
Are we in the Tribulation? 1 of 4 
Zijn we in de Grote Verdrukking? 1 van 4 
 
Hallo allemaal,  
Deze vraag wordt mij nogal eens gesteld, of ik krijg van iemand per e-mail te horen dat we in 
de tijd zitten waar de 3e zegel geopend wordt...fout.  
 
Voor het Joodse geloof... 
De 7-jarige tijd die door christenen 'de grote verdrukking' wordt genoemd, staat in het 
Jodendom bekend als 'de tijd van Jakobs benauwdheid' en vele andere namen. Toen Jezus 
er in Mattheüs 24 over sprak, was het concept van een 7-jarige tijd van moeilijkheden op 
aarde reeds lang ingeburgerd sinds Daniël 9:24-27, toen hij sprak over 70 weken van jaren 
(490 jaar) die voor Israël waren vastgesteld.  Er zijn ongeveer 300 voornamelijk 
oudtestamentische verwijzingen naar deze tijd van 7 jaar.  
 
Daniël was gevangen genomen naar Babylon en Jeruzalem was verwoest. Jeremia had 
geprofeteerd dat Israël 70 jaar in Babylon zou zijn, en Daniël las dat (Daniël 9:2) en was aan 
het bidden en berouw aan het tonen voor zijn volk. De engel Gabriël kwam tot Daniël (9:21) 
en vertelde hem dat voor Israël 490 jaar in 70 reeksen van 7 jaar waren vastgesteld. Gabriël 
zei dat het aftellen van die 490 jaar zou beginnen wanneer het bevel zou worden gegeven 
om Jeruzalem te herbouwen, een proces dat 49 jaar, of 7 profetische jaren, zou duren om te 
voltooien.  
 
Dat is in feite wat er gebeurde, het bevel ging uit in 457 v. Chr. en de herbouw duurde tot 
408 v. Chr. Deze dingen worden behandeld in de boeken van Ezra en in het bijzonder in 
Nehemia. 7 van de 70 jaar werden dus in beslag genomen door de herbouw, en Gabriël 
vertelde hem daarna dat er nog 62 weken zouden volgen, of 434 jaar totdat de Messias zou 
komen, en dat Hij gedood zou worden, "maar niet voor Zichzelf" (9:26).  
 
Rekening houdend met verschillen tussen onze kalender en de Joodse kalender, brengt ons 
dat tot ongeveer het jaar 28 na Christus, toen Jezus Zijn bediening begon. Daarmee waren 
69 van de 70 weken opgebruikt.  
 
Dit is de reden waarom iedereen vroeg of Johannes de Doper of Jezus de Messias was - zij 
wisten dat zij zich in het tijdsbestek bevonden waarin de Messias zou verschijnen. Zij 
verwachtten de Messias.  
 
Hier was hun probleem 
Gabriël zei tegen Daniël dat aan het einde van die 70 weken, of 490 jaar vanaf de tijd dat het 
bevel was uitgevaardigd om Jeruzalem te herbouwen, de Messias de eeuwige gerechtigheid 
zou inluiden. Het zou het einde zijn van zonden en ongerechtigheid, en de profetie zou op 
dat moment verzegeld zijn - het "volledige" was gekomen.  
 
De mensen in Jezus' tijd verwachtten dus een Messias die de Romeinen met 
bovennatuurlijke kracht zou verslaan. Dat was waarschijnlijk wat Judas dacht toen hij Jezus 
verraadde, in een poging om Hem te dwingen Zijn macht te gebruiken om de Romeinen te 
verslaan.  
 
Zelfs voordat Hij opsteeg, in Handelingen 1:6-7 vroegen ze Jezus: "Gaat U nu het koninkrijk 
aan Israël teruggeven?" - (Gaat U nu de Romeinen eruit schoppen? Nu U bent opgestaan, 
gaat U de macht over de aarde overnemen?) Jezus zei hun dat het niet aan hen was om de 
dingen te weten die de Vader in Zichzelf bewaart.  
 
