
I TOEPASSING EN KEUZE 
 
Wat betekent dit voor ons vandaag. 

In de eerste plaats dat we door geloof ons heel dicht bij Jezus mogen voelen en door 

Hem staan we rechtvaardig voor God. Jezus zegt dat we deel zijn van zijn Koninkrijk. 

God is heel dichtbij; Hij is handelend, sturend, leidend in ons leven bezig. Samen mogen 

we aan zijn Koninkrijk bouwen. 

Laat nooit iemand of iets toe daar tussen te komen. Groei in die omgang met Jezus. 

Volg Hem in alles. Voel je nauw met Hem verbonden en breng alles in directe verbon-

denheid 

met Hem; het hele leven. 

Gehoorzaamheid aan de geboden van Jezus komt niet vóór de verbondenheid, maar is 

een direct gevolg door zijn kracht. 

 

Ten tweede mogen we bewust zijn dat we midden in de laatste ontwikkeling van de 

wereldgeschiedenis staan. Jezus is bezig met zijn laatste werk om de wereld te waar-

schuwen, 

om zijn volk te verzamelen en het kwaad naar zijn laatste ondergang te leiden. 

Jij bent deel van die laatste ontwikkeling: de keus tussen de draak en het Lam. 

Maak die keus heel bewust. 

 

Ten derde mag je deel zijn van het herstel van Gods waarheid. Zoek eerlijk naar alles 

wat niet recht is in jouw geloof. Zoek dan ook naar zijn Woord, naar de kracht van het 

bloed van het Lam en volle gehoorzaamheid aan Hem. 

“De Schepping”   

 

PROFETIE SEMINAR 
 

DANIËL EN  
OPENBARING 

God  openbaart  
de toekomst 

 

Begrijpen wat er in de wereld gebeurt 
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SAMENVATTING DEEL 2 GODS SCENARIO VOOR REDDING GEÏLLUSTREERD 
 

We willen de deelnemers leren om het heiligdom te begrijpen omdat de taal van het 

heiligdom overal gebruikt wordt om de geschiedenis van de verlossing te begrijpen. 

Twee elementen springen er uit: het dagelijks offer, dat de rechtvaardiging door geloof 

beschrijft, en de universele Grote Verzoendag in de eindtijd. 

A RECHTVAARDIGING DOOR GELOOF; iedere avond en iedere morgen. 
Wat is rechtvaardiging door geloof? In het Oude Testament heette dat het Morgen– en 

avondoffer. Dat was een offer en de zorg voor licht, brood en reukwerk. Samen heet 

dat de tamid. 

B OORLOG TEGEN HET DAGELIJKS OFFER 

Die oorlog woedde vooral in de ‘woestijn periode’ en de gevolgen zijn nog steeds zicht-

baar. Van daaruit  ontstonden veel on-Bijbelse leerstellingen in de kerk en niemand 

mocht het ontdekken, want de Bijbel mocht niet gelezen worden. 

C WAT DOET JEZUS MET ONZE ZONDEN? (GROTE VERZOENDAG) 
Begrijpen hoe Jezus met onze zonden omgaat. Hij stuurt ze terug naar de veroorzaker, 

satan. 

D WAT GEBEURDE ER OP DE GROTE VERZOENDAG 

De Grote Verzoendag in het OT begrijpen. Maar hoe weten we dat de vervulling van de 

Grote Verzoendag in de eindtijd plaats vindt. 

E FEESTEN ONTDEKKEN EN TELLEN 

Alle feesten van Leviticus 23 hadden een profetische boodschap. En Openbaring ge-

bruikt ze allemaal om de 7 delen van dat boek een thema te geven.  

F HET MIDDEN VAN HET MIDDEN 

Zo kom je weer terug bij deel 4 van Openbaring: daar wordt de Grote Verzoendag voor 

Gods volk beschreven. In deel 5 volgt dan de Grote Verzoendag voor de vijanden.  

G GROTE VERZOENDAG IN DANIËL 8 

In Daniël 8 wordt hetzelfde beschreven in kernachtige taal. Het vertelt in één zin wat er 

in de eindtijd gaat gebeuren in de hemel en op aarde. Het vertelt vooral wat  Gods 

trouwe kinderen op aarde doen, terwijl Jezus vanuit de hemel bezig is.  

H IN HET SCHEMA PLAATSEN 

Dit kunnen we in het schema van de tweedeling en de driedeling plaatsen. 

I TOEPASSING EN KEUZE 

En daar kun je veel mee doen in het leven van alle dag. 

Het roept op tot de keuze om aan de kant van God en zijn volk te gaan staan. 

H IN HET SCHEMA PLAATSEN 

 

We kunnen het hele verhaal nu in het schema plaatsen; het schema van de tweedeling 

van goed en kwaad en de driedeling in de tijd. 

 

In de driedeling van de profetie 

 Streden de 4 wereldrijken tegen het letterlijk heiligdom 

 Strijdt in de Middeleeuwen de kerk tegen het hemels heiligdom 

 Wordt de eindtijd bepaald door reiniging, herstel en rechtvaardiging 

Daarin werken het Lam en de 144.000 samen, Gods keurcorps. 

