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Enkele Regelen voor de Verklaring der Profetie 

 

De wijze, waarop men de profetie uitlegt, beheerscht geheel onze toekomst-

verwachting. Vandaar is het zeker niet ondienstig, dat we, alvorens verder te gaan, 

eerst enkele regelen aangeven voor de uitlegging der profetie. 

Dan wenschen we hier als een gewichtig beginsel op den voorgrond te stellen, dat ze 

letterlijk opgevat en verklaard moet worden. Deze uitdrukking eischt nadere 

toelichting. Zij bevredigt niet ten volle, wijl ze doet denken aan een onverstandige en 

geestelooze verklaring, welke toont den geest des onderscheids ten eenenmale te 

missen. Ons verzet tegen het vergeestelijken, bedoelde natuurlijk volstrekt niet te 

ontkennen, dat de uitlegging der profetie steeds diep geestelijk moet zijn. Met eene 

letterlijke verklaring bedoelen we dit, dat we de woorden der profetie op een 

eenvoudige, natuurlijke en ongedwongene wijze opvatten en verklaren; dat men niet 

dan gedwongen van de woordelijke beteekenis moet afwijken. Men gebruikte 

hiervoor sedert Bengel ook wel de realistische verklaring, doch ook deze uitdrukking 

bevredigt niet. We zouden het allerliefst gebruiken den term “natuurlijke” verklaring, 

indien het niet was, dat dit den eenvoudigen lezer licht doet denken aan een 

naturalistische, geestelooze of ook wel vleeschelijke verklaring. 

De letterlijke verklaring rekent er wel terdege mede, dat aan de profetiën des Ouden 

Verbonds deze eigenaardigheid eigen is, dat ze dikwijls van geen plaats of tijd weten, 

en dat ze de groote heilsfeiten van het Godsrijk meermalen als op één grootsch 

spiegelvlak aanschouwen. Op hunne grootsche schilderijen beelden ze meermalen in 

dezelfde omlijsting uit de eerste en de tweede komst van Christus, de uitstorting des 

H. Geestes en de verwoesting van Jeruzalem. 

Verder wordt hiermede volstrekt niet ontkend, dat er een rijke schat van poëzie, 

beelden, typen en symbolen in de profetie te vinden is. Er is in de gansche Schrift, en 

voornamelijk in de profeten, veel dichterlijke uitdrukking. Een feit, dat misschien uit 

verschillende oorzaken verklaard moet worden. Hun taal was armer dan de onze, 

hun verbeelding rijker; ze leefden dichter bij de natuur en inzonderheid veel dichter 

bij God, zoodat er veel is dat ons dichterlijk toeschijnt en toch niet anders is dan 

hooge werkelijkheid. 

Deze regel wil dus volstrekt niet zeggen, dat alle profetie star-letterlijk verklaard 

moet worden. Eene letterlijke of realistische verklaring wil geenszins de regelen 

eener goede stijlleer geweld aandoen. Letterlijke verklaring wil niet zonder meer 

zeggen: alles letterlijk opvatten. In heel ons leven hebben we tal van uitdrukkingen, 

welke niet letterlijk opgevat kunnen worden. Wij zeggen: de geest ontvlood het 

lichaam. Strikt letterlijk vluchtte de geest niet voor het lichaam. De zon gaat op; de 

avond daalt; de nacht spreidt haar sluier; de kerkklok roept ons naar het Godshuis; 

de tand des tijds slijt alles uit, enz. enz, altegader uitdrukkingen, die niet star-

letterlijk genomen kunnen worden. Dit nu zal eene gezonde, letterlijke verklaring 

geenszins uit het oog verliezen. Zoo lezen we b.v. in Dan. 2: 37, 38 dat God Nebukad-
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nezer de beesten des velds en de vogelen des hemels in zijne hand had gegeven. Nu 

gevoelt men wel, dat wanneer men dit star-letterlijk wilde opvatten, men de grootste 

ongerijmdheid zou krijgen. Moet men daarom de z.g. vergeestelijkings-methode hier 

toepassen en maken van de beesten booze menschen, en van de vogelen vuile 

menschen? Dit zou al even absurd zijn. We hebben hier eenvoudig een dichterlijke 

uitdrukking. Zoo lezen we ook in datzelfde hoofdstuk: “Gij zijt dat gouden hoofd.” 

Star-letterlijk gaat dit niet. Toch moet het wel terdege letterlijk verstaan worden van 

Nebukadnezer en dit beeld. Ez. 37: 1-10 kan al weder niet klakkeloos letterlijk 

verklaard, wijl we hier een zeer belangrijk beeld hebben. Maar als nu de beteekenis 

van dit beeld is aangegeven, dan dient het toch wel terdege van Israëls herstel 

verklaard en niet van de wedergeboorte, de roeping der Heidenen, de bloei der Kerk, 

of zoo iets. In Gen. 9:25-27 hebben we de profetie aan de zonen van Noach. Deze 

profetie wordt naar aller toestemming in de historie der volken letterlijk vervuld. 

Maar wonen wij daarom ook letterlijk in de tenten van Sem? Zoo is het haast 

belachelijk als sommigen Openb. 20 vergeestelijken willen, omdat immers de keten, 

waarmede Satan gebonden werd, toch niet wel letterlijk kon wezen. Men gevoelt wel, 

dat men met evenveel recht Christus’ lijden kon vergeestelijken, omdat Hij gezegd 

heeft: “Koop een zwaard,” wat toch wel niet letterlijk bedoeld kan zijn. Met het 

Avondmaal zouden we al weder hetzelfde kunnen doen, omdat Hij gezegd heeft: “Dit 

is mijn Lichaam,” wat toch wel niet letterlijk kan genomen worden. Ja, men zou met 

evenveel recht Christus’ onderwijs krachteloos kunnen maken, omdat Hij gedurig 

zeide: Ik ben Brood; Ik ben de Weg; Ik ben de Deur; Ik ben de Wijnstok, enz. Men 

gevoelt immers wel, dat de keten waarmede Satan gebonden wordt, pure beeldspraak 

is. 

T. Fairbairn heeft een beroemd werk geschreven over de profetie, waarin hij een 

doorloopende bestrijding geeft van de letterlijke verklaring. Om nu de ongerijmdheid 

daarvan aan te toonen neemt hij o.a. de Moederbelofte, verklaart deze star-letterlijk 

van een vijandschap tusschen den mensch en de slang en voert dan deze 

ongerijmdheid aan als bewijs tegen de letterlijke verklaring. En toch, zoo vragen we, 

is deze profetie niet letterterlijk vervuld; is er niet alle wentelende eeuwen door 

vijandschap geweest tusschen den duivel en Christus, tusschen de kinderen der 

duisternis en die des lichts? Is het niet dwaas en oneerlijk, om zoo iets aan te voeren 

tegen de natuurlijke Schriftverklaring? Een ieder weet toch wel, dat de slang heel de 

Schrift door, beeld van den Satan is en het zaad der vrouw aanwijzing van Christus 

en Zijn volk. 

Bewijs voor de Schriftuurlijkheid der letterlijke verklaring is er zeer veel. 

1. Haar noodzakelijkheid vloeit ten eerste al weder voort uit den aard der 

menschelijke taal en uit den aard der Openbaring Gods. Als iemand tot mij zegt: “Ik 

zal mijn zoon terugbrengen,” dan vat ik dit niet op van heel iets anders, maar dan 

neem ik dit zoo woordelijk aan. Maar waarom zal men dan met de H. Schrift niet 

evenzoo doen? Prof. Berkhof zegt in zijn “Hermeneutiek”: “Tenzij het tegendeel 

duidelijk blijkt, moeten we uitgaan van de gedachte, dat we de woorden der profetie 

in hun gewone beteekenis moeten nemen.” Zoo ongeveer laten zich alle mannen van 
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het vak hierover uit. Indien wij de woorden der profeten anders dan in hun gewone 

beteekenis opvatten, dan is de profetie voor ons geene openbaring meer, maar 

veeleer verberging van gedachten. Wie dan de levendigste fantasie bezit zou de beste 

uitlegger zijn. Noem dan de profetie geen licht, maar duisternis, wat velen trouwens 

ook doen. 

2. Al de vervulde profetie is letterlijk vervuld. Hier wenschen we iets langer bij stil te 

staan, omdat we uit dit veel veronachtzaamd feit mogen besluiten, dat nu evenzeer de 

thans nog onvervulde in de toekomst nog letterlijk vervuld zal worden. 

Volgens de lieden der hooge critiek zijn er in de Schrift een lange reeks van 

onvervulde voorzeggingen. Men zie Prof. A. Kuenen: “De Profeten en de Profetie 

Onder Israël”; Prof. A. Pierson, “Eene Studie Over de Geschriften van Israëls 

Profeten.” Indien Gods voorzeggingen in het verleden door de uitkomst waren 

gelogenstraft, dan zou Gods volk inderdaad reden hebben, om te vreezen, dat 

eveneens veel van het beloofde heil der toekomst achterwege zou blijven. 

Prof. A. Pierson wijst op de steden der Filistijnen. Hij meent dat de profeten 

eenstemmig den ondergang dier steden aankondigen en dat deze profetie niet 

vervuld is, daar Gaza nog bestaat en Askelon ten tijde van de kruistochten nog een 

vrij aanzienlijke stad was. Doch hij stemt zelf toe, dat van den alouden luister der vijf 

Filistijnsche steden nog slechts enkele sporen zijn overgebleven en dat ze gedeeld 

hebben in het lot, dat geheel Palestina getroffen heeft. En dit is hier genoeg. 

Ezechiël voorspelt aan Tyrus algeheele verwoesting en ook dit zou niet zijn 

uitgekomen. Doch Newton, Keith, Urquahart, en Fairbairn hebben in hunne 

beroemde werken over de profetie eenparig aangetoond, dat ook deze voorzegging 

letterlijk is vervuld. De Heere heeft die trotsche handelsstad letterlijk gemaakt tot 

een kale rots, tot een plaats, waar men de “netten uitbreidt in het midden der zee.” 

