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Dit boek is opgedragen aan hen die de spoedige terugkeer van onze Heer Jezus
Christus verwachten en naar Hem uitzien:
Maar u, broeders, bent niet in duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen.
U bent allen kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht
en ook niet van de duisternis.
1 Thessalonicenzen 5: 4-6

Voorwoord
Na het voltooien van het boek 'Israël: het handschrift van de wereld' werd het tijd om eerst
de tetradtheorie van de maansverduisteringen te bezien, die samenvallen met de Feesten van
de Heer. Dit onderzoek leidde vervolgens naar andere tekens die van belang zijn, zoals
zonsverduisteringen, planetaire conjuncties, en andere tekens aan de hemel waarover wordt
gesproken in de Schrift. De resultaten waren verbluffend en moesten eerst worden
gedocumenteerd, omdat in andere presentaties informatie ontbreekt over dit onderwerp dat
erg populair is geworden. De documentatie die volgt is overgenomen van website-artikelen
en is in dit boek weer in elkaar gezet als een follow-up op 'Israël: het handschrift van de
wereld'.
Mark Biltz bracht zijn tetradtheorie voor het eerst aan het licht ongeveer zeven jaar geleden.
De heersende gedachte in 2008 was dat het viertal bloedmanen van 2014-2015 eventueel
verwees naar de 70e week, wat ook wel bekend staat als de zeven jaar van verdrukking, die
zou plaatsvinden van 2008 tot 2015. Dit is nu duidelijk niet het geval, want we zitten niet in
de verdrukking en de Kerk is nog steeds hier. Zelfs nu is de betekenis van het viertal
bloedmanen in 2014-2015 nog steeds enigszins een mysterie in zijn toepassing op wat en
wanneer er iets met betrekking tot Israël zou kunnen optreden.
Eerder werd er aan de tetrads niet veel tijd besteed in het onderzoek van deze auteur, want
het leek geen directe aansluiting te hebben op de gebeurtenissen van Israël. De
gebeurtenissen van Israëls onafhankelijkheid (1947- 1949) gingen vooraf aan de tetrad van
1949-1950. Meestal komen tekens voorafgaand aan gebeurtenissen. De tetrad van 19671968 leek ook dubbelzinnig en niet direct verbonden met de Zesdaagse Oorlog. Het was er
wel dichtbij, maar niet direct het doel, zo leek het.
De theorie werd voor het grootste deel genegeerd, omdat het niet paste in de verschillende
scenario's die ontwikkeld werden door deze auteur en die wezen op het belang van 2017. Er
onderscheidde zich geen verband in de timing als zijnde exact en significant. Het feit dat
veel eclipsen zelfs niet vanuit Israël gezien werden (wel gepresenteerd als zodanig) hielp
ook niet.
Nu de eclipsen plaatsvinden, zijn veel mensen begonnen zich af te vragen wat hun
geldigheid is. Mensen vragen zich af of er rondom deze tijd een echt belangrijke gebeurtenis
zal zijn met betrekking tot Israël. Zij kunnen ook de ontkenning vrezen van spotters, zelfs in
de Kerk. Maar Gods wegen zijn niet die van de mens, en zelfs deze auteur miste de boot op
de betekenis van de tetrads.
Door het toepassen van niets anders dan de principes gevonden in 'Israël, het handschrift op
de wereld' kan de betekenis van de tetrads worden blootgelegd. Als dit al eerder was
toegepast, zou dat boek in omvang zijn toegenomen in verhouding met wat er zal volgen.
De schoonheid van dit alles was, dat als een stukje van de puzzel werd bepaald, er snel een
lawine van stukken volgde, die samenvielen, en het beeld werd duidelijker, wat leidde tot

meer ontdekkingen. Wat volgde waren toen niet alleen ontdekkingen over de tetrads, maar
ook ontdekkingen over de bijbehorende zonsverduisteringen en planetaire conjuncties. In
plaats van vage symptomen over wat er aan de hemel gebeurt vandaag, zijn er berekende
gebeurtenissen die wijzen naar de komst van de Dag van de Heer. Zoals reeds gezegd in dit
laatste boek, is er geen manier waarop dit zou kunnen worden gevonden door iemands eigen
vindingrijkheid.
Een probleem in profetische studies is de brede waaier aan bijbelse interpretaties met
betrekking tot de wederkomst. Vaak worden deze veranderd of aangepast om het teken
passend te maken aan de uitleg van de theoretici. Het is moeilijk voor iedereen om zelfs
maar de vele theorieën bij te houden die vandaag worden aangehangen. Maar het geloof dat
hier wordt aangehouden is een toekomstige periode van zeven jaar, gedefinieerd als de
zeventigste week van Daniël. De Gemeente is vandaag nog steeds aanwezig op de aarde en
wacht op haar Opname oftewel het wegnemen naar de hemel om aan de Dag van de Heer te
ontkomen. Nadat de Gemeente is vertrokken, zal Israël Gods weg worden om Zijn waarheid
aan de wereld te leren. In het midden van die zeven jaar plaatst de Antichrist de gruwel der
verwoesting in de komende te herbouwen tempel. Zij die wonen in Israël en de
waarschuwingen van Christus opvolgen, zullen vluchten naar de woestijn voor hun behoud.
Aan het einde van de zeven jaar zal Jezus terugkeren naar de aarde. Kortom, in deze
geschriften geloven wij in een pre-verdrukking (of pre-70e week)-Opname, die voorafgaat
aan een 7-jarige periode voor de Joden. Dit is de basis en het kader.
Zoals dit onderzoek ontvouwt, wordt aangenomen dat de gegevens samenvallen met de
zeven jaar van 2017 tot 2024. Dit was ook de conclusie in 'Israël: Het Handschrift van de
Wereld'. Deze auteur was zich niet bewust dat zo veel werd aangetoond om samen te vallen
met deze tijd. Deze analyse probeert eenvoudig te zijn en een aantal tekens te overwegen die
blijkbaar belangrijk zijn. De conclusie moet samenhangend zijn en alle belangrijke punten
omvatten. Hopelijk zijn er minder struikelblokken over naarmate dit onderzoek vordert.
Hierbij moet worden ingebracht dat sommige hoofdstukken gemakkelijker te begrijpen zijn
dan andere. Dit boek volgt de stroom en het bestel van de ontdekkingen die werden gedaan.
Er is gezegd dat als men volhoudt tot en met hoofdstuk 3 zonder het boek weer op de plank
te leggen, dat het dan meer samenhangend en belonend zal worden.
Als we ons richten op de nabijheid van de terugkeer van de Heer en deze dingen bestuderen,
moeten we bedenken wat te doen met die kennis. Voor sommigen kan het meer speculatie
zijn, maar de Bijbel is er duidelijk over dat de gelovigen niet in het donker hoeven te zijn
over deze zaak. Door het zien van de Dag die komt, worden we met behulp van onze gaven
vurig om onszelf en anderen voor te bereiden op wat er gaat komen. Zelfs zonder de
ontdekkingen te weten die volgen, moet men in staat zijn om te begrijpen dat de Dag des
Heren ongeveer staat te gebeuren met gebeurtenissen in de wereld die overeenkomen met de
bijbelse profetieën. Hoe dan ook, God heeft deze tekens en aanwijzingen gegeven om te
laten zien dat Zijn plan zich nu ontvouwt. Dit alles is dan een krachtige getuige van de
juistheid van de Bijbel en de nauwkeurigheid van de boodschap. Die boodschap moet
worden gebruikt voor doeleinden van redding voor de Opname, en ook daarna, wanneer
mensen zich dit kunnen herinneren en de vervulling zien.
Hopelijk zal dit onderzoek brengen wat God heeft geopenbaard. En het getuigenis ervan

verwijst naar de terugkeer van de Messias Jezus Christus. God wil niet dat iemand verloren
gaat, maar toch zullen velen kiezen om het geschenk dat Jezus heeft verstrekt, niet te
aanvaarden. De keuze is duidelijk, eenvoudig en toch diepgaand, zoals Jezus zelf gezegd
heeft:
En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des mensen
verhoogd worden, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig
leven heeft.
Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven
heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou
veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden.
Johannes 3:14-17
Gelooft u dit? Hebt u het lot van uw leven aan Jezus Christus toevertrouwd? Gods genade
wordt vrijelijk gegeven aan hen die dit geloven.

Introductie
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 aanduiding van vaste tijden, en van dagen en
jaren.
Genesis 1:41
Kunt u de banden van het Zevengesternte [Pleiaden] vastbinden, of de ketenen van
de Orion losmaken? Kunt u de Mazzarot tevoorschijn laten komen op zijn tijd, en
kunt u de Wagen [Grote Beer] met zijn kinderen leiden? Kent u de verordeningen van
de hemel, of kunt u op aarde zijn beleid bepalen?
Job 38:31-33
Hij telt het aantal sterren, Hij noemt ze alle bij hun naam.
Psalm 147:4
Sla uw ogen op naar omhoog, en zie Wie deze dingen geschapen heeft; Hij is het Die
hun leger voltallig tevoorschijn brengt, ze alle bij name roept door Zijn grote
vermogen en Zijn sterke kracht; er ontbreekt er niet één.
Jesaja 40:26
Wanneer de meeste mensen vandaag de dag voor inspiratie naar de hemel kijken, is het
vooral omdat men onder de indruk komt van de uitgestrektheid en misschien ook de orde.
Te suggereren dat God de hemelen ook heeft gemaakt om Zijn waarheid te communiceren,
wordt vaak begroet met een vorm van ongeloof en verbazing. Echter, dit is wel het geval,
zoals blijkt uit de Schrift en de geschiedenis die aan ons is overhandigd.
Meteen aan het begin vertelt de Bijbel ons in Genesis dat alle lichten aan de hemel werden
gemaakt om als tekens te zijn voor ons, en ook voor het gebruik van de tijdmeting. Wij
vinden later dat de sterren werden benoemd door God, en dat het allemaal is gedaan volgens
Zijn plan. Wat misschien wat willekeurig lijkt, is het niet. En hemelse tekens zijn er in de
eerste plaats om ons een indicatie te geven wanneer er belangrijke dingen in de geschiedenis
staan te gebeuren.
Maar hier naderen we gevaarlijk terrein. Dit kan voor veel mensen beginnen te klinken als
iets wat lijkt op de moderne astrologie, maar dat is niet het geval. Wat de meeste mensen
vandaag kennen als astrologie is slechts een verbastering van Gods oorspronkelijke
bedoeling. Moderne astrologie doet niet wat in dit boek wel gebeurd. Moderne astrologie is
als een corrupte bijbelse theologie, waarvan het lezen niet in overeenstemming is met de
oorspronkelijke bedoeling en betekenis van de woorden van de Schrift. Dat is ook zo met de
hemelen. God heeft alles met een legitieme reden gemaakt, maar laat het aan de gevallen
mens, met de hulp van Satan, om te verderven en te verbergen wat duidelijk is geschreven
of ontworpen.
Toen Jezus werd geboren, was er een duidelijk teken in de hemel, dat de Wijzen hebben

begrepen. Ze wisten dat de koning van de belofte was geboren in Israël. De Magiërs
kwamen uit het Parthische Rijk, dat een rivaal was van het Romeinse Rijk, waarom Herodes
zo geschokt was door hun bezoek. Deze Magiërs waren afstammelingen van het hof van de
Wijzen waarover Daniel heerste nadat hij Nebukadnezar's droom correct had geïnterpreteerd
en daarmee de Wijzen gered. Met het aan Daniel gegeven inzicht in de Bijbelse Profetie is
het niet verwonderlijk dat deze magiërs wisten wat ze zoeken moesten aan de hemel. Er zijn
verschillende theorieën over wat dit kan zijn geweest, maar de basislijn is dat God een teken
aan de hemel gaf, precies zoals Hij zei dat Hij zou doen in Genesis. Dit was onbesmette
astrologie. Het werd toen verlichte astrologie, bijbelse-astrologie. Het dreef de Wijzen voort,
al die mijlen over buitenlands grondgebied, om Jezus te aanbidden.
Bijbelse astrologie is in overeenstemming met de Bijbel in zijn intentie om de tekens aan de
hemel te tonen. Moderne astrologie past de wensen en plannen van mensen in, en is in strijd
met de Schrift. Bijbelse astrologie past bij het oorspronkelijke ontwerp van de plaats van de
sterren aan de hemel als indicatoren van Gods plan. Er zouden tekens komen voor de komst
van de Koning. De Magiërs waren geen koningen, maar ze stonden bekend als degenen die
koningen kroonden. Het getuigenis van de Wijzen is dat bijbelse astrologie die juist is, Gods
plan zal zien en ervan getuigen. Door te kijken en te begrijpen, waren ze in staat om de tijd
van de geboorte van de Messias te kennen en Hem te zien.
Bijbelse astrologie onderzoekt de namen van de sterrenbeelden en zijn sterren om de
boodschap daarin te vinden. E.W. Bullingers 'The Witness of the Stars', of Joseph Seiss' 'Het
Evangelie in de sterren' zijn twee van dergelijke boeken die Gods plan om de mensheid te
verlossen, uitleggen, zoals het weerspiegeld is in de sterren. De Maagd is het eerste teken en
bevat de sterren die wijzen op de beloofde komst van de Messias. De meest zichtbare ster is
Spica, wat betekent een aar van graan. Het Hebreeuwse woord voor deze ster is Zerah en is
hetzelfde Hebreeuwse woord dat in Genesis 3:15 staat met de betekenis zaad. De beta ster
Zavijava betekent: de schoonheid van de gewenste Heer. Tsemech is de gamma-ster en zijn
Hebreeuwse betekenis is tak, maar dit woord wordt in het Hebreeuws alleen gebruikt in de
Bijbel met betrekking tot de Messias. Een andere ster, Vindemiatrix in het Chaldeeuws,
betekent: de tak die komt, of de zoon, en in het Arabisch is het Al Mureddin, wat betekent:
die zal afdalen, of: die zal heersen. De Maagd is een beeld van de belofte van het zaad van
de vrouw. Dit is een deel van de sterrenbeelden die belangrijke waarheden
vertegenwoordigen in lijn met de Bijbel. Dat is bijbelse astrologie. De vaste sterren die
werden genoemd en het bijbelse verhaal vertellen van de Maagd Maria, tot aan Leo
(Leeuw), de Leeuw van Juda, als de laatste van de twaalf sterrenbeelden van de dierenriem.
De volgende belangrijke punten op de lijst zijn de planeten, die ook bekend staan als
zwervende sterren. De zwervende sterren die zichtbaar zijn, zijn Mercurius, Venus, Mars,
Jupiter en Saturnus. Als we de zon en de maan toevoegen, geeft ons dat zeven lichten. De
volgorde van de week is de volgende: de Zon, de Maan, Mars, Mercurius, Jupiter, Venus en
Saturnus. Elk licht heeft ook zijn betekenis voor de Hebreeën. De Zon verwijst naar
heiligheid, de Maan naar vernieuwing, Mars naar verzoening of oorlog, Mercurius naar een
schrijver, Jupiter naar de Messias, Venus naar heerlijkheid en pracht, en Saturnus naar rust.
Deze betekenisvolle lichten reizen door de twaalf sterrenbeelden van de Mazzeroth of
Dierenriem heen.
De sleutels tot het verstaan van de tekens van de hemel, wat verder dan wat vandaag meestal

beschikbaar is over dit onderwerp, draait om twee dingen. Het eerste is om eenvoudige
dagentellingen te doen vanuit de hemelse gebeurtenissen naar de werkelijke gebeurtenissen
in de geschiedenis. Patronen werden vervolgens waargenomen om aan te tonen dat ze geen
toevallige gebeurtenissen waren. Deze patronen werden vervolgens waargenomen,
optredend in de standaard verhoudingen van de wiskunde. Eén dergelijke verhouding werd
meerdere malen waargenomen en maakte gebruik van pi oftewel het getal dat gekend wordt
in de verhouding van de cirkel tot zijn diameter. Dit fenomeen werd ook waargenomen in
het vorige boek. Deze getallen kunnen de lezer overweldigen en het kan tijd kosten om dit te
verwerken. Soms zijn diagrammen nodig om te begrijpen wat er gaande is, en het is zeer
waarschijnlijk dat er meer van deze waarnemingen zijn, die ook hier over het hoofd worden
gezien. Aangezien meer van deze ratio's en tellingen zijn gevonden, is de waarschijnlijkheid
dat zij toevallig zijn zeer klein. En toch, hoe overtuigend ook, er zal nog steeds geloof nodig
zijn om te geloven dat we aan de vooravond van de Dag van de Heer staan.
Dit wordt vervolgens de olifant in de porseleinkast op deze pagina, en dat is het idee van het
kennen van de dag en het uur van de terugkeer van onze Heer. Een groot deel van de
christenen zal niet letten op de tekens of indicatoren, omdat ze denken dat ze het niet
kunnen weten. De teksten waarop de meesten zich beroepen zijn Jezus' uitspraken dat
"niemand de dag of het uur weet, zelfs de Zoon des mensen niet, maar de Vader alleen"
(Mattheüs 24:36, Markus 13:32). Dit lijkt dan het openen en sluiten van een koffer, en er is
geen verder onderzoek nodig. Maar dat is een vergissing.
In de bovenstaande evangelievermeldingen heeft Jezus nooit verwezen naar de Opname. Hij
sprak alleen maar over de komende Verdrukking en zijn Wederkomst aan het eind ervan.
Direct na het beschrijven van zijn wederkomst zegt hij dat niemand de tijd weet. Dan zegt
hij dat de dagen zijn als de dagen van Noach, waar de één wordt aangenomen en ander
achterblijft, maar dit is niet de Opname. In plaats daarvan is het de scheiding van de
slechten van de geredden, waarbij de slechten worden gebracht waar de gieren zich
verzamelen (Lukas 17: 34-37). Dit is ook in overeenstemming met de apostel Paulus, die de
eerste is die het mysterie (of geheimenis) van de Opname van de Gemeente zal onthullen,
wat ook betekent dat het niet eerder door Christus is geopenbaard. Het is interessant dat er
in het evangelie van Lukas in plaats van het vermelden van het niet kennen van de dag of
uur, de woorden van Jezus staan, dat de mensen moeten waken en bidden dat zij waardig
zullen zijn om aan al deze dingen die gaan gebeuren te ontsnappen - een pre-mysterieuze
code voor de opname vóór de verdrukking (Lukas 21:36).
Toen Jezus de 'eindtijdrede' uitsprak voor zijn discipelen, wisten ze niet wanneer de
wederkomst zou zijn. Maar Jezus gaf hen het teken van Daniël, om de 1260 dagen af te
tellen vanaf de gruwel der verwoesting tot aan Christus' fysieke terugkeer naar de aarde
voor het oprichten van het Duizendjarige Rijk. Het punt is dat Christus spreekt van het niet
weten van de tijd van zijn terugkeer bij de wederkomst aan het eind van de zeven jaar. Maar
als de gruwel der verwoesting zich voordoet, zullen de mensen in die tijd verantwoording
verschuldigd zijn om de tijd te begrijpen. Dit is waarom Jezus dan ook het bevel geeft om
ernaar te kijken, maar wij als de Kerk is ook bevolen om ernaar te kijken, zodat we het ook
daadwerkelijk zouden weten.
Als christenen kijken we uit naar wanneer Christus terugkomt om ons te ontvangen in de
hemel, om te gaan naar waar Hij is, om aan het komende oordeel te ontsnappen (Johannes

