Bedelingen
De 6e bedeling:
Ons bekend gemaakt hebbende de verborgenheid van Zijn wil,
naar Zijn welbehagen, hetwelk Hij voorgenomen had in Zichzelven;
Om in de bedeling van de volheid der tijden alles tot één te vergaderen in Christus,
beide wat in den hemel is en wat op de aarde is;

Efeze 1 : 9 en 10

Ad Leeuwenhage



Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods,
die mij gegeven is aan u.
Efeze 3:2



De 6e Bedeling
Efeze 1:10:
De 6e bedeling wordt de “Bedeling van de Volheid der Tijden “ genoemd.
Deze bedeling komt in veel bedelingenschema’s niet voor.
Dit komt omdat men geen weet heeft van de periode van 33 jaar, die ligt tussen
de 70e week van Daniël en het 1000 jaar binden van satan.
In Efeze1:3:
wordt een opsomming gegeven van alle Geestelijke zegeningen, die de gelovige
ontvangen heeft, in de 5e bedeling, dat is die der genade Gods.
Het is een korte samenvatting van de brief aan de Romeinen.
Deze samenvatting bestaat uit 7 Geestelijke zegeningen, nl:
: 4 Hij (God) heeft ons uitverkoren in Christus
: 5 Die (God) heeft ons verordineerd tot zoonstelling door Jezus Christus
: 7 In Welken (de Geliefde) wij hebben de verlossing in Zijn bloed
: 7 De vergeving der misdaden
: 9 Hij heeft ons bekend gemaakt de verborgenheid van Zijn wil
:11	 In Hem, in Welken wij ook een erfdeel geworden zijn
:13	 In Welken wij ook verzegeld geworden zijn met den Heilige Geest der belofte
De 5e bedeling wordt in Efeze1:9 genoemd:
“Ons bekend gemaakt hebbende de verborgenheid van Zijn wil, naar Zijn welbehagen, hetwelk Hij voorgenomen had in Zichzelven.”
Die verborgenheid van Zijn wil was dus geen onvoorziene omstandigheid in het
heilsplan van God. De HEERE had dit wel degelijk zo gepland.
Efeze1:10:
“Om in de Bedeling van de Volheid der tijden, wederom alles tot 1 te vergaderen
in Christus, beide dat in den hemel is, en dat op de aarde is;”
Het eerste woordje “in” is de vertaling van het Griekse “eis”.
“Eis” drukt een beweging uit, die ergens in eindigt.
Wij zeggen dan: “tot in”, of “tot en met”.


Het gaat hier over hetgeen gebeurt “tot aan” en zelfs “tot in” de Bedeling van de
Volheid der tijden. En wat dat is, staat in het volgende vers, in:
Efeze 1:10:
...alles tot één te vergaderen in Christus, beide dat in den Hemel is, en dat op de
aarde is; (Het woordje “wederom”, komt in de Griekse grondtekst niet voor.)
Efeze1:9:
Spreekt over de verborgenheid van Gods wil.
Dit moet dus verband houden met de 5e Bedeling.
Er staat, dat het niet alleen gaat om de “Bedeling der Verborgenheid”, maar om
iets dat zich tot in de “Bedeling van de Volheid der tijden” voortzet.
De meest logische gedachte is dat de bedeling, die op de “Bedeling der Genade”
volgt, de “Bedeling van de Volheid der tijden is”.
Het is de periode voorafgaande aan de periode van de “Openbaring van het
Koninkrijk”.
Dit betekent, dat het Messiaanse Rijk, de 7e Bedeling (de 1000 jaren), niet de “Bedeling van de Volheid der tijden” kan zijn, want het Koninkrijk is dan niet meer
“Verborgen”, maar: “Openbaar”.
De uitdrukking “Bedeling van de Volheid der Tijden”, kan ook niet slaan op
hetgeen na de 1000 jaren nog komt, want de Nieuwe Schepping maakt onderdeel
uit van dat Koninkrijk.
Het betekent dus, dat de “Bedeling van de Volheid der tijden”, vooraf moet
gaan aan de 1000 jaren. Deze Bedeling moet dus direct na de “Bedeling van de
Genade” liggen.
De problemen van “profetieën”, zijn dan ook niet de details, maar de juiste volgorde. Want daar blijkt ogenschijnlijk niet genoeg tijd voor aanwezig te zijn.
Zoals dit voorbeeld:
In de Bijbel wordt een periode genoemd, waarin de 144.000 uit Israël het
Evangelie aan de volkeren der aarde zullen prediken. (Openbaring 7:4).
Het probleem is dan: wanneer zal dit dan plaatsvinden?


Want in de Grote Verdrukking zullen de heidenen tegen Israël ten strijde trekken
en Israël en Jeruzalem zullen vernietigd worden. En daarna zullen de 1000 jaar
aanbreken.
Maar:
Als de 1000 jaar aangebroken zijn, hoe kan de Schrift dan zeggen: “dat de
vijanden op de bergen van Israël verslagen zullen worden”?
Wanneer gebeurt dat dan?
Al die details kun je wel in de boeken die men hierover geschreven heeft terugvinden, maar de volgorde en de onderlinge samenhang vind je niet.
Men herkende de “Bedeling van de Volheid der tijden” namelijk niet.
Deze bedeling, die tussen de huidige (5e bedeling; die van de genade) en de 7e
bedeling (die van het geopenbaarde Koninkrijk op aarde), geklemd ligt.

