“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 profetie van de Schepping
Luister heel aandachtig naar het Woord van JHWH zoals gesproken door Jesaja. Het is een van de meest
profetisch onthullende verzen van de Bijbel. We nemen je mee door een van de meest gemiste inzichten
met betrekking tot Bijbelse profetie.
Jesaja 46:10 (WV)
Ik verkondig u het einde vanaf het begin, en vooraf wat nog niet is gebeurd. Ik zeg: Mijn
besluit wordt uitgevoerd, en al wat Mij behaagt breng Ik tot stand
Niet alleen wordt het eind verkondigd vanaf het begin, maar ook al wat JHWH behaagt wordt tot stand
gebracht.
Wow, kan jij je voorstellen dat je alles begrijpt wat JHWH voor ons heeft bedacht, doordat je begrijpt
wat er in het begin is verkondigd?
Wil jij alles wat JHWH bedacht heeft weten? Welke plannen Hij heeft?
Weet je, veel mensen proberen het einde te begrijpen door Openbaring te bestuderen, of de woorden van
onze Messias, of de profeten… en dat is geweldig, en je kan daardoor veel dingen gaan begrijpen. Maar
wie van ons begint bij het begin?
Jesaja zegt dat het begin het hele plan van JHWH onthult. Dat klinkt belangrijk, vind je niet?
Dus, waar is het begin?
Genesis 1:1
In het begin schiep God de hemel en de aarde
In Genesis hoofdstuk 1, wordt ons verteld over het begin van alles dat onze werkelijkheid bepaalt, alles
wat JHWH heeft geschapen wordt aan ons getoond.
Heb jij je weleens afgevraagd waarom JHWH alles heeft gemaakt op de manier en de tijd waarop Hij dat
deed?

Jesaja suggereert dat het belangrijk is om te overwegen... dus laten we het uitpluizen.
In het begin, lezen we specifieke details over de orde van de schepping, bestaande uit 34 verzen in de
Nederlandse versie van de Bijbel.
Het ziet er ongeveer zo uit:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Dag 1: Licht en duisternis worden gescheiden
Dag 2: Zee en aarde worden verdeeld
Dag 3: De vestiging van het zaad dat vrucht voorbrengt
Dag 4: Het voorbrengen van de zon, maan en sterren. De zon heerst over de dag.
Dag 5: Vogels en vissen komen in beeld
Dag 6: De mens is geschapen om over de schepping te heersen, vruchtbaar te zijn en zich te
vermenigvuldigen en de aarde te vullen.
7) Dag 7: De Sabbatsrust wordt ingesteld en voor de mens apart gezet.
Dus, we hebben zojuist het complete profetische plan gelezen van JHWH’s doel met de mens. Het staat
er allemaal, volgens Jesaja. We hebben zojuist het begin gelezen, en nu kunnen we het begin tot het eind
begrijpen.
Mocht jij het nog niet zien, maak je dan geen zorgen. Het is niet zo duidelijk op het eerste gezicht. Maar
we gaan het laten zien.
Hoewel elke dag van de schepping een letterlijke dag is, omdat elke dag van de schepping een letterlijke
avond en morgen heeft, wordt de profetische aard van de schepping duidelijk door het gebruik van een
algemeen profetisch tijdsmechanisme.
Vanuit profetisch oogpunt, wordt elke letterlijke dag van de schepping een opzichzelfstaande periode
van 1000 jaar.
Dus, we moeten verklaren waar dit vandaan komt.
In 2 Petrus zien we dat in de context van de “Dag des Heeren” het onderwijs wordt geopenbaard dat een
dag is als 1000 jaar.
In 2 Petrus 3:8–10 staat:
Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Heere is als duizend jaar en
duizend jaar als één dag. De Heere vertraagt de belofte niet (zoals dat als traagheid beschouwen),
maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering
komen. 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. (Zie ook Ps 90:4, waar Petrus dit idee waarschijnlijk vandaan heeft gehaald)
Petrus openbaart deze uitleg van “een dag is als duizend jaar” in de context van de schepping om
weerwoord te geven aan de sceptici die spotten met de tijd die het duurt voordat het einde er is.
2 Petrus 3:1-7
Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik door herinnering uw zuivere
gezindheid op, opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen

gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen,
verkondigd is. 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. Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water. Maar de
hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd en
worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze
mensen.
Dus, in de context van Petrus die het principe laat zien dat “een dag is als duizend jaar”, merkt hij ook
op dat de aarde (land) en het water werden geschapen op een bepaalde dag en interessant genoeg dat de
wereld ook werd vernietigd door water.
Waarom is dat belangrijk?
Petrus wijst naar een verband tussen wat in het begin gebeurde en de profetische openbaring van wat
moest gebeuren en wat later nog zal gebeuren, zoals Jesaja zei.
Jesaja 46:10 (WV)
Ik verkondig u het einde vanaf het begin, en vooraf wat nog niet is gebeurd. Ik zeg: Mijn
besluit wordt uitgevoerd, en al wat Mij behaagt breng Ik tot stand
Dus, lijkt dit te suggereren dat elke dag van de schepping verwijst naar een belangrijke profetische
gebeurtenis in het doel van JHWH voor de mens?
Het lijkt er wel op.
Hoewel het vandaag de dag niet erg bekend meer is, werd het principe van “een dag is als duizend jaar”,
een paar duizend jaar geleden beter begrepen.
Brief van Barnabas 15:3-5
Hij spreekt over de Sabbat aan het begin van de Schepping, "En God maakte de werken van zijn
hand in zes dagen en op de zevende dag maakte hij een eind, en Hij rustte op de zevende dag, en
Hij heiligde die. Bedenk, mijn kinderen, waar dit naar verwijst: Dat Hij een einde maakte in zes
dagen. De betekenis daarvan is deze: dat in zes duizend jaar de Schepper alle dingen tot een
einde zal brengen, want bij Hem is een dag als duizend jaar. Hij getuigt zelf door te zeggen: Zie
de Dag van de Heere zal zijn als duizend jaar. Daarom kinderen, zullen alle dingen worden
volbracht in zes dagen, dat is in zes duizend jaar. En Hij rustte op de zevende dag: Daarmee
bedoelt Hij, dat als Zijn Zoon zal komen, hij het tijdperk van de slechte zal vernietigen, en de
goddelozen zal oordelen, en de zon en de maan en de sterren zal veranderen, en dan zal Hij
werkelijk rusten op de zevende dag.
(*Dit is slechts een voorbeeld, daarmee willen we niet zeggen dat we het eens zijn met alles wat
verderop in de brief van Barnabas staat)
Irenaeus werd onderwezen door Polycarpus, die was onderwezen door Johannes die het boek
Openbaring schreef.

