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TALMOED

•  “Niet	  zang,	  maar	  de	  studie	  van	  het	  door	  God	  gegeven	  Woord	  is	  de	  
hoogste	  vorm	  van	  aanbidding”	  



DE  GROTE  LIJN

Hand.	  15:13	  	  En	  toen	  zij	  zwegen,	  antwoordde	  Jakobus:	  Mannenbroeders,	  luister	  naar	  mij.	  

14	  	  Simeon	  heeS	  verteld	  hoe	  God	  voorheen	  naar	  de	  heidenen	  omgezien	  heeS	  om	  voor	  Zijn	  Naam	  uit	  hen	  
een	  volk	  aan	  te	  nemen.	  

15	  	  En	  hiermee	  stemmen	  de	  woorden	  van	  de	  profeten	  overeen,	  zoals	  geschreven	  staat:	  

16	  	  Hierna	  zal	  Ik	  terugkeren	  en	  de	  vervallen	  hut	  van	  David	  weer	  opbouwen,	  en	  wat	  daarvan	  is	  afgebroken,	  
weer	  opbouwen	  en	  Ik	  zal	  hem	  weer	  oprichten,	  

17	  	  opdat	  de	  mensen	  die	  overgebleven	  zijn,	  de	  Heere	  zouden	  zoeken,	  en	  alle	  heidenen	  over	  wie	  Mijn	  
Naam	  uitgeroepen	  is,	  spreekt	  de	  Heere,	  Die	  dit	  alles	  doet.	  

18	  	  Aan	  God	  zijn	  al	  Zijn	  werken	  van	  eeuwigheid	  bekend.	  



OLIJFBOOM,  DE  GEMEENTE,  ISRAËL
Rom.	  11:17	  	  Als	  nu	  enige	  van	  die	  takken	  afgerukt	  zijn,	  en	  u,	  die	  een	  wilde	  olij[oom	  bent,	  in	  hun	  plaats	  bent	  

geënt	  en	  mede	  deel	  hebt	  gekregen	  aan	  de	  wortel	  en	  de	  ve]gheid	  van	  de	  olij[oom,	  

18	  	  beroem	  u	  dan	  niet	  tegenover	  de	  takken.	  En	  als	  u	  zich	  beroemt:	  U	  draagt	  de	  wortel	  niet,	  maar	  de	  wortel	  u.	  

19	  	  U	  zult	  dan	  zeggen:	  De	  takken	  zijn	  afgerukt,	  opdat	  ik	  zou	  worden	  geënt.	  

20	  	  Dat	  is	  waar.	  Door	  ongeloof	  zijn	  zij	  afgerukt	  en	  u	  staat	  door	  het	  geloof.	  Heb	  geen	  hoge	  dunk	  van	  uzelf,	  maar	  
vrees.	  

21	  	  Want	  als	  God	  de	  natuurlijke	  takken	  niet	  gespaard	  heeS,	  dan	  is	  het	  ook	  mogelijk	  dat	  Hij	  u	  niet	  spaart.	  

22	  	  Zie	  dan	  de	  goeder_erenheid	  en	  de	  strengheid	  van	  God:	  strengheid	  over	  hen	  die	  gevallen	  zijn,	  over	  u	  echter	  
goeder_erenheid,	  als	  u	  in	  de	  goeder_erenheid	  blijS.	  Anders	  zult	  ook	  u	  afgehouwen	  worden.	  

23	  	  En	  ook	  zij	  zullen,	  als	  zij	  niet	  in	  het	  ongeloof	  blijven,	  geënt	  worden,	  want	  God	  is	  mach_g	  hen	  opnieuw	  te	  
enten.	  

24	  	  Want	  als	  u	  afgehouwen	  bent	  uit	  de	  olij[oom	  die	  van	  nature	  wild	  was,	  en	  tegen	  de	  natuur	  in	  op	  de	  tamme	  
olij[oom	  geënt	  bent,	  hoeveel	  te	  meer	  zullen	  zij	  die	  natuurlijke	  takken	  zijn,	  geënt	  worden	  op	  hun	  eigen	  

olij[oom.	  

