zullen het slacht- en 
spijsoffer weer instellen (omdat dit in het midden der week wordt stop gezet). Dan.11:36.

De twee getuigen.
In de 1e helft van de 70e week zullen de twee getuigen profeteren. Opb.11:3-6. “En Ik zal
Mijn twee getuigen (macht) geven, en zij zullen profeteren duizend tweehonderd
zestig dagen, met zakken bekleed.” Volgens de beschrijving zijn dit Elia en Mozes.
Elia had macht om de hemel te sluiten ( voor 3½ jaar Jak 5:17, 1Kon.17:1) en Mozes staat 
bekend om de plagen in Egypte. Er is nog iets vreemds met deze twee personen. 
Van Elia is bekend dat hij werd opgenomen door de Heer 2Kon.2:11 en van Mozes wordt 
gezegd dat er is gestreden om zijn lichaam Jud.9. Hun werk was kennelijk nog niet 
voltooid, de Heer had hun (aardse lichamen) nog een keer nodig. De twee getuigen 
zullen de komst van het Koninkrijk op aarde prediken. Diegenen die door deze 
prediking tot geloof komen wordt de raad gegeven uit te gaan buiten de legerplaatst 
(Jeruzalem) en te vluchten naar de woestijn (Petra). Men heeft tijd om te vluchten tót 
de helft van de 70e week. Math.24:16-26.

HET MIDDEN EN DE 2E HELFT VAN DE “70E WEEK”.

De gruwel der verwoesting.
In het midden der week zal de vorst die het verbond met Israël zal sluiten het slacht- en
spijsoffer verbieden. Dan.9:27, 12:11, 8:11. De Joodse godsdienst zal verboden worden en de
heilige plaatst zal ontheiligd worden net als in de dagen van Antiochus Epifanes.
Omdat het grootste deel van de Joodse staat atheïstisch is zal men de vrede verkiezen 
boven de godsdienstige instellingen. De Here Jezus wijst op deze profetie van Daniël 
en voegt daaraan toe, dat zodra deze gebeurtenis plaats vindt men zéér snel moet 
vluchten naar de bergen (Het gebergte van Paran / de stad Petra ). Daarna zal men 
3½ jaar niet kunnen vluchten uit het land en zal er grote verdrukking komen over 
de Joodse staat (hoedanige niet geweest is vanaf het begin der wereld.) Math.24:15-21, 

Mark.13:14,Luk.21:20, 1Thes.5:3.

De dood van de twee getuigen.
In het midden van de 70e week (na 1260 dagen) zullen de twee getuigen klaar zijn met
het geven van hun getuigenis. Zij zullen in het midden der week gedood worden door 
het beest uit de afgrond. Opb.11:7 Hun lichamen zullen 3½ dag blijven liggen in de stad
Jeruzalem. Er zal grote vreugde zijn over de dood van deze twee getuigen, maar deze
vreugde zal veranderen in grote vrees als God de twee getuigen na 3½ dag weer doet
opstaan en hen zichtbaar voor hun vijanden ten hemel laat varen in een wolk.
Direct hierna zal een grote aardbeving de stad treffen waarbij een tiende van de stad
verwoest wordt en 7000 mensen gedood zullen worden. Opb.11:8-13.

Verwoesting tot het einde toe.
Vanwege de “gruwel der verwoesting” in de heilige plaats, zal de 2e helft van de 70e
week gekenmerkt worden door verwoesting. Verwoesting over Juda omdat zij een
verbond zullen sluiten met een andere god. Jer.32:34, 16:18, 4:1-4,13:27. en over het 
afgodsbeeld zelf. De climax zal bereikt worden aan het eind van de 70e week, dan 
zullen de legers van Gog en Magog (Rusland) het land binnen vallen vanuit de 
middellandse zee en het land en de stad verwoesten. Ezech.38:23. Joel.2:1-20.

HET EIND VAN DE “70E WEEK”.

De wederkomst van Christus op de 
Olijfberg. 
Bij de verwoesting van Jeruzalem door de
legers van Gog en Magog zal Juda in zijn
benauwdheid de Naam des Heeren 
aanroepen.Joel.2:32. Hand.2:20

Hierop zal de Messias wederkeren en Zijn
voeten zullen staan op de Olijfberg, deze zal
splijten en er zal een vallei ontstaan tot in de
woestijn. Door deze vallei zullen de “overigen
des volks” die Hem aanroepen kunnen
vluchten. Zach.14:1-5.

De legers van Gog en Magog zullen door de
Heer gedood worden, en Hij zal vuur zenden
naar de landen waaruit zij kwamen. Ezech.39:6.

Het overblijfsel uit de stad zal vluchten naar
Petra, daar zal een deel van het gelovig
overblijfsel wat vluchtte in de 1e helft van de
70e week al aanwezig zijn. Opb.12:6.

