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Duurt de grote verdrukking zoals vaak wordt 
aangenomen 7 jaar, of is het langer?  

Een studie over dit onderwerp met een verrassende conclusie 

 
Waar het de interpretatie van de Bijbelse profetieën betreft zijn er onderwerpen, waar onderzoekers 
het over oneens zijn. Ondanks dat was er toch altijd één ding waar grote consensus over bestond. 
Dat was dat de grote verdrukking 7 jaar zou duren. Met dit artikel gaat dat veranderen.  
 
Nu zal hier niet de stelling worden verdedigen dat de verdrukking, zoals als de Jehova’s getuigen dat 
doen met de wederkomst van Christus, al heeft plaatsgevonden. Ook zal niet worden beweerd dat de 
duur van de verdrukking symbolisch moet worden gezien en daarom om het even welke hoeveelheid 
jaren en maanden kan duren. De verdrukking zal langer zijn dan 7 jaar. Hoeveel langer is moeilijk te 
zeggen. Het zal minimaal 3 maanden langer zijn, maar mogelijk een half jaar of nog meer. Het zal 
voor de kerk niet veel uitmaken omdat ze dan toch niet op aarde is, maar als echte 
Bijbelonderzoekers zijn we altijd opzoek naar informatie om de profetieën zo goed mogelijk te 
begrijpen.  
Een bonus van dit artikel is dat ter loops de structuur van de Openbaring duidelijk wordt en ook aan 
de orde komt wat het moment is waarop de tempel zal worden gebouwd. 

Is het wel geestelijk om bezig te zijn met de wederkomst? 
Wie verteld dat hij of zij de Bijbel bestudeert met betrekking tot de verdrukking en wederkomst van 
Christus, krijgt vaak als reactie dat Jezus heeft gezegd:  

36 Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook 

de Zoon niet, maar de Vader alleen. (Mattheüs 24) 

Betekent dit dan dat we vroom en geduldig de wederkomst moeten afwachten in het vertrouwen dat 
God alles in Zijn hand heeft? Dat idee lijkt mij moeilijk te verdedigen. Als God had gewild, dat de 
gelovigen zich niet met de komst van Jezus hadden beziggehouden, waarom heeft Hij hen dan zoveel 
profetieën over dit onderwerp gegeven? De Openbaring is vrijwel geheel gewijd aan de komst van 
Christus en wat daaraan voorafgaat. Dit Bijbelboek begint met de woorden: 

Gelukkig hij die leest en zij die de woorden van de profetie horen en die bewaren wat 3 

(Telos)) Openbaring 1( want de tijd is nabij. daarin geschreven staat;  

God prijst gelovigen gelukkig als ze de profetie over de komst van Christus, zoals beschreven in de 
Openbaring, koesteren en bewaren.  
Die profetie van de Openbaring wordt geschouwd als de moeilijkste teksten uit de Bijbel. Als we die 
willen begrijpen zullen we deze serieus moeten bestuderen. Het is dus niet erg vroom om dat niet te 
doen. Jezus zegt tegens zijn tijdgenoten met betrekking tot het herkennen van de door de profeten 
beschreven tekenen van Zijn tijd: 

56 Huichelaars, het aanzien van aarde en hemel weet gij te onderkennen, waarom 

onderkent gij deze tijd niet? (Lucas 12) 

Over de eerste komst van Jezus was veel geschreven door de profeten van het Oude Testament. De 
mensen van Zijn tijd hadden met die kennis kunnen weten wie Hij was. Ze hadden hun tijd moeten 
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onderkennen. Jezus noemt discipelen die zich niet met de tekenen van de tijd en de profetieën 
bezighouden huichelaars.  

Wie weet de tijd van Jezus komst niet? 
Wat bedoelt Jezus dan als Hij zegt dat noch Hij, noch de engelen de dag en het uur van Zijn komst 
weten? 
Er is iets opmerkelijks met die verklaring van Jezus dat zelfs Hij niet weet wanneer Hij terug op aarde 
komt. In een eerder artikel zoek ik antwoord op deze vraag wat Jezus hiermee bedoelt. Hieruit bleek 
dat Jezus bedoelt dat Hij niet weet wanneer de opname van de kerk zal plaatsvinden. Wie (en dat 
geldt dus zelfs voor Jezus Zelf) niet weet wanneer de opname plaatsvindt, kan ook niet weten wat er 
daarna zal gebeuren. Over al die dingen heeft de Vader, tot het moment van de opname (zo zal 
blijken) de beschikking aan Zich gehouden. Daarom gaf Jezus bij zijn hemelvaart als antwoord op de 
vraag van zijn discipelen of Hij  ?zal herstellen Israëlvoor  het koningschap tijd in deze  

6 Het is de  de Vader , waaroverte weten gelegenheden of de tijden zaak uw niet 

andelingen 1)H( .gehouden heeft Zich aan beschikking  

De discipelen en de kerk die uit hun arbeid zal voortkomen, kan de tijden en gelegenheden (het 
herstel van het koningschap voor Israël) niet weten, omdat dit zal plaatsvinden aan het einde van de 
grote verdrukking. Tijdens de verdrukking is de kerk opgenomen in de hemel. De kerk zal de 
ontwikkelingen op aarde die voorafgaan aan het herstel van het koningschap van Israël dus niet 
meemaken.  

Zijn er mensen die de tijd van Jezus komst wel weten? 
Dat voor de kerk geldt dat het niet ‘uw’ (hun) zaak is om de tijden en gelegenheden te weten, wil niet 
zeggen dat er geen andere mensen zullen komen voor wie dat niet geldt.  
Er komen tijdens de grote verdrukking, zeer veel mensen tot het geloof in God. Zij wachten niet op 
de opname van de gemeente. Zij gaan Jezus niet tegemoet in de lucht. Die gelovigen verwachten de 
lichamelijke wederkomst van Jezus op de Olijfberg ten oosten van Jeruzalem. Zij zullen, hoe vreemd 
dat misschien ook mag klinken, als zij de profetieën onderzoeken, wel de dag kunnen weten wanneer 
Jezus het koningschap voor Israël zal herstellen.  
Er staan nogal wat gegevens in de Bijbel over dat moment met het aantal dagen of maanden die ze 
duren erbij. Er wordt gesproken over gebeurtenissen op aarde die 1335 dagen, ja zelfs 2300 dagen 
zullen duren voor Jezus terugkomt.  
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De grote verdrukking gezien vanaf het einde  
Wanneer de verdrukking begint is niet te zeggen. We weten wel dat als ze is begonnen, ze zal 
eindigen in een oorlog die door God zal worden beslist.  