 

 

HET KWADE; DRAAK; SATAN HET GOEDE; VROUW; GOD 

600 v.Chr.       PRÉ WOESTIJN PERIODE       A.D. 500 

Strijd tegen letterlijk volk van God 
Strijd tegen letterlijk tempel 

Israël en de eerste christengemeente 
Jezus, Michaël, Vorst van leger 

500       WOESTIJN PERIODE       1800 

Strijd tegen hemels heiligdom 
Tegen dagelijks offer 
Verkeerde eredienst 

Gods volk is verborgen en kan het tij niet 
keren. Vervolging van Gods trouwe men-
sen 
Dagelijks offer ontnomen 

1800       POST WOESTIJN PERIODE / EINDTIJD       Wederkomst 

 Het heiligdom gereinigd, gerechtvaardigd 
en in ere hersteld 
Universele Grote Verzoendag 

WEDERKOMST 



G GROTE VERZOENDAG IN DANIËL 8 

 

Stel eerst vast dat Daniël 8:14 het midden van het boek is. Alle lijnen lopen vanaf Daniël 

1 in de richting van die machtige regel. Vanaf dat vers loopt het verhaal naar het eind. 

Dan moet Daniël 8:14 hetzelfde zeggen als Openbaring 12-15 en 15-19. 

Alles wat er in Openbaring staat wordt samengevat in één enkele zin: 

HET HEILIGDOM ZAL GEREINIGD, GERECHTVAARDIGD, HERSTELD WORDEN 

 

Laat nu het hele tekstdeel van vers 11-14 op je indringen. 

NBG: 11 Zelfs tegen de Vorst van het heer maakte hij zich groot, en Hem werd 

het dagelijks offer ontnomen en zijn heilige woning werd neergeworpen. 12 En 

een eredienst werd in overtreding ingesteld tegenover het dagelijks offer; en hij 

wierp de waarheid ter aarde; en wat hij ook deed, gelukte hem. 13 Toen hoorde 

ik een heilige spreken en een andere heilige zei tot degene die gesproken had: 

Hoelang zal dit gezicht gelden—het dagelijks offer en de ontzettende overtre-

ding, het prijsgeven van het heiligdom en het vertrappen van het heer? 14 En hij 

zei tot mij: 2300 avonden en morgens, dan zal het heiligdom in rechten hersteld 

worden. 

NBV: 2300 avonden en ochtenden; daarna zal het heiligdom in ere worden her-

steld. 

 

Het woord voor ‘in ere herstellen’ is één Hebreeuws woord met drie aansluitende ver-

talingen die hetzelfde aangeven, vanuit een verschillende invalshoek. 

GEREINIGD= Grote Verzoendag. Gods verzamelt zijn volk en zondert het af van het volk 

van satan. (Engelse vertalingen) 

GERECHTVAARDIGD= God maakt duidelijk hoe rechtvaardig zijn oordelen zijn. Einde van 

de vijand. (Oude Vertaling) 

HERSTELD= Gods volk herstelt samen met het Lam de boodschap van waarheid, verlos-

sing, rechtvaardiging (NBG) 

 

Laat ze mooi naast elkaar staan. Plak ze zelfs aan elkaar. Samen vertellen ze het verhaal 

van de eindtijd. Dan heeft God een volk dat samen met Hem het heiligdom herstelt. 

Daardoor wordt God gerechtvaardigd in al zijn handelen en zijn oordeel. En Jezus ga-

randeert dat satan al zijn vuile was terug krijgt. Dan zal het heiligdom schoon zijn en 

kan de laatste fase van de geschiedenis ingaan. 

 

A RECHTVAARDIGING DOOR GELOOF; iedere avond en iedere morgen. 

 

De Bijbel vertelt dat God twee volmaakte mensen schiep. Dat betekent dat ze maximaal 

met God verbonden waren en leefden zoals God het graag wilde. Dat was geen dwang-

matig opgelegde manier van leven. God gaf ze een volmaakt begin en van daaruit 

moesten ze leren kiezen. Ze mochten volkomen vrij kiezen op basis van hun eigen vrije 

wil. Zonde ontstond door een verkeerde keuze. De verleider, satan, die werkte door 

middel van een slang als medium, wist het erg goed. Het draaide om de kennis van 

goed en kwaad. Door verkeerde keuzes komt de mens meer aan de kant van het kwaad 

te staan en dan kan hij de weg naar het goede steeds moeilijker bereiken.  

Zonde is in basis de verkeerde keuze, kiezen zonder verbondenheid met God, waardoor 

er vervelende consequenties zijn voor de mens zelf en vooral voor de mensen om hem 

heen. Zonde wordt te gemakkelijk gemaakt tot de kleine overtredingen van grote en 

kleine wetjes en gebodjes. Voor God gaat het om de basis instelling: ben je gericht op 

een leven met God of zonder God. Een leven met God wordt gekenmerkt als een recht-

vaardig leven. Een leven zonder God als een onrechtvaardig leven. 

 

Jezus Christus vertelde het evangelie uitermate eenvoudig. In Markus 16:16 zegt Hij: 

“Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal ver-

oordeeld worden”. In Johannes 6:47 staat het ook: “Wie gelooft, heeft eeuwig leven”. 

Geloof bepaalt de richting van wil en keuze. Je wilt met God het goede doen met de 

goede consequenties. Met Hem ga je leren om dat iedere dag wat beter te doen. Je 

gelooft dat Jezus je daarbij helpt. Je laat je leiden en onderwijzen en opvoeden door 

God, zijn Woord en zijn mensen, zijn kerk. 

Johannes de evangelist had dat erg goed begrepen. In 1 Joh.3 maakt hij onderscheid 

tussen mensen die op de ongerechtigheid gericht zijn en het soms erg goed doen, maar 

meestal gaat alles fout; en mensen die normaliter de gerechtigheid doen, ook al gaat 

dat soms verkeerd. Wie zo op God gericht leeft zondigt niet. In 1 Joh. 5:5 staat: “Wie is 

het die de wereld overwint, dan wie gelooft dat Jezus de Zoon van God is?” 