De Kenmerken van de 6e Bedeling.
De bedeling van de “Volheid der tijden” is de kortste bedeling, want hij duurt
maar 40 jaar en volgens Efeze 1:10 maakt hij deel uit van de “Verborgenheid”.
Er wordt gesproken over de “wil van God” om vanaf de “Bedeling der Genade
Gods”, tot in (of: tot en met) de “Bedeling van de Volheid der tijden” alles tot
één te vergaderen in Christus.
De “Verborgenheid”, is niet hetzelfde als de “Bedeling van de Verborgenheid”.
De “Verborgenheid” heeft te maken met hetgeen God doet in de tijd waarin het
Koninkrijk verborgen is. In die tijd, die tussen de 1e en 2e komst van Christus ligt.
Over die periode wordt door Petrus gezegd:
1 Petrus 1:10,11:
Van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten, die
geprofeteerd hebben van de genade, aan u “geschied”; Onderzoekende, op
welken of hoedanigen tijd de Geest van Christus, Die in hen was, beduidde en te
voren getuigde, het lijden, “dat” op Christus “komen zou”, en de Heerlijkheid
daarna “volgende”.


Het lijden is in het verleden geweest.
Maar wanneer wordt de Christus verheerlijkt?
De Schrift rekent de Verborgenheid tot één hele periode, waarin die verheerlijking tot
stand komt. Die periode van de Verborgenheid blijkt uit 2 bedelingen te bestaan.
Zoals de 1e komst van de HEERE Jezus, in lijden en vernedering, een periode was.
Zo is de 2e komst van Christus, om verheerlijkt te worden, ook een periode.
Die periode eindigt, wanneer Christus op de troon Zijner heerlijkheid gezeten is,
als de Zoon des mensen.
Namelijk, wanneer alle volkeren der aarde, aan deze Koning zijn onderworpen,
en satan gebonden is.
Dan is alles op aarde aan Christus onderworpen en is de “Verborgenheid Gods”
ten einde. (Openbaring 10:7)
Vanaf de opstanding van Christus, totdat het Messiaanse rijk begint, zijn er dus
2 bedelingen, die samen “De Verborgenheid” genoemd worden.
“De Bedeling der Verborgenheid” bestaat dus uit:
“De Bedeling der Genade Gods”
“De Bedeling van de Volheid der tijden”
(Niet te verwarren met de “Volheid des tijds” uit Galaten 4:4! Want dat is de tijd,
waarin de HEERE Jezus Christus onder de Wet geboren werd.)
De “Bedeling van de Genade” duurt 2000 jaar van 360 dagen en wordt gevolgd
door de “Bedeling van de Volheid der tijden”, die 40 jaar van 360 dagen duurt.
(2000 x 360 = 720.000 : 365.24 = 1971.3 + 33 = 2004.3)
De 40 jaar zijn, tijdrekenkundig, bijna te verwaarlozen. Het belangrijkste gedeelte van de “Verborgenheid,” is de “Bedeling der Verborgenheid”.
De “Verborgenheid”, is de verborgenheid van de Koning en van Zijn Koninkrijk.
We zien dat deze 6e bedeling de functie heeft om het Koninkrijk, dat bijna 2000
jaar “verborgen” is geweest, op aarde te openbaren. Deze 6e bedeling heeft dus
een verbindende functie. Dit wordt ook in het getal “6” uitgedrukt.
Openbaring 10:
Hier lezen we niets over profetische dingen, die te gebeuren staan.
Er staat alleen, dat Johannes iets ziet.


Openbaring 10:4:
Hij hoort zeven “donderslagen” en hij wil dit opschrijven, maar dat mag hij niet.
Deze 7 “donderslagen” gaan over de “Verborgenheid” en daarom mag hij ze
niet opschrijven.
Daniël 10:
Daniël ziet een uitgebreid gezicht en hij begrijpt het ook, maar waar dit gezicht
over gaat, staat er niet bij. Ook dit is weer de “Verborgenheid”.
Openbaring 10:7:
Maar in de dagen der stem des zevenden engels, wanneer hij bazuinen zal, zo
zal de “Verborgenheid” vervuld zijn (en worden), gelijk Hij Zijn dienstknechten,
den profeten, verkondigd heeft.
De “Verborgenheid” wordt vervuld, als de zevende engel (de laatste) zal bazuinen.
Dit gebeurt aan het einde van de “Bedeling van de Volheid der tijden”.
Openbaring:
En de 7e engel heeft gebazuind, en er geschiedden grote stemmen in den Hemel,
zeggende: De koninkrijken der Wereld zijn geworden onzes HEEREN, en van
Zijn Christus, en Hij zal als Koning heersen in alle eeuwigheid.
Openbaring 11:17:
De 24 oudsten zeggen:
Wij danken U, HEERE God Almachtig, Die is, en Die was, en Die komen zal! dat
Gij Uw grote Kracht hebt aangenomen, en als Koning hebt geheerst.
“Heersen” is de vertaling van een woord, dat aangeeft dat men de heerschappij op
zich neemt. Bij de 7e bazuin is dus het Koninkrijk gevestigd en dus “geopenbaard”.
De Gemeente, behoort tot de “Verborgenheid” van het Koninkrijk.
En de “Verborgenheid” eindigt met een volledige Openbaring van het Koninkrijk.
Openbaring 11:13:
En de overigen zijn zeer bevreesd geworden, en hebben den God des Hemels
heerlijkheid gegeven.