Irenaeus 150 na Chr.
Want in zovele dagen deze wereld werd gemaakt, in zovele duizenden jaren zal ze worden
voleindigd. Dit is een verhaal van de dingen die vroeger werden geschapen, en het is ook een
profetie van wat zal komen. Want de Dag van de Heer is als duizend jaar; en in zes dagen
werden de geschapen dingen voleindigd; het is daarom duidelijk, dat ze tot een einde zullen
komen na het zesduizendste jaar. – Tegen ketterijen" Boek 5, 28, .
(*Dit is slechts een voorbeeld, daarmee willen we niet zeggen dat we het eens zijn met alles wat is
geschreven door Irenaeus)
Methodius 300 na Chr.
Want in zes dagen maakte God de hemel en aarde, en was de hele wereld gereed… en Hij
zegende de zevende dag en heiligde die. Dus door een beeld in de zevende maand (Tisjri) als de
vruchten van de aarde worden ingezameld, geldt voor ons de opdracht om het Feest van de Heer
te vieren, waarmee wordt aangeduid dat, als deze wereld zal worden beëindigd als het zevende
duizendste jaar aanbreekt, als God de wereld zal hebben voleindigd, Hij zich in ons zal
verheugen… Dan, als de bepaalde tijden zullen zijn voltooid en God zal hebben opgehouden met
vormgeven van deze schepping, in de zevende maand, op de Grote Opstandingsdag, geldt het
gebod om het Feest van onze Loofhutten te vieren voor de Heer. – Feestmaal van de Tien
Maagden, Preek 9, hoofdstuk 1
(*Dit is slechts een voorbeeld, daarmee willen we niet zeggen dat we het eens zijn met alles wat is
geschreven door Methodius.)
Dus hoewel de principes van “een dag als duizend jaar” en “het einde is geopenbaard vanaf het begin”
zovele jaren geleden goed werden begrepen, wordt door velen gemist dat Petrus hier nog veel meer liet
zien. Petrus paste dat alles ook toe op JHWH’s doel voor de mens dat vanaf het begin is geopenbaard in
de schepping, niet alleen in het eind.
Petrus liet zien hoe de tweede dag van de schepping, waarop het water en de aarde werden gescheiden,
ook verband hield met Noach en de zondvloed. Doordat Petrus dat bewezen principe liet zien, zouden
wij in staat moeten zijn om een significante profetische gebeurtenis te vinden voor elke “dag” of
“duizend jaar” van de schepping voor de mensheid.
We gaan van start.
Dag 1 (0 tot 1000 jaren na de Schepping)
Genesis 1:3-5
En God zei: Laat er licht zijn! En er was licht. En God zag het licht dat het goed was; en God
maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. En God noemde het licht dag en de
duisternis noemde Hij nacht. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de eerste
dag.
Op Dag een van de schepping, werden het licht en de duisternis gescheiden.
Waarvoor zijn licht en duisternis een metafoor in de Bijbel?

Je weet het antwoord al.
Licht en duisternis staan voor goed en slecht, rechtvaardigheid en wetteloosheid.
Wat gebeurde er tijdens de eerste 1000 jaar van de mensheid?
Adam en Eva aten van de boom van goed en kwaad, waarmee ze zonde, ofwel duisternis introduceerden
bij de mensheid. Vanaf die dag, hebben zowel goed als kwaad, rechtvaardigheid als wetteloosheid,
bestaan bij de mensen, waarmee licht en duisternis werden gescheiden.
De scheiding van goed en kwaad in de mens was de vervulling van dag één van de schepping.
Dag 2 (1000 tot 2000 jaren na de Schepping)
Genesis 1:6-10
En God zei: Laat er een gewelf zijn in het midden van het water, en laat dat scheiding maken
tussen water en water! En God maakte dat gewelf en maakte scheiding tussen het water dat onder
het gewelf is, en het water dat boven het gewelf is. En het was zo. En God noemde het gewelf
hemel. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de tweede dag. En God zei:
Laat het water dat onder de hemel is, in één plaats samenvloeien en laat het droge
zichtbaar worden! En het was zo. En God noemde het droge aarde en het samengevloeide water
noemde Hij zeeën; en God zag dat het goed was.
Petrus liet deze scheppingsprofetie al aan ons zien, doordat hij verwees naar Noach. Bij de schepping
was er alleen water, waarna het droge land verscheen. Komt je dat bekend voor?
In de tweede duizend jaren van de mensheid, zien we de gebeurtenis van Noach en de ark. De aarde
werd overstroomd, volledig bedekt met water. Uiteindelijk verscheen er droog land.
Noach en de zondvloed was de vervulling van dag twee van de schepping.
Dag 3 (2000 tot 3000 jaren na de Schepping)
Genesis 1:11-13
En God zei: Laat de aarde groen doen opkomen, zaaddragend gewas, vruchtbomen, die naar
hun soort vrucht dragen, waarin hun zaad is op de aarde! En het was zo. En de aarde bracht
groen voort, zaaddragend gewas naar zijn soort en bomen die vrucht dragen waarin hun zaad is,
naar hun soort. En God zag dat het goed was. Toen was het avond geweest en het was morgen
geweest: de derde dag.
De focus van dag drie is dat het land zaad voorbrengt dat soortgelijk zaad oplevert en daarna nog meer.
Wat gebeurde er op de derde dag van de mensheid als we het bezien vanuit de metaforen voor land en
zaad?
Waar denk je aan bij land, vermenigvuldiging van zaad en geloof? Misschien aan Abraham?

