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1 Inleiding 
“Hoe groot zijn Uw werken, HEERE! U hebt alles met wijsheid gemaakt, de aarde is vol van Uw 

goederen.” (Psalm 104:24) 

God heeft alles geschapen op een zeer wonderlijke wijze. God is een gigantisch groot kunstenaar en 

wetenschapper. De schepping is op elk niveau gigantisch complex. Denk b.v. aan het planetenstelsel, 

met de grote reuze planeten als bescherming van de aarde. Denk b.v. aan de hele natuur als 

ecosysteem. Denk b.v. aan de organen in je lichaam. Denk b.v. aan je oog, je oor, etc., etc. Denk b.v. 

aan het complexiteit van één cel. Denk b.v. aan de complexiteit van je DNA molecuul in elke cel, dat 

een informatie molecuul is, het bevat de complete set van 3 ruimte dimensies + 1 tijdsdimensie om 

de ontwikkeling van je lichaam in de tijd te beschrijven. Etc., etc., de lijst is eindeloos. 

God is ook een ontzagwekkend groot wiskundige! 

God heeft ook de tijd volledig in Zijn hand, en heeft de tijden vastgesteld, b.v. wanneer de tijd van de 

heidenen vervuld zal zijn (Lukas 21:24),  de tijd van de wederkomst en de heroprichting van het 

Koninkrijk van Israël (Hand. 1:7), etc. 

Dit artikel is bedoeld om meer inzicht te geven in de diverse tijden die in de Bijbel worden genoemd. 

Ik hoop dat u door dit artikel gaat beseffen in welke tijd we leven, de tijd vlak voor de wederkomst, 

en dat deze wederkomst veel dichterbij is dan de meeste christenen beseffen. Ik hoop ook dat u door 

dit artikel, tezamen met de andere artikelen van het drieluik waarvan dit onderdeel is (Zie verder), 

gaat beseffen dat er nooit een opname zal komen zoals in de leer van de opnametheorie wordt 

geleerd (wel uiteraard wat er in de Bijbel over staat, maar dat is wat anders), en dat u achter het volk 

van God, namelijk Israël, zal staan. 

2 Bronnen 
Mijn bron wat betreft de tijdlijn is Willem Westerbeke, ik denk dat hij de geschiedenis zeer 

nauwkeurig heeft onderzocht, zie https://theologienet.nl/bestanden/westerbeke-chron-o-en-n-t-

incl-priesterlijst-3-met-correlatie-stammen-van-israel-en-helling-aardas.pdf. 

Een andere bron die op hetzelfde aantal jaren vanaf de schepping uit komt, is 

https://www.wisdomofgod.us/. 

Opmerking: 

 Ik ga hier niet in op de vraag schepping of evolutie. De evolutie theorie heeft werkelijk geen 

enkele wetenschappelijke basis, ook al proberen leugengeesten ons dat wijs te maken. Maar 

dit document is hier niet de plaats voor, er zijn genoeg andere websites die de evolutie 

ontkrachten, b.v. https://logos.nl/, https://creation.com/, http://www.0095.info/nl/, 

http://www.schepperenzoon.nl/ en nog vele andere bronnen. 

3 De Joodse jaartelling 
Volgens beide bronnen hier voor genoemd, begint In september 2026 het 6000e jaar ná de 

schepping. Volgens de Joodse jaartelling begint in september 2026 echter het jaar 5787. Dit wijkt dus 

behoorlijk af. Hoe kan dat? De verklaring is eenvoudig met een diepe achtergrond: de Joodse 

kalender klopt niet, Joodse bronnen spreken elkaar tegen. Dat is zelfs duidelijk vanuit de Talmoed: 

https://www.israel365news.com/110117/scientist-recalculates-time-til-end-of-days/. 

https://theologienet.nl/bestanden/westerbeke-chron-o-en-n-t-incl-priesterlijst-3-met-correlatie-stammen-van-israel-en-helling-aardas.pdf
https://theologienet.nl/bestanden/westerbeke-chron-o-en-n-t-incl-priesterlijst-3-met-correlatie-stammen-van-israel-en-helling-aardas.pdf
https://www.wisdomofgod.us/
https://logos.nl/
https://creation.com/
http://www.0095.info/nl/
http://www.schepperenzoon.nl/
https://www.israel365news.com/110117/scientist-recalculates-time-til-end-of-days/
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De diepe achtergrond is dat de rabbijnen vooral de Perzische tijd hebben ingekort, anders was de 

Messias op de vastgestelde tijd, de bestemde tijd gekomen! Maar de Heere Jezus mag de beloofde 

Messias niet zijn, wel bijvoorbeeld een valse Messias zoals Simon Bar Kochba 

(https://israelmyglory.org/article/who-is-the-true-messiah/) … 

4 Vastgestelde tijden 

4.1 Zeven tijdscycli 

4.1.1 Dag cyclus 

De meest basale cyclus is avond – nacht: één dag (Genesis 1:5). 

 De rotatie van de aarde bepaalt de cyclus van een dag. 

4.1.2 Week cyclus 

De week cyclus is ook heel basaal, al vanaf de schepping, na zes dagen scheppen staakte God Zijn 

scheppingswerk op de zevende dag, de sabbat, de rustdag, Genesis 2:2. 

 God bepaalde de cyclus een week, zes dagen werken, de zevende dag rust. 

Na zeven dagen komt de achtste dag / eerste dag: een nieuw begin. 

4.1.3 Maand cyclus 

De cyclus van de maand is door God geschapen, Genesis 1:14-18. 

 De maan bepaalt de cyclus van een maand. 

Deze maand cyclus is belangrijk voor God: de feestdagen zijn gerelateerd aan de data van de nieuwe 

en volle maan. (Goed voor de mens: de oogstfeesten zijn bij volle maan, dus heb je dan licht.) 

4.1.4 Jaar cyclus 

Ook de cyclus van de zon is door God geschapen, Genesis 1:14-18. 

 De zon bepaalt de cyclus van een jaar. 

Ook deze jaar cyclus is belangrijk voor God: de feesten moeten elk jaar worden gevierd, waarbij b.v. 

een feest als Succot (Loofhuttenfeest) (ook) een oogstfeest is, dus altijd in de herfst moet vallen. 

Aangezien een jaar langer is dan 12 maan maanden, voegen de Joden regelmatig een dertiende 

maand toe, dit is dus in overeenstemming met wat God heeft ingesteld. De moslims doen dat 

overigens niet, vandaar dat de islamitische maanden het hele jaar door schuiven (bv. de maand van 

de Ramadan), terwijl de Joodse maanden telkens in dezelfde periode van een jaar vallen, de ene keer 

iets eerder, de andere keer iets later (bv. de maand van Loofhuttenfeest). 

4.1.5 Cyclus van sabbatsjaren 

Een sabbat(s)jaar (shemitah) is elk zevende jaar, waarin land onbebouwd moest blijven, schulden 

werden kwijtgescholden en schuldslaven werden bevrijd. Wat er vanzelf aan het land ontspringt in 

dat jaar is voor de armen, vreemdelingen en voor de dieren van het veld. Naar analogie van de naam 

van de zevende dag, die een rustdag is (de Sabbat), wordt dit zevende jaar sabbatjaar genoemd. 

"Zes jaren zult gij uwen akker bezaaien, en zes jaren uwen wijngaard besnijden en de inkomst 

daarvan inzamelen. Doch in het zevende jaar zal voor het land een sabbat der rust zijn, een sabbat 

des Heeren; uwen akker zult gij niet bezaaien en uwen wijngaard niet besnijden." (Leviticus 25:3-4) 

Zie ook Exodus 23:10 en Deuteronomium 15. 

Na zeven jaren komt het achtste jaar, het nieuwe begin, eerste jaar, van de volgende cyclus. 

https://israelmyglory.org/article/who-is-the-true-messiah/
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4.1.6 Cyclus van Jubeljaren 

Op elk zevende sabbatjaar volgde een jubeljaar, waarin land werd herverdeeld. 

“Verder moet u voor uzelf zeven sabbatsjaren tellen, zeven keer zeven jaar, zodat de perioden van de 

zeven sabbatsjaren negenenveertig jaar voor u zijn. Dan moet u in de zevende maand, op de tiende 

dag van de maand, bazuingeschal laten klinken. Op de Verzoendag moet u de bazuin in heel uw land 

laten klinken. U moet het vijftigste jaar heiligen en vrijlating in het land uitroepen voor alle bewoners 

ervan. Het is jubeljaar voor u: ieder zal terugkeren naar zijn eigen bezit en ieder zal terugkeren naar 

zijn familie. Elk vijftigste jaar moet jubeljaar voor u zijn. U mag dan niet zaaien, niet oogsten wat er 

na uw laatste oogst nog opkomt, en de druiven van uw ongesnoeide wijnstok mag u niet plukken, 

want het is jubeljaar. Het moet heilig voor u zijn. U mag van de akker eten wat hij uit zichzelf 

opbrengt. In dit jubeljaar mag u terugkeren, ieder naar zijn eigen bezit.” (Leviticus 25:8-13) 

Na zeven jubeljaren komt het achtste jubeljaar / eerste jaar: een nieuw begin. 

4.1.7 Cyclus van duizend jaren 

“Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Heere is als duizend jaar en 

duizend jaar als één dag.” (2 Petrus 3:8) 

 

De cyclus van duizend jaren is overeenkomstig de weekcyclus, na de zesduizend jaar van de 

schepping, komt het zevende duizendtal, namelijk het duizend jarig vrederijk. 