“De overigen” wil zeggen: “het overblijfsel”.
Het “overblijfsel”, dat zijn degenen die nog leven en gelovig zijn.
Zij zijn het de gelovigen uit wat er van de gehele mensheid nog over is.
De “Verborgenheid” eindigt dus aan het eind van de 6e Bedeling.
De gelijkenissen spreken over de “Verborgenheid” van het Koninkrijk der Hemelen.
Zij spreken dus niet alleen over de Gemeente, maar ook over Israël en de volkeren.
Zij spreken over de vijfde èn over de zesde bedeling en zij eindigen allemaal bij
de vestiging van het Koninkrijk op aarde.
Bijvoorbeeld:
De parel: spreekt over de Gemeente
De schat in de akker: spreekt over Israël
De vissen in het net: zijn de volkeren. (Mattheüs 13:44-48).

De tijdrekening in de profetie van Daniël 9
De “Bedeling van de Volheid der Tijden” valt in 2 delen uiteen:
Het 1e deel heeft met Israël te maken en is een periode van 7 jaar.
Het 2e deel heeft met de volkeren te maken en is een periode van 33 jaar.
Daniël had de profetieën van Jeremia bestudeerd.
Daniël 9:2:
In het eerste jaar zijner regering, merkte ik, Daniël, in de boeken dat het getal
der jaren, van dewelke het Woord des HEEREN tot den profeet Jeremia geschied
was, in het vervullen der verwoestingen van Jeruzalem, 70 jaren was.
Er zou een verwoesting over het land, en over de stad zijn, die 70 jaren zou duren.
Leviticus 25:2-23:
Het land had 490 jaar geen sabbatsjaren gevierd. (7 x 70).
Elk 7e jaar, was een Sabbatsjaar.
In dat jaar mocht het land niet bebouwd worden.
Israël had dus 70 sabbatsjaren niet gevierd.
Vandaar dat de HEERE het land 70 jaar braak laat liggen.


Jeremia 7:34:
Jeremia had al aangekondigd, dat de HEERE het land zou verwoesten en het 70
jaar braak zou laten liggen. Op typologische wijze ligt het land nu nog steeds
braak.
En Daniël las, en rekende uit wanneer dit zou ophouden.
Hij wist, dat deze dingen, onder bepaalde voorwaarden, zouden plaatsvinden.
Ten 1e: “het moest de bestemde tijd zijn”
Ten 2e: “Israël zou tot bekering moeten komen”
Daniël had dus uitgerekend, dat het nu de bestemde tijd was en hij deed dan ook
belijdenis, van de zonden van zijn volk.
Daniël kwam dus namens zijn volk, tot bekering.
In de profetieën aangaande Israël staat, dat ze zich tot de HEERE zullen bekeren.
Dit zal gepaard gaan met berouw zij zullen belijdenis doen van hun zonden.
Na 3500 jaar zullen zij eindelijk toegeven, dat zij de wetten van de HEERE niet
hebben kunnen houden. Als zij de HEERE dan hebben aangeroepen, zal God
Zijn beloften aan Israël vervullen.
Joël 2:32:
En het zal geschieden, “al wie den Naam des HEEREN zal aanroepen, zal
behouden worden”.
Daniël 9:24 e.v.:
En daarna krijgt Daniël een nieuwe profetie: niet over 70 jaar, maar over 7 x 70 jaar.
“70 weken” zijn bestemd over uw volk, en over uw heilige stad, om de
overtreding te sluiten, en om de ongerechtigheid te verzoenen, en om een
eeuwige gerechtigheid aan te brengen, en om het gezicht, en den profeet te
verzegelen, en om de heiligheid der Heiligheden te zalven.
Dit is een profetie over tijd.
Daniël had er geen persoonlijk belang bij, maar hij was geïnteresseerd in het
Woord en het werk van God.
Deze tijdrekening gaat alleen over het 2-stammenrijk en over de stad Jeruzalem.
Er staat letterlijk: “zeventig zevens”.