Het mysterie dat eeuwen en generaties lang geheim is gehouden voor de mensheid. 



 69 van de 70 weken zijn dus vervuld en Israël is in verwarring; Wat is er gebeurd? Waar is 
die 70e week? Paulus vertelt ons in Efeziërs 3:1-10:  
 
"Hoe Hij mij door openbaring het geheimenis heeft bekendgemaakt, dat voor de 
mensenzonen verborgen was, maar nu geopenbaard is door zijn apostelen en profeten, dat 
de heidenen mede-erfgenamen zouden zijn, en van hetzelfde lichaam, deelgenoten van de 
Messias..." 
 

Dat was het geheimenis dat de Vader geheim had gehouden- Hij zou niet alleen 
Israël, maar de hele wereld, alle heidenen, de gelegenheid geven om Zijn verlossing 
door Jezus Christus te ervaren. Paulus zei dat het niet geopenbaard was aan de 
mensheid tot Pinksteren - het was tot dat moment een geheim.  
 
Kolossenzen 1:26-27: "De verborgenheid, die verborgen is geweest van eeuwen en 
geslachten af, maar nu geopenbaard wordt aan de heiligen. Opdat God de rijkdom van zijn 
heerlijkheid aan de heidenen bekend zou maken, welke is Christus in u (heidenen), de hoop 
der heerlijkheid." 
 
Romeinen 16:25-26: "...de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring van het 
geheimenis, dat sedert het begin der wereld verborgen was...maar nu geopenbaard is en 
bekend gemaakt aan ALLE volken..." 
 
Bijvoorbeeld... 
Dit is de reden waarom Daniël verteld werd dat er 70 weken zouden zijn en dat de Messias 
dan Zijn koninkrijk zou instellen - maar er kon niet verteld worden dat er ruwweg een periode 
van 2000 jaar zou zijn (2 profetische dagen) zodat heidenen verlossing konden ontvangen. 
Zij verwachtten dat Jezus de Romeinen eruit zou schoppen, zich niet realiserend dat hun 
afwijzing van de Messias de Vader de gelegenheid bood om Zijn verlossing open te stellen 
voor de rest van de volken.  
 
In Lucas 4:18-20 is Jezus in Nazareth en krijgt Jesaja 61 te lezen, en leest v1 en een deel 
van 2: "De Geest des Heren is op mij om goed nieuws te verkondigen aan de zachtmoedigen 
(leerzamen). Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om vrijheid te 
verkondigen aan de gevangenen, om de gevangenis te openen voor hen die gebonden zijn, 
(2) om het aanvaardbare jaar van de Heer te verkondigen" ...en Jezus sloot het boek en ging 
zitten.  
 
Jezus stopte midden in een zin. De volledige lezing van v2 zegt dit: "Om te verkondigen het 
aanvaardbare jaar van de Heer en de dag van de wraak van onze God." Jezus stopte na 'het 
aanvaardbare jaar van de Heer'. Waarom? 
 
Omdat Hij niemand kon vertellen dat er tussen het aanvaardbare jaar van de Heer en de dag 
van de wraak van onze God (Zijn 2e komst) een periode van 2000 jaar ligt. Toen Hij ging 
zitten en slechts een deel van de passage had gelezen, zei Hij dat dat deel op dat moment in 
vervulling was gegaan.  
 
 
Daarom moet de lezer bij het lezen van de profetie van het Oude Testament goed begrijpen 
dat zij slechts een deel kenden, en weinig wisten van de komende tijd van de heidenen. Er 
zijn alleen de meest vage verwijzingen naar, zoals Hosea 6:2: "Na 2 dagen (2.000 jaar) zal 
Hij ons doen herleven, en de 3e dag (1.000 jaar) zullen wij leven in Zijn aanschijn."  
 