Dit was al bij de rabbijnen die leefden voor Christus bekend, en is opgenomen in de Babylonische 

Talmoed, enkele eeuwen voor Christus: “The Tanna debe Eliyyahu teaches: The world is to exist six 

thousand years. In the first two thousand there was desolation;  two thousand years the Torah 

flourished;  and the next two thousand years is the Messianic era” 

(https://halakhah.com/sanhedrin/sanhedrin_97.html): 

 Abraham wordt geboren twee duizend jaar na de schepping, daarna komt de periode van de 

wetgeving. 

 De Messias, de Heere Jezus, begint Zijn bediening 4000 jaar na de schepping. Hij wordt 

gedoopt tijdens het Loofhuttenfeest in 27 na Christus. Het messiaanse tijdperk is begonnen. 

Twee duizend jaar later zal de Messias, de Heere  Jezus, terugkomen op het Loofhuttenfeest, het 

feest van de (weder)komst. 

Zie ook https://www.blueletterbible.org/Comm/eastman_mark/messiah/sfm_06.cfm en 

https://www.zoeklicht.nl/artikelen/wake+up+2++en+dag+als+duizend+jaar_4460. 

En lees https://www.wimjongman.nl/artikelen/lessen/schriftles4.html om te zien dat ook de vroege 

kerk dit wist en geloofde. 

Na het zevende duizendtal komt het achtste duizendtal / het volgende duizendtal: een nieuw begin, 

de eeuwigheid (Openbaring 20). 

 

Opmerking: 

 De betekenis van de uitspraak van Petrus “één dag bij de Heere is als duizend jaar en duizend 

jaar als één dag” (2 Petrus 3:8) is niet (alleen) dat een lange periode voor de mensen voor 

God niet lang is, maar (ook) dat bij God langere vastgestelde tijdperken zijn dan mensen 

beseffen. Dat betreft heel specifiek Gods oordeel, waar de spotters geen rekening mee 

hielden (vers 3, 4). 

https://halakhah.com/sanhedrin/sanhedrin_97.html
https://www.blueletterbible.org/Comm/eastman_mark/messiah/sfm_06.cfm
https://www.zoeklicht.nl/artikelen/wake+up+2++en+dag+als+duizend+jaar_4460
https://www.wimjongman.nl/artikelen/lessen/schriftles4.html
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Als voorbeeld noemt Petrus het oordeel van de zondvloed (vers 5, 6). De toenmalige wereld 

is door de zondvloed vergaan. 

En in de tijd van Petrus zou het oordeel zeker komen, namelijk het vuur oordeel (vers 7, 10). 

Dit oordeel was door de profeten aangekondigd (Zefanja 1, Maleachi  4), door de Heere Jezus 

genoemd (Lukas 21:20-22), en zou zeker komen, en is ook gekomen in 70 en 132-135 na 

Christus, toen het hele Joodse land door de Romeinen totaal is verwoest, en eeuwenlang een 

woestijn bleef. Hemel en land, de getuigen tegen het volk Israël, waren vergaan (Deut.4:26 , 

Jeremia 4:23). 

Het Griekse ‘gy’, dat in vers 7 en 10 had dan ook beter vertaald kunnen worden met land, het 

woord kan zowel aarde als land betekenen. 

4.2 De vastgestelde tijden van Gods handelen 

De feesttijden, Gods feesten (), zijn de vastgestelde tijden van Gods handelen, en zijn geboden voor 

de Israëlieten in Leviticus 23. De HEERE zegt hier van: “Dit zijn Mijn feestdagen”. 

De eerste feestdag van God is de sabbat (Leviticus 23:3), zie sub paragraaf Week cyclus. Het 

onderhouden van de sabbat is opgenomen als gebod in de wetten die God via Mozes aan de 

Israëlieten heeft geboden. 

De volgende (clusters van) feestdagen zijn, in het kort aangeduid: Pesach (“Pasen”), Shavu’ot 

(“Pinksteren”), en Succot (“Loofhuttenfeest”). Dit zijn alle 3 oogstfeesten, dit zijn de drie grote 

opgangsfeesten, om op te gaan naar Jeruzalem. 

4.2.1 Pesach 

4.2.1.1 Instelling van Pesach 

Het eerste Pesach feest was toen de Israëlieten uit Egypte moesten vertrekken: 

 Vanaf de 10
de

 van de eerste maand (Aviv, Nissan) moest er een lam in bewaring worden. Het 

lam moest zonder enig gebrek zijn (Exodus 12:3-6). 

 Op de 14
de

 van de eerste maand (Aviv, Nissan) moest het lam worden geslacht en gegeten. 

Het bloed moest aan de deurposten worden gedaan. Alle eerstgeborenen van Egypte 

stierven (Exodus 12:6-14). Pascha, Pesach. 

 Na Pesach trokken de Israëlieten door de Schelfzee (Exodus 14). Er staat niet in de Bijbel 

hoeveel tijd er is verstreken tussen Pesach, de dood van de eerstgeborenen, en de doortocht 

door het water van de Schelfzee, waarbij de Israëlieten veilig aan de overkant kwamen, 

terwijl de Egyptenaren in hetzelfde water verdronken. Er zijn bronnen die menen dat dit op 

de 17
de

 Nissan is (http://docplayer.nl/116887724-D-rasha-jom-habikkoerim.html). 

 Op de dag na de sabbat moet de eerste schoof van de gersteoogst worden bewogen, 

wanneer ze in hun land zijn gekomen (Leviticus 23:10,11). 

 Zeven dagen lang na Pesach, vanaf de 15
de

 van de eerste maand, is het feest van de 

ongezuurde broden (Leviticus 23:6). 

 

4.2.1.2 Vervulling van Pesach ten tijde van de kruisiging van de Heere Jezus. 

De kruisiging van de Heere Jezus was tijdens Pesach: 

 Vanaf de 10
de

 Nissan wordt de Heere Jezus ondervraagd door de Farizeeën, Sadduceeën en 

Schriftgeleerden (Lukas 20). 

 Op het begin va de 14
de

 Nissan, ’s avonds, gebruikte de Heere Jezus het Pesach lam (Lukas 

22:15). Het is dan waarschijnlijk woensdag avond. 

o De donderdag er op, dus nog steeds de 14
de

 Nissan, werden de Pesach lammeren 

geslacht in de tempel en de Heere Jezus gekruisigd, en werd Hij in het graf gelegd. 

http://docplayer.nl/116887724-D-rasha-jom-habikkoerim.html
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o Daarop brak het feest van de ongezuurde broden aan, vanaf de 15
de

 Nissan. Vrijdag 

(vanaf donderdag avond) was het de eerste dag van de ongezuurde broden, dat telt 

als een sabbat (Leviticus 23:7, Lukas 23:54). 

o Toen kwam de weeksabbat, de 16
de

 Nissan. 

 Op de 17
de

 Nissan, na de sabbat, op de eerste dag van de week, onze zondag (wellicht op 

zaterdag avond, of heel vroeg op zondag morgen), is de Heere Jezus opgestaan (Lukas 24:1-

7). De Heere Jezus is dus opgestaan op het feest waarop de eersteling van de oogst moest 

worden bewogen: het feest van de Eersteling. En wellicht is dit ook de dag waarop de 

Israëlieten werden gedoopt in de zee (1 Kor. 10:1,2). 

 De discipelen waren vanaf toen voortdurend bijeen (Lukas 24:33). De gemeente van de 

discipelen van de Heere Jezus moet ongezuurd zijn (1 Kor. 5:6-8). 

De Heere Jezus is opgestaan na de sabbat, hetzij wat wij zaterdag avond noemen, hetzij zondag vroeg 

in de morgen. De dag begint bij de avond, dus in beide gevallen, hoe dan ook, is de Heere Jezus 

opgestaan op de eerste dag van de week, zondag. Zondag is ook de dag waarop de eerste gemeenten 

samenkwamen (Hand. 20:7, 1 Kor. 16:2) (https://www.gerritveldman.nl/op-de-eerste-dag-van-de-

week/). 

4.2.2 Shavu’ot 

4.2.2.1 Instelling van Shavu’ot 

Vanaf de dag waarop de eerstelingen van de gersteoogst werd bewogen, moet men 7 sabbatten 

tellen, op de vijftigste dag, de dag na de sabbat, wordt er weer een beweegoffer gebracht, namelijk 

van de eerstelingen van de tarweoogst (Leviticus 23:15-17). 

Op deze vijftigste dag gaf God Zijn wet aan de kinderen Israëls (Exodus 19,20). 

Vanaf welke dag moet men beginnen met tellen? De Farizeeën telden vanaf de 15
de

 Nissan, de eerste 

dag van het feest van de ongezuurde broden, omdat deze dag ook wordt beschouwd als een sabbat 

(Leviticus 23:7). De Sadduceeën telden echter vanaf de weeksabbat. De Sadduceeën waren 

verbonden met de tempel, toen de tempel werd verwoest in 70 na Christus, verdwenen ook de 

Sadduceeën. De rabbijnen zetten de traditie van de Farizeeën voort, vandaar dat deze telling (de 

Omer telling) vanaf de 15
de

 Nissan in de Joodse kalender is opgenomen. De Sadduceeën waren 

echter wat dit betreft Bijbels, en de Messiaanse gemeenten volgen de telling vanaf de weeksabbat 

(zoals in de Bijbel staat). Vandaar dat Shavu’ot in Messiaanse kringen niet altijd samenvalt met het 

orthodoxe Jodendom, en Shavu’ot valt dus altijd op de eerste dag van de week, de zondag. 