Leviticus 25:8:
Gij zult u ook tellen 7 jaarweken, “7 x 7 jaar”, zodat de dagen der 7 jaarweken,
u 49 jaren zullen zijn.”
(In het Hebreeuws staat niet: “7 jaarweken”, maar: “7 weken van jaren”.
Genesis 29:27:
Vervul de week van deze; dan zullen wij u ook die geven, voor den dienst, dien
gij nog andere 7 jaren bij mij dienen zult.
De Bijbel verklaart zelf, dat 1 week, heel goed 7 jaar kan zijn.
In Daniël 9 gaat het om 70 weken; en dat zijn dus 490 jaren.
Na 490 jaar zal het Koninkrijk van Christus worden opgericht.
Het zalven van de Heiligheid der Heiligheden, is het zalven van de Christus.
Hij wordt dan gezalfd in Jeruzalem.
De volgende vraag is dan: “Wanneer beginnen die 490 jaar?”
Daniël 9:25:
Weet dan, en versta: van den uitgang des Woords, om te doen wederkeren,
en om Jeruzalem te bouwen, tot op Messias, den Vorst, zijn 7 weken, en 62
weken; De straten, en de grachten zullen wederom gebouwd worden, doch in
benauwdheid der tijden.
Het begint dus vanaf het officiële moment, wanneer men, schriftelijk of mondeling
toestemming krijgt, om “weder te keren uit de Ballingschap”.
Vanaf dat moment, begint de tijd te rekenen.
Er zullen 7 en 62 jaarweken verlopen.
Dit is 7 jaarweken + 62 jaarweken = 69 jaarweken = 483 jaar tot op Messias, den
Vorst.
En daarna moeten er nóg 7 jaren komen.
De tijdrekening, begint bij de Uitgang des Woords, om te doen wederkeren en
Jeruzalem te bouwen. Dit Woord, vinden we in Nehemia.
Nehemia 2:1:
Het was in het 20e jaar van koning Arthasasta.
Dit was ca. 444 voor Christus.
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Nehemia 2:1 ev.:
Toen geschiedde het in de maand Nisan, in het twintigste jaar van den koning
Arthasasta, als er wijn voor zijn aangezicht was, dat ik den wijn opnam en gaf
hem den koning; nu was ik nooit treurig geweest voor zijn aangezicht.…
In de maand Nisan.
Waarschijnlijk is het op de 10e geweest dat dit gebeurde, maar er staat verder
niet bij staat op de welke dag van de maand het was.
We tellen dus vanaf de maand Nisan in het jaar 444 voor Christus.
Daarna rekenen we 69 jaarweken, tot op Messias, de Vorst.
Profetische jaren zijn jaren van 360 dagen.
Onze kalenderjaren zijn jaren van 365,24 dagen.
Dus:
69 jaarweken x 7 jaar= 483 jaar x 360 dagen = 173.880 dagen
Omrekenen naar onze kalenderjaren:
173.880 dagen : 365,24 kalenderjaardagen = 477 van onze kalenderjaren
477 - 444 jaar voor Christus = 33 na Christus, onze jaartelling
We komen dan uit in de maand Nisan van het jaar 33.
In dat jaar, op de 10e Nisan, vond de zogenaamde intocht te Jeruzalem plaats.
Dit was de enige keer dat de HEERE Jezus als Vorst, als Rechthebber op de troon,
verscheen. Deze tocht eindigde op de Olijfberg en niet in Jeruzalem.
De HEERE Jezus weende over de stad en zei:
Lukas 19:42:
“...Och, of gij ook bekendet, ook nog in dezen uw dag, hetgeen tot uw vrede
dient! Maar nu is het verborgen voor uw ogen.”
Deze dag was de laatste dag van de 69 jaarweken van Daniël.
Dit was op de 10e Nisan van het jaar 33 AD.
De dag, waarop Israël het Paaslam in huis had moeten nemen.
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De 7 tijden van Babel:
Daniël 4:24- e.v.;
Daniël 4:33-37: voorzegging komt uit;
Daniël 5:5 e.v.; :25 e.v.:
Mene, mene, Tekél, Upharsin:
Mene = 1 Mina = 50 sikkels x 20 gera
Mene = 1 Mina = 50 sikkels x 20 gera
Tekel = 1 sikkel		
x 20 gera
Peres =		25 sikkels x 20 gera
				
Totaal			

= 1000 gera
= 1000 gera
=
20 gera
= 500 gera
------------2520 gera

Dit betekende een oordeel over Babel, dat 2520 profetische jaren van 360 dagen
zou duren.
Deze 2520 profetische jaren begonnnen in het 4e jaar van Xerxes.
Dit was het jaar 481 voor onze jaartelling. Het jaar 481 voor Christus.
2520 profetische jaren x 360 dagen = 907200 dagen
907200 dagen : 365,24 dagen van onze kalenderjaren = 2483.82991 kalenderjaren
2483.82991 - 481 = 2002.2 (2003 Anno Domini)
Na deze tijd zou Babel weer heerlijkheid hebben en dus zou Jeruzalem verwoest zijn.
Deze dag, van de verwoesting van Jeruzalem, ligt zeven jaar na de opname van
de gemeente, en is de dag waarop het volk Israël eindelijk weer de Naam des
HEEREN zal aanroepen.
Jozua 3, 4:
Er moesten tussen de Ark des Verbonds met de priesters en het volk Israël een
onderbreking, een afstand zitten van 2000.
De Ark, samen met de priesters, is een type van Christus en de gemeente.
Het oversteken van de rivier de Jordaan, is een type van wedergeboorte.
Christus wordt 2000 eerder wedergeboren dan het volk Israël.
2000 Profetische jaren afstand, vanaf de opstanding van Christus tot aan de wedergeboorte van Israël aan het einde van de 70e week van Daniël.
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2000 x 360 dagen = 720000 dagen
720000 : 365.24 = 1971,3 jaren van 365,24 dagen
1971,3 + 33 (tot het jaar 0) = 2004.3
In 2004, in maart of april zou het einde van de 70e week van Daniël zijn.
Op de dag van de zogenaamde intocht te Jeruzalem waren er 483 jaren om.
Vanaf dat moment waren er nog 7 jaren te gaan tot aan de vestiging van het
Koninkrijk van Christus over Israël. Maar die 7 jaren liggen nu nog steeds in de
toekomst, omdat de tijdrekening na de 69 weken werd onderbroken,
Want Israël wilde niet dat Deze haar Koning zou zijn.
Voordat de 70e week van Daniël aanbreekt, gebeurt er nu eerst nog iets anders.
Daniël 9:26:
En na die 62 zestig weken, zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal niet
voor Hem zelven zijn (letterlijk staat hier: en Hij zal niet hebben);
En een Volk des vorsten, hetwelk komen zal, zal de Stad en het Heiligdom
verderven, en zijn einde zal zijn met een overstromende vloed; En tot het einde
toe zal er krijg zijn, en vastelijk besloten verwoestingen.
Op de 17e Nisan, de opstandingsdag van onze Heer, begon de 5e bedeling, die
de onderbreking is, tussen de 69e en 70e Week van Daniel.
De klok met betrekking tot Israël staat dus nog steeds stil.
Daniël 9:27:
En Hij zal het verbond versterken, één week; en in de helft der week zal Hij het
slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden, en over den gruwelijken vleugel zal
een verwoester zijn, ook tot de voleinding toe, die vastelijk besloten zijnde, zal
uitgestort worden over den verwoeste.
Dit is nog steeds toekomst.
Die vorst (de anti-christ), zal met de velen een sterk verbond maken.
Bij “de velen” gaat het om de “Staat Israël”.
En bij de bekrachtiging van dat verbond begint de 70e week.
Deze periode van 7 jaar wordt in 2 helften van 31/2 jaar verdeeld.
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Daniël 7:25:
En het zal woorden spreken tegen den Allerhoogste, en het zal de heiligen der
hoge plaatsen verstoren, en het zal menen de tijden en de wet te veranderen, en
zij zullen in deszelfs hand overgegeven worden tot een tijd, en tijden, en een
gedeelte eens tijds.
Er wordt dus een verbond gesloten tussen de vorst uit de eindtijd.
Tussen de koning van Babel, het beest uit de Zee, en de staat Israël.
Maar in het midden van die week (na 31/2 jaar) wordt dat verbond verbroken.
De koning van Babel zal “slachtoffer en spijsoffer doen ophouden”.
Daniël 8:10-14:
In de eerste helft van die 7 jaar, zal er vrede zijn, en geen gevaar.
Maar in de tweede helft, zal er Grote Verdrukking zijn.
Jeremia 30:7:
“De tijd der benauwdheid van Jacob”.