We vertrouwen, dat deze vier beroemde mannen het samen beter weten dan de 

geleerde Pierson alleen. 

Jeremia’s profetie over Damaskus zou eveneens onvervuld zijn gebleven, Jer. 49: 23-

27. Die stad bestaat en bloeit immers tot heden toe, en is volgens Pierson zelfs de 

zetel van den Turkschen Pacha met eene bevolking van meer dan 150,000 inwoners. 

Het moet toegestemd, dat we hier uit gebrek aan berichten, niet op eene letterlijke 

vervulling kunnen wijzen. Toch weten we dat Syrië, waarvan Damaskus de hoofdstad 

was, door Nebukadnezer op zijn veldtocht naar het Westen en na de overwinning op 

de Egyptenaren te Karchemis bezet is geweest. Voorts zijn hier onderscheiden 

mogelijkheden: a) Het ontga de aandacht niet, dat hier van geen totale en eeuwige 

verwoesting der stad sprake is. b) Damaskus kan hier staan voor gansch Syrië, zoo-

als meermalen geschiedt in de Schrift, dewijl de hoofdsteden toch veelal het hart der 

natie zijn, zonder dat de stad dus zelve de ellende van volkomen verwoesting heeft 

getroffen, c) Het kan verwoest geweest zijn; doch spoedig herbouwd zijn. d) We 

kunnen hier, zooals sommigen meenen, eene latere aanvulling hebben van Amos 1:4-

14 en in dat geval staat de vervulling ons opgeteekend in II. Kon. 16. e) De profetie is 

niet bepaald, maar algemeen en daarom kan de eindvervulling nog in de toekomst 
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liggen.—Dit laatste komt ons het meest waarschijnlijk voor. Hoe dit ook zij, men 

heeft in elk geval volstrekt geen recht, om te beweren, dat deze profetie niet vervuld 

is of zal worden. 

Verder wijst hij op Moab en Ammon. Deze zouden volgens onderscheidene profeten 

hunne nationaliteit verliezen en Israël zou getuige zijn van den ondergang dezer 

vijanden. Toch staat het vast, zegt Pierson, dat Moabitis en Ammonitis zich nog tot in 

de zevende eeuw der Christelijke jaartelling in een bloeienden toestand bevonden. 

Maar ziet men dan niet, dat dit letterlijk vervuld is? Het geslacht der Joden zal 

volgens den grooten Profeet geenszins voorbijgaan en dit wondervolk is reeds getuige 

geweest van het “opgaan, blinken en verzinken” van menig volk en menige staat. 

Pierson wijst verder in zijne reeks van onvervulde voorzeggingen op Edom, Egypte, 

Ethiopië, en Babel, doch we volstaan hier met te verwijzen naar de werken van 

bovengenoemde onderzoekers der profetie. Volgens hen zijn al de voorspellingen in 

betrekking tot deze steden en volken letterlijk vervuld. Prof. Kuenen ziet zich 

gedwongen, om met deze onomstootelijke feiten voor oogen toe te geven, dat al deze 

profetiën “toch in sommige opzichten weder niet geheel onvervuld kunnen heeten.” 

Zulk eene toestemming uit dien hoek zegt reeds veel. 

We meenen alzoo veilig te kunnen zeggen, dat, voorzoover we van reeds vervulde 

profetiën kunnen gewagen, we ook van letterlijk vervulde profetiën kunnen spreken. 

We hebben in de H. S. zesderlei vervulde profetie. 

1. Profetiën over de heidensche volken. 

2. Profetiën over de Joden. 

3. Profetiën over de eerste komst van Christus. 

4. Profetiën van Christus Zelf. 

5. Profetiën voorkomende in de geschiedkundige boeken. 

6. Profetische tijdsbepalingen. 

 

Ten opzichte van 1) volstaan we hier met den lezer te verwijzen naar bovengenoemde 

werken en behalve deze nog naar I. Da Costa, “Israël en de Volken”; F. Bettex, “De 

Bijbel Gods Woord”; en D. Nelson, “Ongeloof, de Grootste Krankheid van Onzen 

Tijd.” 

Ook op 2) gaan we thans niet in den breede in, daar we later nog opzettelijk bij Israël 

moeten stilstaan. Wij verwijzen hier echter naar Lev. 26. Daar wordt gesproken over 

de zegeningen ingeval Israël gehoorzaam, en zijne ellenden, ingeval hij 

ongehoorzaam zou zijn. De historie heeft geleerd, dat Israël ongehoorzaam is 

geweest. En wat zien we nu ? Dat alle die bedreigingen letterlijk vervuld zijn. 

Israël zou hongersnood hebben, 26; letterlijk vervuld. Zie Klaagl. 2: 12; II. Kon. 25; 

Ez. 4:16; 5: 12; en bij de laatste verwoesting van Jeruzalem. 

Israël zal ’t vleesch zijner zonen eten, 29; letterlijk vervuld in de verwoesting van 

Samaria. Zie II. Kon. 6: 28 v.v; in de eerste verwoesting van Jeruzalem; Klaagl. 2: 20; 
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Jer. 2: 20; 4: 10; en in de tweede verwoesting van Jeruzalem is dit wederom 

geschied. 

Israëls land en steden zullen woest worden, vs. 30-32; alzoo is het geschied. 

Israël zou onder de Heidenen verstrooid worden; een ieder weet hoe letterlijk dit 

vervuld is. 

Israël zal steeds vervolgd worden, vs. 33, 36; letterlijk vervuld in zijn bange 

geschiedenis van bloed en tranen. 

Het land zal lang woest liggen, vs. 34, 35; letterlijk vervuld. Vanaf het jaar onzes 

Heeren 70 ligt het woest tot op onzen tijd toe. 

Israël zal niet ganschelijk verdelgd worden, vs. 39, 44; letterlijk vervuld. De 

kruisvaarders, de Pausen, de Inquisiteurs, en de koningen der aarde hebben met 

elkander dat volk niet ten onder kunnen brengen. Het brandend braambosch kan 

niet verteren. 

Dit alles nu wordt door allen als letterlijk vervuld beschouwd. Doch wat doet men, als 

men aan de verzen 40-46 toekomt, waar van Israëls bekeering en herstel gesproken 

wordt? In minstens even duidelijke termen, als in de voorgaande verzen van zijn val 

en ellende. Tegen alle gezonde regelen van taal en logica in, maakt men zich daar 

vanaf. Met Deut. 28, 29, en 30, Hos. 3, en Lukas 1: 3-33, doet men veelal evenzoo. 

Men snijdt een Schriftwoord in tweeën, verklaart dan het eene letterlijk en het 

andere vergeestelijkt men. Net als de Mormonen het ook doen met tal van 

Schriftuurplaatsen. Ach, dat de tijd toch spoedig mocht aanbreken, dat men zichzelf 

gelijk bleef in de verklaring der profetie en dat de onverstandigheid en traagheid van 

hart om te gelooven al wat in de profeten geschreven is, weldra tot het verleden 

mocht behooren! 

3. De profetie aangaande de eerste komst van Christus. Deze zijn allen, zonder 

uitzondering, letterlijk vervuld, zooals uit de volgende parallelen blijkt: 

 

PROFETIE 

Hij zou geboren worden uit het 

zaad der vrouw. 

Gen. 3:15. haar zaad, datzelve zal u 

den kop vermorzelen. 

Hij zou uit den zade Abrahams zijn. 

Gen. 22:18. En in uw zaad zullen 

gezegend worden alle volken. 

 

 

 

VERVULLING.  

Gal. 4:4. geworden uit eene vrouw. 

Matth. 1:1. Jezus Christus den zoon 

van David, den zoon van Abraham. 
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CHRISTUS UIT DEN STAM VAN JUDA 

Gen. 49: 8. Juda gij zijt het. vs. 9.  Hebr. 7:14. Want het is openbaar dat 

      onze Heer uit Juda gesproten is. 

      Openb. 5:5. 

CHRISTUS UIT HET ZAAD VAN DAVID 

Jer. 23:6. Ik zal aan David een   2 Tim. 2:8. Houdt in gedachtenis, dat  

rechtvaardige Spruit verwekken.  Jezus Christus uit de dooden is opge-

wekt, welke is uit het zaad Davids. 

CHRISTUS UIT EENE MAAGD 

Jer. 7:14. Ziet eene maagd zal   Luk. 1:27. en de naam der 

zwanger worden.     maagd was Maria. 

CHRISTUS ZOU DE ZONE GODS ZIJN 

Jes. 9: 5. een zoon is ons gegeven.  Luk. 1:35. dat uit u geboren zal worden 

zal Gods Zoon genaamd worden. 

DE SCEPTER ZOU VAN JUDA NIET GEWEKEN ZIJN 

Gen. 49:10. De scepter zal van Juda niet  Matth. 2:1. Toen nu Jezus geboren was 

wijken... .tot de Silo komt.   ... in de dagen van den Koning Herodes. 

HIJ ZOU IN BETHLEHEM GEBOREN WORDEN 

Micha 5:1. En gij, Bethlehem.   Matth. 2:6. En gij, Bethlehem. 

HIJ ZOU IMMANUEL HEETEN 

Jes. 7:14. en Zijn naam Immanuël heeten.  Matth. 1:23. Zijn naam heeten  

Immanuël. 

UIT EGYPTE GEROEPEN 

Hos. 11:1. Ik heb mijn Zoon uit Egypte  Matth. 2:15. Uit Egypte heb Ik 

geroepen.       Mijnen Zoon geroepen. 

 

ZIJN VOORLOOPER 

Jes. 40:3. Eene stem des roependen|  Matth. 3:3. De stem des roependen in de 

in de woestijn.     woestijn. 

VOL DES HEILIGEN GEESTES 

Jes. 11:2. En op Hem zal de Geest  Luk. 4:1. Jezus vol des Heiligen Geestes. 

des Heeren rusten    
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EEN PROFEET GELIJK MOZES 

Deut. 18:15-18. Een profeet.. . .als mij zal  Joh. 1: 46. Wij hebben dien gevonden  

u de Heere uw God verwekken.  van welken Mozes in de wet geschreven 

      heeft. 