4.2.2.2 Vervulling van Shavu’ot na de kruisiging van de Heere Jezus. 

Vanaf de opstanding van de Heere Jezus wordt geteld naar Shavu’ot: 

 Veertig dagen lang nadat Hij is opgestaan op het feest van de Eersteling, is de Heere Jezus 

naar de hemel gegaan vanaf de Olijfberg. 

 Vijftig dagen na Zijn opstanding, op Shavu’ot (Pinksteren), op de eerste dag van de week, 

werd de Heilige Geest uitgegoten op Zijn discipelen, een gemeente van ongeveer 120 

mensen (Hand. 1:15), die bijeen waren in een zaal in de tempel (Lukas 24:52,53, Hand. 1:13), 

in Jeruzalem. 

4.2.2.3 Vervulling van Shavu’ot in 1967 

In 1967 is er een volgende vervulling van Shavu’ot: 

 Op de 39
ste

 dag van de (Messiaanse) Omer telling wordt Jeruzalem bevrijd, 7 Juni 1967, 28
ste

 

Ijar: Jeruzalem dag. Precies 3000 jaar na de verovering van Jeruzalem door koning David. Op 

de veertigste dag is de Olijfberg een bevrijde berg. Want op deze berg zullen Zijn voeten 

https://www.gerritveldman.nl/op-de-eerste-dag-van-de-week/
https://www.gerritveldman.nl/op-de-eerste-dag-van-de-week/
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staan (Zach. 14:4), hier komt de Heere Jezus terug (Hand. 1:9-12). Hij komt terug naar Zijn 

volk wonend in Zijn land, niet naar een ander volk dat Zijn land bezet houdt. 

 Er is duidelijk een vernieuwde uitstorting van de Heilige Geest geweest in 1967, want na de 

verovering van Jeruzalem in 1967 begint de opkomst van de messiaanse beweging in Israël, 

zie https://www.chosenpeople.com/growing-messianic-movement/ en 

https://www.kerkenisrael.nl/vrede-over-israel/voi42-4c.php. 

4.2.3 Succot 

4.2.3.1 Instelling van Succot 

De instelling van Succot omvat: 

 Op 1 Tishri: de eerste van de zevende maand, Rosh HaShana, de aankondiging de Grote 

Verzoendag en Loofhuttenfeest met het blazen van de sjofar (Leviticus 23:24). 

 Op de 10
de

 Tishri, de tiende van de zevende maand: Yom Kippur, Grote Verzoendag (Leviticus 

23:26-32, Leviticus16). 

 Vanaf de 15
de

 Tishri 7 dagen lang Loofhuttenfeest (Leviticus 23:34-36). Loofhuttenfeest is het 

feest van de volle oogst. 

 Na 7 dagen Loofhuttenfeest de achtste dag (Leviticus 23:39). Rust! 

De aarde is overigens op Rosh HaShana geschapen. 

4.2.3.2 Vervulling van Succot bij de geboorte van de Heere Jezus 

De Heere Jezus is tijdens het Loofhuttenfeest geboren, of wellicht op de dag van het blazen van de 

sjofar, 1 Tishri, in 3 voor Christus. 

4.2.3.3 Vervulling van Succot tijdens de eerste komst van de Heere Jezus bij Zijn bediening 

De Heere Jezus begint Zijn bediening met de doop door Johannes de Doper, in 27 na Christus, tijdens 

Loofhuttenfeest. 

4.2.3.4 Vervulling van Succot tijdens de tweede komst van de Heere Jezus bij Zijn bediening 

De Heere Jezus zal terugkomen als de Koning der koningen op de Olijfberg in het land Israël nabij 

Jeruzalem, de hoofdstad van Israël. In het jaar van de wederkomst: 

 Op 1 Tishri: klinkt dan het geluid van de laatste bazuin (sjofar) (1 Kor. 15:52, 1 Thess. 4:16)? 

Want de Heere Jezus komt terug om Zijn volk te verlossen en de legers van de vijanden van 

Israël te verslaan (Openbaring 19:11-21). 

 Op de 10
de

 Tishri, Yom Kippur, Grote Verzoendag, de dag waarop de Heere Jezus de 

bedekking van de ogen van Zijn volk wegneemt, en Zijn Geest uitgiet over Zijn volk, zoals 

geschreven staat in Zach. 12:10: “Maar over het huis van David en over de inwoners van 

Jeruzalem zal Ik de Geest van de genade en van de gebeden uitstorten. Zij zullen Mij 

aanschouwen, Die zij doorstoken hebben. Zij zullen over Hem rouw bedrijven, als met de 

rouwklacht over een enig kind; en zij zullen over Hem bitter klagen, zoals men bitter klaagt 

over een Eerstgeborene.”. De bruiloft van het Lam komt en Zijn vrouw, het volk Israël, maakt 

zich gereed (Openbaring 19:6-10). 

 De wederkomst, de terugkeer van de Heere Jezus tijdens Loofhuttenfeest. 

 Na Loofhuttenfeest de achtste dag, een nieuw begin. 

Tijdens Loofhuttenfeest (of wellicht bij het klinken van de sjofar of op Yom Kippur), vindt de grootste 

uitstorting van Gods Heilige Geest plaats (Zach. 12:10, Ezechiël 39:29). Loofhuttenfeest is immers het 

feest van de volle oogst. Het land zal vol van kennis van de HEERE zijn, zoals het water de bodem van 

de zee bedekt (Jesaja 11:9). 

https://www.chosenpeople.com/growing-messianic-movement/
https://www.kerkenisrael.nl/vrede-over-israel/voi42-4c.php
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De sjofar wordt ook geblazen om de Joden op te roepen terug te keren naar Israël en de HEERE te 

aanbidden, Jesaja 27:13. Zoals de Heere Jezus zegt: “En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon 

des mensen verschijnen; en dan zullen al de stammen van het land rouw bedrijven en zij zullen de 

Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid. En 

Hij zal Zijn boodschappers uitzenden onder luid geschal van de sjofar, en zij zullen Zijn uitverkorenen 

(het volk Israël) bijeenbrengen uit de vier windstreken, van het ene uiterste van de hemelen tot het 

andere uiterste ervan.” (Mattheüs 24:30,31), waarin Hij ook verwijst naar Zach. 12:10. 

Alle volken zullen Loofhuttenfeest moeten vieren, Zacharia 14. De tweedeling van Jeruzalem zoals 

beschreven staat in Zach. 14:2 is al gebeurd in 1948, en de Olijfberg waar de Heere Jezus terug zal 

komen (Zach. 14:4) is al bevrijd in 1967. 

Het Loofhuttenfeest is het feest van de komst van de Heere Jezus, zowel de eerste als de tweede 

komst. 

Het Loofhuttenfeest is ook tijdens de inwijding van de tempel (2 Kron. 5:3). Daar ligt een relatie mee 

dat de Heere Jezus onder ons heeft ‘getabernakeld’ (letterlijke vertaling van Joh. 1:14: onder ons 

gewoond): de eerste en de tweede komst. En tenslotte woont God bij de mensen, de achtste dag van 

het Loofhuttenfeest staat symbool voor de eeuwigheid. Dan is elke willekeurige schaal in Jeruzalem 

heilig genoeg om te offeren in de herbouwde tempel (Zach. 14:21). 

 

Andere feesten die in de Bijbel worden genoemd, zijn: Chanukah (het feest van de vernieuwing van 

de tempel) en Purim (Lotenfeest) 

4.2.4 Chanukah 

4.2.4.1 Instelling van Chanukah 

Enkele eeuwen voor de komst van de Messias werd het Joodse volk zwaar verdrukt. Thora studie, het 

houden van de sabbat, de spijswetten, etc., waren verboden. In 167 voor Chr. werd in de tempel een 

beeld van de Griekse oppergod Zeus opgericht. De Thora getrouwe Joden kwamen in opstand onder 

leiding van de Makkabeeën.  Op de 25e Kislev 165 voor Christus nam Yehuda Maccabi Jeruzalem in, 

reinigde de tempel, en de tempel werd weer ingewijd door de menora aan te steken: chanukah! 

De profeet Daniël heeft deze gebeurtenissen in Daniël 8 geprofeteerd. Vanaf de dood van de vrome 

hogepriester Onias III op de 6
de

 dag van de 6
de

 maand in 171 tot aan de 25
ste

 Kislev 165 voor Christus 

is het 2300 dagen (Daniël 8:14). 

Er was een kruikje olie genoeg voor één dag, maar de olie bleef acht dagen stromen, totdat er weer 

reine olie beschikbaar was, daarom duurt het Chanuka feest 8 dagen lang. Een zevenarmige menora 

kan niet gebruikt worden, omdat die kandelaar te heilig is en tot de tempel behoort. De acht kaarjes 

staan op een rij, de ‘shammash’ (dienaar/bediende) steekt iets naar voren uit. Met deze negende 

kaars worden de andere kaarsjes aangestoken. Op de eerste dag wordt er één kaars aangestoken, de 

tweede dag twee kaarsen enz.. 

4.2.4.2 Vervulling van Chanukah tijdens de Heere Jezus 

De Heere Jezus vierde ook het Chanukah feest: Johannes 10:22,23. 

De shammash (dienaar) is het beeld van Yeshua/Jezus. Hij is het Licht der wereld. 

