
 

 

 
 
 

“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 vereenvoudigen. 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 laatste bazuin 

De meeste mensen die wij kennen denken dat de opstanding plaats zal vinden op Bazuinendag. 

Als jij iemand bent die gelooft dat niemand kan weten wanneer onze Redder zal terugkomen, dan 

moedigen we je aan om onze studie “Toetsen van de Opname” te kijken. We gaan in die studie 

specifiek op dat punt in. Maar nogmaals, de meeste mensen die wij kennen gaan ervan uit dat de 

opstanding plaats vindt op een Bazuinendag. Ze hebben daar verscheidene redenen voor. Een 

belangrijk punt dat daarbij altijd wordt aangehaald is het vers waarin Paulus zegt dat de opstanding 

plaatsvindt bij de “laatste bazuin". 

1 Corinthiërs 15:52 

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. 

 

Wij zijn het er helemaal mee eens dat het lijkt te passen. Maar, wat als er een andere dag zou zijn 

die net zo goed zou passen? En wat als een andere dag nog beter zou passen? Wat als we zouden 

zeggen dat die dag Jom Kippoer was? De Grote Verzoendag. We weten dat het raar klinkt. Er 

worden immers geen bazuinen geblazen op de Grote Verzoendag. Toch? Nou… eigenlijk wel. 

Leviticus 25:8-10 

“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.” 

 

Dus we lezen hier dat er inderdaad een bazuin wordt geblazen op de Grote Verzoendag in het 49e 

jaar om daarmee het Jubeljaar aan te kondigen dat zes maanden later zal beginnen. Grote 

Verzoendag is de enige dag waarop het hele lichaam van de Messias op hetzelfde moment 



 

 

vlekkeloos is.  De Grote Verzoendag voor iedereen die bij Hem hoort. Zou het zo kunnen zijn dat 

Jesjoea terugkomt voor Zijn bruid op het moment dat Hij Zijn Hogepriesterlijke plichten heeft 

uitgevoerd in de Hemelse tempel op de Grote Verzoendag? Dus dat we allemaal vlekkeloos 

worden gemaakt voor de opstanding op het moment dat we de bazuin horen? Zie je de mogelijke 

verbinding? 

Maar hoe kan dit alles gebeuren in de eindtijd als op dat moment de opstanding zal plaatsvinden? 

Nou, als de Grote Verzoendag de dag is waarop de bescherming van de vrouw in Openbaring 12 

ten einde komt, wanneer begint die dan? Daarover zijn de meningen verdeeld, maar we willen een 

aantal dingen ter overweging meegeven. 

Jesaja 24 gaat over een komende wereldwijde aardbeving. Wanneer zou deze gebeurtenis kunnen 

plaatsvinden en zou die ervoor kunnen zorgen dat het jaar weer 360 dagen gaat duren? Waarmee 

alle kalenders weer gelijk worden en daarmee logisch worden voor de getallen die worden 

genoemd in de profetieën over de eindtijd? Net zoals de zondvloed ons van die perfecte kalender 

kan hebben afgehaald, zou deze gebeurtenis uit Jesaja 24 dat weer recht kunnen trekken. Zou deze 

aardbeving van Jesaja 24 het begin kunnen zijn van de grote verdrukking uit Openbaring? 

Overweeg de woorden van Jesjoea in Mattheus 24. 

Mattheus 24:7,8 

Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen 

het andere koninkrijk; en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en 

aardbevingen in verscheidene plaatsen. Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de 

weeën. 

 

In het voorgaande vers, vers 6, sprak Hij over oorlogen en geruchten van oorlogen. Daarmee 

krijgen we te horen dat er veel oorlogen zullen zijn. Maar vers 7 lijkt erop te wijzen dat Hij het 

over iets anders heeft. In vers 7 is er sprake van een enkelvoud. Het ene volk tegenover het andere 

volk. Mogelijk het volk van Jacob (Israël) tegen het volk van Ezau. Daarnaast het koninkrijk van 

de Hemel tegenover het Koninkrijk van de duisternis.   