Dus zijn we nu in de Grote Verdrukking? Met andere woorden, zitten we in die 70e week? 
Nee. En volgende week zal ik beginnen uit te leggen waarom...bedankt voor het doorlezen 
van deze langer dan gebruikelijk eerste deel van de serie....zegen, 
John Fenn/wk/ak 
email me op cwowi@aol.com of john@cwowi.org 
 
 
Are we in the Tribulation? 2 of 4 
Zijn wij in de Grote Verdrukking? 2 van 4 
 
Hallo allemaal,  
Vorige week deelde ik over de 70 weken van Daniël. De engel Gabriël vertelde Daniël dat er vanaf het 
decreet om de stad te herbouwen tot de komst van de Messias, 69 van de 70 profetische weken 
zouden zijn, of 483 jaar. Daniël werd verteld dat de Messias gedood zou worden, "maar niet voor 
Zichzelf." Dan blijft er nog 1 week of 7 jaar over. Gabriël vertelde Daniël in 9:26-27 dat de 70e week 
gekenmerkt zal worden door deze gebeurtenis:  
 
"Het volk van de vorst (de mens der zonde) die komen zal, zal de stad en het heiligdom 
verwoesten...op deze wijze...zal hij een verbond (verdrag) bevestigen dat voor 7 jaar is. Maar in het 
midden van dat verbond (3 1/2 jaar) zal hij de offers doen ophouden en de gruwelen zullen 
plaatsvinden tot de vervulling van alles." 
 
Er blijft dus de 70e week over, die gekenmerkt wordt door een 7-jarig vredesverdrag dat met Israël 
gesloten wordt.  
 
Dit inzicht werd bevestigd door Jezus in Mattheüs 24:15-16 toen Hij zei:  
"Wanneer gij de gruwel, waarvan Daniël, de profeet, gesproken heeft, op de heilige plaats ziet staan - 
wie dit leest, laat hij dus verstaan - laat hen dan in Judea naar de bergen vluchten..." 
 
Over die 70e week en waarom we nog niet in de Grote Verdrukking zijn 
De apostel Johannes wordt in Openbaring 4:2 opgenomen in de hemel en voor de troon van de Vader 
gebracht, die in hoofdstuk 4 wordt beschreven. Het is de Vader op de troon, dat is duidelijk. Er is een 
regenboog rond de troon, en voor de troon een vloer die op een glazen zee lijkt. Er zijn cherubs rond 
de troon, en zoals we zien in hoofdstuk 5:1, houdt de Vader een boekrol in Zijn rechterhand.  
 
Hoofdstuk 5 opent met de apostel die huilt omdat er niemand was die de Vader waardig achtte om het 
boek te openen en de zegels los te maken. Toen zag hij een Lam alsof het gedood was, de leeuw uit 
de stam van Juda, die nu in leven is. Vers 7 zegt ons dat Hij het waardig is en Hij komt naar voren en 
"nam het boek uit de rechterhand van Hem die op de troon zit..." Dus we hebben de Vader in 
hoofdstuk 4 die het boek aan Jezus geeft in hoofdstuk 5. 
 
Leuk weetje: Daniël kreeg dezelfde scène te zien. In Daniël 7:9-14 ziet hij de 'Oude van dagen' (de 
Vader) op Zijn troon zitten, tot wie de Zoon des mensen komt in de wolken des hemels om een 
koninkrijk zonder einde te ontvangen.  
 
De 7 zegels, 7 bazuinen, 7 schalen 
De meest voorkomende emails die ik over dit onderwerp ontvang, hebben te maken met de zegels, 
waarbij meestal iets wordt gezegd als; "We zijn in de tijd van het 3e zegel". Na deze vraag al 
beantwoord te hebben dat we nog niet in die 7 jarige tijd van het einde zijn, gemarkeerd door leider(s) 
in Europa (en misschien andere naties in het Middellandse Zeegebied) die een 7 jarig vredesverdrag 
met Israël sluiten, laten we de zegels bekijken. 
 
De Openbaring is een interessant boek, samengesteld op een manier om ons 3 gezichtspunten te 
geven: Wat er op aarde gebeurt, wat er in de hemel gebeurt, en informatief. De 7 zegels, bazuinen en 
schalen, zijn in numerieke volgorde aan elkaar gerelateerd - zegel 1, bazuin 1, en schaal 1 zijn 
gerelateerd. Zegel 2, bazuin 2, en schaal 2 zijn allemaal verwant, enzovoort. 
 