	  



HERSTEL  ISRAËL

25	  	  Want	  ik	  wil	  niet,	  broeders,	  dat	  u	  geen	  weet	  hebt	  van	  dit	  geheimenis	  (opdat	  
u	  niet	  wijs	  zou	  zijn	  in	  eigen	  oog),	  dat	  er	  voor	  een	  deel	  verharding	  over	  Israël	  is	  

gekomen,	  totdat	  de	  volheid	  van	  de	  heidenen	  is	  binnengegaan.	  

26	  	  En	  zo	  zal	  heel	  Israël	  zalig	  worden,	  zoals	  geschreven	  staat:	  De	  Verlosser	  zal	  uit	  
Sion	  komen	  en	  zal	  de	  goddeloosheden	  afwenden	  van	  Jakob.	  



DANIËL  –  DE  JAARWEKEN

Dan.	  9:24	  	  	  

Zeven_g	  weken	  zijn	  er	  bepaald	  	  

over	  uw	  volk	  en	  uw	  heilige	  stad,	  	  

om	  de	  overtreding	  te	  beëindigen,	  	  

de	  zonden	  te	  verzegelen,	  	  

de	  ongerech_gheid	  te	  verzoenen,	  	  

om	  een	  eeuwige	  gerech_gheid	  tot	  stand	  te	  brengen,	  	  

om	  visioen	  en	  profeet	  te	  verzegelen,	  	  

en	  om	  de	  Heiligheid	  van	  heiligheden	  te	  zalven.	  



DE  EERSTE  69  WEKEN

25	  	  U	  moet	  weten	  en	  begrijpen:	  	  

vanaf	  de	  _jd	  dat	  het	  woord	  uitgaat	  	  

om	  te	  laten	  terugkeren	  en	  om	  Jeruzalem	  te	  herbouwen	  	  

tot	  op	  Messias,	  de	  Vorst,	  verstrijken	  er	  zeven	  weken	  en	  tweeënzes_g	  weken.	  	  

Plein	  en	  gracht	  zullen	  opnieuw	  gebouwd	  worden,	  	  

maar	  wel	  in	  benauwde	  _jden.	  



DE  69  WEKEN  EINDIGEN…

26	  	  Na	  de	  tweeënzes_g	  weken	  	  

zal	  de	  Messias	  uitgeroeid	  worden,	  maar	  het	  zal	  niet	  voor	  Hemzelf	  zijn.	  	  

Een	  volk	  van	  een	  vorst,	  een	  volk	  dat	  komen	  zal,	  	  

zal	  de	  stad	  en	  het	  heiligdom	  te	  gronde	  richten.	  	  

Het	  einde	  ervan	  zal	  zijn	  in	  de	  overstromende	  vloed	  	  

en	  tot	  het	  einde	  toe	  zal	  er	  oorlog	  zijn,	  	  

verwoes_ngen	  waartoe	  vast	  besloten	  is.	  



•  15	  maart	  445	  BC	  decreet	  Artaxerxes	  >>	  6	  april	  32	  AD	  (=	  10e	  Nisan)	  
=	  69	  weken	  

•  10e	  nisan	  =	  Intocht	  van	  Jezus	  in	  Jeruzalem	  
•  Het	  lam	  wordt	  het	  huis	  binnengehaald.	  



EN  DE  LAATSTE  WEEK  DAN?  DE  70E?

27	  	  Hij	  zal	  voor	  velen	  het	  verbond	  versterken,	  	  

één	  week	  lang.	  	  

Halverwege	  de	  week	  zal	  hij	  (≠	  Hij)	  slachtoffer	  en	  graanoffer	  doen	  ophouden.	  	  