14:1-4, Jesaja 26:19-21, Lukas 21:36, 1 Korinthe 15:50-54, 1 Thessalonicenzen 4:16-18,
Openbaring 3:10). Ook kregen we de opdracht om te letten op de komende dag, en ons is
gezegd dat als we niet oppassen, de Heer tot ons zal komen als een dief in de nacht en dat
we niets zullen weten van welke dag of uur het zal zijn (Openbaring 3:3). Als mensen
zeggen dat de Heer komt als een dief in de nacht, is dat alleen voor de mensen die in de
duisternis leven (1 Thessalonicenzen 5:4). Helaas is dat niet het belangrijkste begrip van
deze passages, maar het is heel duidelijk dat wij moeten kijken om te weten. Het beeld van
de dief in de nacht is hetzelfde als die van de Hogepriester of de kapitein van de wacht, die
terugkeert om te zien of de mensen wel op uitkijk staan. Jezus komt als een dief voor hen
die slapen tijdens de wacht. En de gewoonte was dat als zo iemand gevonden werd die sliep,
dan werden hun kleren afgenomen, zodat ze naakt zouden staan en beschaamd (Mattheüs
24:43, 2 Timotheüs 2:15, Openbaring 16:15). De grondlijn is dat we als gelovigen in
Christus uit moeten kijken naar Zijn terugkeer.
Dit kan een moeilijk punt zijn om te overwinnen en te beseffen dat we moeten uitkijken,
zodat we het zouden weten. Openbaring 3:3 lijkt vrij duidelijk, dat we niets weten omdat we
er niet in zijn geslaagd om te zien wat God ons toont door Zijn Woord en Zijn historische
openbaring, en de tekens aan de hemel. Maar waarom zou God niet de belangrijkste tijd die
komt onthullen, terwijl Hij vorige generaties wel waarschuwde over de komende tijden? Is
God veranderd? De gelovigen zijn altijd in staat geweest om de tijd te onderscheiden.
Een laatste sleutel tot de profetische puzzel zijn de Feesten van de Heer. De feesten worden
genoemd: repetities voor wat er komen gaat. Een goed begrip van de feesten zal leiden tot
het begrip dat deze repetities werden vervuld op de dag en het tijdstip van de gebeurtenissen
met betrekking tot de eerste komst van onze Heer. Op Palmzondag reed Jezus op de ezel
Jeruzalem in, op dezelfde dag dat het lam werd geselecteerd voor het Pesach. Inderdaad,
Jezus werd ons Paaslam en werd opgewekt uit de dood op het Eerstelingenfeest.
Jezus ging vervolgens naar de hemel, 40 dagen later, en op Pinksterzondag werd de Heilige
Geest gegeven aan de Kerk. Deze repetities werden vervuld en de resterende drie feesten
wachten nog op hun vervulling, ook op hun exacte dagen.
Inderdaad, God heeft Zijn plan dat wij zouden moeten weten. Jezus weende over Jeruzalem
op Palmzondag, omdat Israël niet wist van de tijd en het belang van die dag. Wat zal Jezus
vinden wanneer hij binnenkort terugkeert op de volgende geplande feestdag?
Aangezien we nu gaan in de richting van de meest besproken tijd in de Bijbel, moet worden
verwacht dat gelijksoortige tekens als in het verleden deze komende gebeurtenissen zullen
inluiden. Tekens aan de hemel zijn al eerder gegeven, dus het staat vast dat ze weer zullen
worden gegeven in de meest kritieke periode van de menselijke geschiedenis. De Schrift is
duidelijk dat er hemelse tekens zullen plaatsvinden op het moment van het einde. We
moeten kijken om te zien wat God ons laat zien. Hij toont ze ons nu.
In onze tijd hebben we tetrads van maansverduisteringen, zonsverduisteringen, kometen, en
planetaire conjuncties gezien. Hoewel we niet veel specifieks vinden over bloedmaantetrads in de Bijbel, moet hun zeldzaamheid en timing de gelovigen leiden tot een meer
bewust worden van de tijd waarin ze leven. Te verwaarlozen wat wordt getoond als
zeldzaam en belangrijk in het verleden, dat zou dwaasheid zijn.

De gelovige moet kijken, maar wel kritisch. Als ons feitelijk een teken in de hemel is
gegeven, in het boek Openbaring zelf, is het echt tijd om daar aandacht aan te besteden. Het
is verrassend hoeveel mensen dit teken hebben verdoezeld en de betekenis hebben verkleind
naar louter symboliek. In plaats daarvan moet dit worden gezien als een knipperde neonlicht
met pijlen, maar het is tot een verduisterd teken geworden door een traditioneel kortzichtig
begrip van dat boek.
Wat dan volgt is een kijkje in wat de hemel ons wil tonen. Met een beetje
doorzettingsvermogen, en met eerder gevonden patronen, wijzen de betekenisvolle
gebeurtenissen naar de zeer nabije toekomst. Wij lijken te naderen tot op het punt van de
Dag van de Heer. Vanuit het standpunt van de sterren alleen al, heeft God een andere getuige
naar deze komende tijd ingesteld. We zijn herhaaldelijk gewaarschuwd.

Hoofdstuk 1

– De Maan-tetrads

De eerste maansverduistering van de huidige tetrad van 2014-2015 vond plaats op 15 april
2014. Voor degenen die het niet kennen, een tetrad is een serie van vier totale
maansverduisteringen op de Feesten van Pascha en Loofhuttenfeest, verspreid over twee
jaar. 15 april 2014 was het op Pascha, dus de volgende eclips is op het volgende
Loofhuttenfeest, en dan herhaalt het zich. Veel mensen zijn benieuwd wat de profetische
betekenis kan zijn. Slechts acht tetrads zijn opgetreden sinds de tijd van Christus. Het
huidige viertal heeft zelfs de aandacht van de mainstream media getrokken.
Wat ervoor zorgt dat mensen zich afvragen over de betekenis van de tetrads, is het feit dat
de laatste twee tetrads optraden omstreeks de tijd dat Israël werd hersteld in 1948, en daarna
ook in de tijd dat Israël Jeruzalem terugkreeg in de Zesdaagse Oorlog in 1967. Gaan we
verder terug in de geschiedenis, dan wordt de volgende dichtstbijzijnde viertal gevonden in
1493-1494, in de tijd van de Spaanse Inquisitie. Na 2015 komt de volgende tetrad over 500
jaar.
Het punt met de tetrads van 1949-1950 en 1967-1968 is, dat beweerd werd dat ze belangrijk
zijn in verband met gebeurtenissen betreffende Israël, hoewel ze niet direct samenvielen op
dagen met gebeurtenissen. Hoe dan ook, zijn er dan belangrijke dagen tussen de eclipsen en
de gebeurtenissen? Tot op heden is er niets aangetoond door andere maantetrad/bloedmaan
voorstanders. Laten we, met dat in gedachten, eens een kijkje nemen naar de wedergeboorte
van Israël.
Op 29 november 1947 passeerde in de VN het Verdelingsplan en dat maakte de weg vrij
voor de stichting van Israël. Op 14 mei 1948 werd Israël uitgeroepen tot een onafhankelijke
natie. De oorlog met de Arabische buren, die onmiddellijk volgde, duurde precies 300 dagen
tot op het hijsen van de Ink (handgemaakte) Vlag op 10 maart 1949 en het einde van de
oorlog. Deze dag werd zeer belangrijk bevonden in 'Israël: het handschrift op de wereld'.
Noot bij dit boek: In het vorige boek vonden we dat vanaf het einde van de
Onafhankelijkheidsoorlog (de 'Ink Vlag' van 10 maart 1949) tot op de zevende dag van de
Zesdaagse Oorlog er 6666 dagen daartussen lagen. Die tijdspanne vanaf de zevende dag
vermenigvuldigd met pi (3,1415...) zal eindigen op de Grote Verzoendag van 2024. Deze
berekening kan ook worden omgedraaid, zodat het hijsen van de Ink Vlag, 6666 maal pi
dagen later is dan de laatste dag van de Hezbollah-Israël Oorlog van 2006. Dus is het
vanaf het einde van die oorlog 6666 dagen tot aan de Grote Verzoendag van 2024.
Echter, zijn tekens er niet om een komende gebeurtenis te laten zien en niet pas volgend op
de gebeurtenissen? Dit is een probleem geweest met het accepteren van de hele
tetradtheorie. Niet alleen dat de verduisteringen er niet mee samenvallen, maar de
verduisteringen van 1949-1950 kwamen zelfs na de gebeurtenissen. Voordat het viertal zelfs
maar begon, bereikte Israël zijn onafhankelijkheid en werd de oorlog gewonnen. Maar
misschien is er hier iets meer dan het oog ziet? En meestal is dat er ook.

Laten we nog eens kijken naar 29 november 1947, toen de VN instemde met het
Verdelingsplan om de vestiging van Israël mogelijk te maken. Tussen deze datum en de
eerste maansverduistering van de tetrad van 1949-1950 zijn 500 dagen of een looptijd van
501 dagen. Dit is intrigerend, maar er is meer. Toen Israël zijn onafhankelijkheid kreeg op
14 mei 1948, kwam 333 dagen later deze zelfde maansverduistering. En vergeet niet, 300
dagen later, toen de oorlog eindigde op 10 maart 1949, was dit 33 dagen voor de
verduistering. Dit is allemaal intrigerend en vergelijkbaar met andere ontdekkingen die zijn
gedaan met betrekking tot bijzondere dagentellingen. Deze dagentellingen bieden immers
een belangrijk patroon dat zich herhaalt bij de resterende tetrads.
Wanneer we deze dagentellingen van 501, 333 en 33 dagen goed bekijken, hadden we al
eerder ontdekt dat het hijsen van de zelfgemaakte vlag op 10 maart 1949 aan het einde van
de Zesdaagse Oorlog op 10 juni 1967, precies 6666 dagen was. Dat is 6666 dagen na het
einde van de ene oorlog tot aan het einde van de andere oorlog. Eigenaardig inderdaad! Het
tijdsbestek van de drie tetrads is ook 66 jaar van 1949 tot 2015. Dit brengt ons naar de
volgende tetrad van 1967-1968.

TETRAD 1949-1950
De eerste verduistering was op Pascha, 24 april 1967. Deze eclips kwam precies zes weken
voor het begin van de Zesdaagse Oorlog. Vanaf het begin van de Zesdaagse Oorlog tot de
laatste eclips van het viertal was het precies 70 weken of 490 dagen. Dit is een nieuw nogal
provocerend aantal dagen tussen een zonsverduistering en een gebeurtenis betreffende
Israël. Er is echter ook nog een ander interessant toeval bij deze tetrad.
Wat de tetrads betreft, omvat elke periode van vier verduisteringen 532 dagen. Van
verduistering tot verduistering is het gewoonlijk 177 dagen. Op 1 april 1969 vond een
andere belangrijke gebeurtenis plaats, toen Israël de Jeruzalemse wijk Development
Company oprichtte om het door oorlog verscheurde Jeruzalem te herbouwen. 1 april 1969

was het eerste Pascha na de voltooiing van de tetrad van 1967-1968. Als we de dagen tellen
vanaf het begin van de Zesdaagse Oorlog tot aan Pascha van 1969, dan was het gelijk aan
666 dagen.
1 april 1969 was ook belangrijk omdat het eveneens 62 jaarweken waren (434 jaar) vanaf
het bevel dat gegeven werd door Suleiman de Grote in het jaar 1535 om Jeruzalem te
herbouwen, en die muren staan er vandaag nog. Dit is als een herhaling van de 70 weken
van Daniël met een bepaalde draai. Zeven jaarweken (49 jaar) van 1969 tot aan de laatste
jaarweek zou betekenen dat de herfstfeesten van 2017 waarschijnlijk het begin zijn van de
70e jaarweek, indien we het vergelijkbare patroon volgen van Daniël 9.
Dus de tetrad van 1967-1968 en zijn 490 dagen lijken te getuigen van deze verbinding met
de toekomstige 70e Week en de voltooiing van een nieuwe 490-jaren-cyclus.
Ook moet worden opgemerkt dat de laatste eclips van 6 oktober 1968 op het
Loofhuttenfeest, waarop de Yom Kippoeroorlog begon, precies vijf zonnejaren later begon
op 6 oktober 1973. Dus de tetrad van 1967-1968 heeft schakels naar alle belangrijke datums
van die tijd in een waarneembaar en niet toevallig patroon. Maar nogmaals, geen van de
gebeurtenissen heeft rechtstreeks met de dagen van de verduisteringen zelf te maken. Dit
kan van belang zijn om op te merken, als we kijken naar de mogelijkheden van de volgende
tetrad welke nu speelt.

TETRAD 1967-1968
Vervolgens gaan we door met 47 jaar vanaf het begin van de laatste tetrad tot het jaar 2014.
Zijn er, of zullen er, bepaalde toevalligheden zijn met de huidige tetrad? De volgende tetrad
die op de feestdagen zal komen, zal niet eerder optreden dan over honderden jaren. Dus elke
verdere betekenis komt terecht op die waarvan we momenteel getuige zijn. Hieraan moet
worden toegevoegd, dat aangezien de tetrads duidelijk een betekenis van een goddelijke
orde hebben, dat niet wil zeggen dat dit een vervulling is van Joël 2:31 en Openbaring 6:12.