EEN PRIESTER NAAR DE ORDENING VAN MELCHIZEDEK 

Ps. 110:4. Gij zijt Priester in der   Hebr. 5:6. Gij zijt Priester in der 

eeuwigheid, naar de ordening   eeuwigheid, naar de ordening 

Melchizedeks.     Melchizedeks. 

 

EEN MIDDELAAR DES NIEUWEN VERBONDS 

Mal. 3:1. Ziet, Ik zende Mijn Engel...  Hebr. 12:24. En tot den Middelaar des  

de engel des Verbonds.    Nieuwen Testaments, Jezus. 

 

HIJ ZOU WONDEREN DOEN 

Jes. 35:5, 6. Alsdan zullen der blinden  Matth. 11:5. De blinden worden ziende, 

oogen opengedaan worden, en der   ... .en de dooven hooren. 

dooven ooren zullen geopend worden. 

 

ZIJN NEDERIGE STAAT VAN DE KRIB TOT HET KRUIS 

Jes, 53.     Filip. 2:7. Maar heeft Zichzelven 

      vernietigd, de gestalte eens dienstknechts 

aangenomen hebbende. 

 

ZIJN INTOCHT TE JERUZALEM 

Zach. 9:9. Verheug u zeer, gij dochter Matth. 21: 4-9.  

Sions! juich, gij dochter Jeruzalems!  

Ziet, uw Koning zal u komen,  

rechtvaardig, en hij is een Heiland;  

arm en rijdende op een’ ezel, en  

op een veulen, een jong der ezelinnen. 

 

ZUN INTREDE IN DEN TEMPEL 

Mal. 3:1. Tot Zijn tempel komen.   Matth. 21:12. En Jezus ging in den |

      tempel Gods. 

ZIJN IJVER VOOR GODS HUIS 

Ps. 69:10. Want de ijver van uw huis  Joh. 2:17. De ijver van uw huis heeft mij 

heeft mij verteerd.    verslonden. 
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En zoo zouden we verder kunnen gaan om aan te toonen dat zonder uitzondering alle 

vervulde profetiën tot op den letter toe vervuld zijn. Alles te zamen genomen zijn er 

niet minder dan een zestig a zeventig tal. Een uitnemend werkje over dit onderwerp 

is dat van P. A. Sparenburg: “Profetiën aangaande den Messias met hare 

vervullingen.” Van de prilste jeugd af is het ons als kinderen ingeprent dat wat de 

profeten van den Messias voorspeld hadden in Jezus Christus den Zaligmaker, 

letterlijk vervuld is. Als bijbelgeloovigen roemen we er in tegenover het ongeloof, 

tegenover het Jodendom, en tegenover het heidendom. Voorzoover wij weten is er 

althans nooit één Gereformeerde schrijver geweest die heeft durven tornen aan de 

letterlijke vervulling der profetie aangaande de eerste komst des Heeren. 

4. De voorzeggingen van Christus zelf. Ook deze zijn letterlijk vervuld, voorzoover ze 

namelijk alreede vervuld zijn. 

a) Hij heeft Zijn lijden en sterven voorspeld. Matth. 16: 21; Markus 8:31-33; Luk. 

9:22; 18:33; 24:7; Matth. 17: 22; 20:18; Joh. 10:18; 15:13; Markus 9:31, 32; 10: 32, 45. 

b) Hij heeft Zijn opstanding voorzegd. Zie behalve de bovengenoemde plaatsen 

Matth. 17: 23; 20: 19; 26: 32; Joh. 2: 19-22. 

c) Hij heeft Zijn hemelvaart voorspeld. Zie Luk. 22:69; Joh. 6:62; Joh. 7:33; 8:21; 

14:28; 16:5; 20:17. 

d) Zijn wederkomst. Zie Matth. 16: 27; 24: 30; 25: 31; 26: 64; Markus 8: 38; 13: 26; 

14: 62; Lukas 21: 27; Joh. 14:3. 

e) De Komst des H. Geestes. Joh. 14: 26; 15: 26; 16: 7. 

ƒ) Dat Hij verraden zou worden. Joh. 6:70; 13:21. 

g) Zijne verheerlijking. Matth. 16: 28; 17: 1; Mark. 9:1, 2. 

Ongeacht de beelden, moeten we ook hier weder tot dezelfde slotsom komen, dat we 

bij den grooten Profeet zelven voorzeggingen vinden, welke zonder uitzondering 

letterlijk vervuld zijn, uitgenomen die aangaande Zijne wederkomst. En aangezien 

alle profeten en apostelen door Hem hebben gesproken, daar zou dit feit alleen reeds 

genoeg moeten zijn om ons te doordringen van de gedachte, dat we bij de verklaring 

der profetie steeds zoo dicht mogelijk bij de eenvoudige beteekenis der woorden zelve 

moeten blijven. Hooker heeft eens gezegd: “Bij de verklaring der Heilige Schrift neem 

ik als onfeilbaren regel aan, dat waar de letterlijke zin aannemelijk is, de verst van de 

letter verwijderde uitlegging, gemeenlijk ook de slechtste is.” 

5. De profetiën voorkomende in de historische boeken. Kortheidshalve bepalen we 

ons hier enkel tot de boeken der Koningen. 
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PROFETIE     VERVULLING  

1 Kon. 1:30.     vs. 48b. 

Voorzeker, gelijk als ik u gezworen heb  Geloofd zij de Heere, de God Israëls, 

bij den Heere, den God Israëls, zeggende: die heden gegeven heeft eenen 

Voorzeker zal uw zoon Salomo na mij  zittende op mijn troon, dat het 

koning zijn, en zal op mijn troon in mijne  mijne oogen gezien hebben. 

plaats zitten; voorzeker zal ik alzoo te  1 Kon. 2:24. 

dezen dage doen. 

 

PROFETIE.     VERVULLING. 

1 Kon. 1:52b.     1 Kon. 2:25. 

....Maar indien in hem (Adonia) kwaad  die (Benaja) viel op hem aan dat hij  

bevonden zal worden, zoo zal hij sterven. stierf. 

 

1 Sam. 2: 31.     1 Kon. 2:27. 

Ziet, de dagen komen dat ik uwen (Eli’s) Salomo dan verdreef Abjathar, dat hij des 

arm zal afhouwen en den arm van uws  Heeren priester niet ware; om te vervul- 

vaders huis, dat er geen oud man in uw  len het woord des Heeren, hetwelk Hij  

huis wezen zal.    over het huis van Eli te Silo gesproken  

      had. 

1 Kon. 2: 33.     vs. 34. 

Alzoo zal hun bloed wederkeeren op het En (Benaja) viel op hem aan en doodde 

hoofd van Joab en op het hoofd van zijn hem. 

zaad in eeuwigheid. 

(Vergelijk 2 Sam. 3:39.) 

 

1 Kon. 2:37.     vs.46. 

Want het zal geschieden ten dage van uw die (Benaja) ging uit en viel op hem aan, 

uitgaan, als gij over de beek Kedron zult dat hij stierf. 

gaan, weet voorzeker dat gij den dood 

sterven zult. 

(Vergelijk 2 Sam. 19:23.) 

 

1 Kon. 3:12.     1 Kon. 5:12. 

 en uws gelijke na u (Salomo) niet   De Heere dan gaf Salomo wijsheid gelijk 

opstaan zal.     als Hij tot hem gesproken had. 

      (Vergelijk 1 Kon.10:23) 

1 Kon. 5:5.     1 Kon.6:14 

 Uw zoon, dien Ik in uwe plaats op uwen Alzoo bouwde Salomo dat huis en 

troon zetten zal, die zal Mijnen naam  volmaakte het. 

dat huis bouwen.    (Vergelijk 8:19, 20, 24-26.) 

(Vergelijk 2 Sam. 7:12 v.v.) 
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1 Kon. 9: 7.     2 Kon. 25:9. 

Zoo zal Ik Israël uitroeien van het land, En hij (Nebukadnezar) verbrandde het 

dat Ik hun gegeven heb; en dit huis,   huis des Heeren... 

hetwelk Ik Mijnen naam geheiligd heb,  vs.11. 

zal Ik van Mijn aangezicht wegwerpen;  ... en het overige der menigte voerde 

en Israël zal tot een spreekwoord en   Nebuzaradan gevankelijk weg. 

spotrede zijn onder alle volken.  (Vergelijk voorts de gansche geschiedenis 

(Vergelijk Deut. 29: 24 v.v.)   der Joden.) 

 

PROFETIE.     VERVULLING. 

 

1 Kon. 11:11, 12.    1 Kon. 12:16, 19, 20. 

Ik zal gewisselijk dit koninkrijk van u Wat deel hebben wij aan David, ja geen 

scheuren en dat uw knecht geven.   erve hebben wij aan den zoon van Isaï. 

In uwe dagen nochtans zal Ik dit niet vs.19. 

doen, om uws vaders Davids wil; van Alzoo vielen de Israëlieten van het huis 

de hand uws zoons zal ik het scheuren. Davids af tot op dezen dag. 

      vs.20. 

      ... En hem (Jerobeam) over gansch Israël 

      tot koning maakten.... 

 

1 Kon. 13: 2.     2 Kon.23:15-20. 

Altaar, altaar! zoo zegt de Heere: Zie  Men gelieve deze plaats op te zoeken, te 

een zoon zal aan het huis Davids   lezen en dankend te bewonderen.  

geboren worden, wiens naam zal zijn Ongeveer 345 jaren daarna is alles 

Josia, die zal op u offeren de priesters letterlijk vervuld. Deze treffende geschie- 

der hoogten, die op u rooken en hij zal denis dient tot beschaming derzulken die 

menschenbeenderen op u verbranden. beweren, dat de profetie zich niet met 

      bizonderheden inlaat en nog minder in 

      bizonderheden vervuld wordt. 

      Voor meerdere profetieën, waarin 

      eveneens nauwkeurige opgaven van 

      naam, tijd en plaats gegeven worden, 

      verwijzen we den lezer naar Jes.23:15 

      v.v., 44:48; 45:1; Jer. 25:11 v.v.; Ez. 12:21 

      v.v.; Dan.9:24 v.v. 