De dag des HEEREN.
Bij de gebeurtenissen aan het eind van de 70e
week wordt steeds gewezen op de komst van
de “dag des HEEREN”. De verwoesting over
Jeruzalem wordt in verband gebracht met het
aanbreken van de “dag des HEEREN”.
Deze “dag” zal verdrukking brengen over de
heidenen. Ezech.30:2, Obad.15, Joel.2:1-31, Zef.1:14.

“Ziet Ik zende ulieden den profeet Elia, eer
dat die grote en die vreselijke dag des
HEEREN komen zal” Mal.4:5.
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10. De dag des HEEREN.

DE “DAG DES HEEREN”.

Bij de gebeurtenissen aan het eind van de 70e week wordt steeds gewezen op de
komst van de “dag des HEEREN”. De verwoesting over Jeruzalem wordt in verband
gebracht met het aanbreken van de “dag des HEEREN”. De uitdrukking “dag des 
HEEREN” betekent: “de dag voor/van de Heer”, er zal een “dag” aanbreken voor de 
Heer, een “dag” waarin Hij regeert, een dag die niet meer op zal houden.
De “dag des HEEREN” is op zichzelf niet vreselijk Joel.2:31, want het is het Koninkrijk
van Christus. Maar de komst van deze dag is echter wel vreselijk voor de ongelovige
mensheid omdat er voor hen géén plaats is in dit Koninkrijk.
Deze “dag” zal verdrukking brengen over de heidenen. Ezech.30:2, Obad.15, Joel.2:1-31, Zef.1:14.

Net als met een normale dag komt deze “dag des HEEREN” ook met de “dageraad” .
De “dageraad” is niet de aanduiding voor de zonsopgang, maar voor het donkerste deel
van de nacht (de na-nacht waarin de mens het zwakst is en wanneer vaak de meeste
mensen sterven of geboren worden).
Dit donkerste deel van het begin van de dag wordt in verband gebracht met de
verdrukkingen bij het begin van de “dag des HEEREN”:
• Duisternis, donkerheid, wolken en dikke duisternis. Joel.2:2, Zef.1:15. 

• De zon en maan verduisterd. Jes.13:6, Joel.3:15, Amos.5:18, Hand.2:20. 

Vanwege de verdrukking bij het begin van de “dag des HEEREN” wordt dit deel ook
wel de “dag der wrake” Jer.46:10., “dag des/Zijns toorns” Rom.2:5. Job.20:28, Opb.6:17. genoemd.
Wanneer de volkeren geoordeeld zullen zijn zal de “dageraad” voorbij zijn en de zon
opkomen = het Licht over de schepping (Christus die regeert over de schepping).
In deze vorm zal de “dag des HEEREN” dus nooit meer voorbij gaan.

DE TERUGVERZAMELING VAN DE 2 EN 10 STAMMEN.

Wanneer er ontkoming is voor het gelovig overblijsel uit Juda en Jeruzalem, zullen zij vluchten naar de stad in de woestijn (Petra) Joel.2:32, 3:1-12,

Bij deze gebeurtenis (aan het eind van de 70e week) vertoont de Heer zich op de olijfberg. Zach.14:1-7. Bij deze vlucht uit de stad zal men geen 
gelegenheid hebben om de Heer te ontmoeten. Deze ontmoeting zal een maand later plaatsvinden (na 1290 dagen Dan.12:11.) op de berg “Hor” 
vóór Petra. Dan zullen zij Zijn littekenen zien. Zach.13:6. Bij deze gelegenheid zullen zij de Heer ontmoeten als Jezus van Nazareth. En het zal 
blijken dat Hij de Messias is. Dan zullen zij rouwklagen over Zijn dood. Zach.12:10. Na 1335 dagen Dan.12:12. zullen zij optrekken naar het beloofde 
land om een start te maken met het Messiaanse Koninkrijk.

De Heer zal dan de 2 en 10 stammen terugvergaderen naar het land, en Jeruzalem zal herbouwd worden. “Want zie de dagen komen, 
spreekt de HEERE, dat ik de gevangenis van Mijn volk, Israël en Juda wenden zal, zegt de HEERE; en ik zal hen wederbrengen in 
het land, dat ik hun vaderen gegeven heb, en zij zullen het erfelijk bezitten”. Jerm.30:3. God beloofde dat Hij de 10 (Israël) en de 2 (Juda) 
stammen zou terugverzamelen naar het land. Jer.31:31, 16:15, Deut.30:3, Ps.53:7, Ezech. 28:25, 39:25. Joel.3:1, Amos.9:14, Zef.3:20, etc...

Aan het eind van de 70e worden Israël en waarschijnlijk Egypte onder de voet gelopen door de legers van Gog en Magog (Rusland en
bondgenoten), die op hun beurt weer door de Heer worden geoordeeld (evenals de landen waaruit zij afkomstig zijn. Ezech.39:1).
Het begin van deze 33 jaar zal waarschijnlijk met een periode van vrede beginnen. (net zoals de 70e week begon met een periode van vrede).

