“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst,
dia’s, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom is het mogelijk dat deze tekst soms niet
vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die niet acceptabel
zouden zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling is op het
schriftelijke onderwijs.”

De vierde en zevende dag Deel 2
Vanaf het allereerste begin is de mens op zoek geweest naar de absolute waarheid. Tijdens die zoektocht
worden moeilijke vragen gesteld. Die vragen zouden moeten voortkomen uit een oprecht verlangen om
alles te onderzoeken. In deze serie beginnen we met de uitdaging om het onderwijs en de beweringen uit
het zogenoemde Nieuwe Testament van de Bijbel, in het Hebreeuws Briet Chadasja, te onderzoeken.
We hopen dat je ervan geniet om deze studie te bekijken en te onderzoeken:
Zoals we in het begin van deze studieserie al hebben aangegeven, wordt er in een aantal oude Joodse
commentaren gesproken over een Messiaanse tweedeling; Messias ben Josef en Messias ben David.
Wij geloven, op basis van geschriften en getuigen uit de eerste eeuw, dat Jesjoea de rol van Messias ben
Jozef vervulde, en terug zal komen om de rol van Messias ben David te vervullen.
Maar het maakt niet uit wat wíj geloven. Het is aan jou en jouw gezin om de feiten te bekijken en alles te
onderzoeken om tot je eigen conclusies te komen.
Het gaat erom dat de strikte uitleg die er binnen het moderne hedendaagse Judaïsme wordt gegeven over
messiaanse profetieën, Jesjoea elimineren als kandidaat voor de rol van Messias, terwijl dat niet consistent
is met alle oude rabbijnse commentaren.
We moeten ons realiseren dat oude rabbijnse Joodse commentaren over messiaanse profetieën veel meer
in overeenstemming zijn met de gebeurtenissen en getuigenissen met betrekking tot Jesjoea in de eerste
eeuw, dan het hedendaagse Judaïsme wil toegeven. Het merendeel van de hedendaagse uitleg is gebaseerd
op het gedachtegoed en commentaar van rabbi Rashi.
Vergeet niet dat het moderne Judaïsme het idee van een tweede messiaanse komst, een komst waarin de
Messias Zijn Koninkrijk zal oprichten, de Messias ben David, belachelijk vindt.
Zij vinden het niet verteerbaar dat de Messias als lijdende knecht en de Messias als koning door een
periode van tijd van elkaar gescheiden zouden zijn.

We hebben laten zien dat de messiaanse profetieën niet alleen op basis van de schriften een tweeledig
proces laten zien, maar dat zelfs een aantal oude rabbijnen die gedachtegang hebben ondersteund, in
tegenstelling tot de dominante hedendaagse denkwijze.
Nu we veel rabbijnse commentaren over de Messias als de lijdende knecht hebben bestudeerd in deel 1
van deze studieserie, gaan we in dit deel de rol van Messias ben David, de messias die het koningschap
op zich zal nemen in het Koninkrijk, bestuderen.
Citaat:
“Vandaag zien we met onze eigen ogen hoe het visioen van de Profeet Ezechiël, waarin de
wedergeboorte van het Joodse Volk en de inzameling van de verstrooiden in Eretz Jisrael, wordt
vervuld. We zijn daarin nog onderweg. We zijn nog steeds in een proces waarin we steeds meer
een volk zullen worden....
Toch moeten we ons bekwamen om ons te richten op de toekomst en op het einde der tijden, het
tijdperk van de Masjiach ben David. Als die tijd komt, dan zal er geen sprake meer zijn van beperkt
nationalisme, en zullen we ons ook op de mensheid richten, als we dienen als licht voor de volken.
Elke dag bidden we: “Zorg dat het nageslacht van uw dienaar David spoedig tot bloei zal komen”
(Rabbi Dov Begon)
Net zoals het merendeel van het hedendaagse christendom, kijkt het moderne Judaïsme uit naar een
Messias die een nieuw tijdperk zal inluiden, waarin Israël wordt bevestigd als het volk zoals dat is bedoeld,
die de Torah naar de volken zal brengen.
We gaan dieper in op een aantal van deze toekomstige gebeurtenissen die hand in hand gaan met de rol
van Masjiach ben David.
In Ezechiël 34 zegt Jahweh dat hij boos is op de herders van Israël, omdat ze de schapen uiteen hebben
gedreven en alleen maar bezig waren met zichzelf… als oplossing daarvoor stuurt Jahweh Zichzelf, in de
persoon van Zijn Messias, als de ene ware Herder, als Koning David…
Ezechiël 34:1-10
Het woord van de HEERE kwam tot mij: Mensenkind, profeteer tegen de herders van Israël,
profeteer, en zeg tegen hen, tegen die herders: Zo zegt de Heere HEERE: Wee de herders van Israël
die zichzelf weiden! Moeten de herders niet de schapen weiden? U eet het beste op en u kleedt u
met de wol; u slacht het vetgemeste, maar de schapen weidt u niet. Het zwakke versterkt u niet,
het zieke geneest u niet, het gebrokene verbindt u niet, het afgedwaalde brengt u niet terug en het
verlorene zoekt u niet, maar u heerst met geweld en met harde hand over hen. Ze zijn overal
verspreid, zonder herder, en ze zijn alle dieren van het veld tot voedsel geworden: ze zijn
verspreid. Mijn schapen dwalen rond op alle bergen en op elke hoge heuvel. Over heel het
aardoppervlak zijn Mijn schapen verspreid. Er is niemand die naar ze vraagt, en niemand die ze
zoekt. Daarom, herders, hoor het woord van de HEERE! Zo waar Ik leef, spreekt de Heere
HEERE, voorwaar, omdat Mijn schapen tot een prooi geworden zijn en Mijn schapen voor alle
dieren van het veld tot voedsel geworden zijn, omdat er geen herder is, en Mijn herders niet naar
Mijn schapen gevraagd hebben, maar de herders zichzelf geweid hebben, en Mijn schapen niet
geweid hebben. Daarom, herders, hoor het woord van de HEERE! Zo zegt de Heere HEERE: Zie,
Ik zál die herders! Ik eis Mijn schapen op uit hun hand, en doe hen ophouden met het weiden van
de schapen. Die herders zullen zichzelf niet meer weiden en Ik zal Mijn schapen uit hun mond
redden, zodat ze hun niet meer tot voedsel zijn.

