
OORDEEL OF EXODUS, 
 ZIJN WE KLAAR VOOR YESHUA?



Oordeel of Aliyah, zijn we klaar voor Yeshua?

?



• We vergelijken Mat 24, Mar 13 & Luk 21 (+17:20-37) 


• Bloedschuld roept om oordeel over de volken en Babel


• Verwachten we Opname of Exodus?


• Moeten we Yeshua’s woorden wel letterlijk nemen?

Overzicht



• Antichrist is Rome. 


• Gruwel der Verlatenheid (Verwoesting) is geschiedenis.

Samenvatting  
Antichrist en Mat 24 ONTHULD  



• Thematisch 

• Alfabetisch 

• Schrijver

• Groot naar klein

• Kleur bij kleur

Hoe orden je een boekenkast?



Chronologie



Chronologie 



• Een heel duidelijk voorbeeld is Gen 37:36 Josef wordt verkocht aan Potifar 
een hoveling van de farao, en in Gen 39:1 Josef was gekocht door Potifar. 


• Gen 38 gaat over Judah die drie zonen krijgt waarvan de laatste moet 
trouwen met de weduwe van de eerste twee en Judah wil dat niet.


• Tussen Gen 37:36 & 39:1 zit hooguit, op zijn meest max, een jaar (of 1 dag…)

• Gen 38 bestrijkt een periode van minimaal 20 jaar….


• Absoluut onmogelijk dat dit tekstgedeelte chronologisch is! 

• Lucas schrijft zijn evangelie: 
geordend/van voren aan…


• Mattheus lijkt zijn evangelie ook: 
thematisch in te delen…

Niet Chronologisch  



• Jes 9:5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de 
heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, 
Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.


• Jer 9:6 Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van 
David en over zijn koninkrijk, doordat hij het sticht en grondvest met recht en 
gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid


• Er ligt al zo’n 2000 jaar tussen deze twee verzen…


• Luk 4:19 om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken.  
En toen Hij het boek dichtgedaan en aan de dienaar teruggegeven had,


• Jes 61:1-2 …om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen en voor wie 
gebonden zaten, opening van de gevangenis; 2om uit te roepen het jaar van 
het welbehagen van de HEERE en de dag van de wraak van onze God; 

• Hier ligt zo’n 2000 jaar OP DE HELFT VAN EEN ZIN….!! 

Tijdinterval



• 1) De Bijbel is soms NIET CHRONOLOGISCH geschreven. 
(Omdat dit voor het overgrote deel wel is, kan het zijn dat lastig te vatten is.) 

• 2) Luk begint zijn evangelie met: 
Luk 1:3 …heeft het ook mij goedgedacht, na alles van voren af aan 
nauwkeurig onderzocht te hebben, het geordend voor u te beschrijven,  

• 3) De Bijbel beschrijft soms periodes die ver uit elkaar liggen maar dicht bij 
elkaar LIJKEN te liggen.  
 

• Deze drie uitgangspunten helpen ons om geschiedenis en toekomst in Mat 24 
te onderscheiden.

3 uitgangspunten 



• Yeshua reist van Samaria en Galilea naar Jeruzalem (Luc 17:11)

• Farizeeën vragen Hem wanneer het Koninkrijk van God zou komen.

• Yeshua geeft een 18 verzen lang antwoord. (Luc 17:20-37)

• Hij reist verder via Jericho (Luc 18:35 & 19:1) 

• Arriveert via Bethfagé en Bethanië in Jeruzalem. (Luc 19:28-29) 


• Gedeeltes v/h antwoord op de vraag v/d Farizeeën belanden in  
het tekstgedeelte Mat 24, waar Yeshua antwoordt op de vragen:


• - Wanneer zullen die dingen gebeuren (verwoesting v/d Tempel)?

• - Wat is het teken van Uw aanwezigheid (met     “     “/“      “     )?

• - Teken v/d voleinding van dit tijdperk (ofwel start Millennium)? 

Chronologie & Plaats schets van Luc 17   

JerichoJeruzalem

    Galilea        

    Samaria               

OlijfbergTempelberg Bethfagé

Bethanië



3 evangelieën naast elkaar….



