Komt de Heer Jezus terug na
2 profetische “dagen”?
Marc Verhoeven, 4-3-2009. Update 19-05-2014 (uitbreiding)

Lees hierbij : “Twee Dagen in Samaria” door Arno C. Gaebelein:
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Twee-dagen-in-Samaria.pdf

Is deze gedachte onschriftuurlijk?
Er zijn mijns inziens in de Schrift profetische aanwijzingen dat de Heer twee profetische “dagen”
zou weggaan van de Zijnen op aarde, waarna Hij zou terugkeren.
Hij zou volgens profetische gelijkenissen, naar een “ver land” of “het buitenland” gaan (Lukas
19:12; Mattheüs 25:14). Dit wijst op Zijn heengaan, van Zijn volk op aarde, naar de hemel. Maar na
een “lange tijd” zou Hij terugkeren (Mattheüs 25:19).
Die “lange tijd” van afwezigheid verwijst naar twee profetische “dagen”, volgens aanwijzingen in
de Schrift.

1ste Aanwijzing in Hosea 6
“Komt en laat ons wederkeren tot de HEERE, want Hij heeft verscheurd, en Hij zal ons genezen; Hij heeft geslagen, en Hij zal ons verbinden. Hij zal ons na twee dagen levend maken; op
de derde dag zal Hij ons doen verrijzen, en wij zullen voor Zijn aangezicht leven” (Hosea 6:12).
Betekenis: het Joodse volk zal na twee profetische “dagen” hersteld worden (“verrijzen”). Twee
profetische “dagen” van Joodse verwerping staat tegelijk ook voor twee profetische “dagen” van
Kerkbedeling -- Israël is dan terzijde gesteld (“Hij heeft verscheurd … heeft geslagen”).

2de Aanwijzing in Johannes 4
De Heer verliet Jeruzalem en Judéa en ging naar Galilea. Op weg daarheen moest Hij door Samaria gaan en verbleef aldaar twee dagen (Johannes 4:40). Na die twee dagen ging Hij naar
Galilea en kwam daar aan in Kana (Johannes 4:43, 46; Hosea 6:2). Hij kwam op de derde dag
(vgl. Hosea 6:2) terug in zijn eigen land.
Deze geschiedenis van Jezus’ wandel, 1. weg van Jeruzalem en Juda, 2. door Samaria, 3. naar
Galilea, is profetisch voor
1. de verwerping van Jeruzalem en Juda,
2. het tijdperk van de Gemeente (2 dagen),
3. het herstel van Israël.
Hierover is er een artikel op mijn site. Gelieve dit zorgvuldig te lezen: “Twee Dagen in Samaria” door Arno C. Gaebelein: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Twee-dagen-in-Samaria.pdf

3de Aanwijzing in de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan, in Lukas 10
Toen de Farizeeën vroegen wie hun naaste was, gaf Jezus hen dit antwoord:
“Jezus antwoordde en zei: Een man [Gr. antropos : een “mens”] daalde af van Jeruzalem naar
Jericho en viel in de handen van rovers, die hem beroofden, hem daarbij sloegen en bij hun vertrek halfdood lieten liggen. 31 Toevallig daalde een priester langs diezelfde weg af, en toen hij
hem zag, ging hij aan de overkant voorbij. 32 Evenzo ging ook een Leviet, toen hij op die plek
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kwam en hem zag, aan de overkant voorbij. 33 Maar een Samaritaan die op reis was, kwam in
zijn buurt, en toen hij hem zag, werd hij met innerlijke ontferming bewogen. 34 En hij ging naar
hem toe, verbond zijn wonden en goot er olie en wijn op. Hij tilde hem op zijn eigen rijdier,
bracht hem naar een herberg en verzorgde hem. 35 En toen hij de volgende dag wegging, haalde
hij twee penningen tevoorschijn, en hij gaf ze aan de waard en zei tegen hem: Zorg voor hem,
en wat u verder aan kosten maakt, zal ik u geven als ik terugkom” (Lukas 10:30-35)
Het gaat hier over een zeker “mens”: niet specifiek een Leviet, Jood of Samaritaan … gewoon een
mens - het kan gelijk wie zijn.
Een “penning” (Statenvertaling) heet in de Griekse grondtekst eigenlijk een “denarius”. Een denarius of penning staat voor één dagloon  zie Mattheüs 20:
“Nadat hij het met de arbeiders eens geworden was voor een penning [Gr. denarius] per dag,
zond hij hen zijn wijngaard in” (Mattheüs 20:2).
De barmhartige Samaritaan betaalt de herbergier 2 denariën, dus 2 daglonen voor 2 dagen verzorging, waarna de Samaritaan zou terugkeren (Lukas 10:35). Profetisch staan die 2 denariën logischerwijs voor 2 dagen. In deze tijdsperiode wordt deze “mens” (profetisch voor alle soorten mensen in de Kerkbedeling) verzorgd van zijn verwondingen en stervensnood.