4.2.4.3 Vervulling van Chanukah in 1917 

In de tijd van Daniël kreeg koning Nebukadnezar zijn droom van het beeld, dat de opeenvolgende 

wereldrijken voorstelt, totdat God begint om Zijn Koninkrijk op te richten. Dit was ongeveer in 604 / 
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603 voor Christus. 7 tijden daarna, 7*360 profetische dagen : 2520 jaar (zie b.v. Num. 14:34 en Ez. 

4:6), zijn we in 1917 na Christus. Het is dan het islamitische jaar 1335 (Daniël 12:12). Jeruzalem was 

nog in de handen van het Ottomaanse Rijk. 

De Britse generaal Allenby liet door vliegtuigen boven Jeruzalem pamfletten uitstrooien, waarin hij 

de Turken opdroeg Jeruzalem onmiddellijk te verlaten (Jesaja 31:5). Allenby ondertekende dit 

pamflet met zijn naam “Allenby”. Maar dit werd door de Turken begrepen als Allah-en-Neby: de 

profeet van Allah! Dit bevel van de “profeet van Allah” bracht zo’n paniek te weeg, dat de Turken 

onverwijld op de loop gingen, alles achterlatend. Het was toen de eerste dag van het Chanukah 

feest! 

De moslims dachten dat Jeruzalem niet kon worden veroverd, en hadden daar een uitdrukking voor: 

”Pas als de wateren van de Nijl in Palestina vloeien, zal een profeet van Allah de Turken uit het land 

verdrijven”. In 1917 had generaal Allenby een honderden kilometers lange pijpleiding aan laten 

leggen: vanaf de Nijl, over de bodem van het Suez-kanaal, door de woestijn, langs de kust tot in de 

omgeving van Gaza. Hierdoor werd het Nijlwater gepompt om als drinkwater te dienen voor het 

Britse leger. Daar werd het water in vaten en leren zakken gedaan en door ontelbare kamelen verder 

het land ingebracht. En … zo vloeiden inderdaad de wateren van de Nijl door Palestina! Door “de 

profeet van Allah”. 

Deze gebeurtenis is heel belangrijk! Het Ottomaanse Rijk (de Turken) veroverde het toenmalige 

Palestina op de Mamelukken in 1517, en 8 jubeljaren daarna werden zij verslagen in 1917 door het 

Britse Rijk, wat de weg baande voor de Balfour declaratie, San Remo conferentie, etc., uiteindelijk 

het herstel van het Joodse volk in hun eigen land. 

De bevrijding van Jeruzalem was op 9 december 1917, ’s avonds begon de eerste dag van het 

Chanukah feest. 

4.2.5 Purim 

4.2.5.1 Instelling van Purim 

Op de 14
de

 en de 15
de

 Adar moeten de Joden het Purim feest vieren, als herdenking dat Haman, de 

tegenstander van alle Joden, werd omgebracht, tezamen met de andere vijanden van de Joden 

(Esther 9). 

De gedachtenis aan Amalek moest worden uitgewist, omdat Amalek Israël aanviel, dat zij uit Egypte 

trokken (Deut. 25:19). Koning Saul, uit het geslacht van Benjamin, kreeg bevel om dit te doen, maar 

hij spaarde Agag (1 Samuël 15). Onder leiding van Esther en Mordechai, beiden uit het geslacht van 

Benjamin, werd nu Haman, uit geslacht van Agag, gedood. En de Joden namen niet van de buit, zoals 

de Israëlieten tegen het gebod van God in wel deden ten tijde van Saul. 

4.2.5.2 Vervulling van Purim in 1946 

Aan het eind van de geschiedenis van Esther staat koning Ahasveros toe dat de Joden zich, op de 13e 

dag van de maand Adar, op hun vijanden mogen wreken. In de hoofdstad Susan doden zij 500 

mannen en hangen de tien zonen van Haman op aan een galg. Koningin Esther benadert daarna de 

koning met een aanvullend verzoek: "sta de Joden toe ook morgen te doen volgens de wet die voor 

vandaag geldt en laat men de tien zonen van Haman aan de galg ophangen"(Esther 9:13). Het is 

vreemd dat zij verzoekt om de ophanging van de reeds dode zonen van Haman. Des al niet te min 

geeft de koning zijn toestemming.  

 

Het Hebreeuwse woord voor morgen (machar) verwijst zo nu en dan naar de verre toekomst. Verder 

zeggen de wijzen dat wanneer in het boek Esther het woord koning wordt gebruikt dat dit ook 
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verwijst naar de Koning der koningen. Zo kan het verzoek van Esther verstaan worden als een vraag 

aan God om de tien zonen van Haman op enig moment in de verre toekomst nogmaals op te hangen. 

In Esther 9:7-9 van de boekrol staat een lijst met de namen van de opgehangen zonen van Haman. In 

het Hebreeuws is daar een verwijzing naar het jaar 5707 van de Hebreeuwse kalender. Dit is het jaar 

1946/1947 in onze kalender. De gedachte is dat God toestemming gaf de tien zonen van Haman 

opnieuw op te hangen in het jaar 1946/1947 (Het joodse jaar begint doorgaans in de maand 

september van onze kalender).  

 

Op 16 oktober 1946 (21 Tishri 5707) werden tien overtuigde Nazi’s en oorlogsmisdadigers 

opgehangen in Neurenberg. (Een elfde, Herman Goering, een travestiet, pleegde zelfmoord in zijn 

cel. De traditie zegt dat Haman ook nog een dochter had die zelfmoord pleegde). Alsof de parallel 

zonder verdere bevestiging nog niet duidelijk genoeg was waren de laatste worden van Julius 

Streicher: "Purim Fest 1946!". 

Voor verdere details, zie https://www.thetorah.com/article/purimfest-1946-the-nuremberg-trials-

and-the-ten-sons-of-haman 

Het vonnis werd uitgevoerd op Hoshanah Rabbah, in de Joodse traditie de oordeelsdag, zie 

https://www.israelnationalnews.com/news/314022. 

4.2.5.3 Vervulling van Purim in 1990 en 1991 

De eerste Golfoorlog eindigde op purim, de tweede Golfoorlog begon op purim. 

Op 2 augustus 1990 viel Irak Koeweit binnen. De VN stelde Irak een ultimatum om zich terug te 

trekken. 16 januari 1991 – 27 februari 1991: eerste Golfoorlog. 28 februari: Purim. 

18 / 19 maart Purim. 20 maart 2003 – 1 mei 2003: tweede Golfoorlog. Sinds die tijd was de VS in Irak. 

 

Er zijn ook tijden van rampen, zoals de 17
de

 Tammoez (in de vierde maand) en Tisha b’Av (de 

negende van de vijfde maand). Deze vastendagen worden genoemd in Zach. 8:19. God zal ze 

veranderen in vreugde dagen! 

4.2.6 Tisha b’Av 

Tisha b’Av is de negende van de vijfde maand. Op deze dag werd het besluit genomen door het volk 

Israël om het land niet in te gaan, naar aanleiding van het verslag van de verspieders, Numeri 14. In 

de verdere geschiedenis zijn heel veel rampen gebeurd op deze dag: 

1472 voor Christus 

Een Misjnatraditie uit de tweede eeuw verbindt de 9
de

 Av met vijf rampen die de Joden troffen: "Op 

de negende Av werd het besluit omtrent onze voorouders genomen, dat zij niet in het land zouden 

komen. Numeri 14: de verspieders beaamden dat het een heel goed land was, maar vanwege gebrek 

aan vertrouwen op God wilden de Israëlieten niet ingaan. 

587 voor Christus: 

De eerste tempel gebouwd door koning Salomo werd verwoest door de Babyloniërs, en de Joden 

gingen in de diaspora. De verwoesting van de tempel begon op de zevende Av (2 Kon. 25:8). De 

tempel werd in de middag van Tisha b’av in brand gestoken, en bleef branden tot op de tiende Av. 

70 na Christus: 

De tweede tempel werd verwoest door de Romeinen. 

https://www.thetorah.com/article/purimfest-1946-the-nuremberg-trials-and-the-ten-sons-of-haman
https://www.thetorah.com/article/purimfest-1946-the-nuremberg-trials-and-the-ten-sons-of-haman
https://www.israelnationalnews.com/news/314022
http://nl.wikipedia.org/wiki/Misjna
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Voor iedereen die de Bijbel kent kan het duidelijk zijn dat De Grote Verdrukking, voorzegd 

door de Heere Jezus in Zijn profetische rede (Mattheüs 24:15-22, Lukas 21:20-23), is 

begonnen. 

135 na Christus: 

Aan het eind van de Bar Kochba opstand (132-135) werd het laatste bolwerk van de Joden, de stad 

Betar verwoest (9 Av 135 na Christus). Na een jaar (9 Av 133 na Christus) werd de tempelberg 

omgeploegd (Micha 3:12).  Het Tempelplein en zijn omgeving werden omgeploegd door de Romeinse 

generaal Turnus Rufus. Jeruzalem werd herbouwd als een heidense stad - het kreeg een nieuwe 

naam: Aelia Capitolina - en de toegang daartoe was de Joden verboden. 

1095-1099 

De eerste kruistocht. Alleen al in de eerste maand van de kruistocht vinden 10.000 Joden de dood. 

De kruistocht eindigt rond Tisja be'Av 1099 met een bloedbad in Jeruzalem. Paus Urbanus II riep op 

tot de eerste kruistocht. Daarbij werden tienduizenden Joden gedood en vele Joodse 

gemeenschappen vernietigd. 