 

1 Kon. 13: 22.     vs. 24. 

Zoo zal uw dood lichaam (van den man ... en een leeuw vond hem op den weg en 

Gods te Bethel) in uwer vaderen graf  doodde hem. (Vergelijk vs.26) 

niet komen. 

 

1 Kon. 14:5.     vs.6. 

en het zal zijn als zij inkomt, dat zij   En het geschiedde... Waarom stelt gij u 

zich vreemd aanstellen zal.   dus vreemd aan? 
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1 Kon. 14:13.     vs.13. 

Want deze alleen zal in het graf komen, En zij begroeven hem. 

omdat in hem wat goeds voor den  

Heere gevonden is. 

 

PROFETIE.     VERVULLING. 

 

1 Kon. 11:36.     1 Kon. 15: 4. 

En zijnen zoon zal Ik éenen stam geven, Maar om Davids wil gaf de Heere, zijn 

opdat Mijn knecht David altijd eene   God, hem eene lamp in Jeruzalem, 

lamp voor Mijn aangezicht hebbe.  verwekkende zijnen zoon na hem, en 

      bevestigende Jeruzalem. 

1 Kon. 14:10.     1 Kon. 15:29 

Daarom zie, Ik zal kwaad over het huis Het geschiedde nu als Baësa regeerde, 

van Jerobeam brengen, en van Jerobeam dat hij het gansche huis van Jerobeam 

uitroeien al wat mannelijk is, den   sloeg; hij liet niets over van Jerobeam, 

beslotene en verlatene in Israël en Ik zal dat adem had, totdat hij hen verdelgd 

de nakomelingen van het huis van   had naar het woord des Heeren, dat Hij 

Jerobeam wegdoen gelijk de drek   gesproken had door den dienst van Zijn  

weggedaan wordt, totdat het ganschelijk  knecht Ahia, den Siloniet. 

vergaan zij. 

 

1 Kon. 16:4.     vs. 12. 

Zie, zoo zal Ik de nakomelingen van   Alzoo verdelgde Zimri het gansche huis 

Baësa, en de nakomelingen van zijn huis van Baësa, naar het woord des Heeren, 

weg doen; en Ik zal uw huis maken,   dat Hij over Baësa gesproken had, door 

gelijk het huis van Jerobeam, den zoon  den dienst van den profeet Jehu. 

van Nebat. 

 

Joz. 6: 26.     1 Kon. 16:34. 

En terzelver tijd bezwoer hen Jozua  In zijn dagen bouwde Hiël Jericho: op 

zeggende: Vervloekt is die man voor  Abiram, zijn eerstgeboren zoon heeft 

het aangezicht des Heeren, die zich   hij haar gegrondvest, en op Segub, zijn 

opmaken en deze stad Jericho bouwen jongsten, heeft hij hare poorten gesteld 

zal; dat hij ze grondveste op zijn   naar het woord des Heeren, dat Hij door 

eerstgeboren zoon en hare poorten   den dienst van Jozua, den zoon van Nun, 

stelle op zijn jongsten zoon!   gesproken had. 

 

1 Kon. 17:1.     vs. 7. 

En Elia zeide tot Achab: Zoo    ... want geen regen was in het land 

waarachtig  als de Heere, de God Israëls geweest. 

leeft, voor Wiens aangezicht ik sta,  

indien deze jaren dauw of regen zijn 

zal tenzij dan naar mijn woord. 
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PROFETIE.     VERVULLING. 

1 Kon. 17:14.     vs. 16 

Want zoo zegt de Heere, de God van  Het meel van de kruik werd niet 

Israël: het meel van de kruik zal niet  verteerd, en de olie der flesch ontbrak 

verteerd worden en de olie der flesch niet, naar het woord des Heeren, dat 

zal niet ontbreken tot op den dag dat Hij gesproken had door den dienst van 

de Heere regen op den aardbodem   Elia. 

geven zal. 

 

1 Kon. 18:1.     vs. 45. 

Ik ga regen geven op den aardbodem. ... er kwam een groote regen. 

 

1 Kon. 20:13.     vs. 19,20 

En ziet een profeet trad tot Achab   Zoo togen deze jongens van de oversten 

den kening van Israël en zeide: Ik   der landschappen uit de stad en een ieder 

zal ze (de Syriërs) heden in uwe hand sloeg zijn man zoodat de Syriërs vloden. 

geven, opdat gij weet, dat Ik de Heere 

ben. 

 

vs. 14. 

En Achab zeide: door wie? En hij zeide: 

Zoo zegt de Heere: door de jongens van 

de oversten der landschappen. 

 

vs. 28.      vs. 29. 

En de man Gods trad toe en sprak tot ... en de kinderen Israëls sloegen van de 

den koning van Israël en zeide:... .Ik  Syriërs honderd duizend voetvolks op  

zal al deze groote menigte in uwe hand één dag. 

geven, opdat gijlieden weet, dat Ik de 

Heere ben. 

 

vs. 36a.     vs. 36b. 

En hij zeide tot hem (de eene   ... En als hij van hem weggegaan was, 

profetenzoon tot een ander) Daarom  zoo vond hem een leeuw, die hem sloeg. 

dat gij de stem des Heeren niet  

gehoorzaam geweest zijt, zie als gij  

van mij weggegaan zijt, zoo zal u  

een leeuw slaan. 

 

vs. 42.      1 Kon. 22:29-39. 

En hij zeide tot hem: Zoo zegt de  

Heere: omdat gij den man, dien 

Ik verbannen heb, uit de hand heb 

laten gaan, zoo zal uwe ziel in de  

plaats van zijne ziel zijn, en uw volk 

in de plaats van zijn volk. 
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PROFETIE.     VERVULLING. 

1 Kon. 21:19b.     1 Kon.22:38 

Alzoo zegt de Heere: In plaats dat de ... de honden lekten zijn bloed naar het 

honden het bloed van Naboth gelekt  woord des Heeren, dat Hij gesproken 

hebben, zullen de honden uw bloed  had. 

lekken, ja het uwe! 

 

1 Kon. 21:21.     2 Kon.9:24-37. 

Zie, Ik zal kwaad over u brengen en 

uw nakomelingen weg doen; en Ik  

zal van Achab uitroeien, al wat  

mannelijk is, mitsgaders den  

beslotene en verlatene in Israël. 

 

1 Kon. 21: 29.     2 Kon.9:24-37. 

... daarom dewijl hij zich vernedert  

voor Mijn aangezicht, zoo zal Ik dat 

kwaad in zijne dagen niet brengen;  

in de dagen zijns zoons zal Ik dat  

kwaad over zijn huis brengen. 

 

1 Kon. 22:28.     vs.37 

En Micha zeide: Indien gij   Alzoo stierf de koning. 

eenigszins met vrede wederkomt,   (Vergelijk vs.34) 

zoo heeft de Heere door mij niet  

gesproken! 

 

2 Kon. 1: 4 en 6b.    vs.17. 

Daarom nu zegt de Heere alzoo:   Alzoo stierf hij naar het woord des 

gij zult niet afkomen van dat bed   Heeren, dat Elia gesproken had. 

waarop gij geklommen zijt; maar  

gij zult den dood sterven. 

 

2 Kon. 2:10.     vs. 12 

Indien gij mij zult zien als ik van  En Elisa zag het. 

bij u weggenomen worde, het zal   vs.15. 

u alzoo geschieden, (n.l. twee   De geest van Elia rust op Elisa. 

deelen van zijn geest). 

 

2 Kon. 3:17.     vs.20. 

Want zoo zegt de Heere: Gijlieden zult En het geschiedde des morgens, als 

geen wind zien, en gij zult geen regen  men met spijsoffer offert, dat er ziet 

zien; nochtans zal dit dal met water   water door den weg van Edom kwam, 

gevuld worden, zoodat gij zult drinken,  en het land met water vervuld werd. 

gij en uw vee, en uwe lastdieren. 
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PROFETIE.      VERVULLING. 

 

vs. 18.      vs. 24. 

Hij zal ook de Moabieten in ulieder  En sloegen de Moabieten. 

hand geven. 

 

2 Kon. 4:16.     vs. 17. 

En hij zeide: Op dezen gezetten tijd,  En de vrouw werd zwanger, en baarde 

omtrent dezen tijd des levens, zult   eenen zoon op dien gezetten tijd, omtrent 

gij een zoon omhelzen.   den tijd des levens, dien Elia tot haar 

      gesproken had. 

vs. 43.      vs. 44. 

Want alzoo zegt de Heere: Men zal  En zij aten en zij hielden over, naar het 

eten en nog overhouden.   woord des Heeren. 

 

2 Kon. 5:10.     vs. 14. 

Ga heen en wasch u zevenmaal in den En hij werd rein. 

Jordaan, en uw vleesch zal u  

wederkomen en gij zult rein zijn. 

 

vs. 27.       vs. 27. 

Ziet daarom zal u de melaatschheid   Toen ging hij uit van voor zijn  

aankleven.     aangezicht, melaatsch als de sneeuw. 

 

Lev. 26:29.     2 Kon. 6:29. 

Want gij zult het vleesch uwer zonen Zoo hebben wij mijnen zoon gezoden 

eten.      en hebben hem gegeten. 

 

2 Kon. 7:1.     vs. 18. 

Toen zeide Elisa: Hoort het woord des Want het was geschied, gelijk de man 

Heeren; zoo zegt de Heere: Morgen   Gods gesproken had tot den koning 

omtrent dezen tijd, zal eene maat   zeggende: Morgen omtrent dezen tijd 

meelbloem worden verkocht voor een zullen twee maten gerst voor eenen 

sikkel, en twee maten gerst voor een  sikkel, en eene mate meelbloem voor 

gewonen sikkel in de poort van Samaria. eenen sikkel verkocht worden in de 

      poort van Samaria. 

 

vs. 2.      vs. 16-20. 