Die toekomstige gebeurtenis is er één van een desastreuze natuurramp tijdens de
Verdrukking. De tetrads hebben aangetoond dat ze betekenis hebben en dat het veilig is om
te zeggen dat er toekomstige belangrijke gebeurtenissen komen als we tellen vanaf deze
tetrad. Maar tot dan, kunnen we slechts speculeren tot er een patroon kan worden
aangetoond, nadat de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Echter, er zijn een aantal
interessante vondsten die betekenisvol zijn.
Bij de tetrad van 1949-1950 leken de dagentellingen van 501 en 333 betekenisvol. Als 501
dagen worden geteld vanaf de laatste eclips van 2015, zal men uitkomen op 15 Shewat (11
februari) in 2017 en dit is de dag die bekend is als Rosj Hasjana voor de bomen - Tu
B'Shevat. Deze dag kan nog belangrijker worden in 2017 wanneer men het volgende
bedenkt over de betekenis van dit feest met betrekking tot de amandelboom.
De amandelboom heeft een speciale betekenis voor Tu B'Shevat. Het woord voor "amandel"
is shakeid, wat afkomstig is uit een wortel of bron die betekent: "kijken" of “ontwaken"
(d.w.z.: shakad). De amandelboom is een van de eerste bomen die “wakker" wordt uit zijn
winterslaap… We eten dus amandelen op Tu B'Shevat om de terugkeer van de lente te
vieren. In de Schrift is er een woordenspel met woorden met betrekking tot het gebruik van
"amandelen" en Gods "waakzaamheid" (d.w.z.: trouw):
Het woord van de HEERE kwam tot mij: Wat ziet u, Jeremia? Ik zei: Ik zie een amandeltak.
Toen zei de HEERE tegen mij: Dat hebt u goed gezien, want Ik waak over Mijn woord om
dat te doen. (Jeremia 1:11-12)
( http://www.hebrew4christians.com/Holidays/Winter_Holidays/Tu_B
_shevat/Almond_Tree/almond_tree.html )
Ook als er geen gebeurtenis voorkomt op Di B'Shevat, dan is het nog steeds opmerkelijk in
het tijdschema. Als Daniels 70e Week 40 weken later begint, zien hopelijk zij die uitzien
wat er binnenkort gaat plaatsvinden. Maar zelfs als er velen zijn die nog steeds niet wakker
zijn, God is uiteindelijk waakzaam en trouw aan Zijn eigen Woord en zal het binnenkort
uitvoeren. Terwijl Israël werd verdeeld 501 dagen voor de eerste verduistering van de 19491950-tetrad, komt er een dag van waakzaamheid 501 dagen na de laatste eclips van de tetrad
van 2014-2015. Maar er is meer aan de hand bij deze laatste eclips van 2015 en het is de
enige die kan worden gezien vanuit Israël.
Op 3 november 1878 werd Petah Tikva (een deur van hoop) gesticht als de eerste agrarische
nederzetting in Israël. Het schokkende is dat deze dag 50.001 dagen heeft tussen deze en de
laatste maansverduistering van 2015. Is dit puur toeval? Men moet dit maar niet
gemakkelijk aan het toeval overlaten. De oprichting van Israël en zijn terugkeer is een werk
van God. De verduisteringen zijn wonderbaarlijk getimed en er zijn bepaalde afstanden
tussen dergelijke gebeurtenissen.
Er is een andere dag, die voortvloeit uit deze Loofhuttenfeest-eclips van 2015. Zoals we
hebben gezien dat de 501 en 50.001 dagen in het spel komen, hebben we ook de 33 en 333
dagen gezien. Hoe zit het met 3333? Is het mogelijk om een nieuwe dag van betekenis te
vinden? Als we 3333 dagen verder tellen na de Loofhuttenfeest-eclips van 28 september
2015 komen we op 11 november 2024 - de verjaardag van het einde van de Eerste
Wereldoorlog. Deze dag komt 30 dagen na de Grote Verzoendag in 2024 en is daarmee dag
1290 als 2024 het laatste jaar is van Daniëls 70e Week.

Er is dan een definitief getal dat niet op de onderstaande afbeelding staat. Als we de dagen
tellen vanaf de 66e verjaardag van het Verdelingsplan van 1947 van de VN in 2013, dan
zullen we zien dat het 666 dagen is tot aan de Loofhuttenfeest-eclips van 2015. Het kan ook
worden geteld als 4000 dagen tot aan dag 1290 in 2024.
Dit zijn slechts enkele voorbeelden van toevalligheden die worden gevonden met betrekking
tot de tetrads. Maar er is altijd meer. Ook werd geconstateerd dat met 3333 dagen
teruggeteld van de Loofhutten-eclips in 2015, men komt op 14 augustus 2006. Deze 14e
augustus is de dag van de verjaardag van het einde van de Tweede Wereldoorlog, maar in
2006 was het de dag dat de Hezbollah-Israël Oorlog eindigde. Die oorlog duurde 33 dagen
(deze vondst heeft geholpen om de andere vondsten die zijn gevonden in het vorige boek
over de oorlog van 2006 compleet te maken). Al deze vondsten scharnieren om de
startdatum van die oorlog op 12 juli 2006). Hier hebben we de enige maansverduistering
van de tetrad van 2014-2015, die kan worden gezien vanuit Israël precies tussen Israëls
einde van hun laatste grote oorlog en de einddatum van 1290 dagen en dus het einde van de
laatste oorlog. Twee perioden van 3333 dagen zijn gelijk aan 6666 dagen. Die dagen maal pi
(3,1415...) is ook de exacte tijdsspanne van dagen vanaf de eerste eclips van de tetrad van
1949-1950 tot het einde van de Hezbollah-Israël oorlog van 2006! Deze gelijksoortige
tijdlijn werd ook aangetoond in het vorige boek, en die bestaat tussen de hijsen van de
zelfgemaakte vlag in 1949, het begin van de Hezbollah Oorlog, en de Grote Verzoendag in
2024. In wezen is het een vergelijking waarbij de straal van de cirkel die wordt gebruikt
3333 is. (2pr) + 2r.
Tussen haakjes, tussen 14 mei 2014 (het 66 jarig bestaan) en de Loofhuttenfeest-eclips van
2015 is ook 501 dagen. Het patroon van 501 herhaalt.

TETRAD 2014-2015

De patronen lijken duidelijk op dit punt. De tetrads worden gezet op belangrijke
dagentellingen met intervallen van de gebeurtenissen zelf. Er is echter nog een nieuwe
tetrad die overwogen moet worden, en dezelfde principes zijn hier van toepassing. Zelfs een
tetrad uit de tijd van Columbus kan van invloed zijn op onze tijd. Dit brengt nog meer orde
in de uiteindelijke vergelijking.

TETRAD 2014-2015

Hoofdstuk 2 – De tetrad van tetrads
In het vorige hoofdstuk werd de aandacht gevestigd op belangrijke dagentellingen
aangaande Israël en de drie tetrads van maansverduisteringen die zich hebben voorgedaan
op de feesten van de Heer. De tetrads waar het om ging waren die van 1949-1950 en 19671968, en de huidige van 2014-2015. In plaats van tekens met slechts een relatieve
betrokkenheid tot de gebeurtenissen, hebben de dagentellingen aangetoond dat het iets lijkt
te zijn van een goddelijke orde en van een zeer precieze soort. Zoals bij elke ontdekking is
er altijd ruimte om meer te vinden. Vandaar dat we voor meer betekenis in het
bloedmaanverhaal naar die andere tetrad gaan, die zich in 1493-1494 voordeed.
In 1492 ontdekte Columbus Amerika voor Spanje, maar in 1492 begon ook de Spaanse
inquisitie, wat een nationale zuivering begon van hen die onaanvaardbaar waren voor de
staatsgodsdienst. Met betrekking tot die van Israël, zij waren niet langer welkom, tenzij ze
zich bekeerden tot het katholicisme. De Spaanse inquisitie begon ook op de 9e van Av, dat is
de verjaardag van zowel de dag van de vernietiging van de Tempels van Jeruzalem in 587
voor Christus als die van 70 na Chr. Interessant: 600 dagen na het begin van de Inquisitie
was de derde verduistering van de tetrad op 22 maart 1494. Evenzo was het 777 dagen tot
de laatste eclips van het viertal op 15 september 1494. Het patroon van de dagentellingen is
vergelijkbaar met die van de andere recente tetrads en dat maakt deze tetrad van 1493-1494
klaarblijkelijk significant. Is het een wonder dat de Inquisitie wordt beschouwd als een van
de belangrijkste momenten in de Joodse geschiedenis van de diaspora?

Het belangrijke feit was dat de tetrad van 1493-1494, hoewel ver van ons weg gelegen, ook
van grote betekenis was met betrekking tot Israël. Maar was dat het enige van zijn
betekenis? De tijdspanne die betrokken is bij een tetrad is drie sets van 177 dagen tussen de
verduisteringen. Het totaal is 531 dagen voor de duur van de tetrad. Wat gebeurt er als elke

dag één jaar representeert? Als we 531 jaar toevoegen aan 1493 is het resulterende jaar
2024. Zoals aangetoond, ziet 2024 eruit als het laatste zevende jaar dat de meeste profetie in
de Bijbel vervult.
Verbazingwekkend is dat twee van de verduisteringen in andere tetrads ook konden worden
gekoppeld aan 11 november 2024 door bepaalde dagentellingen. De eerste verduistering van
de tetrad van 1949-1950 was precies 6666 x pi + 6666 dagen voor die datum. De laatste
eclips van de tetrad van 2014-2015 komt precies 3333 dagen vóór diezelfde datum. Deze
datum van 11 november 2024 wijst naar Dag 1290, waarvan gesproken is door Daniël. Dat
is 1290 dagen na het middelpunt van de 70e week van Daniël. Die dag is ook 30 dagen na
de Grote Verzoendag, die het einde van de Verdrukking lijkt te markeren met de terugkeer
van Christus. Misschien moeten we rekening houden met het volgende vers met betrekking
tot dit laatste teken van de zon en de maan:
En meteen na[!] de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de
maan zal zijn schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de
krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. En dan zal aan de hemel het
teken van de Zoon des mensen verschijnen; en dan zullen al de stammen van de
aarde rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van
de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid (Matthëus 24:29-30).
Er is echter nog een andere tetrad die niet verbonden is met de tetrad van 2024 - de tetrad
van 1967-1968. De maansverduistering die zich voordeed op het Loofhuttenfeest in 1968
verscheen precies 490 dagen nadat de Zesdaagse Oorlog begon, wat Daniels 70 weken in
herinnering bracht. Wat "vreemd" is, is dat 20.000 + 490 dagen na deze eclips de datum is
van 11 november 2024. 20.490 dagen leken op zich een beetje verdacht, maar toen ze
verbonden werden aan een vorige periode van 490 dagen, leek het zeer belangrijk, vooral
omdat de 3333 dagen van de huidige tetrad ook een belangrijk getal van dagen voor de
eclips hebben. De Libanon-Israël Oorlog van 2006 eindigde 3333 dagen voor de eclips van
28 september 2015 en die oorlog duurde 33 dagen. Dit kan worden gezien in het schema
hieronder.

Tenslotte lijkt het alsof de tetrads zelf een Tetrad Kwartet vormen, dat verwijst naar
belangrijke gebeurtenissen van Israël, en dat gelijktijdig met elke tetrad, maar dat in het
algemeen, alle vier de tetrads zich vernauwen op dat moment dat het toppunt is van bijbelse
profetie: de oprichting van het Messiaanse Koninkrijk op aarde. Is dit wat de getallen
onthullen? Voor deze auteur lijkt het zo te zijn. Elke persoon zal zelf moeten beslissen over
de aannemelijkheid van deze conclusies. Zelfs voor degenen die dit verdacht blijven vinden,
zou het verstandig zijn om de mogelijkheid dat we er dichtbij zijn, te overwegen. Overweeg
de zaak zorgvuldig.
Extra opmerking:
De oorlog met Israël van 2006 begon (120x120 -120) dagen vanaf de dag dat Israël de
Tempelberg innam op 7 juni 1967. De oorlog begon 120 dagen voor 17 Heshvan in 2006,
dat dezelfde dag is waarop de zondvloed van Noach begon. Die dag kan ook worden
uitgedrukt als 40 jaren van 360 dagen vanaf 7 juni 1967. 4000 dagen vanaf 17 Heshvan
2006 komt uit op 1 Heshvan 2017, wat 30 dagen na het Bazuinenfeest van 2017 lijkt te zijn,
maar 30 dagen voor de mogelijke start van de 70e Week van 2520 dagen.

Hoofdstuk 3 – Het grote teken
En er verscheen een groot teken in de hemel:
een vrouw, bekleed met de zon,
en de maan was onder haar voeten
en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren.
En zij was zwanger en schreeuwde het uit in
barensnood en in haar pijn om te baren
Openbaring 12:1-2
Enkele maanden geleden ging het verhaal rond dat de eerste verduistering van de tetrad van
2014-2015 de mogelijke start was van de Verdrukking. Dit komt omdat de eerste eclips
bijna 1260 dagen kwam voor de komst van een teken dat ziet op de vervulling van
Openbaring 12. Er werd geconcludeerd dat dit teken op 23 september 2017 mogelijk het
midden zou zijn van de Verdrukking, waarbij de Verdrukking loopt van april 2014 tot april
2021. Deze theorie scheen niet te kloppen, omdat het midden van de zevenjarige
verdrukking het tegenovergestelde seizoen moet zijn om met de herfstfeesten de 70e week
af te sluiten en de Feesten van de Heer te vervullen. Verder kan het nu buiten beschouwing
worden gelaten, omdat we niet in de verdrukking zitten en de verduisteringen voorbij zijn.
Echter, het hemelteken zelf op 23 september 2017 ziet eruit als het teken in Openbaring 12.
Het is dus tijd om ons op dit teken te richten en te zien hoe het past in de komende eindtijd.
Rechts: Het sterrenbeeld van Openbaring 12
op 23 september 2017
Openbaring 12 komt direct na de afsluiting
van de zevende bazuin, wat tevens het einde
is van de zeven jaar verdrukking. Met
hoofdstuk 12 springen we weg uit die tijd
naar een beeld van totale oorlog door satan
tegen Israël en de Messias. De vrouw is Israël
en de twaalf sterren zijn de twaalf stammen
van Israël. De parallelle droom van Jozef
over de maan en de zon, vertegenwoordigden
ook zijn moeder en vader (Genesis 37:10), en
zoals we later leren in Openbaring 12, is het
kind de Messias. Dit teken wordt uitgebeeld
aan de hemel op 23 september 2017 als de
zon in Israël ondergaat. Die dag is 3 Tishri en
het Vasten van Gedalja.
Het teken van Openbaring 12 is een beeld van
Israël en de Messias, en het is nog steeds een
groot teken in de hemel, een letterlijk teken.
Het moet worden beschouwd als een teken

van grote betekenis. Het probleem is dat sommigen dit teken hebben gezien als gerelateerd
aan het midden van de Verdrukking. De reden dat dit is gedaan, is vanwege de context met
de draak (satan), die uit de hemel wordt gegooid om Israël gedurende 1260 dagen (3,5 jaar),
tot het einde van de 70e Week, te vervolgen.
Echter, dit teken is breder van opzet, omdat het ook verwijst ook naar de geboorte van
Jezus, meer dan 2000 jaar geleden.
Sommigen hebben zelfs geprobeerd om te zeggen dat dit teken werd uitgebeeld op het
moment van de geboorte van Christus, maar de planetaire aspecten die naar voren werden
gebracht van die tijd, komen niet overeen met wat er gebeurt in 2017 en waarover
gesproken wordt in Openbaring 12.
Voor degenen die dit werk volgen, er was een belangrijke ontdekking acht jaar geleden, over
de Grote Piramide en de hemelse uitlijning, die slechts drie dagen eerder valt op 20
september 2017 (3). Het lijkt nu bijna komisch dat het grote teken van Openbaring 12 werd
gemist destijds, vanwege de focus op drie dagen eerder. Maar die bevinding, samen met dit
teken van Openbaring 12, vormen samen wat nu een van de belangrijkste dagen in de
toekomstige geschiedenis lijkt te worden. Die dag staat bekend als het Bazuinenfeest, Yom
Teruah (het ontwaken van de bazuin), de Dag van Geroep, de Dag van de Opstanding, de
Kroningsdag, en de laatste bazuin.
Men gelooft dat deze dag de dag is van de transformatie van de dode en levende heiligen op
het moment dat bekend staat als de Opname. Het Bazuinenfeest of Rosj Hasjana ligt in het
midden van deze tekens van 2017.
Noot 3: De ontdekkingen van de Grote Piramide zijn beschreven in hoofdstuk 21, "De
voorzegging in Steen", in het boek 'Israël: het handschrift op de wereld'. Dit hoofdstuk gaat
in op de Christus hoek van 26,3 graden van de Grote Piramide ten opzichte van de stad
Bethlehem en uitbreiding met die hoek. Die hoek is ook de hoek van Regulus en Venus in
de conjunctie op 20 september 2017 boven de horizon wanneer de Orion ster, Al-Nitak, op
de meridiaan staat bij zonsopgang. De Grote Piramide is de ster van Al-Nitak. Deze
uitlijning vindt plaats op Giza, op de ochtend voor de start van het Bazuinenfeest en er is
geen replicatie gevonden. De hoek van 26,3 graden is ook de hoek van de stijgende en
dalende doorgangen aan de binnenkant van de Grote Piramide.
Het teken van Openbaring 12 heeft veel details en veel gemeenschappelijke gebeurtenissen,
maar het is toch ongewoon als alles in elkaar wordt gezet. Het eerste deel van het teken is de
vrouw, bekleed met de zon. Dit gebeurt elk jaar, maar het vernauwt zich in de tijd rond de
herfst-equinox op dit moment in de geschiedenis. Die vrouw wordt vertegenwoordigd door
'de Maagd'. Ze is gekleed met de zon van half september tot begin oktober. Op 23 september
2017 voldoet het aan deze eisen.
De volgende eis is dat de maan moet staan onder de voeten van de Maagd. Met de zon in
Maagd en haar voeten naar het oosten, moet de maan een paar dagen na de nieuwe maan
zijn. Omdat de Hebreeuwse kalender een maankalender is, en het Bazuinenfeest (21
september 2017) op de nieuwe maan is, staat op 23-25 september de maan in de juiste
positie. Dit gebeurt elk jaar op de Hebreeuwse kalender zolang de nieuwe maan zich niet te
vroeg of te laat voordoet in verband met de Equinox, wat de zon te hoog of te laag in 'de
Maagd' zou brengen. Hier is het perfect. Dit vereiste van de maan en de zon versmalt het tot
een paar dagen in bepaalde jaren. De overige delen van het teken moeten dan samenvallen

