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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.  

Uit dit vers, en uit veel vergelijkbare verzen, blijkt dat de tijdlijn van de verdrukking waar velen zich 

aan vasthouden misschien helemaal niet klopt. Veel mensen hebben het essentiele punt gemist om 

de 1260 daagse regering van de Antichrist te begrijpen. Over die dagen wordt gezegd dat ze lang 

geleden door Jesjoea zijn ingekort. En omdat ze werden ingekort, beginnen ze niet op het moment 

dat je het verwacht.  

Ze zullen aan het begin verkort worden en niet aan het einde. Dat betekent dat ze later zullen 

beginnen waardoor ze echter nog steeds verkort zijn.  

Het gaat er hier niet om wanneer de eindtijd begint, maar het gaat erover hoe de dagen zullen 

worden ingekort. De tijd van oordeel zal worden uitgesteld omwille van de uitverkorenen. Jesjoea zei 

dat dat zou gaan gebeuren.  

Lees het vers waarin staat dat de dagen verkort zullen worden, in de context van het vers.  

Mattheus 24:15-22 15 Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarover gesproken is door de 

profeet Daniël, zult zien staan op de heilige plaats – laat hij die het leest, daarop letten! –16 laten 

dan zij die in Judea zijn, vluchten naar de bergen. 17 Wie op het dak is, moet niet naar beneden gaan 

om iets uit zijn huis te halen, 18 en wie op de akker is, moet niet terugkeren naar wat hij achterliet 

om zijn kleren te halen. 19 Maar wee de zwangeren en de zogenden in die dagen! 20 En bid dat uw 

vlucht niet zal plaatsvinden in de winter en ook niet op een sabbat.21 Want dan zal er een grote 

verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook 

nooit meer zijn zal. 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. 

Dus Jesjoea zegt dat de dagen van de Gruwel van de Verwoesting, waarover Daniel spreekt, verkort 

worden. En het KAN worden verkort door een uitgesteld begin. Dus alles wat met deze gebeurtenis 

te maken heeft, kan ook worden uitgesteld. De legers rondom Jeruzalem- uitgesteld. De openbaring 

van de antichrist - uitgesteld. Dat de antichrist zichzelf uitroept als God - uitgesteld. De vlucht uit 

Jeruzalem - uitgesteld. En we moeten onthouden dat het omwille van de uitverkorenen is dat deze 

dagen worden verkort. Hij noemt er geen enkele andere reden voor. Het is niet het gevolg van 

bekering, vasten of gebed. Maar alleen omwille van de uitverkorenen. Dat is alles.  

ALS de tijden die in de bijbel worden genoemd verkort moeten worden, dan moet er in de Bijbel 

wordt geprofeteerd dat ze verkort moesten worden; Bijbels bewijs waaruit blijkt dat de weeen en de 

1260 dagen zullen worden uitgesteld en verkort voordat hun vastgestelde tijd is gekomen. Het is niet 

aannemelijk dat Jesjoea deze woorden sprak als ze niet van te voren waren geprofeteerd.  

Misschien zeg je: "Hoe kan de tijd van oordeel worden verkort wanneer er is geprofeteerd dat die 

een bepaalde tijdspanne zou omvatten?" We hebben daar ook mee geworsteld totdat we keken naar 

de periode van oordeel die werd opgelegd aan het Noordelijke Koninkrijk van Israel. Zij kregen een 

bepaalde periode van verbanning opgelegd: 390 jaar om precies te zijn.  

Ezechiël 4:1-5 1 En u, mensenkind, neem u een tegel, leg die vóór u neer en teken daarop een stad, 

Jeruzalem.2 Sla het beleg ervoor, bouw er een schans tegen, werp er een belegeringsdam tegenaan, 



stel legerkampen ertegen op en zet er rondom stormrammen tegen in.3 En u, neem u een ijzeren 

bakplaat en zet die als een ijzeren muur tussen u en de stad. Houd dan uw blik er vast op gericht: zo 

raakt zij in belegering en zult u haar belegeren. Dit is een teken voor het huis van Israël.4 En u, ga op 

uw linkerzij liggen en leg daarop de ongerechtigheid van het huis van Israël. Zoveel dagen als u erop 

ligt, zult u hun ongerechtigheid dragen.5 En Ík leg u de jaren van hun ongerechtigheid op 

overeenkomstig het aantal dagen: driehonderdnegentig dagen dat u de ongerechtigheid van het huis 

van Israël dragen zult. 

Dus, volgens dit Bijbelgedeelte in Ezechiël, zou het Noordelijke Koninkrijk van Israel na 390 jaren 

moeten worden hersteld. Dan zouden we uitkomen rond 331 voor Chr. omdat de verbanning in 

ongeveer 721 voor Chr. begon. Maar, uit de geschiedenis blijkt dat dat nooit is gebeurd. Was Ezechiël 

dan een valse profeet? Dat zou ik niet zeggen.  

Wat staat er nog meer in de Bijbel waardoor deze dingen voor ons worden verhelderd? In het boek 

Leviticus wordt gesproken over de algemene straf op ongehoorzaamheid aan Gods Wet...  

Leviticus 26:14-16 14 Maar als u niet naar Mij luistert en al deze geboden niet doet,15 als u Mijn 

verordeningen verwerpt en als uw ziel van Mijn bepalingen walgt, zodat u geen enkele van Mijn 

geboden doet door Mijn verbond te verbreken,16 dan zal Ik Zelf dit met u doen:  

En als Hij heeft gezegd wat er met hen zou gebeuren, zegt Hij het volgende...  

Leviticus 26:18 Als u dan ondanks dit alles nog niet naar Mij luistert, dan zal Ik u vanwege uw zonden 

zeven keer erger straffen.  

En nogmaals, drie verzen verderop wordt het nog duidelijker als Hij opnieuw zegt...  

Leviticus 26:21 Als u dan tegen Mij blijft ingaan en niet naar Mij wilt luisteren, dan zal Ik u 

overeenkomstig uw zonden zeven keerharder slaan.  

Dus de straf die zou volgen zou uiteindelijk 7 keer zo groot zijn als in eerste instantie was bepaald. De 

opgelegde straf was 390 jaren volgens Ezechiël. Als we uitgaan van het Bijbelgedeelte in Leviticus en 

dat getal met 7 vermenigvuldigen, dan komen we uit op 2730 jaar. Als we overwegen dat duizend 

jaar als een dag is en een dag als duizend jaar, dan zou dit 2 dagen (tweeduizend jaar) en een derde 

van de straf (in de komende 1000 jaar) zijn. 2730 jaar. Dat doet ons denken aan Hosea 6:1,2.  

Hosea 6:1-2 1 Kom, laten wij terugkeren naar JHWH, want Hij heeft verscheurd, maar Hij zal ons 

genezen; Hij heeft geslagen, maar Hij zal ons verbinden. 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. 

Dus in totaal zijn er 2730 jaar straf. Om uit te vinden waar we dan uitkomen, moeten we er eerst 721 

jaar vanaf halen omdat de straf begint in 721 voor Chr. Er is geen jaar `0´ dus we nemen het 

resterende aantal jaren om te zien wanneer de Vader begon met de vervulling van de profetie van 

Hosea 6:1 en 2. Dat brengt ons bij het jaar 2009. We vinden het interessant dat tussen het jaar 2008 

en 2010 de waarheid van de Torah, de Wet van JHWH, opnieuw globaal onder de aandacht kwam en 

een exponentiele groei kende.  

Maar het gaat erom dat we zien dat de waarschuwing voor de vermenigvuldiging van de straf werd 

gegeven VOORDAT het oordeel zelf werd gegeven. Die waarschuwing kwam al in het boek Leviticus. 

Het kwam LANG voordat het oordeel zelf werd uitgesproken door JHWH bij monde van Ezechiël. Wat 

wil dat zeggen? Dat JHWH vanaf het begin wist dat het oordeel dat bij monde van Ezechiël was 

uitgesproken niet het VOLLEDIGE oordeel zou zijn. JHWH wist dat het totale oordeel veel meer zou 

zijn dan wat door Ezechiël was voorzegd.  