Armageddon: het einde van de verdrukking 
De plaats waar die laatste oorlog is het vlakte van Megiddo in Israël, ook wel bekend als 
Armageddon. Armageddon is synoniem geworden voor de apocalyptische eindstrijd op aarde. 
Hierover staat in de Openbaring: 

12 En de zesde engel goot zijn schaal uit over de grote rivier, de Eufraat. En haar water 

droogde op, zodat de weg gereedgemaakt werd voor de koningen uit de richting waar de 

zon opgaat. 13 En ik zag uit de bek van de draak, uit de bek van het beest en uit de mond 

van de valse profeet drie onreine geesten komen, als kikvorsen. 14 Dit zijn namelijk de 

geesten van de demonen, die tekenen doen en die uitgaan naar de koningen van de 

aarde en van de hele wereld, om hen te verzamelen voor de oorlog van de grote dag 

van de almachtige God. 

15 Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij die waakzaam is en op zijn kleren acht geeft, zodat hij 

niet naakt zal rondlopen en men zijn schaamte niet zal zien. 16 En hij verzamelde hen op 

de plaats die in het Hebreeuws Armageddon wordt genoemd.  (Openbaring 16) 

Kort voor Jezus terugkomt, vindt die eindstrijd plaats bij Armageddon. Over het einde van die strijd 
staat in de Openbaring: 

17 En ik zag één engel dicht bij de zon staan, en hij riep met luide stem naar alle vogels 

die hoog aan de hemel vlogen: Kom en verzamel u voor het avondmaal van de grote God, 

18 om te eten vlees van koningen, en vlees van oversten over duizend, en vlees van 

machtigen, en vlees van paarden en van hen die daarop zitten, en vlees van alle vrijen en 

van slaven, kleinen en groten. 19 En ik zag het beest en de koningen van de aarde en hun 

legers bijeen verzameld om oorlog te voeren tegen Hem Die op het paard zat, en tegen 

Zijn leger. 

20 En het beest werd gegrepen, en met hem de valse profeet, die in zijn 

tegenwoordigheid de tekenen gedaan had, waardoor hij hen misleid had die het 

merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbeden hadden. Deze 

twee werden levend geworpen in de poel van vuur, die van zwavel brandt. 21 En de 

overigen werden gedood met het zwaard van Hem Die op het paard zat, namelijk het 

zwaard dat uit Zijn mond kwam. En alle vogels werden verzadigd met hun vlees. 

(Openbaring 16) 

Aan het einde van de verdrukking komen de legers van alle volken van de aarde om strijd te voeren 
tegen Israël. God identificeert zich hier zo met Zijn volk dat Hij deze strijd beschouwd als was die 
tegen Hem. De verzamelde legers worden daar door God verslagen wat een bloedbad zal worden 
zoals nooit eerder gezien op aarde. Na deze eindstrijd komt Jezus terug: 
 

, wordt zat daarop Hij, die ; enpaard , een witzie , engeopend de hemel ik zag En11 

 .gerechtigheid in gvoert oorlo en Hij velt vonnis , enWaarachtig en Getrouw genoemd

een  en Hij droeg kronen waren vele hoofd zijn op en een vuurvlam waren ogen zijn En 12
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, met een kleed Hij was bekleed En13  .Hijzelf dan weet niemand , dienaam geschreven

de  En14  .Gods : het Woordis genoemd naam zijn , engeverfd was dat in bloed

 en in wit , gehuldpaarden witte op Hem zijn, volgden de hemel , die inheerscharen

de  daarmede , omzwaard een scherp komt mond zijn uit En15  linnen. fijn smetteloos

de  Hijzelf treedt en staf een ijzeren met hoeden Hijzelf zal hen . Ente slaan heidenen

(…) ., des AlmachtigenGods van de toorn der gramschap van de wijn persbak  

om de  verzameld legerscharen hun en der aarde de koningen en het beest ik zag En 91

 het beest En 20 .leger zijn tegen , enzat het paard Hem, die op tegen te voeren oorlog

, gedaan had ogen voor zijn , die de tekenende valse profeet hem met en werd gegrepen

die  en ontvangen hadden van het beest , die het merktekenhij hen verleidde waardoor

 , die vandes vuurs de poel in geworpen zij beiden werden ; levendaanbaden beeld zijn

de  uit kwam , dathet zwaard met werden gedood de overigen En21  .brandt zwavel

 .vlees hun van werden verzadigd de vogels al en ;zat het paard , die opvan Hem mond

(Openbaring 19) 

Gelovigen die in die dagen dat de voorbereiding van die strijd in volle gang zijn, nog steeds met een 
beroep op Jezus’ woorden tijdens de hemelvaart, zeggen dat Zelfs Jezus niet weet wanneer Hij komt, 
hebben niet veel kennis van de profetieën.  

Er gebeurt iets spectaculairs 2300 dagen voor de verdrukking afloopt 
De dag van de wederkomst van Jezus, wordt zelfs nog specifieker voorspeld in Daniël en de 
Openbaring. Dit heeft te maken met de tempel. Uit verschillende teksten blijkt dat de antichrist de 
tempel zal binnengaan en deze zal ontwijden. Een van die teksten die daarover gaat staat in de brief 
van Paulus aan de gemeente te Thessalonica: 

3 Laat niemand de  en komen de afval moet eerst ook, want wijze welke , opmisleiden u 

 , die4 de tegenstander ,des verderfs , de zoonzich openbaren der wetteloosheid mens

 de tempel inzich  hij , zodatheet voorwerp van verering of wat God al tegen zich verheft

)2 Thessalonicenzen( .is hij een god , datte laten zien , om aan zichzet Gods  

Paulus refereert hier of naar een door hem zelf ontvangen openbaring, of naar een gedeelte uit 
Daniël hoofdstuk 8.  

9 Uit één ervan kwam een kleine hoorn tevoorschijn, die uitzonderlijk groot werd, naar het 

zuiden toe, naar het oosten toe en naar het sieraadland toe. (Daniël 8) 

Daniël ziet een kleine hoorn die zeer groot werd. Die kleine hoorn is een symbool Rome. Het wordt 
uit andere teksten duidelijk dat Rome na de opstanding van Jezus ten onder zal gaan, maar ook dat 
het zich in de eindtijd zal herstellen. Dat Rome er zal zijn tijdens de verdrukking blijkt ook uit het 
volgende hoofdstuk van Daniël. 

10 Hij werd groot, tot aan het leger van de hemel. Van dat leger, namelijk van de sterren, 

liet hij er sommige ter aarde vallen en vertrapte ze. 11 Hij maakte zich groot tot aan de 

Vorst van dat leger. Het steeds terugkerende offer werd aan Deze ontnomen en Zijn 

heilige woning neergeworpen. 12 En het leger werd overgegeven vanwege de afvalligheid 

tegen het steeds terugkerende offer, en hij wierp de waarheid ter aarde. Hij deed het en 

het gelukte. (Daniël 8) 
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Rome en diens leider (de antichrist) zal het offeren stoppen en de waarheid ter aarde werpen, zo 
staat hier. De eerder door dit Rome verwoestte tempel, zal daarom moeten worden hersteld, 
evenals dit rijk zelf. 
Een vraag van velen die zich met de profetieën bezighouden is daarom: wanneer wordt de tempel in 
Jeruzalem herbouwd? 
 