Mat 24-Mar 13-Luc 21
Overzicht v/d 3 evangeliën naast elkaar 



Mat 24-Mar 13-Luc 21
Overzicht v/d 3 evangeliën naast elkaar 







• Luk 17:26 En zoals het gebeurde in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de 
dagen van de Zoon des mensen. 27 Zij aten, zij dronken, zij namen ten huwelijk 
en zij werden ten huwelijk gegeven tot op de dag waarop Noach de ark 
binnenging en de zondvloed kwam en hen allen om deed komen. (Mat 24:37-38)  

• 28 Op dezelfde manier ook, zoals het gebeurde in de dagen van Lot: zij aten, zij dronken, 
zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden. 29 Op de dag echter waarop Lot uit 
Sodom wegging, regende het vuur en zwavel uit de hemel en bracht hen allen om. 


• 30 Evenzo zal het zijn op de dag waarop de Zoon des mensen geopenbaard 
zal worden. (Mat 24:39)  

• 31 Wie op die dag op het dak zal zijn, met zijn huisraad in huis, moet niet naar beneden 
gaan om het mee te nemen. En wie op de akker is, moet evenmin terugkeren naar wat hij 
achterliet. 32 Denk aan de vrouw van Lot. 33 Wie zijn leven zal proberen te behouden, zal 
het verliezen. En wie het zal verliezen, zal het behouden. 34 Ik zeg u: In die nacht zullen er 
twee op één bed zijn. De één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. 


• 35 Twee vrouwen zullen samen malen. De één zal aangenomen en de ander 
zal achtergelaten worden. 36 Twee zullen er op de akker zijn. De één zal 
aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. (Mat 24:41-40) 

Chronologisch (Lucas)  vs Thematisch (Mattheüs) 1



• Antichrist is Rome. 


• Gruwel der Verlatenheid (Verwoesting) is geschiedenis.

Samenvatting  

• Mattheus (be)schrijft ook thematisch.


• Mat 24:37-41 horen chronologisch ergens anders te staan.



Chronologisch (Lucas)  vs Thematisch (Mattheüs) 2



Chronologisch (Lucas)  vs Thematisch (Mattheüs) 2



Chronologisch (Lucas)  vs Thematisch (Mattheüs) 2



Chronologisch (Lucas)  vs Thematisch (Mattheüs) 2



• Antichrist is Rome. 


• Gruwel der Verlatenheid (Verwoesting) is geschiedenis.

Samenvatting  

• Mat 24:37-41 horen chronologisch ergens anders te staan.

• Mat 24:26-28 horen chronologisch ergens anders te staan.



Einde v/d grote/lange verdrukking 



Einde v/d grote/lange verdrukking 



Einde v/d grote/lange verdrukking 



• Mat 24:26-27 (bliksem), 28 (gieren), 37-38 (Noach), 39 (Zoon des mensen), 
40-41 (akker, molen, één aannemen ander niet) >> chronologisch niet in Mat 24! 

• Gruwel der verwoesting is startschot van een vreselijke verdrukking.

• Grote/lange verdrukking die er nooit meer komt.

• Veel misleiding (tekenen, wonderen, valse christussen). 


• Moet ingekort anders vernietigd de mens alles. 

• Mat 24:29 En meteen na de verdrukking van die dagen…..

Op een rijtje:

Nu

Toekomst



Waar komt die Toorn vandaan?

Krachten van de hemelen = Gods Toorn



• Doodslag Abel: 

• Gen 4:10 En Hij zei: Wat hebt u gedaan! Er is een stem van het bloed van uw 

broer, dat van de aardbodem tot Mij roept.

• Vrijsteden: 

• Deu 19:10 zodat er geen bloed van onschuldigen vergoten wordt in het midden 

van uw land, … Anders zou er bloedschuld op u rusten.

• Dood door onbekende: 

• Deu 21:8 Doe verzoening over Uw volk Israël…en leg geen onschuldig bloed te 

midden van Uw volk Israël! Dan zal die bloedschuld voor hen verzoend zijn.

• Dood door nalatigheid: 

• Deu 22:8 … moet u op uw dak een borstwering maken, zodat u geen 

bloedschuld op uw huis laadt, wanneer iemand eraf valt.


• Boodschap: God neemt onschuldig vergoten bloed ZEER SERIEUS

Bloedschuld in Torah



• 2 Sam 21:1-3 drie jaar hongersnood vanwege Saul en zijn huis, het is beladen 
met bloedschuld omdat hij de Gibeonieten gedood heeft. 