Dat brengt ons bij de vraag; Waarom vermeldde hij niet gewoon de totale som van het oordeel als Hij 

wist hoeveel het uiteindelijk zou worden? Waarom een bepaald aantal jaren voor het oordeel 

noemen, maar vervolgens aangeven dat dit getal wordt vermenigvuldigd met zeven... en dat 

honderden jaren VOORDAT dat oordeel werd uitgeroepen? Waarom een getal noemen, als dat getal 

niet het juiste aantal blijkt te zijn? Waarom moet het worden gecombineerd met andere verzen die 

honderden jaren eerder werden gegeven, om daarmee tot het juiste aantal te komen? Zou het 

hierom kunnnen zijn...  

Spreuken 25:2 Het is Gods eer een zaak verborgen te houden, maar de eer van koningen een zaak te 

doorgronden. 

En dat brengt ons in het hier en nu. Waarom zou Hij een bepaald aantal jaren van oordeel noemen, 

die aan het einde zullen plaatsvinden, maar vervolgens zeggen dat die periode zal worden ingekort? 

Waarom niet gewoon vanaf het begin het totale aantal jaren noemen? Waarom zeggen dat iets zal 

worden ingekort? Is dat niet juist in strijd met hetgene wat al is geprofeteerd? Wordt daarmee niet 

BEWEZEN dat datgene wat was voorzegd….. onjuist was? Waarom niet het juiste aantal jaren 

noemen in de eerste profetie? Ik weet zeker dat Ezechiël deze dingen ook heeft gedacht. Ook al was 

Ezechiël er niet bij om het einde van de 390 jaar, waarover hij had geprofeteerd, mee te maken, ik  

weet zeker dat veel mensen Ezechiël als een valse profeet zagen toen er niets gebeurde. Of  

misschien dachten ze dat hij een beetje gestoord was. Gewoon omdat datgene wat hij had gezegd 

niet uitkwam.  

Dus wat is het verschil tussen het oordeel dat is gegeven aan het Noordelijke Koninkrijk en het 

oordeel van de eindtijd? Het verschil is dat we weten dat het gegeven oordeel voor het Noordelijke 

Koninkrijk volgens Torah zeven keer zou worden vermenigvuldigd. We weten niet hoe de eindtijd 

verkort zal worden of met hoeveel tijd het zal worden verkort.  

Dus als je geen rekening houdt met wat er in de Torah staat, en je dan de profetie van Ezechiël leest, 

dan zou je kunnen denken dat Ezechiël een valse profeet is. Maar wat moeten we met de periode 

van 1260 dagen die zal worden verkort? Jesjoea zei zelf dat ze zou worden verkort. Het staat in Matt. 

24:22 en Marcus 13:20 waar Hij dit direct zegt na zijn opmerking over de dag waarin de gruwel van 

de verwoesting zal worden opgericht. Het probleem is dat het erop lijkt dat er geen andere 

bijbelgedeelten zijn waarin staat dat die dagen zullen worden verkort. In feite staat er op meerdere 

plaatsen dat deze dagen van aanzienlijke lengte zullen zijn. We hebben niets om aan te tonen dat ze 

zullen worden verkort of uitgesteld. Of toch? 

Op dit punt hebben we iets interessants gevonden dat het overwegen waard is. Het is iets dat we al 

hebben gelezen maar omdat de betekenis daarvan is verzegeld heeft niemand serieus overwogen 

hoe dit een rol kan spelen in het einde. Maar het is aannemelijk dat hierin de sleutel ligt tot het 

begrijpen van het verkort worden van de 1260 dagen.  

Openbaring 10:1-4 1 En ik zag een andere sterke Engel uit de hemel afdalen. Hij was bekleed met 

een wolk en boven Zijn hoofd was een regenboog. Zijn gezicht was als de zon, en Zijn voeten waren 

als zuilen van vuur. 2 En Hij had in Zijn hand een boekje, dat geopend was. En Hij zette Zijn 

rechtervoet op de zee en Zijn linker op de aarde. 3 En Hij riep met een luide stem, zoals een leeuw 

brult. En toen Hij geroepen had, lieten de zeven donderslagen hun stemmen horen. 4 En toen de 

zeven donderslagen hun stemmen hadden laten horen, stond ik op het punt ze op te schrijven. Maar 

ik hoorde een stem uit de hemel tegen mij zeggen: Verzegel wat de zeven donderslagen gesproken 

hebben en schrijf dat niet op. 



Er is nauwelijks geraden naar wat de zeven donderslagen hebben gezegd. Gewoon omdat er geen 

aanwijzing voor lijkt te zijn. Er staan in de context geen aanwijzingen die ons aanwijzingen geven over 

welk onderwerp ze hebben gesproken. Maar bedenk wat er onmiddellijk na deze verzen gebeurt.  

Openbaring 10:5-7 (WV) 5 Toen hief de engel die ik op de zee en het land zag staan, zijn rechterhand 

op naar de hemel;6 hij zwoer bij Hem die leeft tot in alle eeuwigheid, die de hemel, de aarde en de 

zee met alles wat zij bevatten geschapen heeft, en hij riep: ‘Er zal geen uitstel meer zijn! 7 Als de tijd 

is aangebroken voor de zevende engel om op de trompet te blazen, dan zal het geheime raadsbesluit 

van God in vervulling gaan, zoals Hij het heeft geopenbaard aan zijn dienstknechten, de profeten.’  

Let op dat de engel zegt dat er geen uitstel MEER zal zijn. Dat roept de vraag op: "Wat is er dan 

uitgesteld?" Als hij zegt dat er niet MEER uitstel zal zijn, dan moet er op de een of andere manier al 

wel uitstel zijn geweest. Maar, tot op dit punt hebben we alle gebeurtenissen in Openbaring zien 

gebeuren zonder een aanwijzing dat iets wordt verhinderd of uitgesteld. Ook al geven we toe dat 

Openbaring niet lijkt te zijn geschreven in chronologische volgorde, toch kunnen we geen verzen 

vinden die enig aanknopingspunt geven dat iets tot op dit punt is aangehouden. Johannes schreef 

gewoon alles op wat hij zag en het lijkt erop dat alles geleidelijk plaatsvond. 

Er zijn mensen die wijzen op het 5e zegel en aangeven dat daar een uitstel was. Er staat…  

Openbaring 6:9-11 9 En toen het Lam het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen 

van hen die geslacht waren omwille van het Woord van God, en omwille van het getuigenis dat zij 

hadden. 10 En zij riepen met luide stem: Tot hoelang, heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en 

wreekt U ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen? 11 En aan ieder van hen werd een lang wit 

gewaad gegeven. En tegen hen werd gezegd dat zij nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het 

aantal van hun mededienstknechten en hun broeders, die evenals zij gedood zouden worden, 

volledig zou zijn geworden. 

Het is waar dat de gelovigen hier wordt gevraagd om te wachten, maar dit is geen aanwijzing dat iets 

zou zijn uitgesteld. Er staat gewoon dat deze gelovigen moeten wachten tot de vastgestelde tijd van 

het einde. Ze moeten wachten op het uiteindelijke oordeel als hun bloed wordt gewroken. Dat is de 

strijd van Armageddon en niet de verdrukking.  Als we kijken naar de reden waarom ze moeten 

wachten, dan zien we dat ze moeten wachten tot hun mede-gelovigen zullen worden vermoord, net 

als zij. Hun mede-dienaars worden vermoord IN de verdrukking. Wanneer is die tijd vervuld? Dat 

gebeurt als de autoriteit van de antichrist wordt afgenomen bij Armageddon. We weten uit 

Openbaring 13 dat hij de autoriteit krijgt om de heiligen te overwinnen! 

Openbaring 13:5-7 5 En het werd een mond gegeven om grote woorden en godslasteringen te 

spreken, en het werd macht gegeven om dit tweeënveertig maanden lang te doen. 6 En het opende 

zijn mond om God te lasteren, om Zijn Naam te lasteren en Zijn tent en hen die in de hemel wonen. 

7 En het beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen en om hen te 

overwinnen, en hem werd macht gegeven over elke stam, taal en volk. 

Dus aan deze mensen wordt gezegd dat ze nog wat langer moeten wachten op de VOLEINDIGING van 

de dagen van de antichrist. Deze dag, het einde, blijft gelijk. Dus ongeacht wanneer de dagen van de 

antichrist beginnen, deze mensen onder het altaar moeten wachten tot zijn dagen voorbij zijn. Dit 

vers laat ons dus geen uitstel zien in wat aan Johannes geopenbaard is. Er staat alleen dat ze moeten 

wachten tot het einde, de slag bij Armageddon.  