Ten aanzien van de aardbeving in vers 7 zijn de woorden "verscheidene plaatsen" een vertaling 

van het Griekse "kata toupos" en dat zou ook kunnen worden vertaald met “volgens de gedeeltes”. 

En dat betekent “zoals is geprofeteerd”. Zou dit een verwijzing kunnen zijn naar Jesaja 24 of zelfs 

Jeremia 4?   

De meeste vertalingen geven het Griekse woord “kata” weer als “verscheidene” of “meerdere”. 

Maar dat zou betekenen dat “kata” een bijvoeglijk naamwoord is. Een beschrijving van de plaatsen. 

Het probleem hier is dat het Griekse woord “kata” een voorzetsel is. 

Een voorzetsel is per definitie een woord dat is verbonden aan een zelfstandig naamwoord of een 

voornaamwoord en drukt een relatie uit tot een ander woord of element in de zin, zoals in “de man 

op het platform,” “zij kwam aan bij het avondeten,” “waar deed je dat voor?” 

In veel andere verzen zien we dat ‘kata’ terecht wordt vertaald als een voorzetsel. Bijvoorbeeld: 

 



 

 

Marcus 7:5    

Daarna vroegen de Farizeeën en de Schriftgeleerden Hem: Waarom wandelen Uw 

discipelen niet volgens de overlevering van de ouden, maar eten zij het brood met 

ongewassen handen? 

Lucas 1:9  
Dat hij, volgens de gewoonte van de priesterdienst, door loting werd aangewezen om de 

tempel van de Heere binnen te gaan en het reukoffer te brengen. 

1 Johannes 5:14  
En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God, dat Hij ons verhoort, 

telkens als wij iets bidden naar Zijn wil. 

Het wordt op dezelfde manier weergegeven in deze verzen.   

Mattheus 2:16; Mattheus 9:29; Mattheus 16:27; Mattheus 25:15; Marcus 7:5; Lucas 1:9; Lucas 

1:38; Lucas 2:22; Lucas 2:42; 1 Johannes 5:14; Openbaring 2:23 

Als we nu in plaats van het bijvoeglijk naamwoord “verscheidene” als vertaling van kata, hetzelfde 

voorzetsel gebruiken dat in de voorgaande verzen werd gebruikt voor kata in Mattheus 24:7, dan 

wordt het …   

Mattheus 24:7 

Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen 

het andere koninkrijk; en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en 

aardbevingen volgens/naar plaatsen.  

 

Begrijp alsjeblieft dat kata op geen enkele manier “verscheidene” of “meerdere”, of wat voor 

bijvoeglijk naamwoord dan ook, kan betekenen. Omdat vertalers hebben genegeerd wat kata is, 

een voorzetsel, hebben ze wellicht een groot struikelblok gecreëerd om de woorden van Jesjoea in 

Mattheus 24 te kunnen begrijpen. Ook al gelden er verschillende grammaticale regels voor Griekse 

voorzetsels, we zien nergens een aanleiding dat wat voor voorzetsel dan ook zich kan gedragen als 

bijvoeglijk naamwoord. 

We hebben echter een voorzetsel gevonden waarop de huidige uitleg van het vers gestoeld kan 

worden. Het woord “doorheen” zou kunnen worden gebruikt voor “kata”. Daarmee zou de huidige 

uitleg absoluut overeind blijven voor de meeste mensen. Wij weten niet precies waarom de 

vertalers het niet hebben gebruikt. Maar als gevolg daarvan hebben wij iets ontdekt wat we anders 

niet zouden hebben gezien. We komen daar straks op terug. 

Volgens Biblehub.com en de concordantie van Strongs is de definitie van kata als volgt: “van, 

tegen, volgens, doorheen, tijdens”  

Het volgende woord "plaatsen" kan een correcte vertaling zijn van het Griekse woord “toupos”. 

Hoewel het stamwoord daarvoor, lemma, op meerdere plaatsen wordt gebruikt, wordt dit woord 

slechts op vijf plaatsen in het Nieuwe Testament gebruikt. Drie keer in dit verhaal in Mattheus 

24:7. En dat staat ook in Marcus 13:8 en Lucas 21:11. De andere twee staan in Handelingen.  