Paulus moet daar natuurlijk een theologische uitspraak van maken in Rom.5:1-5: 

 

“1 Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven in vrede 

met God, door onze Heer Jezus Christus. 2 Dankzij hem hebben we door het geloof toe-

gang gekregen tot Gods genade, die ons fundament is, en in de hoop te mogen delen in 

zijn luister prijzen we ons gelukkig. 3 En dat niet alleen, we prijzen ons zelfs gelukkig on-

der alle ellende, omdat we weten dat ellende tot volharding leidt, 4 volharding tot be-

trouwbaarheid, en betrouwbaarheid tot hoop. 5 Deze hoop zal niet worden beschaamd, 

omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de heilige Geest, die ons gegeven is. 6 

Toen wij nog hulpeloos waren is Christus immers voor ons, die op dat moment nog schul-

dig waren, gestorven. Als we geloven zijn we rechtvaardig tegenover God en hebben 

vrede met God. Dan heeft God zijn liefde in het hart uitgestort en dan woont de Heilige 

Geest in het hart.”  

Dit is de term waar ik je naar toe wilde leiden: rechtvaardiging door geloof. Wie zich 

door geloof in Jezus verbindt met God en zijn wil en keus helemaal op God richt, (ook al 

gaat dat nog vaak mis) die is onmiddellijk kind van God, deel van Gods wereld en het 

Koninkrijk van Jezus.  



Die staat door Jezus in de goede relatie met God. Dat is dan geen verdienste, geen ei-

gen bereikte situatie. De relatie wordt door Jezus hersteld en ook in stand gehouden.  

Het vraagt om een dagelijkse directe verbinding met Jezus en daardoor ontstaat groei. 

Tussen Jezus en de mens mag geen breuk komen. Niemand mag er tussen gaan staan. 

Het moet een verbinding zijn uit volkomen vrije keuze en wil.  

 

In het OT had dit herstel van de directe relatie met God een vaste uitdrukking: in het 

Hebreeuws heette dit “tamid”. Het wordt vertaald met dagelijks of voortdurend offer. 

De uitleving ervan was kinderlijk eenvoudige. Het volk Israël was 400 jaar in slavernij in 

Egypte geweest en was net bevrijd onder leiding van Mozes. Ze begrepen het evangelie 

niet meer zoals Abraham het begreep. Dus kregen ze basisschool onderwijs. Er kwam 

een heiligdom. Dit heiligdom had tot doel om alles aangaande de Verlosser en Messias 

Jezus Christus te onderwijzen. Paulus maakt duidelijk dat het volk onderwijs kreeg om 

Christus te begrijpen. Het was visueel onderricht in het evangelie.  

Sinds Jezus op aarde geweest is en het hele heiligdom vervuld heeft, hebben wij het 

niet meer nodig. Je kunt dus vaststellen dat het heiligdom een volledige profetie was 

aangaande de verlossing van Jezus. Wij kunnen er niets meer mee, dan alleen erdoor 

begrijpen hoe de verlossing van Jezus werkt. In Exodus 29 staat de beschrijving van 

rechtvaardiging door geloof in profetische taal en in kleuterschooltaal.  

38 Op het altaar moeten elke dag twee eenjarige rammen geofferd worden, 39 de ene ’s 

morgens, de andere tegen het vallen van de avond.  Het is een geurige gave die de HEER 

behaagt, 42 een brandoffer dat jullie en alle komende generaties dagelijks aan de HEER 

moeten brengen bij de ingang van de ontmoetingstent. Daar zal ik jullie ontmoeten om 

met jou te spreken. 43 Daar zal ik de Israëlieten ontmoeten en die plaats zal door mijn 

aanwezigheid worden geheiligd. 44 Ik zal de ontmoetingstent en het altaar heiligen, 

evenals Aäron en zijn zonen, zodat ze mij als priester kunnen dienen. 45 Ik zal te midden 

van de Israëlieten wonen, en ik zal hun God zijn.  46 En zij zullen inzien dat ik, de HEER, 

hun God ben, die hen uit Egypte bevrijd heeft om in hun midden te wonen. Ik ben de 

HEER, hun God.  

 

Deze ceremonie is het hart van veel meer “dagelijkse en voortdurende” handelingen. Er 

was de zorg voor het licht van de kandelaar, het brood op de tafel der toonbroden en 

het reukwerk op het gouden altaar. We kennen die begrippen uit de woorden van Je-

zus. Hij is het Licht der wereld; Hij is het Brood des levens en Hij is het Reukwerk bij 

onze gebeden. Met dat laatste bedoelen we dat zonde voor God stinkt. Als we bidden 

worden onze gebeden van geur verbeterd door de geur van zijn offer en door zijn be-

middeling. Dan ruiken we weer lekker voor God. 

 

Dit vatten we allemaal samen onder de uitdrukking: rechtvaardiging door geloof, of in 

de taal van het OT: dagelijks offer, of in het Hebreeuws: tamid. 

F HET MIDDEN VAN HET MIDDEN 

 

Zo ziet het overzicht er dan uit: 

 

Inleiding        Visioen op sabbat 

 

1 Pascha    7 brieven aan 7 gemeenten 1-3 

 2 Pinksteren       7 zegels    4-8 

  3 Bazuinen        7 bazuinen   8-11 

   4 Jom Kippoer 1 7 plaatjes van vrouw en vijanden 12-15 

  5 Jom Kippoer 2       7 plagen    15-19 

 6 Loofhuttenfeest     7 plaatjes van wederkomst 19-20 

7 Nieuwjaar    6 plaatjes van het Nieuwe  21-22 

 

Nawoord       Kom spoedig Heer Jezus 

 

En dan nu het MIDDEN 

Wat is het midden van het midden? 