met die keer als we in staat zijn om dit teken observeren.
Op 23 september 2017 zijn er vier planeten in de omgeving die het teken en de ultieme
uniekheid voltooien. Mercurius, Venus, Mars, Jupiter spelen hun rol. Boven het hoofd van
de Maagd is het sterrenbeeld Leeuw. In de Leeuw staan daar op dat moment Mars, Venus en
Mercurius. Met de Leeuw als een constellatie van negen sterren, maken de drie dwalende
sterren (planeten) er twaalf van op dat moment. Dus de krans van twaalf sterren boven de
vrouw. De drie planeten die op dat moment in Leeuw staan, met alle andere voorwaarden,
maken dit zeldzaam. Gecombineerd met het laatste stukje van het plaatje hieronder, maakt
dit teken het heel moeilijk, om niet te zeggen bijna onmogelijk, om het te repliceren in de
nabije tijd waarin we leven. Hoe zeldzaam is dit? Een zoektocht 150 jaar vóór en 150 jaar
na 23 september 2017 gaf geen andere resultaten.
Mark Chiswell doorzocht 7000 jaar geschiedenis, 6000 jaar terug en 1000 naar voren, om
slechts uit te vinden dat dit alleen het geval is in 2017.
Noot: Mark Chiswell schreef emails naar deze auteur en deelde zijn bevindingen met
betrekking tot dit teken. Mark Chiswell construeerde een spreadsheet om de geschiedenis en
de toekomst af te stemmen die zou kunnen passen op Openbaring 12.
Zie http://bit.ly/1rRoKVc
Hij maakte ook een video van zijn ontdekkingen: http://bit.ly/1qTwrLs
Het laatste stukje van het teken is Jupiter. Jupiter was bij de Joden bekend als de planeet van
de Messias. Jupiter komt in het teken van de Maagd op 27 augustus 2016, wat samenvalt
met een nauwe samenstand met Venus. De volgende soortgelijke nauwe samenstand met
deze twee helderste planeten is 49 jaar later. Jupiter zelf komt in Maagd ongeveer elke 12
jaar. De conjunctie van 27 augustus 2016 komt op precies 400 dagen voor Jom Kippoer in
2017. Jom Kippoer beëindigt altijd Teshuvah, dat is de 40-dagentijd van berouw. Markeren
Jupiter en Venus een tienvoudige toepassing, die nodig is op dat moment?
Jupiter staat dan die 400 dagen in Maagd. Terwijl het teken van Openbaring 12 wordt
gevormd op 23 september 2017, is Jupiter in de schoot van de Maagd, en staat op het punt
geboren te worden. Vergeet niet, de betekenis van Verdrukking verwijst naar de periode van
de weeën voor de geboorte. De wereld gaat door een periode van baren, wat zal resulteren in
het Messiaanse Koninkrijk. Dit teken spreekt over die komende zeven jaar - de ergste in de
menselijke geschiedenis. We hebben echter gewaarschuwd en God zal hen verlossen die hun
vertrouwen in Christus hebben gesteld door ze naar de hemel te brengen vóór de zeven jaren
beginnen.
Voor degenen die deze kans missen, zal Gods genade er nog steeds in overvloed zijn,
namelijk voor degenen die veranderen en geloven dat Jezus Christus de Verlosser van de
wereld is, maar zij zullen de Verdrukking moeten verduren.
Jupiter verblijft meer dan 400 dagen in de Maagd. Het is provocerend dat zes dagen voor
wat lijkt op het begin van de 2520 dagen van de Verdrukking, Venus en Jupiter een andere
conjunctie maken (maar die niet zichtbaar is als gevolg van de zon) op 13 november 2017.
Dit is 444 dagen vanaf de conjunctie van 27 augustus 2016. Is het per ongeluk dat Jupiter
het sterrenbeeld Maagd verlaat wanneer de Verdrukking zal beginnen? Het volgende teken
in de Mazzaroth (Zodiac) zijn de weegschalen van het Weegschaal-oordeel. Het wordt
allemaal in lijn gezet op het juiste moment.

Maar laten we teruggaan van het teken van Openbaring 12 naar de dag van de eerste
maansverduistering van de Tetrad van 2014-2015. Deze eclips van 15 april 2014 deed zich
voor op een bepaalde plaats in de hemel. Als een tijdsmarkering die verwijst naar het teken
van Openbaring 12, moet het ook een betekenis hebben. Deze verduistering op Pascha 2014
heeft plaatsgevonden vlak naast de ster Spica in het sterrenbeeld Maagd. Jezus' eigen
lichaam werd opgeofferd voor ons op Pesach. Hij was het zaad van de vrouw. Hij was de aar
van het graan die moest sterven, zodat het leven kan geven in overvloed. Spica in het
Hebreeuws wordt Zerah, en betekent "zaad" - het zaad van de vrouw. Het is hetzelfde woord
als we vinden in de beloften van Genesis. Het is passend, aangezien dit teken van de
maansverduistering wijst naar het teken van Openbaring 12, dat spreekt van de geboorte van
de Messias, maar ook naar het noodzakelijke tweede deel van Jezus' terugkomst naar de
aarde.
Met een interval van 1260 dagen tussen de tekens (inclusief de telling van 15 april 2014 tot
25 september 2017), lijkt het logisch dat de dagentelling een deel van de Verdrukking zou
vertegenwoordigen. Maar dat kan niet meer, tenzij men wil geloven dat we nu in de
verdrukking zijn, maar dat zijn we niet. Echter, dit teken, dat rechtstreeks uit Openbaring 12
komt en verschijnt aan de hemel van 23 september tot 25 september, kan niet worden
genegeerd. Als we dit teken in de context plaatsen met alle andere tekens en berekeningen
die hier worden gepresenteerd, lijkt het erop dat dit teken beter kan wordt begrepen als een
waarschuwing voor de Verdrukking die binnenkort zal beginnen.
De conclusie in het lopende onderzoek is dat het lijkt alsof de opname zal plaatsvinden op
het Bazuinenfeest 2017, dat zou vallen op 21 september. Die dag is ingeklemd tussen de
tekens van de Grote Piramide en Openbaring 12. Als de Verdrukking eindigt op de Grote
Verzoendag 2024, dan is 2520 dagen terug vanaf die dag: 19 november 2017. Het teken van
Openbaring 12 komt dan 57 dagen voor de Verdrukking. Deze kloof komt overeen met de
kloof tussen het einde van Daniëls 69 weken op Palmzondag, en het begin van de Gemeente
op Pinksteren.
Het teken van Openbaring 12 is zinvol als een teken dat ons waarschuwt dat de verdrukking
komt, net zoals is afgebeeld in het teken met de maagd (Israël) om door verdrukking te
gaan. Voor de Gemeente is onze tijd dan heel kort. De vereisten van het teken maken het
uiterst zeldzaam, waardoor 2017 het enige jaar is waarin het samenvalt met de laatste
generatie. Als standaard moet het een teken zijn dat aan de verdrukking voorafgaat. En
tekens moeten een waarschuwing zijn van wat er binnenkort komt. Maar al te vaak wordt
het hemelse teken van Openbaring 12 verdoezeld en niet gezien als een feitelijk zichtbaar
teken dat kan worden waargenomen. Het gebeurt over iets meer dan twee jaar. Het is tijd om
er klaar voor te zijn…
Extra opmerking:
Met het doorstuderen over de positie van Jupiter tussen de sterren, was er iets anders dat
zich presenteerde. Op de 9e van Av 2024 zal Jupiter in het teken van de Stier staan. Het zal
tussen de hoorns staan. De gemeenschappelijke Hebreeuwse naam voor Taurus is Shur, wat
kan betekenen zowel "komende" als "regeren", of met andere woorden, "de komende
rechter". Kortom, de Stier vertegenwoordigt de komende gouverneur, Jezus Christus met
zijn gemeente (betekenis van de Pleiaden, welke in de Stier staat).

Op de dag die bekend staat om de Joodse rouw als
gevolg van het aantal rampen die op deze dag zijn
gekomen, komt Mars in conjunctie met Jupiter tussen
de hoorns. Mars is in het Hebreeuws: Ma'adim, wat
betekent de Adam, de Rode, of de Zoon des mensen.
Op deze dag, zo wordt aangenomen, zullen er 60
dagen van de Verdrukking worden overgelaten. Dit
teken lijkt te spreken van de tijd dat Jezus binnenkort
zal terugkeren om de Verdrukking te beëindigen,
samen met de Gemeente die hem vergezellen zal.
Er zijn nog de laatste sporen van de sterren die uit de
lucht vallen, en de maan en de zon die gelijktijdig
verduisterd worden. Hier moet ook worden bedacht
dat op de 9e van Av in 1994 de komeet ShoemakerLevy werd waargenomen, die insloeg op Jupiter, wat
veel angst veroorzaakte over de gevolgen van een
dergelijke botsing voor de aarde. De 9e van Av 2024
zal het 110 jaar geleden zijn vanaf het begin van de
Eerste wereldoorlog, en 30 jaar na Shoemaker-Levy.
En meteen na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de
maan zal zijn schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de
krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden.
En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen; en dan
zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des mensen
zien, als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid.
Mattheüs 24:29-30

Hoofdstuk 4 – De zonsverduisteringen

In het vorige hoofdstuk, over het Grote Teken van Openbaring 12, werd een verbinding van
400 dagen met Jom Kippoer 2017 gevonden via een conjunctie, een samenstand, van Venus
en Jupiter op 27 augustus 2016. Er is echter nog een teken om op te merken. Dat is de
zonsverduistering van 21 augustus 2017. Vanaf deze verduistering is het 40 dagen tot aan
Jom Kippoer 2017, dat op 30 september valt. Vóór de moderne Hebreeuwse kalender was
het 40 dagen van 1 Elul tot aan de Grote Verzoendag (Jom Kippoer), en dit staat bekend als
de Periode van Berouw. De Moderne Hebreeuwse kalender geeft ons 39 dagen van 1 Elul
tot Jom Kippoer. De totale zonsverduistering van 21 augustus 2017 begint in wezen deze
traditionele 40 dagen Periode van Berouw.
Conjunctie Venus en Regulus
Het diagram rechts toont het ogenblik
van de verduistering van de zon in het
hart van Leeuw (Leo) naast Regulus.
Dertig dagen later zal Venus in
conjunctie staan met Regulus, net voor
het Bazuinenfeest.
Een totale zonsverduistering juist vlak
voor 1 Elul gebeurde het laatst op 11
augustus 1999.
De volgende totale zonsverduistering na
2017 omstreeks de tijd van 1 Elul is op
12 augustus 2026.
Echter, alleen de eclips van 2017 is
naast Regulus.
Sinds de wedergeboorte van Israël in
1948 is er geen andere totale
zonsverduistering opgetreden naast
Regulus (de ster van de Koning), als de
start van de Periode van Berouw.
Dit teken voegt zich bij de matrix van
tekens van dit moment.

Eén van de problemen om dit teken direct mee te nemen, was het feit dat het niet zichtbaar
zou zijn in de gebieden van de Bijbel. Zoals aangegeven op de kaart hieronder, is het
grotendeels beperkt tot het Amerikaanse grondgebied.

Echter, de locatie van de eclips in de buurt van Regulus lijkt een van de meest belangrijke
details van het teken zijn. Hoe dan ook, na het uitkomen van het boek van Jonathan Cahn,
“The Harbinger”, is maar al te vaak het belang van Amerika afgewezen. Amerika was een
natie die gesticht is door christenen voor religieuze vrijheid, wat de wereld heeft laten
profiteren van zendingswerk. Is het niet passend dat bij het sluiten van de periode van de
Kerk, deze eclips een teken is met een impact naar de omgeving die belangrijk is geweest
voor de Kerk aan het einde? Immers, het lijkt erop dat na de Opname van de Gemeente de
zwakke of nalatige bondgenoten van Israël zullen worden beoordeeld door God in Ezechiël
38-39. Voor de mensen in Amerika kan het een bijzonder kritieke tijd zijn om zich te
bekeren, aangezien het erop lijkt dat het nog slechts enkele dagen verwijderd is van het
ontvangen van het oordeel, zelfs nog vóór de 2520 dagen van de 70e Week zullen zijn
begonnen. Zij die in deze tijd leven en niet hebben geloofd in de Heer Jezus Christus,
zouden er goed aan doen zich te bekeren en in Hem te geloven. Anders zullen ze worden
achtergelaten en de komende Dag des Heren moeten doormaken.
De Periode van Berouw is de oproep om zich te bekeren voor de Dag van de Heer. De
Joodse traditie zegt dat degenen die zijn geschreven in het boek des levens (de geredden)
zullen worden opgewekt op het Bazuinenfeest. Zij die geen beslissing genomen hebben en
de kwaden hebben de tijd om zich te bekeren in deze tijd van oordeel, die eindigt op de
Grote Verzoendag. De periode tussen het Bazuinenfeest en de Verzoendag is representatief
voor de zeven jaren van de Verdrukking. Het is heel passend dat een eclips met een
zodanige betekenis plaatsvindt in de tijd van de Periode van Berouw. Het ziet eruit als een
nieuw teken dat wijst naar de betekenis van 2017, als het tijdstip dat de zeven jaren
beginnen vóór Christus zijn koninkrijk op aarde vestigt.

In het onderstaande schema worden de perioden van 444, 400 en 40 dagen weergegeven. De
periode van 40 dagen is zojuist besproken. De periode van 400 dagen biedt een tienvoudige
aftelling naar Yom Kippoer van 2017. Het is ook interessant dat we hier het getal 444 zien.
Andere dupliceringen zijn ook als dusdanig aangetroffen, zoals die met 3 en 6 bij de
ontdekkingen met betrekking tot de maan-tetrads. Hier is het het getal 4. Het is dan des te
schokkender om de duplicaten van 8 te vinden. Dit houdt een nieuwe nog toekomstige
zonsverduistering in.

Er is nog een nieuwe totale zonsverduistering aan de horizon gekomen die op 20 maart 2015
plaatsvindt. Ingeklemd tussen de maansverduisteringen van de huidige tetrad, treedt deze op
net voor het begin van het religieuze nieuwe jaar op 1 Nisan (21 maart). Deze eclips zal
zichtbaar zijn boven de Noord-Atlantische Oceaan (de Faeröer-eilanden - een vissers
economie) en zal plaatsvinden in het sterrenbeeld Vissen. Vissen spreekt van het volk van de
Verlosser, of ons. Het is een zonsverduistering die optreedt 888 dagen voor de Periode van
Berouw in 2017.
888 is het getal van de naam van onze Verlosser in het Grieks: Jezus (Jesous). Consistent
met de andere patronen die gezien worden met deze tekens, is het toch geen verrassing dat
een nieuwe 88 dagen na de 888 dagen komen tot de dag dat de telling van de 2520 dagen
lijkt te beginnen?
De eclips van 2015 is ook belangrijk omdat die zal worden gezien vanuit de Noordpool,
wanneer de zes maanden van duisternis eindigen op de Equinox. Deze situatie maakt dit tot
een zeer zeldzame gebeurtenis. Niet alleen treedt deze eclips op in het beeld van de Vissen,
maar gezien vanaf de Noordpool zou men in staat zijn om de koningsster Regulus te zien bij
het oversteken van de meridiaan met de zonsverduistering op 153 graden afstand. Dat maakt
dat de volgende zonsverduistering in 2017 naast deze Regulus eveneens op 153 graden
afstand staat. Ja, dat is het aantal vissen uit Johannes 21. Maar de zeldzaamheid van deze
verduistering op dit moment, en op die locatie, brengt een andere schokkende vondst.