Daniël krijgt informatie over de toekomst van tempel. Hij vraagt dan aan de engel die hem dat 
meedeelt, hoe lang de tijd zal zijn tussen het moment dat de tempel zal zijn herbouwd, het offeren 
daarin begint, dit offeren daarna weer zal worden gestopt en hoe lang het dan nog duurt voor de 
tempel daarna in ere zal worden hersteld: 

13 Hoelang zal dit gezicht gelden; het dagelijks offer en de ontzettende overtreding, het 

prijsgeven van het heiligdom en het vertrappen van het heer? 14 En hij zei tot mij: 

Tweeduizend driehonderd avonden en morgens; dan zal het heiligdom in rechten 

hersteld worden. (Daniël 8) 

Het hele gebeuren, vanaf het moment dat het dagelijks offeren in de tempel na vele eeuwen weer 
zal zijn ingesteld, tot het wordt gestopt en deze door Jezus met Zijn komst wordt herstelt, duurt 2300 
dagen. Deze 2300 dagen wijzen niet naar iets in het verleden. Dit alles gaat over de eindtijd: 

17 En hij kwam tot waar ik stond, en toen hij kwam, schrikte ik en wierp mij op mijn 

aangezicht, maar hij zei tot mij: Versta, mensenkind, dat het gezicht doelt op de tijd van 

het einde. (Daniël 8) 

Het wordt iets later nog eens benadrukt dat het aantal van  die dagen letterlijk moeten worden 
genomen: 

26 En het gezicht van de avonden en de morgens, waarvan gesproken werd, dat is 

waarheid. (Daniël 8) 

De mensen die in de grote verdrukking tot geloof komen en de Bijbel kennen, zullen zien dat de 
tempel op een zeker moment wordt herbouwd. Als zij, bij de inwijding van de tempel 2300 dagen 
tellen, weten ze dat Jezus daarna terugkomt.  
Het wordt zelfs nog concreter. 

Er gebeurt iets 1335 dagen voor de verdrukking afloopt 
Niet alleen kon de dag waarop Jezus zou worden gekruisigd in Daniël (9:20-27) worden berekend, 
ook de dag waarop Hij op aarde terugkomt werd aan Daniël geopenbaard. Nadat de tempel is 
herbouwd is het volgende belangrijke aanknopingspunt voor de gelovigen tijdens de verdrukking, het 
moment, dat het offeren in de tempel wordt verboden. Dit verbieden zal worden gedaan door de 
‘gruwel van de verwoesting’. Jezus spreekt over deze gruwel onder andere in Mattheüs 24. 

27 En hij zal het verbond voor velen zwaar maken, een week lang; in de helft van de 

week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden; en op een vleugel van gruwelen zal 

een verwoester komen, en wel tot aan de voleinding toe, en waartoe vastbesloten is, dat 

zal zich uitstorten over wat woest is (Daniël 9) 

Jezus verwijst, als Hij het in de rede van de laatste dingen zoals beschreven in Mattheüs 24, heeft 

over de gruwel en de verwoester, naar deze profetie in Daniël.  Deze gruwel en verwoester is de 

antichrist. Die week waarover wordt gesproken is een jaarweek welke 7 jaar duurt. In de helft van 

deze 7 jaar zal het offeren stoppen. Het offeren stopt dus na 3,5 jaar. 3,5 jaar is ongeveer 1290 of 

1335 dagen. 
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11 En van dien tijd af, dat het dagelijks offer weggedaan en er een gruwel der 

verwoesting geplaatst wordt, zullen duizend tweehonderd en negentig dagen zijn. 12 

Welgelukzalig is hij, die verbeidt en bereikt duizend driehonderd vijfendertig dagen. 

(Daniël 12)  

Er komt dus verlossing voor Israël tussen 1290 en maximaal 1335 dagen nadat de antichrist het 
offeren in de tempel in Jeruzalem heeft gestopt. Dat betekent dat na 1290-1335 dagen het einde van 
de verdrukking is bereikt.  
 
Deze twee genoemde aantallen dagen lijken op zichzelf geen verband te hebben. Ze worden slechts 
genoemd. Wat zouden ze kunnen betekenen? Wat zou er kunnen gebeuren tussen 1290 en 1335 
dagen? 
Uit bovenstaande blijkt, wat straks ook verder duidelijk zal worden, dat de antichrist in het midden 
van de verdrukking macht heeft in Israël. Dat is ook de reden dat hij sowieso het offeren in de tempel 
kan verbieden. Die macht raakt de antichrist op een zeker moment kwijt. Wanneer dat zal zijn wordt 
niet gezegd. Dat hij die kwijtraakt kan daaruit worden geconcludeerd dat hij aan het einde van de 
verdrukking alle legers van de aarde verzamelt om Israël aan te vallen. Dat zou hij niet hoeven doen 
als hij in die tijd nog de baas was in Israël. Die twee getallen hebben betrekking op het einde van de 
verdrukking en Israël, maar wat het verband ertussen is, blijkt nergens uit. Een mogelijke verklaring 
zou kunnen zijn dat de antichrist 1290 dagen nadat hij het offeren heeft verboden, zijn macht in 
Israël verliest waarna hij in de 45 dagen erna zijn troepen bij Armageddon verzameld om er op de 
1335e dag, te worden verslagen.  
 

Als deze dingen op een rij worden zetten, dan blijkt dat: Volgens Daniël de tempel 2300 dagen voor 

het einde van de verdrukking wordt herbouwd; Dat in het midden van de verdrukking de gruwel van 

de verwoesting (antichrist) het offeren zal verbieden; Dat tussen 1290 en 1335 dagen Israël zijn 

soevereiniteit weer terug heeft en dat de verdrukking in een catastrofale oorlog bij Armageddon zal 

eindigen. Grafisch voorgesteld wordt het dan het volgende plaatje. 

 

Er zijn meer van dit soort opmerkelijke tijdsaanduidingen. Zo wordt er in de Openbaring gesproken 

over 42 maanden en 1260 dagen. Dit zijn tijdsaanduidingen die ongeveer even lang zijn als de 1290 

en 1335 dagen.  

https://d.docs.live.net/ed0e0a8251d87ab4/Documenten/Artikelen/Hoe%20lang%20duurt%20de%20verdrukking/Daniel.jpg
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Wat duurt er 1260 dagen en 42 maanden? 
Zowel Openbaring 11 als 12 spreken over een periode van 1260 dagen en van 42 maanden. Een goed 
begrip van deze 1260 dagen en 42 maanden geeft een belangrijke sleutel in handen tot het begrijpen 
van de hele Openbaring.  
 
