Velen zullen zich laten reinigen en zuiveren en louteren,
maar de goddelozen zullen goddeloos handelen;
en geen der goddelozen zal het verstaan,
maar de verstandigen zullen het verstaan.

Daniel 12
Deel 2

Verborgen & verzegeld tot de eindtijd
De epiloog

Verborgen & verzegeld tot de eindtijd

De engelenvorst Michael & de opstanding
Hij zal zijn staatsietenten opslaan tussen de zee en de berg van het heilig Sieraad,
maar dan komt hij aan zijn einde,
einde zonder dat iemand hem helpt.
Te dien tijde zal Michael opstaan, de grote vorst, die de zonen van uw volk terzijde staat;
en er zal een tijd van grote benauwdheid zijn, zoals er niet geweest is
sinds er volken bestaan, tot op die tijd toe. Maar in die tijd zal uw volk ontkomen:
al wie in het boek geschreven wordt bevonden.
Velen van hen die slapen in het stof der aarde, zullen ontwaken, dezen tot eeuwig leven en
genen tot versmading, tot eeuwig afgrijzen.
(11:45-12:2)

 De laatste koning

“Michaël zal opstaan”

‘tijd van grote benauwdheid’

 Laatste koning komt aan zijn einde
 Al wie in het boek bevonden is

‘ontkoming’ al wie in het boek bevonden is
ontwaken uit het stof tot eeuwig leven

 Laatste koning,
koning belichaming van het kwaad
 “de tijd van grote benauwdheid”

verlossing

Michaël

OPSTANDING

OPSTANDING

Verborgen & verzegeld tot de eindtijd

De opstanding in de profeet Jesaja
“En de HERE der heerscharen zal op deze berg voor alle volken een feestmaal van vette
spijzen aanrichten, een feestmaal van belegen wijnen: van mergrijke, vette spijzen,
van gezuiverde, belegen wijnen.
En Hij zal op deze berg de sluier vernietigen, die alle natiën omsluiert, en de
bedekking, waarmede alle volken bedekt zijn.
Hij zal voor eeuwig de dood vernietigen,
vernietigen en de Here HERE zal de tranen van alle aangezichten
afwissen en de smaad van zijn volk zal Hij van de gehele aarde verwijderen,
want de HERE heeft het gesproken.
En men zal te dien dage zeggen: Zie, deze is onze God, van wie wij hoopten, dat Hij ons zou
verlossen; dit is de HERE, op wie wij hoopten; laten wij juichen en ons verblijden over de
verlossing die Hij geeft.”
geeft (Jesaja 25:6-9)
Deze opstanding uit het stof van de dood kadert in een groter plan…


(het doods)kleed & de (aarde)bedekking verwijst naar de dood, het einde voor alle volken

 Een geweldige ommekeer

dood teniet gedaan

 Groot feest nadat de dood is tenietgedaan

OPSTANDING

de uiteindelijke BEHOUDENIS

Verborgen & verzegeld tot de eindtijd

De ‘belofte’ van dood & opstanding in Genesis
“En de HERE God legde de mens het gebod op: Van alle bomen in de hof moogt gij vrij eten,
maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten,
want ten dage, dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven.
sterven
(Gen.2:16,17)

“Daarop zeide de HERE God tot de slang: Omdat gij dit gedaan hebt, zijt gij vervloekt
onder al het vee en onder al het gedierte des velds;
op uw buik zult gij gaan en stof zult gij eten, zolang gij leeft.
En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad;
dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen.” (Gen.3:14-15)
 De ‘belofte’ van de dood treed in
 De slang is vervloekt

de ongehoorzaamheid eerste mens

veroordeeld tot de vernedering om eeuwig ‘stof’ te eten

 Het zaad van Eva zal de slang zijn macht definitief verbreken

OMMEKEER: LEVEN

“En de mens noemde zijn vrouw Eva, omdat zij de moeder van alle levenden is geworden.”
(Gen.3:20)

