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134. Bijbelstudie over

DE DERDE TEMPEL - BEIT HAMIQ’DASH HASH’LISHI

y>yl>h >dqmh tyb
De Tempel van de Antichrist
Deze bijbelstudie is bijzonder actueel! Het is echter niet zo, dat ik zelf een actueel onderwerp
gekozen heb, maar het juist zijn de gebeurtenissen van afgelopen week die deze studie - waar
ik daarvóór al aan begonnen was - zo actueel gemaakt hebben! De recente rellen rondom de
Tempelberg zullen ook u wel niet ontgaan zijn neem ik aan. Vrijwel iedereen heeft op de
televisie en via het internet vernomen, dat er naar aanleiding van de aanslag op de omstreden
rabbijn Yehuda Glick en het doodschieten van de Palestijnse dader felle straatgevechten zijn
uitgebroken in Oost-Jeruzalem met de Tempelberg als onderwerp. Na de moordaanslag op de
rabbijn besloten de Israëlische veiligheidsautoriteiten namelijk de Tempelberg tijdelijk te sluiten
voor alle bezoekers. In een reactie hierop noemde de Palestijnse president Abbas de sluiting
van de Tempelberg een ‘oorlogsverklaring’ en stelde Israël verantwoordelijk voor de nieuwe
spanningen in Jeruzalem. De Tempelberg vormde overigens al sinds de afgelopen eeuw het
kernpunt van het voortdurende conflict tussen Joden en Arabieren. Zo waren er destijds in
Jeruzalem en later in heel Israël rellen uitgebroken tijdens het Loofhuttenfeest, Sukot. De
aanleiding hiervoor was de opening van een tunnel onder de Al-Aqsa moskee. De wereldpers
veroordeelde Israël toen eenstemmig wegens “het opzettelijk kwetsen en minachten van de
religieuze gevoelens van de moslims.” Maar was dat wel zo? En zo ja, hoe zit het dan met de
religieuze gevoelens van de Joden? Die werden zoals gewoonlijk volledig genegeerd. Welke
westerse journalist heeft er immers toen de moeite genomen om ter plekke een kijkje te nemen
om vervolgens te constateren dat de bewuste tunnel zich in het geheel niet op islamitische
maar juist op Joodse heilige grond bevindt? De islamitische Al-Aqsa moskee staat namelijk
boven de restanten van de Joodse Tempel en zodoende bevindt de tunnel zich niet onder de
moskee maar onder de Tempel! Een ander voorbeeld is de Tweede Intifada na het bezoek van
Ariyel Sharon, de toenmalige minister van Defensie, aan de Tempelberg in Jeruzalem op 28
september 2000, twee dagen voor Rosh haShana. De Tempelberg is de heiligste plaats in het
Jodendom, waar zich echter, zoals ik reeds aangaf, ook de Al-Aqsa moskee bevindt, de 3de
heiligste plaats van de Islam. Vanwege dit bezoek van Sharon aan de Tempelberg braken er
massale gevechten uit, waarbij de Israëlische politie 13 Palestijnen neerschoot. Gewelddadige
reacties volgden en een spiraal van geweld barstte los waarbij van 29 september 2000 (Erev
Rosh haShana) tot en met 30 juli 2005 972 Israëliërs (waaronder 122 kinderen) en 3301
Palestijnen (waaronder 653 kinderen) de dood vonden. Vele tienduizenden mensen raakten
gewond en soms invalide. Dat begon allemaal op de Tempelberg in Jeruzalem (hoe kan het ook
anders?) en natuurlijk uitgerekend weer gedurende de herfstfeesten Rosh haShana, Yom Kipur
en Sukot, zoals reeds eerder het geval was. Toch al veel eerder, in 1929, toen de staat Israël
nog niet eens bestond en de Britten het bestuur over het land uitoefenden, was de Tempelberg
het tafereel van een bloedbad. Nadat een Joodse jeugdgroep een mars naar de klaagmuur
hield, vielen er bij de daaropvolgende rellen 133 doden aan Joodse en 87 aan Arabische zijde.
Toch wat hebben de recente gewelddadigheden en de moordaanslag op een rabbijn met de
Tempelberg te maken? Wel, Yehuda Glick is niet zomaar een willekeurige rabbijn, maar één
van de prominentste Tempelberg-activisten in Israël. Hij heeft zich er met hart en ziel voor
ingezet, dat ook Joden mogen bidden op de Tempelberg, die door de moslims Haram al-Sharif
[het edele heiligdom] genoemd wordt vanwege de daar aanwezige Al-Aqsa moskee en de
bekende gouden Rotskoepel, maar waar ooit Beit haMiq’dash [de Tempel] stond. Vanwege zijn
opvattingen werd Yehuda Glick al meerdere malen met de dood bedreigd, want Machmoud
Abbas had immers herhaaldelijk opgeroepen om de Al-Aqsa moskee “met alle middelen tegen
Joodse kolonisten te verdedigen”. Aan deze oproep werd blijkbaar letterlijk gehoor gegeven. Na
afloop van een bijeenkomst in het Begin Centrum te Jeruzalem, waar hij de daar aanwezige
politici had toegesproken over de terugkeer van Israël naar de Tempelberg, werd Yehuda Glick
op weg naar zijn auto van dichtbij neergeschoten door een Arabier, die er vervolgens op een
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motor vandoor ging. Kort nadat de moordaanslag op rabbi Glick bekend werd, werd er in de
Arabische wijk van Jeruzalem een vreugde-vuurwerk afgestoken. Toen speciale eenheden van
de politie de dader in Oost-Jeruzalem opspoorden en het gebouw omsingelden, opende hij het
vuur op hen. In het vuurgevecht dat daarop volgde, werd de Palestijn gedood. Hij bleek een lid
te zijn van de Islamitische Jihad en zat al meerdere keren wegens terroristische activiteiten in
de gevangenis. Minister van Defensie Moshe Ya’alon gaf de Palestijnse president de schuld
van de aanslag vanwege diens bovengenoemde oproep, waarmee hij het gebruik van geweld
legitimeerde. Ya’alon zei in een verklaring: “Als Abu Mazen (alias Machmoud Abbas) leugens
verspreidt en giftige uitspraken doet over het recht van Joden om in hun eigen land hun geloof
te belijden is terreur het resultaat, zoals we gisteren hebben gezien!” Door de moordaanslag op
de Tempelberg-activist Glick en het doodschieten van de dader is de crisis rond de Tempelberg
uiteraard dramatisch verslechterd en dreigen de spanningen in Jeruzalem alleen maar te
verergeren. Ruim een week eerder werd er bij een aanslag op een tramhalte in die buurt nog
een Joodse baby in koelen bloede vermoord door een andere Palestijnse terrorist. Vanwege de
nieuwste gebeurtenissen werden rond de Tempelberg sterke politie-eenheden samengetrokken
en de beveiliging in heel Jeruzalem aangescherpt. Het begint steeds duidelijker te worden, dat
de Tempelberg bij het conflict in het Midden-Oosten een centrale plaats inneemt en zelfs in de
seculiere media wordt er nadrukkelijk op gewezen, dat dit voor zowel de Joden alsook voor de
Moslims één van de meest heilige plaatsen is. Volgens de Islam maakte de profeet Mohammed
vanaf de Haram al-Sharif op zijn paard de nachtelijke reis naar de hemel. Nadat de Moslims in
638 het heilige land hadden veroverd, bouwde kalief Abd al-Malik in 691-692 de bekende
achthoekige gouden Rotskoepel ofwel de moskee van Omar, zoals zij ook genoemd wordt op
de resten van het oude Israëlitische heiligdom. Iets verderop, op het andere einde van het
voormalige tempelplein, werd later de Al-Aqsa moskee gebouwd. Toen de Israëlische troepen
op 7 juni 1967 onder leiding van generaal Moshe Dayan de Tempelberg heroverden, werd het
tempelgebied echter niet geannexeerd, maar tien dagen later juist opnieuw in handen van de
Waqf, de islamitische autoriteiten gesteld. Dat bleek later volgens velen een foutieve beslissing
te zijn geweest, die tot gevolg had, dat het de Joden tot op heden slechts beneden bij de
klaagmuur is toegestaan om te bidden, maar de Tempelberg zelf daarvoor niet op mogen. En
dat is nou juist datgene waar Yehuda Glick met zijn publieke acties herhaaldelijk op wees,
namelijk, dat het voor de Joden verboden is om te bidden op hun heiligste plaats. Daarom
bepleitte hij keer op keer, dat de Tempelberg onder Joods bestuur geplaatst wordt of in elk
geval toegankelijk moet worden voor Joodse bidders. Buiten Israël zal men daar tot nu toe
slechts weinig over gehoord hebben, maar door de recente gebeurtenissen is dit onderwerp
opeens wereldnieuws geworden!