• Ze hadden met een list een verbond gesloten dat Israël hen niet zou doden   
(Joz 9) en Saul had het toch geprobeerd, David vraagt voor verzoening. 

• 4-6 laat ons van Saul zijn zonen zeven mannen gegeven worden, zodat wij hen 
voor de HEERE ophangen in Gibea .… En de koning zei: Ík zal hen geven. 

• 12 En daarna liet God Zich verbidden ten gunste van het land. 

• Boodschap: Bloedschuld moet worden ingelost!

De bloedschuld van Koning Saul 



• 2 Kon 22:1-7 achtjarige Josia wordt Koning en besluit de Tempel te herstellen.

• 8-20 Wetboek wordt gevonden en de Koning, vanwege zijn week geworden hart 

en zijn vernedering voor Gods aangezicht (scheurt zijn kleren en huilt), krijgt van 
God te horen dat hij in vrede in zijn graf zal worden bijgezet. Toorn zal komen….


• 2 Kon 23:1-24 Hervormingen worden toch doorgevoerd, alles van afgoden-
diensten door het hele land wordt verpulverd tot as, zelfs beenderen uit de 
graven van afgodendienaars liet hij opgraven en verbranden. 


• 25 Vóór en na hem was er geen koning aan hem gelijk, die zich met heel zijn 
hart, heel zijn ziel en met heel zijn kracht tot de HEERE bekeerd had,


• 26 Toch keerde de HEERE Zich niet af van Zijn grote, brandende toorn, 
want Zijn toorn brandde tegen Juda, vanwege Manasse  

• Boodschap: Bloedschuld moet worden ingelost >> bekeren is niet betalen…. 

Het voorbeeld van Koning Josia 



• Inquisities tegen “afvalligen”

• Pogroms tegen de Joden

• Kruistochten tegen Saracenen

• Kruistochten tegen Albigenzen

• Kruistochten tegen de Waldenzen

• Moordpartijen op de Hugonoten 

• Vervolgingen van Mennonieten 

• Vervolgingen van Hutterieten 

• Vervolgingen van de Amish

• Uitmoording van katharen

• 30 jarige oorlog

• 80 jarige oorlog 

• 5 grootste conflicten hadden min 6.000.000 en max 17.500.000 doden


• Boodschap: Rome heeft een enorme BLOEDSCHULD!! 

De bloedschuld van Rome….



• Jer 51:7 Babel was in de hand van de HEERE een gouden beker, die heel de 
aarde dronken maakte. Van zijn wijn hebben de volken gedronken, 
daarom gedragen de volken zich als een waanzinnige.


• Deu 30:7 De HEERE, uw God, zal al deze vervloekingen op uw vijanden  
leggen en op hen die u haten en die u vervolgd hebben.


• Jer 30:11 Want Ik ben met u, … om u te verlossen, want Ik maak een 
vernietigend einde aan alle heidenvolken waarheen Ik u verspreid heb,


• Jer 30:20 Zijn zonen zullen zijn als vanouds, en zijn gemeente zal voor Mijn 
aangezicht bevestigd worden. Ik zal al zijn onderdrukkers straffen.


• Oba 1:15 Want de dag van de HEERE is nabij over alle heidenvolken; zoals 
u gedaan hebt, zal u gedaan worden; wat u verdient, zal op uw hoofd 
terugkeren!


• Sef 3:19 Zie, in die tijd ga Ik optreden tegen al uw verdrukkers

Oordeel over de volken



• Jer 51:6 Vlucht weg uit het midden van Babel, laat ieder zijn leven 
redden, word in zijn ongerechtigheid niet verdelgd. Want dit is de tijd van 
de wraak van de HEERE, Hij vergeldt het wat het verdient.


• Opb 17:2 Met haar (grote hoer / Babylon) hebben de koningen van de aarde 
hoererij bedreven, en de bewoners van de aarde zijn dronken geworden 
van de wijn van haar hoererij.


• Opb 14:8 Zij is gevallen, zij is gevallen, Babylon, de grote stad, omdat zij 
alle volken van de wijn van de toorn van haar hoererij heeft laten drinken.


• Opb 16:19 En de grote stad viel in drie stukken uiteen en de steden van 
de heidenvolken stortten in. En het grote Babylon kwam bij God in 
gedachtenis,  
en Hij gaf haar de drinkbeker met de wijn van Zijn grimmige toorn

Oordeel over Babel 





• Gruwel der verwoesting is startschot van een vreselijke verdrukking.