Dus, ook al lijkt Openbaring niet in chronologische volgorde te zijn geschreven, waarom zegt de engel 

dat er geen uitstel MEER zal zijn? Zou dit een aanwijzing kunnen zijn voor wat de zeven donderslagen 



hebben gezegd in het vorige vers? Kan het zijn dat zij hebben beschreven hoe alles verloopt tot op 

dat moment in een vertraagd tijdschema? Kan het zijn dat de zeven donderslagen de uitleg hebben 

gegeven van de woorden van Jesjoea over het inkorten van de dagen?  

Jesjoea gaf nooit duidelijk aan met hoeveel dagen de tijd zou worden ingekort. Ook zei Hij niet HOE 

de tijd zou worden ingekort. Toch hebben velen van ons zich blindgestaard op Zijn weinige, maar 

mogelijk zeer belangrijke, woorden over de dagen die ingekort worden. We hebben maar weinig acht 

geslagen op de mogelijke bijkomstigheden van de woorden die Hij sprak. We hebben maar weinig 

aandacht besteed aan de impact die deze woorden kunnen hebben op ons begrip van de eindtijd. 

Het is heel goed mogelijk dat veel mensen de 390 jaren van de profetie van Ezechiël verkeerd hebben 

begrepen door ze niet met zeven te vermenigvuldigen; kan het zo zijn dat we de 1260 niet goed 

hebben begrepen doordat we die jaren niet hebben ingekort op basis van de woorden van Jesjoea?  

We moeten goed begrijpen dat Jesjoea het heeft over het tijdschema van Daniel waarvan de dagen 

ingekort zouden worden.  

Mattheus 24:15 15 Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarover gesproken is door de 
profeet Daniël, zult zien staan op de heilige plaats – laat hij die het leest, daarop letten! – 
 
Laten we wel wezen, elke keer als we aan de eindtijd denken, worden de 1260 dagen of de 42 

maanden ter tafel gebracht en besproken. We denken er nooit aan om ze in te korten, ook al zei 

Jesjoea dat ze zouden ingekort.  

Als wij denken aan iets dat wordt ingekort, dan denken we gewoonlijk dat die inkorting plaatsvindt 

doordat er aan het einde een stuk wordt afgehaald. Dat betekent dus dat het op het gewone tijdstip 

begint maar dat het vervolgens wordt ingekort of afgekapt voordat het einde komt. Zijn de woorden 

van Jesjoea niet altijd op die manier uitgelegd? Er wordt verondersteld dat de dagen op de een of 

andere manier aan het einde van de verdrukking zullen worden ingekort.  

Maar wat betreft de verdrukking laat Openbaring 10:7 zien dat het einde op hetzelfde tijdstip blijft.   

Openbaring 10: 6,7 (WV) 6 hij zwoer bij Hem die leeft tot in alle eeuwigheid, die de hemel, de aarde 

en de zee met alles wat zij bevatten geschapen heeft, en hij riep: ‘Er zal geen uitstel meer zijn! 7 Als 

de tijd is aangebroken voor de zevende engel om op de trompet te blazen, dan zal het geheime 

raadsbesluit van God in vervulling gaan, zoals Hij het heeft geopenbaard aan zijn dienstknechten, de 

profeten.’  

Dat laat zien dat de tijd aan het begin wordt ingekort, en niet aan het eind. Het tegenovergestelde 

van wat we altijd hebben gedacht.  

Let op dat er in vers 7 staat...  

“het geheime raadsbesluit van God in vervulling gaan, zoals Hij het heeft geopenbaard aan zijn 

dienstknechten, de profeten.”  

Dus waar in de profeten wordt gesproken over uitstel van de vervulling die nog moet plaatsvinden?  

Habakuk 2:3 Voorzeker, het visioen wacht nog op de vastgestelde tijd, aan het einde zal Hij het 

werkelijkheid maken.  Hij liegt niet. Als Hij uitblijft, verwacht Hem, want Hij komt zeker, Hij zal niet 

wegblijven. 

Daniel 11:33-35 33 De verstandigen onder het volk zullen velen onderwijzen. Zij zullen struikelen 

door zwaard en vlam, door gevangenschap en beroving – dagenlang. 34 Wanneer zij struikelen, 

zullen zij met weinig hulp geholpen worden. Velen zullen zich echter met vleierijen bij hen voegen. 



35 Van de verstandigen zullen er struikelen, om hen te louteren, te reinigen en zuiver wit te maken, 

tot de tijd van het einde, want het wacht nog tot de vastgestelde tijd. 

En ook...  

Jesaja 48: 9 Omwille van Mijn Naam stel Ik Mijn toorn uit, omwille van Mijn roem zal Ik Mij 

bedwingen, u ten goede, zodat Ik u niet zal uitroeien. 

Dus we kunnen met zekerheid zeggen dat het door de profeten is voorzegd. Zelfs Paulus legt Jesaja 

10:22,23 op een soortgelijke manier uit.  

Romeinen 9:27, 28 27 En Jesaja roept over Israël uit: Al zou het getal van de Israëlieten zijn als het 

zand van de zee, slechts het overblijfsel zal behouden worden.28 Want Hij voltooit een zaak en 

handelt die af in gerechtigheid. De Heere immers zal metterdaad Zijn zaak snel afhandelen op de 

aarde. 

Dat komt overeen met dat de Engel zegt dat het begin is uitgesteld. Vers 6 en 7 in Openbaring 10 

laten ons zien dat het niet begint zoals is voorzegd, maar dat het wel zal eindigen zoals is voorzegd. 

Dat wordt bevestigd door wat er in Openbaring 9:15 wordt gezegd over de 2e van de drie ‘wee u’-s 

van de verdrukking....  

Openbaring 9:15 En de vier engelen werden losgemaakt. Zij waren in gereedheid gehouden tegen 

het uur en de dag en de maand en het jaar dat zij het derde deel van de mensen zouden doden.  

Dus het uur, de dag, maand en het jaar van de tweede wee zijn onveranderd. Veel mensen geloven 

dat dit vlak voor het einde zal plaatsvinden. Nogmaals, daarbij wordt er vanuit gegaan dat het begin 

van de verdrukking zal worden infgekort. Niet het einde.  

Maar ons rest nog steeds de vraag hoeveel tijd er dan wordt afgehaald van de gegeven 1260 dagen? 

Kan het zijn dat het hier om het tegenovergestelde gaat van wat het Noordelijke Koninkrijk kreeg? 

Het oordeel dat over het Noordelijke Koninkrijk werd uitgeroeopen was slechts een zevende van het 

totaal wat ze moesten lijden. Slechts een zevende.  

Dus nogmaals, slechts een fractie van hun totale oordeel werd door Ezechiël geopenbaard aan het 

Huis van Israel. En zij moesten het vermenigvuldigen met verzen uit Leviticus om de complete som te 

krijgen. Zou het omgekeerde in de eindtijd kunnen plaatsvinden? Hebben wij het totale aantal dagen 

ontvangen tot aan het laatste Oordeel? En moeten we net als het Noordelijke Koninkrijk ook het een 

en ander uitzoeken? Zou dit een Spreuken 25:2 situatie kunnen zijn?  

Spreuken 25:2 Het is Gods eer een zaak verborgen te houden, maar de eer van koningen een zaak te 

doorgronden. 

Jesjoea  zei dat deze dagen zouden worden ingekort. Maar hoeveel worden ze ingekort? Moeten we 

ze uitsplitsen om uit te vogelen wat het aantal dagen zal zijn, net zoals het Noordelijke Koninkrijk 

haar dagen moest vermenigvuldigen?  

Als dat zo is, door welk getal moeten deze dagen dan worden gedeeld? Zou het ook om het getal 7 

gaan? Als dat zo is, dan zou het aantal dagen van de antichrist worden ingekort van 1260 dagen tot 

slechts 180 dagen. Slechts 180 dagen. Dat is toch raar? Dus als dit klopt zou de Antichrist slechts 180 

dagen de heerschappij voeren over zijn koninkrijk. Dat komt overeen met wat we lezen in het boek 

Esther over Ahasveros.  

