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2. UNIEK in zijn voorzeggingen!



terugblik vorige keer...

▪ de Bijbel: een bibliotheek van  (66) 70 boeken
▪ alle afzonderlijke boeken zijn als puzzelstukjes van 

één panorama.
▪ "Geen profetie van de Schrift heeft een eigen 

uitleg" - de Schriften leggen elkaar uit.
▪ de Bijbel is ook een levende eenheid:

• vanaf het begin één geheel, hoewel nog niet 
volgroeid. 

• al de Schriften spreken van LEVEN uit de dood



het grote verschil: 

de mens voorspelt, maar GOD VOORZEGT

het woord 'profetie' = voor-zeggen 

PRO =
VOOR 

FETEIA =
(met nadruk) ZEGGEN



20 ... dit eerst wetende 
dat geen profetie der Schrift
zijn eigen uitlegging voortbrengt.

= het onderwerp van de vorige keer:
de Schriften uniek qua eenheid 

2Petrus 1



21 Want nooit werd profetie 
door de wil van een mens voortgebracht, 
maar onder heilige geest gebracht, 
spraken mensen van Godswege.

voorzeggen is uitsluitend 
aan GOD voorbehouden 

2Petrus 1





10 Ik, die van den beginne, 
de afloop vertel
en vanouds wat nog niet is geschied. 
Die zegt: mijn raad zal bestaan 
en Ik doe al wat Ik verlang;

want alleen God 
is alwetend en almachtig! 

Jesaja 46



11 die vanuit het oosten een roofvogel roept, 
vanuit een ver land, de man van mijn raadsbesluit;
Ja, Ik heb gesproken,
Ik zal het ook doen komen, 
Ik heb het geformeerd, Ik zal het ook doen.

Jesaja 46

= degene die Jeruzalem zou doen herbouwen > 





26 (Ik) die het woord van mijn knecht gestand doe
en de aankondiging mijner boden volvoer;
die tot Jeruzalem zeg: 
Het worde bewoond;
tot de steden van Juda: 
Laten zij herbouwd worden,
haar puinhopen richt Ik weer op (…)

Jesaja 44

let op: meer dan 120 jaar 
vóór Jeruzalems verwoesting >  



Uzzia
Jotam
Achaz
Hizkia
Mannasse
Amom
Josia
Joahaz
Jojakim
Jojakin
Zedekia

Jeruzalem
verwoest

Kores

Jesaja 

116 jaar 

Uzzia 
Jotam 
Achaz
Hizkia
Mannasse
Amom
Josia
Joahaz
Jojakim
Jojakin
Zedekia

70 jaar 

123 jaar 

herbouwt 
Jeruzalem

53
17
17
30
56
3
32
1
12
1
11

REGERINGSJAREN 



28 die tot KORES zeg: Mijn herder,
HIJ zal al mijn welbehagen volvoeren
door tot Jeruzalem te zeggen:
Het worde herbouwd
en de tempel worde gegrondvest.

Jesaja 44

twee eeuwen van tevoren!!!





4 Ter wille van mijn knecht Jakob
en van Israel, mijn uitverkorene,
RIEP IK U BIJ UW NAAM, gaf u een erenaam,
hoewel u Mij niet kende.
(...)

Jesaja 45



11 Zo zegt JAHWEH, 
de Heilige Israels, en zijn Formeerder:
Vraagt MIJ naar de toekomstige dingen
(…)

Jesaja 45

zoals: 
Jeruzalems verwoesting én herstel
inclusief de naam van de herbouwer! 



13 Ik ben het, 
die HEM verwek in gerechtigheid,
en al zijn wegen zal Ik effen maken;
HIJ IS HET, die mijn stad herbouwen zal
en mijn ballingen vrijlaten,
zonder koopprijs en zonder geschenk,
zegt JAHWEH van de legerscharen.

Jesaja 45





20 Ook voerde hij (=Nebukadnezar) hen 
die aan het zwaard ontkomen waren, naar Babel 
(...)  totdat het koninkrijk van Perzie 
de heerschappij verkreeg;

2Kronieken 36

> zeventig jaar later 



21 om het woord van JAHWEH, 
door Jeremia verkondigd, 
in vervulling te doen gaan: 
totdat het land zijn sabbatsjaren 
vergoed gekregen heeft.
Al de dagen die het woest lag, 
heeft het gerust, om zeventig jaar vol te maken.

2Kronieken 36

Jeremia 25:12; 29:10 



22 Maar in het eerste jaar van Kores, 
de koning van Perzie, wekte JAHWEH, 
opdat het woord van JAHWEH, 
door Jeremia verkondigd, zou worden voltrokken, 
de geest van Kores, 
de koning van Perzie, op, 
om door zijn gehele koninkrijk, 
ook in geschrifte, deze oproep te doen uitgaan:

2Kronieken 36

= aan het einde van de zeventig jaar 



23 Zo zegt Kores, de koning van Perzie: 
alle koninkrijken der aarde heeft JAHWEH, 
de God van de hemel, mij gegeven 
en Hij heeft MIJ opgedragen
Hem een huis te bouwen in Jeruzalem, in Juda...

2Kronieken 36

reeds twee eeuwen tevoren!!!





13 En Hij zei tot Abram: weet, ja weet, 
dat jouw zaad vreemdeling zal zijn 
in een land dat het hunne niet is 
(en zij zullen hen dienen 
en zijn zullen hen verdrukken), 
vierhonderd jaar.

Genesis 15



14 En ook de natie die zij zullen dienen, 
zal ik berechten 
en daarna zullen zij uitgaan met veel bezittingen.

Genesis 15

de uittocht van Abrams zaad na 400 jaar 





40 En de bewoning van de zonen van Israël, 
die in Egypte wonen 
is dertig jaar en vierhonderd jaar.

Exodus 12

zie schema >



400 
jaar

30 
jaar

70 
jaar

430 jaar



41 En aan het einde van dertig jaar 
en vierhonderd jaar, 
juist in diezelfde dag, 
gingen al de legermachten van JAHWEH 
uit het land van Egypte.

Exodus 12

= op het jaar en de dag nauwkeurig!! 





32 En wij evangeliseren jullie 
dat de belofte die aan de vaderen geschiedde...

Handelingen 13



... dat God deze volledig heeft vervuld
aan hun kinderen, 
door Jezus te doen opstaan, 
zoals ook in de tweede psalm staat geschreven...

Handelingen 13

Evangelie = God heeft zijn belofte vervuld! 



2 En Paulus ging, 
zoals hij gewoon was, bij hen binnen 
en drie sabbatten achtereen 
argumenteerde hij bij hen vanuit de Schriften...

Handelingen 17



3 ontsluitende en voorzettende, 
dat de Christus MOEST lijden
en opstaan vanuit de doden
en dat deze de Christus is, Jezus, 
die ik jullie verkondig.

Handelingen 17

want voorzegd! 



ook NU - het profetisch decor is in aanbouw!

▪ de termijn bijna vervuld (zes dagen/ twee dagen)
▪ de 'schaakstukken op het bord':

• Egypte (1922)
• Libanon (1943)
• Syrie (1946)
• Amman (Ammon, Jordanië; 1946)
• Israël (1948)
• Jeruzalem (1967)
• Palestina (1988)

▪ de neergang van 'het christelijke avondland'
▪ de explosie van communicatie-technologie
▪ enz. 


