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De tijd van Israëls als volk terzijdestelling zou "twee 
dagen" duren; Hos.6:1-3
▪ => 2000 jaar; 2Petr.3:8; Ps.90:4

▪ vele typen van "twee dagen" en "de derde dag": 
• Sinäï (Ex.19); 
• Hizkia (2Kon.20); 
• Jona; 
• bruiloft Kana; 
• etc. 



Andere typen van de twee millennia o.a.:
▪ 2000 el; Joz.3:4

• sabbatsreis (=2000 el); Hand.1:12
▪ 2 jaar in de gevangenis; 

• Jozef, Gen.41; 
• Paulus Hand.24,28;

▪ 20 jaar > 20 eeuwen
• in deze studie 7 voorbeelden...





Izaäk was 40 jaar oud toen hij trouwde met 
Rebekka; Gen. 25:20

Izaäk was 60 jaar oud, toen Rebekka beviel van de 
tweeling (Ezau en Jakob); Gen.25:26



Izaäk was 40 jaar oud toen hij trouwde met 
Rebekka; Gen. 25:20

Izaäk was 60 jaar oud, toen Rebekka beviel van de 
tweeling Ezau en Jakob; Gen.25:26

20 jaar hebben Izaäk en Rebekka moeten wachten 
op de vervulling van Gods belofte aan Abraham 
("... door Izaäk zal men van uw zaad spreken..."; 
Gen.21:12)

De 20 jaren spreken van 20 eeuwen waarin het 
wachten is op de vervulling van Gods gelofte.
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Jakob verblijft 20 jaar bij Laban in het buitenland.
Gen.31:38

Gen.31:40
Het is nu twintig jaar, dat ik (=Jakob) 
in uw (=Labans) huis geweest ben; 
ik heb u veertien jaar 
om uw beide dochters gediend 
en zes jaar om uw vee, 
en gij hebt mijn loon tienmaal veranderd.



De zon ging onder toen Jakob vluchtte; Gen.28:11
De zon ging op toen als Jakob Israël (!) terugkeerde; 
Gen.32:31

Jakob staat (o.a.) model voor het volk van Jakob dat 
gedurende 20 eeuwen in het buitenland is.





Jozef was 17 jaar oud toen hij verkocht werd door 
zijn broeders; Gen.37:2

Jozef was 30 jaar oud, toen de 7 vette jaren 
aanvingen; Gen.41:46



Jozef was 17 jaar oud toen hij verkocht werd door 
zijn broeders; Gen.37:2

Jozef was 30 jaar oud, toen de 7 vette jaren 
aanvingen; Gen.41:46

Aan het begin van de 7 magere jaren was Jozef dus 
37 jaar. Toen hij ontmoette hij voor het eerst zijn 
broeders (vergl. Gen.45:6)

Jozef ziet zijn broeders dus voor het eerst weer... 
na (37-17=) 20 jaar...

▪ hij is een type van de ware Jozef die nadat 
deze door zijn "broeders naar het vlees" werd 
verworpen, hen na 20 eeuwen weer zal 
treffen!





Israël wordt na de dood van Ehud, 20 jaar lang 
wreed verdrukt door Jabin en diens generaal Sisera; 
Richt.4:1-3

De Richteren-tijd verwijst typologisch naar de tijd 
dat de verlossing heeft plaatsgevonden maar het 
koninkrijk nog niet is gevestigd.

Richterentijd

verlossing Koninkrijk



De twintig jaren van Debora ('honingbij') spreken 
van de tijd waarin het Koninkrijk verborgen is: 
▪ de dochter van Lappidot ('fakkel') 
▪ richt in het verborgene onder een palmboom 
▪ verblijft op het gebergte van Efraïm ('dubbele 

vrucht'), 
▪ tussen Rama ('hoogte') en Beth-el ('huis Gods').

Richt.4:4,5

Na de 20 jaren wordt Israël spectaculair verlost en 
krijgt het land rust; Richt.5:31





Simson richtte Israël in de dagen van Filistijnse 
overheersing, 20 jaar; Richt.15:20; 16:31

Ook de hoofdmomenten in Simsons leven spreken 
typologisch van de huidige tussen-tijd:
▪ zijn huwelijk dat geen doorgang vond;
▪ de verborgenheid van de verscheurde leeuw; 
▪ de dramatische afloop van de tarweoogst 

(>Pinksteren);
▪ verraden en overgeleverd in het huis van zijn 

geliefde.





Nadat de ark was ondergebracht in Kirjat-Jearim 
volgt een periode van 20 jaar waarin Israël 
onderdrukt wordt door de Filistijnen; 1Sam.7:1-3

In deze 20 jaar verblijft de ark tijdelijk in het huis 
van Abinadab op de heuvel; 1Sam.7:1

Na deze 20 jaar roept het volk Israël de Naam aan 
en brengt God vanuit de hemel (> een machtig rollen 
van de donder) aan de Filistijnen een nederlaag toe; 
1Sam.7:10

Samuël richt ter gelegenheid hiervan een monument 
op met de naam Eben-Haëzer; 1Sam.7:12





In het 480e jaar na de uittocht begint koning 
Salomo aan de bouw van de tempel in Jeruzalem; 
1Kon.6:1

Over de bouw van deze tempel (inclusief zijn eigen 
paleis) doet Salomo 20 jaar (resp.7+13 jaar); 
1Kon.9:10; 1Kon.8:36; 1Kon.7:1; 2Kron.8:1

Jeruzalem als definitieve zetel van de priester-koning 
is gereed... na 20 jaar (>2000 jaar). 
▪ het is tevens het 500e jaar na de uittocht 

(=verlossing)
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samenvatting:

1. na 20 jaar vervult God zijn belofte (Izaäk)
2. na 20 jaar keert Jakob terug naar het land;
3. na 20 jaar ziet Jozef zijn broeders weer;
4. gedurende 20 jaar richt Debora verborgen op de 

hoogte. Daarna bevrijdt God zijn volk;
5. gedurende 20 jaar wordt de richter Simson

miskend door zijn geliefde (bruid);
6. gedurende 20 jaar verblijft de ark (>Christus) op 

de hoogte terwijl Israël wordt onderdrukt. 
Daarna bevrijdt God zijn volk (Samuël);

7. na 20 jaar is Jeruzalem gereed als koning-
priesterlijke hoofdstad (Salomo). 