Esther 1:1 1 Het gebeurde in de dagen van Ahasveros – hij is de Ahasveros die regeerde van India af 

tot Cusj toe over honderdzevenentwintig gewesten. 2 In die dagen, toen koning Ahasveros op zijn 



koninklijke troon zat die in de burcht Susan was, 3 in het derde jaar van zijn regering, richtte hij een 

maaltijd aan voor al zijn vorsten en dienaren. De legerbevelhebbersvan Perzië en Medië, de edelen 

en de vorsten van de gewesten waren bij hem, 4 terwijl hij vele dagen lang de rijkdom en luister van 

zijn koninkrijk liet zien, en de glansrijke luister van zijn grootheid, honderdtachtig dagen. 

We vinden het interessant op welk tijdstip deze 180 dagen hier in Esther beginnen. In vers 3 staat dat 

het in de derde jaar van de regering van de koning was, waarin hij een banket hield dat zes maanden 

duurde. Het is interessant dat de regering van de antichrist, die dan zes maanden/ 180 dagen duurt, 

direct na het derde jaar van de totale tijdsperiode van de 1260 dagen zal beginnen. Het eind blijft 

gelijk.  

Als we de dagen van de Antichrist delen door 7 dan gaan we van 42 maanden terug naar slechts 6 

maanden. 6. Het getal van de mens. Gedurende zesduizend jaar heeft het merendeel van de 

mensheid ervoor gekozen om de wegen van de Schepper af te wijzen om menselijke inzettingen te 

volgen.  

Nu zullen ze worden overgegeven aan hun verlangens en worden gedwongen om menselijke wegen 

te volgen.  

Geloof me als ik zeg dat dit …. gewoon verkeerd…. klinkt. Als je net zoals wij denkt, dan denk je 

waarschijnlijk dat het niet logisch is dat de dagen worden teruggebracht tot EEN ZEVENDE van het 

gegeven aantal. Het lijkt vreemd dat ze tot dat getal zouden worden teruggebracht. En dat vinden wij 

ook. We kunnen alleen maar zeggen dat we WEL een parallel zien met het zevende deel voor het 

Noordelijke Koninkrijk en de parallel in Esther. Dus het is niet meteen uitgesloten op basis van 

bijbelse uitleg.  

Ook zullen er mensen zijn die zeggen “Maar wordt hiermee niet nog steeds aangetoond dat alle 

profetieen over de duur van de verdrukking vals zijn?” Eigenlijk niet. De dingen die zijn vermeld over 

de verdrukking gaan over een oordeel dat is verdiend. Het hoeft niet persé te worden uitgevoerd. Dit 

is TOEGESTAAN op basis van wat geprofeteerd is. Hij kan genadig zijn en ze niet het volledige getal 

geven. Dat betekent dat de 1260 dagen door de mens zijn verdiend, maar vanwege de genade van  

JHWH, kort hij de tijd in.  

En, als we erover nadenken, en de dagen slechts worden verkort met een dag of 36 maanden, maakt 

dat dan wat uit? Als ze worden ingekort met WAT VOOR getal DAN OOK, maakt dat de profetieen 

over de dagen van de antichrist “vals”? We weten dat de Antichrist wordt overwonnen bij de 

wederkomst van Jesjoea. En we weten dat de dagen van zijn regering zijn aangewezen als 1260. 

Maar, Jesjoea zei...  

Marcus 13:20 En als de Heere die dagen niet ingekort had, zou er geen vlees behouden worden; 

maar ter wille van de uitverkorenen, die Hij heeft uitverkoren, heeft Hij die dagen ingekort. 

Dus of het nu een dag is of 36 maanden, Zijn genade en geduld staan hem toe niet de volledige straf 

van de verdrukking toe te passen.  

Dus daarmee worden het geen valse profetieen. Het laat alleen maar zien dat JHWH echt genadig is. 

Zijn genade en geduld zorgen ervoor dat hij de straf uitstelt. Hij heeft de straf al eerder uitgesteld. 

Heel vaak heeft Hij Zjin profeten gestuurd om Zijn volk te waarschuwen dat ze zich moesten bekeren. 

Moest Hij dat doen? Nee. In de Torah staat wat er gaat gebeuren als Zijn volk ongehoorzaam is. Hij 

had het daarbij kunnen laten. 



Maar Hij strekte Zich voortdurend uit naar Zijn volk in de hoop dat Hij de verdiende straf, die hen 

boven het hoofd hing, helemaal kon wegdoen.  

Amos 4:6-12 6 Daarom heb Ík u ook schone tanden gegeven in al uw steden, gebrek aan brood in al 

uw woonplaatsen.Toch hebt u zich niet tot Mij bekeerd,spreekt de HEERE.7 En Ík heb zelfs de regen u 

onthouden,nog wel drie maanden voor de oogsttijd. Ik heb het laten regenen op de ene stad, maar 

op de andere stad liet Ik het niet regenen. Het ene stuk land werd beregend, maar het stuk waarop 

geen regen viel, verdorde. 8 Twee, drie steden wankelden naar een andere stad om water te drinken, 

maar zij werden niet verzadigd. Toch hebt u zich niet tot Mij bekeerd, spreekt de HEERE. 9 Ik heb u 

geslagen met korenbrand en met meeldauw. De sprinkhanen vraten uw talrijke tuinen, wijngaarden, 

vijgenbomen en olijfbomen op. Toch hebt u zich niet tot Mij bekeerd, spreekt de HEERE. 10 Ik heb de 

pest naar u toegestuurd, zoals Ik eens bij Egypte deed. Ik heb uw jongemannen met het zwaard 

gedood, terwijl uw paarden werden buitgemaakt. Ik heb de stank van uw legerkampen in uw neus 

doen opstijgen. Toch hebt u zich niet tot Mij bekeerd, spreekt de HEERE. 11 Ik heb u ondersteboven 

gekeerd, zoals God Sodom en Gomorra ondersteboven keerde; u werd als een stuk brandhout dat 

aan de vlammen ontrukt is, maar u hebt zich niet tot Mij bekeerd, spreekt de HEERE. 12 Daarom zal 

Ik zó met u handelen, Israël, dat Ik u dit zal aandoen. Maak u gereed om uw God te ontmoeten, 

Israël! 

Vijf keer zei JHWH “toch hebt u zich niet tot Mij bekeerd”. Ook al stuurde Hij moeilijke tijden om 

ervoor te zorgen dat ze zich zouden bekeren, dat stelt niet zo veel voor in vergelijking met Zijn wraak 

die komen zal. Hij had zijn oordeel kunnen sturen op het moment dat ze in opstand kwamen. Maar, 

Hij is genadig zoals in de Bijbel staat geschreven.  

Exodus 34:6  Toen de HEERE bij hem voorbijkwam, riep Hij: HEERE, HEERE, God, barmhartig en 

genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw, 

Psalm 86:15  Maar U, Heere, bent een barmhartig en genadig God, geduldig en rijk aan 

goedertierenheid en trouw. 

Joel 2:13 En scheur uw hart en niet uw kleren. Bekeer u tot de HEERE, uw God, want Hij is genadig en 

barmhartig, geduldig en rijk aan goedertierenheid, en Hij heeft berouw over het kwaad. 

Jona 4:2 Hij bad tot de HEERE en zei: Och HEERE, waren dit mijn woorden niet toen ik nog in mijn 

eigen land was? Daarom ben ik het voor geweest door naar Tarsis te vluchten! Want ik wist dat U 

een genadig en barmhartig God bent, geduldig en rijk aan goedertierenheid, Die berouw heeft over 

het kwaad. 

2 Petrus 3:9 De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), 

maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering 

komen. 

Zelfs hier in 2 Petrus zien we dat Hij wacht om Zijn volk de tijd te geven om tot bekering te komen. In 

de hoop dat ze tijdens die tijd van uitstel zouden terugkeren, voordat het te laat is. En vanwege zijn 

genade zien we de woorden van Jesjoea...  

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.  

Niemand zou overleven als de dagen niet zouden worden ingekort. Het heeft allemaal met Zijn 

genade te maken. En daarom werden de dagen ingekort. Jesjoea zei 2000 jaar geleden al dat ze 

zouden worden ingekort. Dus het moet ons niet verbazen. Toch hebben we allemaal vaak over die 



woorden heengelezen en ze nauwelijks ter harte genomen. Tenminste, niet genoeg om naar hun 

werkelijke betekenis te zoeken.  