De prediking van de 144.000.
Direct na de aardbeving in Jeruzalem (het 6e zegel.Opb.6:12) wordt er melding gemaakt dat de grote dag Zijns toorns is gekomem. Vier engelen 
aan de vier hoeken der aarde krijgen macht om de aarde en de zee te beschadigen. Zij worden tijdelijk tegen gehouden door een andere 
engel met het “zegel des levenden Gods”. Deze engel riep met grote stem: “zeggende: Beschadigt de aarde niet, noch de zee, noch de 
bomen, totdat wij de dienstknechten onzes Gods zullen verzegeld hebben aan hun voorhoofden. En ik hoorde het getal dergenen, die 
verzegeld waren: honderd vier en veertig duizend ” ... Opb.7:1-8. Uit de 12 stammen van Israël worden er 144.000 verzegeld (12.000 van
elke stam). Dezen zullen het evangelie verkondigen in de dan komende verdrukking. “En dit evangelie des Koninkrijks zal in de gehele
wereld gepredikt worden tot een getuigenis aan alle volken; en dan zal het einde komen.” Math.24:14. Over het resultaat van hun prediking 
(aan het einde van de 33 jaar) wordt gezegd: “ Na dezen zag ik, en ziet, een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle natie, en 
geslachten, en volken, en talen, staande voor de troon, en voor het Lam, bekleed zijnde met lange witte klederen, en palm takken 
waren in hun handen”... Opb.7:9-10.
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11. De grote verdrukking.

DE VERDRUKKING OVER JUDA.

De 2e helft van de 70e week zal verdrukking brengen over Juda en Jeruzalem. “Want alsdan zal grote 
verdrukking wezen, hoedanige niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe, en ook niet zijn 
zal.” Math.24:21. Er wordt hiet een periode gegeven van “grote verdrukking” die zal beginnen in het midden 
der week, wanneer de “gruwel der verwoesting” zal staan in de heilige plaats. De “grote verdrukking” 
komt eerste over Juda en Jeruzalem en daarna over alle volkeren, natiën en tongen. Aangaande de 
verdrukking over Juda en Jeruzalem zegt de Here Jezus het volgende: ”En zo de dagen niet verkort 
werden, geen vlees zou behouden worden; maar om der uitverkorenen wil zullen die dagen 
verkort worden” Math.24:21. Omdat aan het eind van de 70e week Juda en Jeruzalem verwoest zijn, en 
het gelovig overblijfsel de Naam des HEEREN aanroept, zal voor hun daar de verdrukking ophouden. Op 
deze wijze wordt de “grote verdrukking” uit elkaar getrokken in een deel voor het volk Israël (2e helft 70e 
week) en voor de overige volkeren (in de 33 jaar).

In Openbaring 6 wordt een visioen gezien (7 zegels) welke gaan over de gebeurtenissen in de 70e week.

1e helft van de 70e week:
1e zegel:  wit paard waarvan degene die erop zit alleen een boog en een kroon heeft. Opb.6:2. Hij zal 
   macht krijgen zonder dat hij daarvoor pijlen nodig heeft, dus zonder oorlogsvoering. 
   Hij zal zijn macht door vleierijen (politiek) verkrijgen. Dan.11:21. De ruiter op het witte paard 
   geeft vrede.

2e helft van de 70e week:
2e zegel: Rood paard waarvan de ruiter de vrede weg zal nemen (oorlog).Opb.6:3-4.

3e zegel: Zwart paard waarvan de ruiter een weegschaal in zijn hand heeft (hongersnood).Opb.6:5-7.

4e zegel: Vaal paard waarvan de ruiter “de dood” als naam heeft. Hun (deze 3 ruiters) wordt macht 
   gegeven om te doden tot het 4e deel der aarde met het “zwaard” (2e ruiter) en met “honger” 
   (3e ruiter) en met de “dood” (4e ruiter) Opb.6:8.

5e zegel: Diegene die om hun getuigenis gedood zullen worden vragen om wraak, maar zij moeten 
   een nog een kleine tijd rusten (33 jaar). Er zullen (in de 33 jaar) nog meer gelovigen gedood 
   worden om hun getuigenis. Opb.6:9-11, 20:4.

Eind van de 70e week:
6e zegel: De grote aardbeving over Israël (het begin van de dag des toorns). Opb.6:12-17.

Direct na de 70e week:
7e zegel: Stilzwijgen in de hemel van een half uur. Opb.8:1. De 4 engelen moeten wachten met hun 
   oordelen over de aarde en de zee (grote verdrukking over de heidenen), want de 144.000 
   zullen eerst verzegeld worden.