De getallen 7 en 33
Openbaring 12 spreekt ook over deze tijdrekening.
12:1-4:
En er werd een groot teken gezien in de hemel; namelijk een vrouw, bekleed
met de zon; en de maan was onder haar voeten, en op haar hoofd een kroon van
12 sterren; En zij was zwanger, en riep, barensnood hebbende, en zijnde in pijn
om te baren. En er werd een ander teken gezien in den hemel; en ziet, er was
een grote rode draak, hebbende 7 hoofden, en 10 hoornen, en op zijn hoofden
7 koninklijke hoeden. En zijn staart trok het 3e deel der sterren des hemels, en
wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw. die baren zou, opdat
hij haar kind zou verslinden, wanneer zij het zou gebaard hebben”.
Die komende wereldmacht is rood, en heeft 7 hoofden.
Dit gaat over de 7 achtereenvolgende wereldrijken, die er op de aarde geweest zijn.
Vervolgens de 10 hoornen, die spreken over 10 staten.
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Zij zullen zich met elkaar verenigen tot één wereldmacht.
De draak stond voor de vrouw: de volkeren, verenigd in die wereldmacht, en
Israël staan hier tegenover elkaar.
Dit is de sleutel tot de verklaring van dit hoofdstuk:
Openbaring 12:5:
En zij baarde een Mannelijke zoon, Die al de Heidenen zou (= zal) hoeden, met
een ijzeren roede; en haar kind werd weggerukt tot God en Zijn troon.”
Die Zoon is niet de HEERE Jezus Christus, maar is Zijn Lichaam, de Gemeente.
En hoewel het beest de wereldmacht is, van die dagen:
Mattheüs 28:18:
Is het de HEERE Jezus, die de draak al lang overwonnen heeft.
“Want aan Christus, is alle macht gegeven, in Hemel en op Aarde”.
De HEERE is dan ook niet voor het naderend gevaar weggerukt.
Want Hij heeft juist het gevaar overwonnen!
Wanneer er dus over “wegrukken” gesproken wordt, gaat dit over de zogenaamde “Opname van de Gemeente”.
En dit verwachten wij dan ook in de nabije toekomst!
De mannelijke Zoon:
Is in de 1e plaats de HEERE Jezus Christus.
Het Hoofd = de HEERE Jezus Christus.
Het lichaam = de Gemeente.
Het Hoofd is al geboren.
Het Hoofd steeg langzaam op, in een wolk, de hemel in.
Het Lichaam moet nog geboren worden.
Het zal voor het naderende gevaar weggerukt worden tot God en Zijn troon.
Efeze 4:13:
Totdat wij allen zullen komen tot de Enigheid des geloofs en der kennis van den
Zoon Gods; Tot een volkomen Man, tot de mate van de grootte der volheid van
Christus.
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Hoe gaat het nu verder met die vrouw, het Volk Israël?
Openbaring 12:6:
De vrouw vlucht naar de woestijn, 1260 dagen
(Vergelijk Mattheüs 24:15-21)
“De Grote Verdrukking” is de 2e helft van 31/2 jaar en zal komen vanaf het
moment, dat de “gruwel der verwoesting” gezien wordt. Wanneer men dit ziet
gebeuren, heeft men nog een laatste kans om uit de Joodse staat te vluchten.
Openbaring 12:
Hier lazen we, dat de vrouw, als haar Kind geboren is, naar de woestijn vlucht.
Dit moet dus vóór de oprichting van de “gruwel der verwoesting” zijn.
D.w.z.: zij vlucht in de 1e helft van de 70e week.
In de 2e helft van 31/2 jaar wordt de vrouw in de woestijn onderhouden.
Zij heeft daar een plaats, haar van God bereid.
Daaruit volgt dat de grote verdrukking, pas na de opname van de gemeente begint.
Na de Opname van de Gemeente, vlucht de vrouw naar de woestijn.
Leviticus 12:
Hier vinden we beschreven, wat een vrouw na de geboorte van een zoon moet
doen:
Spreek tot de kinderen Israëls, zeggende: Wanneer een vrouw, Zaad gegeven,
en een knechtje gebaard zal hebben, zo zal zij 7 dagen onrein zijn; volgens de
dagen der afzondering harer krankheid zal zij onrein zijn. En op den 8e dag zal
het vlees zijner voorhuid besneden worden. Daarna zal zij 33 dagen blijven in
het bloed harer reiniging; niets heiligs zal zij aanroeren, en tot het Heiligdom zal
zij niet komen, totdat de dagen harer reiniging vervuld zijn.
Normaal geven vrouwen geen zaad.
Dit is de bijbelse uitdrukking voor de geboorte van Christus.
(Genesis 3:15; Hebreeën 11:11)
Als een vrouw bevallen is, is zij 7 dagen onrein.
Dit gaat natuurlijk in op de dag waarop het kind geboren is.
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Op de 8e dag moet er iets met de zoon gebeuren.
Hij moet besneden worden.
De 8e dag is tevens de 1e dag van de nog volgende 33 dagen.
Deze wet was ook op de HEERE Jezus Christus van toepassing, zoals alle wetten,
zoals heel het Woord.
Op de 8e dag wordt de Zoon, nl. de HEERE Jezus Christus, besneden.
Besnijdenis, als type van “dood en Opstanding”.
De omhulling wordt weggenomen, waardoor het verborgene zichtbaar wordt.
De HEERE zal Zich aan het eind van de 70e week (na die 7 jaar) aan Israël openbaren.
Zacharia 12:10:
Dan zullen zij Hem zien, Die zij doorstoken hebben.
We kunnen Leviticus 12 en Openbaring 12, naast elkaar leggen.
De vrouw is direct na de geboorte 7 dagen onrein.
Direct na de opname van de gemeente, na de geboorte van die mannelijke Zoon,
begint de 70e week van Daniël.
7 Jaren waarin de moeder van “Christus en de gemeente” onrein zal zijn.
Leviticus 12
De vrouw is na die 7 dagen van onreinheid nog 33 dagen onrein.
En als die 7 dagen voor 7 jaar staan, dan is dat met de 33 dagen ook het geval.
Na die 70e week volgt dus nog een periode van 33 jaar.
In die tijd mag de vrouw niets heiligs aanraken.
Ze mag zich niet in godsdienstige aangelegenheden wikkelen.
Dat wil dus zeggen, dat er in de toekomst een afstand zal zijn tussen de HEERE
en Israël.
Tevens houdt het in, dat Israël gedurende die tijd de tempel niet zal (her)bouwen.
De 70e week eindigt met de verwoesting van Jeruzalem.
Als er al een tempel stond, dan is die dan in ieder geval ook vernietigd.
De totale periode van de 6e bedeling is dus 7 + 33 = 40 jaar.
Deze 7 en 33 komen we vaker in de Bijbel tegen:
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De regeer periode van koning David.
Hij regeerde 7 jaar te Hebron (over Juda en Benjamin).
Daarna regeerde hij nog 33 jaar, maar nu over alle 12 Stammen.
(2 Samuël 5:5; 1 Koningen 2:11; 1 Kronieken 3:4; 29:27)