Het is Zijn verlangen dat iedereen tot bekering komt en niet verloren gaat. En daarom zullen de 

dagen worden ingekort. En net zoals er een proces voor nodig was om de verbanning van het 

noordelijike koninkrijk te begrijpen, is het aan ons om uit te zoeken met hoeveel tijd de 1260 dagen 

zullen worden ingekort, omdat Jesjoea zei dat dat zou gebeuren. Maar met hoeveel tijd ze ook zullen 

worden ingekort, het lijkt erop dat het iets is dat we moeten proberen te begrijpen.  

We weten dat de geschiedenis zich herhaalt. Er staat immers in de Bijbel...  

Prediker 1:9 Wat er geweest is, dat zal er weer zijn. Wat er plaatsvindt, dat zal weer plaatsvinden. Er 

is niets nieuws onder de zon. 

Met die kennis zou het niemand moeten verbazen dat het kan gebeuren dat iets dat tegen de ene 

generatie is gezegd ook van toepassing is op een andere generatie. Bedenk wat er tegen Ezechiël 

werd gezegd.  

Ezechiël 12:21-25 21 Het woord van JHWH kwam tot mij: 22 Mensenkind, wat is dat voor een 

spreekwoord daar bij u in het land van Israël: De dagen verstrijken en elk visioen gaat verloren? 23 

Daarom, zeg tegen hen: Zo zegt de Heere JHWH: Ik zal dit spreekwoord doen ophouden, zodat men 

het in Israël niet meer als spreekwoord blijft gebruiken. Spreek daarentegen tot hen: De dagen zijn 

genaderd en de inhoud van elk visioen! 24 Want te midden van het huis van Israël zal er geen enkel 

vals visioen of vleiende waarzegging meer zijn. 25 Want Ík, JHWH, zal spreken. Het woord dat Ik zal 

spreken, zal in vervulling gaan. Het wordt niet langer uitgesteld, want in uw dagen, opstandig huis, 

zal Ik een woord spreken en het ten uitvoer brengen, spreekt de Heere JHWH… 

Ezechiël 12:26-27 26 Het woord van JHWH kwam tot mij: 27 Mensenkind, zie, die van het huis van 

Israël zeggen: Het visioen dat hij ziet, geldt voor over vele dagen, hij profeteert over verre tijden. 

Ezechiël 12:28 “Daarom, zeg tegen hen: Zo zegt de Heere JHWH: Geen van Mijn woorden zal nog 

uitgesteld worden. Het woord dat Ik gesproken heb, zal in vervulling gaan, spreekt de Heere JHWH”  

Dus welke profetie zou volgens de mensen in de nabije toekomst worden vervuld? Waarover spreken 

vers 26 en 27?  Het gaat over het onmiddellijke oordeel over de mensen. Lees de verzen 1 tot 20 

door en kijk zelf maar.  

Dus zou dit van toepassing kunnen zijn op de dagen waarin wij leven? Kan dit van toepassing zijn op 

het onderwerp waarover wij hier praten? Kan de geschiedenis zich herhalen met het oog op het 

oordeel van zijn volk? Heeft hij dat oordeel vertraagd vanuit zijn genade en is die inkorting bijna 

afgelopen? Zou dit iets kunnen zijn dat we moeten overwegen als referentie van hoe dingen kunnen 

gebeuren?  

Of de geschiedenis zich zal herhalen onder deze omstandigheden moeten we maar afwachten. Maar, 

we vinden het erg interessant dat er al eerder dingen zijn uitgesteld zoals vers 28 laat zien. En het is 

interessant om te zien hoeveel van wat wordt gezegd over de mensen in de tijd van Ezechiël lijkt op 

de dingen die wij vandaag de dag zien.  

Maar nogmaals, dat we zien dat JHWH Zijn wraak uitstelt is iets dat wel vaker voorkomt in de bijbel, 

zoals we al hebben laten zien. Het feit dat Hij Zijn profeten stuurde om Zijn volk terug te halen, laat 

Zijn genade zien, omdat Hij Zijn oordeel niet meteen stuurde.  



De vraag die we nu kunnen stellen is hoe dit van invloed zal zijn op de dagen van de twee getuigen? 

Er zijn meerdere, verschillende visies op wie de twee getuigen zijn. En voor elke visie zijn goede 

argumenten. Het zou gaan om de twee huizen van Israel, of om twee afzonderlijke individuen. Maar, 

wie het ook zullen zijn, de dagen van de twee getuigen lijken direct te maken te hebben met de 

ingekorte dagen van de antichrist. Volgens Openbaring 11 zijn hun dagen van getuigenis net zo lang 

als de regering van de antichrist.  

Openbaring 11: 3 En Ik zal Mijn twee getuigen macht geven, en zij zullen, in rouwkleding gekleed, 

twaalfhonderdzestig dagen lang profeteren.  

Het lijkt erop dat deze dagen van de twee getuigen op de een of andere manier nauw zijn verbonden 

met de dagen van de antichrist als hij de twee getuigen zal overmeesteren aan het einde van hun 

bediening. Hoe alles precies zal uitwerken moeten we nog gaan zien.  

Er zijn mensen die geloven dat als alles gaat beginnen de tijd zal komen dat koningen, generaals en 

NOG vele anderen zichzelf ondergronds schuil zullen houden. Dat zou de tijd van het 6e zegel zijn.  

Openbaring 6:12-14 12 En ik zag toen het Lam het zesde zegel geopend had, en zie, er kwam een 

grote aardbeving, en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed, 13 en de 

sterren van de hemel vielen op de aarde, zoals een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt als hij door 

een harde wind wordt geschud. 14 En de hemel week terug als een boekrol die wordt opgerold. En 

alle bergen en alle eilanden werden van hun plaats gerukt. 

Openbaring 6:15-17 15 En de koningen van de aarde, de groten, de rijken, de oversten over duizend, 

de machtigen en alle slaven en vrije mensen verborgen zich in de grotten en tussen de rotsen in de 

bergen. 16 En zij zeiden tegen de bergen en de rotsen: Val op ons en verberg ons voor het aangezicht 

van Hem Die op de troon zit, en voor de toorn van het Lam. 17 Want de grote dag van Zijn toorn is 

aangebroken en wie kan dan staande blijven? 

Veel mensen veronderstellen dat het 6e zegel de wederkomst van Jesjoea betekent omdat de 

mensen zeggen verberg ons voor het aangezicht van Hem Die op de troon zit, en voor de toorn van 

het Lam!” Maar dit is niet de wederkomst van Jesjoea. Sommigen van de mensen die zich verstoppen 

zijn dezelfde personen die tegen Jesjoea zullen vechten als Hij terugkomt bij de strijd van 

Armageddon.  

Openbaring 16:14 Dit zijn namelijk de geesten van de demonen, die tekenen doen en die uitgaan 

naar de koningen van de aarde en van de hele wereld, om hen te verzamelen voor de oorlog van de 

grote dag van de almachtige God. 

En vers 16  

Openbaring 16:16 En hij verzamelde hen op de plaats die in het Hebreeuws Armageddon wordt 

genoemd.  

Dus ze kunnen zich niet verstoppen als ze met Jesjoea moeten vechten bij Zijn wederkomst.  

Dit 6e zegel zou de gebeurtenis kunnen zijn die ervoor zorgt dat de eerste vier trompetten klinken, 

en dat zou allemaal op een dag kunnen gebeuren. Meteen daarop zal de vijfde trompet volgen.  

Aan het begin van de trompetten zien we dat een engel een wierookvat op de aarde gooit. Of dit nu 

om iets fysieks of iets geestelijks gaat; het is de aftrap van de gebeurtenissen voor de trompetten.  

Openbaring 8:5 En de engel nam het wierookvat en vulde dat met het vuur van het altaar en wierp 

het op de aarde, en er kwamen stemmen, donderslagen, bliksemstralen en een aardbeving. 



Er zijn twee visies over wanneer het 6e zegel zal plaatsvinden. Er zijn mensen die geloven dat 

daardoor de weeen zullen beginnen. Anderen geloven dat het de gebeurtenis kan zijn die ervoor 

zorgt dat de regering van de Antichrist begint. Ze geloven dat zijn regering op een Pascha begint.  

Er zijn mensen die wellicht zeggen “Maar dit kan niet de juiste tijd zijn omdat er nog geen tempel is 

opgericht. En er MOET een tempel zijn voor de antichrist.” Maar dit hoeft geen tempel van steen te 

zijn. Het kan net zo goed een tent zijn zoals de Tent van Ontmoeting die tijdens het leiderschap van 

Mozes werd gemaakt.  