Het 6e van elk is de wederkomst van Jezus; het 7e van elk is het einde van het 
tijdperk/oprichting van Zijn koninkrijk 



Het 6e zegel wordt geopend in 6:12-17 en is de wederkomst van Jezus, bekend als 'de toorn des 
Lams', of 'de dag des toorns', ook wel 'de dag des Heren' in Joods begrip (OT). Merk op dat er staat 
dat de zon verduisterd wordt en de maan ook, en dat de sterren van de hemel vallen bij Zijn 
wederkomst. In het Judaïsme (OT) is ‘de dag des Heren’ de meest gebruikelijke term.  
 
Dit is precies wat Jezus zei over Zijn wederkomst in Mattheüs 24:29-31: "Onmiddellijk na de 
verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden, de maan zal niet meer schijnen en de 
sterren zullen van de hemel vallen..."  
 
Hoe Jezus hier in Mattheüs 24 Zijn wederkomst beschreef, is de maatstaf waaraan wij andere 
verwijzingen naar de verduistering van zon en maan afmeten. In Handelingen 2:17-21 citeert Petrus 
bijvoorbeeld Joël, die hetzelfde zag, en verklaart dat Gods Geest zou worden uitgestort op mannen en 
vrouwen, jongens en meisjes, totdat de zon verduisterd zou zijn en de maan rood verduisterd op de 
"grote en verschrikkelijke dag des Heren". (Tongentaal is dus niet opgehouden en zal niet ophouden 
tot Zijn wederkomst, die de volheid van alle dingen is) 
 
Dus het 6e zegel beschrijft de 'dag des Heren' zoals aangegeven.  
Wanneer de 6e bazuin wordt geblazen in 9:14-21 en de 6e schaal wordt uitgegoten in 16:12, ziet de 
apostel een leger van 200.000.000 man van de 'koningen van het oosten' oversteken over een 
opgedroogde rivier de Eufraat op weg naar hun invasie in Israël.  
 
Als we dit, met de oorlog van Ezechiël 38-39, in onze tijd plaatsen, betekent dit dat wanneer die oorlog 
plaatsvindt en Rusland, Iran, Turkije en bondgenoten zijn verslagen, de enige bedreiging voor Israël 
China en "de koningen van het oosten" zullen zijn. Daarom reizen zo'n 7 jaar na de oorlog van 
Ezechiël, de koningen van het oosten zonder risico door het zuidelijke deel van Rusland op weg naar 
Noord-Israël.  
 
De 7e van elk is na Jezus’ wederkomst, zoals te zien is in het 7e zegel van 8:1, waarin staat dat er 
gedurende ongeveer 30 minuten stilte was in de hemel. De 7e bazuin van 10:7 zegt 'het geheimenis 
Gods is voleindigd', en in 11:15 ook: "Vele stemmen in de hemel riepen uit: 'de koninkrijken dezer 
wereld zijn geworden tot koninkrijken van onze God en van zijn Christus, en Hij zal heersen in 
eeuwigheid en altoos.'" Wanneer de 7e schaal wordt uitgegoten in 16:7 roept de Vader God uit: "Het is 
volbracht!" 
 
Laten we de zegels, bazuinen en schalen 1-5 nader bekijken, 
nu we hebben vastgesteld dat de 6e van elk Zijn wederkomst is, en de 7e van elk het einde. 
  
En dit zullen we volgende week doen...tot dan,  
zegen! 
John Fenn/wk/ak 
cwowi.org en email me op cwowi@aol.com of john@cwowi.org 
 

 
Are we in the Tribulation? 3 of 4  
Zijn we in de Grote Verdrukking? 3 van 4  
 
Hallo allemaal,  
Nadat we vorige week hebben vastgesteld dat het 6e zegel, bazuin en schaal de wederkomst van 
Jezus zijn, en het 7e van elk het einde van dit tijdperk, laten we ons nu richten op de zegels, bazuinen 
en schalen 1-5. 
 