Wat kan er over die 1260 dagen en 42 maanden worden gezegd? 
Zowel 1260 dagen als 42 maanden duren ongeveer 3,5 jaar.  
In het midden van de verdrukking, die 7 jaar duurt, zal de antichrist het offeren verbieden, zo bleek. 
Voor en na dat verbod in het midden van de verdrukking is dus een periode van 3,5 jaar. 
 
Omdat 1260 dagen en 42 maanden ongeveer even lang duren, gaan al de uitleggers van de 
Openbaring die ik tot dusver ben tegengekomen, ervanuit dat deze 2 tijdseenheden dezelfde periode 
beschrijven.  
Er is hier echter een probleem. 42 maanden en 1260 dagen duren niet even lang.  
De Joodse kalender was gebaseerd op de maan. De maanmaand duurt 29.5 dagen. 42 van dit deze 
maanden samen duren 1239 dagen. Dit is 3 weken korter dan 1260 dagen. 42 maanden in de 
gregoriaanse kalender die (afgerond) gemiddeld 30,5 dagen duren is 3,5 jaar. 3,5 jaar, zo is makkelijk 
na te rekenen, is 1278 dagen. Het is dus niet zo vanzelfsprekend dat 1260 dagen en 42 maanden 
dezelfde tijd beschrijven.  
Om 42 maanden 1260 dagen te kunnen laten duren, wordt door veel uitleggers gesteld dat maanden 
in Israël 30 dagen duurden. Op die manier is 42 keer 30 toch 1260 dagen. De kalender in Israël was 
vroeger echter geen 30 dagen. Zelfs de oude Henoch kalender rekende niet met maanden van 
(gemiddeld) 30 dagen. 
 
Er lijkt een andere vooronderstelling te zijn die aan het idee ten grondslag ligt dat deze maanden en 
dagen dezelfde tijd beschrijven. Deze vooronderstelling vinden we bij vele uitleggers van de 
Openbaring. Volgens hen worden de 7 bazuinen ‘geactiveerd’ door het openen van het 7e zegel. 
Volgens deze uitleggers volgt dat wat na de bazuinen beschreven staat, chronologisch gezien ook 
weer na het klinken van de bazuinen. Als de hele Openbaring moet worden gelezen als een 
doorlopende reeks van na elkaar plaatsvindende zaken, dan is het een probleem om die allen in te 
passen in de veronderstelde periode van 7 jaar die de verdrukking duurt. Om de nodige tijd te vinden 
moeten de 1260 dagen en 42 maanden wel dezelfde tijd beschrijven.  

De drie sub visioenen van de Openbaring van Johannes 
Het ‘probleem’ dat de gebeurtenissen niet in de 7 jaar zouden passen, blijkt echter eenvoudig op te 
lossen.  
Als we de tekst van de Openbaring goed lezen, dan zien we dat nogal wat zaken meerdere keren 
voorkomen. Als we die zaken met elkaar verbinden, dan blijkt dat de 7 bazuinen niet na het 
verbreken van de 7 zegels (Openbaring 6-8:1) plaatsvinden. Het blijkt dat zowel de gebeurtenissen 
die worden beschreven bij het verbreken van de 7 zegels als die welke worden gezien bij het klinken 
van de 7 bazuinen (Openbaring 8-11) dezelfde periode beschrijven. Dit geldt ook voor dat wat er 
wordt beschreven na de 7 bazuinen. In de hoofdstukken 12 tot 15:5 worden ook verschillende zaken 
beschreven die bij elkaar gezien de hele verdrukking beschrijven.  
Er doemen zo 3 grote sub-delen (en een aantal kleinere die we hier laten rusten) uit de grote 
hoeveelheid beschreven gebeurtenissen op in de Openbaring. Deze sub-delen die elk de hele 
verdrukking vanuit een ander perspectief beschrijven, maken de structuur een stuk overzichtelijker.  

Het eerste sub-visioen: Het verbreken van de zeven zegels 
Bij het verbreken van de 7 zegels wordt de ontwikkeling van het rijk van de antichrist tijdens de 
verdrukking gezien. Bij het verbreken van het 1e zegel, komt hij als een soort Messias. Bij het 
verbreken van het 2e tot 4e zegel zien we hoe strijd, honger en de dood in zijn kielzog achter hem 
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aankomen. Het 6e zegel toont Armageddon en het 7e beschrijft dat er een stilte in de hemel is van 
ongeveer een half uur.  
 
De stilte die wordt genoemd bij het verbreken van het 6e zegel, wordt dikwijls uitgelegd als de stilte 
voor de storm die zal losbarsten als de 7 bazuinen klinken. Dit is niet logisch. Er staat niets in de tekst 
of zelfs in de Bijbel waaruit dit kan worden geconcludeerd. Deze stilte vindt plaats na de verdrukking 
en heeft het meeste weg van het in koninklijke waardigheid ‘arriveren’ van God, zoals Mozes en Elia 
dit ooit mochten ervaren. Het is geen stilte voor de storm van de verdrukking. Die storm is bij het 
verbreken van de voorgaande 6 zegels reeds lang begonnen. Over de hele wereld is er chaos, strijd, 
armoede en hongersnood. Reeds bij het verbreken van het 4e zegel wordt er vermeld dat het 4e deel 
van alle mensen op aarde omkomen.  
 
Uit dat wat er wordt beschreven bij het verbreken van het 6e zegel blijkt dat na dit zegel de grote 
verdrukking voorbij is: 

12 En ik zag, toen Hij het zesde zegel opende, en daar geschiedde een grote aardbeving 

en de zon werd zwart als een haren zak en de maan werd geheel als bloed. 13 En de 

sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgeboom zijn wintervijgen laat 

vallen, wanneer hij door een harde wind geschud wordt. 14 En de hemel week terug als 

een boekrol, die wordt opgerold, en alle berg en eiland werd van zijn plaats gerukt. 

(Openbaring 6) 

Deze tekst beschrijft Jezus in de ‘Rede van de laatste dingen’:  

29 En terstond na de verdrukking van die tijd zal de zon verduisterd worden, en de 

maan haar schijnsel niet geven, en de sterren zullen van de hemel vallen, en de 

krachten der hemelen zullen hevig bewogen worden. 30 En alsdan zal aan de hemel 

verschijnen het teken van des Mensen Zoon; en dan zullen al de geslachten der aarde 

weeklagen, en zullen des Mensen Zoon zien komen op de wolken des hemels met grote 

kracht en heerlijkheid. (Mattheüs 24) 

Jezus zegt dat als de zon verduisterd (zwart wordt) de maan haar schijnsel niet geeft (rood als bloed), 
de sterren op aarde vallen, de hemel terugwijkt, de Mensen Zoon zal verschijnen.  
De beschreven situatie bij het verbreken van het 6e zegel komt overeen met dat wat wordt 
beschreven in Openbaring 19 als Jezus bij de eindoorlog (Armageddon) uit de hemel neerdaalt. 