Getrouwen van de Tempelberg
Yehuda Glick, het symbool van de Tempelberg-activisten, is de voorzitter van de Temple Mount
Heritage Foundation. Hij werkte voorheen als executive director voor het Tempelinstituut en is
lid van een groep Joden, die zich ‘Temple Mount Faithful’ [de Getrouwen van de Tempelberg]
noemt. Deze groep werd in de late jaren ‘60 van de vorige eeuw door Gershon Salomon
opgericht met het doel, de Tempel te herbouwen. Deze Gershon Salomon, die als officier van
het Israëlische leger in diverse oorlogen meevocht, liep tijdens een gevecht op de Golanhoogte
in 1958 met zijn compagnie van 120 soldaten in een hinderlaag van duizenden Syriërs toen er
een wonder gebeurde dat nota bene door de vijand zelf werd bevestigd! Juist toen de situatie
uitzichtloos was en de strijd als verloren beschouwd moest worden, greep haShem in! Salomon,
die door een tank overreden was en ernstig gewond op het slagveld lag, zag opeens tot zijn
verbazing, dat de Syrische soldaten plotseling in paniek wegrenden en de Israëli’s verder met
rust lieten. Later legden de Syrische commandanten in een VN-rapport de verklaring af, dat zij
duizenden engelen rondom Salomon en zijn manschappen hadden gezien! Hij zelf zei, dat hij
op datzelfde moment het licht van haShem gezien heeft. Deze bovennatuurlijke redding was
voor hem een teken, dat het zijn tijd nog niet was om te sterven omdat de Eeuwige een taak
voor hem heeft. Al gauw raakte hij ervan overtuigd, dat deze taak niets minder dan de herbouw
van de Tempel zou zijn. Kort na de bevrijding van de Tempelberg in 1967, waarbij Salomon met
zijn compagnie meevocht, stichtte hij de ‘Getrouwen van de Tempelberg’, die sinds 1989 keer
op keer getracht hebben, de hoeksteen van de derde Tempel te leggen, hetgeen telkens door
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de autoriteiten werd verhinderd omdat elke poging om de Tempel te herbouwen tot een oorlog
met de gehele islamitische wereld zou kunnen leiden. De Israëlische rechtbanken blokkeren
daarom alle protestacties van organisaties die zich inzetten voor het oprichten van een tempel,
met het oog op de staatsveiligheid.
Tempelinstituut
Een andere organisatie die naar de herbouw van de tempel op de berg Moria streeft, is het
Tempelinstituut dat in 1986 werd gesticht. De oprichter van het Tempelinstituut, Rabbi Yisrael
Ariel, had evenals Gershon Salomon een militaire achtergrond. Als lid van de paratroepen nam
ook hij in 1967 deel aan de bevrijding van de Tempelberg. Het Tempelinstituut in Jeruzalem is
druk bezig met allerlei voorbereidingen voor de wederopbouw van het Heiligdom. Architecten
werken onophoudelijk aan de bouwplannen voor een moderne Tempel, die voldoet aan de
Joodse religieuze voorschriften. Kosten noch moeite werden gespaard om de attributen voor de
tempeldienst te vervaardigen, die inmiddels gereed zijn om in de nieuwe Tempel gebruikt te
kunnen worden. Alleen de gouden diadeem van de hogepriester kostte al $ 30.000, om u even
een beeld te geven van de daadwerkelijke waarde. Gebaseerd op extensief onderzoek, werden
de zeer kostbare priestergewaden geweven alsook de borstplaat van de hogepriester met zijn
12 edelstenen, waarin de namen van de stammen van Israël gegraveerd zijn. Ook een koperen
wasbekken, een wierookaltaar, zilveren trompetten, harpen, vergulde en verzilverde Shofarim
[ramshoorns] enz. staan al gereed voor gebruik. Het duurste attribuut is de grote zevenarmige
kandelaar, de Menora van 95 pond zuiver goud met een waarde van $ 2 miljoen, die sinds
december 2007 op het plein van de klaagmuur tegenover de Tempelberg te bewonderen is. Op
Tisha b’Av [de negende Av] waarop de verwoesting van zowel de eerste als de tweede Tempel
wordt herdacht, werd in 2009 met de bouw van het brandofferaltaar begonnen. Alleen de Ark
des Verbonds is als enige van de voorwerpen voor de toekomstige tempel nog niet vervaardigd
en zal ook niet vervaardigd worden. Waarom zal de Ark niet opnieuw gemaakt worden? Omdat
het volgens de leiders van het Tempelinstituut niet nodig is een nieuwe Ark te bouwen als de
oude nog steeds bestaat en zij ervan uitgaan dat de Ark te zijner tijd teruggevonden zal worden.
Momenteel construeert het Tempelinstituut wel een model van de Tempel op ware grootte
(25.000 m2) in de buurt van de Dode Zee voor de opleiding van priesters. Een groot aantal
Israëli’s uit de stam Levi is in diverse Yeshiva's [religieuze scholen] inmiddels al onderwezen
om later de priesterdienst te kunnen gaan vervullen.