DE VERDRUKKING DER HEIDENEN - 7 BAZUINEN .
  
Na de 70e week zullen de 144.000 dienstknechten verzegeld 
worden. Deze gebeurtenis kan pas plaatsvinden als de 2 en 10 
stammen hun identiteit teruggevonden hebben (en eventueel 
zijn terugverzameld naar Israël). Dit zal dus waarschijnlijk wel 
enkele jaren duren. De stilte in de hemel van een half uur is hier 
een uitbeelding van. Opb.8:1. Daarna begint het oordeel d.m.v de 7 
bazuinen. Deze oordelen komen niet over Juda en Jeruzalem 
maar over de heidenen in de 33 jaar.

1e bazuin: Oordeel over de aarde. Hagel en vuur, gemengd met 
   bloed. Derde deel der bomen, al het gras zal 
   verbranden. Opb.8:7.

2e bazuin: Oordeel over de zee. Een “brandende berg”  zal in de  
   zee geworpen worden. Derde deel van de zee zal
   bloed  worden, een derde deel van het leven zal 
   sterven en een derde van de schepen zal vergaan.
   Opb.8:8,9.

3e bazuin: Oordeel over de rivieren. Het water zal bitter (giftig)
   worden waaraan velen zullen sterven Opb.8:10-11.

4e bazuin: Het derde deel van Zon,Maan en sterren zal verduisterd  
   worden. Opb.8:12.

5e bazuin: De put des afgronds geopend. Daaruit zullen “rook en
   sprinkhanen” komen. De mensheid zal 5 maanden 
   gepijnigd worden (met uitzondering van de mensen die 
   het zegel Gods aan hun voorhoofd hebben). Opb.9:1-11.

6e bazuin: Het ontbinden van de 4 engelen aan de Eufraat. 
   Deze zullen een derde deel der mensen doden door 
   vuur, rook en sulfer. Opb.9:14-21.

7e bazuin: Grote stemmen in de hemel zeggende: “De   
   koninkrijken der aarde zijn geworden van onzes   
   Heeren en van Zijn Christus”... Opb.11:15.

   De hemel geopend: bliksem, stemmen, donderslagen,
   aardbeving en grote hagel. Opb.11:18-19.

DE VERDRUKKING DER HEIDENEN - 
7 FIOLEN.

Het oordeel over de aarde werd door Johannes 
ook in een visioen van de “7 fiolen” gezien. Opb.16. 

Deze fiolen vertonen dezelfde structuur als de 7 
bazuinen. Het oordeel wat eerst gezien werd als 7 
bazuinen komt overeen met het oordeel van de
7 fiolen. Beide reeksen eindigen met vast te 
stellen, dat het koninkrijk over de gehele aarde 
aan Christus gegeven zal worden. Ook wordt 
aan het eind van beide reeksen de val van Babel 
beschreven (aan het eind van de 33 jaar).

1e fiool: Gegoten over de aarde. Er zal een kwaad 
 en boos gezweer aan de mensen komen, 
 die het merkteken van het beest zullen 
 dragen en die het beeld van het beest 
 zullen aanbidden. Opb.16.2.

2e fiool: Gegoten over de zee. De zee zal 
 veranderen in bloed. Alle levende ziel 
 in de zee zal sterven. Opb.16:3.

3e fiool: Gegoten over de rivieren en fonteinen 
 der wateren. Dezen zullen in bloed
 veranderen.Opb.16:4.

4e fiool: Gegoten op de Zon. Haar zal macht 
 gegeven worden de mensen te verhitten 
 door vuur. De mensen zullen God   
 lasteren en zich niet bekeren. Opb.16:8-9.

5e fiool: Gegoten over de troon van het beest. Zijn 
 rijk zal verduisterd worden, en zij zullen op 
 hun tong bijten van de pijn, maar zij zullen 
 God lasteren vanwege hun pijnen en   
 zullen zich niet bekeren Opb.16:10-11.

6e fiool: Gegoten op de Eufraat. De wateren 
 zullen uitdrogen, opdat de weg bereid 
 wordt voor de koning van de opgang der  
 zon. Uit de mond van de draak,beest en
 valse profeet komen drie onreine geesten. 
 Deze zullen de koningen der aarde 
 vergaderen voor de “krijg van de grote dag 
 van de almachtige God” Opb.16:12-16.

7e fiool: Gegoten in de lucht. ..“er kwam een grote 
 stem uit de tempel des hemels, van den 
 troon, zegende: Het is geschied!” 
 Donderslagen, bliksemen, aardbeving. 
 Babylon in drie delen gescheurd, steden
 der heidenen zijn gevallen, hagel uit de 
 hemel. Opb.16:17-21.
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de Gemeente
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12. De verborgenheid.

DE “VERBORGENHEID”.

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 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.

DE 7 EN 33 JAAR.

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).