Verborgen & verzegeld tot de eindtijd

De ‘belofte’ van dood & opstanding in Genesis
“En de HERE God legde de mens het gebod op: Van alle bomen in de hof moogt gij vrij eten,
maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten,
want ten dage, dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven.
sterven
(Gen.2:16,17)

“Daarop zeide de HERE God tot de slang: Omdat gij dit gedaan hebt, zijt gij vervloekt
onder al het vee en onder al het gedierte des velds;
op uw buik zult gij gaan en stof zult gij eten, zolang gij leeft.
En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad;
dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen.” (Gen.3:14-15)
 Een beslissende confrontatie

zaad slang

 Here God en het zaad van de vrouw

zaad van Eva

VERLOSSING

De slang en het ‘slangenzaad’

Verborgen & verzegeld tot de eindtijd

Jezus & opstanding in het Johannes evangelie
“Velen van hen die slapen in het stof der aarde, zullen ontwaken,
dezen tot eeuwig leven en genen tot versmading, tot eeuwig afgrijzen.”
afgrijzen (Dan.12:2)
“want er komt een uur dat allen die in de graven zijn, zijn stem zullen horen en zullen uitgaan:
zij die het goede hebben gedaan tot de opstanding van het leven,
leven
en zij die het kwade hebben bedreven tot de opstanding van het oordeel.”
oordeel (Jh.5:28,29)
 Jezus bevestigt dat de lichamelijke opstanding aangekondigd in Daniel, TOEKOMSTIG is
 Maar de toekomstige lichamelijke opstanding is de vervulling &voleinding van…
van
“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wie mijn woord hoort en gelooft Hem die Mij heeft gezonden,
die heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, maar is uit de dood overgegaan in het leven.
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: er komt een uur, en het is nu, dat de doden de stem van de Zoon
van God zullen horen en zij die deze hebben gehoord, zullen leven. Want zoals de Vader leven heeft
in Zichzelf, zo heeft Hij ook de Zoon gegeven leven te hebben in Zichzelf; en Hij heeft Hem macht
gegeven oordeel uit te oefenen, omdat Hij de Mensenzoon is.
is Verwondert u hierover niet,”
(Jh.5:24-28)

Verborgen & verzegeld tot de eindtijd

Jezus & opstanding in het Johannes evangelie
“Want zoals de Vader de doden opwekt en levend maakt,
zo maakt ook de Zoon levend wie Hij wil.
Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft heel het oordeel aan de Zoon gegeven,
opdat allen de Zoon eren zoals zij de Vader eren.
Wie de Zoon niet eert, eert de Vader niet die Hem heeft gezonden.
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wie mijn woord hoort en gelooft Hem die Mij heeft gezonden,
die heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, maar is uit de dood overgegaan in het leven.
leven
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: er komt een uur, en het is nu,
nu dat de doden de stem van
de Zoon van God zullen horen en zij die deze hebben gehoord, zullen leven.
Want zoals de Vader leven heeft in Zichzelf, zo heeft Hij ook de Zoon gegeven leven te hebben in
Zichzelf; en Hij heeft Hem macht gegeven oordeel uit te oefenen, omdat Hij de Mensenzoon is.
Verwondert u hierover niet, want er komt een uur dat allen die in de graven zijn, zijn stem zullen
horen en zullen uitgaan: zij die het goede hebben gedaan tot de opstanding van het leven, en zij die
het kwade hebben bedreven tot de opstanding van het oordeel.
(Jh.5:21-29)