15 En de koningen der aarde en de groten en de oversten over duizend en de rijken en de 

machtigen en iedere slaaf en vrije verborgen zich in de holen en de rotsen der bergen; 16 

en zij zeiden tot de bergen en tot de rotsen: Valt op ons en verbergt ons voor het 

aangezicht van Hem, die gezeten is op de troon, en voor de toorn van het Lam; 17 want 

de grote dag van hun toorn is gekomen en wie kan bestaan? (Openbaring 6) 

In de dagen tijdens het verbreken van het 6e zegel erkennen de koningen van de aarde evenals de 
rest van de wereld, dat de dag van Gods toorn (Armageddon) is aangebroken.  
De ontwikkelingen vanaf het verbreken van het 1e tot-en-met het 6e zegel, beschrijven dus de grote 
verdrukking vanaf het begin tot het einde als ‘de grote dag van Gods toorn’ is gekomen.  
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Het 2e sub-visioen: De bazuinen 
Ook de 7 bazuinen beschrijven de hele verdrukking. De eerste 4 bazuinen brengen grote 
natuurrampen over de aarde; de 5e laat gedurende 5 maanden een demonische plaag los over de 
mensen; het 6e beschrijft de lange strijd tussen de 2 getuigen en de antichrist en bij het klinken van 
de 7e bazuin is God koninkrijk op aarde gekomen.  

15 En de zevende engel blies de bazuin en luide stemmen klonken in de hemel, zeggende: 

Het koningschap over de wereld is gekomen aan onze Here en aan zijn Gezalfde, en Hij 

zal als koning heersen tot in alle eeuwigheden. 16  En de vierentwintig oudsten, die voor 

God op hun tronen gezeten waren, wierpen zich op hun aangezicht en aanbaden God, 17  

zeggende: Wij danken U, Here God, Almachtige, die is en die was, dat Gij uw grote macht 

hebt opgenomen en het koningschap hebt aanvaard; 18  en de volkeren waren toornig 

geworden, maar uw toorn is gekomen en de tijd voor de doden om geoordeeld te 

worden en om het loon te geven aan uw knechten, profeten, en aan de heiligen en aan 

hen, die uw naam vrezen, aan de kleinen en de groten en om te verderven wie de aarde 

verderven. (Openbaring 11) 

De komst van het koninkrijk dat ‘is gekomen’ is niet bij wijze van spreken of geestelijke of in de 
toekomende tijd gekomen. Er staat dat de volken toornig waren (verleden tijd) geworden en dat er 
veroordeling en beloning valt te verwachten. Bij het klinken van de 7e bazuin is de verdrukking dus 
voorbij. Bij het klinken van de 7e bazuin in Openbaring 11 wordt dus, net als bij het verbreken van het 
6e zegel, de dagen na de strijd van Armageddon geschreven.  

Het slot: de tempel van God in de hemel 

Er is nog een aanwijzing in Openbaring 11 in de tekst die het 7e bazuin beschrijft, waaruit blijkt dat 
met het klinken van die bazuin de verdrukking voorbij is. Er staat bij het klinken van de bazuin:  

19 En de tempel Gods, die in de hemel is, ging open en de ark van zijn verbond werd 

zichtbaar in zijn tempel, en er kwamen bliksemstralen en stemmen en donderslagen en 

aardbeving en zware hagel. (Openbaring 11) 

De beschrijving van het opengaan van Gods tempel in de hemel, gaat over het moment vlak voor het 
einde van de verdrukking. Als de tempel in de hemel opengaat, zo lezen we vanaf Openbaring 15:6, 
komen daar de 7 engelen uit die de 7 schalen van de toorn van God hebben.  
Om dit beter te kunnen zien, slaan we hier de tekst vanaf Openbaring 12 tot 15:5 (het derde sub 
visioen) waar we het zo over gaan hebben, in gedachte even over: 

5 En daarna zag ik, en de tempel van de tent der getuigenis in de hemel ging open; 6 en 

de zeven engelen, die de zeven plagen hadden, kwamen uit de tempel, bekleed met rein 

en blinkend linnen en de borst omgord met een gouden gordel. 7 En een van de vier 

dieren gaf aan de zeven engelen zeven gouden schalen, vol van de gramschap van God, 

die leeft tot in alle eeuwigheden. 8 En de tempel werd vervuld met rook vanwege de 

heerlijkheid Gods en vanwege zijn kracht; en niemand kon de tempel binnengaan, 

voordat de zeven plagen der zeven engelen voleindigd waren. (Openbaring 15) 

Uit dit alles blijkt dat de rampen van de bliksemstralen, donderslagen (stemmen) aardbeving, zon, 
maan en sterren, die worden beschreven bij het verbreken van het 6e zegel en het klinken van de 7e 
bazuin, het gevolg zijn van de 7 engelen die met hun 7 schaaloordelen uit de tempel komen.  
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Het 3e sub-visioen: de tekens in de hemel 
In het 3e sub-visioen worden verschillende dingen genoemd die ook worden beschreven in de eerste 

twee. Dit 3e sub-visioen toont op diens beurt ook weer andere details van de hele verdrukking. 

Dit 3e sub-visioen begint in hoofdstuk 12 met het beschrijven van de draak (duivel) die de vrouw 

(Israël) vervolgt. In dit fragment wordt weer over de 1260 dagen gesproken. Dat is de tijd waarin de 

vrouw veilig zal zijn in de woestijn, waar ze naartoe vlucht. In Openbaring 13 gaat het weer over de 

antichrist. Ofschoon de antichrist in hoofdstuk 11 al was gezien, wordt deze in dit deel toch 

beschreven alsof hij voor het eerst ten tonele verschijnt. In dit sub-visioen wordt ook van hem 

gezegd dat hij 42 maanden de macht heeft over alle volken op aarde. Wat vooral van belang is, is dat 

dit 3e sub-visioen eindigt in Openbaring 15 waar wordt gesproken over de 7 schalen van Gods toorn.  

n ik zag een ander teken in de hemel, groot en wonderbaar: zeven engelen die de E1. 

 zeven laatste plagen hadden, want hiermee is de grimmigheid van God voleindigd.

15)(Openbaring  

Dit is hetzelfde moment waarover in Openbaring 11 werd geschreven. Hier wordt niet het detail 
genoemd dat de tempel van God opengaat en dat de ark van zijn verbond zichtbaar werd in zijn 
tempel. Hier wordt ook niet in detail getreden over bliksemstralen, stemmen, donderslagen, 
aardbeving en zware hagel die het gevolg zijn van deze 7 schalen. Dit wordt kort hierna wel gedaan. 
 

