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De terugkeer van Jezus Christus                                                              
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In dit gedeelte zullen we de Bijbelse 

jaartelling onderzoeken.  

Alleen wat de Schrift ons aanreikt zal 

duidelijkheid verschaffen over het plan van 

God met de wereld. 
Gen.18:17 Matt.24 2Petrus1:19   

Amos3:7 Gewis, de Heere HEERE zal geen ding doen, tenzij 

Hij Zijn verborgenheid aan Zijn knechten, de profeten, 

geopenbaard heeft.  

 

De zes scheppingsdagen en de zevende rustdag, 

stellen op symbolische wijze de tijd voor, die 

God heeft uitgetrokken om Zijn doel te 

bereiken.  

Eén dag als duizend jaar, is dus zowel 

historisch als toekomstig “profetisch”. 
Gen.2:1-3 Ex.20:11 Ps.90:2-4 2Petr.3:8 Openb.20:2-3 

Matt.17:1 Mark.9:2  

 

Deze zes scheppingsdagen vonden plaats na de 

schepping van de hemel en de aarde, waar de 

Schrift niet veel over zegt, behalve dat in 

Job wordt vermeld dat de engelen vrolijk 

juichten toen God de aarde schiep. 

Zij waren er dus toen al en ook zwijgt de 

Schrift hoe het kwam dat de aarde er uit zag 

alsof er een catastrofe had plaatsgevonden. 
Gen.1:2 Job 38:1-7 

 

Twee dagen tussen de dood en de opstanding van 

de Heer Jezus, die in de eerste plaats stierf 

als de Messias van Zijn volk Israël, 

symboliseren de 2000 jaar die er verlopen 

zullen tussen de dood en de wederopstanding 

van een door God erkend Israël, voor zover zij 

erkennen dat zij door het offer van de Messias 

zijn verzoend met God.  

Deze “twee dagen” zijn nu spoedig voorbij.  

Op de “derde dag” stond Hij op. 
Jozua 3:3-5 Hosea 6:1-3  

Joh.2:1,18-22,4:43,11:6 Hebr.10  



3 

 

Met de dood van de Messias is de verwachting 

van het toenmalig gelovig overblijfsel van 

Israël ook gestorven, wat de oprichting van 

het Koninkrijk voor Israël betreft en werden 

zij bij de Gemeente van Christus ingelijfd.  

De psalmen beschrijven profetisch de periode 

dat dit gelovig overblijfsel, gevormd na de 

opname van de gemeente in grote verdrukking 

wacht op de komst van de Messias.  

De tussentijd is een intermezzo, dat in het 

O.T. niet was geopenbaard maar door de 

verwerping van de Messias als een middel is 

gebruikt, door God, om de Gemeente van 

Christus te roepen.  

 

Ps.1 Het overblijfsel  

Ps.2 De Messias  
Rom.11:22-29 Rom.16:24-27 

Hand.17:30-31 

 

 

 

VAN ADAM TOT NOACH       LT           GJ 
Gen.5:1-32                                                        

 

Adam                         930          0001                                                                                                           

Seth                         912          0130                                                                                 

Enos                         905          0235                                                                                                                                         

Kenan                        910          0325                                                                                                                                  

Mahalaleël                   895          0395                                                                                                                              

Jered                        962          0460                                                                                                                                   

Henoch                       365          0622                                                                                                                                 

Methusalach                  969          0687                                                                                                                         

Lamech                       777          0874                                                                                                                                  

Noach                        950          1056                                                                                                                                    

Zondvloed                                 1656 

(1656=600e) 
Gen.7:11  
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VAN SEM TOT ABRAM 
Gen.11:10-32  

 

Sem                          600          1558                                                                                                                                                                          

Arfachsad     (1656+2)       438          1658                                                                                                                      

Selah                        433          1693                                                                                                                                     

Heber                        464          1723                                                                                                                                      

Peleg                        239          1757                                                                          
Gen.10:25 Gen.11:9      

Rehu                         239          1787                                                                   

Serug                        230          1819                                                                                                                                   

Nahor                        148          1849                                                                                                                                

Terah                        205          1878  

(1878=GJ,2082=205e)                                                                                                                                   

Abram                        175          2007 

(2007=GJ,2082=75e) 
Gen.12:4  

 

VAN ABRAHAM TOT DE EXODUS ONDER MOZES              
 

Verbond der besnijdenis                   2106  

(2007=GJ,2106=99e,2107=100e)                                                
Gen.17:24-26 Hand.7:6-8 Gal.3:15-16  

Izak                                      2107 
Gen.21:5 

Jacob/Ezau                                2167 
Gen.25:24-26                              

 

Israël verlaat Egypte 430 jaar na  

de instelling van de besnijdenis  

(“op precies dezelfde dag“)  

en ontvangt de Wet van Mozes.             2536  

(2106=1e,2535=430e)                        
Gen.17:23 Ex.12:40-41 Gal.3:17  
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VAN DE EXODUS TOT SALOMO        
 

