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1.En de Farizeen en Sadduceen tot Hem gekomen zijnde, en Hem verzoekende, begeerden van 

Hem, dat Hij hun een teken uit den hemel zou tonen.2  Maar Hij antwoordde, en zeide tot hen: 

Als het avond geworden is, zegt gij: Schoon weder; want de hemel is rood;3  En des morgens: 

Heden onweder; want de hemel is droevig rood. Gij geveinsden! het aanschijn des hemels weet 

gij wel te onderscheiden, en kunt gij de tekenen der tijden niet onderscheiden?4  Het 

boos en overspelig geslacht verzoekt een teken; en hun zal geen teken gegeven worden, dan 

het teken van Jona, den profeet. Matth.16 

 

Deze morgen spreken wij over: “De tekenen der tijden”. Eerst luisteren wij wat Jezus 

ons wil leren over deze tijdskenmerken. De profetische tekenen der tijden waren zeer 

belangrijk in Zijn ogen. Belangrijk, vandaag meer dan ooit tevoren! 

De farizeeërs, de kerkleiders, kwamen tot Jezus, niet om van Hem te leren, maar om 

Hem te verzoeken, net als de duivel in de woestijn. Ze vroegen Hem om tekenen te 

doen, of te laten zien, zodat Hij zichzelf zou bewijzen als de Messias. 

We kunnen vermoeden dat ze tekenen vroegen, zoals het laten terugkeren van de 

zonnestand, ( Jes.38:8) of manna uit de hemel, tekenen dat ze eens lazen in het O.T.  

Ze wilden Jezus belachelijk maken tegenover het volk, en Jezus doorzag in sluwe 

gedachten. Hij illustreerde toen hun schijnheiligheid, het weer konden ze voorspellen, 

maar de profetische woorden legden ze niet uit, maar legden de mensen wel nieuwe 

religieuze wetten op! Huichelaars dit is wat Jezus sprak! De Latijnse Bijbelvertalers 

laten deze uitspraak gewoon weg, van huichelaars gesproken! 

Deze kerkleiders waren blind voor de toekomst, valse wegwijzers. (Mt.15:14,23:16,26) 

Ook vandaag is het opletten geblazen voor de blinde theologen en evangelisten 

met bedrieglijke tekenen en schijnwonderen! 

De discipelen van Jezus vroegen ook en teken van Zijn komst en het einde der 

tijden, dit om te leren. (Mt.24:3)  Het teken was, dat er vele valse godsdiensten en 

gevaarlijke predikers zouden zijn! Kenmerkend zal de verachting zijn en vervalsing 

van de Bijbel! Het gezag van de Bijbel zal verdwijnen, of worden verboden als 

vroeger door het Vaticaan! 
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ZIJN DE PROFETISCHE TEKENEN BELANGRIJK? 

 

Ja, uit Psalm 74 kunnen wij leren, dat ze ook het gebed beïnvloeden. Wanneer het 

volk Israel, zonder tempel, zonder profeten, en zonder hoopgevende tekenen waren 

baden zij : 11  Waarom houdt Gij uw hand, ja uw rechterhand, terug? Trek ze uit uw 

boezem, verdelg!  

Die rechterhand is Jezus! Gods volk bad opdat de Here zou komen en hen zou 

verlossen. Ze baden om opnieuw inzicht en hoop te krijgen. Ze baden om opnieuw 

profeten te hebben, ze hadden spijt want ze hadden niet willen luisteren naar de 

profeten. Ze luisteren vandaag nog niet, ook niet naar de Zoon van God! Het bidden 

kwam ook hier slechts omdat men in nood zat! 

Lu 13:35  Zie, uw huis wordt aan u overgelaten. Maar Ik zeg u, gij zult Mij niet meer 

zien tot het ogenblik komt, dat gij zegt: Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren! 

Dit sprak Jezus over Zijn tweede zichtbare komst.  

Wie bidt er voor zijn onzichtbare wederkomst, de opname? Enkel zij die daarnaar 

verlangen en de profetische tekenen der tijden hebben begrepen. Zij die werelds 

genot niet boven God stellen.  

 

Verwekken de “tekenen der tijden” angst in het  

hart van de mensen? 
 