In eerste instantie was het een worsteling om te veronderstellen dat de weeen en  de verdrukking 

slechts een jaar zouden duren. Maar, we begonnen een aantal interessante overeenkomsten te zien. 

Eén is de mogelijke uitleg dat de bediening van Jesjoea slechts iets meer dan een jaar duurde. Dat 

komt overeen met het feit dat het Paaslam een jaar oud moest zijn. En daarom was Jesjoea, het lam 

van JHWH, slechts één jaar in Zijn bediening. Er zijn meerdere redenen waarom sommigen deze visie 

overwegen en ook al is het nog niet uitgekristalliseerd, toch vinden we het erg interessant. Het idee 

is dat Zijn bediening even voor de Voorjaarsfeesten begon en ten einde liep bij de Voorjaarsfeesten 

in het jaar daarop. Dus eigenlijk van Pascha tot Pascha.  

Een andere visie is dat het allemaal begon in de lente, net zoals het tijdstip waarop JHWH Zijn volk 

bevrijdde uit Egypte. Toen gingen ze het huwelijksverbond aan op Sjavoe’ot. Gedurende een jaar was 

er geen oorlog. Dat komt overeen met Deuteronomium 24:5.  

Deuteronomium 24:5 Wanneer een man pas een vrouw  genomen heeft, mag hij niet met het leger 

uittrekken, en mag men hem geen enkele verplichting opleggen. Een jaar lang zal hij vrij zijn ten 

behoeve van zijn huis zodat hij zijn vrouw, die hij genomen heeft, kan verblijden. 

Toen dat jaar voorbij was, stuurden ze verspieders om zich voor te bereiden op de oorlog. Datzelfde 

zou ook in de eindtijd kunnen gebeuren.  

Dus zou Jesjoea kunnen komen en de gemeente van Philadelphia meenemen naar de plaats die is 

voorbereid en bij hen verbijven gedurende een jaar, conform Deuteronomium 24:5. Waarna hij zijn 

spionnen/ getuigen erop uit stuurt om Zich voor te bereiden op de strijd? Laten we niet vergeten dat 

ook Jozua slechts twee verspieders stuurde. 

Deze gebeurtenis die de gemeente van Philadelphia betreft is niet de opstanding. Het is gewoon een 

transitie van de ene plaats naar de andere. De opstanding vindt plaats voor ALLE gelovigen, vlak voor 

de Strijd van Armageddon. Dit gaat alleen om de gemeente van Philadelphia die wordt meegenomen 

naar de daarvoor bereidde plaats.  

De andere gemeenten gaan door een tijd van reiniging. 

Daniel 11:31-32 31 Dan zullen er uit hem krachtige armen voortkomen. Die zullen het 

heiligdom en de vesting ontheiligen en het steeds terugkerende offer wegnemen en de 

verwoestende gruwel opstellen. 32 En hen die goddeloos handelen tegen het verbond, zal hij doen 

huichelen door vleierijen. Het volk echter, zij die hun God kennen, zullen zij grijpen, en zij zullen hun 

wil ten uitvoer brengen. 

Daniel 11:33-35 33 De verstandigen onder het volk zullen velen onderwijzen. Zij zullen struikelen 

door zwaard en vlam, door gevangenschap en beroving – dagenlang. 34 Wanneer zij struikelen, 

zullen zij met weinig hulp geholpen worden. Velen zullen zich echter met vleierijen bij hen voegen. 

35 Van de verstandigen zullen er struikelen, om hen te louteren, te reinigen en zuiver wit te maken, 

tot de tijd van het einde, want het wacht nog tot de vastgestelde tijd. 



Daniel 12:10 WV Velen zullen gezift, gezuiverd en gelouterd worden, maar de kwaden zullen kwaad 

blijven doen. Maar terwijl de kwaden er niets van zullen begrijpen, zullen de wijzen inzicht krijgen 

We hebben nog een parallel gevonden die past bij de uitleg dat de eindtijd slechts een jaar zal duren.  

Jesaja 34:8 Want het zal zijn de dag van de wraak van JHWH, het jaar van de afrekening om de 

rechtszaak van Sion.  

“Een jaar van afrekening”. Hoe vaak hebben we dit vers niet gelezen in Jesaja 34 en geprobeerd hoe 

dit past binnen de wetenschap dat de eindtijd drie en een half jaar zal duren. Maar nu wij overwegen 

dat die dagen zullen worden ingekort, lijkt dit vers in Jesaja wat logischer te worden. Het woord dat 

hier wordt gebruikt voor afrekening, staat alleen hier in Jesaja. Maar de stam van het woord staat 

ook in Hosea.  

Hosea 9:7 7 De dagen van de vergelding zijn gekomen. De dagen van de afrekening zijn gekomen. 

Israël zal het weten. De profeet is dwaas, de man met de geest is krankzinnig. Vanwege de grootheid 

van uw ongerechtigheid is ook de vijandschap groot. 8 De wachter van Efraïm is met mijn God, een 

profeet vindt de strik van de vogelvanger op al zijn wegen, vijandschap zelfs in het huis van zijn God. 

Kunnen al deze dingen die we noemen samen worden gevoegd tot een jaar van afrekening? De 

dagen van vergelding?  

Maar we zien dat Jesaja het ook op twee andere plaatsen over een periode van een jaar heeft.  

Jesaja 61:2 …om uit te roepen het jaar van het welbehagen van JHWH en de dag van de wraak van 

onze God; om alle tre urenden te troosten;  

Jesaja 63:4 Want de dag van de wraak was in Mijn hart, het jaar van Mijn verlosten was gekomen. 

Iets wat wellicht overeenkomt met het 6e zegel uit Openbaring 6.  

Openbaring 6:12 WV Ik bleef toekijken. Toen het lam het zesde zegel verbrak, ontstond er een 

hevige aardbeving. De zon werd zwart als een harige zak en de maan werd helemaal (ο′λη) rood als 

bloed. 

De “hele” maan. Dit zou gewoon kunnen gaan over de volle maan in het midden van de Hebreeuwse 

maand. En dat is toevallig de eerste dag van Soekot of de eerste dag van Ongezuurde Broden. 

Hierover had Jesjoea het wellicht toen Hij het volgende zei.  

Mattheus 24:37 37 Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen 

zijn.38 Want zoals ze bezig waren in de dagen voor de zondvloed met eten, drinken, trouwen en ten 

huwelijk geven, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging,39 en het niet merkten, totdat de 

zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.40 Dan 

zullen er twee op de akker zijn; de één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden.41 Er 

zullen twee vrouwen malen met de molen; de één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten 

worden. 

Het woord voor “komst” dat hier wordt gebruikt is “parousia” in het Grieks. Ook al betekent het 

absoluut “komst”, het draagt ook de betekenis van alles dat met een komst te maken heeft. Het 

begin van het Jaar van Afrekening zou het teken kunnen zijn dat Zijn komst aankondigt; het 

uitroepen van Zijn komst een jaar van tevoren. Het lijkt alleen maar logisch dat mensen trouwen en 

ten huwelijk geven aan het begin, bij de aankondiging van Zijn komst, en niet tijdens de Slag van 

Armageddon in de eindtijd.  



We hebben al gezien dat grote aardbevingen in het verleden van invloed zijn geweest op de rotatie 

van de aarde. Zou een gebeurtenis zoals beschreven in Jesaja 24 ons terugwerpen op een perfecte 

360-daagse kalender? De onderverdeling van een dergelijke gebeurtenis zou absoluut op een 

Bijbelse schaal kunnen plaatsvinden. En daarover hadden we het. Een Bijbelse gebeurtenis.  

Daardoor zouden de 180 dagen van de Antichrist precies 6 maanden duren. En evengoed zouden de 

1260 dagen precies 42 maanden duren als de tijd niet zou worden ingekort.  

Er zijn mensen die geloven dat de gebeurtenis die plaatsvindt tijdens een Pascha in Jesaja 26 de 

gebeurtenis is waarover Openbaring 12 spreekt.  

Openbaring 12:9-12 9 En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en 

satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn 

engelen werden met hem neergeworpen. 10 En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu is 

gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van Zijn Christus, want 

de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen. 