“Hebron” komt van “chaver” = “gabber” = “vriend”. (Numeri 13:22)
“Hebron”, was 7 jaar vóór Zoan in Egypte gebouwd.
“Hebron” heeft altijd met “7” te maken.
Johannes 20:26-30:
De eerste verschijning van de HEERE Jezus, na Zijn opstanding, aan Thomas
gebeurde een week (= 7) later, dan Zijn eerste verschijning aan de andere discipelen.
Daarna duurde het nog 33 dagen, tot aan de Hemelvaart van Christus.
Exodus 24:16:
Mozes klom op de berg Sinaï.
Hij werd 7 dagen door een wolk bedekt, waarna hij de berg beklom, en een
ontmoeting met de HEERE had.
Mozes was totaal 40 dagen op de Berg Horeb.
Leviticus 12
Hier hebben we de 7 en 33 jaar al bestudeerd.
Er komt in dit gedeelte echter nog een parallel voor.
Als er een meisje geboren wordt, is de vrouw 14 en 66 dagen onrein.
Het zijn dubbele getallen.
Deze dubbele getallen komen we ook bij Jozef tegen.
Jozef was 30 jaar, toen hij onderkoning werd in Egypte. (Genesis 40:46)
Daarna volgde 7 vette, en 7 magere jaren.
Dit is weer het dubbele van 31/2 en 31/2 jaar.
In Egypte worden de getallen van de tijdrekening altijd dubbel gerekend!
(Genesis 50:22, 26)
Jozef was 30 jaar, toen hij onderkoning werd in Egypte. (Genesis 40:46)
Jozef werd 110 jaar oud.
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Na de tweemaal 7 jaar (de vette en de magere), was Jozef: 30 + 7 + 7 = 44 jaar.
Daarna leefde hij dus nog 66 jaar, want hij werd 110 jaar.
Wij krijgen dus de getallen: 7 + 7 = 14 + 66
De 69 jaarweken begonnen bij een uitgang des Woords (een gebod).
De 70e jaarweek begint ook bij een Uitgang des Woords.
Het verbond handelt over een periode van 7 jaar.
Israël heeft een verbond met de vijand gesloten, van wie ze steun verwacht.
De eerste 31/2 jaar is er vrede, maar juist dan dreigt er gevaar, want het is niet de
vrede van God. (1 Thessalonicenzen 5:3).
Na 31/2 jaar wordt er een afgodsbeeld opgericht. (Mattheüs 24:15).
De laatste 31/2 jaar van verwoesting, verdrukking en toorn, komen alléén over
Israël.
Niet voor de andere volkeren.
De Grote Verdrukking begint wel halverwege de 70e week, maar houdt aan het
eind van de 7 jaar niet op. Die Verdrukking loopt daarna nog 33 jaar door. Dan
niet meer over het volk Israël, maar wel over de volkeren.
Mattheüs 24:21, 22:
De verdrukking voor Israël is dus beperkt tot 1260 dagen.
Die dagen worden voor de uitverkorenen verkort, namelijk tot 1260 dagen beperkt.
Aan het eind van de 70e week zal Israël zich bekeren.
Dan verschijnt de HEERE, ten behoeve van Israël, op de Olijfberg.
En de volgende 33 jaar moeten er toe leiden dat alle volken zich aan Christus
onderwerpen.
En daarna zal Christus verschijnen op de troon Zijner heerlijkheid.
(Mattheüs 25:31)
Als Christus wederkomt, is Hij niet altijd en voor iedereen zichtbaar.
Christus zal zichtbaar aan de gemeente verschijnen: in de lucht.
Hij zal zichtbaar, met Zijn lichaam, op de Olijfberg verschijnen en Hij zal zichtbaar met de Gemeente verschijnen op de troon Zijner heerlijkheid.
In de tussenliggende tijd verschijnt Hij zo nu en dan, net zoals na Zijn Opstanding.
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Aan het eind van de 70e week zijn de ongelovigen uit de Joodse staat weggenomen
(naar het dodenrijk).
Aan het eind van de 33 jaar worden de ongelovigen (uit alle volken) van de
aarde weggenomen.
Wat behandelen we ook al weer in verband met de 6e bedeling:
6e Hebreeuwse letter, met getalswaarde 6
6e Dag
6e Stamvader
6e Vrucht
6e kleur van de Regenboog

