DE BIJBEL EN PROFETIE

Les 11 voor 13 juni 2020

Kerntekst: “Hij zei tegen mij: Tot tweeduizend driehonderd avonden en morgens. Dan zal het heiligdom
in rechten hersteld worden.”(Daniël 8:14)
A PROFETIE INTERPRETEREN

֎ Historicisme

is een methode van interpretatie waarbij profetieën worden vervuld in de
geschiedenis, in het heden en in de toekomst

֎ Als we de interpretatie van het historicisme volgen, kunnen we zien hoe God de opeenvolging
van koninkrijken vanaf Babylon tot heden voorzegde door de profeet Daniël (hoofdstuk 2,
7-12).
B DE TIJDLIJN VAN PROFETIE

֎ Het "jaar- dag" -principe.
“…Voor elk jaar leg Ik u een dag op.” (Ezechiël 4:6)
➢ Het "jaar- dag" principe is te vinden in Leviticus 25:8, Numeri 14:34, Ezechiël 4:6 en
andere teksten. Het idee is dat profetische dagen gelijk zijn aan werkelijke jaren als wordt
voldaan aan de volgende vereisten:
(1) De profetische periode moet worden vermeld in een passage met symbolische
elementen (beesten, hoorns, enz.).
(2) De gebeurtenissen moeten verenigbaar zijn met tijdsperioden die langer zijn dan
werkelijke dagen (bijvoorbeeld 1200 dagen pauselijke heerschappij).
(3) Ze worden niet op de gebruikelijke wijze genoemd (bijvoorbeeld: "halve tijd", "avonden
en ochtenden", maanden van 30 dagen).

֎ Het identificeren van de symbolen
"Ik had namelijk toegekeken en gezien dat die horen oorlog voerde tegen de heiligen en dat
hij hen overwon.” (Daniël 7:21)
➢ Daniel 7 verhaalt de verdeling van het vierde beest in 10 koninkrijken, en de opkomst van
een speciale "kleine hoorn":
(1) Drie koninkrijken vallen ervoor af
(2) Het spreekt tegen de Allerhoogste
(3) Het vervolgt de heiligen gedurende 1260 jaar
(4) Het probeert tijden en wetten te veranderen

➢
➢
➢

Dit identificeert die hoorn als de politieke en religieuze macht die uit Rome voortkwam
(maar nog steeds Rome was).
In Daniël 8 is Rome de "kleine hoorn", die een nieuw gebied verovert en oorlog voert
tegen de heiligen. Deze schijngestalte is dezelfde als 'de kleine hoorn' in hoofdstuk 7.
Er is slechts één politieke en religieuze macht in de geschiedenis die hieraan voldoet: het
Pausdom. Zijn optreden begon in de donkere middeleeuwen en zal doorgaan tot de
eindtijd.

֎ Het hoogtepunt van de gebeurtenissen.
"Hij zei tegen mij: Het zijn tweeduizend en driehonderd dagen, te rekenen van den avond af
tot den morgen toe; dan zal het heiligdom weder gereinigd worden.’'' (Daniël 8:14
Lutherse vert.)

➢
➢
➢

De historische gebeurtenissen in Daniël 7-12 leiden tot een hoogtepunt: het oordeel en
het koninkrijk dat aan de heiligen wordt gegeven (7:10, 27; 8:14; 12:1).
Daniël 7:11 legt uit dat het oordeel begint terwijl de "hoorn" nog steeds actief is.
Daniël 8:14 en 9:24 wijzen op het begin (de reiniging van het Hemelse Heiligdom): 2300
jaar na 457 voor Christus; d.w.z. 1844 NC.
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➢

Tenslotte vertelt Daniël 12:1-3 wat er zal gebeuren als het oordeel eindigt: na enige tijd
van moeilijkheden zal Jezus terugkomen om ons het eeuwige leven te geven.
C TYPOLOGIE ALS PROFETIE.
“En deze dingen zijn gebeurd als voorbeelden voor ons” (1 Korintiërs 10:6)

֎ Typologie is de interpretatie van historische gebeurtenissen door daarin voorbeelden toe te
passen op toekomstige gebeurtenissen of geestelijke waarheden.

֎ Zo noemde Johannes de Doper Jezus "het Lam Gods" (Johannes 1:36). Hij past op Jezus
het type toe van het lam dat elke dag in de tempel werd geofferd, die onze zonden wegneemt
door Zijn dood.

֎ Jezus gebruikte de koperen slang als een symbool van Zijn dood en het verhaal van Jona
als een symbool van Zijn verblijf in het graf (Johannes 3:14; Mattheüs 12:40).

֎ Paulus

gebruikte veel van dit soort voorbeelden (1 Korinthe 10:1-13; Gal. 4:21-31) om
geestelijke waarheden te onderwijzen die op ons dagelijks leven kunnen worden toegepast.

“We leven in de slotscènes van de geschiedenis van deze aarde. Profetie gaat snel in
vervulling. De uren van proeftijd gaan snel voorbij. We hebben geen tijd - geen moment - om
te verliezen. […] Laat de boodschap van de spoedig wederkomst van Christus in ernstige
waarschuwende woorden klinken. Laten we overal mannen en vrouwen overhalen om zich
te bekeren en aan de komende toorn te ontvluchten.”
E.G. White (Testimonies for the Church, deel 8, hoofdstuk 41, pag. 252)