 

 

Handelingen 27:2  
En omdat wij langs de kustplaatsen van Asia wilden varen, gingen wij aan boord van een 

Adramytteens schip en voeren weg. Aristarchus, een Macedoniër uit Thessalonica, was bij 

ons.  

Handelingen 27:29  
En omdat zij vreesden dat zij ergens op rotsachtige plaatsen terecht zouden komen, wierpen 

zij vanaf het achterschip vier ankers uit, en wensten dat het dag werd. 

In deze twee verhalen uit Handelingen kun je zien dat het woord “toupos” absoluut een plaats 

aanduidt, maar de context lijkt de exacte plaats aan te geven. In vers 2 wordt het vertaald als 

“havens, kustplaatsen of -streken”.  In vers 29 wordt het vertaald als “rots(achtig)” vanwege het 

voorgaande woord in het Grieks. Hier staat namelijk het woord “tracheis”. Dat betekent “ruig, 

rotsig of onherbergzaam” waarmee de plaats, “toupos”, wordt aangeduid als rotsachtig.  

Maar als de context moet bepalen wat voor plaats “toupos” is, wat staat er dan nog meer in 

Mattheus 24 als aanduiding voor de soort plaats waarover Jesjoea het heeft?  

Nu komen we bij de ontdekking die we hebben gedaan door ons onderzoek naar deze woorden. 

Als toupos een plaatsaanduiding is in de Bijbel, waarover zou Jesjoea het dan hebben als Hij 

spreekt over een plek waar dit allemaal aanwezig is? Laten we Mattheus 24 nog een keer bekijken. 

Mattheus 24:7 

Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen 

het andere koninkrijk; en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en 

aardbevingen in verscheidene plaatsen  

 

Nogmaals, in vers 6 sprak Hij over oorlogen en geruchten van oorlogen, en daarmee laat Hij ons 

weten dat er inderdaad oorlogen zullen zijn. Maar vers 7 lijkt erop te wijzen dat Hij het over iets 

anders heeft. Wat er in vers 7 wordt genoemd is enkelvoud. Volk tegen volk. Het volk van Jacob 

(Israël) tegen het volk van Ezau. En het koninkrijk van de Hemel tegen het Koninkrijk van de 

duisternis.  

Jesjoea heeft het dus over een oorlog waarbij het volk Israël is betrokken en over een aardbeving 

met wereldwijde impact. Hij heeft het ook over hongersnoden. We moeten begrijpen dat er altijd 

hongersnoden zijn in gebieden die worden verscheurd door oorlog en natuurrampen. Vandaar dat 

we altijd zien dat er hulp wordt gestuurd naar die gebieden. Dus de vraag is: “Waar in de Bijbel 

worden deze gebeurtenissen samen genoemd?” Dat lijkt alleen het geval te zijn in Jeremia 4. Het 

hele hoofdstuk gaat over deze dingen. 

Het gaat erover dat mensen vluchten voor een binnenvallend leger en sluit af met een wereldwijde 

aardbeving. Dat komt allemaal overeen met de woorden van Jesjoea in Mattheus 24. Maar de 

woorden van Jesjoea in vers 8 lijken helemaal te kloppen met Jeremia 4. Er staat...  

Mattheus 24:8 

Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën. 

 

Het lijkt erop dat Jesjoea zomaar over dit alles begint, uit het niets, om te laten zien hoe alles 



 

 

begint. Maar deze lijn zou weleens de bevestiging kunnen zijn dat de plaats “toupos” waar hij het 

over heeft, het Bijbelgedeelte uit Jeremia 4 is.   

Hoe komen we daarbij? Overweeg wat Jeremia in het einde van hoofdstuk 4 zegt. 

Jeremia 4:31 

Want ik hoor een geluid als van een vrouw in barensnood, benauwdheid als van een die 

haar eerste kind aan het baren is. Het is het geluid van de dochter van Sion, zij snakt naar 

adem, zij spreidt haar handen uit: Wee mij toch! Want mijn ziel is uitgeput, vanwege de 

moordenaars. 