Een dag bestaat uit een periode van licht en
duisternis, gewoonlijk 24 uur. Echter, op de
Noordpool is een dag van licht en duisternis
een jaar. Dit omdat het een halfjaar lang in
duisternis is en zes maanden in het licht.
Jaren worden dan dagen in de zin van de
definitie. Als we aftellen naar de periode van
zeven jaar die deel uitmaakt van de 70e
week van Daniël, dan lijkt het erop dat die
zeven jaren beginnen in 2017. Hier is dan
nog een interessante parallel. Hoeveel van
deze jaren van een dagperiode zijn er vanaf
Daniels profetie van de 70 weken in 539
voor Christus tot 2017 AD? Die tijd is 2555
jaren, maar wanneer dat omgezet wordt naar
2555 dagen worden het zeven jaren (7 x
365) vanuit het perspectief van de
Noordpool. Het is dan "zeven jaar" tot aan
de laatste zeven jaar van Daniel. De
zonsverduistering van 2015 wijst naar de
belangrijkste elementen en dagen van 2017.
Noot: Charles Saffell droeg bij aan het
onderzoek door middel van correspondentie
met betrekking tot het uitzicht en het perspectief vanaf de Noordpool met betrekking tot de
153 graden en de periode van zeven jaar. Zijn bevindingen zijn te vinden op
Joybysurprise.com.
Maar dat is nog niet alles met deze eclips van 2017. Vanaf 20 maart 2015 is het 918 dagen
tot het teken van Openbaring 12 op 23 september 2017. Dat kan worden onderverdeeld in
zes perioden van 153 dagen. Dit lijkt belangrijk omdat deze verduistering ook 153 graden
van Regulus, de ster van de Koning, voorkomt. Er is ook een ander interessant getal
gekoppeld aan de eclips van 20 maart 2015, dat later zal worden worden toegelicht en
betrekking heeft op 153.
Het jaar 2015 heeft een andere datum van belang. Jom Kippoer 2015 blijkt 2520 exacte
weken van 7 juni 1967 toen Israël de Tempelberg veroverde. Dit kan ook worden uitgedrukt
als 49 jaren van 360 dagen. De oorspronkelijke tetradtheorie dacht dat Jom Kippoer 2015
het eindpunt van de Verdrukking zou zijn. Dat is nu onmogelijk. Echter, bij het tellen van
deze dagen ligt Jom Kippoer 2015 exact 700 dagen voor 1 Elul 2017 en de Periode van
Berouw. Wat Jom Kippoer 2015 zou kunnen inhouden, als het iets is, is open voor discussie,
maar er is geen sluitende conclusie in een ingekorte versie van de 70e Week.
Nog een andere opmerking, er is ook nog een andere totale zonsverduistering op 9 maart
2016. 490 dagen vanaf deze eclips is het de 17e van Tammuz 2017…

Zijn al deze uitlijningen bij toeval? De zonsverduisteringen lijken samen met de
maansverduisteringen allemaal te wijzen in de richting van hetzelfde jaar: 2017. Dit jaar
beschikt over unieke tekens, wat lijkt het begin van de zevenjarige Verdrukking te markeren.
De patronen lijken ook duidelijk, maar er is nog steeds geloof nodig om te geloven. Terwijl
dit wordt geschreven en ontdekt, is het ook de 17e van Tammuz op deze dag (2014). Hoe
provocerend, Israël heeft net een intense week van raketaanvallen afgewerkt met op
wonderbaarlijke wijze zonder doden tot die dag. Eén van de laatste testen van de Gemeente
zal waarschijnlijk zijn het handelen en zegenen van Israël. Zullen we goed omgaan met de
fakkel of niet? Veel hangt af van de vraag of de Gemeente zijn plaats in Gods plan goed
begrijpt en uitkijkt naar de Dag.
Extra opmerking
De 2017-eclips in heel Amerika met mogelijk het einde van de Kerk is provocerend. Toen
9/11 plaatsvond, leek het alsof Gods bescherming over deze natie werd verwijderd. Het feit
dat de locatie van 9/11 naast de kerk lag waar onze grondleggers hebben gebeden na hun
eerste vergadering, werd duidelijk aangetoond in het boek 'The Harbinger'. Jonathan Cahn
denkt dat er iets van economische betekenis zou kunnen gebeuren richting Amerika op 29
Elul 2015, dat is 13 september. Op deze dag is er ook een gedeeltelijke zonsverduistering,
maar die is niet zichtbaar vanuit de Verenigde Staten. Echter, 7 juni 1967 heeft bewezen een
significante dagtelling te zijn die daaruit voortvloeide. Op 11 september 2017 zal het 18.360
dagen zijn vanaf 7 juni 1967. Dit is 51 jaren van 360 dagen of 153 x 120 dagen. Dit werd al
eerder besproken in mijn eerste boek. Die 11 september komt ook in deze tijd op en kan een
nieuwe aanwijzing zijn voor de verdere ondergang van de Verenigde Staten, gelijk met de
tijd dat de tijd voor de Gemeente zal eindigen. Volgens de oorlog in Ezechiël 38-39 - als de
Verenigde Staten een van de leeuwen van Tarsis is - zal het op dat moment niets
substantieels doen om Israël te helpen.
Echter, Israël zal de hulp krijgen van iemand die veel beter is. Israël zal zegevieren door
middel van God alleen, en velen in Israël zullen beginnen om het licht te zien. Israël zal zijn
Gideon-moment krijgen, zoals men het kreeg in zijn oorlogen sinds ze werden hersteld.

Hoofdstuk 5 – Het vissen-thema
Het is al eerder opgemerkt dat de totale
zonsverduistering komt op 20 maart 2015. Dat is
888 dagen voor de Periode van Berouw in 2017 (1
Elul - 23 augustus). Deze eclips komt in het midden
van de lopende maantetrad die zich voordoet op de
Feestdagen van de Heer in 2014 en 2015.
Deze zonsverduistering komt ook in het sterrenbeeld
Vissen, net voordat het religieuze nieuwe jaar begint
op 1 Nisan (21 maart). Echter, er is nog een andere
gebeurtenis aan de hemel, die het Vissen-thema
herhaalt en een soortgelijke aftelling volgt.
Op 22 februari 2015 zal er een conjunctie zijn van
Mars en Venus in het sterrenbeeld Vissen. Deze
samenstand zal plaatsvinden op bijna dezelfde plaats
als de zonsverduistering van 20 maart en slechts
zesentwintig dagen later. De computermodellen
rechts tonen de gelijkenis aan. Maar betekent dit ook dat de gebeurtenis een andere
bijzondere dagentelling onthult?
Vanaf de totale zonsverduistering van 20 maart 2015 werd gevonden dat deze niet alleen
888 dagen duurde tot aan de Periode van Berouw,
maar ook nog 88 dagen tot aan de begindag van
Daniels 70e Week. Dit is omdat 19 november 2017
komt 2520 dagen voorafgaand aan de Grote
Verzoendag van 2024. Als we de dagen tellen van het
andere Vissen-thema in de Mars en Venus conjunctie,
dan komt die dag verrassenderwijs 1000 dagen voor
de aanvang van de 2520 dagen. Is dat gewoon een
interessant toeval? Of is het weer een ander stukje
van een ontzagwekkend gebouwde puzzel die
verwijst naar 2017?
Vissen spreekt van de Verlosser van het volk. 888 is
het getal van de naam van onze Verlosser in het
Grieks: Jezus. Verder is er deze conjunctie van Mars
(oordeel) en Venus (Messiaanse pracht) 1000 dagen
voor de start van de 2520 dagen van de 70e week van
Daniël.
Kunnen deze 1000 dagen wijzen op het feit dat de
Dag van de Heer dan zal beginnen op dat moment,

een dag die een equivalent is van niets minder dan 1000 jaar? Immers, de grote verdrukking
en de regering van de Messiaanse vrede zijn allemaal onderdeel van de Dag van de Heer.
Dit werd gezien als de zevende dag van de sabbatsweek van 7000 jaar.
Deze unieke dagentellingen richten de focus op wat lijkt het begin te zijn van de 70e week
van Daniël. Het is de conclusie van deze auteur dat deze tijd niet is begonnen met een
vredesverdrag, bevestigd door de Antichrist. In plaats daarvan wordt het verbond met
Abraham bevestigd door onze Heer, wanneer Hij Israël verlost uit de oorlog van Psalm 83
en Ezechiël 38-39. Als God Israël zal redden, dan zullen hun ogen worden geopend en dan
zullen velen in Israël zalig worden. De 144.000 Joodse mannelijke en maagdelijke getuigen
zullen getuigen van dat feit. Zelfs een bredere reikwijdte van Israëlieten zal geloven en
volgen wat onze Heer heeft geopenbaard om te helpen bij de bescherming door deze ergste
periode van de menselijke geschiedenis heen. Het zal echter niet tot het einde van de zeven
jaar zijn dat al de Israëlieten die dan leven, zullen geloven in hun Messias.
Met de timing van al deze gebeurtenissen en de escalatie van andere, is de tijd van de Kerk
ten einde. Op het einde moeten we in staat zijn het einde te hebben gezien, en de hemelen
lijken hierbij een factor te zijn. Blijf letterlijk naar boven kijken!

Hoofdstuk 6 – Jupiter en Venus
Op 18 augustus 2014 kwamen Jupiter en Venus
binnen 0,3 graden bij elkaar in het sterrenbeeld
Kreeft. Deze auteur was getuige van de gebeurtenis
zonder het te weten dat het zou gaan gebeuren. Soms
heeft vroeg opstaan en naar buiten gaan zo zijn
voordelen.
Net voor de zon opkwam, waren de planeten dicht bij
de horizon en het kostte een dubbele waarneming om
mij ervan te verzekeren dat het niet een
tegemoetkomend vliegtuig was. Aangezien ik bezig
was met de Jupiter-Venus conjunctie van 2016,
betekende dit dat het tijd was om te zien of er
mogelijk een verband met een profetisch scenario zou
kunnen zijn.
De eerdere studie van een Jupiter-Venus conjunctie
was gericht op 27 augustus 2016. Deze komende
conjunctie zal een zeldzame afstand hebben van
slechts 0,06 graden. Gevonden werd dat het zal
plaatsvinden 360 dagen voor de totale
zonsverduistering in Leeuw op 21 augustus 2017. De dagentelling vanaf de conjunctie op 18
augustus 2014 tot die op 27 augustus 2016 geeft 740 dagen. Ergo, de dagentelling vanaf 18
augustus 2014 tot de zonsverduistering in Leeuw is precies 1100 dagen. Het zal dan nog 30
dagen duren tot het teken van de Grote Piramide. En dan nog een dag tot het Bazuinenfeest
van 2017. Dat brengt het aantal op 1131 dagen, en dat lijkt misschien een nevelig getal,
maar misschien ook niet.
1131 dagen is merkwaardig omdat het overeenstemt met een ander getal, gebruikt voor de
verhouding van pi (1131 gedeeld door pi is gelijk aan de lengte van het maanjaar). Het bleek
dat 1131 gedeeld door pi (3,141592654) gelijk is aan 360 (360,0084813). Niet alleen is 360
de lengte van het jaar dat te vinden is in de Bijbelse profetie, maar het is ook de tijd tussen
de nauwe samenstand van Venus en Jupiter in 2016 en de totale zonsverduistering in Leeuw
in 2017. De betekenis van deze tekens werd al eerder vastgesteld. Het Kreeft-teken in 2014
heeft banden met de andere tekens en het Bazuinenfeest in 2017 - door pi. Was er nog een
andere betekenis aan de conjunctie van 2014?
Deze conjunctie vond plaats vlak naast de ster-formatie die tegenwoordig bekend staat als
de Bijenkorf (Beehive). Het is een massa van sterren wat de naam waardig maakt, maar er
werden andere namen aan gegeven in de oudheid. Het heette Praesepe, wat betekent een
veelheid, nakomelingen. In het oude Egypte was Kreeft bekend als Scarabeus, de heilige
kever die de komende opstanding uitbeeldde. Het werd ook genoemd Klaria, wat betekent:
kudde vee. In het Arabisch was het Al Sarian, wat betekent: degene die het bezit of bindt.
Het Syrische Sartano betekende hetzelfde. Grieks voor Kreeft was Karkinos, wat betekent

vasthouden, of rondom. In het Latijns betekent Kreeft hetzelfde als in het Grieks.
De sterren van Kreeft dragen ook de algemene boodschap van het sterrenbeeld. Er zijn 83
sterren in Kreeft. De helderste ster Tegmine betekent bezit. De ster Acubene betekent
onderdak of schuilplaats. De ster Ma'alaph betekent verzamelde duizenden. De ster Al
Himarein betekent kinderen of lammeren. De betekenis van de constellatie en zijn sterren is
door E.W. Bullinger verklaard als het vastgehouden verloste bezit van de Messias. Kreeft is
dan een beeld van de verlosten van de Messias, die opgewekt zijn en vervolgens beschermd
in een nog toekomstige gebeurtenis - de Opname.
Kreeft met zijn 83 sterren lijkt opvallend op Psalm 83, dat ook spreekt van de 'verborgenen'
en zij die nu worden beschermd voordat de oorlog die Israël wil vernietigen begint aan het
begin van de Dag van de Heer. In deze Psalm hebben de vijanden van Israël ook een
samenzwering tegen degenen die nu in veiligheid zijn gebracht, die ze verkregen via de
opstanding. Dit lijkt een aanwijzing dat niet alles maar in orde zal zijn en blijven tot aan de
opname. Inderdaad zijn we getuige van heel wat escalatie vandaag in het Midden-Oosten.
Dit zou geen verrassing moeten zijn, als we slechts een paar jaar verwijderd zijn van die
gebeurtenis.

Zou het kunnen dat de planeten die de Messias vertegenwoordigen (Jupiter) en Zijn
heerlijkheid (Venus, de morgenster) zich verzamelen bij de belofte van onze "opstanding tot
bescherming" (Kreeft) met het signaal van de werkelijk komende Opname in slechts 1131
dagen of pi keer het profetische jaar van 360 dagen? Het feit dat de belangrijkste combinatie
van dezelfde planeten komt 360 dagen voor een totale zonsverduistering in het begin van de
Periode van Berouw is meer dan toeval. Het zou interessant zijn om te zien wanneer een
dergelijke aanpassing van de gebeurtenissen ooit opnieuw zou gebeuren. Zelfs binnen deze
laatste generatie is het waarschijnlijk onmogelijk. Als God ons tekens aan de hemel zal laten
zien, en dat deed Hij, dan moeten we er kennis van nemen en een moment nemen om het te
overwegen.

De Jupiter en Venus conjunctie op 1 juli 2015
De volgende conjunctie van Jupiter en Venus is gepland voor 1 juli 2015. Deze conjunctie
zal zijn op 0,3 graden afstand, zoals de laatste 317 dagen eerder op 18 augustus 2014. Deze
conjunctie zal worden gezien in de avond, na zonsondergang in het sterrenbeeld Leeuw. In
eerste instantie leek er geen duidelijke dagentelling van betekenis. Echter, een belangrijke
factor was het gebruik van pi, net als bij de vorige conjunctie.
De dagentelling vanaf de combinatie van 1 juli 2015 zal 814 dagen zijn tot het
Bazuinenfeest 2017. In de vorige conjunctie was deze einddatum van het Bazuinenfeest in
2017 ook significant vanaf het moment van die conjunctie. Wat was de mogelijke betekenis
van 814 dagen vanaf 1 juli 2015? 814 gedeeld door pi is gelijk aan 259, wat geen resultaten
oplevert. 814 keer pi wordt 2557, wat ook niet overtuigend lijkt. Echter, 2557 dagen is de
lengte van zeven zonnejaren. Natuurlijk is zeven jaar de lengte van de komende verdrukking
die in essentie begint met de Opname. Dit is belangrijk, omdat de 70e Week van Daniël
2520 dagen is, wat dus lijkt te beginnen twee maanden na de Opname.
Interessant is dat in beide conjuncties en berekeningen verschillende jaren gebruikt zijn.
Eerst was het het profetisch jaar van 360 dagen. En vervolgens zeven zonnejaren van
365.2422 dagen. Het zou vrij ongecompliceerd moeten zijn dat deze berekeningen niet een
ongelukje of toeval zijn. Het is door een ontwerp. Duidelijk. Waarbij de twee conjuncties
die erbij betrokken zijn, die zowel een jaar en pi gebruiken, en vernauwen op het
Bazuinenfeest van 2017, niet over het hoofd gezien kunnen worden of afgedaan als toeval.
Met God zijn alle dingen mogelijk, zelfs het uitlijnen van de planeten en de sterren.

De Jupiter en Venus conjunctie op 25 oktober 2015
Met de bevindingen van de laatste twee conjuncties leek het het beste om voort te gaan met
alle andere tussen nu en 2017. Technisch is er een conjunctie tussen Venus en Jupiter op 4
augustus 2015, maar die heeft een zeer grote afstand van elkaar en gaf geen lijst van
komende conjuncties. Een beetje meer daarover. Hoe dan ook, op 25 oktober 2015 is er nog
een conjunctie met een zekere mate van scheiding in de achterste deel van Leeuw met Mars
in de buurt. Was er iets dat betekenisvol leek in deze conjunctie?
Als we de dagen tellen van deze conjunctie, vinden we dat 666 dagen later de totale
zonsverduistering van 21 augustus 2017 in Leeuw plaats zal vinden. Voortzetting van de
telling in de richting van de Herfstfeesten van de Heer, bedraagt 700 dagen tot 23 september
2017, wat de dag is van het teken uit Openbaring 12! Twee perioden van dagtellingen die
niet willekeurig zijn, vallen dan samen met andere tekens van betekenis.
We moeten dan terug naar de conjunctie van Jupiter en Venus; dat lijkt te ver weg van elkaar
om significant te zijn voor 4 augustus 2015. Als we de tijd doorlopen van de
sterrenprogramma's, dan treedt een veel nauwere groepering op tussen Mercurius, Jupiter en
Regulus op 7 augustus 2015. Dit komt 777 dagen voor het Bazuinenfeest van 2017, wat de
eerste dag is van de zevende Hebreeuwse maand. Dit is interessant, omdat sinds het einde
van de Libanon-oorlog van 2006 (14 augustus 2006) het 777 dagen telde tot de beurscrash
van 777 punten op 29 september 2008 - vlak voor het Bazuinenfeest, of erop, aangezien het
dat al was in Jeruzalem. Dit geeft gewoon wat meer stof tot nadenken.
De combinatie van Mercurius (Boodschapper of Schrijver) met Jupiter (Messias) bij
Regulus (de koning van Juda), 777 dagen voor het Bazuinenfeest (Dag der Opstanding of
kroning van de Koning) is het meest opmerkelijk. Hoe vaak zal een teken als dit optreden
777 dagen voor het Bazuinenfeest? En dit is slechts een van de vele tekens die wijzen op het
jaar 2017. Dit alles komt als een groot "onmogelijk" pakket dat synchroon loopt.
Hier is dan de telling van de 666 en 777 dagen. Dergelijke getallen zijn verschenen in de
ontdekkingen met betrekking tot de andere conjuncties of bloedmanen. Zo zijn er
bijvoorbeeld ook 444 en 888 dagen. Dan is er nog de 3333 dagen. De 3333 dagen herhaalt
zich, en ook hebben we 333, 666 en 6666 dagen gezien. Sommige bevatten dezelfde
datums, maar maken gebruik van de verschillende hier genoemde tellingen. Het is ronduit
geweldig en het vereist dat al deze dingen in een uitgebreid diagram worden geplaatst (in
een later hoofdstuk). Door dit te doen zal het waarschijnlijk leiden tot andere vondsten en
conclusies, die helpen Gods onthullende plan in deze laatste dagen hechter te maken. Het is
geen toeval.