Deel 4 (HET MIDDEN) bestaat uit 7 subdelen. 

 

Subdeel 1 De gemeente is   een vrouw    op de maan  

Subdeel 4 De gemeente is   144.000 naast het Lam  op Sion 

Subdeel 7 De gemeente is  overwinnaars   op glazen zee 

 

Vóór subdeel 1 gaat de tempel open in de hemel  voor allen zichtbaar die het willen zien 

Na subdeel 7 gaat de tempel open  niemand kan er in gaan. 

Daar tussen staat deel 1 van de Grote Verzoendag. 

 

Subdeel 2 De vijand is een  beest uit de zee:  het beest 

Subdeel 3 De vijand is een   beest uit de aarde:  valse profeet 

 

Subdeel 5 De boodschap van de 3 engelen, verkondigd door 144.000 

Subdeel 6 De oogst van de tarwe en van de wijndruiven 

 

Als Jezus terugkomt zijn er slecht twee soorten mensen: Gods volk (tarwe) vs volk van 

satan (wijndruiven). 

 

De vrouw wordt een overblijfsel en dat wordt de 144.000 

Zij staan op de berg Sion = in het heiligdom, naast het Lam. 

Het is zijn oorlog en zij strijden die oorlog met Hem.  

Samen overwinnen zij alle vijanden. Dat was de belofte in Genesis 3. 



DEEL 6 

In Openbaring 19:6 begint de bruiloft van het Lam, als Jezus de gigantische maaltijd 

gaat houden samen met al zijn verlosten, de ontelbare schare. Voor dat doel komt Hij 

als de ruiter op het witte paard. Hij maakt een einde aan de vijanden op aarde en 

neemt zijn volk mee naar de hemel, om 1000 jaar in zijn vakantiepark te vertoeven. In 

die tijd is satan volkomen beperkt in al zijn mogelijkheden. Dit is het Loofhuttenfeest, 

het Soekot, op 15 en 16 Tisjri.  

 

DEEL 7  

In Openbaring 21 en 22 volgt dan het verhaal van de volkomen nieuwe wereld zonder 

zonde. Er is een nieuwe hemel en een nieuwe aarde en op die aarde daalt het Nieuwe 

Jeruzalem neer, het symbool van Gods volk.  

 

Hierdoor mag het CHIASME duidelijker worden. En zo wordt het midden van het boek 

haarscherp afgebakend.  

Het midden begint met het open gaan van het hemels heiligdom. Dat is de universele 

Grote Verzoendag. Die begint met Gods volk op de maan (Op.12:1,2). Dan volgt de 

vrouw op de berg Sion naast het Lam in Op. 14:1. Op het keerpunt van de twee delen 

van de Grote Verzoendag, in Op. 15, staat Gods volk op de glazen zee voor de troon van 

God. Dan gaat de tempel weer open, maar nu kan niemand er naar binnen.  

Dan begint het oordeel over alle mensen die niet gereinigd zijn door Jezus Christus. Dat 

oordeel eindigt in het symbolische Armageddon.  

Dan kan Jezus komen, zijn kinderen thuis halen en de onbekeerden op aarde laten. 

 

Wordt het nu duidelijk, dat we in het midden van Openbaring praten over de vervulling 

van de Jom Kippoer uit het Oude Testament?  

Het eerste deel wordt omringd door de bazuinen en de plagen. Doordat ze de bazuin 

boodschap niet hebben opgepikt, staan ze voor de uiterste consequenties van alle zon-

de van alle eeuwen. 

 

 

B OORLOG TEGEN HET DAGELIJKS OFFER 

 

Wie de boeken Daniël en Openbaring wil begrijpen, ontkomt niet aan de noodzaak om 

het heiligdom van het OT te begrijpen. Bijbelschrijvers gebruiken uiteraard die taal heel 

veel, want de onderwijzing in de boeken van Mozes, de Torah, hoorde bij hun hele 

leven, vanaf de eerste momenten dat ze er wat van konden gaan begrijpen. Als eerste 

voorbeeld gaan we de term ‘tamid’ opzoeken in de profetie en proberen te begrijpen 

wat er staat. We gaan naar Daniël 8:11. We gaan proberen de taal van dat vers te 

begrijpen. We lezen het in twee verschillende vertalingen. 

 

NBG “Zelfs tegen de vorst van het heer [lees dat automatisch als Jezus Christus] maakte 

hij [ dat is duidelijk een macht die in dienst van satan en het kwaad stond] zich groot, en 

(aan) Hem werd het dagelijks offer [tamid = rechtvaardiging door geloof] ontnomen en 

zijn heilige woning [evangelie, uitgebeeld in de tempel] werd neergeworpen. En een 

eredienst [kerkdienst] werd in overtreding [aanbidding waar Hij niet in is] ingesteld 

tegenover het dagelijks offer; en hij [de vijand van God] wierp de aarde ter aarde, en wat 

hij ook deed gelukte hem.”  

NBV “Hij verhief zich zelfs tegen de vorst van het leger [de Heer van Gods volk] , waar-

door de vorst van het leger het dagelijks offer [tamid, rechtvaardiging door geloof] werd 

ontnomen en zijn heiligdom werd neergehaald. Hij bracht een leger op de been tegen het 

dagelijks offer, hij overtrad de wet en richtte de waarheid te gronde. Alles wat hij onder-

nam gelukte hem.” 

 

Probeer deze tekst niet ineens te begrijpen. Let op de eerste indrukken die het geeft. 