• Grote/lange verdrukking die er nooit meer komt.

• Veel misleiding (tekenen, wonderen, valse christussen).  

• Moet ingekort anders vernietigd de mens alles. 

Op een rijtje:

Nu

Toekomst

• Mat 24:29 En meteen na de verdrukking van die dagen….. 

• Gaat Gods Toorn vanwege bloedschuld, over heel de aarde..?


• Dan loopt de lange verdrukking toch (naadloos?) over in Gods Toorn? 

• Welke “inkorting” onderscheid deze verdrukking en Gods toorn….?



Chronologie  
Mat 24:31 - Mar 13:27 



Chronologie  
Mat 24:31 - Mar 13:27 

Manchuria, Berlijn, Arnhem & atoombom
Arnhem, Berlijn, atoombom & Manchuria



Chronologie  
Mat 24:31 - Mar 13:27 



• Gen 19:12 … breng allen die u in de stad hebt, uit deze plaats naar buiten.


• Jes 52:12 Maar u zult niet overhaast weggaan, u zult niet als op de vlucht 
gaan, want de HEERE zal vóór u uit trekken, en … zal uw achterhoede zijn.


• Jes 60:4 …Uw zonen zullen van verre komen en uw dochters zullen op de 
heup gedragen worden… 9 Voorzeker, de kustlanden zullen Mij verwachten, 
en de schepen van Tarsis zullen de eerste zijn om uw kinderen van verre te 
brengen, hun zilver en hun goud met hen,


• Luc 21:36 Waak dan te allen tijde en bid dat u waardig geacht zult worden om 
al die dingen die gebeuren zullen, te ontvluchten…


• Rom 5:9 Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door Zijn bloed, 
door Hem behouden worden van de toorn.

weg voor de toorn komt…



• 1 Tes 5:9 Want God heeft ons niet bestemd tot toorn…


• Opb 16:6 Aangezien zij het bloed van de heiligen en van de profeten vergoten 
hebben, hebt U hun ook bloed te drinken gegeven, want zij verdienen het.


• Opb 7:3 Breng geen schade toe aan de aarde, en ook niet de zee en de bomen, 
totdat wij de dienaren van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben.


• Opb 9:4 En tegen hen werd gezegd dat ze geen schade mochten toebrengen 
aan het gras van de aarde, of welke groene plant of welke boom dan ook, maar 
alleen aan de mensen die het zegel van God niet op hun voorhoofd hadden. 

• Opb 18:4 … Ga uit haar weg, Mijn volk, opdat u geen deelhebt aan haar zonden, 
en opdat u niet van haar plagen zult ontvangen. 

• Opb 18:20 Verblijd u over haar…want God heeft uw vonnis aan haar voltrokken

weg voor de toorn komt…



Chronologie  
Mat 24:31 - Mar 13:27 



Chronologie  
Mat 24:31 - Mar 13:27 



• Gruwel der verwoesting is startschot van een vreselijke verdrukking.

• Grote/lange verdrukking die er nooit meer komt.

• Veel misleiding (tekenen, wonderen, valse christussen).  

• Moet ingekort anders vernietigd de mens alles.

• Mat 24:29 En meteen na de verdrukking van die dagen….. 

Op een rijtje:

Nu

Toekomst

• Wordt Gods volk teruggehaald NAAR ISRAËL!! 

• Daarna gaat Gods Toorn vanwege bloedschuld, over heel de aarde.



• Ope 7:4 …Breng geen schade toe aan de aarde, en ook niet aan de 
zee en de bomen, totdat wij Gods dienaren aan hun voorhoofd 
verzegeld hebben. 

• Opb 9:4 …schade mochten toebrengen… alleen aan de mensen die 
het zegel van God niet op hun voorhoofd hadden.

Hoe zorg ik dat ik daarbij ben? 



• Deu 6:8 U moet ze als een teken op uw hand binden en ze moeten als een 
voorhoofdsband tussen uw ogen zijn.


• Ons denken (hoofd) en handelen (hand) moet dus in overeenstemming zijn met 
Gods Torah.


• Dit is Gods merkteken!!


• Merkteken van het beest is op het hoofd en de rechterhand….(Opb 13:6)

• Kruisteken ‘slaan’ doe je met rechts en begint bij je hoofd….