 
 

Het samenkomen van de sub-visoenen in de 7 schaaloordelen 
In Openbaring 15:5 komen de 3 sub-visioenen samen. Vanaf daar worden de 7 schaaloordelen 
gezien. Deze 7 schaaloordelen geven geen beschrijving van de hele verdrukking, maar alleen van het 
einde ervan. De 7e schaal beschrijft het oordeel over Babylon dat in Openbaring 17-18 in detail wordt 
beschreven. De 7e schaal toont ook de terugkeer van Christus bij Armageddon wat verder in 
hoofdstuk 19 wordt gezien. De 7e schaal toont ook de herkomst van de bliksemstralen stemmen, 
donderslagen en het vluchten van de bergen en eilanden die ook bij het verbreken van de 6e zegel (1e 
sub-visioen) en het klinken van de 7e bazuin (2e sub-visioen) (maar ook op sommige andere plaatsen 
zijdelings) worden beschreven. Bij de 7e schaal is dus de hele verdrukking voorbij. 

1 En ik hoorde een luide stem uit de tempel zeggen tot de zeven engelen: Gaat heen en 

giet de zeven schalen van de gramschap Gods uit op de aarde. 2 En de eerste ging heen 

en goot zijn schaal uit op de aarde, en er kwam een boos en kwaadaardig gezwel aan de 

mensen, die het merkteken van het beest hadden en die zijn beeld aanbaden. (…) 17 En 

de zevende goot zijn schaal uit in de lucht en er kwam een luide stem uit de tempel, van 

de troon, zeggende: Het is geschied. 18 En er kwamen bliksemstralen en stemmen en 

donderslagen, en er geschiedde een grote aardbeving, zo groot als er geen geweest is, 
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sedert een mens op de aarde was: zo hevig was deze aardbeving, zo groot. 19 En de 

grote stad viel in drie stukken uiteen en de steden der volken stortten in. En het grote 

Babylon werd voor God in gedachtenis gebracht, om daaraan de beker met de wijn van 

de gramschap zijns toorns te geven. 20 En alle eilanden vluchtten weg en bergen 

werden niet meer gevonden. 21 En grote hagelstenen, een talent zwaar, vielen uit de 

hemel op de mensen, en de mensen lasterden God vanwege de plaag van de hagel, 

want de plaag daarvan was zeer groot. (Openbaring 16:21) 

Als we dit lezen, dan snappen we ook waarom iedereen die nog leeft en die het nog voor elkaar 
krijgt, bij het verbreken van het 6e bazuin de bergen en rotsen invluchten. Er vallen op dat moment 
hagelstenen van een talent (30 kg) uit de hemel.  

Samengevat:  
Er zijn 3 (grote) sub-visioenen in de Openbaring:  

• Het 1e gaat over de 7 zegels (Openbaring 6)  

• Het 2e (Openbaring 8:1) gaat over de 7 bazuinen (Openbaring 8:2 t/m Openbaring 11) en  

• Het 3e begint met het teken in de hemel van de draak en de vrouw (Openbaring 12 t/m 
Openbaring 15:5).  

Deze drie sub-visioenen beschrijven elk vanuit een ander perspectief de hele grote verdrukking. 

Waarom is dit van belang?  

Er zin nogal wat misverstanden over de Openbaring omdat deze drie sub-visioenen niet worden 
onderkent. Als we het hebben over de duur van de grote verdrukking, dan kunnen we niet om de 
Openbaring heen, omdat dat boek deze verdrukking het meest uitgebreid bespreekt.  
Nu de structuur van de Openbaring duidelijk is, is het ook duidelijk dat de 1260 dagen en 42 
maanden niet na elkaar hoeven te worden gezien, maar elk een onderdeel zijn van 2 sub-visioenen 
waarin ze worde genoemd die elk minimaal 7 jaar beschrijven. Het is daarom voor de chronologie 
van de Openbaring niet nodig om vol te houden dat 1260 dagen en 42 maanden dezelfde periode 
beschrijven. Elk van die sub-visioen heeft tijd genoeg om ze na elkaar te plaatsen. 

Nog een reden waarom 1260 dagen en 42 maanden niet dezelfde 

periode beschrijven 
We zagen al dat 1260 niet hetzelfde aantal dagen is als 42 maanden. Het is dus op zijn minst slordig 
om te stellen dat ze wel staan voor dezelfde periode.  
Er is echter nog een probleem dat ontstaat als we ervanuit gaan dat de 1260 dagen en de 42 
maanden dezelfde tijd beschrijven:  

• Van de antichrist wordt vermeld (Openbaring 13: 5-7) dat hij gedurende 42 maanden de 
macht heeft over alle volken van de aarde.  

• Er staat bij de beschrijving van de 6e bazuin (2e wee) dat de heidenen gedurende de 42 
maanden, Jeruzalem zullen vertreden.  

42 maanden is dus de tijd die iets beschrijft over de antichrist en de heidenen (Openbaring 11:2-3). 
 
De 1260 dagen worden daarentegen in verband gebracht met de 2 getuigen en met Israël.  

• In Openbaring 11 (vers 3) wordt beschreven dat de 2 getuigen 1260 dagen zullen prediken en 
dat ze hun vijanden met vuur uit hun mond zullen doden.  

• Van Israël wordt in Openbaring 12 (vers 6) beschreven dat ze zal vluchten voor de draak naar 
de woestijn, waar zij 1260 dagen veilig zijn.  

 
Dit betekent dat: De Antichrist heeft tijdens de 1260 dagen geen macht in Israël (Israël is dan veilig). 
Hij heeft gedurende die 1260 dagen niet de macht over alle volken op de aarde (niet over Israël). 
Israël woont in die periode (min of meer) veilig in haar land (de woestijn). Waarschijnlijk zijn de twee 
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getuigen er zelfs de oorzaak van dat Israël veilig woont; Tijdens de 42 maanden wordt Israël (de 
tempel) door de heidenen vertreden. In die periode van 42 maanden heeft de antichrist wel de 
macht over Israël. 
 
De 1260 dagen wordt dus in verband gebracht met de macht van de 2 getuigen en de veiligheid van 
Israël. De 42 maanden worden in verband gebracht met de macht van de antichrist en de heidenen. 
 
Zetten we dit nog eens op een rij dan bleek eerder dat er geen noodzaak is waarom de 1260 dagen 
en de 42 maanden dezelfde periode beschrijven en hier blijkt ook dat het niet logisch is dat ze dat 
doen.  
 