Dat zijn niet zomaar wat woorden uit de mond van onze Schepper. De herders en rabbijnen van Israël
hebben het geloof gedecimeerd en hebben er alleen zelf voordeel van gehad. Als we verder lezen, let dan
op hoe er wordt gesproken over de schapen en de herder.
Als je bekend bent met het Nieuwe Testament, het Briet Chadasja, dan is het niet moeilijk om Jesjoea, de
Messias, te zien in deze tekst, zowel in de eerste eeuw als in het doel en de context van Zijn wederkomst.
Laten we verder gaan...
Ezechiël 34:11-19
Want zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik zal Zelf naar Mijn schapen vragen en naar ze op zoek
gaan. Zoals een herder op zoek gaat naar zijn kudde op de dag dat hij te midden van zijn verspreide
schapen is, zo zal Ik op zoek gaan naar Mijn schapen. Ik zal ze redden uit alle plaatsen
waarheen ze verspreid zijn op de dag van donkere wolken. Ik zal ze uitleiden uit de volken, ze
bijeenbrengen uit de landen en ze brengen naar hun land. Ik zal ze weiden op de bergen van Israël,
bij de waterstromen en in alle bewoonbare plaatsen van het land. In goede weide zal Ik ze weiden
en op de hoge bergen van Israël zal hun weideplaats zijn. Ze zullen daar neerliggen in een goede
weideplaats en ze zullen grazen in de voortreffelijkste weide op de bergen van Israël. Ik zal Zelf
Mijn schapen weiden en Ik zal ze Zelf doen neerliggen, spreekt de Heere HEERE. Het verlorene
zal Ik zoeken, het afgedwaalde zal Ik terugbrengen, het gebrokene zal Ik verbinden, en het zieke
zal Ik versterken, maar het welgedane en het sterke zal Ik wegvagen. Ik zal ze weiden zoals het
hoort.
En u, Mijn schapen, zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik ga oordelen tussen kleinvee en kleinvee,
tussen de rammen en de bokken. Is het te weinig voor u dat u de beste weide afgraast? Moet u het
overige van uw weide dan met uw voeten vertrappen? En moet u het heldere water drinken en wat
overblijft, met uw voeten troebel maken? Moeten Mijn schapen dan afgrazen wat uw voeten
vertrapt hebben, en drinken wat uw voeten troebel gemaakt hebben?
In het Briet Chadasja lezen we dat dit proces, waarin de verloren schapen worden teruggebracht, is
begonnen met Messias Jesjoea.
Mattheus 15:24
Hij antwoordde en zei: Ik ben alleen maar gezonden naar de verloren schapen van het huis van
Israël.
Marcus 6:34
En toen Jezus uit het schip ging, zag Hij een grote menigte en was innerlijk met ontferming
bewogen over hen, want zij waren als schapen die geen herder hebben; en Hij begon hun veel
dingen te onderwijzen.
Johannes 10:8-16
Allen die vóór Mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen
geluisterd. Ik ben de Deur; als iemand door Mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden; en hij
zal ingaan en uitgaan en weide vinden. De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en
verloren te laten gaan; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben. Ik ben de
goede Herder; de goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Maar de huurling en wie geen
herder is, die de schapen niet tot eigendom heeft, ziet de wolf komen en laat de schapen in de steek

en vlucht; en de wolf grijpt ze en drijft de schapen uiteen. En de huurling vlucht, omdat hij een
huurling is en zich niet om de schapen bekommert. Ik ben de goede Herder en Ik ken de Mijnen
en word door de Mijnen gekend, zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken; en Ik geef Mijn leven
voor de schapen. Ik heb nog andere schapen, die niet van deze schaapskooi zijn; ook die moet Ik
binnenbrengen, en zij zullen Mijn stem horen en het zal worden één kudde en één Herder.
Mattheus 25:32
En voor Hem zullen al de volken bijeengebracht worden, en Hij zal ze van elkaar scheiden zoals
de herder de schapen van de bokken scheidt.
Wil je meer weten over deze krachtige Messiaanse metafoor van de herder en de schapen, dan raden we
onze studie “De Verloren Schapen” van harte aan.
We zien hoe de vervulling van Ezechiël 34 in de eerste eeuw begon met Jesjoea.
Dus laten we verder gaan met Ezechiël 34 en ontdekken hoe de ene, ware rol van Herder Messias in de
eerste eeuw begint en zal worden bevestigd als Hij terugkomt.
Jahweh bevestigt de rol van Messias ben David, door Jesjoea als Zijn Rechterhand.
Laten we het lezen...
Ezechiël 34:20-24
Daarom, zo zegt de Heere HEERE tegen hen: Zie, Ik zal Zelf oordelen tussen het vette kleinvee
en het magere kleinvee, omdat u al het zwakke met flank en schouder wegduwt en met uw horens
stoot, totdat u ze naar buiten toe verspreid hebt. Ik zal Mijn schapen verlossen, zodat ze niet meer
tot een prooi zullen zijn. Ik zal oordelen tussen kleinvee en kleinvee. Ik zal over hen één Herder
doen opstaan en Die zal ze weiden: Mijn Knecht David. Híj zal ze weiden en Híj zal een Herder
voor ze zijn. En Ik, de HEERE, zal een God voor ze zijn, en Mijn Knecht David zal Vorst zijn in
hun midden. Ík, de HEERE, heb gesproken.
Hier hebben we een duidelijke verwijzing naar de Davidische rol in Messiaanse profetieën.
Laten we verder gaan...
Ezechiël 34:25-31
Ik zal een verbond van vrede met ze sluiten en de wilde dieren uit het land wegdoen. Ze zullen
onbezorgd wonen in de woestijn en slapen in de wouden. Ik zal hun en het gebied rond Mijn
heuvel een zegen geven, en Ik zal de regen op zijn tijd doen neerdalen. Regens van zegen zullen
er zijn. De bomen op het veld zullen hun vrucht geven, het land zal zijn opbrengst geven, en ze
zullen onbezorgd in hun land wonen. Dan zullen ze weten dat Ik de HEERE ben, wanneer Ik de
stangen van hun juk breek en ze red uit de hand van hen die zich door hen lieten dienen. Ze zullen
niet meer tot een prooi zijn voor de heidenvolken, en de wilde dieren van de aarde zullen ze niet
meer verslinden, maar ze zullen onbezorgd wonen en niemand zal ze schrik aanjagen. Ik zal een
Plant van naam voor ze doen opkomen. Dan zullen ze niet langer weggenomen worden door
honger in het land, en de smaad van de heidenvolken zullen ze niet langer dragen. Dan zullen ze
weten dat Ik, de HEERE, hun God, met ze ben, en dat ze Mijn volk zijn, het huis van Israël, spreekt
de Heere HEERE. En u, Mijn schapen, schapen van Mijn weide, u bent mens, maar Ik ben uw
God, spreekt de Heere HEERE.

