De periode tussen de 70't" iaarweek e+ de 10(X) iaren

I
a)

Tijdsduur van de periode tussen.de 70"u jqÍrweek en de 1000 jaren
Opb. 12:1-5: Opname van de Gemeente beschreven. Vrouw zwangor. Haar Kind wordt weggerukt
(Gr.: harpazoo) tot God enZijntroon (vs. 5; vgt. lTh.4:17: harpazoo: opgenomen worden).
De opname gmtaanhet begin van de 70"" jaarweek (van de 7 jaren) vooraf.
Opb.

12:6a:

Opb.

12:6b:

Opb.

12:6

De wouw (Israël) vlucht in de woestijn (naar de haar bereide plaats: Sela/Petra):
gedurende de 1" helft van de 70'ejaarweek.
Zij wordt aldaar gevoed, gedurende 7260 dagen (:3Y, Saar): in de 2" helft van de
70'É jaarweek.

Beschrijving van de hele 70't" jaarweek (7 jaren, tweemaal 3Yziaar).
3% jr.

3% ir.

I------------------------------I
voeden

vluchten

12:2-6

b)

Vrouw (= vrouw uit Opb. 12). Lk. 2:21-24. Knechtje gebaard: 7 dagen onrein;
8s dag: besnijdenis; daarna 33 dagen blijven in het bloed harer reiniging.
Wet voor Israël: schaduw van toekomende goederen GIb. 10:1): met een profetische betekenis.

c)

In Opb. l2:5 gaathet ook over een vrouw, die een knechtje (mannelijke Zoon lKind) baart'
Daarnagaat het in Opb. 12:6 over de 70'b jaarweek (7 jaren).
7 dagenkunnen - profetisch gezien- overeenkomen met 7 jarcn.
Eén dag kón staan voor één jaar: Num. l4:33,34;Eze.4:5,6.
Na de 7 dug"n van de vrouw uit I .ev. 12 volgen nog 33 dagen. Profetisch gezien volgen op de 7 jaren
van de 70"àjaarweek dan nog 33 jaren, alvorens het Koninkrijk op aarde volledig is geopenbaard.

Lev.

Lev.

12: vrouw

Opb. 12: wotttfr
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& 33 dagen (40 dagen)
7 jaren & 33 jaren (40 jaren)
7 dagen

Daarno tot het heiligdom naderen
Het heiligdom in de 1000iaren.

Parallellen van 7 en 33:

a)

David: Hij regeerde totaal 40 jaren: 1Kon. Z:lL + lKro.29:26,27:7 jaren (te Hebron) en 33 jaren (te
Jeruzalem); 2Sam. 5:4,5 * lKro. 3:4 (7.'/z jaat (te Hebron) en 33 jaren (te Jeruzalem).

b)

Mozes: Ex. 24:12-18. Op de 7" dagriep God tot Mozes; totaal40 dagen op de berg (vs. 16,18)'

c)

Thomas: Joh.20 19,24-28. Na 8 dagen = op de 8"" dag (vgl. Mt. 27.63;na3 dagen = op de 3" dag).
De tijd tussen de opstanding en hemelvaart van Christus is 40 dagen (Hand. 1:3).

d)

Jozef:Hij is 30 jaar als hij onderkoning in Erypte wordt (Gen. 41:46). De tijd in de gevangenis is een
beeld van de tijd van de Gemeente. Daarna 7 jarenovervloed, gevolgd door 7 jaren van hongcrsnood.
Gen. 50:22 en26: Jozef werd 110 jaren oud. Dus: 30 + 7 + 7 + 66 = 110 jaar.
In Egypte is het dubbel gerekend. Mizraïm (: Egzpte) is een dualis (tweevoud).
Eglrpte is geografisch gezien ook twee delen: Boven- en Beneden-Erypte.
Dubbele dromen van de farao (aren, koeien: met dezelfde betekenis).
Twee dromen van de schenker en de bakker.
7 + 7 + 66 jazrkomt profetisch gezien overeen met 3Yz en 3Yz en 33 jaar: 7

& 33 jaat

1000 (Koninl«ijk)

-------I
De periode tussen de 70'e jaarweek en de 1000 jaren (het geopenbaarde Koninkrijk) is kennelijk 33
grond van typologie is dit te concluderen.
3aren. Oit wordt in de Schrift niet rechtstreeks vermeld. Op
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