 Jezus verklaart dat zij die NU horen, eeuwig leven hebben en opstaan uit de dood
 De profetie van Daniel 12 gaat NU al in vervulling in hen die geloven in Jezus’ woorden
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Jezus & opstanding in het Johannes evangelie
“Want zoals de Vader de doden opwekt en levend maakt,
zo maakt ook de Zoon levend wie Hij wil.
Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft heel het oordeel aan de Zoon gegeven,
opdat allen de Zoon eren zoals zij de Vader eren.
Wie de Zoon niet eert, eert de Vader niet die Hem heeft gezonden.
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wie mijn woord hoort en gelooft Hem die Mij heeft gezonden,
die heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, maar is uit de dood overgegaan in het leven.
leven
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: er komt een uur, en het is nu,
nu dat de doden de stem van
de Zoon van God zullen horen en zij die deze hebben gehoord, zullen leven.
Want zoals de Vader leven heeft in Zichzelf, zo heeft Hij ook de Zoon gegeven leven te hebben in
Zichzelf; en Hij heeft Hem macht gegeven oordeel uit te oefenen, omdat Hij de Mensenzoon is.
Verwondert u hierover niet, want er komt een uur dat allen die in de graven zijn, zijn stem zullen
horen en zullen uitgaan: zij die het goede hebben gedaan tot de opstanding van het leven, en zij die
het kwade hebben bedreven tot de opstanding van het oordeel.
(Jh.5:21-29)

 Daniels ‘UUR’ van de opstanding en profetie van EEUWIG LEVEN wacht niet tot het einde
 Daniels eindtijd ‘UUR’ van de opstanding is begonnen met Jezus’ komst op aarde

Verborgen & verzegeld tot de eindtijd

Jezus & opstanding in het Johannes evangelie
“Want zoals de Vader de doden opwekt en levend maakt,
zo maakt ook de Zoon levend wie Hij wil.
Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft heel het oordeel aan de Zoon gegeven,
opdat allen de Zoon eren zoals zij de Vader eren.
Wie de Zoon niet eert, eert de Vader niet die Hem heeft gezonden.
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wie mijn woord hoort en gelooft Hem die Mij heeft gezonden,
die heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, maar is uit de dood overgegaan in het leven.
leven
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: er komt een uur, en het is nu,
nu dat de doden de stem van
de Zoon van God zullen horen en zij die deze hebben gehoord, zullen leven.
Want zoals de Vader leven heeft in Zichzelf, zo heeft Hij ook de Zoon gegeven leven te hebben in
Zichzelf; en Hij heeft Hem macht gegeven oordeel uit te oefenen, omdat Hij de Mensenzoon is.
Verwondert u hierover niet, want er komt een uur dat allen die in de graven zijn, zijn stem zullen
horen en zullen uitgaan: zij die het goede hebben gedaan tot de opstanding van het leven, en zij die
het kwade hebben bedreven tot de opstanding van het oordeel.
(Jh.5:21-29)

 Opstanding gebeurt in 2 fases: ‘geestelijke’ opstanding

‘lichamelijke’ opstanding

Verborgen & verzegeld tot de eindtijd

Jezus & opstanding in het Johannes evangelie
“Kinderen, het is het laatste uur; en zoals u hebt gehoord dat de antichrist komt,
zijn er ook nu vele antichristen gekomen, waaraan wij weten dat het het laatste uur is.”
“Wie is de leugenaar dan hij die loochent dat Jezus de Christus is?
Deze is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent.”
(1Jh.2:18, 22)

 ‘Het laatste uur’

De antichrist komt, maar is NU al aanwezig in vele antichristen

 ‘het uur komt en het is er nu’

De opstanding komt maar grijpt NU ook plaats

Waar komt deze eindtijdaanduiding ‘laatste uur’ vandaan?
 Recentelijk onderzoek

unieke ‘eindtijdaanduiding’ in Oud Griekse vertaling Daniel

“en ik ben gekomen om u te verstaan te geven wat uw volk in het laatst der dagen
overkomen zal; want wederom is het een gezicht aangaande ‘het
het uur’
uur van nog vele dagen.”
(Dan.10:14)
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Jezus & opstanding in het Johannes evangelie
“en ik ben gekomen om u te verstaan te geven wat uw volk in het laatst der dagen
overkomen zal; want wederom is het een gezicht aangaande ‘het uur’ van nog vele dagen.”
(Dan.10:14)