 

Nog een aanwijzing dat Jesjoea verwijst naar Jeremia 4 is het feit dat het volk van Israël in oorlog 

is met het volk van Ezau, en er daarna een wereldwijde aardbeving komt. Dat wordt in Jeremia 4 

ook barensnood genoemd. Je vraagt je dan toch af of Jeremia’s horen van een vrouw in barennood, 

in vers 31, de reden kan zijn dat Jesjoea spreekt over "barensweeën".   

Maar wat heeft dit alles te maken met onze suggestie dat de laatste bazuin wordt geblazen op de 

Grote Verzoendag? Nou, als de Grote Verzoendag de laatste dag is van de 1260 dagen waarin de 

vrouw wordt beschermd, zoals wordt genoemd in Openbaring 12, dan lijkt het erop dat er ook iets 

significants zal zijn aan het begin. 

Als we echt worden teruggeworpen op een perfecte kalender van precies 360 dagen, door de 

aardbeving, dan kunnen we 1260 dagen terugrekenen vanaf Grote Verzoendag.   

Daarmee komen we precies op de 10e dag van de eerste maand. De dag waarop elk huis moest 

beginnen met de voorbereiding voor het Pascha door een lam te selecteren. De dag waarop Jesjoea 

op een ezel Jeruzalem binnenreed. Dat zou ook het moment kunnen zijn waarop de twee getuigen 

met hun bediening beginnen. We weten dat Openbaring 11:3 zegt dat hun bediening ook 1260 

dagen zal duren. Dat zou hand in hand gaan met het feit dat ze worden opgewekt tegelijkertijd met 

alle andere gelovigen.   

Nadat de twee getuigen met hun bediening beginnen op de 10e dag van de eerste maand en JHWH’s 

volk beschermd gaat worden, zien we dat de Antichrist zijn regering van 42 maanden begint op de 

eerste dag van Ongezuurde Broden. Als we 42 maanden tellen vanaf die dag, dan kom je uit bij de 

eerste dag van Soekot. En dat zou het einde zijn van de regering van de Antichrist en het begin 

van de regering van Jesjoea als koning op aarde.   

De vraag die vervolgens moet worden gesteld is ”Wat is dan de betekenis van Bazuinendag? Het 

is op de een of andere manier een aankondiging.” En daar zijn we het mee eens. Bazuinendag is 

mogelijk de dag vanaf wanneer de schalen van gramschap worden uitgegoten. Een aantal worden 

uitgegoten op gezag van de twee getuigen in hun laatste dagen. In Openbaring 11:6 staat...  

Openbaring 11:6 

Zij hebben macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen zal vallen in de dagen dat zij 

profeteren. En zij hebben macht over de wateren om die in bloed te veranderen, en de aarde 

te treffen met allerlei plagen, zo vaak zij dat willen. 

 

Het feit dat ze de wateren in bloed kunnen veranderen verbindt de 2e en 3e schaal met elkaar. 



 

 

Het zou kunnen zijn dat door het uitgieten van de schalen de antichrist zodanig wordt geïrriteerd 

dat hij hen overmeestert aan het einde van hun bediening. (Openbaring 11:7) Daarna zal hun 

lichaam op straat liggen voor drie en een halve dag tot Grote Verzoendag, de dag van de eerste 

opstanding. Hun opstanding zal meteen hun laatste getuigenis zijn 

Dus, vanaf het begin tot het eind, hoe kan dit alles zich voltrekken als we uitgaan van de gedachte 

dat de opstanding plaatsvindt op Grote Verzoendag? 

1) Op de 10e dag van de eerste maand beginnen de twee getuigen hun bediening. 

2) Vanaf dezelfde dag worden de ware gelovigen beschermd waar ze zijn of waar ze naar toe gaan. 

