Profetische lijnen
1Kor. 10:32 Dit vers brengt drie lijnen naar voren. Dit schema beperkt zich tot de lijnen van Israël en de Gemeente.
70ste jaarweek →
‘tijden der heidenen’
verborgen regering

Openlijke regering
Israël:
Js. 46:10;
25:1; 14:24,
27; Nm.
23:19b;
1Kon.
8:56b 1

… Hos. 3:4 … …

…

De Gemeente naar Gods gedachten

(Pas bekend gemaakt sedert het laatste pascha 2 )

Hos. 3:5

weg van herstel

herstel Israël
↑

+33 70 (Ez. 36:16-21)
⏐___
⏐overgang
↓

Ef. 3:5; 6:19; Kol. 1:26

…

tekenen
eindtijdredes

start overgang

Opname
Op. 2 & 3

⇒

Mt. 23:39, Lc. 13:35

Zc. 14:1-3

1948 (start Ez. 37)
____

Pinksteren

Gemeente:

=

+ Jak. 1:1

verwoesting Jeruzalem
↑

°0

(Lk. 21:24; vgl. Rm. 11:25)

Zc. 9:9-10
Dn. 9:24

1000-jarig rijk
- Op. 20:1-6
- Zc. 14:9, 16
- Jes. 2:1-5
- Micha 4:1-5
(Op.

De Gemeente op aarde

De Gemeente in de hemel
vanaf Op. 4:1

*

**

33 na Chr.:

Pinksteren = ontstaan van de gemeente + bekendmaking van het geheimenis van de Gemeente

70 na Chr.:

Verwoesting van Jeruzalem en de tempel: uitvoering van de terzijdestelling van Israël (aangekondigd in de profetie en door Jezus)

1948 na Chr.:

Oprichting van de staat en het volk Israël: bewijs van Gods verborgen regeringswegen met Israël
God werkt nog steeds toe naar Zijn doel met Israël: de volken zegenen door middel van Israël
profetisch voorzegd: Jes. 11:11-12; Ez. 36:24
+ 1968: de herovering van Jeruzalem door de Joden.

***

11:15)

tekenen

⎬na de eindtijdredes (Mt. 24; Mk. 13; Lk. 21)

*
**

Eeuwigheid
- Op. 21:1-8
- 2Pt. 3:13

***

Opname van de Gemeente: o.a. 1Tess. 4:15-17; 1Kor. 15:51-55; Jh. 14:1-4, 17:24; Rm. 8:11,23; Fil. 3:21; Op. 4:1 (in beeld)
Wederkomst van de Heer Jezus Christus: (o.a.) Op. 19:11-21 (Op. 16:16) + Zc. 14:4
samen met o.a. de Gemeente (Op. 19:14; Kol. 3:4; Rm. 8:19; 2Tess. 1:10)
Laatste opstand (Gog en Magog) + eindoordeel: Op. 20:7-15

1
De onvoorwaardelijke beloften die eens aan de aartsvaders gedaan zijn (Deut. 34:4), staan los van de verantwoordelijkheid van Israël, omdat zij uitsluitend gebaseerd zijn op de
soevereine genade van God (Micha 7:20; Rm. 11:29). Er kwam wel uitstel, maar er is geen afstel.
2
De Gemeente werd al één keer eerder aangekondigd in Mt. 16:28. Ook daar echter gebeurde dit binnen de besloten kring van de discipelen.

Enkele belangrijke verschillen:
Israël

volk van God

Gemeente gezin van God

zegeningen

reiniging

toekomst

aards

door oordelen

aards

hemels (Ef. 1:3)

door Woord (Ef. 5:26)

hemels (Ef. 2:6)

Op. 13-sit.

70ste jaarweek (Dn. 9:24-27) met onderverdeling in de helft = 2x 3½ jaar
- De tijden waarover in Daniël gesproken wordt komen overeen met de tijden waarover gesproken wordt in Openbaring (zie Dan. 7:25; 9:27;
12:7; Op. 11:2,3; 12:6,14; 13:5).
- De beschreven gebeurtenissen spelen zich af in diezelfde tijden.
- De andere OT- (en deels NT-) profetieën kaderen eveneens bij deze tijden, blijkens verbanden.
- Deze profetieën horen bij de Israël-lijn.
- We hebben het hier dus o.a. over de afschaffing van de publieke eredienst (nadat deze eerder zal hersteld zijn), het heersen van de
antichrist, de grote verdrukking, de oordelen van God over de aarde in Openbaring.
- De Gemeente is niet de vervanging van Israël (dit zou dan het geestelijk Israël zijn). De profetieën voor Israël blijven dan ook gelden voor
Israël (zowel wat betreft oordeel als wat betreft zegen) en kunnen niet zonder meer vergeestelijkt worden.
⇒

Bijna alle discussie gaat erover of wij (de Gemeente) een deel van het eindtijdscenario (70ste jaarweek) van Israël zullen meemaken terwijl
wij op deze aarde zijn, of dan reeds in de hemel zijn.
Op het schema: komt het punt van de opname precies overeen met het startpunt van de 70ste jaarweek, of is daar enkele jaren overlapping?
Dat is de vraag in dit soort discussies.

⇒

Er hoeft geen enkele profetie vervuld te worden vóór de opname van de Gemeente, het kán wel, maar móet niet. Waarom? De opname ligt op
de lijn van de Gemeente, terwijl de OT- (en deels NT-) profetieën op de lijn van Israël liggen.

Velen zullen onderzoek doen, en de kennis zal vermeerderen. (Dan. 12:4b)
Het aanzien van de lucht weet gij te onderscheiden,
maar kunt gij het de tekenen der tijden niet? (Mt. 16:3; Lc. 12:54-56)
Wie wijs is, geve op deze dingen acht; wie verstandig is, erkenne ze.
Want de wegen des Heren zijn recht: rechtvaardigen wandelen daarop,… (Hos. 14:10 ).