 Het ‘UUR
‘UUR’ is hier een specifieke beschrijving van ‘het laatste der dagen’
“Sommige van de verstandigen zullen struikelen, opdat er onder hen loutering,
schifting en zuivering teweeggebracht worde, tot aan de eindtijd; want deze toeft nog tot de
tijd van ‘het uur’.”(Dan.11:35)
“Maar in ‘het uur’ van het einde,
einde zal met hem de koning van het Zuiden in botsing komen,”
(Dan.11:40)

“Maar in dat ‘uur’ zal Michael opstaan, de grote vorst, die de zonen van uw volk terzijde staat;
en er zal een tijd van grote benauwdheid zijn, zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan,
(Dan.12:1)

Maar gij, ga ‘het uur’ van nog vele dagen tegen, en gij zult rusten en opstaan tot uw
bestemming aan het einde der dagen. (Dan.12:13)

Verborgen & verzegeld tot de eindtijd

Jezus & opstanding in het Johannes evangelie
“Hij zal zijn staatsietenten opslaan tussen de zee en de berg van het heilig Sieraad,
maar dan komt hij aan zijn einde,
einde zonder dat iemand hem helpt.
Maar in dat ‘uur’ zal Michael opstaan, de grote vorst, die de zonen van uw volk terzijde staat;
en er zal een tijd van grote benauwdheid zijn, zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan,
tot op die tijd toe. Maar in die tijd zal uw volk ontkomen: al wie in het boek geschreven wordt
bevonden. Velen van hen die slapen in het stof der aarde, zullen ontwaken, dezen tot eeuwig
leven en genen tot versmading, tot eeuwig afgrijzen.
(11:45-12:2)

 ‘het UUR’: specifieke tijdsaanduiding voor ‘tijd
tijd van grote benauwdheid’
benauwdheid + OPSTANDING

Verborgen & verzegeld tot de eindtijd

Jezus & opstanding in het Johannes evangelie
“Want zoals de Vader de doden opwekt en levend maakt,
zo maakt ook de Zoon levend wie Hij wil.
Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft heel het oordeel aan de Zoon gegeven,
opdat allen de Zoon eren zoals zij de Vader eren.
Wie de Zoon niet eert, eert de Vader niet die Hem heeft gezonden.
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wie mijn woord hoort en gelooft Hem die Mij heeft gezonden,
die heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, maar is uit de dood overgegaan in het leven.
leven
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: er komt een uur, en het is nu,
nu dat de doden de stem van
de Zoon van God zullen horen en zij die deze hebben gehoord, zullen leven.
Want zoals de Vader leven heeft in Zichzelf, zo heeft Hij ook de Zoon gegeven leven te hebben in
Zichzelf; en Hij heeft Hem macht gegeven oordeel uit te oefenen, omdat Hij de Mensenzoon is.
Verwondert u hierover niet, want er komt een uur dat allen die in de graven zijn, zijn stem zullen
horen en zullen uitgaan: zij die het goede hebben gedaan tot de opstanding van het leven, en zij die
het kwade hebben bedreven tot de opstanding van het oordeel.
(Jh.5:21-29)

 Jezus is de MENSENZOON aangekondigd in Dan.7:13,14

door alle volken geëerd

Hoe ziet Jezus dit in vervulling gaan?