• Je denken en handelen is door het volgen van de RKK niet in overeenstemming 

met Gods Torah.

• Het was lange tijd praktisch onmogelijk om te kopen of verkopen buiten de 

gildes om en die stonden onder autoriteit van de RKK. 

• Dit is het teken van het beest….


• Ons is de keuze: leven we voor God en Zijn Torah of de A.C. en zijn wet(ten)?

Welk Zegel / Merkteken dan?



• Ps 104:35 De zondaars zullen van de aarde verdwijnen, de goddelozen 
zullen er niet meer zijn…. 

• Ps 37:9-11 Want de kwaaddoeners zullen uitgeroeid worden, maar wie de 
HEERE verwachten, die zullen de aarde bezitten.  
Nog even, en de goddeloze zal er niet meer zijn; u zult op zijn plaats letten, 
maar hij zal er niet wezen. Maar de zachtmoedigen zullen de aarde bezitten en 
vreugde scheppen in grote vrede. 

• Spr 2:21 De vromen zullen immers de aarde bewonen, en de oprechten zullen 
erop overblijven. 22 De goddelozen echter zullen van de aarde uitgeroeid 
worden, trouwelozen zullen ervan weggerukt worden.

Opname of Exodus?



• Luk 17:29 Op de dag echter waarop Lot uit Sodom wegging, regende het vuur 
en zwavel uit de hemel en bracht hen allen om. 30 Evenzo zal het zijn op de dag 
waarop de Zoon des mensen geopenbaard zal worden.


• Lot liep weg (gehoorzaamde) en het vuuroordeel volgde >> dit is het model  

• Luk 17:31 Wie op die dag op het dak zal zijn, met zijn huisraad in huis, moet 
niet naar beneden gaan om het mee te nemen. En wie op de akker is, moet 
evenmin terugkeren naar wat hij achterliet.


• Waarom “niet naar beneden gaan” & “niet terugkeren” bij een opname? 

• Luk 17:32 Denk aan de vrouw van Lot.

• Waarom denk aan vrouw van Lot (die omkeek) als we worden opgenomen? 

• Waarom niet: denk aan Henoch (Gen 5:24) of denk aan Elia (2 Kon 2:11)

Opname of Exodus?



• Deu 30:3 Dan zal de HEERE, uw God, een omkeer brengen in uw 
gevangenschap en Zich over u ontfermen. Hij zal u weer bijeenbrengen uit al 
de volken waarheen de HEERE, uw God, u verspreid had.


• Jer 16:15 maar: Zo waar de HEERE leeft, Die de Israëlieten uit het land in het 
noorden en uit al de landen waarheen Hij hen verdreven had, geleid heeft. Ik zal 
hen terugbrengen in hun land, dat Ik hun vaderen gegeven heb.


• Jer 29:14 …Ik zal een omkeer brengen… en u bijeenbrengen uit alle volken en 
uit alle plaatsen waarheen Ik u verdreven heb, spreekt de HEERE, en Ik zal u 
terugbrengen naar de plaats vanwaar Ik u in ballingschap heb gevoerd.


• Jer 32:37 Zie, Ik ga hen bijeenbrengen uit al de landen waarheen Ik hen in Mijn 
toorn, in Mijn grimmigheid en in grote verbolgenheid verdreven zal hebben, en 
Ik zal hen terugbrengen naar deze plaats en hen onbezorgd doen wonen.

Aliyah of 2e/grote Exodus 



• Jer 46:27 Want zie, Ik ga u verlossen uit verre landen, uw nageslacht uit het 
land van hun gevangenschap. Jakob zal terugkeren, …


• Eze 20:41 wanneer Ik u uit de volken leid en Ik u bijeenbreng uit de landen 
waaronder u verspreid bent. Ik zal voor de ogen van de heidenvolken door u 
geheiligd worden.


• Eze 37:21 …Zie, Ik ga de Israëlieten nemen uit de heidenvolken … Ik zal hen 
van rondom bijeenbrengen en hen naar hun land brengen.


• Eze 37:22 Ik zal hen tot één volk maken in het land, op de bergen van Israël. 
Zij zullen allen één Koning als koning hebben. Zij zullen niet langer als twee 
volken zijn, en niet langer nog in twee koninkrijken verdeeld zijn. 