De typologie van de 6e Bedeling
Het getal 6:
Het Hebreeuwse woord “waw”, de naam van de zesde letter betekent “haak”.
De heeft de functie van voegwoord, namelijk hij haakt twee dingen aan elkaar.
De 6e bedeling haakt twee verschillende bedelingen, danwel perioden aan elkaar.
De 5 voorgaande bedelingen worden, via de 6e bedeling, aan de 7e bedeling
gekoppeld.
Hoewel de volkeren er in die 6e bedeling nog 33 jaar over doen om in de 7e
bedeling, in de rust, in te “haken”, zit het volk Israël al 7 jaar na de opname in
de 7e bedeling “gehaakt”.
Na 7 jaar zijn zij al verbonden met de Vredevorst en Zijn “Vrederijk”.
De “6” is het getal van de mens.
De mens werd dan ook op de 6e dag geschapen.
Het getal “666” is het getal van een mens. (Openbaring 13:18)
De “6” is, in eerste en in hoogste instantie, het getal van de Zoon des mensen
(de Erfgenaam van Adam) Adam werd op de Aarde geplaatst om haar te
onderwerpen en over haar te heersen.
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Het is de taak van de “zes”, het voegwoord, om “verbinding” tot stand te brengen.
De taak van Adam is de taak van de Erfgenaam van Adam = Christus.
Hij brengt de “verbinding” tot stand.
2 Korinthe 5:19:
God heeft in Christus de wereld met Zichzelf verzoend.
Christus is de “6”, de Middelaar en Hogepriester van het Nieuwe Verbond.
De Davidsster is ook een “6”, een zespuntige ster.
Het is het “Teken van David”, het “Zegel van Salomo”.

Mattheüs 24:30:
En alsdan zal in den hemel verschijnen het teken van den Zoon des mensen: en
dan zullen al de geslachten der aarde wenen, en zullen den Zoon des mensen
zien, komende op de wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid.
Hier wordt ook over het teken van de Zoon des mensen gesproken.
Dat is de Davidsster.
Het Hebreeuwse woord “ABBA” (= Vader).
En dit woord geeft de getallen van de Davidster weer: 1 – 2 - 2 – 1
Van éénheid (de Schepper) naar veelheid (de schepping) en van veelheid, naar
eenheid door Christus.
1
2

A
B

2
1

B
A

Efeze 1:10:
De overeenkomst tussen dit teken en de 6e bedeling is, dat beide éénheid tot
stand brengen. Deze oude schepping wordt gedurende de 6e Bedeling onder 1
Hoofd samengebracht.
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De haak, de 6, haakt vooruit en achteruit.
Want in de 6e Bedeling, zien we een gedeelte van hetgeen geweest is en van wat
nog komen gaat.
Bijvoorbeeld “de Verborgenheid van het Koninkrijk en de Openbaring van het
Koninkrijk”

De 6e dag
Genesis 1:24-31:
Op de 6e dag wordt de mens geschapen om over de aarde te regeren.
Adam was de eerste koning.
Daarom noemt men de mens “de kroon der schepping”.
Maar “de Kroon der Schepping” is niet Adam, maar is alléén de Zoon van Adam.
De Zoon des mensen namelijk: de HEERE Jezus Christus.
Adam verschijnt in de wereld als koning, op de 6e dag.
De Zoon van Adam verschijnt in de 6e bedeling, als Koning, om Zijn Koninkrijk
op te richten.
Genesis 1:26, 27:
De Mens, Die God voor ogen had, is Christus.
Want alleen Christus is het uitgedrukte Beeld van God.
En de natuurlijke mens, Adam, werd in de richting van Gods Beeld geschapen.
Genesis 3:5:
Toen de duivel tot Eva zei: eet van de boom van kennis van goed en kwaad, en
je zult worden als God, antwoordde Eva niet met: “dat hoeft niet, want dat ben
ik al”.
Genesis 5:3:
En Seth was weer naar het beeld van Adam (een verderfelijk mens).
1 Korinthe 15:47:
De eerste mens, is uit de aarde, aards
Geformeerd uit een in zonden gevallen wereld en aardbodem.
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1 Korinthe 15:49 e.v.:
Elk natuurlijk mens draagt vervolgens het beeld van de eerste natuurlijke mens Adam.
Het is de bedoeling dat wij het Beeld van de Hemelse Mens zullen dragen.
Romeinen 5:14:
Adam was het voorbeeld, het prototype, van Degene die komen zou.
Romeinen 8:29:
De wedergeboren mens wordt geacht het Beeld van Gods Zoon gelijkvormig te
worden.