Over	  de	  gruwelijke	  vleugel	  zal	  een	  verwoester	  zijn,	  zelfs	  tot	  aan	  de	  voleinding,	  die,	  vast	  besloten,	  
uitgegoten	  zal	  worden	  over	  de	  verwoeste.	  



WIE  IS  DIE  ‘HIJ’?

•  2	  Thess.	  2:1	  ¶	  	  En	  wij	  vragen	  u	  dringend,	  broeders,	  met	  betrekking	  tot	  de	  komst	  van	  onze	  Heere	  Jezus	  Christus	  en	  
onze	  vereniging	  met	  Hem,	  

•  2	  	  dat	  u	  niet	  snel	  aan	  het	  wankelen	  wordt	  gebracht	  of	  verschrikt,	  niet	  door	  een	  ui_ng	  van	  de	  geest,	  niet	  door	  een	  
woord,	  en	  ook	  niet	  door	  een	  brief	  die	  van	  ons	  amoms_g	  zou	  zijn,	  alsof	  de	  dag	  van	  Christus	  al	  aangebroken	  zou	  zijn.	  

•  3	  ¶	  	  Laat	  niemand	  u	  op	  enigerlei	  wijze	  misleiden.	  Want	  die	  dag	  komt	  niet,	  tenzij	  eerst	  de	  afval	  gekomen	  is	  en	  de	  
mens	  van	  de	  weneloosheid,	  de	  zoon	  van	  het	  verderf,	  geopenbaard	  is,	  

•  4	  	  de	  tegenstander,	  die	  zich	  ook	  verheS	  boven	  al	  wat	  God	  genoemd	  of	  als	  God	  vereerd	  wordt,	  zodat	  hij	  als	  God	  in	  
de	  tempel	  van	  God	  gaat	  zinen	  en	  zichzelf	  als	  God	  voordoet.	  

•  5	  	  Herinnert	  u	  zich	  niet	  dat	  ik	  u	  deze	  dingen	  zei,	  toen	  ik	  nog	  bij	  u	  was?	  

•  6	  	  En	  u	  weet	  wat	  hem	  nu	  weerhoudt,	  opdat	  hij	  op	  zijn	  eigen	  _jd	  geopenbaard	  wordt.	  

•  7	  	  Want	  het	  geheimenis	  van	  de	  weneloosheid	  is	  al	  werkzaam.	  Alleen	  is	  er	  iemand	  die	  hem	  nu	  weerhoudt,	  totdat	  hij	  
uit	  het	  midden	  verdwenen	  is.	  



EN  DE  LAATSTE  WEEK  DAN?  DE  70E?

27	  	  Hij	  zal	  voor	  velen	  het	  verbond	  versterken,	  	  
één	  week	  lang.	  	  

Halverwege	  de	  week	  zal	  hij	  (≠	  Hij)	  slachtoffer	  en	  graanoffer	  doen	  
ophouden.	  	  

Over	  de	  gruwelijke	  vleugel	  zal	  een	  verwoester	  zijn,	  zelfs	  tot	  aan	  de	  
voleinding,	  die,	  vast	  besloten,	  uitgegoten	  zal	  worden	  over	  de	  

verwoeste.	  



ISRAËL  DOOR  DE  GROTE  VERDRUKKING  –  DE  EERSTE  
RING  RONDOM  ISRAËL

Psalm	  83:1	  ¶	  	  Een	  lied,	  een	  psalm	  van	  Asaf.	  	  

O	  God,	  zwijg	  niet,	  houd	  U	  niet	  doof,	  wees	  niet	  s_l,	  o	  God!	  

2	  	  Want	  zie,	  Uw	  vijanden	  _eren,	  wie	  U	  haten,	  steken	  hun	  hoofd	  omhoog.	  

3	  	  Zij	  beramen	  lis_g	  een	  heimelijke	  aanslag	  tegen	  Uw	  volk	  en	  beraadslagen	  tegen	  Uw	  beschermelingen.	  