1290 (25 Juli) 

De Joden werden uit Engeland verdreven. Dit leidt tot pogroms en inbeslagname van boekrollen en 

bezittingen. 

1306 (21 Juli) 

De Joden werden uit Frankrijk verdreven. 

1492 (31 Juli) 

In Spanje en Portugal bepaalt de inquisitie dat Joden het Iberisch schiereiland moeten verlaten, 

hetgeen opnieuw gepaard gaat met pogroms. Veel Joden worden gedood, families raken gescheiden, 

land en bezittingen worden geconfisqueerd. De Joden werden uit Spanje verdreven, volgens het 

Alhambra decreet, het decreet van de verdrijving, effectief vanaf de zevende Av. Dit was een van de 

grootste omwentelingen in de Joodse geschiedenis, omdat het één van de grootste en meest 

succesvolle Joodse gemeenschappen ooit in de Diaspora, volledig ontwortelde en deed ophouden te 

bestaan. De volgende dag zette Columbus koers naar Amerika. Het edict werd formeel herroepen op 

16 december 1968: de eerste dag van het Chanukah feest. 

1555 

 De eerste keer dat de Joden ooit werden gedwongen in een getto te wonen was in Rome, op Tisha 

B'Av in 1555. 

1571 

Instelling van het ghetto van Florence (Italië). 

1648 

Drie duizend Joden komen om in Konstantynow in wat bekend wordt als het Chmielnicki bloedbad. 

1670 

De laatste groep Joden werd gedwongen Oostenrijk te verlaten. 

1882 

De Turkse regering die toen het Heilige Land overheerste, verbood immigratie van Russische en 

Roemeense Joden en ook de verkoop van grond in Palestina aan Joden. 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Eerste_kruistocht
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pogrom
http://nl.wikipedia.org/wiki/Inquisitie
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1914 

Duitsland verklaarde de oorlog aan Rusland, en het Zwitserse leger werd gemobiliseerd. De eerste 

Wereld Oorlog begon. Na Duitse vijandelijkheden verklaren Engeland en Rusland Duitsland de oorlog, 

wat het begin van de Eerste Wereldoorlog inluidt. Tijdens en direct na de Eerste Wereldoorlog 

vonden meer dan 400 pogroms plaats in Hongarije, Oekraïne, Polen en Rusland. De Eerste 

Wereldoorlog brak uit op Tisj'a BeAv in 1914, toen Rusland aan Duitsland de oorlog verklaarde. De 

Duitse rancune over deze oorlog kan mede gezien worden als de aanleiding voor de Holocaust. 

1929 

Nadat op Tisha b’Av diverse Joden waren verzameld bij de Klaagmuur en hadden geroepen: “De 

muur is van ons!”, de Joodse vlag hadden geheven en het HaTikwah hadden gezongen, hielden 

moslims op vrijdag 16 augustus een vlammende preek tegen de Joden. Op 23 en 24 augustus werden 

toen ongeveer 67 Joden te Hebron vermoord. Ook werden 20 Joden vermoord in Safed, en ook een 

aantal in andere plaatsen. 

1941 

De nazi Reinhard Heydrick kreeg de opdracht tot het uitvoeren van de Endlösung (een eufemisme 

voor de moord op de Europese Joodse bevolking) op 31 juli 1941. De daarop volgende nacht, toen de 

opdracht in werking trad, was het Tisha B'Av 

1942 

Begin van de massa deportatie uit het getto van Warschau naar het vernietigingskamp Treblinka. 

1967 

Jeruzalem wordt heroverd door Israël. Over de hele wereld kan het voor iedereen die de Bijbel 

kent duidelijk zijn dat de tijden van de heidenen zijn vervuld, Lukas 21:24. 

Na 1967 is de stad Betar weer herbouwd, na ongeveer 2000 jaar. 

https://www.jewishvirtuallibrary.org/bethar 

1994 

De dag na Tisha B’Av bombardeerden moslim Arabieren het Joodse communautaire centrum in 

Buenos Aires, Argentinië dat aan 86 mensen het leven kostte en meer dan 300 verwonde; de meest 

dodelijke aanslag in de Diaspora sinds de Holocaust. 

2004 

Op Tisha B'Av 2004 sprak Obama voor de Democratic National Convention. 

Een onbekende senaatskandidaat sprak live voor de wereld en hield de keynote speech met een 

geweldig charisma. Hij was de lieveling van de conventie. Daarna won hij een zetel in de senaat in 

een verpletterende overwinning. 5 jaar later is hij president van de Verenigde Staten, een zeer anti-

Israël president. 

2005 

De dag na Tisha b’av begon de verdrijving van de inwoners van Gush Katif uit de Gaza strook. 

2006 

De tweede Libanon oorlog (tegen Hezbollah) begon op de 17
e
 Tammuz, het begin van de drie 

vastenweken tot op Tisha b’av. 

2009 

Obama zet Israël ontzettend onder druk om geen huizen meer te bouwen in Judea en Samaria, de 

bergen Israëls, waarheen God Zijn volk terugbrengt om er te wonen. Minister President Netanyahu 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Eerste_Wereldoorlog
https://www.jewishvirtuallibrary.org/bethar
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van Israël gaf rond Tisha b’Av, na zijn vergadering met de speciale gezant van de V.S. aan het 

Midden-Oosten, George Mitchell, opdracht tot een halt aan de bouw van 900 nieuwe flats in de 

Joodse buurt Pisgat Zeev in oostelijk Jeruzalem. Pisgat Zeev is het thuis van tientallen duizenden 

Israëlische Joden. Netanyahu is onder druk van Washington opgehouden met de bouw daar en in alle 

andere Joodse buurten op gebieden die door de Palestijnen worden opgeëist. Voor de ‘palestijnen’ 
wordt echter wel gebouwd. 

2010 

Na Tisha b’Av: De vlag van de PLO wappert in Washington DC. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken 

van de V.S. heeft aan de vertegenwoordigers van de Palestijnse Instantie/de Palestijnse Bevrijding 

Organisatie (PLO) in de Verenigde Staten aangekondigd dat hun status zal worden verhoogd van een 

“bureau” naar die van een “algemene delegatie” en dat deze verandering het zal toestaan dat boven 

de ingang van het gebouw waarin de vertegenwoordiging gehuisvest is de PLO vlag, nu ook de vlag 

van de Palestijnse Instantie, gehesen mag worden. De bevordering verleent ook bepaalde 

voorrechten aan het delegatiepersoneel, zoals diplomatieke immuniteit. 

2013 

De staat beslist op 15 juli 2013 dat Amona moet worden ontruimd, de dag er op is het Tisha b’Av. 

2015 

Op dinsdag 14 juli 2015, tussen de 17 Tammoez (4 Juli) en Tisha (9) b’Av (25 Juli) werd het nucleaire 

akkoord met Iran gesloten, dat Iran de vrije hand geeft om atoomwapens te ontwikkelen. 

2016 

Amerika stelt het bouwen voor Joodse bewoners van Gods land Judea en Samaria op één lijn met de 

terreur die de ‘palestijnen’ uitoefenen. Israël is doodsbang voor Amerika, durft niet te bouwen voor 

haar eigen inwoners, en loopt met een grote boog om de vele, vele illegale bouwwerken van de 

‘palestijnen’. Op de tempelberg mogen de Joden nog steeds niet bidden. De plaats waar de beide 

tempels van de God van Israël hebben gestaan, heeft volgens de Unesco geen enkele relatie met het 

Joodse volk. 

4.2.7 17
de

 Tammoez 

1473 voor Christus 

Op de 16
de

 Tammoez maakte het volk Israël het gouden kalf om te vereren, de dag er op, de 17
de

 

Tammoez, was Mozes van de berg afgedaald en brak de twee stenen tafelen van het verbond in 

stukken (Exodus 32). Dit was 40 dagen nadat God op Shavu’ot (Pinksterfeest) Zijn wet aan het volk 

Israël had gegeven. 

Tussen 698 en 642 voor Christus: 

Koning Manasse plaatst een afgodsbeeld in de Heilige Tempel (2 Kon. 21:7). 

587 voor Christus: 

De muren van Jeruzalem werden doorgebroken door de Babyloniërs (eigenlijk een aantal dagen 

hiervoor, de datum van 17
de

 Tammoez komt uit de Jeruzalemse Talmoed), terwijl de tempel op Tisha 

b’Av werd verwoest (na enkele dagen daarvoor in brand te zijn gestoken), 2 Koningen 25. De eerste 

tempel stond 400 jaar. 

 

Tussen 175 en 165 voor Christus: 

In de tijd van Antiochus Epiphanus wordt de Torah rol verbrand door de romeinse generaal 

Apostomos. 
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70 na Christus: 

De muren van Jeruzalem werden doorgebroken door de Romeinen, terwijl de tempel op Tisha b’Av 

werd verwoest. 

1239 

Paus Gregorius de negende confisqueert alle kopieën van de Talmoed. 

1391 

4000 Joden werden gedood in Toledo en Jaen, Spanje 

1559 

Het Joodse kwartier van Praag werd verbrand en geplunderd. 

1944 

De gehele bevolking van het Kovno getto werd geliquideerd. 

1970 

Libië confisqueert alle Joodse eigendommen. 

2022 

President Biden van de VS spreekt zich uit voor een twee staten oplossing langs de 

wapenstilstandslijnen van 1967, d.w.z. een palestijnse staat op het grond gebied van Israël. 

https://www.timesofisrael.com/in-west-bank-biden-endorses-two-states-but-says-ground-is-not-

ripe/ Hij bezoekt ook het oostelijk deel van Jeruzalem en overlegt met Abbas, terwijl de Israëlische 

vlag zijn auto is verwijderd. https://www.jpost.com/israeli-news/article-712204 De dag daarop was 

het de 17
de

 Tammoez. 