Er is een vorst en neem maar aan dat dit Jezus Christus is. In de profetie heet Hij her-

haaldelijk Vorst en krijgt dan soms de naam Michaël. Dat komt nog terug. 

Als aan Jezus het dagelijks offer ontnomen wordt, dan wordt de directe relatie met 

Jezus verbroken. Dan komt er een macht tussen God en de mens te staan. Dan gaan 

mensen bepalen hoe je met God moet omgaan en dan gaan mensen je dwingen om het 

op één enkele manier te doen; hun manier. Dat heet dan kerkelijk gezag en dan denkt 

men dat men alleen door de kerk kan zalig worden. In de profetie heet dat een gruwel 

die verwoesting brengt. Het vernietigt de vrije wil en de vrije keus. 

 

Deze tekst zegt dat er een moment komt, waarop aan Jezus zijn tamid, zijn dagelijkse 

bemiddeling tussen God en mensen wordt ontnomen. Dat is deel van het neerhalen 

van de tempel van Jezus en die is in de hemel. Die kan hij dus niet letterlijk neerhalen. 

Hij kan alleen maar de waarheid van de bemiddeling van Jezus te gronde richten. Dan 

kunnen mensen niet meer in het werk van Jezus geloven. Dan ontstaat er een verkeerd 

beeld van God en van zijn liefde en redding. 

We lazen in Openbaring 12 dat er oorlog was in de hemel en die oorlog werd naar de 

aarde verplaatst. De aanklager van de gelovigen vond een ingang in de kerk en begon 

tussen de mensen van de kerk te stoken en het geloof in Jezus te ondermijnen. Ook al 

werd er dagelijks over Jezus gesproken. Men kon alleen door middel van de kerk, Maria 

en heel veel heiligen tot God komen.  



Het is afschuwelijk om dit allemaal vast te stellen. Het lijkt dan een oorlog tegen kerk-

mensen EN DAT IS HET PERTINENT NIET. Het gaat om een machtssysteem. Als de kerk 

vóór Jezus gaat staan en zichzelf belangrijker maakt dan Jezus; als de weg naar Jezus 

alleen geopend kan worden door de kerk en door de heiligen, dan ontstaat er kerkelijk 

gezag. Dan bepaalt de kerk wie behouden wordt en wie niet. Dan kan de kerk iedereen 

straffen die niet gelooft zoals de kerk het voorschrijft. Dan stopt de kerk je in de ban en 

zij kan je door de staat laten doden. En dat gebeurde heel erg veel in de loop van de 

Middeleeuwen en soms gebeurt het nog, zoals in delen van Mexico. 

  

Nu hebben we een eerste idee wat de Bijbel met tamid bedoelt en die aanval is inder-

daad gruwelijk. Het verwoest het geloof van het hart van mensen. Het berooft hen van 

de vrije wil en keus. Dan worden mensen geestelijk droog, een woestijn, zoals in de tijd 

van Elia, toen er ook een letterlijke droogte ontstond door het werk van Elia. We weten 

al dat dit direct verbonden is met de periode van 13 eeuwen, van 500 tot 1800. 

 

Exemplarisch voor deze aanval en gruwel is de geschiedenis van Frankrijk rond het jaar 

500. Het begon toen bisschop Remigius (St. Remi) in Frankrijk de verwoestingen en ver-

overingen zag van de koning der Franken: Clovis. Hij bedacht dat deze vechtmachine 

voor de kerk zou kunnen vechten om de vijanden van de kerk te overwinnen. De vijan-

den waren de Westgoten en de Bourgondiërs, die hoofdzakelijk Arianen waren. Dat zijn 

mensen die niet geloven in de drie-eenheid. Jezus Christus is voor hen niet van eeuwig-

heid God. Dit Arianisme werd een bedreiging voor de kerk. Als deze volken veroverd 

werden konden de priesters hen het evangelie brengen zoals de kerk het zag. 

Clovis zou kunnen helpen om de kerk te bevrijden, zoals hij het zag.  Hij bedacht een list 

om Clovis tot bekering te brengen. Hij gebruikte een lief meisje uit een nobel geslacht, 

Clothilde, dat erg gelovig was. En het lukte. Hij werd bekeerd en gedoopt. 

Nu had Clovis er een handje van om de wereld naar zijn hand te zetten. Al zijn man-

schappen kregen een simpele keus: ook gedoopt worden of gedood worden. Zo werd 

een leger van 3000 mannen gedoopt. 

En toen werd Clovis een strijder voor de kerk. De kerk kon strijden zonder een strijden-

de kerk te zijn. Zij waste haar handen in onschuld. Maar voor God was het een verwoes-

tende gruwel. Hierdoor stierven miljoenen mensen die de Bijbel lazen en op eigen ma-

nier tot God baden. En zo stierven veel mensen die alleen in een leerstelling afweken. 

Kerkelijk gezag werd een gruwel. Dit had niets te maken met de manier waarop Jezus 

werkt om zijn vijanden te overwinnen. Er ontstond een neerwaartse spiraal. De kerk 

voelde zich steeds vrijer om de leer van de kerk naar eigen willekeur te veranderen. Er 

kon een ’eredienst in overtreding’ worden ingesteld.   

 

Het belangrijkste gevolg van het wegnemen van de ‘tamid’ is het verdwijnen van de 

invloed van de Heilige Geest. Men krijgt geen dagelijks Brood meer; men ruikt niet lek-

ker meer voor God. Zo ontstaat er geestelijke droogte. Het evangelie stagneert en 

wordt niet meer verkondigd. De geestelijke droogte kan heel persoonlijk gebeuren. Het 

kan ook in een kerkelijke gemeente of in een hele kerk gebeuren. Dan is satan duidelijk 

de kerk binnen gekropen. Dan is er op de kansel geen levend Woord meer.  