1   Hoort het woord, dat de HERE tot u spreekt, huis van Israel! 2  Zo zegt de HERE: Gewent u 

niet aan de weg der volken en schrikt niet voor de tekenen aan de hemel, omdat de volken 

daarvoor schrikken. 3  Want de handelwijze der volken, die is nietigheid: want als een stuk 

hout heeft men het uit het woud gehakt, arbeid van werkmanshanden met de bijl, 4  met zilver 

en goud siert men het op, met spijkers en hamers maakt men het vast, zodat het niet waggelt. 5  

Als een vogelverschrikker in een komkommerveld zijn zij, zij spreken niet, zij moeten beslist 

gedragen worden, want zij kunnen geen stap doen. Vreest voor hen niet, want zij doen geen 

kwaad, maar ook goeddoen is er bij hen niet. Jeremia 10 

 

De profeet roept het volk op, om helemaal niet angstig te zijn voor de tekenen aan 

de hemel. Stelt uw vertrouwen niet op allerlei afgodsbeelden of andere overtuigingen 

buiten de God van Israel, buiten de Bijbel! De profeet laat verstaan dat de 

“ongelovige” volken wel grote angsten zullen kennen. De toekomst zal duidelijk laten 

zien welk “geloof” de waarheid heeft verkondigd, en welk geloof enkel ijdelheid en 

verleiding was.(Mal.3:18) 

 

TEKENEN EN WETENSWAARDIGHEDEN VANDAAG 
 

Momenteel  komen er vandaag zeer opmerkelijke gebeurtenissen, tekenen en kennis 

aan het licht, die de zichtbare en onzichtbare wederkomst van Christus aankondigen. 

Vooreerst dient men op te merken dat er in de Bijbel enkel tekenen worden gegeven 
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die spreken over de letterlijke wederkomst van Jezus, koning der Joden, Zoon van 

God! Deze zichtbare wederkomst ligt minstens nog zeven jaar verder!  

Graag wil ik kort aanstippen welke gebeurtenissen er tot nu zijn gekend. 

 

1. De Gog en Magog oorlog. 

2. Tempelberg in Jeruzalem, Centrum van Tijd en afstand.(Cfr. David Flynn) 

3. Tekenen aan zon en maan. ( Mark Biltz, meesiaanse Jood) 

4. Psalm 83 Jesaja 17  

 

Gog en Magog. 
De profeet Ezechiël profeteerde over een komende oorlog “Gog en Magog”, te lezen 

in Hoofdstuk 38. Dit is een studie op zich. 

https://biblespace.wordpress.com/2015/01/20/gog-en-magog/ 

 

Opmerkelijkheden bij deze optie is het volgende: 

Gog, beschouwt als de Russische president, en het “land Magog”, werd vroeger 

gezien als Rusland. Momenteel heeft een Joodse Rabbijn een diepgrondig 

onderzoek gedaan om te weten, waar 

toch eindelijk het land “Magog” zich 

vandaag bevindt. ( Zijn onderzoek is geslaagd, 

“with the help of HaShem The Almighty” zo schijft hij.) 

Zijn conclusie is, dat Magog zich als een 

provincie in Iran bevindt! Niet toevallig 

staan nu daar de veel besproken en 

aangevochten nucleaire installaties van 

Iran.(Elam) Een Iraanse leider die 

schreeuwt om het land Israel te vernietigen, loopt gevaar plots aangevallen te 

worden. (Ps.121:4)  

De vraag is vandaag: Wanneer begint de oorlog van Gog 

en Magog, Rusland en Iran gevolgd door anderen, op 

weg naar Israel? Is deze oorlog al begonnen op 

08.08.08 met de inval van Rusland in Georgië? Zou 

Amerika niet verder Israël steunen? Sommigen beweren 

dat deze oorlog niet meer zal stoppen, de nabije toekomst zal dit uitwijzen. De inval 

van Rusland in Georgië, was inderdaad noodgedwongen, want Israël had toelating 

gekregen de vliegvelden van Georgië te gebruiken voor een aanval op Iran! Rusland 

neemt nu de Krim.  

Rusland wil meer invloed in het Midden-Oosten! 

 

 

 

https://biblespace.wordpress.com/2015/01/20/gog-en-magog/
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TEMPELBERG IN JERUZALEM 
 

Verbijsterende ontdekkingen door D.Flynn welke 

in de voetsporen loopt van Isaac Newton. 

Profetische gebeurtenissen in het verleden, 

heden en wellicht ook de toekomst, af te lezen 

door afstanden vanuit Jeruzalem! 888 zeemijlen 

vanaf Jeruzalem tot de grens Zuid-Ossetië! 

Dit klopt met de datum 08.08.08. Het ontstaan 

van de staat Israel in 1948! Lees 1948 zeemijlen 

van Jeruzalem tot in London waar dit werd 

beslist! Tijd=afstand principe ontdekt! 