3) Op de 14e dag van de eerste maand zien we een wereldwijde aardbeving die aan het eind van 

de dag plaatsvindt. Waarschijnlijk voorafgegaan door een oorlog met Israël, en de oorlog begint 

wellicht zelfs op dezelfde dag. 

4) Op de 15e dag van de eerste maand zien we dat de Antichrist begint met zijn regering. 

5) 3.5 jaar later, op de Dag van Bazuingeschal voordat Jesjoea terugkomt, kunnen de schalen 

beginnen wellicht door de twee getuigen. 

6) De twee getuigen worden overmeesterd en gedood op de 7e dag van de 7e maand. 

7) De Opstanding vindt plaats op de 10e dag van de 7e maand. Daarmee worden de 1260 dagen 

van bescherming van het volk van JHWH afgesloten, drie en een halve dag na de dood van de twee 

getuigen. Vervolgens liggen ze dood in de straten van Jeruzalem gedurende dag 7, 8, 9 en worden 

ze opgewekt op de tiende dag. De bazuin wordt geblazen op de Grote Verzoendag in het 49e jaar 

om het komende Jubeljaar aan te kondigen. (Lev. 25:8-10) Dat zou de bazuin kunnen zijn die 

wordt geblazen om de opstanding in gang te zetten. (1 Corinthiërs 15:52; 1 Thessalonicenzen 4:16) 

De getuigen worden opgewekt samen met alle andere gelovigen omdat er nog maar twee 

opstandingen overblijven. (Openbaring 20:4-6) 

8) Op dat moment zijn we in de wolken met Jesjoea; de Antichrist ziet ons en begint de legers van 

de wereld te verzamelen in het dal van Megiddo om zich voor te bereiden voor de Slag van 

Armageddon. (Openbaring 16:13,14,16) 

9) Uiteindelijk, vijf dagen later, op de 15e dag van de 7e maand komt Jesjoea terug waarbij wij 

allemaal achter hem aan komen. Daarmee wordt de regering van de Antichrist, die 42 maanden 

duurde, beëindigd. 

Nog een aantal laatste gedachten. Als de twee getuigen hun bediening vier dagen voor het Pascha 

zouden beginnen, zou die vier dan een verwijzing kunnen zijn naar het uitgaan naar de vier hoeken 

van de aarde? 

Kan de 14e dag van de eerste maand de dag zijn waarop de 144.000 worden verzegeld, mogelijk 

op het moment waarop de vier engelen de winden tegenhouden aan de vier hoeken van de aarde? 

Waarmee de 144.000 worden verzegeld voor de nacht van dat Pascha? 



 

 

Daarna, op de 1e dag van de 7e maand, Bazuinendag, zal de roep uitgaan terwijl er nog 10 dagen 

zijn tot de opstanding. Zou het zo kunnen zijn dat dat de laatste oproep is aan de tien verloren 

stammen van Efraïm om thuis te komen vanuit de volken? Dan zal de opstanding plaatsvinden op 

Jom Kippoer. Daarna blijven er vijf dagen over waarin Jesjoea terugkeert naar de aarde om de 

Antichrist te onttronen. Zouden die vijf dagen verwijzen naar genade?   

Kan het zo zijn dat er tijdens die vijf dagen nog mensen tot bekering komen? Dat is moeilijk te 

zeggen. Maar het lijkt erop dat dat nog steeds mogelijk zal zijn voor hen. Het is duidelijk dat ze de 

eerste opstanding hebben gemist, maar kunnen ze het Duizendjarig Rijk niet binnengaan zoals ze 

zijn en dan de onderdanen worden, waarover geheerst wordt? Nogmaals, we zullen het nooit zeker 

weten tot Hij komt. Maar dit zijn allemaal dingen om te overwegen. 

Ook al zullen we allemaal verschillende visies en uitleggingen hebben over de wederkomst van 

Jesjoea, we bidden dat jullie deze uitleg net zo interessant hebben gevonden als wij. 

We hopen dat je van deze studie hebt genoten. 

 

Vergeet niet om altijd alles te toetsen.   

 

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 

TWITTER: www.twitter.com/119Ministries# (USA) 
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