En hij zeide: Zie gij (ongeloovige en   ... Even alzoo geschiedde hem, want het 

spottende hoofdman) zult het met uwe volk vertrad hem in de poort, dat hij 

oogen zien, doch daarvan niet eten.  stierf. 

 

2 Kon. 8:10.     vs. 15. 

De Heere heeft mij getoond dat hij  ... Hij stierf ... 

(Benhadad) den dood zal sterven. 
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PROFETIE.      VERVULLING. 

vs. 13.      vs. 15. 

De Heere heeft mij getoond dat gij  ... en Hazaël werd koning. 

koning zult zijn over Syrië.    

 

vs. 12.      2 Kon.10:32; 12:17; 13:3, 7; Amos 1:3,4. 

Waarom weent gij mijn heer? En hij 

zeide: Omdat ik weet, wat kwaad gij 

den kinderen Israëls doen zult; gij  

zult hunne sterkten in het vuur zetten,  

en hunne jonge manschap met het  

zwaard dooden, en hunne jonge  

kinderen verpletteren, en hunne  

zwangere vrouwen opensnijden. 

1 Kon. 21:21, 23.    2 Kon.6:10, 24-37; 10:1-11. 

 

2 Kon. 10:30.     2 Kon. 15:12. 

De Heere dan zeide tot Jehu: Daarom Dit was het woord des Heeren, dat Hij 

dat gij welgedaan hebt, doende wat   gesproken had tot Jehu, zeggende: U 

recht is in Mijne oogen, en hebt aan  zullen zonen van het vierde gelid op den 

het huis van Achab gedaan naar alles troon van Israël zitten; en het is alzoo 

wat in mijn hart was, zullen u zonen  geschied. 

tot in het vierde gelid op den troon  

van Israël zitten. 

 

2 Kon. 13:19.     vs. 25. 

 doch nu zult gij de Syriërs driemaal  Joas sloeg hem (Benhadad) driemaal. 

slaan. 

 

2 Kon. 14: 25.     vs. 25. 

Hij bracht ook weder de landpale van ... dat Hij gesproken had door den dienst 

Israël, van den ingang van Hamath tot van zijn knecht Jona, den profeet. 

aan de zee van het vlakke veld, naar  

het woord des Heeren, des Gods van 

Israël. 

 

2 Kon. 19: 7.     vs. 35-37. 

Zie, Ik zal een geest in hem geven,  

dat hij een gerucht hooren zal, en  

weder in zijn land keeren; en Ik zal 

hem door het zwaard in zijn land vellen. 

 

2 Kon. 20:9.     vs. 11. 

Dit zal u een teeken van den Heere zijn En Hij deed de schaduw tien graden  

dat de schaduw tien graden    achterwaarts keeren. 

achterwaarts keere. 
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PROFETIE.     VERVULLING. 

2 Kon. 20:17, 18.    2 Kon. 24:12; 2 Kron. 33:11; Dan. 1: 3. 

Ziet de dagen komen dat al wat in 

uw huis is, en wat uwe vaderen tot 

dezen dag toe opgelegd hebben,  

naar Babel weggevoerd zal worden; 

er zal niets overgelaten worden, zegt 

de Heere. Daartoe zullen zij van uwe 

zonen, die uit u zullen voortkomen  

nemen, dat zij hovelingen zijn in het 

paleis des konings van Babel. 

 

2 Kon. 22:12.     Hoofdstuk 25. 

Daarom alzoo zegt de Heere, de God 

Israëls: Ziet Ik zal een kwaad over 

Jeruzalem en Juda brengen. 

 

2 Kon. 22:20.     vs. 30. 

Daarom zie, Ik zal u verzamelen tot  En hij (Farao Necho) doodde hem 

uwe vaderen, en gij zult met vrede   (Josia). 

in het graf verzameld worden, en uwe 

oogen zullen al het kwaad niet zien,  

dat Ik over deze plaats zal brengen. 

 

NOTE:—Hier hebben we de voorbeelden van de letterlijke vervulling uit slechts twee 

historische boeken. We vinden ditzelfde verschijnsel in de andere gedeelten der H. S. 

Het ontga den lezer niet, dat de Heere er meermalen nadrukkelijk aan herinnert, dat 

Zijn woord juist zoo vervuld wordt, als Hij het heeft aangekondigd. Dit is tot roem 

van Zijne goddelijke deugden van trouw, waarheid en alwetendheid. Men weet niet, 

wat men doet, wanneer men van geloovige zijde Zijn Woord in nevelen verdampen 

laat. Het profetisch Woord is een licht, doch door deze dwaze en Godonteerende 

methode van uitlegging verandert men het in duisternis. Doch deze duisternis ligt 

dan in de uitleggers zelve, want Zijn onfeilbaar Woord zal blijven schijnen in een 

duistere plaats, totdat de Morgenster opga. 

 

6. Profetische tijden, voorzooverre vervuld, zijn letterlijk vervuld. Zelfs vele niet-

moderne schrijvers willen hiervan hoegenaamd niet weten. En zelfs beslist 

rechtzinnigen wijden aan dit punt gewoonlijk zoo weinig aandacht, dat men schijnt te 

meenen, dat maar een enkele profetische tijdsaanduiding in de Schrift gevonden 

wordt. We hebben hier evenwel met het oog op het duizendjarig vrederijk, al weder 

een punt van het hoogste belang, en daarom geven we ongeveer al de 

tijdsvoorzeggingen, welke in de Schrift gevonden worden. 

 

ADAM. 

Gen. 2:17. Ten dage als gij daarvan eet, Gen.3:7-9 blijkt ons de letterlijke vervul- 

zult gij den dood sterven (letterlijk:  ling uit hun schaamte, hun kennis van 



34 

 

stervende sterven).     goed en kwaad, en hun vlieden voor 

      God. ’t Zijn immers de goddelozen, 

      die vlieden, waar geen vervolger is. 

 

NOACH. 

Gen. 6:3.     Gen. 7:11. 

Zijn dagen zullen zijn honderd en    Uit de nauwkeurige tijdsaanduiding 

twintig jaren.      blijkt wel dat deze profetie letterlijk 

vervuld is.  

 

ZONDVLOED. 

Gen. 7:4. Over nog zeven dagen zal Ik vs. 10. En het geschiedde na die zeven 

het doen regenen op de aarde.   dat de wateren des vloeds op de aarde 

waren. 

DUUR VAN DEN ZONDVLOED. 

Gen. 7: 4b. Ik zal het doen regenen op vs. 12. En een plasregen was op de 

de aarde veertig dagen en veertig   aarde veertig dagen en veertig nachten. 

nachten. 

 

IN EGYPTE. 

Gen. 15:13.      Hand 7: 6.  

Zij zullen hen verdrukken vier honderd Vier honderd jaren. 

jaren.      (Hier zijn echter twee verschillende 

tijdrekeningen. We laten de andere 

hieronder volgen.) 

Ex. 12:40. En het geschiedde ten einde 

van de 430 jaren, zoo is het even op 

denzelfden dag geschied, dat al de heiren 

des Heeren uit Egypteland gegaan zijn. 

In Gal. 3:17 sluit Paulus zich hierbij aan. 

Hieruit blijkt dat we bij die 430 jaren van 

het eerste verhuizen van Abraham naar 

Egypte moeten afrekenen, en niet van die 

van Jakob. Zie ook Ex. 12:16 v.v. 

Vanaf Jakob’s verhuizing naar Egypte tot 

op den uittocht is er niet meer dan 215 

jaar verloopen. Bij de 400 jaren zijn de 

verledene jaren van Abraham’s 

verdrukking niet medegeteld. 

 

DE SCHENKER EN DE BAKKER. 

Gen. 40:13. Binnen nog drie dagen zal vs.20. En het geschiedde op den derden  

Farao uw hoofd verheffen.   dag, dat hij verhief het hoofd van den 

      overste der schenkers. 

Van den bakker, vs. 19. Binnen nog drie vs.22. Maar den overste der bakkers hing 

dagen zal Farao u aan een hout hangen. hij op, gelijk Jozef hem uitgelegd had. 
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DE ZEVEN JAREN VAN OVERVLOED EN VAN HONGER. 

Gen. 41:29. Zie de zeven aankomende  Vs. 53. Toen eindigden de zeven jaren 

jaren zal er groote overvloed in het   des overvloeds. 

land van Egypte zijn. 

Vs. 30. En na dezelve zullen er opstaan  Vs. 54. En de zeven jaren des hongers  

zeven jaren des hongers.   begonnen aan te komen, gelijk als Jozef  

gezegd had. 

 

DE HAGELPLAAG. 

Ex. 9:18. Zie, Ik zal morgen omtrent  Vs. 22-28. 

dezen tijd een zeer zwaren hagel  

doen regenen. 

 

VEERTIG JAREN IN DE WOESTIJN. 

Num. 14:34. Gij zult uwe ongerechtig- Hebr. 3:17. Over welke nu is Hij 

heden dragen veertig jaren.   vertoornd geweest veertig jaren; was 

het niet over degenen, die gezondigd 

hadden en welker lichamen gevallen zijn 

in de woestijn? 

ZEVEN DAGEN ROND JERICHO. 

Joz. 6:4, 5. En gijlieden zult op den   Vs. 15, 16. Alleenlijk op dien dag gingen 

zevenden dag zevenmaal omgaan...   zij zevenmaal rondom de stad. En het 

dan zal de stadsmuur onder zich vallen. geschiedde ten zevenden maal dat Jozua 

sprak: Juicht, want de Heere heeft 

ulieden de stad gegeven. 

SAUL. 

1 Sam. 28:12-20. Morgen zult gij en   Hoofdstuk 29. 

uwe zonen bij mij zijn. 

 

ELIA. 

1 Kon. 17:1. Indien deze jaren dauw of Jak. 5:17. En het regende niet op de 

regen zijn zal, tenzij dan naar mijn   aarde in drie jaren en zes maanden. 

 

ACHAB. 

1 Kon. 20:22. Met de wederkomst des  Vs. 26. En het geschiedde nu met de 

jaars zal de koning van Syrië tegen u  wederkomst des jaars, dat Benhadad 

optrekken.     de Syriërs monsterde en hij toog op 

ten krijg tegen Israël. 