Uittocht Israël                           2536 

Salomo’s eerste jaar                      3012                                                                                                     

Salomo’s vierde jaar                      3015  

(2536=1e,3015=480e)  
1Kon.6:1  

Voltooiing van de 1e Tempel               3022              

(3015=4e,3022=11e)                                                                                  
1Kon.6:37-38                                            

 

VAN SALOMO TOT ZEDEKIA   
 

430 jaar koningen                    3012-3441         
Ezech.4:1-6  

Verwoesting van de 1e Tempel                                                                                                            

onder Nebuzaradan (5e maand)              3441                                                                    

(3022-3441=420 jaar) (6x70)*                     
2Kon.25:1-10  

70 jaar braakliggend tot aan de  

oprichting van het altaar onder  

Zerubbabel  

(430:7=61,4)+(430:50=8,6)=70                                                     

(3441=1e,3510=70e)   (1x70)*         3441-3510                                                     
Jer.25:11-12,29:4-10 2Kron.36:15-21  

 

VAN ZERUBBABEL TOT NEHEMIA        
 

De terugkeer van de Joden onder                                    

Zerubbabel en begin van de                                 

“zeventig weken”, (7e maand)              3511 

verdeeld in 7 weken, 

62 weken en 1 week.  (7x70)*                                                            

Ezra1:1-2,2:1-6,3:1 Dan.9:1-2,9:21-26 *Matt.18:22  

Het profetisch jaar begint op de avond van de 

14e der eerste maand en eindigt op de 22e van 

de zevende maand, zodat Bijbelse jaren worden 

geteld in vervulde “profetische jaren”, die 

uiteraard binnen een zonnejaar vallen.  
Gen.8:5,8:14 2Kon.25:27 Esther8:12 Zach.1:7 etc. 



6 

 

Voor een “profetisch jaar”, zie:  
Lev.23:3-10,23:15-28,23:33-38  

Voor een “jaarweek”, zie:  
Lev.25:8-10  

De eerste “zeven weken” eindigen  

met de komst van Nehemia en omvat  

dus 49 jaar.                                                                       

(3511=1e,3559=49e)                   3511-3559                              
Neh.1:1-3 Neh.6:15   

 

VAN NEHEMIA TOT AAN DE KRUISIGING  

VAN DE MESSIAS, JEZUS CHRISTUS 
 

Dit omvat een periode van “62 weken”,  

dus 434 jaar.                        3560-3993                              

Na de “62 weken” zou de Messias  

worden “uitgeroeid”, en sindsdien  

is het wachten op de “laatste week”.  

De dood van de Messias onze Heer,  

Jezus Christus en Zijn opstanding  

was dus met Pasen:                        3994                                                                                                                                                               
Dan.9:25-26 Matt.27:24-51  

Luk.23:10-12,24:1-8  

 

Ook de vorming van de Gemeente vond plaats  

in datzelfde jaar met het Pinksterfeest.  

(het jaar in onze huidige jaartelling)     *33 

 

Verwoesting van de 2e Tempel door Titus    *70                                   

 
*Historici beweren dat onze jaartelling ±5 jaren te laat 

is, en dan is het jaar 33 dus ook onjuist, wellicht ±30.  

De dag van volle maan, de 15e Nissan, moet op een vrijdag 

zijn geweest en de werkelijke dag van de kruisiging dus 

op een donderdag, wat dan overeenkomt met de vermelde 

drie dagen en nachten. 

Matt.12:40  

Het klopt dan, dat deze sabbat “groot” was nl. twee 

dagen, vrijdag en zaterdag.  

Lev.23:7, Joh.19:31  

Op de ochtend van de derde (zon)dag stond de Heer op.  

Joh.20:1  
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Te verwachten is nog de opname van de Gemeente 

omdat dit tijdperk ten einde loopt, maar 

waarvan dag nog uur bekend is en de laatste 

“jaarweek”, die begint als “de Joden” een 

verbond bevestigen met een (Europese?) 

wereldleider, wellicht via de Verenigde Naties 

of de Nieuwe Wereld Orde. 

                                     5994-6000 
 

In de brieven aan de gemeenten is twee keer sprake van de 

“synagoge van Satan”. Wie wil weten wat daarmee wordt 

bedoeld, leze hoe de Heer Jezus de leiders van de Joden 

noemt: ”adderengebroed” en “hebbende de duivel tot 

vader.” Deze “talmoed/kabbalajoden” hebben hun 

vijandschap tegen het evangelie voortdurend uitgesproken 

en blijken ook niet allemaal echte Joden te zijn. 

(o.a. de vrijmetselaars) 

Dat rechtvaardigt niet de vervolging en de Holocaust maar 

vereist wel een heldere kijk op hun toestand sinds de val 

van Jeruzalem, geestelijk Sodom en Egypte genoemd! 

Matt.23 Joh.8:44 1Thess.2:14-16 Openb.2:9,3:9,11:8      

 