E FEESTEN ONTDEKKEN EN TELLEN 

 

Het moet allemaal nog veel overzichtelijk worden. Er mag zo een totaal beeld van 

Openbaring ontstaan. Kijk hoe ver je komt met het herkennen van de delen en de fees-

ten van Leviticus 23: 

 

DEEL 1 

In Openbaring 1:18 heeft Jezus de sleutels van dood en dodenrijk, omdat Hij dood ge-

weest is en levend geworden tot in alle eeuwigheden. Dan is Pascha, (Pesach) de basis 

van deel 1: de 7 brieven aan zeven gemeenten. 

Die letterlijke gemeenten staan symbool voor alle gemeenten van Jezus in all eeuwen. 

Iedere gemeente van Jezus heeft zijn Pascha als basis en als kracht om alle kwaad en 

vijandigheid te overwinnen. Het gaat steeds over: wie overwint... 

Jezus werd ook precies op de 14de van de eerste maand (Niesan) gekruisigd en Hij 

stond op de 16de Niesan op uit het graf.  

 

DEEL 2 

In Openbaring 5:6,7 krijgt Jezus de boekrol van de geschiedenis van de redding van 

Gods kinderen in handen. Hij is teruggekeerd in de hemel na zijn opstanding en hemel-

vaart en wordt op basis van zijn plaatsvervangende dood aanvaard als het antwoord op 

al het kwaad, alle zonde en op het kwaad dat satan heeft veroorzaakt. Dat is het mo-

ment waarop de eerste christengemeente de Heilige Geest ontving. Het is Pinksteren. 

De Gemeente van Jezus kan de wereld intrekken om het evangelie te verkondigen. 

Dit feest gebeurde op de tijd van Sja’woeot, Wekenfeest op 6 en 7 Siewan. 

Op die dag begon de oogst van Gods gemeente. 

 

DEEL 3 

In Openbaring 8:3 begint het verhaal van de 7 bazuinen, met als achtergrond het blazen 

van de bazuin, 10 dagen vóór de Grote Verzoendag. (Rosj Hasjana) (Het burgerlijk 

Nieuwjaar) Het zijn de waarschuwingen door middel van allerlei gebeurtenissen, om 

mensen op te roepen tot bekering te komen. (1 Tisjri ) 

 

DEEL 4 

In Openbaring 11:19 gaat de tempel open, zoals op de Jom Kippoer, op 10 Tisjri. Dan 

begint de Grote Verzoendag, maar dan wel deel 1 ervan. Gods volk wordt verzameld en 

thuis gebracht.  

 

DEEL 5 

In Openbaring 15:5 wordt de tempel gevuld met rook en is het lot van alle mensen be-

zegeld. Niemand kan de tempel binnen gaan. De plagen komen zonder genade en de 

vijanden worden aan de kaak gesteld. Het oordeel gaat over hen allen en dat eindigt in 

Armageddon. Dit is het einde van de Grote Verzoendag in de hemel. 

 

 



Om de symbolen beter te begrijpen mag je het lezen door de bril van de Grote Verzoen-

dag in het OT. Zie de afgrond als dezelfde symbolische plaats als de woestijn met de 

god Azazel, waar de bok heen gezonden werd. Al het vuil van Gods volk werd daar sym-

bolisch naar toe gezonden. 

Bij de wederkomst krijgt satan de hele vuile was terug van al Gods kinderen. Zij hebben 

het bij Jezus gebracht. Hij brengt het bij satan terug. Dat is echt postbodewerk. Het pak-

je komt daar waar het moet zijn. De verleider krijgt alle verleiding terug. Hij is 1000 jaar 

uitgespeeld. De hond zit in zijn hok opgesloten.  

Hij kon alleen maar de volken verleiden zolang God het hem toestond. Dat is dan over. 

 

Zie wat God doet met goed en kwaad. Aan het begin van de 1000 jaar wordt Gods volk 

in veiligheid gebracht in de hemel. Zij mogen met Jezus een studie maken van al Gods 

handelen in de geschiedenis. Dat heet dan: ze zitten met Jezus op zijn troon en bekijken 

film na film van alles wat er gebeurde.  

Aan het eind van die 1000 jaar wordt zichtbaar waarom al die andere miljarden mensen 

er niet zijn. Dan wordt satan een korte tijd losgelaten, net als alle mensen die al die tijd 

dood waren, omdat ze niet mee mochten naar de hemel. Let op dat sterke moment. 

Er staan miljarden mensen op uit de dood die geleefd hebben zonder verlossing en red-

ding. En in no time vormt satan van hen een leger om te strijden tegen het volk van 

God. Zo wordt over hen een boekje open gedaan. Je ziet ineens waarom ze niet bij het 

volk van God horen. Je ziet waarom ze er niet bij passen. Dan gaan ze hun tweede dood 

tegemoet. Ze dragen hun eigen zonden. 

 

Laat alle symbolen nog even in hun geheimenis staan. Probeer niet dit hele hoofdstuk 

te begrijpen. We moeten eerst heen en weer wandelen tussen de delen. Houdt alleen 

vast dat dit het Loofhuttenfeest is van Gods volk. Ze zijn verlost van zonde, vijanden en 

dood. Ze mogen 1000 jaar sabbat vieren met Jezus. Ze worden getroost en geheeld en 

hersteld en gerepareerd. 

 

Als het Loofhuttenfeest gevierd wordt is de Grote Verzoendag voorbij. De zonden van al 

Gods kinderen zijn dan in de woestijn = de put of afgrond. 

