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De terugkeer van Jezus Christus                                                              
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In dit gedeelte zullen we de Bijbelse 

jaartelling onderzoeken.  

Alleen wat de Schrift ons aanreikt zal 

duidelijkheid verschaffen over het plan van 

God met de wereld. 
Gen.18:17 Matt.24 2Petrus1:19   

Amos3:7 Gewis, de Heere HEERE zal geen ding doen, tenzij 

Hij Zijn verborgenheid aan Zijn knechten, de profeten, 

geopenbaard heeft.  

 

De zes scheppingsdagen en de zevende rustdag, 

stellen op symbolische wijze de tijd voor, die 

God heeft uitgetrokken om Zijn doel te 

bereiken.  

Eén dag als duizend jaar, is dus zowel 

historisch als toekomstig “profetisch”. 
Gen.2:1-3 Ex.20:11 Ps.90:2-4 2Petr.3:8 Openb.20:2-3 

Matt.17:1 Mark.9:2  

 

Deze zes scheppingsdagen vonden plaats na de 

schepping van de hemel en de aarde, waar de 

Schrift niet veel over zegt, behalve dat in 

Job wordt vermeld dat de engelen vrolijk 

juichten toen God de aarde schiep. 

Zij waren er dus toen al en ook zwijgt de 

Schrift hoe het kwam dat de aarde er uit zag 

alsof er een catastrofe had plaatsgevonden. 
Gen.1:2 Job 38:1-7 

 

Twee dagen tussen de dood en de opstanding van 

de Heer Jezus, die in de eerste plaats stierf 

als de Messias van Zijn volk Israël, 

symboliseren de 2000 jaar die er verlopen 

zullen tussen de dood en de wederopstanding 

van een door God erkend Israël, voor zover zij 

erkennen dat zij door het offer van de Messias 

zijn verzoend met God.  

Deze “twee dagen” zijn nu spoedig voorbij.  

Op de “derde dag” stond Hij op. 
Jozua 3:3-5 Hosea 6:1-3  

Joh.2:1,18-22,4:43,11:6 Hebr.10  
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Met de dood van de Messias is de verwachting 

van het toenmalig gelovig overblijfsel van 

Israël ook gestorven, wat de oprichting van 

het Koninkrijk voor Israël betreft en werden 

zij bij de Gemeente van Christus ingelijfd.  

De psalmen beschrijven profetisch de periode 

dat dit gelovig overblijfsel, gevormd na de 

opname van de gemeente in grote verdrukking 

wacht op de komst van de Messias.  

De tussentijd is een intermezzo, dat in het 

O.T. niet was geopenbaard maar door de 

verwerping van de Messias als een middel is 

gebruikt, door God, om de Gemeente van 

Christus te roepen.  

 

Ps.1 Het overblijfsel  

Ps.2 De Messias  
Rom.11:22-29 Rom.16:24-27 

Hand.17:30-31 

 

 

 

VAN ADAM TOT NOACH    leeftijd    geboren       
                
Gen.5:1-32                                                        

 

Adam                         930          0001                                                                                                           

Seth                         912          0130                                                                                 

Enos                         905          0235                                                                                                                                         

Kenan                        910          0325                                                                                                                                  

Mahalaleël                   895          0395                                                                                                                              

Jered                        962          0460                                                                                                                                   

Henoch                       365          0622                                                                                                                                 

Methusalach                  969          0687                                                                                                                         

Lamech                       777          0874                                                                                                                                  

Noach                        950          1056                                                                                                                                    

 

Zondvloed                                 1656 

(1056+600) 
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VAN SEM TOT ABRAM 
Gen.7:11 Gen.11:10-32  

 

 

Sem                          600          1558                                                                                                                                                                          

Arfachsad     (1656+2)       438          1658                                                                                                                      

Selah                        433          1693                                                                                                                                     

Heber                        464          1723                                                                                                                                      

Peleg                        239          1757                                                                          
Gen.10:25 Gen.11:9      

Rehu                         239          1787                                                                   

Serug                        230          1819                                                                                                                                   

Nahor                        148          1849                                                                                                                                

Terah                        205          1878  

(1878+205=2083)                                                                                                                                   

Abram (2083-75)              175          2008  
Gen.12:4  

 

VAN ABRAHAM TOT DE EXODUS ONDER MOZES              
 

Verbond der besnijdenis                   2107 

Abraham (2008+99}                                                
Gen.17:24-26 Hand.7:6-8 Gal.3:15-16  