Goedgelovige, emotiegeleide christenen
Zoals gezegd zijn op dit moment de voorbereidingen om de tempel te gaan herbouwen onder
de diverse Joodse organisaties in volle gang en zoals we gezien hebben kost dat handen vol
geld! Maar waar komt dat geld vandaan? Natuurlijk voor een groot deel van Joodse idealisten
uit Amerika en Europa, maar niet alleen vanuit de Joodse hoek. Zowel het Tempelinstituut
alsook de ‘Getrouwen van de Tempelberg’ hebben door de jaren heen aanzienlijke financiele
steun gekregen van goedgelovige, emotiegeleide christenen uit de hele wereld. Zij denken met
goede bedoelingen G’ds volk daarmee een hart onder de riem te steken en hun steentje bij te
kunnen dragen aan de vervulling van de profetie dat Yeshua straks vanuit deze nieuwe Tempel
zal regeren in het Duizendjarige Vrederijk. Zij baseren dit op de foutieve veronderstelling, dat de
Tempel die straks gebouwd zal worden dezelfde Tempel is die door de profeet Ezechiël wordt
beschreven. Dat is echter niet het geval, maar daar kom ik later nog op terug. Hoe dan ook,
ondertussen worden door voornamelijk charismatische gelovigen miljoenen euro’s, dollars en
sheqels in de diverse tempelprojecten gestoken. Volgens een artikel in ‘Israel Today’ van 30
September 2014 is gedurende een internationale giftencampagne van twee maanden voor de
bouw van de Derde Tempel in Jeruzalem alleen al bij het Tempelinstituut meer dan 100.000
dollar binnengekomen van ruim 900 gevers uit 30 landen. De directeur van het Tempelinstituut,
rabbi Chaim Richman, lichtte toe dat men bij de internationale donatiecampagne op sociale
netwerken zoals Youtube, Facebook en Twitter heeft ingezet. “Wij proberen zoveel mogelijk
mensen te betrekken bij onze opdracht de Heilige Tempel weer op te bouwen,” verklaarde hij.
Op zich is dat wel een nobel streven, maar is het ook bijbels verantwoord? Veel rabbijnen
denken van niet. Zij geloven namelijk dat de Tempel die door Y’chez’q’el [Ezechiël] beschreven
is, niet door mensen, maar door de Almachtige gebouwd zal worden. Op Wikipedia las ik het
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volgende: “Er zijn stromingen binnen het orthodoxe Jodendom die het bouwen van een derde
tempel als de taak van de Messias zien, die het huis van David zal laten herleven, en niet van
een zelfbenoemde bouwcommissie. Anderzijds zijn er Joden binnen het orthodoxe Jodendom zelfs onder de Charedim die volgens de letter van de Tora leven - die van mening zijn dat de
derde tempel al vóór de komst van de Messias gebouwd dient te worden. Beide meningen zijn
gebaseerd op de Halacha, de Joodse Wet. Het Chassidisch jodendom ziet degenen die de
derde tempel met hun eigen handen willen bouwen in het algemeen als afvalligen en ketters.” U
ziet, dat ook binnen het Jodendom de meningen hierover sterk verdeeld zijn. Wat zegt de Bijbel
hierover? Wie gaat de derde Tempel uiteindelijk bouwen? De ‘Getrouwen van de Tempelberg’?
Het Bijbelinstituut? De Almachtige zelf? De Messias? Of misschien wel de valse Messias, de
Antichrist? Ik persoonlijk denk de laatste en ik zal u ook uitleggen waar ik dit op baseer.
Geestelijke Tempel?
Zoals we hierboven hebben geconstateerd zijn er binnen het religieuze Jodendom verschillende
meningen over de noodzaak van een derde tempel en over de vraag wie deze zou herbouwen.
Ook binnen het christendom zijn er meerdere lezingen. Veel charismatische christenen staan
geheel achter de visie van het Tempelinstituut en doneren zelfs miljoenen dollars voor dit
project. Anderen, vooral reformatorische en evangelische christenen denken dat het hier niet
om een reële, maar om een geestelijke Tempel gaat. Zij zijn van mening, dat er in de bijbelse
profetieën geen Tempel van steen, maar een Tempel van de lichamen der gelovigen wordt
bedoeld. Zij baseren hun opvatting op 1 Korinthiërs 6:19, waarin Paulus schrijft: “Of weet u niet,
dat uw lichaam een Tempel is van de Heilige Geest die in u woont?” Ook de rooms-katholieke
leer gaat ervan uit, dat de ware Tempel van G’d gevonden wordt in de Kerk, het nieuwe Israël
en ziet de herbouw van de stenen tempel aan als een streven van de onbekeerde joden.
Natuurlijk is het helemaal waar, dat de geestvervulde gelovigen al bijna 2 millennia samen de
Tempel van de levende G’d vormen, hetgeen in 2 Korinthiërs 6:16 wordt bevestigd: “Wijzelf zijn
de Tempel van de levende G’d!” Maar dat wil nog niet zeggen, dat er in de eindtijd geen derde
Tempel van steen gebouwd zal worden. De geestelijke Tempel heeft toch in zijn beginperiode
ook nog ruim 40 jaar naast de tweede stenen Tempel bestaan, die pas in het jaar 70 na de
gewone jaartelling werd verwoest? Dat er in de eindtijd daadwerkelijk weer een functionerende
stenen Tempel in Jeruzalem zal staan blijkt duidelijk uit de opdracht die Yochanan [Johannes]
in een visioen gekregen heeft: “En mij werd een riet gegeven, een staf gelijk, met de woorden:
Sta op en meet de Tempel G’ds en het altaar en hen, die daarin aanbidden.” (]vyzx Chizayon
[Openbaring] 11:1). Sommigen denken op grond hiervan dan ook, dat dit de Tempel zou zijn,
die door de profeet Ezechiël beschreven is. Toch wie zal deze Tempel bouwen? In hyrkz
Zechar’ya [Zacharia] 6:12-13 staat het antwoord op deze vraag: “Zo zegt de Eeuwige Tz’vaot:
zie, een man, wiens naam is Spruit. Deze zal uit Zijn plaats uitspruiten en Hij zal de Tempel van
de Eeuwige bouwen. Ja, Hij zal de Tempel van de Eeuwige bouwen en Hij zal met majesteit
bekleed zijn en als heerser zitten op Zijn troon; en Hij zal priester zijn op Zijn troon…” Wie is
deze Spruit? Kennen wij een priesterkoning in de Bijbel, die ‘Spruit’ genoemd wordt? Ja, in
vhymry Yir’m’yahu [Jeremia] 23:5-6 komen wij deze Spruit inderdaad tegen: “Zie, de dagen
komen, luidt het woord van de Eeuwige, dat Ik aan David een rechtvaardige Spruit zal
verwekken; die zal als koning regeren en verstandig handelen, die zal recht en gerechtigheid
doen in het land! In Zijn dagen zal Juda behouden worden en Israël veilig wonen; en dit is Zijn
naam, waarmede men Hem zal noemen: de Eeuwige onze gerechtigheid.” De rechtvaardige
Spruit, die de Tempel zal bouwen en als priesterkoning zal regeren, is Yeshua, de Zoon van
David! Het is dus duidelijk, dat de ultieme Tempel door niemand anders dan door de Mashiach
zelf gebouwd zal worden, maar dat kan Hij uiteraard pas ná Zijn wederkomst doen en niet 7 jaar
daarvóór. De Tempel die Yochanan in Openbaring 11:1 beschrijft, kan derhalve onmogelijk
dezelfde zijn, waar Ezechiël en Zacharia het over hebben. De Tempel uit de tijd van Yeshua
kan Yochanan ook niet bedoeld hebben, want die was immers al 25 jaar eerder verwoest. Het
gaat dus om een heel andere Tempel en gezien het feit dat de herbouw van de Tempel in de
Joodse traditie geassocieerd wordt met de komst van de Messias zal deze bouwmeester een
valse Messias zijn, namelijk de Antichrist!