De meest bevredigende chronologie van dit deel van de gebeurtenissen tijdens de verdrukking is: De 
1e helft van de verdrukking duurt (minimaal) 1260 dagen. Tijdens die dagen woont Israël (min of 
meer) veilig in haar land. Tijdens die dagen prediken de 2 getuigen. Deze 2 getuigen worden in het 
midden van de verdrukking door de antichrist gedood. Na hun dood verliest Israël haar 
soevereiniteit. De antichrist gaat, als hij de 2 getuigen gedood heeft de tempel binnen. Hoe dat alles 
gaat, beschrijft Openbaring 11 (6e bazuin). Deze tweede helft van de verdrukking duurt 42 maanden. 
Dit is de tijd die Jeremia ‘Jacobs benauwdheid’ noemt: 

4 Dit nu zijn de woorden die de HERE over Israël en Juda gesproken heeft. 5 Want zo zegt 

de HERE: Angstgeschrei horen wij, schrik en geen heil. 6 Vraagt toch, ziet, of een man 

baart; waarom zie Ik iedere man met zijn handen aan zijn heupen als een barende en 

heeft elk gelaat een lijkkleur gekregen? 7 Wee, want groot is die dag, zonder weerga; 

een tijd van benauwdheid is het voor Jakob; maar daaruit zal hij gered worden. 8 Op 

die dag zal het gebeuren, luidt het woord van de HERE der heerscharen, dat Ik het juk van 

hun hals zal verbreken en hun banden zal verscheuren; vreemden zullen hen niet meer 

knechten, 9 maar zij zullen de HERE, hun God, dienen en David, hun koning, die Ik hun 

verwekken zal. (Jeremia 30) 

De antichrist heeft vanaf het verslaan van Israël de macht in alle landen van de wereld. Hij haat de 
Joden nog meer dan Hitler al deed en zoekt de Joden te vernietigen. Zij kunnen dan echter geen kant 
meer op. Dit is de periode waarvan Jezus zegt dat als die dagen niet zouden worden ingekort, er geen 
vlees behouden worden:  
Uit Jeremia 30 blijkt dat Israël wordt gered uit deze verdrukking. Dat is aan het einde van de 42 
maanden. Dan komt Jezus terug en zal Israëls banden verscheuren waarna het land nooit meer door 
vreemden zal worden verscheurd. Dat is het moment waarnaar de discipelen bij de hemelvaart 
vragen: 

in  Gij herstelt ,: Hereen zeiden Hem , vroegen, die daar bijeengekomen waren5 Zij dan 

(Handelingen 1) ?voor Israël het koningschap tijd deze  

Nog meer problemen 
Zo is er dan wel een oplossing voor der 1260 dagen en 42 manden, maar er zijn meer problemen. In 
Daniël 12 staat dat de antichrist het verbond gedurende 1 week, voor velen zwaar zal maken. Die 
week is een periode van 7 jaar, zagen we in Daniël. Tellen we 1260 dagen op met de 42 maanden 
(waarbij we uitgaan van maan-maanden van 29,5 dagen=1239 dagen) dan komen we aan 2499 
dagen. Dat is 56 dagen (8 weken) korter dan 7 jaar.  
Het 2e sub-visioen beschrijft echter bij het 6e bazuin niet alleen de 1260 dagen en 42 maanden, maar 
ook nog een periode van 5 maanden.  
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Vijf extra maanden 
Het 2e sub-visioen beschrijft dat de 6e bazuin een zeer grote tijd beschrijft. In Openbaring 11 dat deze 
bazuin beschrijft, worden zowel de 1260 dagen als de 42 maanden genoemd. Deze twee tijdsvakken 
samen zijn maar 8 weken korter dan de 7 jaar waarvan het idee is dat dat de tijd is die de verdrukking 
duurt.  
Voordat de 6e bazuin klinkt zijn er echter nog de 1 t/m 5 bazuinen en na de 6e bazuin is er ook nog de 
7e. Anders dan bij de 6e bazuin wordt er van de eerste 4 en van de 7e bazuin niet vermeld hoe lang 
deze duren. Van de 5e bazuin wordt dat dan weer wel genoemd. 
 
Openbaring 9 beschrijft de 5e bazuin. Deze 5e bazuin wordt ook wel de 1e wee genoemd. Tijdens het 
klinken van deze bazuin gaat de put van de afgrond open. Uit deze put komen demonen 
tevoorschijn. Deze demonen, zo staat er, mogen de mensen gedurende 5 maanden pijnigen. 

1 En de vijfde engel blies de bazuin, en ik zag een ster, uit de hemel op de aarde gevallen, 

en haar werd de sleutel van de put des afgronds gegeven. 2 En zij opende de put des 

afgronds en er steeg rook op uit de put, als de rook van een grote oven; en de zon en het 

zwerk werden verduisterd door de rook van de put. 3 En uit de rook kwamen sprinkhanen 

op de aarde tevoorschijn en hun werd macht gegeven, gelijk de schorpioenen der aarde 

macht hebben. 4 En hun werd gezegd, dat zij aan het gras der aarde geen schade zouden 

toebrengen, noch aan enig gewas, noch aan enige boom, maar alleen aan de mensen, die 

het zegel van God niet op hun voorhoofden hadden. 5 En hun werd gegeven, dat zij hen 

niet zouden doden, maar dat de mensen zouden gepijnigd worden, vijf maanden lang; 

(…) 12 Het eerste wee is voorbijgegaan: zie, nog twee weeën komen hierna. 

Dit alles kunnen we bij elkaar optellen.  
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Hoeveel dagen hebben we nu in totaal? 
Zetten we voorgaande op een rij, dan zien we dat het klinken van de 5e bazuin 5 maanden duurt en 
de 6e bazuin 1260 dagen plus 42 maanden. Bij elkaar zijn dat 47 maanden en 1260 dagen. Rekenen 
we voor die 47 maanden maanmaanden (29.5 dagen) dan is dat 1386 dagen. Dit opgeteld met 1260 
is 2646 dagen. Dit is ongeveer 7 jaar en 3 maanden. Hieruit blijkt dat de verdrukking langer is dan 7 
jaar. Rekenen we voor de maanden Gregoriaanse maanden van 30,5 maanden, dan is dat zelfs 1260 
+ 1433 = 2693 dagen. Dit is ongeveer 7 jaar en 4,5 maanden. 
 
Het kan, maar het is niet aannemelijk dat de eerste 4 bazuinen op 1 dag zullen klinken en dat de 7e 
bazuin dat ook doet. Het is niet te zeggen hoe lang deze zullen klinken, maar alle dagen, weken of 
misschien zelfs maanden die ze samen duren komen bovenop de 7 jaar en 3 maanden die we nu al 
hebben.  
Het is daarom duidelijk dat de hele periode vanaf de opname van de gemeente tot de komst van 
Christus aan het einde van de verdrukking langer dan 7 jaar duurt. Hoeveel langer is moeilijk te 
zetten. De verdrukking duurt in elk geval 3 maanden langer dan 7 jaar, maar mogelijk zelfs 6 of zelfs 
meer maanden.  
 