In die tijd zal iedereen de Torah gaan gehoorzamen.
Laten we Genesis 49 lezen;
Genesis 49:10
De scepter zal van Juda niet wijken en evenmin de heersersstaf van tussen zijn voeten, totdat Silo
komt, en Hem zullen de volken gehoorzamen.
Dus wat betekent het woord Silo?
Tim Hegg (Studies in Torah) wijst erop dat het cruciale element in de uitleg van de betekenis van dit vers
ligt in het begrijpen van het woord “Silo.”
Er zijn drie mogelijkheden.
Ten eerste kan Silo een plaatsnaam zijn (bijvoorbeeld “totdat hij in Silo komt”).
Ten tweede is Silo een combinatie van Hebreeuwse woorden met de betekenis “wat hem behoort”.
Daarmee wordt het vers: “totdat datgene wat hem toebehoort komt”.
Ten derde is Silo een persoonlijke naam die is afgeleid van het Hebreeuwse werkwoord “rusten”.
Hegg sluit de eerste mogelijkheid op basis van grammaticale gronden uit, evenals de tweede op basis van
spellingsproblematiek.
Dus blijft de derde optie over.
Volgens Hegg is “Silo de Ene die rust zal brengen”.
Hegg merkt daarbij op dat dat in overeenstemming is met de uitleg van de geleerden van Israël.
Zij dachten ook dat deze profetie van Messiaans belang was.
Zowel Joodse geleerden als Christelijke theologen zijn het erover eens dat Silo de Messias is.
Valt het je op hoe de profetie van Jacob degene beschrijft die rust zal brengen?
Hij zal van de stam Juda zijn. Hij zal een heerser zijn. En alle volken zullen Hem gehoorzamen.
Het woord dat we hier zouden verwachten is “volk” (am), maar dat staat er niet.
Er staat amim, “volken”, een verwijzing naar zowel Israël als alle volken van de aarde.
Volgens deze profetie, die door Joden en Christenen wordt erkend, zal de Messias rust brengen en zal
iedereen op aarde voor Hem neerbuigen.
Wat betekent dat?

Voor het geval het je nog niet is opgevallen, is er in de wereld waarin wij leven niet erg veel rust.
De wereld is vol van razernij, angst, haast en toenemende gekte. En alle mensen op aarde buigen zich ook
niet neer voor de Messias.
In feite zijn de mensen op aarde het er niet over eens of er een Messias is, en wie hij dan eigenlijk is.
Terwijl Joden en Christenen het erover eens zijn dat de profetie van Jacob een garantie is voor een
gewenste oplossing, lijkt de rest van de profetie verre van de werkelijkheid waarin wij leven.
En toch geeft God ons de garantie dat het zal gebeuren.
Op dit moment is het belangrijk dat je begrijpt dat de Messias zal komen om rust te brengen voor zijn volk
op een bepaald moment in de toekomst.
Deze profetische uitleg van messiaanse rust zal van essentieel belang zijn in het begrijpen van de
sleutelbegrippen van de rol van Jesjoea als Messias ben David.
Het is interessant dat de Torah de timing van beide rollen van de Messias openbaart, de eerste als Messias
ben Jozef, de lijdende knecht… de tweede als Messias ben David, de Koning.
Voor het vervolg van deze studie moet je bereid zijn om de diepere betekenis van de Bijbel te onderzoeken.
In de Joodse traditie van exegese zijn er vier niveaus waarop de Bijbel kan worden uitgelegd.
De eerste is Pesjat ( – )פְּ שָׁ טde “eenvoudige” (“simpele”) of “rechtstreekse” betekenis.
Veel lezers kijken niet verder dan deze betekenis. Er zijn mensen die bepaalde interpretaties van Torah
afwijzen omdat ze niet letterlijk of duidelijk in de Schrift kunnen worden gevonden. Door dieper te zoeken
kunnen we echter tot grote “ontdekkingen” komen.
Als we niet verder kijken dan het ‘Pesjat’-niveau wordt ons begrip beperkt en kunnen we interessante en
onthullende aspecten van het Woord van God missen. In feite gaat de meeste profetie juist dieper dan het
Pesjat-niveau van Bijbelstudie.
Daarbij willen we aanvullen dat de diepere inzichten niet kunnen afwijken van de letterlijke betekenis van
de tekst.
Ze moeten verenigbaar zijn.
De letterlijke betekenissen en de diepere inzichten kunnen niet tegengesteld zijn of in strijd met elkaar.
De tweede is Remez ()רמֶ ז
ֶ – het is een “aanwijzing”, het openbaart de diepe (allegorisch: de verborgen of
symbolische) betekenis, het gaat net iets verder dan het letterlijke. Het Hebreeuwse woord Remez
betekent letterlijk “hint”.
Op dit niveau gaan we begrijpen dat bepaalde woorden een veel diepere betekenis hebben dan hun
letterlijke tegenhanger.

Een voorbeeld van een verborgen “Remez” staat in Spreuken 20:10 – “Tweeërlei weegsteen en tweeërlei
efa, ook die beide zijn voor de Heere een gruwel.”
Vanuit de Pesjat-interpretatie gaat het er om of een handelaar bij al zijn klanten dezelfde weegschaal
gebruikt om goederen te wegen.
Vanuit de Remez-interpretatie gaat de betekenis dieper, namelijk over aspecten van rechtvaardigheid en
eerlijkheid in iemands leven.
Zie je hoe het werkt? Het Remez-niveau neemt een letterlijk gebod en legt het hart of doel ervan bloot.
Jesjoea beoefende een dieper niveau van Torah-studie in Mattheus 5, waar sommigen denken dat Hij
toevoegt of afdoet aan het Woord van God. In plaats daarvan paste Jesjoea de diepere betekenis van de
Wet van God toe.
De derde is Derasj ()ד ַרש
ְּ – van het Hebreeuwse woord ‘darasj’, wat “onderzoeken” of “zoeken” betekent
– de vergelijkende midrasj betekenis die verkregen wordt door voorvallen met elkaar te vergelijken. Deze
manier van interpreteren wordt ook wel “midrasj” genoemd.
Derasj is een onderwijzing, uiteenzetting of toepassing van de Pesjat en/of Remez.
In bepaalde gevallen kunnen we dit vergelijken met een “preek”.
Bijvoorbeeld: Bijbelse schrijvers kunnen twee of meer niet-verwante verzen nemen en deze combineren
om een vers of verzen met een derde betekenis te creëren.
Dit geeft aan niemand een vrijbrief om eenvoudigweg dingen te verzinnen… er moet rekening worden
gehouden met Pesjat, de letterlijke betekenis.
De Schrift moet zichzelf uitleggen, zodat we er zeker van zijn dat het Derasj inzicht in overeenstemming
is met andere Schriftgedeelten.
De vierde is Sood ( – )סֹודhet is het “geheim” of de “esoterische/mystieke” betekenis, gegeven door
inspiratie of openbaring. Het Hebreeuwse woord Sood betekent letterlijk “verborgen”.
Dit inzicht is de verborgen, geheime of mystieke uitleg van een tekst. Sommige voorbeelden hiervan zijn
“de draak”, “de hoer van Babylon” en het getal “666”– alle uit het boek Openbaring.
Ook Jesjoea’s bevel in Johannes zou als voorbeeld kunnen dienen:
Johannes 6:53
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als u het vlees van de Zoon des mensen niet eet en Zijn bloed niet
drinkt, hebt u geen leven in uzelf.
Of de uitspraak van Paulus in Galaten:
Galaten 4:26
Maar het Jeruzalem dat boven is, is vrij, en dat is de moeder van ons allen.