Hoofdstuk 7 – De volgende Bijenkorf-conjunctie
Puur door "toeval" werd er een andere conjunctie gevonden tussen de Bijenkorf (Beehive)
van Kreeft. Op 17 juli 2016, 40 dagen voor de zeer nauwe samenstand van Venus en Jupiter
op 27 augustus 2016, komt deze conjunctie van Mercurius en Venus voor in het sterrenbeeld
Kreeft.
Veertig dagen zijn interessant genoeg, maar dit
betekent ook dat de voorafgaande combinatie van
Venus en Jupiter in Kreeft op 18 augustus 2014
precies 700 dagen eerder viel. 700 dagen werden er
ook gevonden tussen de samenstand van 25
oktober 2015 van Venus en Jupiter en de duidelijke
vervulling van het teken van Openbaring 12 op 2325 september 2017. Dit betekent ook dat deze
conjunctie op 17 juli 2016 ook 400 dagen voor de
zonsverduistering in Leeuw komt op 21 augustus
2017. Het lijkt duidelijk dat deze combinatie in de
Bijenkorf belangrijk is bij het aftellen naar 2017.
Een fascinerend aspect van de vorige conjunctie
van Jupiter en Venus in de Bijenkorf op 18
augustus 2014 is, dat het kwam 1131 dagen voor
het Bazuinenfeest 2017. Dat getal gedeeld door pi
is gelijk aan 360 dagen, wat niet alleen een zekere
eenheid van tijd is die gebruikt wordt in de Bijbel,
maar ook dat de nauwe samenstand van Venus en
Jupiter op 27 augustus 2016 zal komen 360 dagen
voor de totale zonsverduistering in Leeuw op 21 augustus 2017. Niet te vergeten dat een
ander getal pi toepasbaar bleek te zijn voor het Bazuinenfeest in 2017. 814 dagen voor dat
feest is er een conjunctie van Venus en Jupiter op 1 juli 2015. Dat getal aan dagen
vermenigvuldigd met pi is gelijk aan 7 zonnejaren van 2556,7 dagen. De sleutel hier is dat
pi werd gevonden in twee berekeningen. En nu met deze ontdekking van de tweede
Bijenkorf conjunctie, ontvouwt zich een derde gebruik van pi.
De Bijenkorf conjunctie op 17 juli 2016 voltooit een 700 dagen telling vanaf de Bijenkorf
conjunctie van 18 augustus 2014. Die eerste conjunctie in de Bijenkorf komt 1100 dagen
vóór de zonsverduistering in Leeuw op 21 augustus 2017. De getallen 700 en 1100 vormen
een half pi ratio. Pi wordt vaak voorgesteld als 22/7 in een breukvorm. Daarom is 2 x
1100/700 ook gelijk aan pi. Alsof de dagentellingen van 1100, 700 en 400 nog niet genoeg
zijn, is er nu een andere vergelijkbare verhouding van een cirkel van pi bij betrokken. Zijn
deze "toevalligheden" vervolgens niet net zo eenvoudig als pi?
Hoe dan ook, er is altijd meer pi in dit geval. Alle tellingen van dagen voor de berekeningen
van pi zijn inclusieve dagentellingen, d.w.z. samen met de begin- en einddagen geteld. De

periode van 400 dagen wordt door deze inclusieve telling eigenlijk 401 dagen vanaf de
tweede Bijenkorf-conjunctie tot de totale zonsverduistering in Leeuw op 21 augustus 2017.
Als we 401 dagen nemen en vermenigvuldigen met pi, zullen we zien dat deze gelijk is aan
1260 dagen. Natuurlijk, 1260 is het deel van de beide helften van de zeven jarige
verdrukking, maar het was ook het aantal dagen vanaf de eerste zonsverduistering van de
huidige tetrad (15 april 2014) tot aan de vervulling van het Openbaring 12-teken op 23-25
september 2017. De inclusieve telling van 1260 dagen eindigt op 25 september.
Dat wiskunde en astronomie erbij betrokken zijn is één ding, maar als deze dingen in lijn
staan met belangrijke locaties, zoals de Bijenkorf in Kreeft, dan is het een andere zaak. Deze
Bijenkorf-tekens wijzen op het verzamelen van vele duizenden naar een beschuttende plek,
de woningen (herenhuizen) die zijn voorbereid voor ons. Zullen we beschermd worden op
de dag dat de verhouding van de cirkel of omcirkeling (de Griekse betekenis van Kreeft) ons
wijst naar het Bazuinenfeest van 2017?
Dat hangt allemaal af van de vraag of ik heb geloofd, en de gave van God accepteer, dat is
de verlossing door Jezus de Messias.
Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat
ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen,
maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden. (Johannes 3:16-17)
Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God, geloof ook in Mij.
In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd
hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken.
En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij
nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben. En waar Ik heen ga, weet u, en de weg weet u.
Thomas zei tegen Hem: Heere, wij weten niet waar U heen gaat, en hoe kunnen wij de weg
weten? Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de
Vader dan door Mij. (Johannes 14:1-6)

Hoofdstuk 8 – Tetrads en zonsverduisteringen
en samenvatting conjuncties
In het afgelopen jaar hebben veel eigenaardigheden plaatsgevonden, wat geloofwaardigheid
heeft toegevoegd aan de betekenis van de tetrad van de bloedmanen en de bijbehorende
zonsverduisteringen. Zelfs planetaire conjuncties verlenen hun steun aan het laatste dagen
scenario. Het is echt opmerkelijk en buiten menselijke vindingrijkheid om. Terwijl de zon
en de maan draaien en verduisteren wordt het simultaan gereserveerd voor de tijd aan het
einde van de Verdrukking van zeven jaar, en wijzen deze gebeurtenissen vooruit of terug
naar de belangrijke gebeurtenissen van onze jaartelling. Onze afspraak komt dichterbij.
De Bloedmanen
Als we terugkijken, deed de eerste tetrad van bloedmanen zich in onze tijd voor in 19491950. Israël werd herboren in 1948, maar deze zeldzame gebeurtenis van bloedmanen op
vier dagen van de Feesten van de Heer staan in verbinding met de gebeurtenissen van Israëls
wedergeboorte. Hier is een lijst van die dagen en wat er tot nu toe is gevonden:
1. Pascha 1949 (13 april): Kwam met een tussenruimte van 500 dagen na het Verdelingsplan
van de VN voor Israël in 1947. Het was ook 333 dagen nadat Israël een natie werd op 14
mei 1948. Toch was het 33 dagen nadat Israël zijn 300 daagse oorlog voor
onafhankelijkheid had gewonnen met het hijsen van de Ink (handgemaakte) Vlag op 10
maart 1949. Dit was ongelooflijk. Het is ook opmerkelijk dat het hijsen van de Ink Vlag tot
aan het einde van de Zesdaagse Oorlog 6666 dagen bedroeg. Maar zoals beschreven in het
vorige boek, komt een extra 6666 dagen, vermenigvuldigd met pi, precies tot aan de Grote
Verzoendag van 2024. Deze verduistering kwam ook 6666 dagen maal pi plus 6666 dagen
voor een andere belangrijke dag: Dag 1290 vanaf het midden van de 70e Week.
2. Loofhuttenfeest 1949 (7 oktober)
3. Pascha 1950 (2 april)
4. Loofhuttenfeest 1950 (26 september)
De tweede tetrad van bloedmanen vond plaats vanaf 1967 tot 1968. Kort na de eerste
zonsverduistering, vond de gedenkwaardige Zesdaagse Oorlog plaats. Alle belangrijke
gebeurtenissen in die tijd scharnieren rond deze tetrad. Hier is de lijst van die dagen:
1. Pascha 1967 (24 april) - Deze eclips deed zich voor precies 6 weken voor de Zesdaagse
Oorlog. 666 dagen nadat de oorlog begon, stichtte de Knesset de JQDC om Jeruzalem weer
op te bouwen op het Pascha van 1969. Dit gebeurde ook 62 jaarweken nadat Suleiman de
Grote (de Prachtige) besloten had tot de herbouw van Jeruzalem en de muren in AD 1535:
een mogelijk secundaire toepassing van Daniël 9.
2. Loofhuttenfeest 1967 (18 oktober)
3. Pascha 1968 (13 april)
4. Loofhuttenfeest 1968 (6 oktober) - Deze eclips trad op 490 dagen na het begin van de
Zesdaagse Oorlog. Deze eclips heeft eveneens plaatsgevonden precies 5 zonnejaren vóór de
Jom Kippoer-oorlog van 1973. Deze eclips komt ook 20.490 dagen voor wat lijkt Dag 1290,

op 11 november 2024.
De huidige set van bloedmanen vindt plaats in 2014 en 2015. Veel mensen hebben zich
afgevraagd wat dit vervolgens in het profetische scenario kan brengen. Hier zijn de
wiskundige verbindingen die van belang zijn, of van potentieel belang:
1. Pascha 2014 (15 april) - Deze eclips komt 1260 dagen voor het teken van Openbaring 12
op 23-25 september 2017. De verduistering vond plaats naast de ster Spica - het Zaad - een
zeldzame gebeurtenis op zich.
2. Loofhuttenfeest 2014 (8 oktober)
3. Pascha 2015 (4 april)
4. Loofhuttenfeest 2015 (28 september) - Deze eclips komt 3333 dagen na het einde van
Israëls 33-daagse oorlog met Hezbollah op 14 augustus 2006 (op de verjaardag van het
einde van de Tweede Wereldoorlog). Deze verduistering komt ook 50.001 dagen na de
oprichting van Petah Tikva op 3 november 1878. In eenzelfde geest komt deze eclips 501
dagen na de 66e verjaardag van Israëls herstel op 14 mei 1948. Deze verduistering is ook
501 dagen voor het Rosh Hasjana voor de Bomen (bekend als een Dag voor het Uitkijken)
op 11 februari 2017. De verduistering van 28 september is ook 666 dagen na de 66e
verjaardag van het Verdelingsplan van 29 november 1947 van de VN, en 3333 dagen na
deze eclips komt 11 november 2024, wat lijkt dag 1290 te zijn vanaf halverwege de 70e
week. 11 november 2024 is ook 6666 dagen plus 6666 dagen maal pi vanaf de eerste
bloedmaan eclips van 1949. Dit komt ook 333 dagen voor 27 augustus 2016, wanneer er een
spectaculaire conjunctie tussen Venus en Jupiter zal zijn. Zijn de tetraden significant?
Absoluut. De tussenliggende totale zonsverduisteringen en de conjuncties van Venus en
Jupiter zijn de volgende in deze lijst.
Totale zonsverduisteringen
Deze totale zonsverduisteringen treden op vanaf het begin van de tetrad van bloedmanen tot
aan de zomer van 2017.
1. 20 maart 2015 - 888 dagen tot de Periode van Berouw in 2017, met nog eens 88 dagen
tot de mogelijke start van de 70e week van Daniël. Deze eclips staat ook 153 graden weg
van de locatie van de 21 augustus 2017 eclips. 20 maart 2015 is ook 918 dagen (153 x 6),
voordat het teken van Openbaring 12 komt op 23 september 2017. Deze eclips is ook 969
dagen (denk aan Methuselah) voor de laatste conjunctie van Jupiter en Venus op 13
november 2017. Het getal 969 is gerelateerd aan 153. (Een tweedimensionale pyramide van
17 eenheden per zijde zou bestaan uit 153 eenheden, waar een driedimensionale pyramide
met dezelfde 17 eenheden, zou bestaan uit een totaal van 969 units).
2. 9 maart 2016 – 490 dagen tot de 17e van Tammuz 2017.
3. 21 augustus 2017 - Twee dagen voor de Periode van Berouw in 2017. 1100 dagen na de
Jupiter-Venus conjunctie op 18 augustus 2014. 666 dagen na de Jupiter-Venus conjunctie op
25 oktober 2015. 401 dagen na de Mercurius-Venus conjunctie in de Bijenkorf op 17 juli
2016 (1260/pi). 360 dagen na de Jupiter-Venus conjunctie op 27 augustus 2016.

Jupiter-Venus conjuncties
Het was pas na de eerste conjunctie op 18 augustus 2014 dat zich dit ontwikkelde. Hier zijn
de opeenvolgende conjuncties van Jupiter en Venus sinds het begin van de Tetrad van 20142015.
1. 18 augustus 2014 - Conjunctie opgetreden naast de Bijenkorf in Kreeft. 1100 dagen tot
de totale zonsverduistering op 21 augustus 2017. 1131 dagen tot het Bazuinenfeest van
2017. 1131 dagen gedeeld door pi is gelijk aan 360 dagen.
2. 1 juli 2015 - Conjunctie treedt op 814 dagen voor het Bazuinenfeest 2017. Zeven
zonnejaren gedeeld door pi is gelijk aan 814 dagen.
3. 25 oktober 2015 - Conjunctie treedt op 666 dagen voor de zonsverduistering van 21
augustus 2017. Deze conjunctie treedt op 700 dagen voor het teken van Openbaring 12 op
23 september 2017.
4. 27 augustus 2016 - Super conjunctie treedt op 360 dagen vóór de zonsverduistering van
21 augustus 2017. Deze conjunctie komt 333 dagen na de laatste bloedmaan van 28
september 2015. 444 dagen na deze conjunctie komt de volgende Venus-Jupiter conjunctie.
5. 13 november 2017 - de laatste conjunctie, mogelijk zes dagen voor de 70e Week van
Daniel. 444 dagen na de laatste conjunctie. 777 dagen na de laatste bloedmaan op 28
september 2015. Interessant genoeg is het dan nog 2556 dagen (7 zonnejaren) tot 11
november 2024, dat ziet op Dag 1290. Die dag komt 3333 dagen na de laatste bloedmaan
van 28 september 2015. Deze laatste conjunctie is ook 969 dagen na de zonsverduistering
van 20 maart 2015.
Mars-Venus conjunctie
Deze conjunctie op 22 februari 2015 leek opmerkelijk. Deze combinatie komt 1000 dagen
vóór de mogelijke start van de 70e week van Daniel op 19 november 2017. Die dag is 2520
dagen voor de Grote Verzoendag 2024. Deze conjunctie komt in bijna dezelfde plaats in
Vissen als de totale zonsverduistering enkele weken later.
Jupiter-Mercurius-Regulus conjunctie
Op 7 augustus 2015 is deze conjunctie tussen Jupiter (Messias) en Mercurius
(Boodschapper) naast Regulus (de ster van de Koning). Deze gebeurtenis is 777 dagen voor
het Bazuinenfeest 2017. In een interessante gelijkenis: 777 dagen voor het Bazuinenfeest
2008 eindigde de oorlog tussen Hezbollah en Israël, op 14 augustus 2006. Net toen het
Bazuinenfeest begon in Israël in 2008, zakte de beurs in de VS 777,7 punten. De dag voor
het Bazuinenfeest 2017 zal Venus (de Morgenster) ook in conjunctie zijn met Regulus (de
ster van de Koning).
Een laatste tetrad: 1493-1494
De tetrad van 1493-1494 is nu ook beschouwd gaan worden als gerelateerd met het einde.
De derde eclips was 600 dagen na de Spaanse Inquisitie en werd vastgesteld op 30 juli 1492.
De vierde zonsverduistering was toen 777 dagen na de inwerkingtreding. De lengte van elke
tetrad is 531 dagen om alle 4 de verduisteringen te omvatten. 531 jaar na 1493 is 2024…
Getallen zoals deze kunnen niet worden gemaakt uit dunne lucht. Bij elke keer is er
"toevalligheid". We zijn gewaarschuwd…

Hoofdstuk 9 – Gods verdeelplan
Op die dag sloot de HEERE een verbond met Abram, en zei: Aan uw nageslacht heb
Ik dit land gegeven, van de rivier van Egypte af tot aan de grote rivier, de rivier de
Eufraat. (Genesis 15:18)
Want zie, in die dagen en in die tijd,
als Ik een omkeer zal brengen in de gevangenschap van Juda en Jeruzalem,
zal Ik alle heidenvolken bijeenbrengen
en hen doen afdalen naar het dal van Josafat.
Daar zal Ik met hen een rechtszaak voeren,
vanwege Mijn volk en Mijn eigendom Israël,
dat zij onder de heidenvolken verstrooid hebben.
Mijn land hebben zij verdeeld. (Joël 3:1-2)
Op 29 november 1947 passeerde bij de
Verenigde Naties het Partitie Plan
(Verdelingsplan) met een stemming van 33
voor en 13 tegen en 10 naties die zich
onthielden. Het Plan was dat wanneer het Britse
mandaat zou eindigen, het land zou worden
verdeeld tussen de Israeli's en de Arabieren. Het
verenigde Koninkrijk had tot 1 oktober 1948 de
tijd om zich terug te trekken en ze deden dat op
14 mei 1948. Het is nu al meer dan 67 jaar
geleden dat het verdelingsplan werd
aangenomen.
Onlangs is er veel aandacht gevestigd op de
tetrad van bloedmanen in 2014-2015, evenals
de bijbehorende totale zonsverduisteringen.
Toch lijkt er iets anders met opvallende
belangrijkheid te zijn. Stukjes van die puzzel
werden met de auteur gedeeld door Charles
Saffell die de website JoybySurprise.com
beheert. Wat deze auteur trof was het pad van
de vier totale zonsverduisteringen die in de
buurt van Israël kwamen in dit tijdperk.