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Het verbond met de Antichrist
In de Tanach lezen wij een opmerkelijke passage over het eerste publieke optreden van de
Antichrist, waarbij wij de bijbelse beeldspraak van een dag voor een jaar in acht moeten nemen:
“Hij zal een sterk bondgenootschap sluiten met velen, één week lang!” (laynd Dani’el [Daniël]
9:27a). Willibrordvertaling: “Met velen zal hij een sterk verbond aangaan gedurende één week!”
In talrijke bijbelcommentaren wordt hierbij gewezen op een convenant met Israël, maar door de
toevoeging “met velen” moeten we dit wat ruimer zien en kunnen we volgens mij zelfs denken
aan de Verenigde Naties, want uiteindelijk zal de Antichrist toch wel een schrikbewind over de
hele aarde uitoefenen en vooral Israël met ongekende wreedheid teisteren. Niemand weet
weliswaar de dag nog het uur waarop Yeshua dan terug zal komen om Zijn volk Israël te redden
en Zijn vijanden te vernietigen, maar wij weten wel dat dit met Rosh haShana zal gebeuren op
de 1e van de maand Tishri in het najaar van een nog onbekend jaar. Logischerwijs zal de
ondertekening van het verbond met de Antichrist zeven jaar eerder eveneens op Rosh haShana
moeten plaats vinden. Natuurlijk zal hij dan niet op het monster lijken zoals in Openbaring 13
beschreven is, maar op een aardige en oprechte heer, die de mensheid wil helpen. Hij zal een
verbluffende bekwaamheid bezitten om wereldwijde problemen op te lossen. Ik denk echt dat hij
in staat zal zijn om een einde te maken aan al die verschrikkelijke oorlogen en vooral ook van
de economische crisis die op dit moment alleen maar erger wordt. Hij zal ook een geweldige
spreker zijn met een ongekende charisma die de mensenmassa’s naar zich toe trekt. Hij zal er
ook persoonlijk voor zorgen dat de Tempel voor haShem herbouwd zal worden. Waarom zou hij
dat doen? Zit daar een logica in? Natuurlijk! We weten toch allemaal, dat de satan zich altijd
tegen G’d verheft en waar kan hij zich beter tegen G’d verheffen dan in een Tempel die aan
haShem gewijd is? Daarom moet het ook echt G’ds Tempel zijn, een heilige, gewijde ruimte,
waar de Eeuwige ook echt aanbeden wordt en dagelijks offers aan Hem gebracht worden. Dat
hoort allemaal bij het slimme plan van de Antichrist. Het is juist zijn bedoeling om heiligschennis
te plegen en G’ds huis te ontwijden, maar als de Antichrist al vanaf het begin een tempel ter ere
van zichzelf zou laten bouwen, dan zou er geen sprake zijn van een ontheiliging. Vandaar dat
hij opzettelijk toestemming zal verlenen om de Tempel voor de G’d van Israël te herbouwen en
de priesters doelbewust gedurende de eerste helft van de jaarweek hun gang zal laten gaan om
de voorgeschreven offerdienst voor haShem na bijna 2000 jaar te hervatten. Precies 3 ½ jaar
later zal de Antichrist echter zijn ware gezicht laten zien en de absolute macht over de totale
wereldbevolking naar zich toe trekken. Hij zal vanaf dat moment zijn satanische haat openlijk
tonen tegen zowel de Joden alsook tegen de christenen en hen beginnen te vervolgen. Dat zal
uitmonden in de ergste verdrukking die de wereld ooit gezien heeft. Maar daar moet uiteraard
nog wel het één en ander aan voorafgaan. Laten we een antwoord te zoeken op de vraag welke
ingrijpende gebeurtenissen uiteindelijk zullen leiden tot het verbond tussen o.a. Israël en de
Antichrist, want het lijkt mij nogal logisch dat dit niet zomaar uit de heldere blauwe lucht komt
vallen. Er moeten eerst belangrijke ontwikkelingen plaatsvinden die tot de ondertekening van dit
verbond zullen leiden, dat volgens de profetie van Daniël blijkbaar aan Israël het recht verleent
op een werkende tempel, compleet met offerdienst en het innen van tienden en giften om die te
onderhouden. In het midden van die zeven jaren, door Daniël ‘week’ genoemd, zal dit recht
echter door de Antichrist weer abrupt worden ingetrokken: “Op de helft van die week zal hij een
einde maken aan de slacht- en spijsoffers en op de vleugel de gruwel van de verwoesting
plaatsen, totdat de vernietiging, waartoe besloten is, zich aan de vernieler voltrekt!” (laynd
Dani’el [Daniël] 9:27b, Willibrordvertaling). In de vertaling van Het Boek staat het wat duidelijker:
“Deze koning zal een verbond van zeven jaar sluiten, maar halverwege zal hij de Joden
dwingen te stoppen met het brengen van slacht- en spijsoffers.” Vanaf dat moment zal de
Antichrist het masker afdoen en zijn ware aard tonen. De Eeuwige liet dit aan Yochanan in een
visioen zien. Ik citeer nogmaals vanuit Het Boek: “Eén van hen, die klein begon, werd al gauw
buitengewoon sterk! Hij viel het zuiden en het oosten aan en vocht ook tegen Israël. Hij streed
zelfs tegen het leger van de hemel en versloeg enkele leden van dat leger. Hij waagde het
bovendien de Vorst van het hemelse leger uit te dagen door het dagelijkse offer dat aan Hem
werd gebracht, af te schaffen en bovendien de Tempel te ontwijden. Het heiligdom en het
dagelijks offer werden het slachtoffer van de wetteloosheid! Daardoor verdwenen waarheid en
rechtvaardigheid en triomfeerde het kwaad!” (laynd Dani’el [Daniël] 8:9-12). In de verzen 24-
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25 wordt dit door de engel Gavri’el [Gabriël] aangevuld: “Hij zal grote kracht bezitten, maar het
zal niet zijn eigen kracht zijn. Hij zal ongehoorde verwoestingen aanrichten en wat hij ook doet,
het lukt hem allemaal! Hij zal machtige tegenstanders overwinnen en ook het heilige volk te
gronde richten. Meester-misleider als hij is, zal hij op drieste wijze velen ombrengen. Hij zal het
zelfs wagen de strijd aan te binden met de Vorst der vorsten, maar bezegelt daarmee zijn
ondergang! Hij zal omkomen, maar niet door toedoen van mensen!” We weten inmiddels hoe
het afloopt en dat hij de Tempel uiteindelijk zal ontwijden en onbruikbaar maken voor de dienst
aan de Eeuwige. Maar dat alles neemt niet weg, dat hij de tempeldienst in eerste instantie hoe
dan ook zal herstellen en dat is toch wel iets wat nog niemand vóór hem voor elkaar gebracht
heeft. Er moet dus wereldwijd eerst iets heel ingrijpends gaan gebeuren waardoor hij de macht
en de autoriteit zal krijgen om aan Israël de toestemming te kunnen verlenen de Tempel te
mogen herbouwen op de Haram al-Sharif, zoals de moslims de Tempelberg noemen waar nu
de Al-Aqsa moskee en de gouden Rotskoepel staan. Die moeten namelijk eerst weg! Hoe dan?
