DE PROFETISCHE VERBINDING TUSSEN DE 2520 DAGEN, DE 2300 DAGEN EN 3 TOTALE
ZONSVERDUISTERINGEN: DE EERSTE OPNAME OP ZATERDAG 19-06-2021?!
Psalm 90:12 “Leer ons zó onze DAGEN te tellen, dat wij een wijs hart verkrijgen”
DE PROFETIE VAN DE 1260 + 1260 = 2520 DAGEN
Mattheüs 24:32-34 “Leer van de vijgenboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak al zacht wordt en de bladeren
uitspruiten, dan weet u dat de ZOMER NABIJ is. Zo ook u, wanneer u al deze dingen zult zien, weet dan dat
het nabij is, voor de DEUR. Voorwaar, Ik zeg u: Dit geslacht zal zeker niet voorbijgaan, totdat al deze dingen
gebeurd zijn.”
Psalm 90:10 “De dagen van onze jaren: daarin zijn 70 jaren, of, als wij zeer sterk zijn, 80 jaren, maar het
beste daarvan is moeite en verdriet, want het wordt snel afgesneden en wij vliegen heen.”
Israël is de vijgeboom, op 14-05-1948 is Israël opgericht + 80 jaar = 14-05-2028.
14-05-2028 -/- 2520 dagen (Openbaring 11:3 en 12:6) = 20-06-2021: het begin van de Verdrukking?!
DE PROFETIE VAN DE 2300 DAGEN
Daniel 8:14 “Hij zei tegen mij: Tot 2300 dagen. Dan zal het heiligdom worden gereinigd.”
Op 03-09-1947 kwam het plan om Palestina te verdelen in een Arabische en een Joodse staat.
03-09-1947 + 80 jaar = 03-09-2027 Dag van de Bazuinen.
Jezus is geboren in 4 v.Chr., exact 4000 jaar na de Schepping in 4004 v.Chr.
In het jaar 27 verkondigde Jezus, 30 jaar oud, dat Hij de Messias is op Grote Verzoendag.
Grote Verzoendag in het jaar 27 + exact 2000 jaar = Grote Verzoendag op 12-09-2027.
Jezus vervulde de 4 voorjaars feesten in 1 jaar, de 3 najaars feesten zullen ook worden vervuld in 1 jaar:
-Dag van de Bazuinen: de terugkomst van Jezus en de reiniging van het heiligdom
-Grote Verzoendag:
de verzoening met Israël
-Loofhuttenfeest:
het begin van het 1000 jarig rijk
De terugkomst van Jezus en de reiniging van het heiligdom op Dag van de Bazuinen op 03-09-2027.
*De totale zonsverduistering op 02-08-2027 + 32 dagen = 03-09-2027.
Het getal 32 in de Bijbel = verbond.
03-09-2027 -/- 2300 dagen = 17-05-2021: Heilige Geest exact 1990 jaar op aarde.
Dit is Omer Dag 49, Onafhankelijkheids Dag en Israël 73 jaar op de Torah Calendar.
*De totale zonsverduistering op 15-12-2020 + 153 dagen = 17-05-2021.
Het getal 153 in de Bijbel = de verlosten.
Johannes 21:11 “Simon Petrus ging er naar toe en trok het net op het land, vol grote vissen, 153, en hoewel
het er zo veel waren, scheurde het net niet.”
153 = 9 x 17; het getal 9 = oordeel en het getal 17 = overwinning.
17-05-2021 + 33 dagen = 19-06-2021: de dag van de eerste Opname?!
Het getal 33 in de Bijbel = een teken: de ineenstorting van Darwin's Arche, het symbool van de
evolutietheorie, op 17-05-2021!
*De totale zonsverduistering op 03-07-2019 + 717 dagen = 19-06-2021.
Strong's H717 = verzamelen, plukken. Strong's G717 = Armageddon.
Het woord DOOR staat 239 keer in de King James Bible: 239 x 3 (= Goddelijke volheid) = 717.