 

DE HONGERSNOOD IN SAMARIA. 

2 Kon. 7:1. Morgen omtrent dezen tijd Vs. 18. Want het was geschied gelijk de 

zal een maat meelbloem verkocht   man Gods gesproken had tot den koning, 

worden voor een sikkel.   zeggende:  morgen omtrent dezen tijd 

zullen twee maten gerst voor een sikkel 

en eene mate meelbloem voor een sikkel 
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verkocht worden in de poort van 

Samaria. 

DE SUNAMITISCHE. 

2 Kon. 8:1. Een honger zal in het land vs. 2.  Zeven jaren. 

komen zeven jaren. 

 

EFRAIM. 

Jes. 7:8. En in nog vijf-en-zestig jaren 2 Kon. 17: 23. Men denke bij de  

 zal Efraïm verbroken worden, dat het  vervulling niet aan de wegvoering onder 

geen volk zij.     Salmanezer, maar aan die van Esar- 

Haddon, toen het laatste overblijfsel van 

Efraïm werd weggevoerd. Dan komt dit 

getal weder letterlijk tot zijne vervulling. 

Want Achas regeerde na deze profetie 

nog 14 jaren. Hiskia regeerde na deze 

profetie 29 jaren. En de wegvoering 

geschiedde in het 22ste jaar van 

Manasse. Dit maakt juist 65 jaren. 

MOAB. 

Jes. 14:16. Binnen drie jaren, als de   Bij gebrek aan gegevens kunnen we 

jaren eens huurlings, dan zal de eer   hier niet de letterlijke vervulling  

van Moab verachtzaam gemaakt worden. aanwijzen. De profetie is echter 

woordelijk bedoeld en zal daarom ook 

stellig op het aangegeven tijdstip vervuld 

zijn. 

ARABIE. 

Jes. 21:16. Nog binnen een jaar, gelijk de Ook hier worden we niet als gewoonlijk 

jaren eens daglooners zijn, zoo zal de  op de letterlijke vervulling gewezen, 

heerlijkheid van Kedar ten onder gaan. hoewel wij weten dat Sargon en Sanherib 

de Arabische stammen hebben 

onderworpen. 

TYRUS. 

Jes. 23:17. Tyrus zal vergeten worden  We hebben hier, naar het oordeel der 

zeventig jaren.    meeste verklaarders, den tijd van de 

aangegeven zeventigjarige heerschappij 

van het eerste, het Babylonisch wereld-

rijk. Zie 2 Kon. 25:27 en Jer. 25:11, 12.  

HISKIA. 

Jes. 38:5. Ik zal vijftien jaren tot uwe  2 Kon. 20:7. En hij werd genezen. 

dagen  toedoen. 

 I  

BALLINGSCHAP. 

Jer. 29:10. Want zoo zegt de Heere:   Dan. 9:2. In het eerste jaar zijner 

Zekerlijk als zeventig jaren te Babel   regeering merkte ik, Daniël, in de 

zullen vervuld zijn, zal Ik ulieden   boeken, dat het getal der jaren van  

bezoeken en Ik zal Mijn goed woord  dewelke het woord des Heeren tot 
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over u verwekken, u wederbrengende den profeet Jeremia geschied was in 

tot deze plaats.    het vervullen der verwoestingen van 

Jeruzalem, zeventig jaren was. 

HANANJA. 

Dit jaar zult gij sterven.   Vs. 17. Alzoo stierf de profeet Hananja in 

datzelfde jaar. 

EGYPTES VERSTROOIING. 

Ez. 29:13. Ten einde van veertig jaren Hier ontbreken weder de rechte 

zal ik de Egyptenaars vergaderen uit  gegevens om op eene nauwkeurige 

de volken, waar henen zij verstrooid  vervulling te wijzen. Wij weten echter, 

zijn geworden.    dat al de heidensche volken rondom 

Israël evenals Israël zeventig jaren onder 

Babel gezucht hebben. Ezechiël 

profeteerde in de dagen der ballingschap, 

zoodat er toen hij dit profeteerde, 

omstreeks een dertig jaren verloopen 

zullen geweest zijn. Zie Jer. 25:11, 12, en 

Jes. 23:17.  

NEBUKADNEZAR. 

Dan. 4:25. En er zullen zeven tijden over Vs. 34. Ten einde dezer dagen nu kwam 

u voorbijgaan, totdat gij bekent, dat de mijn verstand weder in mij, en ik loofde 

Allerhoogste heerschappij heeft over de den Allerhoogste, en ik prees en verheer- 

koninkrijken der menschen, en geeft ze lijkte den Eeuwiglevende, omdat Zijne 

wien Hij wil.     Heerschappij is eene eeuwige heerschap- 

pij, en Zijn Koninkrijk van geslacht tot 

geslacht. 

 

NOTE:—De tijdsvoorspelling van Dan. 9:24-27 bestaat uit drie deelen. Van de eerste 

zeven weken vindt men de vervulling beschreven in de boeken van Ezra en Nehemia. 

De twee en zestig weken zijn letterlijk vervuld in de. eerste komst van Christus. De 

laatste week, waarvan in vers 27 gesproken wordt, ligt nog in de toekomst en zal 

eveneens letterlijk vervuld worden. Daar deze profetie van zoo ver reikende strekking 

is, moeten we hierbij later nog meer opzettelijk stilstaan. 

 

Hier hebben we ongeveer al de profetische tijdsaanduidingen van het Oude 

Testament welke reeds hunne vervulling erlangden. Jona 3:4 kunnen we hier rusten 

laten, wijl we daar kennelijk een voorwaardelijke profetie hadden. Uit zulk een 

uitzondering valt niets af te leiden. Hosea 6:2 is misschien bloot een spreekwijs gelijk 

Job 5:19; Spreuken 6:16; 30:15, 18; Amos 1:3. Dergelijke verbindingen van twee 

elkander opvolgende getallen drukken de zekerheid en geregeldheid van een daad 

uit. Zoo zeide ook de Heere Jezus tot de Farizeën: “Zie ik werp duivelen uit en maak 

gezond, heden en morgen; en ten derden dage word ik voleindigd.” Wil men Hos. 6: 

2 echter met vele verklaarders nemen van de opstanding van Christus, dan hebben 

we hier weder eene letterlijke vervulling. 
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Gaan we nu naar het Nieuwe Testament, dan ontmoeten we daar al weder hetzelfde 

verschijnsel. Al de profetiën aangaande een bepaalden tijd zijn, voorzoover vervuld, 

steeds woordelijk vervuld. Zelfs die van Openb. 2: 10, alwaar de gemeente van Smyr-

na voorspeld wordt dat zij tien dagen verdrukking zal hebben. In A. D. 168 onderging 

ze eene vervolging van tien dagen. 

 

We achten dit feit van het hoogste belang voor heel de beschouwing der Schrift en 

wel het meest voor onze toekomstverwachting. Men kan er niet alleen een argument 

aan ontleenen tegen de zoogenaamde scheppingsperioden, maar ook een deugdelijke 

tegen de wijd verbreide jaardag-theorie van de Adventisten en vele Schrift-

verklaarders. Deze theorie houdt in, dat men met name in de profetische tijden een 

jaar stelt voor een dag. De magere gronden, die men hiervoor aanvoert, zijn de 

plaatsen: Num. 14: 34 en Ez. 4: 6. Hoewel uitnemende mannen als Augustinus, 

Ambrosius, Bengel e. a. deze theorie voorstaan, zijn toch de gronden veel te zwak, 

want wat de Heere nadrukkelijk als een uitzondering te kennen geeft, maken zij tot 

een vasten regel. Al de berekeningen in verband met de toekomst des Heeren zijn uit 

deze heillooze theorie voortgekomen. Verder zien we dat van de ongeveer 35 

profetische tijdsbepalingen reeds over 30 letterlijk vervuld zijn. Ontkennenderwijs 

kunnen we hieruit afleiden, dat de Heere Zich niet veel heeft ingelaten met den tijd in 

betrekking tot de toekomst. Dat ook de verklaarders der profetie dit nimmer 

vergeten. Niet de tijd, maar het feit der dingen is in de Schrift steeds hoofdzaak. 

 

En eindelijk zal een ieder met dergelijke feiten voor oogen zeker moeten 

toestemmen, dat het niet aangaat om de nog onvervulde tijden met de 

vergeestelijkings-theorie in nevelen te laten verwasemen. Als de Heere b.v. in Openb. 

20 tot drie keer toe zegt: duizend jaren en drie keer de duizend jaren, dan bedoelt Hij 

precies wat Hij zegt. 

 

In het nauwste verband met de profetische tijden staan de profetische getallen des 

Bijbels. Wat van de tijden gezegd is, geldt ook van de getallen. Ze moeten niet 

symbolisch maar letterlijk verklaard. Nu zijn er niet vele getallen in de Schrift, en wel 

om de eenvoudige reden, die boven is aangegeven. Doch er zijn er toch zeer bepaalde 

getallen. Zie Dan. 7:25; 8: 14; 9:24-27; 12:11, 12; Openb. 11:2, 3; 12:6, 14; 13:5, 18. 

Men zal bespeuren, dat ze uitsluitend voorkomen in de twee meest profetische 

boeken des Bijbels. Hieraan ontleent men gewoonlijk een argument voor hunne 

symbolische verklaring. Ze worden gevonden in de meest symbolische boeken, en 

daarom meent men ze dan ook symbolisch te moeten verklaren. En dit wordt zoo 

algemeen gedaan, zelfs door voortreffelijke verklaarders, dat het bijna aanmatigend 

moet schijnen, om deze opvatting te bestrijden, hoewel we ons haasten, om hier aan 

toe te voegen, dat in de laatste halve eeuw steeds meer stemmen zijn opgegaan tegen 

de symbolische en steeds meer voor de letterlijke uitlegging. 