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.

Eind oordeel van 
de volkeren

Het 
Koninkrijk
op aarde

satan gegrepen 
en gebonden 
voor 1000 jaar

7 dagen onrein
1 week (70e)

7 jaar

33 dagen onrein
“de dag des HEEREN“

33 jaar

5 - Genade 6 - Volheid der Tijden

De Verborgenheid

Het Hoofd.
De hemelvaart
van Christus

Christus: 
Hoofd en Lichaam 

Efeze 1:20-23

Het Lichaam.
De opname 

v/d Gemeente

7+62 weken
483 jaar

De zaligheid aan de 
heidenen gezonden

Hij zal niet hebben
Zijn Koninkrijk op aarde

6 april
32 na Chr.

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

Opb. 12:9

Wederkomst van Christus (hoofd en 
Lichaam) op de Olijfberg voor Jeruzalem. 

Zach. 14:1-4

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)

Inhoudsopgave
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13. De tijden van Babel.

BABEL IN HET VERLEDEN.

Na de zondvloed werd er door de afstammelingen van Noach een stad gebouwd 
met het volgende doel: “ Kom aan, laat ons voor ons een stad bouwen, en een 
toren, welks opperste in de hemel zij, en laat ons een naam voor ons maken, 
opdat wij niet misschien over de ganse aarde verstrooid worden”... Gen.11:1-8.

De mensheid had de bedoeling uit zichzelf en door zichzelf een wereld op te 
bouwen.
De stad geeft hier het principe van economisch en sociaal verkeer (materialisme) 
en de toren met het opperste in de hemel geeft het godsdienstige aspect weer 
(idealisme, iets waar men heilig in gelooft namelijk: vrede en harmonie). Het 
principe wat hier gehanteerd werd en nog steeds zijn uitwerking heeft in de wereld 
wordt in de Schrift het principe van “Babel” genoemd. Babel = éénwording van de 
mensheid zonder God, de mens die zichzelf op de plaats van God stelt.

De HEERE verhinderde deze plannen door hun taal te verwarren. Hierdoor hielden 
zij toen op met het bouwen van de stad. Door deze spraakverwarring werden zij 
verstrooid door de HEERE over de ganse aarde. Gen.11:8.

Na deze geschiedenis gingen er eeuwen voorbij voordat er weer iets over Babel 
gehoord werd. In de tijd dat Israël opbloeide onder David en Salomo, kwam ook 
Babel tot bloei. (hoewel dit niet in de Bijbel wordt vermeld). In 626 v.Chr. besteeg 
koning Nabopalassar de troon en maakte Babel onafhankelijk van het Assyrische 
rijk. In 606 v.Chr. veroverde Nebukadnezar voor de 1e keer Jeruzalem en nam een 
deel van het volk mee naar Babel (o.a. Daniël en zijn vrienden). In datzelfde jaar 
kwam Nebukadnezar aan de macht en begon het grote Babylonische rijk van die 
dagen. Hieraan kwam een eind in 538 v.Chr. toen Babel werd ingenomen door de 
Meden en de Perzen. Babel werd daarbij niet verwoest! 
De stad bleef nog bestaan tot 482 v.Chr. toen werden de muren en de poorten 
afgebroken en veranderde de stad langzaam in een bouwval. Tijdens het Griekse 
rijk probeerde Alexander de Grote Babel nog te herbouwen, maar het lukte hem niet 
omdat hij plotseling stierf.

DE 7 TIJDEN VAN 
NEBUKADNEZAR.

In Daniël 4 krijgt de koning een droom
waarin hij vergeleken wordt met een
boom. In deze droom wordt de boom
afgehakt en de stam wordt 7 tijden in
bedwang gehouden door een ijzeren en
koperen band. Dan.4:10-17. Deze droom 
wordt door Daniël uitgelegd en 
toegepast op koning Nebukadnezar 
zelf, 7 tijden zouden over de koning
voorbijgaan waarin hij uit de mensen
zou worden verstoten en zich zou gaan
gedragen als de “beesten des velds”.
De 7 tijden over de koning van Babel.
Deze droom werd werkelijkheid voor de
koning toen hij zichzelf stelde boven de
HEERE en zei: “Is dit niet het grote
Babel, dat ik gebouwd heb”... Terwijl
hij dit zegt klinkt er een stem uit de
hemel “U, o koning Nenukadnezar!
wordt gezegd: Het koninkrijk is van 
u gegaan” Dan.4:31-32. De koning heeft 
een periode van 7 tijden (maanden of 
weken) zijn koninklijke functie niet
kunnen waarnemen (omdat hij 
geestelijk gestoord was). Aan het eind 
van deze 7 tijden kwam hij weer tot zijn 
volle verstand en loofde de HEERE. 
Dan.4:34.

DE 7 TIJDEN VAN BABEL.