Genesis 22:18
En in uw Nageslacht (of zaad in sommige vertalingen) zullen alle volken van de aarde gezegend
worden, omdat u Mijn stem gehoorzaam geweest bent.
Genesis 26:4
Ik zal uw nageslacht (uw zaad) zo talrijk maken als de sterren aan de hemel en uw nageslacht al
deze landen geven. (Hier zie je de verbinding met land) In uw Nageslacht (zaad) zullen alle
volken van de aarde gezegend worden,
Genesis 35:12
Dit land (daar is de verbinding met land weer), dat Ik Abraham en Izak gegeven heb, dat zal Ik
aan u geven; en aan uw nageslacht (zaad) na u zal Ik dit land geven.
Het nageslacht van Abraham en het Beloofde Land was de vervulling van dag drie van de schepping.
Dag 4 (3000 tot 4000 jaar na de Schepping)
Genesis 1:14-19 (WV)
En God zei: ‘Er moeten lichten zijn aan het hemelgewelf, die de dag van de nacht zullen
scheiden; zij moeten als tekens dienen, voor zowel de feesten als voor de dagen en de jaren, en
als lampen aan het hemelgewelf om de aarde te verlichten.’ Zo gebeurde het. God maakte de
twee grote lampen, de grootste om over de dag te heersen, de kleinste om te heersen over de
nacht, en Hij maakte ook de sterren. God gaf ze een plaats aan het hemelgewelf om de aarde te
verlichten, om te heersen over de dag en over de nacht, en om het licht van de duisternis te
scheiden. En God zag dat het goed was. Het werd avond en het werd ochtend; dat was de vierde
dag.
Het licht van de aarde, de zon, werd geschapen op de 4e dag. Het eind van de vierde dag was de komst
van onze Messias.
Onze Messias is metaforisch verbonden met de zon.
Maleachi 4:2
Maar voor u die Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan en onder Zijn vleugels
zal genezing zijn; en u zult naar buiten gaan en dartelen als kalveren uit de stal.
Er zijn misschien mensen die er moeite mee hebben dat Messias metaforisch wordt vertegenwoordigd
door de zon, maar zelfs de rabbijnen begrepen dat Maleachi 4:2 van oorsprong messiaans was.
Midrasj Exodus Rabbah
Er staat: 'Als je geld leent aan iemand van Mijn volk, zelfs aan de arme onder u, dan zul je voor
hem geen schuldeiser zijn; maar als je deze geboden overtreedt, dan zal ik twee beloften doen,
omdat er staat, "Als je het kleed van je naaste als onderpand neemt - habol tahbol".' Mozes
vroeg, 'Zullen ze voor altijd in onderpand blijven?' God antwoordde, 'Nee, totdat de Zon
verschijnt, dat is, tot de komst van de Messias; want er staat geschreven, "Maar voor u die
Mijn Naam vreest, zal de Zon van Gerechtigheid opgaan en genezing zal onder Zijn vleugels
zijn ". (Citaat van Maleachi 4:2)
Net zoals de zon het licht van de wereld is, die de duisternis wegdoet, zo is het ook met de Messias.