 

In onze kringen gaat men ze veelal stilzwijgend voorbij, doch dit is tegen den wille 

Gods, want de Heere wil, dat ze onderzocht en verklaard zullen worden. Dan 9:2; 12: 

4, 10; Openb. 13: 18. 
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Ze zijn eenvoudiger dan men meent. Ze zijn zelfs zeer eenvoudig; en daar zit voor den 

mensch, die aan Naaman’s plage, de melaatschheid der trots, lijdende is, de grootste 

moeilijkheid. Als men ze n.l. onderling gaat vergelijken, dan zal men ras tot de 

ontdekking komen, dat ze allen op één getal neerkomen, n.l. het getal zeven. Ze zijn 

verdeelingen van het grondgetal zeven, dat met het getal twaalf den grootsten rol 

speelt in de H. Schrift. We hebben hier: “tijd, tijden en een gedeelte eens tijds,” Dan. 

7: 25 ; “tijd, tijden en een halve tijd,” Openb. 14: 12; “een bestemde tijd, bestemde 

tijden, en eene helft,” Dan. 12:7; “twee-en-veertig maanden,” Openb. 11:2; 13:5; ‘‘helft 

der week,” Dan. 9:27; “duizend twee honderd zestig dagen,” Openb. 11:3; 12: 6. Men 

behoeft geen bekwame rekenaar te zijn, om terstond te zien, dat we hier met de helft 

van het getal zeven te doen hebben. Ze zijn de helft van de nog onvervulde week van 

Daniël, waar we nog later bij zullen moeten stilstaan. 

 

Wij eindigen thans met een woord van E. Geurs: “Nog eens, wij zeggen eenvoudig, 

dat de meest letterlijke uitlegging, wanneer zij noch met den Bijbel zelve, noch met 

het gezond verstand in strijd is, ook de meest veilige is.” Zoo heeft de jonge Kerk er 

over gedacht tot op Origenes toe, die de Oostersche Kerken met zijn vergeestelijken 

ten deele verwoest heeft. 

 

De letterlijke verklaring der profetie berust hoofdzakelijk op de letterlijke ingeving en 

de volgende beginselen en regelen zijn daarvan hoofdzakelijk een uitvloeisel. 

 

1. Geene profetie der Schrift is van eigen uitlegging. De Apostel Petrus heeft in 2 

Petr. 1: 19 geschreven aan de geloovigen, dat ze wel doen met acht te nemen op het 

profetisch Woord. Hij geeft hiermede de apostolische vermaning, dat ze zich er aan 

moeten hechten, het ter harte moeten nemen, het lief moeten hebben, er zich door 

moeten laten leiden, dewijl het een licht is dat schijnt in eene duistere plaats. 

 

Doch haastig voegt hij er aan toe, dat, zal het profetisch Woord werkelijk een licht 

voor hen wezen, ze dan allereerst een onmisbare wetenschap ten aanzien van dat 

Woord moeten hebben. Dit moet ge eerst weten, zoo zegt hij, dat geene profetie der 

Schrift is van eigen uitlegging. Hij wil hiermede zeggen, dat de profetie niet door den 

zin en de meening des menschen mag worden ontvouwd, maar alleen door den zin en 

de meening des Geestes. Hij die haar ingaf, moet haar uitleggen. Hij is de Auteur der 

profetie en ook haar Uitlegger. Er zitten diepten Gods in dat Woord, en Hij is het 

immers alleen, die onderzoekt de diepten Gods. Evenmin als de mensch een ware 

belijdenis kan doen uit de bron van vleesch en bloed, kan hij ook eene uitlegging 

geven naar den zin en de meening des H. Geestes. Het is deze gewichtige regel, welke 

door de vele secten en ketterijen gewoonlijk veronachtzaamd wordt. Men legt zijn 

eigene meeningen in het Woord der profetie. Alleen wanneer we de zalving des 

Heiligen Geestes hebben, deze laten doorwerken in ons leven en biddende toepassen 

op de verklaring der profetie, alleen dan zullen we met het Woord niet dwalen, maar 

integendeel wandelen in het vroolijkst licht, totdat de blinkende Morgenster 

verschijnt. Alleen wanneer we dit doen, zal de letterlijke verklaring een recht 

geestelijke verklaring zijn. 
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Geen profetie der Schrift is van eigen uitlegging. Dit wil ook zeggen, dat Schrift met 

Schrift moet vergeleken worden. Dat velen daarvan een afkeer hebben is licht 

verklaarbaar, want niet alleen eischt het harde studie, maar ook ketters doen dit 

veelal maar al te behendig. Niet zelden gaan ze teksten van denzelfden klank, 

gedachteloos aan elkander rijgen. Dit is er dan op berekend, om de eeuvoudige en 

argelooze zielen te verleiden. Ook heeft men meermalen onder deze leuze de zuiver 

logisch afgeleide waarheden ter zijde willen stellen. Men denke slechts aan het 

geroep der Baptisten, dat er nergens eenig voorschrift is te vinden voor den 

Kinderdoop of de besprenkeling. 

 

Doch de Schrift is een organisch geheel, met één Auteur en één hoofddoel. Daarom 

doen we haar geweld aan, zoo we de onderscheidene plaatsen of waarheden los van 

elkander op zichzelve nemen. Men dient steeds de verschillende plaatsen van 

ongeveer dezelfde beteekenis met elkander te vergelijken en wel in hun voorafgaand 

en navolgend verband. Op deze wijze eerbiedigt men den grooten Auteur der 

woorden en zal men zijn eigen gedachten aan Hem gevangen geven. Hij wil onze 

gedachten aan het Woord binden. Men versta echter goed, dat Hij ze gevangen 

neemt, doch niet ombrengt; integendeel juist door ze gevangen te nemen, wil Hij ze 

op het pad des levens leiden. 

 

2. Niet af- of toedoen aan de Profetie. Evenals het voorgaande, geldt ook dit 

natuurlijk van de gansche Schrift. Maar er wordt nergens meer gezondigd tegen 

dezen regel dan juist op het gebied der profetie. Dit tevoren voorziende geeft de 

Schrift nog op hare laatste bladzijde een plechtige waarschuwing tegen dit euvel en 

denkt daarbij kennelijk eveneens allereerst aan de profetie van het laatste bijbelboek. 

Dat deze waarschuwing niet overbodig was, heeft de historie der Kerk maar al te zeer 

getoond. Het laatste profetisch bijbelboek zoowel als heel de profetie, is steeds zeer 

stiefmoederlijk behandeld. Sommige Kerkvaders waren evenals Luther reeds met een 

zekere mate van weerzin vervuld tegen het boek, dewijl het zoo duidelijk de leer van 

een duizendjarig Rijk leert. 

 

De Kerk van Rome heeft zich eeuwenlang aan beide deze zonden van af- en toedoen 

schuldig gemaakt. Ze heeft zichzelf eeuwenlang beschouwd als de vervulling van al de 

profetie, uitgenomen de wederkomst des Heeren, om te oordeelen de levenden en de 

dooden. En ook dit was voor haar een doode belijdenis, die haar ten eenenmale niet 

bezielde en slechts gebruikt werd door hare sluwe priesters, om bij het onkundig volk 

er den schrik in te houden voor de verschrikkingen van het toekomende oordeel. 

Door hare overleveringen en vele valsche leerstellingen heeft ze toegedaan aan de 

woorden der profetie. 

 

Doch ook de Kerken der Reformatie gaan hier geenszins recht uit. Zij hebben zich 

veelal bezondigd door, wel niet in theorie maar in de praktijk, af te doen van de 

woorden der profetie. In hunne beschouwing en verklaring der profetie alsmede in 

hun Kerkbegrip, zijn ze helaas maar al te zeer in Rome’s sop blijven varen. De 

Reformatoren mogen we hiervan geen verwijt maken, want zij hadden de handen vol 

met den strijd tegen Rome, de wereldmachten en de Wederdoopers. Op theologisch 
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gebied hebben ze ons weder gegeven het gezag der H. Schrift, de rechtvaardigheid 

door het geloof en de zuivere Kerkregeering. Maar wel moet aan de reformatorische 

schrijvers verweten worden, dat ze door onbruik en misbruik feitelijk hebben 

afgedaan van de woorden der profetie. 

 

Hadden de Protestantsche Kerken in hare belijdenisschriften en in hare 

standaardwerken en prediking steeds volle recht laten gelden aan heel het lichaam 

der profetie, dan zouden er thans niet zoovele secten zijn, die van de profetie het 

stokpaardje maken, waarop men blindelings voortholt. 

 

3. Israël is de kern der Ond-Testamentische Profetie. Aan Israël en door Israël 

werden de profetiën uitgesproken over de volken. Van Israël echter is de toekomende 

Messias de kern. Zoo kunnen we dan den Messias de kern der profetie noemen. Alles 

draait om de spil van het zaad der vrouw, het zaad Abrahams, het zaad Davids, het 

zaad der maagd. En in het N. T. is de wederkomst des Heeren de hope der Kerk. 

Breeder betoog zal dit thans niet behoeven. 

 

4. Israël behoudt zijn identiteit als een eigen volk van het begin tot aan het einde der 

profetie. Israël is een bizonder volk Gods in onderscheiding van de Gemeente. Dit 

wordt ons overvloedig in de Schrift geleerd. Zie o.a. Gen. 12: 1-15; 1 Kron. 17; Jes. 66: 

22; Jer. 31: 3, 35, 36; 33 : 22-26; en verder Hand. 10: 45 ; Rom. 16:25, 26; Ef. 3: 5, 6; 

Col. 1:26, 27; 1 Tim. 3: 16. 

 

Wijst eene eeuwenoude geschiedenis van dat volk daar niet kennelijk heen? Het heeft 

zich nimmer met de volken willen of kunnen vereenigen, hoewel het onder alle 

volkeren verstrooid was. Het is eeuwen lang door water en vuur gegaan, doch is 

nimmer uitgeroeid kunnen worden. Dit volk is dus zoowel in zijn voortbestaan als in 

zijn ontstaan het staande wonder van Jehova. De Heere doet echter nooit wonderen 

zonder een verheven doel. Daarom is dit reeds een sterke heenwijzing naar het eenig 

doel des Heeren met dit eenig volk. Physisch is dit volk eveneens eigendommelijk. In 

alle landen is de Jood ongeveer dezelfde figuur: een gebogen gestalte, raafzwaart 

haar, zwarte zwaarmoedige oogen en met een geheel andere reuk aan zich dan een 

blanke of een neger. 