Daaraan vooraf moet dan de Grote Verzoendag beschreven worden. Dat is de dag van 

de open tempel. Dan gaat het gordijn van het allerheiligste open. En dat moment wordt 

beschreven in Openbaring 11:19. 

Op de Grote Verzoendag gingen alle gelovige mensen via hun hogepriester het heilig-

dom binnen tot in het allerheiligste en al hun zonden werden daar weggewassen met 

het bloed van de reine bok. Daarna kon niemand het heiligdom meer binnen gaan. 

In 11:19 gaat de tempel open en kun je alles zien. In 15:5 gaat de tempel open en kan 

niemand er binnen gaan.  

De eerste keer is er volle genade en een sterke uitnodiging om er binnen te gaan. Wie 

er niet binnen geweest is als het bemiddelende werk van Jezus stopt, kan er ook niet 

meer binnen gaan. Dan is het te laat. De genade is ten einde. 

Dan heeft die kerk ineens behoefte aan macht en gezag om zichzelf in stand te houden 

en dan gaat de kerk tussen God en zijn toegewijde kinderen staan. Dan ontstaat er ver-

volging van mensen die trouw aan Jezus willen blijven en verlangen naar gerechtigheid. 

Dan zoeken mensen naar andere bemiddeling  dan door Jezus. In de Middeleeuwen 

gebeurde dat door de leer van heiligen en Maria, die allemaal zouden pleiten voor 

mensen die tot hen bidden. Daarvoor moest men gaan geloven in een eeuwig leven van 

de ziel en de geest van de mens. Daarvoor moest men gaan geloven in het gezag van de 

leiding van de kerk. En men mocht om die reden de Bijbel niet meer lezen; niet meer in 

eigen woorden bidden en de eredienst werd in een vreemde taal gedaan. Men moest 

maar geloven in de pastoor, de priester en de paus. Het geloof werd terug gebracht tot 

eenvoudige ceremoniën.  

Zo ontstaan er een aantal herkenningspunten van de oorlog tegen het dagelijks offer, 

de tamid, de rechtvaardiging door geloof.  

 Geen vrijheid van gebed en Bijbel lezen 

Geen mogelijkheid tot directe relatie met Christus / verlossing / rechtvaardiging 

door geloof 

 Vergeving door mensen i.p.v. door Jezus 

Kerkelijk gezag om afwijking van leerstellingen te straffen / uitgevoerd door we-

reldlijk gezag 

 

Het dagelijks offer opent het hart voor de Heilige Geest. 

Door het wegnemen van het dagelijks offer ontstaat geestelijke droogte. 

De Heilige Geest kan maar beperkt werken. 

 

De oorlog tegen het dagelijks offer begon een gruwel te worden rond 500 en eindigde 

door middel van de latere enorme gruwelijke verwoesting: de Franse Revolutie en daar-

na de kroning van Napoleon Bonaparte en de gevangenneming van de paus in Rome. 

Toen begon de Moderne tijd, de tijd waarin het evangelie steeds vrijer verkondigd kon 

worden. 

 

Dit vraagt om een bewuste keus: de keus om een directe relatie met Jezus op te bou-

wen. Geestelijke mensen en de kerk mogen helpen en de weg vergemakkelijken. Maar 

niemand mag er tussen gaan staan. Jij mag nooit het gevoel krijgen dat God ver weg is 

en helemaal niet meer aan het werk is in de wereld en in jouw leven. Dan moet je hulp 

zoeken om dat gevoel te helen.  

 

Uiteraard mag geloof nooit goedkoop worden en Jezus mag nooit je vriendje worden. 

Maar Hij is wel de grote Vriend. Hij heeft je in een open relatie met God gebracht. Hij 

heeft je totaal van zonde gered en gereinigd.  



C WAT DOET JEZUS MET ONZE ZONDEN? (GROTE VERZOENDAG) 

 

Toen Jezus het Laatste Avondmaal vierde met zijn apostelen op de avond voor zijn 

kruisdood, veranderde Hij daar het eeuwenoude Pascha in een compleet nieuw Pascha. 

Hij veranderde de sedermaaltijd voor goed. Hij gaf er de veel grotere achterliggende 

betekenis aan: het brood werd symbool van zijn lichaam en de wijn werd symbool van 

zijn bloed. Het werd een voortdurende herinnering aan zijn dood en opstanding. De 

kracht van het bloed van het Lam blijft zo in stand en kan in ons leven groeien. 

 

Op de zelfde manier veranderde de betekenis van Pinksteren, het Wekenfeest. Het 

feest van de oogst werd het feest van de vruchtbaarheid van de Heilige Geest in het 

leven van toegewijde mensen, mensen die met de kracht van het bloed van het Lam de 

wereld willen instappen met een boodschap van redding uit de macht van zonde. 

 

Op de zelfde manier moet het jaarlijkse feest van de Grote Verzoendag een universele 

vervulling krijgen in de route van kruis naar Wederkomst. Voor dat doel moeten we 

even dieper in de betekenis van de Grote Verzoendag duiken. Voor dat doel moeten we 

de vraag stellen: wat doet Jezus met onze zonden?  Dat kunnen we illustreren met de 

oude Grote Verzoendag. 

 

D WAT GEBEURDE ER OP DE GROTE VERZOENDAG 

 

Je mag een plastisch beeld in je hoofd ontwikkelen: Op Jom Kippoer offerde de hoge-

priester eerst voor zichzelf. Dan was hij zonder zonden, heilig,  het symbool van de zon-

deloze Jezus. 

