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4A: Hoe lees je de Bijbel (blz. 28-29) 

 In studie 1: Een profetie werkt altijd naar één doel toe. Lees Ef. 1:8b-10 

 4A.1: In Christus wordt alle profetie vervuld 

  Gods handelen vindt zijn voltooiing als Jezus Christus als hoogste gezagdrager wordt 

  geïnstalleerd. Dat is het moment dat Hij de Gemeente ophaalt en Hij koning op aarde 

  wordt Messiaanse rijk met als hoofdstad Jeruzalem. Voltooing=het einde der tijden. 

 4A.2: De weg naar het heil 

  De profeten van het OT, schrijvende profeten (zie studie 5) spreken alleen over de weg 

  naar het heil. Iedere profeet heeft zijn eigen invalshoek 

  Amos: breuk in het Sinaïtische verbond (geldt voor geheel Israël) 

  Hosea: richt zich op de 10 stammen van Israël 

  Jesaja: onthult details over het leven in het Messiaanse Rijk 

  Ezechiël: profeteert aanvankelijk over Juda, maar ook over de herbouw van de tempel 

  (Ez. 40-42) en de toekomstige verdeling van Kanaän (Ez. 48). 

 4A.3: De bron is de Almachtige God 

  Hoe verschillend de profeten ook lijken toch spreken zij met één mond. 

  De bron is God zelf! NOOIT tegenstrijdigheden in dat wat Hij zegt! 

  Als er een tegenstrijdigheid ontstaat dan is er sprake van een verkeerde uitleg of onjuiste 

  vertaling. 

 4A.4: Schrift met schrift vergelijken 

  Indien vragen bij profetie ontstaan dan moeten we dit onderzoeken dmv de Bijbel NIET 

  door niet Bijbelse bronnen te raadplegen! Als op een vraag geen antwoord komt dan 

  moet men dit aanvaarden als dat God niet alles aan ons onthult. 

  Grondige Bijbelkennis wordt verzorgd door leraren (Ef. 4:11-13). 

4B: Let op het volk Israël (blz. 30) 

 Veel tekenen wijzen er op, dat we dicht bij de Eindtijd zijn aangekomen. 

 God heeft aan zijn profeten veel geopenbaard over de Eindtijd, zoals Mozes, Jesaja, Jeremia, 

 Ezechiël, Hosea, Daniël, Zacharia, Johannes en Jezus Christus. 

 4B.1: De profetie komt tot leven 

  Tot begin van de vorige eeuw weinig onderzoek naar de eindtijd. 

  Rond 1900 begonnen de Joden terug te keren. En in 1948 werd de staat Israël opgericht. 

  Dit is geen toeval door God voorzegd in Dan. 12:4. 

 4B.2: Een opwindende tijd! 

  Daniël spreekt dus over een bedekking van de profetie. In de Eindtijd neemt de kennis 

  toe dat is dus onze tijd! We dienen het oog te houden op het volk Israël (Ez. 38:12d). 

4C: Gunstgenoten van God (blz. 31-33) 

 Kan een ieder, die de Bijbel opslaat profetie begrijpen? Beslist niet. Lees Dan. 12:8-10. 

 4C.1: Inzicht in profetie 

  We zien dus dat het inzicht verborgen blijft tot de Eindtijd is aangebroken alleen de 
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  verstandigen.zullen het verstaan. 

  De sleutel tot de ontsluiering van de profetie over de Eindtijd levert de HG (Opb. 13:18 en 

  Opb. 17:9). 

 4C.2: Wijsheid voor de verstandigen 

  Opb. 13:18. HG geeft de wijsheid om profetieën te verstaan. 

  Bijzondere status van die eindtijdprofetie verstaan Opb. 1:3 en Opb. 22:6bc. 

  Hij die voorleest=hij die profetie onderwijst 

  Zij die horen=gelovigen die de profetie verstaan. 

  Samenvattend zij worden knechten genoemd; gunstgenoten van God (Matth. 24:15 en 

  Mark. 13:14). 

  Opb. 2 en 3 waar de 7 brieven aldus eindigt Wie een oor …. 

  1 Thess. 5:4,5a 

  De opname van de gemeente bewaart de gelovigen voor de grote verdrukking 

  (1 Thess. 5:2-3, Zach. 9:1, Micha 6:9). Ga daarbij terug naar de grondtekst van de Bijbel! 

 4C.3: Wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht … 

  Tegenstellingen nemen toe in de eindtijd: Dan. 12:10 Opb. 22:11 

  Het proces, waarin wijsheid – dus inzicht – wordt verkregen, 

  maar ook goed en kwaad scherper tot contrast komen, 

  is heden in werking! 

 

 

 

 

Om over na te denken of van gedachten te wisselen: (blz. 34) 

1. Wat wordt de toekomstige hoofdstad van de wereld? Lees Zach. 8:20-23 en 14:16-20. 

2. Openb. 1:3, Ga eens na hoe vaak u profetie hebt bestudeerd. Of … mist u die grote zegen van  

God? 

3. Komt Jezus nog tijdens uw leven terug? – Het zou heel goed kunnen – Praat daar over! 

4. Hoe word ik ‘gunstgenoot van God’? 

5. Bent u gereed om Christus tegemoet te gaan op de wolken? 