4.3 De tijd van de eerste komst van de Messias 

De tijd van de eerste komst van de Messias, de Heere Jezus, wordt aan Daniël geopenbaard in het 

visioen van de 70 jaarweken (Daniël 9:24-27). De periode van de 70 x 7 jaar is als volgt: 

 457 voor Christus: Esther wordt koningin. Bevel om Jeruzalem te herbouwen onder leiding 

van Ezra. Tweede terugkeer. 

 408 voor Christus: afsluiting Canon OT (Maleachi). (49 jaar : 7 jaarweken) 

 26 na Christus: 69 jaarweken : doop van de Heere Jezus door Johannes de doper. 

Laatste jaarweek: 

 3.5 jaar later: kruisiging van de Heere Jezus en daarop de uitstorting van de Heilige Geest in 

de tempel. Het Heiligdom wordt gezalfd met de Heilige Geest. 

 nog 3.5 jaar later: steniging van Stefanus. Daarna krijgt Petrus een visioen dat hij naar een 

heiden moet gaan, de tijd van de prediking onder de heidenen is begonnen. 

Het volk dat de stad en het heiligdom (de tempel) heeft verwoest na de 69 jaarweken, zijn de 

Romeinen. Uiteindelijk komt over het Joodse volk en haar leiders, die gruwelijke daden hebben 

gedaan (Jeremia 44:22, Ezechiël 16:2, Maleachi 2:11, Hand. 8:1), de verwoester, namelijk de 

Romeinse legers, die eerst Jeruzalem verwoesten (de tempel in 70 na Christus), en tenslotte, tot aan 

de voleinding van het hele Joodse land, heel het land Israël (132 – 135 na Christus), Daniël 9:27. 

De 70 jaarweken zijn in de geschiedenis vervuld, precies zoals Daniël had voorzegd. Het is überhaupt 

toch eigenlijk zeer vreemd en ongeloofwaardig om te denken dat er 69 jaar weken zijn (69*7 jaar), 

dan een tussentijd (het tijdperk van de gemeente) en dan pas de zeventigste week (7 jaar). Alsof je je 

zoon een mooi cadeau belooft op zijn verjaardag, en als hij jarig is, en hij denkt zijn cadeau te krijgen, 

zeg je: je begrijpt toch wel dat er nog een aantal maanden tijd er tussen liggen?? 

https://www.timesofisrael.com/in-west-bank-biden-endorses-two-states-but-says-ground-is-not-ripe/
https://www.timesofisrael.com/in-west-bank-biden-endorses-two-states-but-says-ground-is-not-ripe/
https://www.jpost.com/israeli-news/article-712204
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4.4 De tijd van de tweede komst van de Messias 

De tijd van de tweede komst van de Messias, de Heere Jezus, kan ook worden gerelateerd aan het 

visioen van de 70 jaarweken (Daniël 9:24-27). In 1536 is namelijk weer een bevel uitgegaan om de 

muren van Jeruzalem te herbouwen, namelijk door keizer Suleiman 

(http://www.gojerusalem.com/article/277/Suleiman-the-Magnificient--Builder-of-Ottoman-

Jerusalem/). 70 jaarweken daarna is het 2026. 

Men kan zich afvragen of aan het eind van deze 70 jaarweken er ook weer een laatste, de 

zeventigste jaarweek, zal zijn. Mijn antwoord daarop is: klaarblijkelijk. 

En deze laatste jaarweek is over de hele wereld bekend! Eind 2019 is een virus gekomen uit het 

Wuhan laboratorium in China, en de wereld is sinds toen drastisch veranderd. Zie voor de 

geschiedenis hiervan, b.v. https://www.wmbriggs.com/post/40989/. Het virus is ook genoemd naar 

het jaar van de zogenaamde ‘pandemie’ (https://covid19.who.int/). 

Over de hele wereld kan het voor iedereen duidelijk zijn dat de laatste jaarweek is begonnen. 

Het is de tijd van Zacharia 12. In Zacharia 12 staat letterlijk dat de leiders van de volken krankzinnig 

zullen zijn. In onze tijd is dat de realiteit. En de paarden van de volken, de massamedia waarvan de 

leiders zich bedienen, zijn geslagen met blindheid. 

De leiders van deze wereld maken zeer duidelijk dat ze dwaas zijn geworden door heel duidelijk 

zichtbaar voor iedereen een mondkapje te dragen. De gaten in een mondkapje zijn 1000 keer groter 

dan het virus, dus het helpt helemaal niets. Net zo min als kippengaas helpt tegen muggen. Door zo’n 

mondkapje toch telkens te dragen en zelfs te verplichten, laten ze zeer duidelijk hun dwaasheid zien, 

zodat we weten dat de tijd van Zach. 12:4 is aangebroken. 

Er zijn vele leugengeesten uitgezonden, om de hele wereld te verzamelen voor de oorlog van de 

grote dag van de almachtige God, Openbaring 16. Enkele van die leugengeesten zijn: de evolutie 

theorie, het hele LGBT+ gebeuren, de klimaathype, het corona en vaccin bedrog. 

Met deze leugengeesten leven we in de allerlaatste dagen, de dagen van Noach, de oorlog tegen de 

almachtige God is aanstaande. Zie verder Tekst van de preek van 8 mei 2022. 

We beleven ook de val van Babylon beschreven in Openbaring 17 en 18, de westerse landen gaan in 

onze tijd razendsnel ten onder. 

Er zit een enorm grote duistere macht achter. Medicijnen verboden. Zie b.v. Geen werkzame 

medicijnen  vanaf 47:20 tot 1:02:40. Dit gaat over de situatie in Nederland, maar in elk land geldt een 

vergelijkbare situatie. Elk ander geluid wordt verboden. En ondertussen steeds meer vaccin 

slachtoffers en oversterfte. Zie b.v. Vaccinatie schade meldingen. Ik vrees een nieuwe Shoa, 

overeenkomstig Zach. 13…. Zie verder https://fuma.nl/pdffiles/Israel_nu_Gods_volk.pdf hoofdstuk 6. 

De waarheid wordt in ongerechtigheid ten onder gehouden. Meer hier over past echter niet in dit 

document. 

4.5 De tijd van de verrijzenis van Israël 

De tijd van de verrijzenis van Israël staat in de Bijbel: 

“Na twee dagen zal Hij ons levend maken, op de derde dag zal Hij ons doen opstaan en zullen 

wij voor Zijn aangezicht leven.” (Hosea 6:2) 

Dit heeft betrekking op de Heere Jezus, Die op de derde dag is opgestaan, en heeft ook betrekking op 

het hele volk Israël, in het Hebreeuws staat toch duidelijk een meervoudsvorm. 

http://www.gojerusalem.com/article/277/Suleiman-the-Magnificient--Builder-of-Ottoman-Jerusalem/
http://www.gojerusalem.com/article/277/Suleiman-the-Magnificient--Builder-of-Ottoman-Jerusalem/
https://www.wmbriggs.com/post/40989/
https://covid19.who.int/
https://fuma.nl/pdffiles/2022_05_08_Preek_met_bijbelteksten.pdf
https://www.blckbx.tv/livestreams/blckbx-today-2022-07-20
https://www.blckbx.tv/livestreams/blckbx-today-2022-07-20
https://t.me/AVVvaccinatieschade
https://fuma.nl/pdffiles/Israel_nu_Gods_volk.pdf
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In de verrijzenis van de Heere Jezus, ligt de verrijzenis van het hele Joodse volk vast. En wanneer: na 

twee dagen. Ik denk: twee dagen van duizend jaar. 

 Abraham wordt geboren 2000  jaar na de schepping. 

 De Messias, de Heere Jezus, begint Zijn bediening 4000 jaar na de schepping. 

 Heel Israël verrijst na twee dagen van duizend jaar, 6000 jaar na de schepping. 

4.6 De tijd van het herstel van Israël en Jeruzalem 

Ezechiël moet in totaal 430 (390 + 40) dagen op zijn zij de straf van Israël / Juda uitbeelden, 1 dag 

voor een 1 jaar (Ez. 4:4-15). 

 In 606 voor Christus ging Israël (Juda) in ballingschap, en kwamen na 70 jaar terug, in 606 – 

70 = 536 voor Christus. Rest nog 430 – 70 = 360 jaar. Ze luisterden nog niet naar God, daarom 

werd hun straf 7 keer zwaarder (Leviticus 26:18): 360 *7 = 2520 Joodse jaren = 2483 

Juliaanse jaren. Met 1 jaar correctie omdat er geen jaar 0 is, levert dit op: -536 + 2483 + 1 = 

1948, toen werd Israël hersteld als soevereine natie. 

 In 586 voor Christus werd Jeruzalem en de tempel verwoest, 586- 70 = 516, eind van de 

eerste 70 jaar van oordeel, -516 +2483 + 1 = 1968. Alleen zijn 586 en 516 afgerond, in 

werkelijkheid was het iets eerder, zodat we op 1967 uitkomen: het herstel van Jeruzalem, 

3000 jaar na de verovering van Jeruzalem door koning David. 

Opmerkelijk is verder dat het 5708
ste

 vers van de Bijbel, Deut. 30:5, luidt: 

“En de HEERE, uw God, zal u naar het land brengen dat uw vaderen in bezit hadden, en u zult 

het weer in bezit nemen; en Hij zal u goeddoen en u talrijker maken dan uw vaderen.” 