De boom welke afgehouwen werd is een uitbeelding van koning Nebukadnezar, de
vertegenwoordiger van Babel (hij was dat gouden hoofd. Dan.2:38.). Nebukadnezar staat model voor
het gehele Babylonische rijk. Zo heeft deze profetie van de 7 tijden een toepassing op hem en op
het Babylonische rijk zelf. Aan het eind van het Babylonische rijk werd Babel niet verwoest. 
Het werd in 538 v.Chr. ingenomen door de Meden en de Perzen (Daniël behield zijn positie). 
Pas in 482 v.Chr. werd de “koninklijke waardigheid” van Babel weggenomen toen koning Ahasvéros 
de muren en de poorten afbrak. In de jaren daarop veranderde Babel in een bouwval.
Tijdens de 7 tijden wordt “de stam” belemmerd in zijn groei door een koperen en ijzeren band.
Dit kan moelijk toegepast worden op de koning, maar de toepassing op het rijk ligt voor de hand.
In Daniël 2 wordt het beeld beschreven van Goud (Babel), Zilver (Meden en Perzen), koper
(Griekse rijk), ijzeren (Romeinse rijk) en ijzer met leem (10 statenbond). Babel zou dus door het
Griekse en Romeinse rijk belemmerd worden om tot een hoofdstad van een wereldrijk te worden.
Maar na de 7 tijden zal Babel weer in ere worden hersteld net zoals de koning.
De lengte van de 7 tijden blijkt na berekening 2520 jaren van 360 dagen te zijn. Dit blijkt o.a. uit
het schrift op de wand. Dan.5. De tekens “Mené, Mené, Tekel, Upharsin” kunnen worden terug
gebracht naar hebreeuwse gewichts/maat eenheden.
Babel zal (zeven jaar gerekend vanaf het moment van de opname van de Gemeente) weer zijn 
koninklijke waardigheid terug ontvangen en de hoofdstad worden van een groot wereldrijk (de stad 
Babel is intussen grotendeels herbouwd). Het einde van de 7 tijden valt samen met het eind van 
de 70e week. Dan zullen twee grote vijanden van Babel, elkaar hebben verwoest (Israël en Gog & 
Magog). Babel zal dan worden uitgeroepen tot hoofdstad van de wereld. waar de “koning van Babel” 
(de vorst die het verbond sloot met Israël) zijn troon zal hebben. In de 33 jaar zal de koning van 
Babel (die zijn kracht zal hebben van de draak = satan. Opb.13:2) zijn beeld oprichten waarvoor een 
ieder zal moeten knielen. Dan.2, Opb19:20.

Aan het einde van de 33 jaar zal Babel definitief verwoest worden Opb.18:10-19,14:8, en zal de “koning 
van Babel” in de “poel des vuurs” geworpen worden. Opb.19:20.

2 - De bedeling van het “Menselijk bestuur“

Het begin van 
het Babylonische 

rijk 606 v. Chr. 
(Daniël naar 

Babel weggevoerd

De koninklijke 
waardigheid 
van Babel 

weggenomen. 
482 v. Chr.

Wederkomst van Christus op de 
Olijfberg voor Jeruzalem. Zach.14:4-14.

Het begin van de ˝dag des HEEREN˝
6 - De bedeling van de “Volheid der Tijden“

Eind oordeel van de volkeren. 
satan gebonden voor 1000 jaar

Het begin van Babel.
Gen. 10:8-12

De volkeren verstrooid 
door God

De ontluistering 
van Babel

Babel opnieuw 
hoofdstad van de 

wereld

Het einde van 
de 70e week.
Verwoesting 

van Jeruzalem.
De dag des toorns. Rom. 2:5

Dag der wrake. Jer. 46:10

De vestiging van 
het Koninkrijk van 
Christus op aarde

De verwoesting 
van Babel

De volkeren terug 
verzameld door God

Het 
Koninkrijk
op aarde

Jeruzalem hoofdstad 
van het Koninkrijk, 
tronen des gerichts

De 7 tijden van Babel. Dan. 4 33 jaar

Grote verdrukking (heidenen + prediking 
van de 144.000 (Israël)Totaal aantal (kleinste gewichts eenheid)

Mené
Mené
Tekel
Upharsin

-1 MINA
-1 MINA
-1 SIKKEL
-1 PERES

= 50 sikkels
= 50 sikkels
= 1 sikkel
= 25 sikkels

x 20 gera =
x 20 gera =
x 20 gera =
x 20 gera =

1000 gera
1000 gera

20 gera
500 gera

-----------+
2520 gera
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14. satan 1000 jaar gebonden.

DE VAL VAN SATAN UIT DE HEMEL.
 