In het vervolg van deze studie gaan we dieper dan het Pesjat-niveau van de Bijbel, naar de “Remez”,
“Derasj,” en “Sood” niveaus van het Woord.
We hebben de primaire rollen van de Messias al bekeken: allereerst zijn rol als Messias ben Josef, en ten
tweede zijn rol als Messias ben David.
We gaan nu laten zien hoe deze beide rollen in hun uiteindelijke vervulling niet alleen door afstand of tijd
van elkaar zijn verwijderd, maar wanneer deze rollen ongeveer zullen worden ingenomen.
We gaan laten zien waarom er staat dat de Messias zal verschijnen op de vierde en de zevende dag.
We beginnen met Maleachi 4:2.
Maleachi 4:2
Maar voor u die Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan en onder Zijn vleugels
zal genezing zijn;
Als we dit vers lezen, dan lijkt het er haast op dat het is geschreven door aanhangers van de zonnegodaanbidding.
Wat ter wereld betekent dit vers, en wat heeft de zon te maken met profetie?
Al veel mensen begrijpen dat onze Schepper een 7000-jarig plan heeft voor de mensheid.
Voor de mensen die nog geen kennis hebben van dat 7000-jarige plan, laten we zien waar die uitleg
vandaan komt.
Volgens Openbaring is er aan het eind een 1000-jarige periode. Het begin van die 1000 jaren wordt
ingeluid door de eerste opstanding en eindigt met de tweede opstanding.
Openbaring 20:4-6
En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen
van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, die het beest
en zijn beeld niet hadden aanbeden, die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd
en op hun hand. En zij werden weer levend en gingen als koningen regeren met Christus, duizend
jaar lang. Maar de overigen van de doden werden niet weer levend, totdat de duizend jaar tot een
einde gekomen waren. Dit is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste
opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van
Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen regeren, duizend jaar lang
Worden hier in Openbaring gewoon dingen verzonnen? Hoe moeten we dit rijmen met Tenach, het Oude
Testament?
Lees Job eens…
Job 5:19
In zes benauwdheden zal Hij je redden, en in zeven zal het kwaad je niet treffen.

Dus als we naar Job kijken, dan moeten we begrijpen dat er een “6” van verdrukking zal komen en we in
de “7e” verlost zullen worden van alle kwaad.
Maar wat betekent dat eigenlijk?
Hoe kunnen we een duizendjarig Koningschap van de Messias inpassen?
Om deze cryptische omschrijving in Job te begrijpen, moeten we er verwante uitleg bij pakken.
Psalm 90:4
Want duizend jaren zijn in Uw ogen als de dag van gisteren, wanneer die voorbijgegaan is,
of als een wake in de nacht.
Hieruit begrijpen we dat duizend jaar gelijk kan zijn aan een dag.
2 Petrus 3:8
Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Heere is als duizend jaar en
duizend jaar als één dag.
Petrus noemt deze uitleg in de context van de “Dag des Heeren”.
2 Petrus 3:10
Maar de dag van de Heere zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis
voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen
verbranden.
Maar waarom vertelt Petrus ons dat een dag als duizend jaar is in de context van de Dag des Heeren?
Waarom gelooft hij dat de Dag des Heeren als 1000 jaar zal zijn?
Denk eraan dat Petrus dit schreef voordat het boek Openbaring toonde dat de 1000 jaar de Dag des Heeren
is.
Petrus heeft daar een goede reden voor…
Het staat zelfs in de Torah, als je op zoek gaat naar de diepere betekenis van het Woord van God.
Petrus zegt dat veel mensen inzake de terugkomst van Jesjoea zullen spotten over hoe lang het duurt …
2 Petrus 3:3-5
Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun
eigen begeerten zullen wandelen en zeggen: Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf
de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.
Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang
geweest zijn, evenals de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.

Deze spotternij wordt door Petrus weerlegd als hij zegt dat ze met opzet de scheppingsweek zijn vergeten.

Dus wat weten wij over de schepping wat de spotters zijn vergeten?
Welk element van de scheppingsweek is door de spotters over het hoofd gezien?
Exodus 20:11
Want in zes dagen heeft de HEERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee, en al wat erin is, en Hij
rustte op de zevende dag. Daarom zegende de HEERE de sabbatdag, en heiligde die.
Samenvattend, Petrus noemt dat spotters die erover klagen dat de terugkomst van Jesjoea zo lang duurt,
de scheppingsweek zijn vergeten.
In die zin zou het goed voor ze zijn dat ze de timing van de Dag van de Heer gaan begrijpen, of nog beter,
dat ze gaan begrijpen dat een dag als duizend jaar is en duizend jaar als een dag. Die kennis is essentieel
om te begrijpen wat Petrus hier probeert te zeggen.
De Dag van de Heer is ook wel bekend als de Sabbat:
Lucas 6:5 (NBV)
En hij voegde eraan toe: ‘De Mensenzoon is heer en meester over de sabbat
Dus als de Dag van de Heer de Sjabbat is, dan weten we waarom Petrus in de context van de Dag van de
Heer zei dat een dag is als duizend jaar en waarom hij verwees naar de schepping.
Petrus wist dat het einde wordt geopenbaard uit het begin:
Jesaja 46:10
Die vanaf het begin verkondigt wat het einde zal zijn, van oudsher de dingen die nog niet
plaatsgevonden hebben; Die zegt: Mijn raadsbesluit houdt stand en Ik zal al Mijn welbehagen
doen;
Petrus wist dat de scheppingsweek de timing van de Messias laat zien aan de spotters, die klagen dat de
terugkomst van de Messias zo lang op zich laat wachten.
In het begin zijn er zes scheppingsdagen geweest, en de zevende dag is de rustdag.
En denk aan wat we in Genesis hebben gelezen over dat Silo ‘rust’ betekent.
Denk ook aan wat Job zei, met de scheppingsweek in gedachten:
Job 5:19
In zes benauwdheden zal Hij je redden, en in zeven zal het kwaad je niet treffen.
Dus aan de hand van Genesis, Job en Psalmen…evenals anders messiaanse profetieën over de Messias als
koning, kunnen we zien hoe Petrus tot een interessante conclusie komt.
Petrus zegt dat er zesduizend jaar van de mens zullen zijn, en dat de mens tijdens die zesduizend jaar
verdrukking zal meemaken vanwege zijn zonden. En daarna komen de duizend jaren van de Heer, de Dag
van de Heer. Dan, op die dag, worden wij volgens Job verlost van onze moeiten.