Dan werd er geloot over het lot van twee bokken. De een was voor de Heer, de ander 

voor de woestijngod Azazel, oftewel satan. 

De hogepriester ging met het bloed van de zondeloze bok voor de Here het heilige en 

het allerheiligste binnen. Met het reine bloed werden alle zonden van het hele volk van 

een heel jaar weggewassen en de hogepriester nam ze symbolisch op zijn schouders en 

ging daarmee naar buiten. 

Dan legde hij zijn handen op de kop van de zondebok voor satan en op dat moment 

werden alle zonden van het hele volk van het hele jaar door middel van die bok de 

woestijn ingestuurd. Simpelweg gezegd: satan krijgt die hele vuile troep terug. 

Dat beeld moet je vast houden. 

 

Als wij onze zonden bij Jezus brengen, zijn wij ze kwijt, helemaal kwijt. Wij zijn zonde-

loos, gerechtvaardigd, verzoend, we staan in volle vrijheid van veroordeling voor God. 

Maar zonde vraagt om een eindoordeel. Er is een bron van al het kwaad; de vader van 

alle leugen en kwaad en ellende. Hij moet loon naar werken krijgen. Dat is de bood-

schap van Jezus. Het leven op aarde, met al zijn goed en kwaad, moet een eindoordeel 

ondergaan. Door de zonde is de dood het universum binnen getreden en die moet er 

weer uit. 

Aan het eind komt de vraag of wij de dood verdienen of het eeuwig leven zonder dood. 

Vanaf het belijden van zonden zijn wij die zonden kwijt en is Jezus in onze plaats gestor-

ven en opgestaan. De vloek van de wet is volkomen weggewassen, compleet. 

Maar met dat we de zonden beleden hebben is satan de schuldige van onze zonden. Ze 

moeten niet bij Jezus blijven; ze moeten terug naar de oorsprong. Het is satan die er 

onder mag lijden. 

Wie zijn zonden niet beleden heeft; niet bij Jezus gebracht heeft, moet sterven voor zijn 

eigen zonden. 

 

Dit wordt allemaal beschreven in Openbaring 20. 

 

1 Ik zag een engel uit de hemel neerdalen met de sleutel van de onderaardse diepte en 

zware ketenen in zijn hand. 2 Hij greep de draak, de slang van weleer, die ook duivel of 

Satan wordt genoemd, en ketende hem voor duizend jaren. 3 Hij gooide hem in de diep-

te, sloot de put boven hem en verzegelde die, opdat de volken niet meer door hem mis-

leid zouden worden tot de duizend jaar voorbij waren; daarna moet hij korte tijd worden 

losgelaten. 4 Ook zag ik tronen, en aan hen die erop zaten werd recht gedaan. Het zijn de 

zielen van hen die onthoofd waren omdat ze van Jezus hadden getuigd en over God had-

den gesproken; zij hadden het beest en zijn beeld niet aanbeden en ook zijn merkteken 

niet op hun voorhoofd of hun hand gekregen. Zij waren tot leven gekomen en heersten 

duizend jaar lang samen met de messias. 5 De andere doden kwamen niet tot leven voor-

dat de duizend jaar voorbij waren. Dit is de eerste opstanding. 

6 Gelukkig en heilig zijn zij die deelhebben aan de eerste opstanding. De tweede dood 

heeft geen macht over hen. Zij zullen priester van God en van de messias zijn en duizend 

jaar lang samen met hem heersen. 

7 Wanneer de duizend jaar voorbij zijn, zal Satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. 8 

Dan gaat hij eropuit om de volken aan de vier hoeken van de aarde, Gog en Magog, te 

misleiden. Hij brengt hen voor de strijd bijeen, een menigte zo talrijk als zandkorrels aan 

de zee. 9 Ze trekken op, over de hele breedte van de aarde, en omsingelen het kamp van 

de heiligen en de geliefde stad. Maar vuur daalt neer uit de hemel en verteert hen. 10 En 

de duivel, die hen misleidde, wordt in de poel van vuur en zwavel gegooid, bij het beest 

en de valse profeet. Daar zullen ze dag en nacht worden gepijnigd, tot in eeuwigheid. 

11 Toen zag ik een grote witte troon en hem die daarop zat. De aarde en de hemel vlucht-

ten van hem weg en verdwenen in het niets. 12 Ik zag de doden, jong en oud, voor de 

troon staan. Er werden boeken geopend. Toen werd er nog een geopend: het boek van 

het leven. De doden werden op grond van wat in de boeken stond geoordeeld naar hun 

daden. 13 De zee stond de doden die ze in zich had af, en ook de dood en het dodenrijk 

stonden hun doden af. En iedereen werd geoordeeld naar zijn daden. 14 Toen werden de 

dood en het dodenrijk in de vuurpoel gegooid. Dit is de tweede dood: de vuurpoel. 15 

Wie niet in het boek van het leven bleek te staan werd in de vuurpoel gegooid.  

 

Wat staat daar nu eigenlijk? Hou je aan vaste regels voor de uitleg van profetie: 

Maak van symbolen nooit werkelijkheden. Als in een deel alles overwegend met sym-

bolen beschreven wordt, maak dan niet ineens van bepaalde woorden werkelijkheden. 

Een engel met ketenen die een draak bindt in een afgrond, een put.  

De draak is een symbool; de afgrond of put is een symbool, de binding met ketenen is 

een symbool. Wat is er dan werkelijkheid. Engelen zijn soms letterlijk engelen, maar het 

zijn altijd boodschappers. Dat kunnen menselijke en niet-menselijke wezens zijn. Zelfs 

het getal 1000 kan een symbolisch getal zijn. 