Zoals ik al eerder zei, de meest voorkomende e-mail over dit onderwerp die ik ontvang is meestal van 
iemand die me vertelt dat we in de tijd van zegel 3 zitten, of dat de pandemie zegel 6 was, of die me 
iets dergelijks vraagt.  
 
Zegel, bazuin, schaal #1, 2, 3 
In Openbaring 6:2 ziet de apostel het eerste zegel geopend: Een wit paard, en de ruiter heeft een 
boog, een kroon, en hij trok uit overwinnende. De opmerking is gemaakt en er is veel over 
gespeculeerd, dat dit een valse messias is, een valse vrede, valse gerechtigheid, zoals het witte paard 
laat zien. Dat hij een boog heeft, maar geen pijlen, en toch verovert, suggereert dat zijn eerste 



pogingen diplomatiek zijn, veroverend door middel van verordeningen en politieke middelen, en 
bezitnemend, en althans in het begin, niet zozeer door militaire macht.  
 
In 6:3-4 ziet hij het 2e zegel geopend worden: Een rood paard, rood staat voor bloed. Hij neemt de 
vrede van de aarde weg en de mensen beginnen onder elkaar te vechten. Deze ruiter heeft een groot 
zwaard, met andere woorden een grote militaire macht. We kunnen speculeren dat wanneer de 
aanvankelijke pogingen tot politiek gewin door de ruiter van het witte paard zo ver zijn gegaan als ze 
kunnen, hij zijn toevlucht neemt tot regelrechte oorlog.  
 
In 6:5-6 ziet hij het 3e zegel geopend: Een zwart paard, wat ellende en benauwdheid betekent, 
rampspoed, dingen die heel slecht worden, en hij ziet hyperinflatie komen voor granen. Een maat 
tarwe en 3 maten gerst voor een stuiver, maar geen schade aan wijn en olie; dus graankorrels of 
broodgranen worden het meest getroffen. 
 
In het Grieks is "penny" denarius 
Het is een dagloon in de tijd van de apostel Johannes. Het woord "maat" in de eerste eeuw was iets 
minder dan 2 pinten droge maat, of iets minder dan een liter. De profetie zegt dus dat de inflatie zo 
hoog zal worden, dat men een dagloon nodig zal hebben om slechts ongeveer 2 handenvol tarwe te 
kopen. Natuurlijk zal dat betekenen dat velen zullen verhongeren, zoals te zien is in het volgende 
zegel: 
 
In 6:7-8 ziet hij het 4e zegel geopend worden: Het is een vaal paard, dat staat voor de dood, en 
inderdaad staat er dat een vierde van de mensheid zal sterven door zwaard (oorlog), honger 
(hongersnood), dood (ziekten), en zelfs wilde dieren (steden gaan ten onder).  
 
Zoals je ziet, volgt het één het ander op - oorlog veroorzaakt economische chaos, verstoring 
van de voedselproductie en -distributie, en ziekte.  
 
In 6:9-11 wordt overgeschakeld van aardse gebeurtenissen naar een scène in de hemel, waar een 
menigte mensen die gemarteld zijn, voor de troon van de Vader staan te roepen om gerechtigheid. Zij 
vragen dat Hij wraak neemt op hen die hen vermoord hebben - dit tafereel gaat specifiek over 
martelaren in deze tijd van oorlog en hongersnood. Het is niet de opname, want de tekst laat duidelijk 
zien dat ze wraak willen voor hun moorden. De Vader geeft hen witte gewaden van gerechtigheid en 
zegt hen dat het nog niet voorbij is op aarde, maar wees geduldig.  
 
Zoals we hebben gezien, volgt het 6e zegel, dat de wederkomst van Jezus is - dus al deze 
gebeurtenissen van de eerste 5 zegels vinden plaats in het tijdsbestek van 7 jaar dat door 
christenen "de grote verdrukking" wordt genoemd, of "de tijd van Jakobs benauwdheid" in het 
jodendom.  
 