Dat wordt ook in Openbaring getoond, niet als iets nieuws, maar als iets dat al is gevestigd als waarheid.
Alles uit Openbaring kan worden teruggevonden in de Tenach, als je ernaar zoekt.
Openbaring 20:4
En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen
van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, die het beest
en zijn beeld niet hadden aanbeden, die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd
en op hun hand. En zij werden weer levend en gingen als koningen regeren met Christus, duizend
jaar lang.
Zie je hoe hier een verwijzing is naar tot leven komen, een opstanding, direct voorafgaand aan de 1000
jaar van de Dag des Heeren.
Openbaring 20:6
Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen
macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen
regeren, duizend jaar lang.
Die 1000 jaar is de laatste dag waar Martha naar verwees, die dag – een periode van 1000 jaar- die begint
met een opstanding:
De laatste 1000 jaar is de laatste dag.
Johannes 11:24
Martha zei tegen Hem: Ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding op de laatste dag.
Johannes 6:40
En dit is de wil van Hem Die Mij gezonden heeft, dat ieder die de Zoon ziet en in Hem gelooft,
eeuwig leven heeft, en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.
Johannes 6:44
Niemand kan tot Mij komen, tenzij de Vader, Die Mij gezonden heeft, hem trekt; en Ik zal hem
doen opstaan op de laatste dag.
Johannes 6:54
Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven, en Ik zal hem doen opstaan op de
laatste dag.
Als we zijn opgewekt, dan zijn we in onvergankelijkheid opgewekt, dat betekent dat we niet meer kunnen
zondigen en het kwaad ons niet meer kan raken. We worden als het ware zonde-proof gemaakt.
Houd Job 5 en de scheppingsweek uit Genesis 1 in gedachten als we verder gaan met citaten uit het Briet
Chadasja.
Denk aan wat Paulus onderwees:
1 Corinthiërs 15:50-56

Maar dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het Koninkrijk van God niet kunnen beërven, en de
vergankelijkheid beërft de onvergankelijkheid niet. Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel
niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een
oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als
onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden. Want dit
vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden en dit sterfelijke moet zich met
onsterfelijkheid bekleden. En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal
hebben, en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord
geschieden dat geschreven staat: De dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw
prikkel? Graf, waar is uw overwinning? De prikkel nu van de dood is de zonde, en de kracht van
de zonde is de wet.
Daarbij moeten onze gedachten teruggaan naar wat we eerder hebben besproken over het onderwijs uit
Job;
Job 5:19
In zes benauwdheden zal Hij je redden, en in zeven zal het kwaad je niet treffen.
We zullen 6000 jaar verdrukking hebben, waarin we worstelen met zonde, maar op de zevende worden
we onvergankelijk gemaakt en kan het kwaad ons niet meer raken. Paulus onderwees hier niets nieuws,
maar hij verwees naar een bestaande waarheid.
Petrus, Martha, Paulus, Johannes en anderen in het Briet Chadasja begrepen en onderwezen de diepere
betekenis van de Tenach.
We gaan even terug naar Petrus, naar het punt voordat hij spreekt over elke dag als duizend jaar.
2 Petrus 3:3-5
Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun
eigen begeerten zullen wandelen en zeggen: Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf
de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.
Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang
geweest zijn, evenals de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.
We hebben gezien hoe Petrus de timing van de wederkomst van Jesjoea liet zien door te onderwijzen dat
we de schepping moeten onderzoeken, waarna we zullen begrijpen dat elke dag als duizend jaar is.
2 Petrus 3:8
Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Heere is als duizend jaar en
duizend jaar als één dag.
Maar, kunnen we de uitleg van Petrus gebruiken om dit vers in Maleachi 4 te begrijpen?
We gaan het nog eens lezen...
Maleachi 4:2
Maar voor u die Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan en onder Zijn vleugels
zal genezing zijn;

We kunnen dit vers beter begrijpen als we weten dat een dag is als duizend jaar, maar voordat we
daarnaartoe gaan, is er iets anders in dit vers wat we moeten begrijpen.
In Maleachi 4:2 is het woord voor “vleugels” het Hebreeuwse woord “kanaf” …en dat wordt ook wel
vertaald als rand of hoek.
We lezen hetzelfde woord in Numeri 15.
Numeri 15:38
Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen dat zij voor zichzelf, al hun generaties door, kwastjes
moeten maken aan de hoeken van hun kleren. Aan de kwastjes aan de hoek moeten zij een
blauwpurperen draad bevestigen.
In Numeri 15 wordt een beschrijving gegeven van tzietziets. Onze Schepper gaf ons deze instructie om
ons eraan te herinneren om al Zijn geboden te onderhouden.
Gelovigen die van God houden en zijn volledige Woord willen gehoorzamen moeten tzietziets dragen aan
de randen of op de hoeken van hun kleren als deel van hun gehoorzaamheid aan God.
Omdat Jesjoea het perfecte voorbeeld is van hoe we moeten wandelen in de Wet van God, lezen we dat
Hij ook tzietziets droeg.
In Mattheus 9 lezen we over een vrouw die Hem met opzet probeert aan te raken.
Mattheus 9:20-22
En zie, een vrouw die al twaalf jaar bloedvloeiingen had, kwam van achteren naar Hem toe en
raakte de zoom van Zijn bovenkleed aan; want zij zei bij zichzelf: Als ik alleen maar Zijn
bovenkleed aanraak, zal ik gezond worden. Jezus keerde Zich om, zag haar en zei: Heb goede
moed, dochter, uw geloof heeft u behouden. En de vrouw was vanaf dat moment gezond.
Nu vraag je je natuurlijk af waarom de vrouw ervan overtuigd was dat als ze de tzietziets van Jesjoea zou
aanraken, ze zou genezen.
Het antwoord staat in Maleachi 4:2. Zij begreep dat Jesjoea de zon der gerechtigheid is.
Maleachi 4:2
Maar voor u die Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan en onder Zijn vleugels
zal genezing zijn;
De vrouw geloofde dat ze Maleachi 4:2 letterlijk kon toepassen, zodat de zon der gerechtigheid genezing
zou hebben in Zijn tzietziets. Gelukkig voor haar werkte het en werd ze genezen.
Maar hoe is Jesjoea de “zon” van “gerechtigheid”? Wat betekent dat eigenlijk?
Bedenk dat zowel Petrus als Jesaja ons aanmoedigen om terug te gaan naar het begin om de dingen te
begrijpen.
Petrus noemde heel specifiek de scheppingsweek.