Twee dagen staan profetisch voor 2000 jaar
In de tweede brief van Petrus
“Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Heere is als duizend jaar en
duizend jaar als één dag. De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat traagheid
vinden), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot
bekering komen. Maar de dag des Heeren zal komen als een dief in de nacht” (2 Petrus 3:8-10).
In de eerste plaats betekent dit dat wij ons niet moeten verwonderen dat de Heer, naar onze mening,
zo lang wacht met het volbrengen van Zijn belofte, want Hij rekent vanuit de eeuwigheid de tijden
niet zoals wij dat doen in ons aardse bestaan. Tegelijk echter zien velen hierin ook een profetisch
aspect. Merk op dat Petrus’ woorden in de context staan van de komst van de “Dag des Heeren”.

Ook in het Boek Jozua (doortocht Jordaan) is sprake van profetisch 2000 jaar
“Toen stond Jozua ‘s morgens vroeg op. Zij braken op uit Sittim en kwamen tot aan de Jordaan,
hij en al de Israëlieten. En zij overnachtten daar voordat zij overstaken. 2 En het gebeurde na
verloop van drie dagen dat de beambten door het midden van het kamp gingen 3 en het volk geboden: Wanneer u de ark van het verbond van de HEERE, uw God, ziet, en de Levitische priesters die hem dragen, moet ú vanaf uw plaats opbreken en hem volgen. 4 Er moet echter een afstand zijn tussen u en de ark van ongeveer tweeduizend el lengte. U mag er niet dichter bij komen, opdat u de weg zult weten die u moet gaan, want u bent die weg niet eerder gegaan”
(Jozua 3:1-4).
Profetisch is de tijdsafstand tussen het eind van de Joodse bedeling (in de eerste eeuw) en het herstelde Israël (vlak na de Opname van de Gemeente, en daaraan verbonden het herstel van het koninkrijk voor Israël) 2000 jaren lang, evenwel met deze opmerking: “ongeveer”.

Laten we nu terugkeren naar de gelijkenis van de “barmhartige Samaritaan”
Prof. Johan Malan zegt in zijn artikel “De Barmhartige Samaritaan”:
“Er is ook een profetische toepassing in deze gelijkenis. Jezus Christus is naar de aarde gekomen om stervende zondaars op het levenspad [vgl. het gevaarlijke (rovers)pad van Jeruzalem
naar Jericho] te zoeken en te redden. De verzorging van de gewonde man in de herberg duidt
erop dat de Heer al onze behoeften voor de voortzetting van ons geestelijke leven voor Zijn rekening neemt.
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De barmhartige Samaritaan betaalt de herbergier twee penningen. Dit was de prijs voor twee
dagen verblijf in de herberg. Wanneer de Samaritaan vertrekt, zegt hij tegen de herbergier dat
hij enige verdere kost voor deze gast, zal betalen wanneer hij terugkomt. Het is duidelijk dat zijn
terugkomst na twee dagen zou zijn.
Volgens 2 Petrus 3:8 is een dag voor de Heer als duizend jaar. Ongeveer 2000 jaar na Zijn eerste komst om te voorzien in de redding van zondaars, komt Hij terug. Dan brengt Hij Zijn loon
met Hem mee om elkeen te vergoeden die zich hebben ingezet en uitgaven hebben gedaan voor
de verzorging van Zijn schapen. “En zie, Ik kom spoedig en Mijn loon is bij Mij om aan ieder te
vergelden zoals zijn werk zal zijn” (Op. 22:12).
Wij weten dat deze twee dagen, of tweeduizend jaar, tussen Zijn eerste en tweede komst,
nu bijna verstreken zijn - Zijn bediening was vroeg in het eerste millennium en wij zijn nu
vroeg in het derde millennium gekomen na Christus. Wij leven in de tijd waarin de Bruidegom talmt om te komen, omdat er nog veel mensen op het levenspad zijn die door de grote berover overvallen werden en die dringende hulp nodig hebben.
Ga dan uit op de paden en lanen en zoek naar deze geestelijk verwonde en stervende mensen,
opdat het huis van de Heer vol mag komen. U zal loon ontvangen als u niet aan uzelf denkt
maar een helpende hand uitreikt naar het mensdom in zijn nood. “Zalig de slaaf die door zijn
heer bij zijn komst zo handelend aangetroffen zal worden. Voorwaar, Ik zeg u dat hij hem over
al zijn bezittingen zal aanstellen” (Matt. 24:46-47)”.