 

Zoo zullen we ook vatten de idee van het overblijfsel, dat in de profetie des Ouden 

Verbonds zulk een hoofdbestanddeel vormt. Hoe Israël ook door de oordeelen Gods 

vanwege zijn zonde getroffen en geteisterd zal worden, het zal nimmer ganschelijk 

worden uitgeroeid. Het overblijfsel, bijna al de profeten melden het ons, zal 

behouden worden. Typisch zag op het overblijfsel reeds heen Lev. 2:3, 10; 6: 16; Jes. 

11: 1; 1 Kon. 18: 19. Jesaja sprak er veel van, 1:9; 11: 11; 16: 14; Jer. 23 : 3; Ez. 9:8; 11: 

13; Micha 2: 12; 4:7; 5:6; 7: 18; Zefanja 3: 12, 13, 18, 19. En zoo bijna al de profeten. 

 

Aan de idee van overblijfsel ligt ten grondslag de idee van verkiezing; zonde en 

ellende worden er bij ondersteld en de profetie ligt er in van Israëls onvernietig-

baarheid en toekomstig herstel. 
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5. De tijden der wederoprichting aller dingen is volgens den Apostel Petrus een 

onderwerp van al de profeten, Hand. 3:21. Deze tijden zijn niet de eeuwigheid, nog 

minder deze bedeeling, waarin alle dingen nog door de zonde liggen ter neder 

geslagen. De uitdrukking bedoelt hetzelfde als de wedergeboorte, waarvan Christus 

gewag maakt in Matth. 19: 28, wanneer de Apostelen zullen zitten op twaalf troonen, 

oordeelende de twaalf geslachten Israëls; hetzelfde als de bedeeling van de volheid 

der tijden waarin alles onder het eene hoofd Christus zal bijeenvergaderd worden, Ef. 

1:10; en wederom hetzelfde als het vrederijk waarvan al de profeten hebben 

gesproken. De gangbare meening is, dat deze bedeeling nog eenigen tijd langer of 

korter zal duren en dat dan op zekeren dag plotseling de eeuwigheid aanbreekt, doch 

deze gedachte is beslist onbijbelsch. Er zijn tal van uitdrukkingen in het N. 

Testament, die noch op deze bedeeling, noch op de eeuwigheid kunnen duiden. Dat 

men daarover steeds heenleest is ten deele te verklaren uit onkunde aangaande de 

laatste dingen en ten deele uit vooroordeel, dat meer dan iets anders verblindt. 

 

We hebben nog nimmer een werk over de profeten gelezen, dat dorst te ontkennen, 

dat de profeten gewagen van een vrederijk. Van alle zijden wordt u toegestemd, dat 

de profeten er vol van zijn. Allen, zoowel de meest radicale critici als de steilst 

orthodoxe en de daar tusschen liggende “vermittlers,” stemmen u dit als uit één 

mond toe. Men zou trouwens opzettelijk blind moeten zijn, om dit te durven 

loochenen. Maar ter verklaring dezer dingen worden steeds zeer verschillende wegen 

ingeslagen. De Gereformeerden gaan ze veelal stilzwijgend voorbij of laten ze met 

Kuyper in de eeuwigheid opgaan, of met Bavinck tot dichterlijke voorstellingen 

vernevelen, of men gaat ook wel met vele Oude Gereformeerden deze dingen 

verklaren van den heerlijken staat der Kerk aan het eind der dagen. Dit laatste 

zouden we liefst valsch Chiliasme willen noemen. 

 

In navolging van Kuenen verklaren de ongeloovige critici deze dingen veelal uit de 

dweeperij der profeten. Volgens Hengstenberg waren de profeten zieners, die in 

scherp contrast met het donker heden een heerlijk vrederijk ter vertroosting aan 

Israël voorspiegelden. Riehm bestreed in zijn “Messiaansche Voorzeggingen” deze 

beschouwing met eene zienswijze, die hierop neerkomt, dat de profeten zich in de 

meeste gevallen glad en al vergist hebben. Langs dezen weg, meent die schrijver, kan 

de zoen getroffen tusschen orthodoxe en historisch-critische beoefening der Oud 

Testamentische wetenschap. En daarin heeft hij helaas niet zoo ver mis gezien. 

 

Enkele uitleggers laten al deze dingen slaan op den terugkeer uit de ballingschap en 

in verband daarmede den bloeitijd onder de Maccabeën. 

 

Al dergelijke verklaringen doen geen recht aan de profeten. Wanneer zij Israëls 

bekeering en heerlijkheid als natie en met Kanaan tot een eeuwige bezitting en den 

Messias in het midden voorspellen als in Jes. 2; 11:40-66; Jer. 23, 30, 31, 32, 33: Ez. 

30-40 enz., dan wacht dit alles nog zijne volkomen vervulling bij de toekomst des 

Heeren. Er zijn in het Oude Testament ongeveer een 200 verzen, welke ons 

heenwijzen naar het toekomstig herstel der Joden, dat volgens Paulus zijn zal als 

eene opstanding uit de dooden voor de geheele wereld. Verreweg de meeste dezer 
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Schriftuurplaatsen komen voor in verband met de komst van den Messias tot een 

ordeel der natiën en tot oprichting van het vrederijk, hetwelk volgens Joh. 20 een 

duur zal hebben van duizend jaren. Deze dingen te verklaren van het vrederijk levert 

voorzeker soms moeilijkheden op, doch wij houden ons overtuigd dat er toch alleen 

bij deze verklaring recht gedaan wordt aan de bedoelingen der profeten en er niets 

af- of toegedaan wordt aan het woord der profetie. 

 

En bij de verklaring der profeten, verlieze men niet uit het oog, dat de Heilige Geest 

bijna altoos genoegzame aanwijzing geeft ingeval ze niet letterlijk verklaard moeten 

worden. 

 

6. Waar de Heere Zelf eene verklaring geeft van een of ander visioen, dient men zich 

onvoorwaardelijk aan deze verklaring te onderwerpen en deze als de eenig juiste te 

beschouwen. Tegen deze eenvoudige regel wordt veel gezondigd. 

 

Deze verklaringen komen veelvuldig voor in de Heilige Schrift. De droomen worden 

steeds uitgelegd, sommige gelijkenissen worden verklaard. En in al deze gevallen 

houdt men zich gewoonlijk heel eenvoudig aan deze goddelijke verklaring. Wanneer 

de Heere in Openb. 1:20 zegt: “De zeven sterren zijn de zeven Engelen der 

gemeenten, en de zeven kandelaren, die gij gezien hebt, zijn de zeven gemeenten,” 

dan denkt men in den regel niet aan een andere verklaring. Evenmin zoekt men naar 

een andere verklaring wanneer er verklaard wordt in Openb. 19:8, “Dit fijne lijnwaad 

zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen.” Of ook weder in vs. 10, “de getuigenis 

van Jezus is de geest der profetie.” 

 

Ten aanzien van de uitsluitend profetische gedeelten veronachtzaamt men echter de 

eenvoudige wenken die de Heilige Geest zelf geeft, maar al te zeer. Zoo wordt de 

groote stad van Openb. 11:8 nader aangeduid als de stad “waar ook onze Heer 

gekruist is.” Al de Kerkvaders dachten hierbij aan niets anders dan aan Jeruzalem. 

Doch in latere tijden heeft men gedacht aan Rome, Parijs en wat niet al. In 

Openbaring 12:9 wordt de groote roode draak nader aangeduid als “de oude slang,” 

als “de duivel en Satanas” en als degene “die de geheele wereld verleidt.” En toch 

denken sommige uitleggers, in weerwil van deze opzettelijke verklaring, hierbij nog 

aan den Paus, de Antichrist, of het Romeinsche Keizerrijk. “De zeven hoofden zijn 

zeven bergen,” Openb. 17:9. Deze verklaring neemt men gewoonlijk weder met dank 

aan. Insgelijks de daarop terstond volgende: “en zijn ook zeven Koningen.” Eveneens 

die in vs. 12, “de tien hoornen zijn tien koningen.” En in vs. 14 neemt men de 

verklaring van het Lam, “het is een Heer der Heeren en een Koning der Koningen,” 

alweder met dank aan. In vs. 15 zoekt men naar geene andere verklaring van de 

wateren, dan die daar wordt geboden. Vs. 18 wordt de vrouw verklaard te zijn “de 

groote stad, die het Koninkrijk heeft over de Koningen der aarde,” en dit wordt in 

den regel al weder gretig aanvaard. Het moet echter onze verwondering wekken, dat 

men in Openb. 20: 5 de godgegevene verklaring stilzwijgend ter zijde stelt, alsof ze 

volstrekt niet gegeven was. In onmiskenbaar duidelijke termen wordt er, en wel als 

eene opzettelijke verklaring van het visioen, gezegd: “Dit is de opstanding, de eerste,” 

en toch stelt men haar veelal eenvoudig terzijde. Het kan voorzeker geenszins gezegd 
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worden dat in deze korte verklaring alles zoo duister is, of dat deze verklaring ons tot 

ongerijmdheden leidt. Alleen halsstarrig vooroordeel zou aldus kunnen spreken. Wij 

kunnen derhalve haast geene andere gevolgtrekking maken dan dat men deze 

eenvoudige verklaring niet wil aanvaarden. Wij herinneren hier aan een woord van 

den geleerden Deken Woodhouse: “When an interpretation is expressly given in a 

vision, that interpretation must be used as the key to the mystery, in preference to all 

interpretation suggested by the imagination of man.” 

 

Wij meenen, dat bovenstaande beginselen en regelen redelijk en schriftmatig zijn, en 

daarom hopen we in het vervolg van dit werk ons hieraan te houden. Vindt men dus 

deze regelen billijk, dan zal men ook des te lichter de gevolgtrekkingen, waartoe wij 

komen, kunnen billijken. 