 

 

 

TEKENEN AAN ZON EN MAAN 
 

 
Joel 2:31  De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de 

grote en geduchte dag des HEREN komt.  

Joel 3:15  De zon en de maan worden zwart en de sterren trekken haar glans in. 

Ps 104:19  Hij heeft de maan gemaakt voor de vaste tijden, de zon kent de tijd van haar 

ondergang. 
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9  Zie, de dag des HEREN komt, meedogenloos, met verbolgenheid en brandende 

toorn, om de aarde tot een woestenij te maken en haar zondaars van haar te 

verdelgen. 10  Want de sterren en de sterrenbeelden des hemels doen hun licht niet 

stralen, de zon is bij haar opgang verduisterd en de maan laat haar licht niet schijnen. 

11  Dan zal ik aan de wereld het kwaad bezoeken en aan de goddelozen hun 

ongerechtigheid, en Ik zal de trots der overmoedigen doen ophouden en de hoogmoed 

der geweldenaars vernederen. Jesaja 13 

 

De profeet Joel spreekt hier over een zonsverduistering en een 

rode maan. In de vorige eeuw kwamen in Israel twee 

bloedrode manen te voorschijn: In 1948 en 1967 , resp. 

Oprichting van de staat Israel en de inname van Jeruzalem. 

 

Marc Biltz, werd sterk aangesproken in februari dit jaar door te letten op een rode 

maan boven de rotskoepel, en wilde meer weten over de dagen van de zon- en 

maansverduisteringen en dergelijke. Hij ging ten rade bij de Nasa. Hij houdt zich 

bezig met de joodse invloed in het N.T. 

 

Op 15 april 2014 en 8 oktober 2014 zal er opnieuw een bloedrode maan zijn. 

Ook op 4 april 2015 en 29 sept 2015. 

Opmerkelijk is dat in deze twee jaar het eerste Joodse feest en het laatste feest een 

bloedmaan zal zijn.  

Zonsverduistering: 20 maart 2015 ( einde ceremon jaar en eerste dag nisan) ( 4 apr 

2015 pasha) en 13 sept . 2015 op nieuwjaarsdag van Gods volk. 

Opvallend dat de Joodse feesten van deze jaren samenvallen met de tekenen van 

zon en maan, waarop de profeet Joel wees. Zoals ik vroeger heb geschreven zal de 

datum van de zichtbare wederkomst van Jezus op aarde voor Gods volk gekend zijn! 

 

Lu 21:25  En er zullen tekenen zijn aan zon en maan en sterren, en op de aarde 

radeloze angst onder de volken vanwege het bulderen van zee en branding, 

Luc.21:25  En er zullen tekenen zijn aan zon en maan en sterren, en op de aarde 

radeloze angst onder de volken vanwege het bulderen van zee en branding, 

26  terwijl de mensen bezwijmen van vrees en angst voor de dingen, die over de 

wereld komen. Want de machten der hemelen zullen wankelen. 

27  En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen op een wolk, met grote macht en 

heerlijkheid. 28  Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en heft uw 

hoofden 

29 september 2008 

Op deze datum begint er in Israel een volgende Levitische cyclus van zeven jaar! 

Zou dit het begin van een zevenjarige verdrukking van Israel kunnen zijn?(Jer.30:7) 

Wellicht niet, toch zal het spannend worden en redenen genoeg om waakzaam te 

zijn, en te volharden in het Bijbels christelijk geloof!  
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Wij voorspellen geen data voor de opname, want de dag en het uur kennen wij niet. 

Toch leerde Jezus het volk rekening te houden met de profetische tekenen der tijden. 

Voor wie niet gelooft zal die dag komen als een dief in de nacht!  

 

Vrede of oorlog? 

Staat Israel op het punt opnieuw land af te staan en een opgedrongen vrede te 

tekenen, in ruil voor de tempelbouw en tempeldienst?  Kernwapens van Iran zijn 

operationeel tegen eind september dit jaar! 

 

1Th 5:3  Terwijl zij zeggen: het is alles vrede en rust, overkomt hun, als de 

weeen een zwangere vrouw, een plotseling verderf, en zij zullen geenszins 

ontkomen. 

 

Voor allen die Jezus nog niet persoonlijk kennen is het de hoogste tijd! 

 

ronny.gaytant@telenet.be 

https://biblespace.wordpress.com/. 

 

mailto:ronny.gaytant@telenet.be
https://biblespace.wordpress.com/