4	  	  Kom,	  zeiden	  zij,	  laten	  wij	  hen	  uitroeien,	  zodat	  zij	  geen	  volk	  meer	  zijn	  en	  aan	  de	  naam	  van	  Israël	  niet	  
meer	  gedacht	  wordt.	  

5	  	  Want	  samen	  hebben	  zij	  in	  hun	  hart	  beraadslaagd;	  	  dezen	  hebben	  een	  verbond	  tegen	  U	  gesloten:	  

6	  	  de	  tenten	  van	  Edom	  en	  de	  Ismaëlieten,	  Moab	  en	  de	  Hagrieten,	  

7	  	  Gebal,	  Ammon	  en	  Amalek,	  Filistea	  met	  de	  bewoners	  van	  Tyrus.	  

8	  	  Ook	  Assyrië	  heeS	  zich	  bij	  hen	  aangesloten,	  zij	  zijn	  voor	  de	  zonen	  van	  Lot	  een	  sterke	  arm	  geweest.	  	  

Sela	  



DE  2E  RING  RONDOM  ISRAËL

•  Ezech.	  38:2	  	  Mensenkind,	  richt	  uw	  blik	  op	  Gog,	  het	  land	  van	  Magog,	  de	  oppervorst	  van	  Mesech	  en	  
Tubal,	  en	  profeteer	  tegen	  hem.3	  	  Zeg:	  Zo	  zegt	  de	  Heere	  HEERE:	  Zie,	  Ik	  zál	  u,	  Gog,	  oppervorst	  van	  

Mesech	  en	  Tubal!4	  	  Ik	  zal	  u	  omkeren,	  Ik	  zal	  haken	  in	  uw	  kaken	  slaan	  en	  Ik	  zal	  u	  doen	  uinrekken:	  u,	  met	  
heel	  uw	  leger,	  paarden	  en	  ruiters,	  allen	  uitmuntend	  gekleed,	  een	  grote	  strijdmacht	  met	  grote	  en	  kleine	  
schilden,	  die	  allen	  het	  zwaard	  hanteren.5	  	  Bij	  hen	  zijn	  Perzen,	  Cusjieten	  en	  Puteeërs,	  allen	  met	  schild	  en	  
helm,	  6	  	  Gomer	  met	  al	  zijn	  troepen,	  Beth-‐Togarma,	  in	  het	  uiterste	  noorden,	  met	  al	  zijn	  troepen,	  vele	  

volken	  met	  u.	  

•  9	  	  U	  zult	  oprukken,	  u	  zult	  komen	  als	  een	  verwoes_ng;	  u	  zult	  als	  een	  wolk	  zijn	  en	  het	  land	  bedekken,	  u	  en	  
al	  uw	  troepen	  en	  vele	  volken	  met	  u.	  

•  15	  	  U	  zult	  uit	  uw	  woon	  plaats	  komen,	  uit	  het	  uiterste	  noorden,	  u	  en	  vele	  volken	  met	  u,	  allen	  ruiters,	  een	  
grote	  menigte	  en	  een	  talrijk	  leger.	  

•  16	  	  U	  zult	  als	  een	  wolk	  optrekken	  tegen	  Mijn	  volk	  Israël	  om	  het	  land	  te	  bedekken.	  Het	  zal	  gebeuren	  in	  
later	  _jd.	  Dan	  zal	  Ik	  u	  over	  Mijn	  land	  doen	  komen,	  zodat	  de	  heidenvolken	  Mij	  kennen,	  wanneer	  Ik	  door	  

u,	  Gog,	  voor	  hun	  ogen	  geheiligd	  word.	  



DE  3E  RING

•  Zach.	  12:	  1	  ¶	  	  De	  last,	  het	  woord	  van	  de	  HEERE	  over	  Israël.	  De	  HEERE	  spreekt,	  
Die	  de	  hemel	  uitspant,	  de	  aarde	  grondvest	  en	  de	  geest	  van	  de	  mens	  in	  zijn	  

binnenste	  vormt.	  