Genesis 7:17 “En de vloed was 40 dagen op de aarde en het water nam toe en hief de ark omhoog zodat hij
van de aarde oprees.”
De ondertekening van de Abraham Akkoorden op 13-08-2020 + 310 dagen = 19-06-2021.
Openbaring 3:10 “Omdat u het woord van Mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren voor het uur
van de verzoeking, die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken.”
Zaterdag 19-06-2021 is dag 8 van maand 4 op de Torah Calendar en begint in Israël op vrijdag
18-06-2021 na zonsondergang.
Genesis 1:14 “En God zei: Laten er lichten zijn aan het hemelgewelf om scheiding te maken tussen de dag
en de nacht en laten zij zijn tot TEKENEN en tot aanduiding van VASTE TIJDEN en van DAGEN en JAREN.”

DE 7 OPNAMES GENOEMD IN HET BOEK OPENBARING
1. Eerste wereldwijde Opname vóór de Verdrukking (4:1)
2. Tweede wereldwijde Opname uit de Verdrukking (7:9)
3. De 2 Getuigen (11:12)
4. Jezus (12:5)
5. De 144.000 (14:1)
6. De maai oogst (14:16)
7. De onthoofden (20:4)
De vraag of de Opname vóór de Verdrukking OF halverwege de Verdrukking zal plaatsvinden is beantwoord
door de Bijbel: er is een Opname vóór de Verdrukking EN er is een Opname halverwege de Verdrukking.
DE OPNAME IN PSALM 91:3
Zeker zal Hij (Jezus) u redden (Opname) van de valstrik (met opzet gedaan) van de zeer verderfelijke
pestilentie (coronavirus). “Zeker zal Hij redden” is Strong's H5337: ontsnappen, wegnemen.
Pestilentie is een besmettelijke of epidemische ziekte.
DE BIJBEL OVER DE OPNAME
Het woord TRUMP komt 2 maal voor in de King James Bible, in de verzen over de Opname:
1 Korintiërs 15:51-52 “Zie, ik vertel u een geheimnis: wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen
veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin.
Immers de BAZUIN zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij
zullen veranderd worden.”
1 Tessalonicenzen 4:16-17 “Want Jezus Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met
een BAZUIN van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan.
Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen OPGENOMEN worden in de wolken,
naar een ontmoeting met Jezus in de lucht. En zo zullen wij altijd bij Jezus zijn.”
Het woord PROFETIE komt 21 keer voor in de King James Bible: een verwijzing naar het jaar 2021?
Het Nieuwe Testament bevat 27 Boeken: een verwijzing naar het jaar 27 en 2027?
TIJDLIJNEN PROFETISCHE VERBINDING TUSSEN DE 2520 EN 2300 DAGEN
14-05-1948
Israël 80 jaar (Psalm 90:10)
14-05-2028
|______________________________________________________________________|
20-06-2021
2520 dagen (Openbaring 11:3 en 12:6)
14-05-2028
|______________________________________________________________________|
1260 dagen rampspoed
|
1260 dagen rampspoed
03-09-1947
80 jaar vanaf het plan om Palestina te verdelen
03-09-2027
|______________________________________________________________________|
17-05-2021
2300 dagen (Daniël 8:14)
03-09-2027
|______________________________________________________________________|
|
|
Heilige Geest 1990 jaar op aarde
Dag van
Omer dag 49
de Bazuinen:
Israël 73 jaar
Jezus komt terug
17-05-2021 19-06-2021 de eerste Opname?!
03-09-2027
|_________|____________________________________________________________|
33 dagen |
2 verschillende tijdlijnen, Israël en het Messiaanse tijdperk, komen samen in 2 opeenvolgende dagen
met een bevestiging door de betekenis van het aantal dagen tussen de 3 totale zonsverduisteringen
en de 3 genoemde datums:
zaterdag 19-06-2021 de eerste Opname en zondag 20-06-2021 het begin van de Verdrukking?!