In de scheppingsweek werd de zon op de 4e dag gemaakt.
Genesis 1:14-19
En God zei: Laten er lichten zijn aan het hemelgewelf om scheiding te maken tussen de dag en de
nacht; en laten zij zijn tot aanduiding van vaste tijden en van dagen en jaren! En laten zij tot lichten
zijn aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde! En het was zo. En God maakte de twee
grote lichten: het grote licht om de dag te beheersen en het kleine licht om de nacht te
beheersen; en ook de sterren. En God plaatste ze aan het hemelgewelf om licht te geven op de
aarde, om de dag en de nacht te beheersen en om scheiding te maken tussen het licht en de
duisternis. En God zag dat het goed was. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest:
de vierde dag.
Hier wordt het behoorlijk interessant.
Als we ons realiseren dat er 6, of 6000 jaar voor de mens zijn, dan realiseren we ons ook dat Jesjoea onze
Messias in de eerste eeuw kwam, ongeveer 4000 jaar na Adam.
En als elke dag als duizend jaar is, dan zou dat natuurlijk op de “vierde dag” zijn.
Zoals we zojuist hebben gelezen in Genesis 1, werd de zon op de vierde dag gemaakt.
En nu begrijpen we Maleachi 4:2:
Maleachi 4:2
Maar voor u die Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan en onder Zijn vleugels
zal genezing zijn;
Daardoor wist de vrouw dat als zij de tzietziets van Jesjoea zou aanraken, ze genezen zou worden. Ze
besefte dat Jesjoea de “zon der gerechtigheid” is, omdat Hij op de 4e dag, in het 4000e jaar kwam. Voor
haar zat er zeker waarde in de diepere, verborgen betekenis van het Woord van God.
Mattheus 9:20-21
En zie, een vrouw die al twaalf jaar bloedvloeiingen had, kwam van achteren naar Hem toe en
raakte de zoom van Zijn bovenkleed aan; want zij zei bij zichzelf: Als ik alleen maar Zijn
bovenkleed aanraak, zal ik gezond worden.
De vrouw pakte de letterlijke en de diepere betekenis van Maleachi 4:2 en paste ze allebei toe, waardoor
ze werd genezen. Ze vond het leven.
Maleachi 4:2
Maar voor u die Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan en onder Zijn vleugels
zal genezing zijn;
Dus, net zoals de vrouw die werd genezen, moeten wij aan de hand van de schepping en Maleachi 4:2
kunnen begrijpen, dat onze Messias op de 4e dag zou komen.
Er zijn mensen die onderwijzen dat Jesjoea tegen de Wet van Mozes onderwees, maar als we verder lezen
in Maleachi 4, over de zon der gerechtigheid die laat zien dat onze Messias op de 4 e dag kwam, dan

beseffen we dat onze Messias kwam om ons te herinneren aan de woorden van Mozes. In Maleachi 4:4
staat wat de zon de gerechtigheid, of Jesjoea, zou onderwijzen als Hij op de vierde dag zou komen.
Maleachi 4:4
Denk aan de Wet van Mozes, Mijn dienaar, die Ik hem geboden heb op Horeb voor heel Israël,
aan de verordeningen en de bepalingen.
Daarom besteedde Jesjoea Zijn hele bediening aan het terugbrengen van mensen naar wat Mozes had
geschreven als het Woord van God, en ze te bevrijden uit de tradities en doctrines van mensen (zie
bijvoorbeeld Marcus 7). Hij bracht iedereen terug die bereid was te luisteren naar wat Mozes had
geschreven.
Dit is logisch omdat onze Messias een profeet zoals Mozes zou zijn:
Deuteronomium 18:18
Ik zal een Profeet voor hen doen opstaan uit het midden van hun broeders, zoals u. Ik zal Mijn
woorden in Zijn mond geven, en alles wat Ik Hem gebied, zal Hij tot hen spreken.
Om een profeet zoals Mozes te kunnen zijn moet iemand doen en onderwijzen wat Mozes schreef. Dat is
vanzelfsprekend, maar toch zijn er mensen die belijden dat ze het Nieuwe Testament en de missie van
onze Messias begrijpen, terwijl ze dat helemaal over het hoofd zien. Ze geloven dat Jesjoea een profeet
zoals Mozes kon zijn, terwijl hij tegelijkertijd in strijd met Mozes onderwees.
Terug naar het onderwerp, er is zo veel meer wat we kunnen leren uit de scheppingsweek.
Toen Jesaja zei dat het einde werd geopenbaard uit het begin, bleek hij gelijk te hebben.
Denk eraan dat de mens op de 6e dag werd geschapen:
Genesis 1:27
En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en
vrouwelijk schiep Hij hen.
Genesis 1:31
En God zag al wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het
was morgen geweest: de zesde dag.
Het geval van de mens is 6 dagen, of 6000 jaar.
Nogmaals:
Job 5:19
In zes benauwdheden zal Hij je redden, en in zeven zal het kwaad je niet treffen.

Samenvattend zijn er dus twee komsten van onze Messias. Eén als de zon der gerechtigheid met genezing
in zijn vleugels, als de lijdende knecht van Jesaja 53, dit moest gebeuren en vond plaats op de 4e dag, het
4000e jaar. En dan de tweede komst, waarin Hij zal regeren als Koning, 1000 jaar lang. Dit zal plaatsvinden
op de 7e dag, het 7000e jaar.

De laatste 1000 jaar, is de laatste dag. Het is het 7000e jaar of de zevende dag; letterlijk is de Sjabbat daar
een type en schaduw van.
Daarom staat er in Hebreeën 4 dat er nog een belofte van in Zijn rust binnengaan bestaat, en we worden
gewaarschuwd dat we daarbij niet achterblijven.
Hebreeën 4:1
Laten wij er dan beducht voor zijn dat iemand van u ooit schijnt achter te blijven, terwijl de belofte
om in Zijn rust binnen te gaan nog van kracht.
En...
Hebreeën 4:9-11
Er blijft dus nog een sabbatsrust over voor het volk van God, want wie Zijn rust binnengegaan is,
die heeft zelf ook van zijn werken gerust, zoals God van de Zijne. Laten wij ons dan beijveren om
die rust binnen te gaan, opdat niemand door het volgen van dit voorbeeld van ongehoorzaamheid
ten val zal komen.
De schrijver van Hebreeën zei niet iets nieuws, maar iets dat al als waarheid was gevestigd in de diepere
betekenis van de Tenach.
Dit wordt allemaal geopenbaard in het eerste hoofdstuk van Genesis:
Aan het begin van die 1000 jaar, de 7e dag, of de Dag des Heeren, zal er een opstanding zijn. Nogmaals
Job 5:
Job 5:19
In zes benauwdheden zal Hij je redden, en in zeven zal het kwaad je niet treffen.
Pas na de opstanding in een onvergankelijk lichaam kan het kwaad ons niet meer treffen.
Ook in Hosea staat dat twee dagen na zijn eerste komst er een opstanding zal zijn op de 7e dag.
Hosea 6:2
Na twee dagen zal Hij ons levend maken, op de derde dag zal Hij ons doen opstaan. Dan zullen
wij voor Zijn aangezicht leven.
Hij kwam op de vierde dag. Drie dagen daarna is het de 7e dag, de dag waarop we tot leven komen of
worden opgewekt. Dat is de opstanding. Hosea laat dit al lang voor Openbaring zien.
Daarom weten we dat Openbaring niets nieuws leert, maar enkel iets dat al als waarheid is gevestigd.
Openbaring noemt dat er een openbaring zal zijn op de 7e dag, in de laatste 1000 jaar.
Openbaring 20:6
Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen
macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen
regeren, duizend jaar lang.