Is deze ‘berekening’ wel geoorloofd?
Sommigen zullen zeggen van niet, maar … is het bovenstaande niet erg frappant? Wel moeten we
onthouden dat we de periode van Jezus’ afwezigheid niet precies kunnen berekenen, en wel om
volgende redenen:
A. Dat deze 2000 jaar niet precies maar “ongeveer” 2000 jaar duren. Dit wordt profetisch in Jozua
3:4 gezegd (doortocht door de Jordaan): “Er moet echter een afstand zijn tussen u en de ark van
ongeveer tweeduizend el lengte” (Jozua 3:4). We kunnen daarom geen precieze berekening
maken.
Bespreking van Jozua 3:1-4, in De Morgenster, 20ste jaargang, 1964-1965, p. 106-107:
Een el is in de Schrift zowel lengte als tijdmaat. Dit is niet verwonderlijk, als we denken dat de
onbekende vierde dimensie1 door deskundigen ook gezocht wordt in de factor tijd. De Heer Jezus, die als God vanzelfsprekend deze vierde dimensie beheerst, zegt dan ook in Lukas 12:25:
“Wie toch van u kan met bezorgd te zijn één el aan zijn lengte [= levenslengte; vgl. Psalm 39:6]
toevoegen?” Dat wil zeggen: kan hij door bezorgdheid zijn leven met één el verlengen? Nu, hier
is er een ruimte tussen de ark en tussen het volk van bij de tweeduizend ellen in de maat. Wat is
de Schrift toch precies in haar uitspraken! Als er stond: tweeduizend ellen, dan zouden we
kunnen zeggen dat de oprichting van het 1000-jarig Rijk in het jaar 2029 of 2033 zal
plaatsvinden. Maar dat staat er niet. Er staat: “ongeveer tweeduizend el.
B. Wij weten ook niet vanaf welk tijdstip (vertrekpunt) wij zouden kunnen rekenen: Jezus’ aardse
aanwezigheid liep van ± 4 v.C. (geboorte) tot ± 30 n.C. (kruis en hemelvaart).
Toelichting:
Vermits de Heer Jezus ± 30 jaar was (Lukas 3:23) bij zijn openbaar optreden en ± 3,5 jaar op
aarde heeft gediend, is Hij geboren in ongeveer het vierde jaar vóór onze tijdrekening, dus 4 vC.
De kruisdood van de Heer was in ± 30 nC: 69 jaarweken of 483 profetische jaren vanaf de herbouw van Jeruzalem (in ong. 445 vC). Dit is dan 476 zonnejaren later, dus in ± 30 nC.
(Zie http://www.verhoevenmarc.be/PDF/70-jaarweken-Daniel.pdf).
En 53 dagen na het kruis kwam Pinksteren waardoor de Gemeente gesticht werd. Ook dit kan
meedingen als potentieel vertrekpunt.
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Zie voor toelichting : http://www.verhoevenmarc.be/PDF/platland.pdf
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Het vertrekpunt moet dan ergens binnen dit bereik liggen.

Conclusie
Ieder denke er het zijne van, maar mijns inziens lijkt de Schrift ons hiermee toch wel aan te wijzen
dat wij vandaag heel dicht bij de terugkeer van onze Heer zijn. Hij kan nu elke dag komen. Wees
dus waakzaam!
“Als u dan niet waakt, zal Ik tot u komen als een dief en u zult beslist niet weten, op welk tijdstip Ik
tot u zal komen” (Openbaring 3:3).
“Maar u, broeders, bent niet in duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen. U bent allen
kinderen van het licht en kinderen van de dag” (1 Thessalonicenzen 5:4-5).
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