Johannes 12:46
Ik (Messias Jesjoea) ben als licht, in de wereld gekomen opdat ieder die in Mij gelooft, niet in
de duisternis blijft
Zo wordt het licht gescheiden van de duisternis
Onze Messias was de vervulling van dag vier van de schepping.
Dag 5 (4000 tot 5000 jaar na de Schepping)
Genesis 1:20-23
En God zei: Laat het water wemelen van wemelende levende wezens (vissen); en laten er
vogels boven de aarde vliegen, langs het hemelgewelf! En God schiep de grote zeedieren en alle
krioelende levende wezens waarvan het water wemelt, naar hun soort, en alle gevleugelde vogels
naar hun soort. En God zag dat het goed was. En God zegende ze en zei: Wees vruchtbaar, word
talrijk, en vervul het water van de zeeën; en laten de vogels talrijk worden op de aarde! Toen was
het avond geweest en het was morgen geweest: de vijfde dag.
Op de vijfde dag van de schepping, zijn vissen en vogels op de een of andere manier van belang. De
vissen en vogels moesten zich vermenigvuldigen.
In het Nieuwe Testament (Brit Chadasja), worden mensen vergeleken met vissen:
Mattheus 4:19
En Hij zei tegen hen: Kom achter Mij, en Ik zal u vissers van mensen maken.
De Heilige Geest wordt voorgesteld als een duif (vogel):
Johannes 1:32
En Johannes getuigde: Ik heb de Geest zien neerdalen uit de hemel als een duif, en Hij bleef op
Hem.
Als we tot geloof komen, ontvangen we de Geest, waardoor die wordt vermenigvuldigd in mensen.
Onze Messias kwam aan het eind van de vierde dag. Vissen op mensen en het ontvangen en
vermenigvuldigen van de Geest (de duif) begon aan het begin van de vijfde dag.
Johannes 7:39
En dit zei Hij over de Geest, Die zij die in Hem geloven, ontvangen zouden; want de Heilige
Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was.
En dan zien we dit gebeuren.
Handelingen 2:1-4 (WV)
Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren zij allen op één plaats bijeen. Plotseling kwam er uit
de hemel een geraas alsof er een hevige wind opstak, en het vulde heel het huis waar zij waren.
Er verschenen hun vurige tongen, die zich verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten. Zij
raakten allen vol van heilige Geest en begonnen te spreken in vreemde talen, zoals de Geest hun
ingaf.

Vissen op mensen (discipelen maken) en het vermenigvuldigen van de Geest vervulde de vijfde dag van
de schepping.
Dag 6 (5000 tot 6000 jaar na de Schepping)
Genesis 1:28-31
En God zegende hen en God zei tegen hen: Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en
onderwerp haar, en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de
dieren die over de aarde kruipen! En God zei: Zie Ik geef u al het zaaddragende gewas dat op
heel de aarde is, en alle bomen waaraan zaaddragende boomvruchten zijn; dat zal u tot voedsel
dienen. Maar aan al de dieren van de aarde, aan alle vogels in de lucht en aan al wat over de
aarde kruipt, waarin leven is, heb Ik al het groene gewas tot voedsel gegeven. En het was zo. 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.
Op de 6e dag werd de mens geschapen met de bedoeling zich te vermenigvuldigen en de aarde te vullen,
terwijl hij daar tegelijkertijd over moest heersen.
Dat brengt ons bij de tijd van nu en er is geen twijfel meer over dat de mens de aarde heeft gevuld. De
curve van de bevolkingsgroei spreekt voor zich zoals je hier kunt zien:

Wereldbevolking vanaf 1000 na Chr. tot vandaag de dag
De mensen heeft een ongekende heerschappij over de schepping bewerkstelligd.
Het vermenigvuldigen en vullen van de aarde en die onderwerpen vervult de zesde dag van de
schepping.
Daarmee hebben we alleen nog de dag van de schepping over, die volgens Hebreeën 4 nog moet komen:

Hebreeën 4:8
Want als Jozua hen al in de rust gebracht had, zou God daarna niet gesproken hebben over een
andere dag. Er blijft dus nog een sabbatsrust over voor het volk van God.
Dag 7 (6000 tot 7000 jaar na de Schepping)
Genesis 2:2-3
Op de zevende dag bracht God het werk dat Hij verricht had tot voltooiing. Hij rustte op de
zevende dag van al zijn werk dat Hij verricht had. God zegende de zevende dag en maakte hem
heilig, want op die dag rustte God van al het werk dat Hij scheppend tot stand had gebracht.
De schrijver van Hebreeën had dit ook in gedachten toen hij de instructie gaf dat de zevende dag van de
week een afbeelding is van de duizendjarige regering van onze Messias. (Hebreeën 4:3-11).
Deze “Dag” zal komen na de interventie van Christus en zal duizend jaar duren (Openbaring 20:1-4).
De duizendjarige regering van onze Messias is de toekomstige vervulling van de zevende dag van de
schepping (of het gebrek aan schepping), onze Sabbatsrust.
Dus nu is het plaatje compleet; het 7000 jarige complete plan van JHWH voor de mens, laat het einde
zien vanaf het begin.
Dus, als je mee hebt gerekend, is het mogelijk dat velen die deze video zien zullen leven als de laatste
dag wordt vervuld.
Hoe opwindend is dat? De eerste zeven dagen van het bestaan van deze wereld openbaren vanuit
profetisch oogpunt ook de eerste 7000 jaar.
Wil je meer weten over dit onderwerp, in het bijzonder over de 4e en 7e dag van de schepping, bekijk
dan onze volgende studies:
1) De Vierde en Zevende dag (2 delen)
2) Hebreeën 4: In Zijn rust, nu of later?
Meer weten? Laten we het hebben over de profetie van Exodus.
De profetie van Exodus
We gaan ervan uit dat je de details kent van het verhaal van de Exodus.
•
•
•

Allereerst zien we dat het Paaslam wordt geslacht.
Daarna dwaalt Israël rond in de woestijn gedurende 40 jaar, onder leiding van Mozes.
Tot slot leidt Jozua Israël naar het Beloofde Land.

Net zoals een dag gelijk is aan duizend jaar in een aantal profetische patronen, kan de Jubeljaar periode
als eenheid van 50 jaar ook relevant zijn.

Bijvoorbeeld:
Genesis 6:3 (WV)
Maar de HEER (JHWH) zei: ‘Mijn levensgeest zal niet altijd bij de mens blijven (twisten met),
want hij is maar een nietig wezen; de duur van zijn leven zal honderdtwintig jaar bedragen.
In de WV staat “blijven in”, maar in veel lexicons wordt “twisten met” als alternatief genoemd, zo niet
als mogelijk betere vertaling. JHWH zegt dat Hij niet voor eeuwig met de mens zal twisten, maar slechts
120 jaar. Twisten betekent:
Strijden of wedijveren in een wedstrijd of rivaliteit of tegen moeilijkheden: strijd: strijden in een
discussie: redeneren: betogen, beweren.
JHWH heeft zeker meer dan 120 jaar met de mens getwist. Maar, als we kijken door de profetische bril
van Jubeljaar eenheden, dan komen we uit op 6000 jaar.
Dat betekent, dat er 6000 jaar zijn waarin JHWH zal strijden of twisten met de mens, maar aan het eind
van die 6000 jaar houdt dat op. Er zijn zes dagen van de mens, en op de zevende dag zal JHWH regeren
door Jesjoea als Koning op Aarde op de laatste dag, 1000 jaar lang.
De profetische Jubeljaar eenheden van 50 zijn op meerdere plaatsen verborgen aanwezig in de Bijbel.
Een ander voorbeeld:
Johannes 2:20
De Joden zeiden dan: Zesenveertig jaar is aan deze tempel gebouwd, en Ú zult hem in drie dagen
laten herrijzen?
Zesenveertig jaar...dat klinkt op het eerste gezicht niet erg belangrijk. Maar dat detail staat er met een
reden.
Net zoals we 120 hebben vermenigvuldigd met 50 om tot 6000 jaar te komen, kunnen we ook 46 jaar
vermenigvuldigen met Jubeljaar eenheden van 50, en kom je uit op 2300. 2,300 is een belangrijk getal in
het Boek van Daniel, specifiek in relatie tot het toekomstige herstel van de tempel.
Daniel 8:14
Hij zei tegen mij: Tot tweeduizend driehonderd avonden en morgens. Dan zal het heiligdom in
rechten hersteld worden.
Dat staat er niet per ongeluk. De context is vergelijkbaar.
Dus, wat heeft deze profetische eenheid van Jubeljaren te maken met de Exodus?
Messias Jesjoea (Jezus) is de profeet zoals Mozes (Deuteronomium 18:15). Er zijn talrijke parallellen
tussen Mozes en Jesjoea, en we behandelen veel van die overeenkomst in andere studies. Maar hier gaan
we alleen in op wat noodzakelijk is voor het doel van de profetie van de Exodus.
Jesjoea stierf met het Pascha. Mozes leidde Israël in de wildernis na het Pascha.