Omdat dit 5e zegel een tafereel in de hemel is en niet op aarde, krijgen we informatie over wat er op 
hetzelfde moment op aarde gebeurt door naar de 5e bazuin en schaal te kijken. Laten we ze daarom 
nog eens in volgorde bekijken: Het 1e zegel is een wit paard. Wat is de 1e bazuin en de 1e schaal? 
 
Hoofdstuk 7 is een informatief hoofdstuk, over de 144.000 mannelijke Joodse evangelisten die in deze 
tijd in Israël zullen prediken. Hoofdstuk 8 gaat verder met het blazen van de bazuinen. 
 
In 8:7 wordt op de eerste bazuin geblazen en vallen vuur, hagel en 'bloed' op de aarde, en een derde 
(1/3e) van de bomen en het gras wordt verbrand. Dit volgt op het 1e zegel met het witte paard, wat 
suggereert dat wereldschokkende natuurrampen de aarde in deze tijd zullen treffen, en een mens der 
zonde zal van de situatie gebruik maken om te overwinnen en de macht over te nemen.  
 
We krijgen een duidelijker beeld van de gebeurtenissen in verband met de 4 ruiters van de 
zegels 1-4 door te lezen over de bazuinen 1-4: 
 
In 8:8-9 wordt ons verteld dat bazuin 2 een "vlammende berg" brengt die in de zee valt en 1/3e van de 
zee vergiftigt, en vele schepen vernietigt.  
 
In 8:10-11 zien we dat bazuin 3 een andere komeet of asteroïde brengt, beschreven als een ster, als 
een brandende fakkel die op rivieren (aarde) valt en 1/3e van de zoetwatermeren en rivieren vergiftigt.  



 
Dus nu hebben we in de tijd van politieke omwenteling en oorlog, een dubbele asteroïde/komeet 
inslag op aarde. Eén zal in een oceaan vallen, en één zal op land vallen, met als gevolg dat 1/3 van al 
het water, de zee, en de planten gedood of onbruikbaar gemaakt worden.  
 
Wat volgt is precies wat de wetenschap voorspelt als zoiets zou gebeuren:  
In 8:12 zegt de 4e bazuin dat (als gevolg daarvan) 1/3e van zonlicht en maanlicht verduisterd wordt.  
 
Als we de zegels 1-4 en de bazuinen 1-4 samenvoegen zien we een verschrikkelijke tijd op aarde van 
natuurrampen en politieke en economische chaos, en oorlog en vervolging voor gelovigen die in die 
tijd zullen leven. Zoals Jezus zei in Mattheüs 24:21, het zal de ergste tijd zijn die ooit op de planeet is 
gezien.  
 
Hoofdstuk 9:1-12 gaat verder met de 5e bazuin, en v2 vertelt ons dat er een enorme kolom van 
rook/stof zal ontstaan, duidelijk van de vorige asteroïde inslagen op land en zee, die de zon blokkeert. 
De resulterende huidziekten zullen de mensheid 5 maanden lang teisteren, en de getroffenen zullen 
de dood zoeken vanwege de pijn, maar het zal niet dodelijk zijn - maar zeer pijnlijk als ze herstellen.  
 
Dit is logisch 
Als we de 'religieuze' bril afzetten om dit in moderne termen te zien, volgen de zegels, de bazuinen en 
de schalen een logisch verloop in termen van politiek en gebeurtenissen in de natuur. Te midden van 
de politieke onrust zal de aarde 2 directe inslagen ontvangen van asteroïden/kometen die de hele 
aarde zullen treffen. Wat de apostelen zien over 1/3 van het zonlicht dat geblokkeerd wordt, komt 
overeen met wetenschappelijke theorieën over 'wat als'. Economische crisis volgt op oorlog en 
politieke omwenteling, en bovendien zal de aarde te maken krijgen met natuurrampen van een 
omvang die in de geschiedenis van de mensheid niet is vertoond.  
 