Het visioen van de strijd in de hemel tussen de engel Michaël en de draak (met zijn engelen) 
Opb.12:7-9. is een uitbeelding van de gebeurtenis waarbij satan zijn positie in de hemel verliest 
en op aarde geworpen wordt. De satan, ook wel “de overste van de macht der lucht” Efez.2:2. of 
“de god dezer eeuw” genoemd 2Kor.4:4. heeft tot aan het eind van de 5e bedeling nog een positie 
in de hemel,vanwaar hij over de “tegenwoordige eeuw” regeert.
Aan het eind van deze 5e bedeling (ten tijde van de opname van de Gemeente  2Thess.2:7-8.) 
wordt hij vanuit de hemel op de aarde geworpen. Wanneer hij op de aarde geworpen wordt 
zal hij gebruik maken van een lichaam. ..“tenzij dat eerst de afval gekomen zij, en dat 
geopenbaard zij de mens *1 der wetteloosheid, de zoon des verderfs”... 2Thess.2:3. *1 grieks: 
“anthropos” = de gedaante van een mens. En hij zal tekenen en wonderen doen. 2Thess.2:9, 

Opb.13:13-15, Math.24:24. Deze omschrijving van satan komt overeen met het beest uit de aarde 
Opb.13:11-18. Daarin wordt de satan omschreven als degene die zich in de plaats van Christus 
stelt (anti-christ). ...”en het had twee hoornen, des Lams hoornen gelijk, en het sprak als 
de draak.” Opb.13:11. Hij zal zich voordoen als de Christus, maar spreken als de draak (satan) en 
zal zich openbaren als de wereld leraar “maitreya” (religieus leider der volkeren ofwel de valse 
profeet 1Joh.4.1.).
Het beest uit de aarde zal macht uitoefenen op het beest uit de zee Opb.13:1-8. en hij (beest uit 
de aarde) zal er voor zorgen dat de mensheid deze politieke leider zal aanbidden en dat men 
voor hem een beeld zal oprichten. Deze politieke leider (= de vorst die komen zal Dan.9:26-27. , de 
kleine hoorn Dan.7,8. , koning van Babel Opb.17.) zal zijn kracht ontvangen van de draak (satan) 

Opb.13:2. Het beest uit de aarde wordt macht gegeven om het beeld een geest (spreken) te 
geven, en ervoor te zorgen dat een ieder die het beeld niet aanbidt gedood zal worden.Opb.13:15, 

Dan 3. Diegene die het merkteken, of de naam van het beest, of het getal zijns naams ontvangt 
zal kunnen kopen en verkopen. Opb.13:16-18.

Zijn getal is 666. De naam van de komende wereldleraar is “maitreya” wat in het hebreeuws 
gespeld wordt met een “m(40)y(10)t(400)r(200)y(10)a(1)h(5)“ deze getalswaarden opgeteld 
maakt het getal 666).

SATAN GEBONDEN VOOR 1000 JAAR.

Aan het einde van de 33 jaar zal een grote eindstrijd gevoerd 
worden tussen Christus met zijn legers Opb.19:11-16. en de 
koning van Babel met zijn legers Opb.19:19. Deze eindstrijd 
(6e bazuin Opb.13:19 6e fiool Opb.16:12-16) zal gevoerd worden in 
Armageddon. Van deze strijd wordt gezegd: “En het beest 
werd gegrepen, en met hetzelve de valse profeet, die de 
tekenen in de tegenwoordigheid van hetzelfde gedaan 
had, door welke hij verleid had, die het merkteken van 
het beest ontvangen hadden”...Opb.19:20a. ...”En de 
overigen werden gedood met het zwaard”.. Opb.19:21a.

Daarna wordt beschreven hoe de de “draak, oude slang, 
welke is duivel en satanas” gegrepen en gebonden werd 
voor een periode van 1000 jaren. “En hij greep den draak, 
de oude slang, welke is de duivel en satanas, en bond 
hem duizend jaren. En wierp hem in den afgrond en sloot 
hem daarin, en verzegelde dien boven hem”...Opb.20:2-3a.

Tijdens deze 1000 jaar zal het Koninkrijk van Christus 
gevestigd zijn op aarde. De satan zal in deze periode geen 
macht kunnen uitoefenen, zodat de mensheid niet door hem 
verleid kan worden. De zondige natuur van de mens is dan 
nog wel aanwezig.

HET EINDOORDEEL OVER SATAN.

...”totdat de duizend jaren zouden geëindigd zijn. En daarna 
moet hij een kleine tijd ontbonden worden” Opb.20:3b.

Wanneer de 1000 jaar om zullen zijn zal de satan nog een kleine tijd 
worden losgelaten. Dan zal hij de volkeren verleiden om te opnieuw 
te strijden tegen Christus. Hij zal hiervoor de volkeren der aarde (de 
vier hoeken/winden) verzamelen. Een volk wat hierin een speciale rol 
zal vervullen is Gog en Magog (Rusland). Opb.20:8.