Deze uitleg was algemeen in de eerste paar eeuwen na de eerste komst van Jesjoea.
We geven een aantal voorbeelden (maar denk er bij het doorlezen van deze voorbeelden aan dat wij het
theologisch niet 100% eens zijn met alles wat er in deze oude geschriften staat):
Het Epistel van Barnabas werd ongeveer in de 4e eeuw geschreven.
Epistel van Barnabas 15:1-5
1
Bovendien wordt er over de Sabbat ook het volgende geschreven in de Tien Woorden, waarin Hij
van aangezicht tot aangezicht met Mozes sprak op de berg Sinaï; En u zult de Sabbat van de Heer
heiligen met reine handen en met een oprecht hart. 2 En op een andere plaats zei Hij; Als mijn
zonen de Sabbat onderhouden dan zal ik mijn genade over hen uitgieten. 3 Over de Sabbat spreekt
Hij in het begin van de schepping; En God maakt de werken van Zijn handen in zes dagen, en Hij
eindigde op de zevende dag, en hij rustte op die dag, en Hij heiligde die. 4 Sla er acht op kinderen,
wat dit betekent; Hij eindigde na zes dagen. Hij bedoelde dit, dat is zesduizend jaar de Heer al
deze dingen tot een eind zal brengen; want een dag is bij Hem gelijk aan duizend jaar; en dit
getuigt Hij daar zelf over, als Hij zegt; Zie, de dag van de Heer zal duizend jaar zijn. Daarom
kinderen, in zes dagen, dat is zesduizend jaar, zal alles tot een einde komen. 5 En Hij rustte op de
zevende dag, dit bedoelde Hij daarmee; als Zijn zoon zal komen, en de tijd van de Wetteloze tot
een einde zal brengen, en de goddelozen zal oordelen, en de zon en de maan en de sterren zal
veranderen, dan zal er ware rust zijn op de zevende dag.
En een ander citaat...
Hippolytus
En 6000 jaar moeten voltooid worden, voordat de Sabbat zal komen, de rust, de heilige dag
“waarop God van al Zijn werken rustte”. Want de Sabbat is het type en merkteken van het
toekomstige koninkrijk van de heiligen, als ze “met Christus zullen regeren” als Hij neerdaalt uit
de hemel, zoals Johannes zegt in zijn Apocalyps: want "een dag bij de Heer is als duizend jaar”.
Omdat God alle dingen maakte in zes dagen, volgt dat er 6000 jaar moeten worden voltooid.
(Hippolytus. Over het Hexameron, Of Zesdaags Werk. Uit Fragmenten van Commentaren op Verschillende
Bijbelboeken. http://www.newadvent.org/fathers/0502.htm getoetst 9/17/07).

Zoals je kunt zien in de geschriften die waarschijnlijk uit een periode nabij de eerste eeuw stammen, was
het plan, van 7000 jaar van onze Schepper met de mens, al bekend.
Het overgrote deel van het hedendaagse christendom lijkt deze diepere uitleg te zijn vergeten, met
uitzondering van de mensen die de wetenschap van de Jonge Aarde Creationisten begrijpen.
Samenvattend, leert Petrus dat een dag is zoals 1000 jaar. Hij moedigt de mensen die spotten over het
uitstel van de wederkomst van Jesjoea aan om de scheppingsweek te onderzoeken.
Als we onderzoeken wat er tijdens de scheppingsweek gebeurde, dan begrijpen we Maleachi 4:2 over de
timing van Jesjoea´s eerste komst, en Hosea 6:2 over de tijd van Jesjoea´s tweede komst.
Jesjoea´s eerste komst zal op de 4e dag zijn, ofwel 4000 jaar in het plan van 7000 jaar.
Jesjoea´s tweede komst wordt verwacht op de 7e dag, de laatste 1000 jaar van het 7000-jarig plan.

Hierin zien we een messiaanse 4e en 7e dag. De 4e en 7e dag als 4000 en 7000 zijn op verschillende plaatsen
in de Bijbel verborgen. Hier zien we er nog één in het Briet Chadasja, in een voorbeeld waarin Jesjoea de
menigte van voedsel voorziet, zien we een 4 en 7.
Marcus 8:8-9
En zij aten en werden verzadigd. En zij raapten het overschot van de stukken brood op, zeven
manden. Het waren er ongeveer vierduizend, die gegeten hadden; en Hij stuurde hen weg.
Deze getallen staan er niet per ongeluk. De 7 manden die gevuld zijn met brood wijzen op het 7000-jarige
plan in het Woord van God. Het getal 4000 gaat over de komst van de Messias die de mensen voedt met
het Woord van God als de ene ware Herder. Denk even terug aan de profetie die we lazen in Ezechiël 34.
Er is nog een andere manier waarop de uitleg van de 4 e en 7e dag in de Torah in verband wordt gebracht
met de Messias.
Het wordt namelijk ook geopenbaard in de Tabernakel in de wildernis.
Je herinnert je misschien een ander voorbeeld dat niet letterlijk kan worden genomen, als Jesjoea Zichzelf
vergelijkt met de Tempel.
Johannes 2:19-21
Jezus antwoordde en zei tegen hen: Breek deze tempel af en in drie dagen zal Ik hem laten
herrijzen. De Joden zeiden dan: Zesenveertig jaar is aan deze tempel gebouwd, en Ú zult hem in
drie dagen laten herrijzen? Maar Hij sprak over de tempel van Zijn lichaam.
Als voetnoot, omdat het leuk is dit nog wat dieper te begrijpen;
Er is zesenveertig jaar aan de tweede tempel gebouwd, volgens de Joden.
Zoals je misschien al weet worden er in de Bijbel verschillende maten gebruikt die ons helpen om bepaalde
informatie te verkrijgen.
Bijvoorbeeld: een jubeljaar periode is 50 jaar. Als je de 46 jaar neemt waarin de tempel is gebouwd als
onderdeel van een Jubeljaar, en dat vermenigvuldigt met 50, dan kom je uit op 2300.
Dat is niet per ongeluk, maar een diepere, numerieke openbaring van de profetie uit het boek Daniel over
de tempel en het getal 2300…
Daniel 8:14
Hij zei tegen mij: Tot tweeduizend driehonderd avonden en morgens. Dan zal het heiligdom in
rechten hersteld worden.
We kunnen daar even over peinzen, maar op dit moment gaan we de diepere betekenis zoeken van een
van de manieren waarop Jesjoea zich kon vergelijken met de tempel …en omdat Jesjoea een profeet zoals
Mozes was, gaan we dat doen aan de hand van de tabernakel in de wildernis.

