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❑ 2020 - 2030
▪ ervan uitgaande dat Christus opstond en ten 

hemelvoer in 30 AD;
▪ dan is 2030 AD een mijlpaal die twee 

millennia afsluit;
▪ en het decennium 2020-2030 dus het laatste 

decennium van deze twee millennia.

†

2000 jaar
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1 AH: creatie Adam 

1 AH



1651 AH – begin zondvloed 

1651 AH



2000 AH: Noach sterft; geboorte Abram

2000 AH



2500 AH: uittocht Egypte 

2500 AH

• Abram was 100 jaar 
bij geboorte Izaak 
(Gen.21:5);

• 400 jaar later 
uittocht uit Egypte 
(Gen.21:5).



3000 AH: bouw tempel 
& paleis Salomo voltooid  

3000 AH

• Salomo start bouw 
tempel 480 jaar na 
de uittocht 
(1Kon.6:1);

• 20 jaar later is zowel  
de tempel als het 
paleis voltooid 
(2Kron.8:1).



3500 AH: herbouw Jeruzalem 
& begin van 70 jaarweken

3500 AH

• regeerperioden van 
koningen gerekend in 
volle jaren;

• jaar van 
troonwisseling moet 
worden bijgeteld;

• totaal: 430 jaar tot 
aan verwoesting 
Jeruzalem (Ezech.4:5);

• Jeruzalem 70 jaar 
verwoest 
(2Kron.36:21).



4000 AH: einde 70 jaarweken 
Jeruzalem verwerpt Evangelie (†Stefanus)

4000 AH

• 70 jaarweken (= 10 
cycli van jubeljaren) 
vanaf herbouw 
Jeruzalem tot de 
Messias die verbond 
laatste jaarweek 
bevestigd - Daniël 9



4000 AH = 33/34 AD

• Messias sterft 
halverwege laatste 
jaarweek = 30 AD;

• 3,5 jaar later sterft 
Stefanus - 33 AD;

• jubeljaar na de laatste 
jaarweek: 33/34 AD.



34 AD = 4000 AH
januari 2020 AD = 5986 AH 



6000 AH = 2033/2034 AD



3x 2000 jaar:
1. creatie Adam – geboorte Abram



3x 2000 jaar:
2. geboorte Abram tot dood Stefanus



3x 2000 jaar:
verwerping Jeruzalem – begin 7e Millennium





de laatste eeuw 'op de kaart gezet'...

EGYPTE
1922

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Egypt.svg


de laatste eeuw 'op de kaart gezet'...

LIBANON
1943

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Flag_of_Lebanon.svg


de laatste eeuw 'op de kaart gezet'...

SYRIË
1946

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Flag_of_Lebanon.svg


de laatste eeuw 'op de kaart gezet'...

JORDANIË
> Amman/Ammon
1946

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Flag_of_Jordan.svg


de laatste eeuw 'op de kaart gezet'...

ISRAËL
1948

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Flag_of_Israel.svg


de laatste eeuw 'op de kaart gezet'...

JERUZALEM
1967

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Flag_of_Israel.svg


de laatste eeuw 'op de kaart gezet'...

PALESTINA
1988

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Flag_of_Palestine.svg




binnenkort...

EDOM
2025



EDOM

Teman (Petra, Bozra)

Dedan
Arabisch: Al-ʿUla

Ezechiël 25
13 ... daarom, zo zegt de Heer JAHWEH: 
Ik strek mijn hand uit tegen EDOM en 
zal er mens en dier uitroeien; Ik zal het 
tot een puinhoop maken van TEMAN AF 
TOT DEDAN toe...

















en verder...

BABYLON



en verder...

een eredienst "op 
de heilige plaats" 



28 En wanneer deze dingen 
beginnen te geschieden, 

richt u op 
en heft uw hoofden omhoog, 
want uw verlossing nadert...

Lucas 21