Dit volk was al betrokken bij de verwoesting van Jeruzalem aan het 
eind van de 70e week Ezech 39. , zij zullen nu een leidinggevende rol 
spelen bij deze laatste eindstrijd. Ezech 38.

Na deze strijd zal de duivel in de poel des vuurs geworpen worden.

“En de duivel, die hen verleidde, werd geworpen in den poel des 
vuurs en sulfers, alwaar het beest en de valse profeet”....
“zij zullen gepijnigd worden dag en nacht in alle eeuwigheid”
Opb.20:10.

satan verliest zijn
positie in de hemel

satan op aarde
geworpen. Opb. 12:7-9

Het beest en de valse profeet gegrepen. 
Opb. 19:20a. satan geworpen in de “

afgrond“ en gebonden voor 1000 jaar!
Opb. 20:1-3.

Den duivel... geworpen in de poel des vuurs... 
alwaar het beest en de valse profeet... 

Opb. 20:10.

Deze twee zijn levend geworpen in de poel des
vuurs die met sulfer brandt. Opb. 19:20

De opname van de Gemeente die een verheerlijkte positie in de hemel krijgt.

Wederkomst van Christus 
op de Olijfberg. Zach.14

Eind oordeel van 
de volkeren

De dag des HEEREN / Het Koninkrijk van Christus

Einde der eeuwen
Einde der wereld
“De Jongste dag“

Oordeel v/d individuele
mens. Opb. 20:11-15

satan voor een kleine 
tijd ontbonden 

Opb. 20:3-7

Martelaren worden weder 
levend (in het aardse lichaam) 
om te regeren met Christus. 

Opb.20:4-6

Verwoesting van 
Jeruzalem door Gog 
en Magog. Ezech. 39

Verbond tussen de “vorst“ 
en “uw volk en uw heilige 

stad”

6 - De bedeling van de “Volheid der Tijden”

Grote verdrukking 33 jaar (heidenen) Het Koninkrijk tijdens de 1000 jaar.

“Groten toorn, kleinen tijd“ Opb. 12:12

Grote 
verdrukking 

3½ jaar3½ jaar

7 - De bedeling van het “Koninkrijk“

Een kleine tijd? Eeuwigheid

satan gaat uit 
om de volkeren 
te verleiden (Gog 
en Magog)Opb. 

20:8; Ezech. 38:2

God alles en in 
allen. Nieuwe 
hemel en aarde. 
Opb. 21:1
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15. Opname van de Gemeente en de zeventigste week van Daniël.

Dood en opstanding
van de Heere Jezus

Oordeel over de volkeren, 
binden van satan

Opname van de Gemeente, 
die een positie krijgt in de 

hemel

Wederkomst van Christus op 
de Olijfberg

Bedeling van de verborgenheid,
roeping van de Gemeente

1e helft v/d 
70e week. 

“vrede 
zonder 
gevaar”

3½ jaar

5e bedeling
(bedeling van de verborgenheid)

6e bedeling
(bedeling van de volheid der tijden)

7e bedeling
(bedeling van het Koninkrijk)

A B C

2e helft v/d 
70e week. 
“haastig 
verderf”. 

Grote 
verdrukking 
over Juda

Grote verdrukking over de 
volkeren, vestiging van het 
Koninkrijk van Christus op 

aarde
Het Koninkrijk van Christus op 

aarde (openbaring)

3½ jaar 33 jaar 1000 jaar
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16. De wereldrijken

Egyptisch
Rijk

722 v.C.

Assyrisch
Rijk

606 v.C.

Babylonisch
Rijk

538 v.C.

Medoperzisch
Rijk

333 v.C.

Grieks
Rijk

63 v.C.

Romeins
Rijk

Bond van
10 staten

Messiaans
Rijk

Zilveren
Borst & Armen

Stenen
Rijk

Hoofdstad

BABEL

Koning des
Hemels

482 v.C

Hoofdstad

BABEL

Dan. 4: 7 tijden
Dan. 5: 2520 jaren 
van 360 dagen

10 Hoornen

Oude van Dagen
&

Mensenzoon

Rib 2

Rib 1

Ram
Hoge + Hoogste

Hoorn

Geitenbok
(1 Hoorn = 

Alexander)

4 Hoornen
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Hoofd 6

Hoofd 7

Hoofd 2

Hoofd 1

Hoofd 3

Hoofd 4

Hoofd 7
10 Hoornen

Hoofd 2

Hoofd 1

Berg 3 / Koning 3
Gevallen

Berg 4 / Koning 4
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Berg 5 / Koning 5
Gevallen

Berg 6 / Koning 6
Is

Berg 7 / Koning 7
Nog niet gekomen

Korte tijd

Berg 2 / Koning 2
Gevallen

Berg 1 / Koning 1
Gevallen
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Band
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bestuurd door
BABEL
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