•  2	  	  Zie,	  Ik	  ga	  Jeruzalem	  maken	  tot	  een	  bedwelmende	  beker	  voor	  alle	  volken	  
rondom,	  ja,	  ook	  tegen	  Juda	  zal	  het	  gaan	  bij	  de	  belegering	  van	  Jeruzalem.	  

•  3	  	  Op	  die	  dag	  zal	  het	  gebeuren	  dat	  Ik	  Jeruzalem	  zal	  maken	  tot	  een	  steen	  die	  
moeilijk	  te	  _llen	  is	  voor	  al	  de	  volken.	  Allen	  die	  hem	  op_llen,	  zullen	  zichzelf	  
zeker	  diepe	  sneden	  toebrengen,	  en	  al	  de	  volken	  van	  de	  aarde	  zullen	  zich	  

tegen	  haar	  verzamelen.	  



ALLE  VOLKEREN…

Zach.	  14:1	  ¶	  	  Zie,	  er	  komt	  een	  dag	  voor	  de	  HEERE	  waarop	  de	  buit,	  op	  u	  behaald,	  in	  uw	  midden	  
zal	  worden	  verdeeld.	  

2	  	  Dan	  zal	  Ik	  alle	  heidenvolken	  verzamelen	  voor	  de	  strijd	  tegen	  Jeruzalem.	  De	  stad	  zal	  
ingenomen	  worden,	  	  

de	  huizen	  zullen	  geplunderd,	  en	  de	  vrouwen	  zullen	  verkracht	  worden.	  De	  helS	  van	  de	  stad	  zal	  in	  
ballingschap	  wegtrekken,	  maar	  het	  overige	  van	  het	  volk	  zal	  niet	  uitgeroeid	  worden	  uit	  de	  stad.	  

3	  	  Dan	  zal	  de	  HEERE	  uinrekken	  en	  tegen	  die	  heidenvolken	  strijden,	  zoals	  de	  dag	  dat	  Hij	  streed,	  
op	  de	  dag	  van	  de	  strijd.	  

4	  	  Op	  die	  dag	  zullen	  Zijn	  voeten	  staan	  op	  de	  Olij[erg,	  die	  voor	  Jeruzalem	  ligt,	  ten	  oosten	  er	  van.	  
Dan	  zal	  de	  Olij[erg	  in	  tweeën	  gespleten	  worden	  naar	  het	  oosten	  en	  naar	  het	  westen.	  Er	  zal	  een	  
zeer	  groot	  dal	  ontstaan,	  als	  de	  ene	  helS	  van	  de	  berg	  naar	  het	  noorden	  zal	  wijken	  en	  de	  andere	  

helS	  ervan	  naar	  het	  zuiden.	  



EN  ONDERTUSSEN  –  DE  KERK?

2	  Tim.	  3:1	  ¶	  	  En	  weet	  dit	  dat	  in	  de	  laatste	  dagen	  zware	  _jden	  zullen	  aanbreken.	  

2	  	  Want	  de	  mensen	  zullen	  lieuebbers	  zijn	  van	  zichzelf,	  geldzuch_g,	  
grootsprekers,	  hoogmoedig,	  lasteraars,	  hun	  ouders	  ongehoorzaam,	  

ondankbaar,	  onheilig,	  

3	  	  zonder	  natuurlijke	  liefde,	  onverzoenlijk,	  kwaadsprekers,	  onma_g,	  wreed,	  
zonder	  liefde	  voor	  het	  goede,	  

4	  	  verraders,	  roekeloos,	  verwaand,	  meer	  lieuebbers	  van	  zingenot	  dan	  
lieuebbers	  van	  God.	  

5	  	  Zij	  hebben	  een	  schijn	  van	  godsvrucht,	  maar	  hebben	  de	  kracht	  ervan	  
verloochend.	  Keer	  u	  ook	  van	  hen	  af.	  