Het jaar 5708 volgens de Joodse jaartelling is 1948. 

4.7 De tijd van de vernieuwing van de tempel 

De tijd van 1335 dagen wordt genoemd in Daniël: 

“Van de tijd af dat het steeds terugkerende offer weggenomen zal worden en de 

verwoestende gruwel opgesteld zal zijn, zijn het duizend tweehonderdnegentig dagen. 

Welzalig is hij die blijft verwachten en duizend driehonderdvijfendertig dagen bereikt. Maar 

u, ga heen tot het einde, want u zult rusten, en u zult opstaan in uw bestemming, aan het 

einde van de dagen.” (Daniël 12:11-13) 

De dagen van de tempelverontreiniging worden in Daniël 12:11, 12 genoemd: 1260, 1290, 1335 

dagen. Volgens Westerbeke zou het als volgt berekend kunnen worden: 

Vanaf verovering Jeruzalem door Apollonius tot het oprichten van de afgod 180 dagen 

De tempel precies 3 jaar gesloten      1080 

          ----- 

          1260 

Tempelreiniging duurde 30 dagen      30 

          ----- 

          1290 

Verdere verovering door Judas tot dood Antiochus    45 

          ----- 

Totaal          1335 dagen 

De Joden stellen het Feest van de Tempelvernieuwing in, zie ook Joh. 10:22, het Chanukah feest. 
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De bevrijding van Jeruzalem was op 9 december 1917, op de vooravond van de 24
ste

 Kislew, ’s avonds 

begon de eerste dag van het Chanukah feest. Het is het Islamitische jaar 1335. Laten we letten op 

deze datum: Haggai 2:19-24. Daarna is Jeruzalem 1 jubeljaar niemandsland, en daarna begint het 

tiende jubeljaar, gerekend vanaf de bezetting van Jeruzalem door het Ottomaanse rijk. 

Verder is de koepel van de Rots op Gods Heilige Berg, waar de tempel heeft gestaan, in 691 /692, 

1335 jaar later is het 2026 / 2027, het eind van de 6000 jaar. 

5 Tijdsperiode gerelateerd aan de antichrist 
Al heel snel van de tijd van de apostelen kwam de afval (2 Thess. 2:3). De opkomst van de dwaalleer 

werd nog tegengehouden door de invloed van de Messias belijdende Joden in de kerk, maar op 

concilie van Nicea werden de laatste Messias belijdende Joden de kerk uitgezet (de “weerhouder” 

was verdwenen), 2 Thess. 2:6. De antichrist kon zich zetten in de tempel van God als een God, Paulus 

zegt dat de gemeente (kerk) een tempel van God is (1 Kor. 3:16). Deze antichrist is de mens van de 

wetteloosheid: de mens zonder de wet (2 Thess. 2:3). Paulus, de auteur, een Jood, zegt dus: zonder 

de Thora. M.a.w.: er ontstond een kerk zonder het Joodse volk, een kerk die zichzelf (geestelijk) Israël 

noemde, de kerk, na een complete breuk met de synagoge. Het is genoegzaam bekend hoe de 

pausen eeuwenlang de meest goddeloze en ontuchtige zonden pleegden, terwijl zij aan hun priesters 

verboden te trouwen, en aan de kerkmensen verboden om vlees te eten op vrijdag (1 Tim. 4:3). 

Anti betekent “in plaats van”, de antichrist heeft alle fundamentele geloofszaken vervangen: 

 In plaats van Israël, de kerk. 

 In plaats van de Schrift (Sola Scriptura), de traditie met eigen geschriften (“Schrift en 

belijdenisgeschriften”). 

 In plaats van het verbond met Israël, een verbond met de kerk. 

 In plaats van de besnijdenis, de kinderdoop. (Er is geen verbond gesloten met de kerk / 

gemeente, dus de kinderdoop heeft geen Bijbelse basis). 

 In plaats van de Messias Die terugkomt voor Zijn volk Israël, Christus Die terugkomt voor Zijn 

kerk. 

 In plaats van Jezus de Koning der Joden, Jezus, de Koning der kerk. 

 In plaats van de Joodse feesten met hun data, de christelijke feesten met andere data. 

 In plaats van het aardse Jeruzalem, een hemels Jeruzalem. 

 In plaats van de sabbat, de zondag. 

 In plaats van Israël de Bruid, de gemeente de Bruid. 

 In plaats van de Joodse priesterdienst, de Roomse priesterdienst. 

 In plaats van Christus het Hoofd van Zijn gemeente, de Paus stedehouder Christi. 

Zelfs de zonden van Israël hebben hun tegenhangers: 

 In plaats van de afgodendienst van Israël, de heiligenverering en beeldendienst. 

 In plaats van de Koningin des hemels (Jer. 44:17), Maria, Koningin des hemels 

 In plaats van de traditie (Jes. 29:13, Matth. 15:2), de traditie (leer der kerk, mondelinge 

overlevering, het katholieke geloof van de kerkvaders, belijdenisgeschriften, oudvaders, on-

Bijbelse doctrines die een vaste plaats hebben gekregen) 

Over de hele wereld kan het voor iedereen die de Bijbel kent duidelijk zijn wie de antichrist is. 

In 538 werd de bisschop van Rome het hoofd van de kerk volgens besluit van de Oost-Romeinse 

keizer Justianus. De RK kerk is de voortzetting van het Romeinse rijk. 
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In 1798, 1260 jaar later, wordt de paus gevangen genomen door de Franse generaal Louis-Alexandre 

Berthier. Eind van het Romeinse recht en inquisitie. 

Openbaring 13:5-7 en Daniel 7:25: 42 maanden vervolging: 1260 jaar: in 538 krijgt de Roomse paus 

autoriteit om te vervolgen – in 1798 wordt de paus gevangen genomen door Napoleon 

De keizers van het Romeinse rijk waren: 

1. Julius Caesar 49-44 B.C. 

2. Augustus Caesar 31B.C.-A.D.14 

3. Tiberius Caesar A.D. 14-37 

4. Gaius Caesar (Caligula) A.D. 37-41 

5. Claudius Caesar A.D. 41-54 

6. Nero Caesar A.D. 54-68 

 Openb. 17:10": 7 koningen, 5 gevallen, de zesde is, de zevende blijft kort. 

7. Galba Juni 68 tot Januari A.D. 69 

Daarna komt het Pausdom (zevende hoofd), 1260 jaar inquisitie. Daniël 7. 

6 Tijdsperiode gerelateerd aan de valse profeet 
De roep: “Er is geen andere God dan Allah en Mohammed is zijn profeet.” klinkt over de gehele 

wereld (https://npokennis.nl/longread/7661/wat-is-de-islam). 

Over de hele wereld kan het voor iedereen duidelijk zijn wie de valse profeet is. 

Rond 600 voor Christus, toen Daniël al was weggevoerd, en Jojakim zich niet meer onderwerpt aan 

Nebukadnezar, tot aan de voltooiing van de koepel van de Rots (691/692), is het 1290 jaar. 

688 : het begin bouw koepel van de Rots. 1260 jaar later: 1948, Openbaring 11:2. 

Volgens Skolfield is de koepel van de Rots overigens gebouwd waar de voorhof der heidenen was. 

691/692 : de voltooiing van de bouw van de koepel van de Rots. 1335 jaar later is het 2026 / 2027. 

21 maart 1844 : het edict van Tolerantie (https://en.wikipedia.org/wiki/Edict_of_Toleration_(1844), 

afvalligen van de Islam zouden niet langer worden vervolgd…. In het Islamitische jaar 1260 (de 

Islamitische jaartelling begint in 622, (1844 – 622) * 365,25 / 354 = 1260 

(https://www.eclecticsite.be/calc/islamicTijd.htm) 

1260 islamitische jaren  van vervolging van de afvalligen door de Islam. 

De bevrijding van Jeruzalem was in het Islamitische jaar 1335 (1917). 

Skolfield Uitleg van Skolfield stelt: 

Een tijd, tijden en een halve tijd is 2.5 x 1000 = 2500 jaar (zie Skolfield voor zijn argument hiervoor). 

Hij berekent: 

 De 1290 dagen van Dan 12:11 vervuld in 688AD door de bouw van de Moslim Rotskoepel 

(maanjaren, omdat in 583 voor Christus de offers zijn gestopt). 

 De 42 maanden van Openbaring 11:2 vervuld in 1967AD door de bevrijding van Jeruzalem 

van heidense controle. 

 De 1260 dagen van Openbaring 11:3 vervuld in 1948AD door de Joodse mensen die 

terugkeren naar hun thuisland. 

 De 1260 dagen van Openbaring 12:6 vervuld in 1948AD door de oprichting van de nieuwe 

natie Israël. 

https://npokennis.nl/longread/7661/wat-is-de-islam
https://en.wikipedia.org/wiki/Edict_of_Toleration_(1844)
https://www.eclecticsite.be/calc/islamicTijd.htm
http://ellisskolfield.com/
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 De tijd, tijden en een halve tijd van Dan 7:25 vervuld in 1948AD door de nieuwe natie Israël 

(gerekend vanaf het visioen in 552 voor Christus in het eerste jaar van Belsasar). 

 De tijd, tijden en een halve tijd van Dan 12:7 vervuld in 1967AD door de bevrijding van 

Jeruzalem (gerekend vanaf het visioen in 533 voor Christus in het derde jaar van Kores). 