11 En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun 

getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood. 12 Daarom, verblijd u, hemelen, en 

u die daarin woont! Wee hun die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is naar beneden 

gekomen, naar u toe, in grote woede, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft. 

Let op de reden dat hij wordt vervuld met grote woede. Het is omdat hij weet dat hij nog maar 

weinig tijd heeft. Het is ingekort precies zoals Jesjoea zei en werd gesproken door de profeten.  

Toch zien we vanuit dit vers in Openbaring de bescherming van JHWH’s volk en het begin van de 

regering van de Antichrist. Dus dit scenario lijkt niet helemaal onlogisch.  

Er zijn heel veel vragen en theorieen over een eventuele aardbeving en de gevolgen daarvan. Maar 

we kunnen het slechts afwachten en aanschouwen. Maar volgens ons is dit eigenlijk heel interessant! 

Omdat daardoor het gehele volk van JHWH wordt teruggeworpen op dezelfde kalender. En net zo 

interessant, het lijkt te verklaren hoe de apocalyptische verzen over specifieke tijden in de profetieen 

allemaal perfect samen kunnen komen. Daarmee bedoelen we hoe de 1260 dagen een perfecte 42 

maanden kunnen zijn. En hoe deze samen een perfecte 3 ½ jaar bedragen.  

Deze visie, dat de regering van de antichrist met een Pascha begint, verandert ook de veronderstelde 

einddatum. Als je precies 6 maanden telt vanaf Pascha, wat de eerste dag van de regering van de 

Antichrist zou kunnen zijn, dan kom je uit bij de eerste dag van Soekot als de laatste dag van zijn 

regering. Dat is dus wat anders dan de veronderstelde Bazuinendag. Nogmaals, de 6 maanden zijn 

dan de ingekorte 42 maanden.  

Naast dit alles is er nog een element dat we moeten overwegen. En dat zijn de 70 ‘weken’ in Daniel 9. 

Er zijn meerdere manieren waarop deze “weken” zijn uitgelegd. Het zou zo kunnen zijn dat ze 

tegelijkertijd waar zijn. Gewoon doordat er meerdere lagen van vervulling zijn.  

Maar een uitleg die over het hoofd wordt gezien heeft te maken met de manier waarop het 

Hebreeuwse woord voor "weken" in Daniel 9 wordt weergegeven in de verzen over het Wekenfeest.  

Numeri 28:26 Ook op de dag van de eerstelingen, als u op uw Wekenfeest de HEERE een nieuw 

graanoffer aanbiedt, moet u een heilige samenkomst houden; geen enkel dienstwerk mag u dan 

doen.  

Deuteronomium 16:16 Drie keer per jaar moet alles wat mannelijk is onder u, verschijnen voor het 

aangezicht van de HEERE, uw God, op de plaats die Hij zal uitkiezen: op het Feest van de ongezuurde 



broden, op het Wekenfeest en op het Loofhuttenfeest. Men mag echter niet met lege handen voor 

het aangezicht van de HEERE verschijnen, 

Deuteronomium 16:9-10 9 Zeven weken moet u voor uzelf aftellen. U moet de zeven weken 

beginnen te tellen vanaf het moment dat men met de sikkel begint te oogsten in het staande koren. 

10 Daarna moet u het Wekenfeest houden voor JHWH, uw God. Wat u geven moet, is een vrijwillige 

gave van uw hand, naar de mate waarin JHWH, uw God, u zegent. 

Exodus 34:22 Ook moet u voor uzelf het Wekenfeest houden, dat is het feest bij de eerste vruchten 

van de tarweoogst; en ook het Feest van de inzameling, bij de jaarwisseling.  

Dus dat laat ons zien dat Daniel wellicht op de hoogte is gesteld van het feit dat er vanaf het 

Wekenfeest moest worden geteld vanaf het decreet. Een Feest dat elk jaar, niet lang na Pascha, 

begint. In Daniel 9:24 staat dat er in totaal zeventig van zijn.  

Daniel 9:24 24 Zeventig weken zijn er bepaald over uw volk en uw heilige stad, om de overtreding te 

beëindigen, de zonden te verzegelen, de ongerechtigheid te verzoenen, om een eeuwige 

gerechtigheid tot stand te brengen, om visioen en profeet te verzegelen, en om de Heiligheid van 

heiligheden te zalven. 

Vers 25 vertelt ons dat de Messias, deVvorst, zal komen na de 69e “week”.  

Daniel 9:25 25 U moet weten en begrijpen: vanaf de tijd dat het woord uitgaat om te laten 

terugkeren en om Jeruzalem te herbouwen tot op Messias, de Vorst, verstrijken er zeven weken en 

tweeënzestig weken. Plein en gracht zullen opnieuw gebouwd worden, maar wel in benauwde tijden. 

<Invoegen plaatje> 

Het decreet waarin Israel weer werd gevestigd in het land en als volk werd erkend begon in 

november 1947. De 69e “week” vanaf dat decreet in 1947 komt in het jaar 2016. Dus na het 69e 

Wekenfeest zal de Messias komen.  

Vervolgens staat er in vers 26 "Na de tweeënzestig weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar 

het zal niet voor Hemzelf zijn." Maar we zagen zojuist dat de Messias, de vorst niet zal komen tot na 

de 69e “zeven”. Dus hoe kan Hij worden "uitgeroeid"!  

Decreet in 1947; “Messias, de Vorst” komt in 2016; 69 Wekenfeesten tot de “Messias, de Vorst” 

komt tijdens de 62e “zeven”?  

Er staan slechts 8 Hebreeuwse woorden in dit gedeelte van het vers.  

ים ַהָשֻבִעים֙  וְ�ֲח֤רי יִם ִשִש֣ יחַ  יִָכ֥רת וְשנַ֔ ין ָמִש֖   ֑לו וְֵא֣

De directe vertaling is ... - Na - weken- zestig- twee - uitgeroeid - Messias- is niet – om te 

We moeten erop letten dat vers 25 spreekt over de "Messias, de Vorst", maar vers 26 slechts spreekt 

over een “gezalfde”. Over welke “gezalfde” gaat het hier? Het is duidelijk dat het niet over “de 

Messias, de Vorst” gaat omdat Hij niet eerder komt dan na de 69e “zeven”.  

We moeten niet vergeten dat het volk van JHWH ook kan worden gezien als de gezalfden.  

1 Kronieken 16:22 Raak Mijn gezalfden niet aan, doe Mijn profeten geen kwaad. 

Psalm 105:15 Raak Mijn gezalfden niet aan, doe Mijn profeten geen kwaad. 



Dus zou het zo kunnen zijn dat vers 26 spreekt over de Kinderen van Israel die niet meer zullen 

worden uitgeroeid? Namelijk het noordelijke koninkrijk? Waarbij het deksel uit Klaagliederen zal 

worden verwijderd?  

Klaagliederen 3:65 Geeft U hun een deksel op het hart; laat Uw vloek over hen zijn! 

“Messias” komt in 2016; 69 Wekenfeesten waarna de “Messias” komt. Decreet in 1947 62 

Wekenfeesten waarna de Messias niet meer wordt “uitgeroeid”. Tweede getuige dat de straf van het 

Noordelijke Koninkrijk eindigt in 2009 (niet “Messias”) ! 

<invoegen tijdlijn plaatje> 

Wat zal er gebeuren met deze “gezalfden” na de 62 “zevens”? Als we gaan naar de 62 "zevens" vanaf 

het decreet in 1947, zoals het vers impliceert, dan komen we bij 2009. Precies hetzelfde jaar waarin 

volgens de profetie de verbanning van het Noordelijke Koninkrijk ten einde komt. Zou het hier 

werkelijk kunnen gaan over de bedekking die hun ogen al die jaren heeft bedekt die wordt opgetild? 

Waardoor het Noordelijke Koninkrijk niet langer “uitgeroeid” is? Waarmee de tijd van het 

overeenkomstige jaar van Ezechiëls profetie wordt gemarkeerd? 

Dit zou de tweede getuige zijn voor de profetie van Ezechiël over de 390 jaren die worden 

vermenigvuldigd met 7 omdat het in hetzelfde jaar eindigt. Waarmee de tweede getuige toont dat de 

verbanning van het Noordelijke Koninkrijk ten einde loopt.  

Ook wordt de "zeven" die in vers 27 wordt genoemd verondersteld als de laatste van de zeventig. 

