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Israël is het volk van God. God heeft een plan
met Israël.
Sinds de wegvoering naar Babel geen
rechtstreekse Godsregering, maar ‘de tijden
van de heidenen’, totdat …
Romeinen 11:25: … verharding over Israël …
totdat de volheid van de heidenen is
binnengegaan.
Verlossing, nieuw leven, herstel en zegen ná
verdrukking, belegering, bekering en roep tot
de HEERE om hulp.
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Israël is het volk van God. God heeft een plan
met Israël.
God heeft ook een zegenrijk plan met de
omringende volken: nakomelingen van Ismaël
Ze zullen zich allemaal tegen Israël keren
Bij de bekering en het herstel van Israël volgt
ook vergelijkbare bekering van Ismaël:
◦ Het hoofd van Palestina is als een stamhoofd in
Israël
◦ Snelweg van Egypte naar Damascus om de Heer in
Jeruzalem te dienen
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De Gemeente ≠ de christenheid

◦ De Bruid van het Lam vs. de valse bruid (hoer van
Babylon)
◦ Verlossing (‘voor het uur van de verzoeking’) vs.
oordeel





Wie bij de Gemeente hoort, heeft een blijde
toekomstverwachting.
Dat brengt met zich mee: reiniging, waardig
leven, goed doen.
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Komen niet in de Bijbel voor …
Maar wél: ‘het vierde rijk’ uit Daniël!
Het beest ‘dat was, niet is en zal zijn’
(Openb. 13,17).
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Babylonische Rijk

◦ Voorbeelden: Daniël,
Hananja, Misaël en Azarja



Medisch-Perzische Rijk
◦ Voorbeeld: Daniël





Grieks-Macedonische
Rijk
Romeinse Rijk

◦ Voorbeelden én
onderwijs: Jezus, Paulus,
Petrus
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Zie Daniël 9 (Jeremia 25:12, 29:10): 70
jaarweken (70 periodes van 7 jaar)

◦ 69 weken van 7 jaar tot aan ‘de dood van een
Gezalfde’
 (Een ‘gat in de OT-profetie’: de periode van de
Gemeente ontbreekt

 Verg. Lukas 4: citaat uit Jesaja 61:1,2a (2b niet!)
 Het OT gaat over ‘de aarde’, over Israël, over ‘vanaf de
grondlegging van de wereld’)

◦ 1 week van 7 jaar die nog komt.
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Lezen: Daniël 2:41-43, 7:19-26
◦ Het ‘herstelde Romeinse Rijk’, het vierde Rijk zal de
macht hebben: hard als ijzer, maar bros als leem.
 Klinkt als ‘een volkerenbond’ o.i.d.

◦ Tien ‘koningen’

 (Openb. 17:12, die nog geen koninkrijk ontvangen
hebben, maar één uur zullen regeren samen met het
beest)

◦ Nog één koning, die zal gaan overheersen.
◦ Hij zal de heiligen onderdrukken, 3½ jaar
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Openbaring van het beest (2 Thess. 2:8).
In de helft van de week zal hij … (Dan. 9:27)
3½ jaar (1 jaar, 2 jaar en een half jaar)

◦ ‘Een tijd, tijden en een halve tijd’ (Dan. 7:25, 12:7,
Openb. 12:14)
◦ 1.260 dagen (Openb. 11:3, 12:6)
◦ 42 maanden (Openb. 13:5)




Afgodsbeeld in de tempel in Jeruzalem
De ‘grote verdrukking’ voor de heiligen
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Daniël 2:

◦ ‘Een steen die zonder toedoen van mensenhanden
naar beneden komt’ vermorzelt alle vier de rijken (!)



Daniël 7:

◦ ‘totdat de Oude van dagen kwam en recht verschaft
werd aan de heiligen van de Allerhoogste en de tijd
naderde dat de heiligen het koningschap in bezit
kregen.’



2 Thess. 2:8:

◦ ‘die de Heer Jezus zal verteren door de adem van
zijn mond en te niet doen door de verschijning van
zijn komst’
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Daniël 10:

◦ ‘de vorst van het koninkrijk der Perzen’ (vs. 13)
◦ dan zal ‘de vorst van Griekenland’ komen (vs. 20)



‘Engel-vorsten’ achter de vier koninkrijken!

◦ Ook het vierde beest: 2 Thess. 2:9 ‘naar de werking
van de satan’, Openb. 13:2: de draak gaf hem zijn
macht.



Demonische machten ‘in het spel’, maar door
God voorzegd, het gebeurt onder Zijn regie.
◦ Door Hem aangesteld (Romeinen 13:1)
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Antwoord: ‘de wetteloze’, de mens van de
zonde, de zoon van het verderf, is nog niet
openlijk zichtbaar (2 Thess. 2:3-8)

◦ U weet wat hem tegenhoudt, opdat hij geopenbaard
wordt op zijn tijd.
◦ ‘Hij die nu tegenhoudt, blijft totdat hij/Hij
weggenomen wordt’



Nu nog géén ‘teken van het beest’ o.i.d.

◦ Iedere gepresenteerde ‘zekerheid’ is speculatie



Maar: ‘de verborgenheid van de wetteloosheid’
werkt al wel (zichtbaar en merkbaar)
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Om niet ons verstand te verliezen of in paniek
te raken (2 Thess. 2:2)
◦ Geen onjuiste conclusies over de komst van de Heer
◦ Geen onjuiste gevolgtrekkingen over de overheid
(Nederland, Europa of VN) of over ons gedrag



Om nuchter en waakzaam te zijn, om de
komst van de Heer te verwachten, en Hem
waardig te wandelen, als christenen.
◦ Goede daden doen.
◦ Onze naaste liefhebben.
◦ De overheid onderdanig zijn.
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Lezen: 1 Timotheüs 6:11b-16
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