De 6e Stamvader
Genesis 5:15-16:
Mahalal-el leefde vijf en zestig jaar en en hij gewon Jered. En Mahalal-el leefde,
nadat hij Jered gewonnen had, achthonderd en dertig jaren; en hij gewon zonen
en dochteren.
1 Kronieken 1:1:
Adam, Seth, Enos, Kenan, Mahalal-el, Jered,…
Jered = Ik (Jehovah) zal afdalen
Men zegt dat het bij Jered om een “val”, en dus om “vernedering” gaat.
Nu, “afdalen” is ook een vernedering.
In dat “afdalen” in de 6e bedeling vinden we meerdere toepassingen.
Eerst de negatieve: namelijk satan.
Zijn afdalen, zijn nederwerping, is inderdaad een vernedering.
En de 6 = elk mens, zal moeten afdalen, dat is de weg van dood en opstanding
moeten gaan om het geopenbaarde Koninkrijk in te kunnen gaan.
Maar de Positieve: Christus.
Zijn “afdalen” heeft ook meerdere toepassingen.
De Zoon des mensen daalt af: namelijk Hoofd en Lichaam dalen af
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Jered
Ruach

= 4.200.10 = 214
= 8.6.200 = 214 = Geest

Joël 2:28:
De Heilige Geest daalt af.
De Heilige Geest wordt uitgestort over alle vlees, dat gelooft.
Markus 14:13 e.v.:
De Man, Die een opperzaal heeft, en Levend Water is Zijn Kruik heeft, schenkt Zijn
Water, Zijn Leven uit over alle vlees, namelijk over allen die in Hem geloven.
Het uitgieten van olie uit een aarden vat is ook een type van de uitstorting van
de Heilige Geest. Gezalfd worden met de Gezalfde, Dewelke is Christus.
Ook “Het Hemels Jeruzalem zal nederdalen”.
Jordaan = 4.200.10 =
= afdalen
Het afdalen in de Jordaan leidt ook tot Nieuw Leven, tot wedergeboorte.

De 6e vrucht.
Deuteronomium 8:8:
De 6e vrucht is de olierijke olijfboom.
De Olijfboom is een type van Christus.
De olijf brengt olie voort.
Dit gebeurt door uitpersing; een proces van lijden en verdrukking.
Olie is een type van “licht” en “warmte” (= beeld van God Zelf).
Olie is dan ook een type van de Heilige Geest.
De Geest wordt uitgestort, als gevolg van de Verdrukking.
Zelfs de uitstorting van de Heilige Geest in het begin van Handelingen, was het
resultaat van verdrukking, namelijk de verdrukking van de HEERE Jezus Zelf.
Wij ontvangen de Geest, wanneer wij ons oude leven opgeven.
Dat gaat gepaard met verdrukking van de oude mens.
Paulus roemt verdrukking, vanwege de vrucht, die dan voortgebracht wordt.
Het brengen van het Woord van God, brengt Licht, maar het brengt tevens,
lijden met zich mee.
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Romeinen 11:15 e.v.:
Hier wordt ook over de olijfboom gesproken.
Daar staat de olijfboom voor zegeningen die aan Israël beloofd zijn, met de daarbij
behorende verantwoordelijkheid. Deze zegeningen en de daarbij behorende
verantwoordelijkheden liggen vast in het Zaad van Abraham.
Deze zegeningen van Israël zijn tot de heidenen gekomen door het proces van
enten van takken. Takken van de wilde olijfboom, geënt op de goede olijfboom.
De Beloften aan Abraham zijn niet vervuld in de Gemeente, maar hebben hun
eerste toepassing in Christus, en vervolgens in Hem, een toepassing in de Gemeente.
En in de toekomst vinden we de uiteindelijke vervulling van deze Beloften.
Romeinen 11:
De toepassing hier, heeft met de wording van het Lichaam van Christus te
maken, en haar verantwoording ten opzichte van de Woorden Gods.
In de 6e bedeling zal er een overvloed aan olie zijn.
In de gelijkenis van de 5 wijze en de 5 dwaze maagden is het de schuld van de 5
dwaze maagden zelf, dat ze geen olie hebben.
De maagden moesten de olie bij de verkoper halen.
Deze verkoper is Israël, want aan Israël zijn de zegeningen beloofd en aan haar
zijn dan weer de Woorden Gods toebetrouwd.
De heidenen zijn dan weer van Israël afhankelijk.
Hoewel ze er zelf verantwoordelijk voor zijn, om de Heilige Geest te hebben
ontvangen. (Door te geloven.)
Openbaring 11:4:
De 2 Olijfbomen, de 2 kandelaren
Zij, die de verantwoordelijkheid hebben, om Licht, Woord, Geest te verspreiden.

6e kleur
Indigo blauw
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