Geen idee! Misschien door een aardbeving of door een verdwaalde raket uit de Gazastrook?
Niemand weet op welke manier daar ruimte voor de herbouw van de Joodse Tempel gemaakt
zal worden, maar dat die Tempel er komt is een feit! Kunt u zich voorstellen welk een enorme
impact dit zou hebben gezien de huidige situatie in het Midden-Oosten? Geen enkele moslim
zou het volgens mij vandaag de dag accepteren dat welke wereldleider dan ook een poging in
die richting zou wagen. Ik ken eerlijk gezegd op dit moment niemand wiens invloed zodanig
boven die van alle andere wereldleiders uitsteekt dat hij de machtspositie zou bekleden om een
dergelijk besluit te mogen nemen. Als een Israëlische regeringsleider het zou wagen om de
Tempel te herbouwen zou de gehele Arabische wereld zonder twijfel de oorlog aan Israël
verklaren. Ook als een Amerikaans, Europees of zelfs Arabisch staatshoofd een dergelijk
verbond met de leiders van Israël zou sluiten, zou volgens mij letterlijk de hel losbarsten. En
toch zal de Antichrist erin slagen. Sterker nog: de Antichrist zal Jeruzalem zelfs tijdelijk tot zijn
hoofdkwartier maken en zelf zitting nemen op de heilige plaats! Hoe is dat mogelijk? Er is maar
één enkele verklaring denkbaar: hij moet op bovennatuurlijke wijze de moslims en de Joden
ervan kunnen overtuigen dat hij de lang verwachte Imam Mahdi is en tegelijkertijd de Mashiach!
Herstel van de tempeldienst
Orthodoxe Joden vormen in het hedendaagse Israël nog steeds een minderheid, want de
meeste Israeli’s zijn seculier, liberaal of conservatief, maar er zijn ook allerlei verschillende
stromingen binnen de orthodoxie. Maar wat allen gemeenschappelijk hebben is het sterke
verlangen naar de komst van de Mashiach, die de tempeldienst zal herstellen. Ze hopen al
eeuwenlang op de spoedige komst van hun door de profeten beloofde Redder en Verlosser.
Kunt u zich indenken hoe religieuze Joden zullen reageren als er op zekere dag iemand komt
die met bovennatuurlijke wonderen en tekenen kan aantonen dat hij geen mens van vlees en
bloed is, maar een bovennatuurlijk wezen dat de macht en de autoriteit bezit om de Tempel
daadwerkelijk te herbouwen en de tempeldienst te herstellen? Het ligt natuurlijk voor de hand
dat hij zowel door de religieuze alsook door de politieke leiders van Israël verwelkomd zal
worden als hun langverwachte Messias, want zij zijn op dat moment verblind en zullen deze
man zeer zeker niet in verband brengen met Daniël 9:27 en maar al te graag het verbond met
hem ondertekenen. Wij weten wel beter! De Bijbel noemt dat verbond een leugen, een verbond
met de dood, want er staat geschreven: “Daarom, hoor de woorden van de Eeuwige, jullie
spotters, leiders van het volk van Jeruzalem. Jullie zeiden: Wij hebben een verbond gesloten
met de dood, met het dodenrijk zijn we een verdrag aangegaan. Wanneer de striemende gesel
voorbij komt zal hij ons niet raken. Wij houden ons schuil in bedrog en verbergen ons in leugens.
Maar dit zegt de Eeuwige G’d: Ik leg in Tziyon een fundament met een uitgelezen grondsteen,
een kostbare hoeksteen. Wie zijn vertrouwen daarop grondvest, hoeft geen andere toevlucht te
zoeken. Ik zal het recht als meetlint hanteren en de gerechtigheid als schietlood. De hagel
vernietigt de schuilhoek van je bedrog, het water spoelt jullie schuilplaats weg. Jullie verbond
met de dood wordt verbroken, jullie verdrag met het dodenrijk houdt geen stand!” (vhyi>y
Yeshayahu [Jesaja] 28:14-18, NBV). Het is daarom zeer bedroevend, dat de religieuze Joden al
eeuwenlang in meerderheid Yeshua niet als Mashiach erkennen, terwijl zij daarentegen
uitgerekend de tegenovergestelde daarvan, Soten haMashiach [de valse Messias ofwel de
Antichrist] straks wel als zodanig zullen aannemen en vereren, hetgeen reeds voorspeld is door
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Yeshua zelf. Hij zei: “Ik ben gekomen namens Mijn Vader, maar u accepteert Mij niet, terwijl u
iemand die namens zichzelf komt, wel zou accepteren!” (]nxvy Yochanan [Johannes] 5:43).
Yeshua sprak deze woorden weliswaar tegen de toenmalige religieuze leiders van Israël, maar
met het verwijt dat zij in plaats van Hem iemand anders zullen accepteren, bedoelde Hij
uiteraard niet hen persoonlijk, maar hun toekomstige ambtsgenoten met het oog op hun
aanvaarding van de Antichrist als Messias. Wij die de Schriften kennen, beseffen echter maar al
te goed dat wanneer iemand als zodanig zal worden erkend en aanvaard in Israël, hij een valse
Messias zal zijn, met valse tekenen en valse wonderen. Vanaf het moment dat het verdrag
bekrachtigd wordt, begint de klok te tikken, want zodra dit gebeurt, kunnen we de herbouw van
de Tempel spoedig verwachten. Zover is het weliswaar op dit moment nog niet, maar de kans is
groot dat wij dit nog wel zullen meemaken. De Tempel zal weliswaar worden herbouwd met
hulp en toestemming van de Antichrist en de offerdienst zal worden hervat, maar de Eeuwige
heeft daar geen welgevallen in omdat Israël letterlijk een pakt met de duivel moet sluiten om dit
te kunnen realiseren. Daarom laat Hij het ook toe, dat de Antichrist daar al gauw weer een
einde aan zal maken, want net zo gemakkelijk als hij het verbond zal bekrachtigen, zal hij het
drie en een half jaar later ook weer voor nietig verklaren en de offerdienst stopzetten.