 Het tijdperk en de tijd van Dan 7:12 vervuld in 1948AD toen heidenen de controle over het 

Heilige Land verloren. 

Opmerking: 

 In de bovenstaande hoofdstukken wordt regelmatig een jaar voor een dag genomen. Dat is 

overeenkomstig Ezechiël 4:5. Hetzelfde gebeurt in de profetie van de 70 jaarweken van 

Daniël, waarbij een week staat voor 7 jaar. 

7 De tijd van de voltooiing 
De dagen van de mens zullen 120 jaar zijn (Genesis 6:3). 

Voor de zondvloed leefden de mensen ongeveer 1 dag van 1000 jaar (Genesis 2:17), vanwege de 

zonden van de mensen sloeg bij de zondvloed een gigantische komeet de beschermende schil van 

water (Genesis 1:6,7) kapot, de aardas kwam na heftig heen en weer te schudden scheef te staan, 

het ene landcontinent brak in stukken (zoals op de kaart van de wereld te zien is), kortom, de 

omstandigheden voor de mens waren zodanig geworden dat de maximum leeftijd nu ongeveer 120 

jaar is. 

Deze 120 jaar kunnen echter ook worden opgevat als het tijdperk voor de mensheid als geheel, 

namelijk 120 jubeljaren: dat is 120 x 50 = 6000 jaar. Dit komt overeen met de 6 scheppingsdagen, die 

ook symbool staan voor 6 x 1000 jaren, daarna breekt het zevende duizendtal aan. 

Men kan zich afvragen of de 6000 jaar afgelopen zijn in 2026 of wellicht in 2027, maar hoe dan ook, 

de laatste 7 jaar lijken aangebroken te zijn, en we zijn aan het eind van Openbaring, en beleven de 

val van het grote Babylon dat mensen hebben gemaakt (Openbaring 17, 18). 

Uit de hele wereld komen sinds de tweede helft van de negentiende eeuwen de Joden terug naar het 

land Israël, zoals staat in Openbaring 7:9-17: een grote menigte die niemand tellen kon, uit alle 

naties, stammen, volken en talen, terug naar het land Israël, want daar zal Gods troon staan, 

wanneer de Koning der koningen zal regeren in Zijn Koninkrijk. Het visioen begint met de verzegeling 

van het volk Israël, zodat het Joodse volk eeuwenlang herkenbaar zou blijven als volk. Vers 16, 17 is 

een aanhaling van Jesaja 49:10,11 dat de terugkeer van Israël beschrijft 

(https://nl.wikipedia.org/wiki/Alia_(emigratie)), zodat het duidelijk is hoe we dit gedeelte moeten 

lezen.. Openbaring 7:14 zegt dat zij uit de Grote Verdrukking komen. 

Over de hele wereld kan het voor iedereen die de Bijbel kent duidelijk zijn dat de Grote 

Verdrukking ten einde loopt. 

Verder is over de hele wereld het evangelie van het Koninkrijk verspreid 

(https://nl.wikipedia.org/wiki/Christelijke_zending), en dan komt het einde: het doel, de voltooiing 

Mattheüs 24:14. 

Over de hele wereld kan het voor iedereen die de Bijbel kent duidelijk zijn dat het einde, de 

voltooiing, aanstaande is. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Alia_(emigratie))
https://nl.wikipedia.org/wiki/Christelijke_zending
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De bruiloft van het Lam is zeer aanstaande, en de bruid van het Lam, namelijk Israël, zal zich zeer 

spoedig bekleden met de gerechtigheden van de heiligen (Openbaring 19:6-10). Johannes valt neer in 

aanbidding, want Hij beseft dat zijn hele volk tot geloof in de Messias, de Heere Jezus, zal komen!! 

Nu leven we nog in de tijd dat de leugengeesten zijn uitgegaan over de hele wereld om de hele 

wereld te verzamelen voor de oorlog (Ezechiël 38, 39) van de grote dag van de almachtige God 

(Openbaring 16:14). De leiders zijn krankzinnig geworden (Zach. 12:4), en Babylon gaat ten onder, en 

komt er dood, rouw en honger (Openbaring 18:8). De vraag is hoe dat zal zijn, want de volken blijven 

wel bestaan, maar wellicht valt zowel de VS als de EU uiteen? Maar er zal ook een uitstorting van 

Gods Geest zijn in een ongekende mate die we nog nooit hebben gezien. Het grote Loofhuttenfeest, 

het feest van de volle oogst, het feest van de wederkomst, komt er aan! 

Er zal een grote rouwklacht zijn in Jeruzalem, wanneer ook de (ultra) orthodoxe Joden de Heere 

Jezus, Yeshua als de Messias zullen gaan belijden (Zach. 12:9-14). En daarna vindt de opname plaats! 

Namelijk zoals in de Bijbel staat: eerst staan de Joden op uit het graf die in Jezus hebben geloofd, 

daarna worden de dan levende Joden samen met de opgestane Joden opgenomen in de wolken, om 

hun Messias te ontmoeten (1 Thess. 4:13-18). Zo komt de Heere Jezus terug met al Zijn heiligen (1 

Thess. 3:13), om voor eeuwig te regeren over Zijn volk, en over de hele aarde (Jesaja 9:6, 32:1). 

En wij, gelovigen uit de volken, mogen op gepaste afstand deze ongelooflijk geweldige gebeurtenis 

dat Yeshua, Jezus de Messias, Zich verzoent met Zijn volk Israël, aanschouwen, en God aanbidden. 

Dan zal Gods huis weer herbouwd worden, Israël het centrum (navel) van de hele aarde zijn 

https://www.christenenvoorisrael.nl/artikelen/het-geheim-van-israel-5-de-navel-van-de-aarde, waar 

vandaan de Thora uitgaat, en wordt het vrede: 

“Het woord dat Jesaja, de zoon van Amoz, gezien heeft over Juda en Jeruzalem. Het zal in het 

laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis van de HEERE bevestigt zal zijn als de 

voornaamste van de bergen,  en dat hij verheven zal worden boven de heuvels, en dat alle 

heidenvolken ernaartoe zullen stromen. Vele volken zullen gaan en zeggen: Kom, laten wij 

opgaan naar de berg van de HEERE,  naar het huis van de God van Jakob; dan zal Hij ons 

onderwijzen aangaande Zijn wegen, en zullen wij Zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal 

de wet uitgaan, en het woord van de HEERE uit Jeruzalem. Hij zal oordelen tussen de 

heidenvolken en veel volken vonnissen. En zij zullen hun zwaarden omsmeden tot 

ploegscharen  en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het 

zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren. Huis van Jakob, kom, laten wij 

wandelen in het licht van de HEERE.” (Jesaja 2:1-5) 

Dan is Jeruzalem geworden tot een lof op aarde (Jesaja 62:7), en wordt zij verlicht door Gods 

heerlijkheid (Jesaja 60, Openbaring 21:23,24). (Overigens zijn haar muren al door vreemdelingen 

opgebouwd, namelijk door de Turken op beval van keizer Suleiman in 1536). Dan zullen alle volken 

naar de God van Israël moeten horen, en Israël moeten dienen (Jesaja 60:12). Dan is elke 

willekeurige schaal in Jeruzalem heilig genoeg om te offeren in de herbouwde tempel (Zach. 

14:20,21). 

Dan is de sabbatsrust aangebroken voor de hele schepping! 

“En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En laat hij die het hoort, zeggen: Kom! En laat hij die 

dorst heeft, komen; en laat hij die wil, het water des levens nemen, voor niets.” (Openbaring 

22:17) 

https://www.christenenvoorisrael.nl/artikelen/het-geheim-van-israel-5-de-navel-van-de-aarde
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“Hij Die van deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen. Ja, kom, Heere Jezus!” 

(Openbaring 22:20) 

8 Zie verder 
Dit document is deel van een drieluik, drie artikelen gemaakt naar aanleiding van reacties op mijn 

preek over de grote lijn in de Bijbel. Het is dan ook aan te raden om eerste deze preek te zien: 

Zie voor de grote lijn in de Bijbel: De Great Reset, een hoopvolle toekomst. 

De tekst van de preek, compleet met Bijbelteksten, is: 

Tekst van preek van 8 mei 2022 met Bijbelteksten 

 

De andere documenten van het drieluik zijn: 

De opname van de gemeente in Bijbels licht 

Is het Israël van nu Gods volk? 

 

Het drieluik is ook te vinden op Artikelen op website van Fuma onder het kopje “De grote lijn in de 

Bijbel”. 

En wilt u meer weten over de plaats die God aan Israël heeft geschonken? Zie mijn website Website 

Fuma, in het bijzonder b.v. mijn tweede boek: Israël de wet de Grote Verdrukking de opname en de 

toekomst. 

Shalom, Floor. 

https://www.youtube.com/watch?v=cDPJaQeFTaY
https://fuma.nl/pdffiles/2022_05_08_Preek_met_bijbelteksten.pdf
https://fuma.nl/pdffiles/De_opname_van_de_gemeente_in_Bijbels_licht.pdf
https://fuma.nl/pdffiles/Israel_nu_Gods_volk.pdf
https://fuma.nl/begin_artikelen.php
https://fuma.nl/
https://fuma.nl/
https://fuma.nl/pdffiles/Israel_de_wet_de_Grote_Verdrukking_de_opname_en_de_toekomst.pdf
https://fuma.nl/pdffiles/Israel_de_wet_de_Grote_Verdrukking_de_opname_en_de_toekomst.pdf
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