• Zach 8:7 Zie, Ik ga Mijn volk verlossen uit het land waar de zon opkomt en uit 
het land waar de zon ondergaat. Ik zal hen hierheen brengen, zij zullen 
midden in Jeruzalem wonen.

Aliyah of 2e/grote Exodus 



1. Gruwel der Verlatenheid start de grote verdrukking. (Mat 24:15)

2. Die moet worden ingekort anders overleeft niemand. (Mat 24:22)

3. Dit zijn de tijden v/d heidenen die vervuld zijn (Luc 21:24c)

4. Nu zal blijken wie niet misleid is, om de Toorn te ontvluchten. (Mat 24:23) 

5. Gods Volk wordt in de GROTE Exodus naar Israël gehaald. (Mat 24:31) 
6. Daarna volgt Gods Toorn op bloedschuld. (Mat 24:29/Luc 21:25-26)

7. Dan zal iedereen op aarde het TEKEN v/d Zoon des mensen zien (Mat 24:30a) 
8. Gods volk zal (in Israël) de Zoon des mensen ZIEN komen. (Mat 24:30b)

9. DIT geslacht (vanaf punt 2) zal alles in vervulling zien gaan. (Mat 24:34-35) 

Chronologische samenvatting 



• De duistere weet dat God in de laatste dagen:

• 1) Zijn volk zal weer terugkeren naar Zijn Torah en Hij hen dan zal terughalen 

    naar Zijn land. (Deu 30:1-10)

• 2) Dat Zijn Tempel weer herbouwd zal worden om Hem te dienen. (Eze 40-48)


• Welke misleidingen heeft hij bedacht, om dit tegen te werken?


• onverschillig, want dat is alleen voor de Joden….

• bang maken, het is te gevaarlijk in Israël….

• afhouden, want de Tempel is voor de A.C….. 

• ongeschikt maken, door ontheiliging (Torah-loosheid)…

• doen geloven in een opname-theorie naar de hemel….

• Alles geestelijk proberen te maken… 
• Combinatie van bovenstaande.

Tegenstander…. 



• Adam & Eva zullen sterven bij eten verboden vrucht                    >> vervuld

• Noah moet ark bouwen vanwege vloed-oordeel                           >> vervuld

• Abraham’s nageslacht zal uit slavernij bevrijd worden                  >> vervuld

• Iedereen van 20 jaar en ouder zal Israël niet ingaan                      >> vervuld

• Koninkrijk Salomo zal door zijn zonden worden opgedeeld          >> vervuld

• Ongehoorzaam huis van Israël zal worden verstrooid                   >> vervuld

• Ongehoorzaam huis van Judah zal 70 jaar in ballingschap gaan  >> vervuld

• Er zal een lijdende Messias komen                                                >> vervuld

• Tempelcomplex zal een Gruwelijke Verlatenheid zijn (Daniël)        >> 2 x vervuld 

• 2e Exodus uit alle delen v/d wereld die de eerste doet vergeten  >> ……….

• Goddelijke toorn over mysterie Babylon dronken van bloed         >> ……….  

• Geschiedenis van profetieën wijst op de Exodus/Aliyah & het Oordeel !!

• Geschiedenis van mysterie Babylon roept om Gods Oordeel !!

• Gods karakter (Zijn Genade & Gerechtigheid) vraagt erom !!

Profetie en vervulling



• Eze 20:44 Dan zult u weten dat Ik de HEERE ben, wanneer Ik omwille van 
Mijn Naam met u niet zal doen overeenkomstig uw slechte wegen en uw 
verdorven daden, huis van Israël, spreekt de Heere HEERE.


• 36:22 Zeg daarom tegen het huis van Israël: Zo zegt de Heere HEERE: Ik doe 
het niet om u, huis van Israël, maar om Mijn heilige Naam, die u ontheiligd 
hebt onder de heidenvolken waarheen u gegaan bent.


• 23 Ik zal Mijn grote Naam heiligen, die onder de heidenvolken ontheiligd is, 
die u in hun midden ontheiligd hebt. Dan zullen de heidenvolken weten dat 
Ik de HEERE ben, spreekt de HEERE, als Ik in u voor hun ogen geheiligd word.


• 36 Dan zullen de heidenvolken die om u heen overgebleven zijn, weten dat Ik, 
de HEERE, Zelf herbouw wat afgebroken is en beplant wat verwoest is. Ík, de 
HEERE, heb gesproken en Ik zal het doen.