De eerste totale zonsverduistering op 11 augustus 1999 kwam aan het begin van de Periode
van Berouw. De tweede totale zonsverduistering in de nabijheid van het land Israël vond
plaats op 29 maart 2006 bij het begin van het nieuwe jaar. De volgende totale
zonsverduistering in de buurt van Israël zal plaatsvinden op 2 augustus 2027 met nog een
volgende die zich voordoet op 20 maart 2034. Door naar de NASA-website te kijken,
kunnen de paden worden getraceerd over de continenten. De resultaten tonen een diamant,
gemarkeerd over de wereld die niet alleen Israël omvat, maar ook land dat beloofd is aan
Abraham, dat nooit volledig is gerealiseerd in haar geschiedenis. Het is alsof God deze
paden gebruikt om het echte Beloofde Land - Zijn Partitie Plan - te markeren.

Kaart van de Belofte aan Abraham en de eclips-lijnen
De tijdsruimte van de eclips van 1999 tot aan de eclips in 2034 is 12.640 dagen. Door het
delen van die dagen in de helft, zal men zien dat het midden-punt precies op 29 november
2016 komt. Dit markeert de 69e verjaardag van Partitie Plan van de VN. Dat lijkt een weg te
wijzen voor de start van het belangrijke 70e jaar vanaf de gebeurtenissen van de
wedergeboorte van Israël en het afsluiten van de periode van één generatie. Het 70e jaar van
dit Partitie Plan zou in dit geval variëren van 29 november 2016 tot 29 november 2017. Dit
plaatst de Herfstfeesten van de Heer in 2017 in het 70e jaar. Gaat de 70e week beginnen in
het 70e jaar?
Op basis van de vele vondsten hier op deze website, lijkt het zeer waarschijnlijk.
Een ander punt om hier op te merken is dat we 70 jaar vanaf 1947 komen. De helft van de
70 jaar wordt vertegenwoordigd door de tijdsduur die optreedt tussen deze verduisteringen
van 1999-2034. De belangrijke datum van 29 november 2016 is dan de helft van de helft
van 70 wat vertegenwoordigd wordt door deze verduisteringen.
Er is ook een andere berekening van 70 jaar. Wanneer 70 jaren van 360 dagen worden
geteld, is dat gelijk aan 25.200 dagen. Dit zijn het aantal dagen vanaf 29 november 1947 tot
25 november 2016 - net vier dagen voor 29 november 2016 (70 360-dagen-jaren zijn bijna

gelijk aan 69 zonnejaren). Wat fascinerend is, is dat met terugtellen van 5555 dagen vanaf
25 november 2016, men zal eindigen precies op 11 september 2001. Overigens is de hoogte
van het Washington Monument ook 555,5 feet. Zoals Jonathan Cahn heeft gesuggereerd,
was de plaats van de aanslag op het World Trade Center de plaats waar de VS begon, vlak
naast de kathedraal waar onze grondleggers heen gingen om te bidden. De schijnbare
verbinding van '9/11' met het Verdelingsplan van de VN in 1947 is New York. Het was bij
de VN in New York dat het Verdelingsplan tot internationale wet werd gestemd.
Hoewel dat plan Israël hielp zich als een onafhankelijke staat te vestigen, heeft de VN ten
onrechte het grondgebied van het verbond met Abraham overschreven door het verdelen van
het land van Israël. Zeventig jaar later kan 2017 de limiet worden voor deze verdeling als
Israël wakker wordt aan het begin van de 70e week, als zij de hand van Gods bescherming
zien in de nederlagen van hun vijanden, zoals ook beschreven staat in Ezechiël 38-39 en
Psalm 83. En dan gaan de zeven jaren van de 70e Week beginnen.
God heeft reeds een verdeling gemaakt en het is niet de verdeling zoals die van vandaag.
Aan het einde van de 70e Week van Verdrukking, zal God Zijn belofte houden zoals
gegeven in Joël en andere profetische passages. Hun vervulling is zeker. Hopelijk zullen
degenen die dit lezen Jezus volgen en de Messias accepteren en vertrouwen op wat hij door
het betalen van onze schuld op Golgotha voor ons deed. Jezus komt terug – en het heeft
alleen zin om bij het winnende team te horen.

Hoofdstuk 10 – De Micha Profetie
En u, Bethlehem Efratha,
al bent u klein om te zijn onder de duizenden van Juda,uit u zal Mij voortkomen
Die een Heerser zal zijn in Israël. Zijn oorsprongen zijn van oudsher, van eeuwige
dagen af.
Daarom zal Hij hen overgeven tot de tijd
dat zij die baren zal, gebaard heeft.
Dan zal de rest van Zijn broeders zich bekeren, met de Israëlieten.
Micha 5:1-3
En er verscheen een groot teken in de hemel:
een vrouw, bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten
en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren.
En zij was zwanger en schreeuwde het uit in barensnood
en in haar pijn om te baren.
Openbaring 12:1-2
Op 23 september 2017 vormt zich een teken
aan de hemel dat voldoet aan de eisen van
Openbaring 12. Voor zover kan worden
bepaald uit computermodellen is dit het enige
moment dat dit teken in de geschiedenis zal
voorkomen. Daarom zou dit letterlijk het
Grote Teken van Openbaring moeten zijn dat
zal worden weergegeven aan de hemel. De
vrouw in de hemel is de Maagd. De zon is de
zon "die de Maagd bekleed". En de maan
staat feitelijk onder haar voeten. De krans van
twaalf sterren zijn de negen sterren van de
Leeuw, en drie zwervende sterren die op dat
moment binnen de Leeuw staan en de twaalf
compleet maken. Die zwervende sterren zijn:
Mercurius, Mars en Venus. Het laatste
element van het teken is dat de Maagd samen
met het kind moet zijn. De planeet of ster van
de Messias is Jupiter. Jupiter staat op dat
moment in de schoot van de Maagd.
Nogmaals, er is nog geen kopie van dit teken
gevonden.
Rechts: Het teken van Openbaring 12
Het probleem met dit teken is dat het al te vaak alleen als een symbool werd gezien in wat
het vertegenwoordigt, en niet wordt beschouwd als een werkelijke teken dat door God aan

de hemel is geplaatst. Het teken vertegenwoordigt de geboorte van de Messias uit de Maagd
Israël, maar het moet worden opgevat als een actueel zichtbaar teken om daardoor de tijd te
begrijpen waarop een belangrijke gebeurtenis zal plaatsvinden. Het probleem is dan om te
bepalen waar het zal plaatsvinden op de tijdlijn van het einde der dagen. Dat wil zeggen:
waar gebeurt het met betrekking tot de 70e Week van Daniël - de laatste periode van zeven
jaar, voordat Messias komt om de planeet te regeren. De oplossing ligt in Micha 5.
In Micha 5 wordt de tijdlijn, de chronologische beschrijving van een reeks gebeurtenissen,
van de Messias gegeven. Eerst zal hij in Bethlehem geboren worden, en hij zal bekend
worden als degene die de leider van Israël is. Toen Jezus kwam, presenteerde hij zichzelf als
de Vorst op Palmzondag, maar later die week, op Pascha, werd hij gekruisigd.
Hij werd geen heerser van de wereld vanuit Jeruzalem op dat moment. Micha zegt dan dat
de Messias hen zal overgeven "tot het tijdstip dat zij die baren zal, is bevallen." Veertig
dagen na de opstanding is Jezus opgevaren naar de hemel en tien dagen later begon de
Gemeente, en die blijft tot op deze dag. Volgens Micha zal een overblijfsel van Israël
terugkeren naar de kinderen van Israël, pas nadat ze is bevallen.
Het teken van Openbaring 12 is het teken dat dit gebeuren markeert. Het markeert de
overgang van de Gemeente naar de 70e Week van Daniel. Dit teken wordt aan de hemel
weergegeven slechts twee dagen na het Bazuinenfeest en is waarschijnlijk de Opname van
de Gemeente in 2017. Alle kwalificaties voor dit teken zijn aanwezig vanaf 23-25 september
2017. Het komt 1260 dagen na de eerste tetrad (een totaal van vier totale
maansverduisteringen op rij) van 15 april 2014. Echter, de vrouw moet bevallen en Jupiter
blijft nog een paar weken in de schoot en zal dan verschijnen. Op 13 november 2017
verschijnt Jupiter en zal in een conjunctie met Venus verbonden zijn. Deze dag is ook 444
dagen na hun vorige conjunctie op 27 augustus 2016, wat de intrede van Jupiter in het
sterrenbeeld Maagd markeert.
Als 13 november 2017 het begin markeert van de belangrijke geestelijke terugkeer van
Israël, dan markeert vervolgens zes dagen later het begin van de 70e Week van Daniel. Dit
wordt gedaan door 2520 (7 x 360) dagen terug te tellen vanaf Grote Verzoendag in 2024. De
meeste profetie-onderzoekers geloven dat Israël het verbond met de Antichrist zal tekenen
aan het begin van de 70e Week, zo begrijpen zij Daniel 9:27. In plaats daarvan is deze
auteur van mening dat dit Israëls verbond met God is, dat wordt versterkt door God zelf, die
daarmee toont dat de Israëli's weer in het juiste spoor staan.
Tijdens de overgangstijd van de opname tot aan het begin van de 2520 dagen, wat 60 dagen
zijn, geloven we dat binnen die tijd de vervulling van Psalm 83 en Ezechiël 38-39 zal
plaatsvinden. Alleen God redt Israël uit de oorlog en van Israël wordt gezegd dat ze dat feit
erkent.
Met de Opname, die gebeurt op het Bazuinenfeest, en met deze oorlog die vanuit het
noorden komt, moet het voor veel Joden duidelijk zijn wat er net is gebeurd (Micha 7). Met
een goed begrip van het Oude Testament moet het duidelijk zijn: natuurlijk, dat is waarom
het er is. Paulus spreekt van de heidenen die de Joden tot jaloersheid brengen. Als er ooit
een tijd is om jaloers te zijn, en te zien dat een omvangrijk deel van de volken (en sommige
gelovige Joden) in de Opname in veiligheid worden gebracht vóór de komende Dag des
Heren, dan is het nu. Het betekent dat veel Joden weer op de juiste weg staan en geloven.
Met 144.000 Joodse mannen als getuigen, zoals we vinden in het boek Openbaring, is het

duidelijk geworden dat velen in Israël zullen gaan geloven en spreken van het Evangelie van
het Koninkrijk. De zeven jaren beginnen met een tijd van een Israëlische geestelijke
vernieuwing. Dit is de reden waarom Jezus Israël waarschuwt voor de Antichrist, door het
duiden van de tijd van de gruwel van verwoesting, welke in het midden van de 70e Week
optreedt. Dat zal het werkelijke moment zijn dat de Antichrist kan worden geïdentificeerd.
Het zal ook de tijd zijn dat de Antichrist het land van Israël beheerst.
Een wegversperring in het begrijpen van het teken van Openbaring 12 is het niet begrijpen
van de indeling van het boek Openbaring. Hoofdstuk 11 neemt de lezer mee naar het einde
van de zeven jaren met de zevende bazuin, wanneer de aarde volledig onder Jezus Christus
onze Heer valt. Hoofdstuk 12 begint met de verdere details over deze komende tijd en gaat
weer terug naar het begin. Daarom beginnen we bij dit teken, dat Israël beschrijft en het
voortbrengen van de Messias. Maar het punt is dat dit een hemels teken is, geplaatst aan de
hemel om ons te tonen wanneer deze dingen zullen beginnen. Dat wil zeggen: de
voortzetting van het verhaal van verlossing door middel van de natie Israël.
Daarom is het teken van Micha 5 en Openbaring 12 een actueel teken aan de hemel, dat kan
worden gedocumenteerd, en nog toekomstig is. Het markeert de tijd waarin een ware
terugkeer van Israël zal plaatsvinden. Het is geen toeval dat het komt direct na het
Bazuinenfeest - de tijd van de laatste bazuin voor de Gemeente. Dit betekent vervolgens
(samen met al het andere dat hier op deze site gedocumenteerd is), dat de tijd kort is voor de
Gemeente. Zullen de gelovigen er aandacht aan besteden en doen wat er gedaan moet
worden en ervoor zorgen dat zij het evangelie delen? De deuren naar de Gemeente staat nog
steeds open voor degenen die in onze Heiland Jezus Christus gaan geloven. Alleen door te
geloven en ons vertrouwen te stellen in Christus, zullen we ontsnappen aan wat binnenkort
op de wereld gaat gebeuren. Het wordt reeds vrij duidelijk wat er binnenkort gaat komen.
Als iemand pas na de Opname gelooft, zal Gods genade volstaan, maar het zal niet zonder
veel gevaarlijke beproevingen zijn.

Hoofdstuk 11 – Volgorde van de gebeurtenissen
N.B.: Er zijn veel verschillende opvattingen over waar de belangrijkste
gebeurtenissen van de eindtijd te plaatsen. Hier volgt een korte samenvatting van wat
volgens deze auteur de volgorde is van de komende gebeurtenissen.
Tekens
Zoals reeds vermeld, zullen er tekens aan de hemel zijn voor die tijd. Deze tekens, samen
met de geschiedenis, moeten de aandacht van een oplettende kijker vangen, zodat men de
dag kan zien naderen.
De Opname - Bazuinenfeest
De eerste gebeurtenis aan de horizon voordat de eindtijdgebeurtenissen beginnen, is het
wegnemen van alle gelovigen in de Heer Jezus Christus. Christus komt terug bij de laatste
bazuin van het Bazuinenfeest (1 Korinthe 15:52) om zijn volk te verzamelen en mee te
nemen naar hun woningen, zoals hij in Johannes 14 beloofde. De gelovigen is beloofd om te
worden weggenomen van de aarde (Openbaring 3:10), terwijl de rest van de bewoners van
de aarde dan door de komende tijd de beproeving gaan (Jesaja 26: 20-21). Deze gebeurtenis
komt voor de 70e Week (2520 dagen) begint. Het Bazuinenfeest 2017 lijkt de meest
waarschijnlijke tijd te zijn.
Het teken dat aan deze dag voorafgaat, is het teken dat gezien wordt in de Grote Piramide,
met zonsopgang, dus op de dag vóór het Bazuinenfeest, op de 20e september bij het
ochtendgloren - met de Orion ster van Al-Nitak, die gekoppeld is aan de Grote Piramide op
de meridiaan. De Sphinx (Leeuw) is in het oosten, en in het bijzonder de Koningsster
Regulus is op de oplopende doorgangshoek (de Christus Hoek) boven de horizon. Venus
staat op dat moment ook in conjunctie met Regulus en maakt de Morgenster en de Koning
één aan de Christus Hoek, die met Bethlehem is geassocieerd. Een heel hoofdstuk in mijn
laatste boek verklaart dit grondiger, of kan voor een groot deel worden gevonden op deze
website: Watchfortheday.org/signsoftheend/giza2024.html
Na twee dagen
Twee dagen na de opname is er dan het teken van Openbaring 12. Dit teken is duidelijk
aangewezen in Openbaring 12. Met de Gemeente die is weggegaan en dit teken van Israël
dat bevalt, beeldt het treffend deze overgang uit. Openbaring 12 begint als een nieuw begin
in het apocalyptische verhaal. Met gelovigen die weg zijn, en dan dit teken, zal Israël ermee
worden geconfronteerd dat de verdrukking van zeven jaar gaat beginnen. Hosea 6 spreekt
ook van twee dagen en dan de herleving van Israël. Zou dit teken de uitbeelding zijn van de
geestelijke wedergeboorte van Israël?