Maar er staat dat Hij het verbond voor een “zeven” zal bevestigen, of verstevigen. Daarna staat er 

dat Hij tijdens deze zeven een einde zal maken aan de offerdienst. Waarom zou hij dit doen als Hij 

het verbond bevestigt? Omdat Hij probeert om Zijn volk terug te brengen tot Hem door middel van 

moeilijke tijden, net als Hij al eerder deed. We hebben al genoemd dat Amos laat zien wat JHWH 

deed in een poging om Zijn volk terug te brengen in het verbond met Hem   

Amos 4:6-12 12 6 Daarom heb Ík u ook schone tanden gegeven in al uw steden, gebrek aan brood in 

al uw woonplaatsen.Toch hebt u zich niet tot Mij bekeerd,spreekt de HEERE.7 En Ík heb zelfs de 

regen u onthouden,nog wel drie maanden voor de oogsttijd. Ik heb het laten regenen op de ene stad, 

maar op de andere stad liet Ik het niet regenen. Het ene stuk land werd beregend, maar het stuk 

waarop geen regen viel, verdorde. 8 Twee, drie steden wankelden naar een andere stad om water te 

drinken, maar zij werden niet verzadigd. Toch hebt u zich niet tot Mij bekeerd, spreekt de HEERE. 9 Ik 

heb u geslagen met korenbrand en met meeldauw. De sprinkhanen vraten uw talrijke tuinen, 

wijngaarden, vijgenbomen en olijfbomen op. Toch hebt u zich niet tot Mij bekeerd, spreekt de 

HEERE. 10 Ik heb de pest naar u toegestuurd, zoals Ik eens bij Egypte deed. Ik heb uw jongemannen 

met het zwaard gedood, terwijl uw paarden werden buitgemaakt. Ik heb de stank van uw 

legerkampen in uw neus doen opstijgen. Toch hebt u zich niet tot Mij bekeerd, spreekt de HEERE. 

11 Ik heb u ondersteboven gekeerd, zoals God Sodom en Gomorra ondersteboven keerde; u werd als 

een stuk brandhout dat aan de vlammen ontrukt is, maar u hebt zich niet tot Mij bekeerd, spreekt de 

HEERE. 12 Daarom zal Ik zó met u handelen, Israël, dat Ik u dit zal aandoen. Maak u gereed om uw 

God te ontmoeten, Israël! 

Hij gaf hen MOEILIJKE TIJDEN in de hoop hen terug te brengen in het verbond met Hem. Hetzelfde zal 

Hij doen in de eindtijd door de Antichrist te brengen. In het tweede deel van het vers in Daniel 

staat...  

- "...en op de vleugel de gruwel van de verwoesting plaatsen, totdat de vernietiging, waartoe 

besloten is, zich aan de vernieler voltrekt.’ 



De dagen van de Antichrist beginnen wellicht met Pascha. Maar de tijd waarop Hij begint met zijn 

wrede vervolging van JHWH’s volk zal in het midden van het Wekenfeest zijn. Het zou heel goed 

kunnen zijn dat hij er tijdens het 70e Wekenfeest mee begint. Daarna wordt overwonnen in het 

Najaar waarmee alle profetie wordt bezegeld.  

Hier staan de verzen nog eens achter elkaar.  

Daniel 9:24-27 24 Zeventig weken zijn er bepaald over uw volk en uw heilige stad, om de overtreding 

te beëindigen, de zonden te verzegelen, de ongerechtigheid te verzoenen, om een eeuwige 

gerechtigheid  tot stand te brengen, om visioen en profeet te verzegelen, en om de Heiligheid van 

heiligheden te zalven. 25 U moet weten en begrijpen: vanaf de tijd dat het woord uitgaat om te laten 

terugkeren en om Jeruzalem te herbouwen tot op Messias, de Vorst, verstrijken er zeven weken en 

tweeënzestig weken. Plein en gracht zullen opnieuw gebouwd worden, maar wel in benauwde tijden. 

26 Na de tweeënzestig weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal niet voor Hemzelf zijn. 

Een volk van een vorst, een volk dat komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronde richten. Het 

einde ervan zal zijn in de overstromende vloed en tot het einde toe zal er oorlog zijn, verwoestingen 

waartoe vast besloten is. 27 Hij zal voor velen het verbond versterken, één week lang. Halverwege de 

week zal Hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden. 

We hebben een interessante parallel gevonden dat de dagen van de Antichrist zullen beginnen 

tijdens het Wekenfeest. Precies zoals de vloed van Noach tijdens dit Feest begon! 

Genesis 7:11 In het zeshonderdste levensjaar van Noach, in de tweede maand, op de zeventiende 

dag van de maand, op die dag zijn alle bronnen van de grote watervloed opengebarsten en de sluizen 

van de hemel opengezet.  

De 17e dag van de tweede maand valt in het midden van het Wekenfeest.  

En dan komen ze tijdens het Wekenfeest een jaar later weer uit de ark.  

Genesis 8:13-17 13 En het was in het zeshonderdeerste jaar, in de eerste maand, op de 

eerste dag van die maand, dat het water van boven de aarde opgedroogd was. Toen nam Noach het 

luik van de ark weg en keek naar buiten, en zie, de aardbodem was opgedroogd.14 In de tweede 

maand, op de zevenentwintigste dag van de maand, was de aarde droog geworden.15 Toen sprak 

God tot Noach:16 Ga de ark uit, u, uw vrouw, uw zonen en de vrouwen van uw zonen met u.17 Laat al 

de dieren die bij u zijn van alle vlees, de vogels, het vee en alle kruipende dieren, die over de aarde 

kruipen, met u naar buiten gaan, zodat zij zich overvloedig uitbreiden op de aarde en vruchtbaar zijn 

en talrijk worden op de aarde. 

De 27e dag van de tweede maand valt in het midden van het Wekenfeest. Dus, net zoals de regen 

viel tijdens het Wekenfeest in de dagen van Noach, zien we dat aan Daniel wordt voorzegd dat het 

Wekenfeest ook een markering is voor het einde.  

Samenvattend......  

- De 1260 dagen kunnen worden ingekort doordat ze later zijn begonnen.  

- Het laatste oordeel kan parallel lopen met het 1/7 dat door Ezechiël wordt genoemd.  

- JHWH bedekt zaken zodat wij die kunnen uitzoeken.  

- De genade van JHWH zorgt ervoor dat Hij het oordeel uitstelt.  

- De Profeten verklaarden dat de dagen ingekort zouden worden.  



- Het doel van de eindtijd is de reiniging van de Bruid van de Messias.  

- Het begin van de regering van de Antichrist zou met Pascha kunnen zijn.  

- De “Weken” van Daniel komen overeen met het Wekenfeest.  

- De “Weken” van Daniel komen precies overeen met 2016 en 2009.  

- De antichrist begint met het aanvallen van de gemeente tijdens een Wekenfeest.  

- De 70e “Week” loopt uit op het duizendjarig rijk net zoals Noach uit de ark ging  

Concluderend: 

Misschien denk je: “Als dit alles waar is, wat moeten we dan doen?” Simpel gezegd… Bid. Geestelijke 

voorbereiding is de beste voorbereiding.  

Je bent óf onder de bescherming van de Vader óf je bent dat niet. De eindtijd zal op iedereen en op 

alles invloed hebben. Het zal van invloed zijn op de hele wereld. Niemand moet denken dat hij er aan 

kan ontsnappen.  

Maar waar we ook doorheen gaan in het leven, geestelijke voorbereiding is het beste. Je kunt elke 

fysieke voorbereiding die mogelijk is treffen, en je kunt dat allemaal in een ogenblik verliezen. Maar 

als je geestelijk voorbereid bent, dan ben je goed voorbereid. Vergeet dat niet.  

Dit zal ten minste de vraag oproepen wat de woorden van Jesjoea dat de dagen zullen worden 

ingekort ons te zeggen heeft. Zelfs ALS dit niet gaat over de dagen waarop wij ze hebben toegepast, 

dan nog moeten we zoeken naar de uitleg van hoe deze dagen wel zullen worden ingekort.  

Een ding is zeker, we zijn zeker uitgedaagd in hoe we het inkorten van de dagen kunnen uitleggen. 

Wij hopen dat dat ook voor jou geldt.  

Sjalom voor alle mensen van Jah!!!! 