We kunnen de tabernakel in de wildernis in 3 verschillende secties opdelen.
1) De Voorhof
2) Het Heilige
3) en het Heilige der Heiligen
De omheining was 100 el lang, 50 el breed en 5 el hoog (Exodus 27:18).
Op dit moment worden wij, als Bijbel-leraren, verleid om verder te gaan zonder daar diepe aandacht aan
te besteden. Maar we gaan naar de Voorhof kijken
1) DE VOORHOF
Als we de twee lange kanten van de omheining (100+100) optellen bij de twee kortere kanten (50+50),
dan zien we dat de omtrek van de Voorhof van de Tabernakel 300 el was.
Als je 300 el vermenigvuldigt met 5 el (de hoogte van de omheining, dan ontdekken we dat de oppervlakte
van de omheining 1500 el2 was.
Houd het getal 1500 in gedachten.
Laten we nu het Heilige bekijken.
2) HET HEILIGE
Het Heilige was 20 el lang, 10 el breed en 10 el hoog.
Omdat 20x10x10 is 2000 – was het Heilige 2000 el2.
3) HET HEILIGE DER HEILIGEN
Tot slot nog het Heilige der Heiligen, dat bedekt was.
De afmetingen daarvan waren 10x10x10, of 1000 el2.
Dus? Wat moet ik met al deze getallen, zul je misschien zeggen?
We hebben eenheden van 1500, 2000 en 1000 vanaf de tijd van Moses.
Bijna elk getal in de Bijbel is een profetische sleutel om de diepere geheimenissen van het grote plan van
onze Schepper beter te begrijpen. We moeten deze aanwijzingen alleen ontrafelen.
De vraag die we hebben is deze: Hoe hebben de eenheden 1500, 2000 en 1000 ook maar iets te maken
met Jesjoea’s verklaring dat Hij de tempel is?
De afmetingen van de Tabernakel in de wildernis werd ons gegeven rond de tijd van Moses.
De meeste geleerden zijn het erover eens dat de periode tussen Mozes en de eerste komst van de Messias
ongeveer 1500 jaar was. Het is interessant dat we daardoor ook uitkomen bij de vierde dag vanaf de
schepping, en dat komt overeen met de conclusie in Maleachi 4:2 over de zon der gerechtigheid en de
verwijzing die daarin ligt dat de zon op de vierde dag in Genesis 1 werd gemaakt. Hierin ligt dus onze
messiaanse verbinding voor het eerste getal van de voorhof …1500…Dag 1.

In Hosea 6:2, dat we al eerder hebben gelezen, stond dat er twee dagen zouden zijn tot de opstanding, en
dat is natuurlijk de terugkomst van Jesjoea.
Twee dagen is tweeduizend jaar. Daar hebben we ons tweede getal van het Heilige …2000…Dag 2
In Job lezen we dat het kwaad ons niet meer zal raken op de 7e dag.
Job 5:19
In zes benauwdheden zal Hij je redden, en in zeven zal het kwaad je niet treffen.
Omdat elke dag in het grote plaatje als 1000 jaar is, zal de 7e dag ook 1000 jaar duren. Dat is de periode
waarin onze Messias met ons zal regeren en de tegenstander opgesloten zal zijn.
Openbaring 20:2
En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en bond hem voor duizend jaar,
Openbaring 20:4
En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen
van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus (Jesjoea) en om het Woord van God, die
het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden, die het merkteken niet ontvangen hadden op hun
voorhoofd en op hun hand. En zij werden weer levend en gingen als koningen regeren met
Christus, duizend jaar lang.
En daar hebben we Dag 3…denk eraan dat Jesjoea zei dat het 3 dagen zou duren voordat Hij de tempel
zou herbouwen. Dus niet alleen was Jesjoea drie dagen en drie nachten in het graf, Jesjoea laat daarin ook
zien dat dat overeenstemt met het ontwerp van de tabernakel omdat Hij drie dagen nodig had om Zichzelf
als tempel te herbouwen in de eindtijd.
Laten we het vers nog eens lezen
Johannes 2:19-21
Jezus antwoordde en zei tegen hen: Breek deze tempel af en in drie dagen zal Ik hem laten
herrijzen. De Joden zeiden dan: Zesenveertig jaar is aan deze tempel gebouwd, en Ú zult hem in
drie dagen laten herrijzen? Maar Hij sprak over de tempel van Zijn lichaam.
Zie je het? Dus hoe is Jesjoea de tempel?
Aan het einde van de periode van 1000 jaar zien we dat het Nieuwe Jeruzalem verschijnt waarin Jesjoea
de Tempel zal zijn …
Jesjoea nam de 4e, de 7e en de dag na de 7e, totaal 3 dagen, waarna Hij zal worden opgericht als tempel in
het Nieuwe Jeruzalem… de 8e dag is in Zijn Woord symbolisch voor de eeuwigheid.
Openbaring 21:22
Ik zag geen tempel in haar, want de Heere, de almachtige God, is haar tempel, en het Lam...

Het is verbazingwekkend dat de tempel de timing van Zijn eerste komst 1500 jaar na Mozes onthult,
evenals Zijn tweede komst 2000 jaar na Zijn eerste komst, en de duur van Zijn regering van 1000 jaar,
drie dagen waarna Hij de tempel oprichtte.
Bij een meer praktische toepassing, zou dit betekenen dat we mogen verwachten dat Jesjoea spoedig
terugkomt als Messias ben David.
Een letterlijke 2000 jaar, of twee dagen tussen de eerste en tweede komst van onze Messias zou de data
plaatsen in 30 na Chr. en 2030 na Chr.
Echter, als Jesjoea eerder terugkomt dan 2030, dan zou het kunnen betekenen dat die twee dagen zijn
ingekort, en zou het dus zijn cryptische stelling uit Mattheus 24:22 over Zijn wederkomst verklaren.
Mattheus 24:22
En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden; maar ter wille van de
uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden.
De tijd zal het leren. We hopen dat je door deze studie het belang van de 4e en de 7e dag in relatie tot de
Torah en de belangrijke timing van onze Messias bent gaan inzien.
We hopen dat deze studie je tot zegen is geweest. Vergeet niet om alles te onderzoeken. Sjalom!
Voor meer informatie over dit onderwerp of ander onderwijs, bezoek ons op www.testeverything.net
(Engelstalig onderwijs)
Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.
EMAIL: Info@119ministries.com (USA); info@119ministries.nl
FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries; www.facebook.com/119ministriesnederland
WEBSITE: www.TestEverything.net & www.119ministries.nl