De gruwel der verwoesting
Vanaf dat moment gebruikt de Antichrist Jeruzalem tijdelijk als zijn hoofdkwartier en zal hij zelfs
de nieuw gebouwde tempel van G’d gebruiken als zijn eigen uitvalsbasis. In vhyttm Matityahu
[Matthéüs] 24:15 geeft Yeshua met betrekking tot deze heiligschennis de volgende indringende
waarschuwing: “Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniël
gesproken is, op de heilige plaats ziet staan - wie het leest, geve er acht op - laten dan wie in
Yehuda [Judea] zijn, vluchten naar de bergen!” Hij doelde hiermee op laynd Dani’el [Daniël]
9:27, waar na de mededeling dat de offerdienst stopgezet zal worden staat: “…en boven op het
altaar zal een verwoesting brengende gruwel te zien zijn, totdat het aangekondigde einde van
die verwoestende kracht komt!” (NBV). De gruwel der verwoesting is natuurlijk een gruwelijk
afgodsbeeld, maar zowel Yeshua alsook Dani’el hebben beiden niet gezegd, dat het beeld in de
Tempel zal staan, maar op de heilige plaats, boven op het altaar. En waar stond in de beide
eerdere Tempels het altaar waar de slacht- en spijsoffers werden gebracht? Niet in, maar vóór
de tempel, in het middelste voorhof, dat bij het tempelcomplex hoort. Zo zal het ook straks weer
zijn en daarom zal de Antichrist, die door Yochanan ‘het beest’genoemd wordt, dat gruwelijke
afgodsbeeld van zichzelf op de heilige plaats opstellen, maar het zal niet zo een dood voorwerp
zijn zoals we dit uit de oude culturen kennen, maar het zal zelfs kunnen spreken: “Hem werd
zelfs toegestaan levensadem te geven aan het beeld van het beest, zodat het kon spreken en
kon bewerken dat allen die het beeld van het beest niet aanbaden, ter dood werden gebracht!”
(]vyzx Chizayon [Openbaring] 13:16-18). Het beeld zal dus worden opgericht met de bedoeling,
het te aanbidden en wie dat niet doet wordt gedood. De Antichrist zal van zichzelf verklaren dat
hij een god is en als zodanig in de Tempel gaan zitten. Sha’ul [Paulus] schrijft hierover: “Laat u
door niemand misleiden, op geen enkele manier. De dag van de Eeuwige breekt niet aan
voordat velen zich van het geloof hebben afgekeerd en de wetteloze mens verschenen is, hij
die verloren zal gaan. Hij zal alles wat g’ddelijk en heilig is bestrijden en zich erboven verheffen,
om in G’ds tempel plaats te nemen op de troon en zich voor te doen als G’d zelf!” (2
Thessalonicenzen 2:3-4). Dit is geheel in overeenstemming met wat al Daniël profeteerde: “Hij
wordt hoogmoedig en stelt zich boven iedere god, en tegen de G’d der goden spreekt hij
lasterlijke woorden. Toch zal hij in voorspoed leven totdat de toorn is uitgewoed, want wat
besloten is moet worden uitgevoerd. Ook op de goden van zijn voorouders slaat hij geen acht,
noch op de bij vrouwen geliefde god, noch op enige andere god, want hij stelt zich boven alle
goden. In plaats daarvan vereert hij de god der vestingen; met goud, zilver, edelstenen en
andere kostbaarheden vereert hij een god die zijn voorouders nooit gekend hebben.” (laynd
Dani’el [Daniël] 11:36-38). De god, die door de Antichrist vereerd zal worden kan natuurlijk
niemand anders dan alleen maar de Satan zelf zijn, ook al hebben zijn voorouders hem niet als
zodanig gekend, en die zal hem uiteraard alle macht en autoriteit geven die hij nodig zal hebben
om de hele wereld te overheersen. Door zichzelf op de troon van G’d in de Tempel te zetten,
zal de Satan trachten letterlijk G’ds plaats in te nemen, want een grotere gruwel is er op deze
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heilige plaats niet denkbaar. Niemand zou het durven om hem tegen te spreken of hem ook
maar iets te weigeren. Hoe dan ook, op het moment dat de Antichrist het zevenjarig verdrag
met de wereldleiders zal ondertekenen, moet hij zich wel in een geweldige machtspositie
bevinden en een enorme politieke invloed moeten uitoefenen om dat te kunnen doen en dan
zou hij zowel de vertegenwoordigers van Israël alsook de leiders van alle Arabische staten in de
Organisatie van de Islamitische Conferentie (OIC) op zijn hand moeten hebben. Zoals ik al
eerder heb aangegeven, lijkt het mij onmogelijk om in de wereld van vandaag iemand aan te
wijzen die daarvoor in aanmerking zou kunnen komen. Op dit moment beschikt geen enkel
staatshoofd over zo een enorme politieke invloed dat hij met een groep van leiders uit het
Midden-Oosten een overeenkomst zou kunnen sluiten die het mogelijk maakt dat de Tempel in
Jeruzalem zou worden herbouwd en de offerdienst zou worden hersteld. En toch is dit precies
wat de Antichrist voor elkaar zal krijgen, maar voordat hij als de grote ‘vredestichter’ in de
schijnwerpers van de toekijkende wereld kan treden en zich als degene die voor alle problemen
de oplossing brengt, kan presenteren, moeten er dramatische gebeurtenissen plaatsvinden die
de wereld ingrijpend tussen nu en dan zullen veranderen. Maar hoeveel tijd zit er tussen nu en
de herbouw van de Tempel? Jaren of maanden? Wat moet er volgens de Geschriften eerst nog
allemaal gebeuren voordat de laatste zeven jaren voor de wederkomst van Yeshua zullen
beginnen? Zou het mogelijk zijn dat het verdrag met de Antichrist al in de nabije toekomst
getekend zal worden? Leeft hij al onder ons? Heeft deze man nu reeds een leidende positie in
een regering? Wie zal het zeggen? Alleen de Eeuwige weet het en uiteraard ook Zijn
tegenstander, maar geen van beiden gaan het verklappen. Als het zover is zal de Antichrist
zichzelf wel openbaren en het zou best nog wel eens kunnen dat een heleboel mensen daar
versteld van zullen opkijken omdat ze nooit verwacht zouden hebben dat hij het is.
Getallen
Sommige schriftuitleggers zijn op grond van laynd Dani’el [Daniël] 8:13-14 van mening, dat de
herbouw van de Tempel in zeer korte tijd, al binnen 8 maanden tot stand kan komen. Ik citeer
uit de Groot Nieuws Bijbel: “Toen hoorde ik een engel spreken; een andere engel vroeg hem:
Hoelang zal het duren wat in het visioen gezegd werd over het dagelijkse offer en over de
misdadige en rampzalige tempeldienst, hoelang nog zal de Tempel worden ontwijd en zullen de
hemelse machten worden vertrapt? En ik hoorde het antwoord: Nog drieëntwintighonderd
avonden en morgens, dan zal de Tempel weer in ere hersteld worden.” Dat zijn dus ongeveer
zes jaar en vier maanden. Gezien het feit dat het initiatief voor de herbouw van de Tempel niet
van de Eeuwige, maar van de Antichrist uitgaat, is deze in G’ds ogen al vanaf het begin ontwijd.