Verborgen & verzegeld tot de eindtijd

Jezus & opstanding in het Johannes evangelie
“Maar Jezus antwoordde hun en zei:
Het uur is gekomen dat de Zoon des mensen wordt verheerlijkt.
Nu is mijn ziel ontroerd, en wat zal Ik zeggen? Vader, verlos Mij uit dit uur?
uur
Maar daarom ben Ik in dit uur gekomen.
gekomen Vader, verheerlijk uw naam!
Er kwam dan een stem uit de hemel: Ik heb hem verheerlijkt en Ik zal hem opnieuw verheerlijken.
…

Nu is het oordeel van deze wereld; nu zal de overste van deze wereld worden buiten geworpen.
geworpen
En als Ik van de aarde ben verhoogd, zal Ik allen tot Mijzelf trekken.
Dit nu zei Hij om aan te duiden wat voor een dood Hij zou sterven.”
(Jh.12:23,27,28,31,32)

 Jezus’ ‘verheerlijking’ begint bij zijn ‘verhoging’ op het kruis (en later bij zijn opstanding)
 ‘verhoogd’ & ‘verheerlijkt’ op het kruis

overste van deze wereld ‘vernederd’

Verborgen & verzegeld tot de eindtijd

Jezus & opstanding in het Johannes evangelie
“Maar Jezus antwoordde hun en zei:
Het uur is gekomen dat de Zoon des mensen wordt verheerlijkt.
Nu is mijn ziel ontroerd, en wat zal Ik zeggen? Vader, verlos Mij uit dit uur?
uur
Maar daarom ben Ik in dit uur gekomen.
gekomen Vader, verheerlijk uw naam!
Er kwam dan een stem uit de hemel: Ik heb hem verheerlijkt en Ik zal hem opnieuw verheerlijken.
…

Nu is het oordeel van deze wereld; nu zal de overste van deze wereld worden buiten geworpen.
geworpen
En als Ik van de aarde ben verhoogd, zal Ik allen tot Mijzelf trekken.
Dit nu zei Hij om aan te duiden wat voor een dood Hij zou sterven.”
(Jh.12:23,27,28,31,32)

 ‘verhoogd’ & ‘verheerlijkt’ op het kruis

zal Hij allen tot zich trekken

“En uiterlijk als een mens bevonden heeft Hij Zichzelf vernederd, gehoorzaam wordend tot de dood,
ja, tot de kruisdood. Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam geschonken
die boven alle naam is, opdat in de naam van Jezus elke knie zich buigt van hen die in de hemel en
die op de aarde en die onder de aarde zijn, en elke tong belijdt dat Jezus Christus Heer is, tot
heerlijkheid van God de Vader.” (Fil.2:8-11)

 Jezus’ vernedering

verhoging&verheerlijking

ondergang overste deze wereld

Verborgen & verzegeld tot de eindtijd

Jezus & opstanding in het Johannes evangelie
“Zie, er komt een uur en het is (nu) gekomen,
gekomen dat u verstrooid zult worden, ieder naar het zijne,
en u Mij alleen zult laten; en toch ben Ik niet alleen, omdat de Vader met Mij is.
Dit heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede hebt. In de wereld hebt u verdrukking,
verdrukking maar hebt
goede moed, Ik heb de wereld overwonnen.
(Jh.16:32)

 Het ‘UUR’ van de verstrooiing &verdrukking is toekomstig maar NU al begonnen
De twee en zeventig nu keerden terug met blijdschap en zeiden: Heer, zelfs de demonen zijn
ons onderdanig in uw naam. Hij nu zei tot hen: Ik zag de satan als een bliksem uit de
hemel vallen. Zie, Ik heb u de macht gegeven op slangen en schorpioenen te treden en over
alle kracht van de vijand, en niets zal u enige schade toebrengen.
toebrengen Evenwel, verblijdt u niet
hierover dat de geesten u onderdanig zijn, maar verblijdt u dat uw namen staan
ingeschreven in de hemelen. (Lk.10:17-20)
 De val van de satan uit de hemel

VERDRUKKING

DE OPSTANDING

 De ware overwinning over de vijand wordt behaald door trouw te zijn tot in de dood

 Zij die ingeschreven zijn in het boek van het leven kunnen geen schade lijden