 

Izak (2107+1)                180          2108 
Gen.21:5,35:28 

 

Jacob/Ezau? (2108+60)        147          2168 
Gen.25:24-26,47:28                              

 

Mozes                   2577-120          2457 
Deut.34:7                       

 

Israël verlaat Egypte 430 jaar na  

de instelling van de besnijdenis  

(“op precies dezelfde dag“)  

en ontvangt de Wet van Mozes.             2537  

(na 2107+430)                        
Gen.17:23 Ex.12:40-41 Gal.3:17  
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VAN DE EXODUS TOT SALOMO        
 

Uittocht Israël                           2537 

Salomo’s eerste jaar                      3014                                                                                                     

Salomo’s vierde jaar(2537+480)            3017   
1Kon.6:1  

Voltooiing van de 1e Tempel               3024              

(3017=4e,3024=11e)                                                                                  
1Kon.6:37-38                                            

 

VAN SALOMO TOT ZEDEKIA   
 

430 jaar koningen                3013+430=3443         
Ezech.4:1-6  

Verwoesting van de 1e Tempel                                                                                                            

onder Nebuzaradan (5e maand)              3443                                                                    

(3024-3443=420 jaar) (6x70)*                     
2Kon.25:1-10  

70 jaar braakliggend tot aan de  

oprichting van het altaar onder  

Zerubbabel  

(430:7=61,4)+(430:50=8,6)=70                                                     

(3443+70)            (1x70)*         3444-3513                                                     
Jer.25:11-12,29:4-10 2Kron.36:15-21  

 

VAN ZERUBBABEL TOT NEHEMIA        
 

De terugkeer van de Joden onder                                    

Zerubbabel en begin van de                                 

“zeventig weken”, (7e maand)              3514 

verdeeld in 7 weken, 

62 weken en 1 week.  (7x70)*                                                            

Ezra1:1-2,2:1-6,3:1 Dan.9:1-2,9:21-26 *Matt.18:22  

 

Het profetisch jaar begint op de avond van de 

14e der eerste maand en eindigt op de 22e van 

de zevende maand, zodat Bijbelse jaren worden 

geteld in vervulde “profetische jaren”, die 

uiteraard binnen een zonnejaar vallen.  
Gen.8:5,8:14 2Kon.25:27 Esther8:12 Zach.1:7 etc. 
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Voor een “profetisch jaar”, zie:  
Lev.23:3-10,23:15-28,23:33-38  

 

Voor een “jaarweek”, zie:  
Lev.25:8-10  

 

De eerste “zeven weken” eindigen  

met de komst van Nehemia en omvat  

dus 49 jaar(3513+49)                 3514-3562                                                                                                       
Neh.1:1-3 Neh.6:15   

 

VAN NEHEMIA TOT AAN DE KRUISIGING  

VAN DE MESSIAS, JEZUS CHRISTUS 
 

Dit omvat een periode van “62 weken”,  

dus (3562+434)                       3563-3996                              

Na de “62 weken” zou de Messias  

worden “uitgeroeid”, en sindsdien  

is het wachten op de “laatste week”.  

De dood van de Messias onze Heer,  

Jezus Christus en Zijn opstanding  

was dus met Pasen:                        3997                                                                                                                                                               
Dan.9:25-26 Matt.27:24-51  

Luk.23:10-12,24:1-8  

 

Ook de vorming van de Gemeente vond plaats  

in datzelfde jaar met het Pinksterfeest.  

(het jaar in onze huidige jaartelling)     *33 

 

Verwoesting van de 2e Tempel door Titus    *70                                   

 
*Historici beweren dat onze jaartelling enkele jaren te 

laat is, omdat de koning Herodes in 1 of 4v.Chr. zou zijn 

gestorven. De geboorte van Jezus heeft dan in  het jaar 4 

of 7v.Chr.plaatsgevonden. (bijbelaantekeningen.nl)   

De dag van volle maan, de 15e Nissan, moet op een vrijdag 

zijn geweest en de werkelijke dag van de kruisiging dus 

op een donderdag, wat dan overeenkomt met de vermelde 

drie dagen en nachten, Matt.12:40. Het jaar 30 dus. 

Het klopt dan, dat deze sabbat “groot” was n.l. twee 

dagen, vrijdag en zaterdag. Lev.23:7, Joh.19:31  

Op de ochtend van de derde (zon)dag stond de Heer op.  

Joh.20:1  