• Eze 37:13 Dan zult u weten dat Ik de HEERE ben, als Ik uw graven open en 
als Ik u uit uw graven doe oprijzen, Mijn volk.

Waarom een Exodus…?



• Luk 21:20 Wanneer u zult zien dat Jeruzalem door legers omringd wordt, weet 
dan dat zijn verwoesting nabij is. 
21 Laten dan wie in Judea zijn, vluchten naar de bergen en wie in het midden 
van Jeruzalem zijn, daaruit wegtrekken en wie op de velden zijn, er niet in 
gaan. 
22 Want dit zijn dagen van wraak, opdat al wat geschreven staat, vervuld 
wordt.


• Degenen die zijn woorden niet letterlijk hebben genomen zijn omgekomen in 
Jeruzalem….


• Als Lot niet had geluisterd wat was er dan met hem gebeurd….?

• Als Noah niet had geluisterd wat was er met hem gebeurd….?

Yeshua letterlijk nemen….?



• In de vloed zijn gelovigen van God omgekomen…..

• 1 Pet 3:18 …Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt 

door de Geest, 
19 door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis 
gepredikt heeft,


• 20 namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn 
geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd 
werd, waarin … acht mensen behouden werden door het water heen.


• 1 Pet 4:6 Want daartoe is aan de doden het Evangelie verkondigd, opdat zij 
wel geoordeeld werden naar de mens in het vlees, maar ook zouden leven 
naar God in de geest. 

• Geoordeeld naar het VLEES omdat ze Gods woorden niet letterlijk namen….

Yeshua letterlijk nemen….?



• Mat 24:37 Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de 
Zoon des mensen zijn. Want zoals ze bezig waren in de dagen voor de 
zondvloed met eten, drinken, trouwen en ten huwelijk geven, tot op de 
dag waarop Noach de ark binnenging, en het niet merkten, totdat de 
zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de 
Zoon des mensen zijn.


• In de 40 jaar vanaf Yeshua’s offer totdat de Tempel werd verwoest ging het 
“gewone” leven in Israël door. Diegenen die Yeshua’s woorden serieus 
namen hebben hun leven door gehoorzaamheid behouden, de anderen 
niet….


• Exact hetzelfde is nu aan de hand…

Vloed, 70 AD, en nu….?



• De wijze maagden zijn gelovigen die gereed zijn, de dwaze maagden zijn 
gelovigen die niet waakzaam zijn…ALLEN VERWACHTEN DE BRUIDEGOM!!


• Gelijkenis v/d 10 maagden komt direct achter de oproepen van waakzaamheid 
in: Mat 24:42-51 & Mar 13:33-37 & Luc 21:34-36 


• In totaal wordt waak/waakzaam/op uw hoede zijn/bereid zijn in bovenstaande 
verzen 9 maal vermeld >> zou dat een boodschap kunnen zijn?? 

• Luc 21:35 Want als een strik zal hij komen over allen die op het hele 
aardoppervlak wonen.


• 36 Waak dan te allen tijde en bid dat u waardig geacht zult worden 

• om al die dingen die gebeuren zullen, te ontvluchten, en om te kunnen 

bestaan voor de Zoon des mensen. 

Vloed, 70 AD, en nu….?



• Vlucht uit het Noorderland (Zach 2:6) 

• Keer terug naar Torah en Ik breng jullie terug naar jullie land (Deu 30:1-10) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• laten we leren van onze voorvaderen en niet dezelfde fouten begaan 
 (1 Cor 10:11-12) 

Oproepen voor onze tijd



1. Lange/grote verdrukking moet worden ingekort vanwege de uitverkorenen.


2. Gods toorn is niet bestemd voor Zijn volk.


3. Er komt, o.a. daarom, een Exodus om Zijn toorn te ontvluchten.


4. Daarna volgt Gods oordeel/toorn op de bloedschuld van Babel en de volken.


5. Wij zullen dan, in Israël, Yeshua zien terugkeren uit de hemel!!

Samenvattend

We moeten, Hem ter ere, gereed zijn zoals de vijf wijze maagden!!

• Thematisch en chronologisch zijn beiden manieren van informatie opslaan.

• De tegenstander probeert ons, mbt Gods plan, zand in de ogen te strooien.