Hoewel velen in Israël nog steeds niet geloven, zal een groot deel worden gered tijdens de
eerste helft van de zeven jaren. Dat gedeelte zal minstens 144.000 mensen zijn. Maar er
zullen dan ook werkelijk anderen zijn, en aan het eind van de zeven jaar zullen alle Joden
die op dat moment in leven zijn, gered zijn.
De oorlog om Israël uit te roeien
Na de opname zullen de oorlogs-onweerswolken zich verzamelen om Israel van de aarde
weg te vagen (en de onweerswolken beginnen zich al te verzamelen en kunnen zich
intensiveren vóór de opname). Die volken die Israël willen wegvagen in deze eerste oorlog,
kunnen worden gevonden in Psalm 83 en Ezechiël 38-39. Psalm 83 registreert de volkeren
direct rond Israël, terwijl Ezechiël zich richt op de buitengrenzen. De aanvallers in Psalm 83
hadden problemen met hen die nu verborgen zijn via de Opname, maar ze hebben nog
steeds problemen met Israël.
De aanvallers die we vinden in Ezechiël, zien Israël als een natie die verzameld is, en terug
is gekomen naar het land - die ook veel dingen heeft die zij willen hebben. Israël zal ook
wonen in "vrede" in die tijd. Dat kan ook betekenen dat ze "wonen in vertrouwen". Echter,
deze oorlog eindigt vanwege de beschermende hand van God. Israël wordt gespaard, maar
haar vijanden lijden zware verliezen. Zelfs Israëls bondgenoten, slechts alleen in naam (dat
wil zeggen de VS, dat zijn waarschijnlijk "de kustlanden"), lijden onder de hand van God.
Dit einde van deze oorlog zal een periode zijn van zeven maanden begrafenis, wat lijkt aan
te geven het begraven van vervuilde lichamen door professionals (Ezechiël 39:14). Deze
oorlog zal Israël ook voorzien van voldoende brandstof uit de wapens van de vijand door ze
te verbranden zeven jaar lang (Ezechiël 39:9-10). Dit lijkt een parallel te zijn met de zeven
jaar van de Verdrukking. Een dusdanige verbranding zal waarschijnlijk niet nodig zijn in het
Millennium.
De bevestiging van het verbond met Israël
Als God de aanvallers van Israël oordeelt, zal de hele wereld, waaronder Israël, weten dat
dit oordeel een daad van God was. God heeft in wezen Zijn verbond met Israël bevestigd.
Dit is meer waarschijnlijk de "bevestiging van het verbond met velen" dat de 70e week van
Daniël aanvangt. Dit loopt parallel met Israëls werk de komende zeven jaar met het
verbranden van de oorlogswapens. Want de dagentellingen van Daniël en Openbaring om
dit te bevestigen, dienen te gebeuren twee maanden na de Opname van de Gemeente. Dit
lijkt te zijn op de eerste dag van de negende maand op de Hebreeuwse kalender van 2017.
Hoe dan ook, de overheersende opvatting is dat het de Antichrist is die een vredesverdrag
afdwingt voor zeven jaar, en dat hij degene is die toestaat dat de tempel zal worden
herbouwd. Het probleem hiermee is dat het verwijst naar "het verbond met velen" wat
verwijst naar Gods verbond met Israël. Waarom, of hoe zou de Antichrist dat doen? We
weten immers dat hij de gruwel van verwoesting daar neerzet, in het midden van de zeven
jaar, wat in strijd zou zijn met het verbond van zeven jaar, als dat het geval was. En waarom
zou de satan voor zijn eigen ondergang zorgen door dit in te voeren door middel van de
Antichrist?

De context van Daniël 9 is de Messias en zijn verbond met Israël. Dat verbond wordt
bevestigd door de overwinning van Israël over haar vijanden, wat alleen mogelijk werd
gemaakt door de hand van God.
De opkomst van de tien koningen
Met de destabilisatie en vernietiging van Rusland, Amerika, en veel van de islamitische
landen, zal door deze vernietiging een vacuüm ontstaan waarin de volkeren van het
voormalige Romeinse Rijk de macht krijgen om tien koninkrijken te vormen die de wereld
gaan regeren. Dit is een noodzakelijke stap tussen de oorlog om Israël uit te roeien en de
openbaring van de Antichrist. Als de Antichrist degene zou zijn van het Verbond bij het
begin van de zeven jaar, dan wordt het gebeuren van deze stap moeilijk in zo korte tijd.
Maar als de Antichrist niet degene is die het Verbond met Abraham bevestigt, dan betekent
dit dat de Antichrist niet op het toneel hoeft te verschijnen dan tot ergens net vóór de gruwel
der verwoesting. Deze tien koninkrijken uit het gebied van het voormalige Romeinse Rijk
moeten komen voordat de Antichrist op het toneel komt als de opperste dictator. Het kan
ook mogelijk zijn dat de tien koninkrijken voortkomen uit de tien gebieden die zijn
afgebakend door de Club van Rome. Hun tien regio's bestrijken de hele wereld. Deze tien
koningen moeten aan de Antichrist voorafgaan. Dit koninkrijk zal enige tijd nodig hebben
om zich te ontwikkelen in de eerste helft van de zeven jaar.
Er is de laatste tijd veel discussie over de vraag of dit nieuwe herleefde rijk een Romeins
rijk of een islamitisch kalifaat zal zijn. Vaak gelooft de Romeinse visie dat het RoomsKatholicisme de drijvende kracht zal zijn. De Rooms-Katholieke Kerk wordt treffend
beschreven in de periode van de zeven kerken van Openbaring. Hoewel velen ervan in de
verdrukking komen, is de beschrijving van de vrouw die het beest berijdt niet dezelfde
vrouw als de Izebel in Openbaring 2. De islam is misschien een betere pasvorm, maar dat
komt ook tekort, omdat de Antichrist wordt bewoond door de Satan en de aanbidding van
zichzelf wil. De Antichrist is ook bekend als de Assyriër, waarschijnlijk van islamitische
afkomst. Hij zal een stap verder gaan in een soort hybride aanbidding van zichzelf. Het punt
is echter dat dit komende koninkrijk de voormalige landgebieden zal omvatten van de rijken
die bestaan hebben, zoals beschreven in het boek Daniël. Het bestaat nu nog niet, maar zal
snel verschijnen zodra de huidige politieke structuren dooreen zijn geschud vanwege de
komende oorlog.
De komende rijk zal, ten minste, het gebied van de Middellandse Zee en het Oude Nabije
Oosten bestrijken. Rome werd gekenmerkt door ijzer in de droom van Nebukadnezar in
Daniel 2. Hoewel er een ander element in de droom wordt toegevoegd bij de vervulling van
dat rijk. Dat element is klei. Het zal vermengd zijn met het ijzer, maar niet aan elkaar
hechten. Het Aramese woord voor "gemengd" betekent in essentie: "Arabisch". Kan er
vandaag een betere omschrijving zijn van de status van het voormalige imperium? Sinds de
Tweede Wereldoorlog is er een grote migratie van Arabieren naar het voormalige Romeinse
Rijk en ze hebben zich niet vermengd of gehecht aan de anderen van dat koninkrijk.
De huidige weg van het voormalige Romeinse Rijk ligt dan momenteel op het bijbelse
traject tot aan het einde. Dus dan zullen tien koninkrijken dit herleefde rijk gaan vormen en
het is geprojecteerd hoe dit zal gebeuren nadat het stof van de oorlog om Israël uit te roeien

is neergedaald. Meer dan waarschijnlijk zal de islam nog steeds een kracht zijn na zijn
nederlaag, en zijn invloed hebben in dit koninkrijk, wat aanleiding zal zijn tot de opkomst
van de Antichrist.
De wederopbouw van de Tempel
Aangezien de Antichrist de Tempel zal verontreinigen, zal die eerst weer herbouwd moeten
worden. De aardbeving die Israël treft tijdens de oorlog om hen uit te roeien, zal alles
neerhalen in Jeruzalem. Dit zou natuurlijk ook gelden voor de Rotskoepel en de Al-Aqsa
Moskee. Pas daarna zal de tempel worden herbouwd, anders zou die ook instorten. Dus als
de gruwel der verwoesting komt in het midden van de zeven jaar, zal op een bepaald punt in
de eerste helft de tempel worden herbouwd. De islam is dan ten minste gedeeltelijk
verslagen, en met de dankzegging van de Joden omdat ze zijn gespaard, lijkt het logisch dat
de tempel na deze gebeurtenissen zal worden herbouwd.
De koning van het voormalige noordelijke koninkrijk van Griekenland
Om aan Daniel 11 te voldoen, zal de Antichrist komen uit het gebied van de koning van het
Noorden, dat onderdeel was van Alexander de Grote's rijk met de regio van Syrië. Het was
het gebied dat geregeerd werd door Antiochus Epiphanes. De Antichrist pakt dat op en gaat
verder waar Antiochus was gebleven in Daniël 11. De Antichrist zal drie van de
koninkrijken van de tien onderwerpen en deze tien koningen zullen hun macht aan de
Antichrist geven. Op dit moment lijkt het erop dat dan het eerste zegel zal verbroken
worden in Openbaring 6.
De gruwel der verwoesting
Halverwege de periode van 2520 dagen, vindt de gruwel der verwoesting plaats. Op dit punt
zal de Antichrist de offers stoppen en de tempel in Israël verontreinigen en eisen om
aanbeden te worden als God. Nu beginnen zijn 1260 dagen van vertrappen van Jeruzalem
tot aan de wederkomst van Jezus Christus. De wereld zal het Beest volgen en allen die
willen kopen of verkopen moeten zijn identificatie hebben. Degenen die dit doen zullen hun
ziel in gevaar brengen. Het lijkt erop dat de Antichrist lijdt onder een moordaanslag en een
dodelijke hoofdwond ontvangt, maar Satan laat de Antichrist herrijzen door in hem te gaan
wonen. Zodra dit gebeurt, eist de Antichrist aanbidding van zichzelf en verontreinigt
daarmee de Tempel. Deze dag komt 1260 dagen na 1 Kislev 2017 en 1260 dagen voor de
Grote Verzoendag van 2024.
Vluchten naar de woestijn
Bij het zien van de gruwel der verwoesting moeten die in Judea zijn onmiddellijk vluchten
naar de woestijn van het huidige Jordanië (Matteüs 24:15-21). Alleen dit gebied zal aan de
controle van de Antichrist ontsnappen (Daniël 11:41, Openbaring 12:6). God zal voorzien in
de woestijn, zoals Hij deed in de Exodus. Christus richtte zich op dit punt bij het

benadrukken van het belang van de vlucht, en dat zal zeker vanwege de identificatie van de
Antichrist zijn.
De tempel wordt vernietigd
In Daniël 8 is het 2300 avonden en ochtenden vanaf het moment dat de tempel is ingestort
of vernietigd. Dus 1150 dagen zullen er passen tussen de 9e van Av en de Grote Verzoendag
(2021-2024). Aangezien beide tempels werden vernietigd op de 9e van Av, is het
waarschijnlijk dat er iets belangrijks zal gebeuren met de Tempel 110 dagen na de gruwel
der verwoesting.
Babylon wordt herbouwd en wordt de handelshoofdstad
Het centrum van de wereldhandel zal zijn weg terug vinden in de vlakten van Sinear
(Zacharia 5:5-11, Openbaring 17-18). Als het centrum van de wereldhandel is veranderd, zal
het uiteindelijk terugkeren in Babylon bij de wederkomst van Jezus Christus. Het
Geheimenis Babylon is het wereldse denken en de slavernij, wat de kracht is van het
samenstellen van het globalisme. Wereldhandel controleert dit laatste rijk, maar de leiders
zullen het verwoesten (Openbaring 17:16). Babylon zal dan worden vernietigd.
Armageddon
De legers van de wereld verzamelen zich tegen Israël om niet alleen de Joden te vernietigen,
maar ook om de Koning van de Joden te vernietigen die terugkeert. Dit zal een oefening van
nutteloosheid zijn (Openbaring 19:19).
Jezus keert terug en vestigt het Koninkrijk
Op de Grote Verzoendag verlost Jezus zijn volk van de Antichrist en vestigt Zijn Koninkrijk.
Het zal 75 dagen duren om het Koninkrijk volledig vast te stellen. Degenen die sterfelijk
zijn zullen op dag 1335 fysiek dat koninkrijk binnengaan. Al de opgestane heiligen zullen
hun respectievelijke plaats krijgen in de heerschappij van de Messias voor 1000 jaar (Daniël
12, Openbaring 20). Aan het eind van deze 1000 jaar zal er een laatste opstand zijn, die zal
worden gestopt en zal leiden tot de uiteindelijke opstanding en de Grote Witte Troon voor de
verlorenen. En dan komt de nieuwe hemel en de nieuwe aarde voor de verlosten.

Hoofdstuk 12 – Conclusie
Terwijl de wereld op duidelijke ramkoers blijft met God, en nu ook steeds meer met Israël,
vragen veel mensen zich af hoe dicht wij bij het einde der tijden zijn. Heel verrassend
hebben veel kerken dit onderwerp genegeerd, zelfs steeds sterker, terwijl het ook steeds
duidelijker werd dat deze voorspelde tijd snel nadert. Met de Bijbel erbij, als zijnde honderd
procent accuraat in de arena van de profetie, is het verbazingwekkend hoeveel obstakels er
zijn voor het verkrijgen van die kennis. We zien dit nu; en mensen zijn op zoek naar
antwoorden. Echter, meestal is daar de stilte van de Kerk en daarmee ook de onwetendheid
van wat duidelijk zal gebeuren. Dit zou niet het geval moeten zijn, maar ook dat was
voorspeld.
Ook heeft deze verwarring geleid tot een groot aantal gezichtspunten. Zelfs vóór het tijdperk
van het internet waren er veel theorieën. Hopelijk heeft dit boek niet toegevoegd aan de
verwarring, maar juist de bondige conclusies aangetoond van waar de tekens aan de hemel
naar wijzen. Ze wijzen op de vervulling van de geschiedenis, terwijl de Messias de
afsluiting voorbereidt door middel van zijn volk Israël. Jezus vertelde ons om ernaar te
kijken zodat we de tijd van zijn terugkeer zouden weten (Openbaring 3:3). Deze tekens aan
de hemel, samen met hun relatie tot de geschiedenis, en tot elkaar, lijken een afgeronde
zaak, dat 2017 het jaar is dat de laatste zeven jaren van oordeel beginnen. Dit is over
ongeveer twee jaar.
De Bloedmanen hebben de aandacht van veel mensen gevangen gehouden, en hier hebben
we gezien dat ze een wiskundig patroon bieden voor de komende tijd, wat een hoger niveau
van nauwkeurigheid laat zien, en dus ook van de planning van God. Dit bleek evenzeer met
betrekking tot de zonsverduisteringen als met de planetaire conjuncties. Met precisie en
nauwkeurigheid richten zij zich op het moment rond het teken van Openbaring 12 en het
begin van de Verdrukking - de Dag des Heren. De basislijn is dat deze gebeurtenissen aan de
hemel niet willekeurig zijn, maar in beweging werden gezet vanaf het begin van de tijd. Hun
timing werd berekend door God, die het einde vanaf het begin kende. Wanneer een bepaald
teken werd aangetoond in het boek Openbaring, en het komt alleen voor in 2017, dan kan er
echt geen andere conclusie zijn dan dat dit HET teken moet zijn dat het begin van Daniëls
70e Week inluidt. Door uit te kijken naar de Dag van de Heer, is die dag in zicht komen.
Aangezien die dag in beeld is gekomen, wat moeten we doen? Als mensen die uitzien,
moeten we het anderen laten weten. Voor de gelovigen, zodat ze kunnen worden
gewaarschuwd, en voor de ongelovigen, zodat ze kunnen worden gered. Dit moet de
uitkomst van ons geloof zijn als we versterkt raken en weten dat wij die generatie van de
eindtijd zijn. Als men zich realiseert dat wij die generatie zijn waarover lang geleden
gesproken werd, dan moeten we dat nieuws verspreiden. Hoewel we weten dat de tijden
gevaarlijker zullen worden, moeten we ook steeds brutaler zijn en klaar om antwoorden te
geven. De komende tijd voor de wereld zal zijn als geen andere tijd, en verwarring over dit
onderwerp zal niet zal leiden tot een goed resultaat.
Met de opkomst van het antisemitisme in het afgelopen jaar, komt die tijd snel in zicht.

Misschien is de laatste test van de Kerk zijn liefde voor het Joodse volk. Door middel van
Bijbelse profetie weten we dat de Kerk zal vertrekken om met de Heer te zijn, en dan is de
resterende tijd voor Israël. Israël zal de bron van het licht voor de wereld zijn. Een enorm
aantal mensen op aarde zal worden gered, maar ook gemarteld op dat moment. Een Kerk die
zich verzet tegen Israël speelt voor het verkeerde team. Een Kerk die vergeet waar het
vandaan kwam, passen deze woorden van Paulus, als hij uitkijkt naar Israël, dat terugkomt
en weer wordt teruggeënt in de olijfboom:
U zult dan zeggen: De takken zijn afgerukt, opdat ik zou worden geënt.
Dat is waar. Door ongeloof zijn zij afgerukt en u staat door het geloof. Heb geen
hoge dunk van uzelf, maar vrees.
Want als God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, dan is het ook mogelijk dat
Hij u niet spaart.
Zie dan de goedertierenheid en de strengheid van God: strengheid over hen die
gevallen zijn, over u echter goedertierenheid, als u in de goedertierenheid blijft.
Anders zult ook u afgehouwen worden.
En ook zij zullen, als zij niet in het ongeloof blijven, geënt worden, want God is
machtig hen opnieuw te enten.
Want als u afgehouwen bent uit de olijfboom die van nature wild was, en tegen de
natuur in op de tamme olijfboom geënt bent, hoeveel te meer zullen zij die natuurlijke
takken zijn, geënt worden op hun eigen olijfboom.
Romeinen 11:19-24
Israël zal worden teruggeënt in de Oijfboom. Zoals Micha 5 en Openbaring 12 het
aangeven: het handschrift is aan de hemel en de dag komt dat Israël opnieuw geboren zal
worden. Dit is bekend gemaakt aan hen die uitzien naar die dag. Voor de Kerk: zullen we
onze eigenroem verliezen en voldoen aan onze juiste missie? Voor de verloren: nu is het tijd
om te geloven dat Jezus de Messias - de Redder van de wereld - is. Hij stierf, zodat ieder het
eeuwige leven kan hebben. En Hij komt terug om over de wereld te regeren.
Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd.
Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde
Mattheus 6:9-24
We kunnen uitkijken naar de dag dat het koninkrijk komt en Gods wil "zal worden gedaan
op aarde zoals in de hemel". Dit leven is maar een damp en de eeuwigheid is aanstaande.
Als we al deze dingen weten, zullen de tekens ertoe moeten leiden dat we oprecht leven
voor die dag en wij dus het licht kunnen zijn in een donkere wereld.