Na Jesjoea’s opstanding, voer Hij ten hemel, en we zijn allemaal verstrooid in de wildernis hoewel we
nog steeds het onderwijs van onze Messias volgen.
We zijn al bijna tweeduizend jaar in die situatie, wachtend tot we het Beloofde Land mogen binnengaan
bij de wederkomst van Jesjoea, waarbij we allemaal zullen worden opgewekt of veranderd om met Hem
te rusten.
Mozes leidde Israël gedurende veertig jaar in de wildernis. Veertig jaar keer de profetische Jubeljaar
eenheid is ook precies 2000 jaar. Tweeduizend jaar is twee dagen in profetische dagen.
Hosea 6:2
Na twee dagen zal Hij ons levend maken (opstanding), op de derde dag zal Hij ons doen opstaan
(opstanding). Dan zullen wij voor Zijn aangezicht leven (opstanding).
Na twee dagen, of tweeduizend jaar, hebben we een opstandig om naar uit te zien.
Als we teruggaan naar Mozes, wie leidde Israël dan binnen in het Beloofde Land na de veertig jaar?
Dat deed Jozua.
Wist je dat Jozua in het Hebreeuws Jehosjoea is, of in het Aramees Jesjoea?
Dat is dezelfde naam als die van onze Messias.
Dat is geen toeval.
Onze Messias Jesjoea (Jahosjoea) zal ook ons binnenleiden in het Beloofde Land na onze 2000 jaar in
de wildernis, net zoals het hele gebeuren met Mozes en Israël in de wildernis.
De meeste mensen begrijpen hoe het Pascha, die de Exodus inluidde symbolisch is verbonden met
Messias Jesjoea in de eerste eeuw. Maar het hield daar niet op. De profetie van de Exodus is nog in volle
gang, en het duurt misschien niet zo lang meer.
Voor degenen die nu de rekenmachines erbij pakken en proberen om het na te rekenen, laten wij in onze
studieserie “Time: Our Creator’s Calendar – The Foundation” zien dat wij geloven dat Jesjoea stierf en
opstond in het jaar 30 na Chr. Een letterlijke dertig jaar daarna zou het jaar 2030 zijn. Daarmee
veronderstellen we natuurlijk exacte precisie in de profetische timing van de “Dagen als duizend jaar”
dus is 2030 een klein beetje aanmatigend. Op meerdere momenten in de profetie van de Schepping zien
we dat de profetische gebeurtenis plaatsvond tijdens die dag, niet precies bij het begin of einde van die
dag. Dus 2030 is misschien het eerste moment waarop Jesjoea zou kunnen terugkeren, maar het zou ook
nog langer kunnen duren.
Je kunt erover discussiëren of de regering van de Messias en “Dag” van de Heer precies 1000 jaar duren,
want dan zouden we de timing precies kunnen aanhouden. Het zou zo kunnen zijn, maar we dringen
erop aan om voorzichtig te zijn dat je niet te veel vertrouwen stelt in die veronderstelling.
We hopen dat je hebt genoten van de onthulling van de profetie van de Schepping en de Exodus, en
vergeet niet om alles te blijven onderzoeken. Sjalom.
Het is ons gebed dat je door deze studie bent gezegend. Vergeet niet om alles te blijven onderzoeken.
Sjalom! Wil je hier meer over weten, of andere studies bekijken, bezoek dan de Nederlandstalige website

www.119ministries.nl (of de Engelstalige website www.testeverything.net
We hopen dat je van dit onderwijs hebt genoten. En vergeet niet om alles te onderzoeken.
Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.
Voor meer informatie of andere studies, verwijzen wij je naar onze website www.testeverything.net
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)