Als wij ervan uitgaan dat men pas met de tempelbouw kan beginnen nadat het verdrag met de
Antichrist gesloten is, dan blijven er van de zeven jaar na aftrek van de zes jaar en vier
maanden nog slechts acht maanden over voor de tempelbouw. Maar dan heb ik het alleen over
de daadwerkelijke bouwwerkzaamheden, want alle voorbereidende werkzaamheden, waar o.a.
het Tempelinstituut en de ‘Getrouwen van de Tempelberg’ nu al volop mee bezig zijn, gaan
daar natuurlijk aan vooraf. Hoe dan ook, in vers 26 van hoofdstuk 8 zegt de engel Gavri’el met
betrekking tot het bovenstaande: “En u hoorde in uw visioen over de 2300 dagen die eerst
voorbij moeten zijn, voordat de erediensten in ere worden hersteld. Dit getal moet u letterlijk
opvatten. Vertel niemand iets over dit visioen, want het gaat over een verre toekomst!” (Het
Boek). Let op, wat de engel hier bedoelt is niet, dat de tempeldienst meteen al op de 2301ste
dag in ere hersteld zal worden, maar dat dit pas mogelijk is als die 2300 dagen voorbij zijn. Je
kan bijna duizelig woorden van alle getallen die je in het boek Daniël tegenkomt met betrekking
op de periode tussen het moment waarop de Antichrist de derde Tempel laat bouwen en de
inwijding van de ultieme Tempel door Yeshua haMashiach. Laten we de overige teksten eens
nader bekijken: “En ik, Dani’el, zag en zie, daar stonden twee anderen, de een aan deze oever
van de rivier, en de ander aan gene oever der rivier, en de een zeide tot de man die met linnen
klederen bekleed was en zich boven het water van de rivier bevond: hoelang toeft het einde
dezer wonderbare dingen? Toen hoorde ik de man die met linnen klederen bekleed was en zich
boven het water van de rivier bevond, zweren bij Hem die eeuwig leeft, terwijl hij zijn
rechterhand en zijn linkerhand naar de hemel hief: Een tijd, tijden en een halve tijd; en wanneer
er een einde komt aan het verbrijzelen van de macht van het heilige volk, dan zullen al deze
dingen voleindigd zijn. Ik nu hoorde het wel, maar begreep het niet en zeide: Mijn heer, waarop
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zullen deze dingen uitlopen? Doch hij zeide: Ga heen, Dani’el, want deze dingen blijven
verborgen en verzegeld tot de eindtijd. Velen zullen zich laten reinigen en zuiveren en louteren,
maar de g’ddelozen zullen g’ddeloos handelen; en geen der g’ddelozen zal het verstaan, maar
de verstandigen zullen het verstaan. En van de tijd af dat het dagelijkse offer wordt gestaakt en
een gruwel wordt opgericht, die verwoesting brengt, zijn het duizend tweehonderd en negentig
dagen; Welzalig hij die blijft verwachten en duizend driehonderd vijfendertig dagen bereikt.
Maar gij, ga het einde tegen, en gij zult rusten en opstaan tot uw bestemming aan het einde der
dagen.” (laynd Dani’el [Daniël] 12:5-12). Deze tekst roept vragen op. Dat het hier over de
eindtijd gaat is duidelijk, en met de tijd, tijden en een halve tijd in vers 7 zullen uiteraard de 3 ½
jaar ofwel 42 maanden c.q. 1260 dagen van de Grote Verdrukking worden bedoeld; maar wat
vers 12 betreft zitten we met de vraag: Wie zijn degenen die hier zalig worden gesproken en
wat wordt er bedoeld met het bereiken van 1335 dagen? Het is niet gemakkelijk om direct te
begrijpen wat hiervan de bedoeling is. Ook ik wil niet beweren nu wel de oplossing gevonden te
hebben, want dat is onmogelijk omdat Yeshua nadrukkelijk gezegd heeft dat niemand de dag
noch het uur weet, maar ik wil wel een aantal zeer opmerkelijke feiten voor u herhalen waar de
Eeuwige mij destijds bij het schrijven van mijn bijbelstudie over de Zaligsprekingen op gewezen
heeft en die nog steeds de moeite waard zijn om in overweging te nemen. Ik wil ze graag
nogmaals met u delen en het is dan aan u wat u daarmee doet. In hoofdstuk 9:27 schrijft Daniël
dat de Antichrist in de helft van de jaarweek de offerdienst zal stopzetten. Als wij de sleutel voor
het ontsluiten van de eindtijdprofetieën hanteren, die wij in laqzxy Yechez’qel [Ezechiël] 4:6
en rbdmb Bamidbar [Numeri] 14:34 vinden, namelijk dat 1 dag gelijk staat aan 1 jaar, dan
omvat de door Daniël genoemde week een periode van 7 jaar. Door de komst van de “gruwel
der verwoesting” op de helft van de jaarweek, wordt deze verdeeld in twee periodes van elk 3½
jaar, te weten de kleine en de grote verdrukking. Talrijke teksten uit Daniël en Openbaring
spreken over deze periode van 3½ jaar, die gelijk staat aan 42 maanden of 1260 dagen en ook
wel genoemd wordt: een tijd, tijden en een halve tijd. Tot zover is het duidelijk, want dat wisten
we al uit eerdere bijbelstudies. Maar nu wordt het een stuk moeilijker, want hier doet zich het
opmerkelijke feit voor dat in Daniël 12:11 opeens een periode van 1290 dagen genoemd wordt.