	  



WEES  WAAKZAAM  EN  WAAR  LEEF  JE  VOOR

•  Openb.	  22:	  10	  	  En	  hij	  zei	  tegen	  mij:	  Verzegel	  de	  woorden	  
van	  de	  profe_e	  van	  dit	  boek	  niet,	  want	  de	  _jd	  is	  nabij.	  

•  11	  	  Wie	  onrecht	  doet,	  laat	  hij	  nog	  meer	  onrecht	  doen.	  En	  
wie	  vuil	  is,	  laat	  hij	  nog	  vuiler	  worden.	  En	  wie	  rechtvaardig	  
is,	  laat	  hij	  nog	  meer	  gerechtvaardigd	  worden.	  En	  wie	  heilig	  

is,	  laat	  hij	  nog	  meer	  geheiligd	  worden.	  



•  12	  	  En	  zie,	  Ik	  kom	  spoedig	  en	  Mijn	  loon	  is	  bij	  Mij	  om	  aan	  ieder	  te	  vergelden	  
zoals	  zijn	  werk	  zal	  zijn.13	  	  Ik	  ben	  de	  Alfa,	  en	  de	  Omega,	  het	  Begin	  en	  het	  

Einde,	  de	  Eerste	  en	  de	  Laatste.	  

•  14	  	  Zalig	  zijn	  zij	  die	  Zijn	  geboden	  doen,	  zodat	  zij	  recht	  mogen	  hebben	  op	  de	  
Boom	  des	  levens,	  en	  opdat	  zij	  door	  de	  poorten	  de	  stad	  mogen	  binnengaan.	  

•  15	  	  Maar	  buiten	  bevinden	  zich	  de	  honden,	  de	  tovenaars,	  de	  ontuchtplegers,	  
de	  moordenaars,	  de	  afgodendienaars	  en	  ieder	  die	  de	  leugen	  lieueeS	  en	  

doet.	  



•  16	  	  Ik,	  Jezus,	  heb	  Mijn	  engel	  gezonden	  om	  bij	  u	  in	  de	  gemeenten	  van	  deze	  
dingen	  te	  getuigen.	  Ik	  ben	  de	  Wortel	  en	  het	  Nageslacht	  van	  David,	  de	  

blinkende	  Morgenster.	  

•  17	  	  En	  de	  Geest	  en	  de	  bruid	  zeggen:	  Kom!	  En	  laat	  hij	  die	  het	  hoort,	  zeggen:	  
Kom!	  En	  laat	  hij	  die	  dorst	  heeS,	  komen;	  en	  laat	  hij	  die	  wil,	  het	  water	  des	  

levens	  nemen,	  voor	  niets.	  

•  18	  	  Want	  ik	  getuig	  aan	  ieder	  die	  de	  woorden	  van	  de	  profe_e	  van	  dit	  boek	  
hoort:	  Als	  iemand	  iets	  aan	  deze	  dingen	  toevoegt,	  zal	  God	  hem	  de	  plagen	  

toevoegen	  die	  in	  dit	  boek	  geschreven	  zijn.	  

•  19	  	  En	  als	  iemand	  afdoet	  van	  de	  woorden	  van	  het	  boek	  van	  deze	  profe_e,	  zal	  
God	  zijn	  deel	  afdoen	  van	  het	  boek	  des	  levens,	  en	  van	  de	  heilige	  stad,	  van	  de	  

dingen	  die	  in	  dit	  boek	  geschreven	  zijn.	  

•  20	  ¶	  	  Hij	  Die	  van	  deze	  dingen	  getuigt,	  zegt:	  Ja,	  Ik	  kom	  spoedig.	  Amen.	  Ja,	  kom,	  
Heere	  Jezus!	  

•  21	  	  De	  genade	  van	  onze	  Heere	  Jezus	  Christus	  zij	  met	  u	  allen.	  Amen.	  