Zetten we dit alles op een rij, dan zien we het volgende beeld: 
 

 

De antichrist zal het verbond zwaar maken 
Hoe moet een verdrukking van meer dan 7 jaar verklaard worden?  
De tekst op grond waarvan we denken dat de verdrukking 7 jaar zal duren, staat in Daniël:  

27 En hij zal het verbond voor velen zwaar maken, een week lang; in de helft van de week 

zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden; en op een vleugel van gruwelen zal een 

verwoester komen, en wel tot aan de voleinding toe, en waartoe vastbesloten is, dat zal 

zich uitstorten over wat woest is (Daniël 9) 
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Het gaat hier dus over een periode waarvan gesteld kan worden dat die werkelijk 7 jaar zal duren en 
niet 7 jaar en 3 of meer maanden langer. In die 7 dagen is er sprake van een verbond. Over welk 
verbond spreekt de engel hier tegen Daniël?  
Ik heb nogal wat uitleggers horen beweren dat dit verbond een verbond van de antichrist met Israël 
zal zijn. Volgens nogal wat van hen, zal dit verbond worden gesloten met de Arabische naties. Een 
van de kenmerken van dat verbond zou zijn dat Israël de tempel zou kunnen bouwen. Is dat 
aannemelijk?  
Het kan niet anders dan dat deze 7 jaar waar de tekst naar verwijst, in verband met Israël moet 
worden gezien. Deze 7 jaar (jaarweek) staat immers in Daniël:  

om  , en ik ben gekomenuitgegaan is er een woord van uw smeekbede 23 Bij het begin

op het  en sla acht het woord . Let dus op, want gij zijt zeer bemindhet u mede te delen

, om de stad en uw heilige over uw volk zijn bepaald weken ventigZe24  .gezicht

, en te verzoenen , de ongerechtigheidaf te sluiten , de zondete voleindigen overtreding

 en iets te bezegelen en profeet , gezichtte brengen gerechtigheid om eeuwige

iël 9)(Dan .te zalven allerheiligst  

Er staat dus dat deze weken betrekking hebben op Israël. Na die laatste week (de 70e, welke plaats 
zal vinden in de grote verdrukking) zullen de overtredingen en zonde in Israël en de wereld zijn 
verzoend.  
 
Het verbond waar het over gaat zal, blijkens wat er staat, wel zwaar zijn, maar er staat nergens wat 
dit voor verbond is. Het staat niet in de Bijbel dat dit verbond een verbond is tussen Israël, andere 
landen en de antichrist. Het lijkt zelfs zeer onwaarschijnlijk dat de antichrist een ‘moeilijk te houden 
verbond’ met Israël zal sluiten dat 7 jaar duurt. We zagen dat vanaf het begin Israël een zeer 
gespannen relatie met de antichrist zal hebben. In de 1e helft van de verdrukking vlucht Israël (de 
vrouw) voor de draak (duivel) naar de woestijn (Openbaring 12). De duivel zal daar zijn stroman 
(antichrist) voor inzetten. In de 2e helft van de verdrukking onderdrukt de antichrist Israël. Dit is ook 
geen verbond, maar een opgelegd decreet.  
 
Het meest voor de hand liggende verbond dat de antichrist zwaar zal maken, is het verbond met 
God. Gedurende 2300 dagen (Daniël 8:12:26) van de verdrukking zal de tempel operationeel zijn 
tijdens 42 maanden (+/- 3,5 jaar) daarvan stelt hij de offerdienst daarin buitenwerking. In de 3,5 jaar 
voor hij de offerdienst zal stoppen, zal hij ook zijn best doen om het verbond dat de Joden met God 
hebben, moeilijk te maken,  
 
De antichrist zal het verbond voor velen zwaar zal maken. Onder die ‘velen’ vallen de gelovigen in 
Israël. Dit blijkt uit de context van de profetie van de 70 weken. Er zijn ook anderen voor wie hij het 
verbond met God zwaar zal maken. Onder hen zouden ook de gelovigen uit de heidenen kunnen 
vallen. In Openbaring 7 wordt een schare die niemand kan tellen gezien. Deze mensen zijn in de 
grote verdrukking om hun geloof in God (verbond) gedood door de antichrist.  

Hoe past dit alles in het idee dat de grote verdrukking 7 jaar zal duren. 
Uitgaande van bovenstaand onderzoek blijkt periode vanaf de opname van de gemeente tot de 
wederkomst van Jezus in Openbaring 19, langer dan 7 jaar duurt. Hoeveel langer is moeilijk te 
zeggen, ook niet hoe heftig die eerste maanden of half jaar of meer, van de verdrukking zal zijn tot 
de antichrist aan de macht is gekomen. Maar is het wel een probleem als de verdrukking langer dan 7 
jaar duurt? Het mag dan zo zijn dat de antichrist het verbond voor velen een week lang (7 jaar) zwaar 
zal maken. Er staat nergens dat de hele verdrukking 7 jaar duurt gezien vanaf de opname van de 
gemeente tot de komt van Jezus na Armageddon. Er is exegetisch geen bezwaar waarom de hele 
grote verdrukking niet 7 jaar en 3 of meer maanden langer zou kunnen duren.  
 



 17 

Er is een mogelijke verklaring te bedenken waarom de verdrukking langer dan 7 jaar duurt. Daniël 
spreekt wel over het zwaar maken van het verbond gedurende 7 jaar, maar dit lijkt vooral te wijzen 
op een periode, binnen de hele verdrukking, die geldt voor Israël en de gelovigen. Er worden evenwel 
meer afgebakende periodes genoemd in die tijd, zo zagen we. Dat de antichrist het verbond voor 
velen zwaar maakt gedurende 7 jaar betekent niet dat gezien vanaf de Opname van de gemeente, 
tot de wederkomst, de verdrukking niet langer kan zijn dan 7 jaar.  
Een verklaring hiervoor kan zijn dat de antichrist zijn macht eerst moet vestigen. In het begin van de 
verdrukking zijn Israël en de gelovigen voor hem nog niet echt in beeld. De wereld heeft na de 
natuurrampen, strijd en economischer rampen in het begin van de verdrukking, alle aandacht nodig 
voor andere dingen dan Israël en de gelovigen. Het is in die periode dat de antichrist op het politieke 
toneel verschijnt. 
Het 1e sub-visioen (van het verbreken van de zegels) toont zijn opkomst. Na het verbreken van dit 
zegel wordt de antichrist als een Messias op een wit paard gezien die erop uittrekt om de wereld aan 
zich te onderwerpen.  
Het is goed te verklaren dat gedurende de eerste maanden na de opname van de gemeente, de 
aarde vooral te lijden heeft van veel natuurrampen en wereldwijde chaos. De antichrist zou in die tijd 
als de grote verlosser (ruiter op het witte paard) enige orde in de chaos op aarde hebben kunnen 
brengen. Als hij zijn macht heeft gevestigd, zal hij zijn destructieve macht op de (nieuwe) gelovigen 
en Israël richten. Dit zal de periode zijn waarin hij het verbond voor velen (Israël en de gelovigen) 
zwaar zal maken. Als hij dat gaat doen dan beginnen de verdrukking waar Daniël over spreekt. Deze 
verdrukking duurt 7 jaar. Deze 7 jaar is dan dus een onderdeel van een langere periode van 
verdrukking over de hele wereld. 
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Voor meer informatie over dit onderwerp zie mijn boek over de Openbaring. 
www.mainstudies.nl  
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