Dat zijn dus 30 dagen meer, en in vers 12 is er zelfs sprake van 1335 dagen. Dat is nog eens
45 dagen meer dan de in vers 11 genoemde 30 dagen en zelfs 75 dagen meer dan de 1260
dagen in al die andere teksten. Waar komt dat verschil vandaan? Wel, wat die 30 dagen betreft,
zou dat kunnen wijzen op de schrikkelmaand Adar II, die 7 keer in een cyclus van 19 jaar wordt
ingevoegd om het maanjaar in de pas te laten lopen met het zonnejaar dat 365 dagen telt. Dat
lijkt mij echter zeer onwaarschijnlijk omdat we in dat geval namelijk in deze 3 ½ jaar op een
totaal van 1278 dagen uitkomen en bovendien de schrikkelmaand Adar II geen 30 dagen, maar
29 dagen telt. Wat ik echter wel zeer opmerkelijk vind is het feit, dat er tussen de 13e Adar
(Purim) en de 14e Nisan (Pesach) precies 30 dagen liggen. Of dat die extra 30 dagen zijn durf ik
niet te beweren, maar ik vind het aantal dagen tussen de twee bevrijdingsfeesten zo bijzonder
dat ik u daar toch wel even op wilde attenderen. Gezien het feit dat de Antichrist precies in het
midden van de jaarweek zijn ware identiteit openbaart gaan we nog steeds ervan uit, dat de
Grote Verdrukking 1260 dagen zal duren. Maar dan zitten we wel met de volgende vraag,
namelijk in welke maand en op welke datum deze periode begint en in welke maand en op
welke datum ze eindigt. In principe gaan we weliswaar uit van Pesach en Rosh haShana, maar
zo simpel is het niet. In de Tora worden immers zes data genoemd die in aanmerking zouden
kunnen komen als begindatum en einddatum van de 3 ½ jaar. Alle zes data vormen namelijk
het begin van een nieuwe periode en liggen beurtelings tot op de dag exact zes maanden uit
elkaar: Van de 1e Nisan (1e maand en Bijbels nieuwjaar) tot de 1e Tish’ri (7e maand en Joods
nieuwjaar) is het precies een half jaar. Van de 10e Nisan (apart zetten van het Pesach-offer) tot
de 10e Tish’ri (het wegzenden van de zondebok op Yom Kipur) is het eveneens precies een half
jaar. Ook van de 15e Nisan (1e dag Chag haMatzot) tot de 15e Tish’ri (1e dag Sukot) is het
precies een half jaar. Dat wil dus het volgende zeggen: als de wegname van de uitverkorenen
tijdens de Sederviering van Pesach zou plaats vinden, dan zou de wederkomst met Rosh
haShana niet mogelijk zijn, maar wel bij het begin van Sukot. Maar met Sukot wordt de Shofar
niet geblazen, en juist dat kondigt immers de komst van de Bruidegom aan! Omgekeerd zou de
wegname met Pesach niet mogelijk zijn als de wederkomst daadwerkelijk met Rosh haShana
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plaats vindt, wat het meest voor de hand zou liggen omdat dit het feest van het Shofargeschal
is, Yom T’rua! In dat geval zou de wegname reeds op de 1e Nisan moeten gebeuren. In beide
gevallen is de afstand ertussen minder dan een half jaar. Puur rekenkundig gezien is de
gebruikelijke opvatting van wegname met Pesach en wederkomst met Rosh haShana dus niet
mogelijk, maar daar staat wel tegenover dat Yeshua met betrekking tot deze periode heeft
gezegd: “Indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden; doch ter
wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort.” (vhyttm Matityahu [Mattheüs]
24:22). Toch juist met het oog hierop en ook omdat Yeshua gezegd heeft dat niemand de dag
noch het uur weet moeten wij waakzaam zijn en ons gereed maken om ons eigen Egypte met
grote haast te verlaten, zoals ook onze voorouders het destijds gedaan hebben. Dat ons vertrek
inderdaad haastig zal verlopen omdat we bij de manifestatie van de Antichrist binnen een
oogwenk zullen worden weggenomen blijkt uit het advies dat Yeshua ons met het oog hierop
gaf: “Wie op het dak is, ga niet naar beneden om zijn huisraad mede te nemen, en wie in het
veld is, kere niet terug om zijn kleed mede te nemen!” (vhyttm Matityahu [Mattheüs] 24:17-18).
We moeten daarom steeds waakzaam blijven, de politieke situatie rondom Israël goed in de
gaten houden en er door een actief geloofsleven voor zorgen, dat we er klaar voor staan om á
la minute te vertrekken! Wie zich daar niet serieus mee bezig houdt, blijft onherroepelijk achter,
want dat heeft Yeshua overduidelijk voorspeld: “Dan zullen er twee in het veld zijn, één zal
aangenomen worden en één achtergelaten worden; twee vrouwen zullen aan het malen zijn
met de molen, één zal aangenomen worden, en één achtergelaten worden. Waakt dan, want gij
weet niet, op welke dag uw Heer komt! Maar weet dit: Als de heer des huizes geweten had, in
welke nachtwaak de dief zou komen, hij zou gewaakt hebben en in zijn huis niet hebben laten
inbreken. Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de
Zoon des mensen!” (vhyttm Matityahu [Mattheüs] 24:40-44). Yeshua heeft het hier niet over
Zijn Wederkomst aan het einde van de Grote Verdrukking, maar over Zijn komst bij het begin
daarvan om Zijn uitverkorenen weg te halen. Als wij om ons heen kijken en het nieuws volgen
zien wij steeds meer profetieën voor onze ogen in vervulling gaan. Zullen wij de herbouw van
de Tempel nog meemaken? Alleen G’d weet het! De tijd zal het leren, maar ondertussen
moeten we wel rekening houden met de mogelijkheid, dat de wegname nog in onze dagen kan
plaats vinden en dat we ervoor moeten zorgen dat we niet achterblijven. Maar daarnaast zitten
we nog steeds met de vraag wat er in Daniël 12:12 bedoeld wordt met het bereiken van de
1335 dagen. Wel, als we de 1260 dagen van de Grote Verdrukking aftrekken van de 1335
dagen in vers 12, dan blijft er nog een verschil van 75 dagen. Wat is de betekenis van dit getal?
Waarom zijn deze extra 75 dagen toegevoegd? Kijk, met de wederkomst van Yeshua op Yom
T’rua [de dag van het Shofargeschal] zal de verzoening natuurlijk nog niet plaatsvinden, want
Zijn komst is immers slechts het begin van de strijd tegen de Antichrist en zijn leger en daarna
moet het oordeel over de volken nog komen. De ware verzoening kan daarom pas plaatsvinden
na de tien ontzagwekkende dagen van reiniging en verootmoediging, dus op Yom Kipur [de
Grote Verzoendag]. Als u de Luach (Joodse agenda) er even bij pakt en vanaf Yom Kipur 75
dagen gaat tellen, dan komt u precies uit bij het begin van Chanuka, het feest van de
herinwijding van de Tempel! Toeval? Toeval bestaat niet! Tussen Yom Kipur en Chanuka liggen
dus precies 75 dagen en dat wil zeggen, dat na de 1260 dagen van de Grote Verdrukking en 75
dagen na de Grote Verzoening, bij elkaar opgeteld 1335 dagen, G’ds Tempel opnieuw ingewijd
zal worden en vanaf die dag zal de Mashiach duizend jaar vanuit Jeruzalem regeren. Wat een
geweldig vooruitzicht is dit voor ons allen en welk een groot voorrecht zal het zijn om dit te
mogen meemaken. Daarom wordt er in Daniël 12:12 terecht gezegd: “Welzalig hij die blijft
verwachten en duizend driehonderd vijfendertig dagen bereikt!” Maar zo ver is het nog niet! De
eerste dag van deze periode moet nog komen. Wij weten niet wanneer de Antichrist zich zal
openbaren en daarom roept Yochanan ons op om waakzaam te zijn: “Geliefden, vertrouwt niet
iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit G’d zijn; want vele valse profeten zijn in de
wereld uitgegaan. Hieraan onderkent gij de Geest G’ds: iedere geest, die belijdt, dat Yeshua
haMashiach in het vlees gekomen is, is uit G’d; en iedere geest, die Yeshua niet belijdt, is niet
uit G’d. En dit is de geest van de Antichrist, waarvan gij gehoord hebt, dat hij komen zal, en hij
is nu reeds in de wereld!” (a ]nxvy Yochanan alef [1 Johannes] 4:1-3). Wees waakzaam!
Werner Stauder