Volgende week gaan we verder met wat Openbaring 9:1-11 beschrijft als een kolom van stof die 
opstijgt om de zon te verduisteren, en van daaruit zullen pijnlijke huidziekten vele mensen treffen voor 
een periode van 5 maanden - wat ook is wat wetenschappers vandaag de dag zeggen dat zal 
gebeuren als een asteroïde de aarde raakt. Ziekten zoals miltvuur en andere, die in de grond 
sluimeren, zullen de lucht in worden geslingerd en door de winden over de aarde worden verspreid, 
waardoor een tijd lang wijdverspreide ziekten zullen ontstaan.  
 
En met die vrolijke noot sluiten we deze serie volgende week af, lol - blij dat de serie die op deze volgt 
getiteld is 'Waarom de opname voor de grote verdrukking is’, lol. Wees in vrede, tot volgende week, 
zegen, 
John Fenn/wk/ak 
cwowi.org en email me op cwowi@aol.com of john@cwowi.org 
 

 
Are we in the Tribulation? 4 of 4 
Zijn we in de Grote Verdrukking? 4 van 4 
 
Hallo allemaal,  
Laten we dit afronden met de dubbele asteroïde inslag. 
 
We kunnen speculeren waar deze 2 asteroïden zullen inslaan - maar het is slechts 
speculatie.  
Laten we degene nemen die in een oceaan valt en de zee vergiftigt. In de tijd van de apostel 
betekende "de zee" de Middellandse Zee, die zal worden vergiftigd en waardoor schepen 
zullen worden vernietigd. Maar als een asteroïde in de Middellandse Zee zou neerkomen, 
dan zou als gevolg daarvan, door de drukgolf en de oceaangolf, steden worden verwoest 
van de landen die aan de Zee grenzen, dus dit lijkt onwaarschijnlijk omdat deze landen 
tijdens de eindtijd op hun plek moeten zijn.  
 
Als deze eerste asteroïde in de Stille Oceaan zou vallen, zou dat miljoenen in Azië doden, 
wat een belemmering zou zijn voor het leger van 200 miljoen mensen dat komt om Israël te 



bevechten bij Armageddon, dus dat lijkt niet te passen - daarom lijkt een Atlantische inslag 
mij aannemelijk. Het zou enorme golven veroorzaken naar alle landen die grenzen aan de 
Atlantische Oceaan, maar een minder groot effect hebben op die in de Middellandse Zee. 
Een inslag in de Atlantische Oceaan zou tsunami's veroorzaken langs de oostkust van 
Amerika, de westkust van Afrika, het Verenigd Koninkrijk en Europa. Maar wie weet?  
 
En als hij op land landt? 
De stofwolk verduistert een derde van het zonlicht. Openbaring 9:2 zegt dat hij het zonlicht 
zal wegvagen, maar niet in welke mate. Eerdere verzen zeggen dat het 1/3 van het zonlicht 
zal wegvagen (8:12). Wij weten dat de "koningen van het oosten" bij Armageddon uit Azië 
zullen komen om Israël binnen te vallen, dus zij kunnen niet worden getroffen. Er wordt 
aangenomen dat er een samengaan is met de heerschappij van de antichrist in Europa, dus 
Europa zou geen directe treffer ontvangen. 
 
Dus als de landtreffer niet in Azië plaats vindt, kan het ook niet in Europa, Afrika of het 
Midden-Oosten gebeuren, omdat elke inslag daar zou verstoren wat ons verteld is dat zal 
gebeuren voordat de Heer wederkomt. Dat maakt een inslag in Noord-Amerika aannemelijk, 
hopelijk in het hoge noorden. De inslag en de stofwolk zouden een groot deel van Noord-
Amerika kunnen verwoesten, en de stofwolk zou over de hele wereld worden meegevoerd, 
maar zal de spelers van het einde van het tijdperk ongeschonden laten: Europa, het Midden-
Oosten, Azië. Maar wie weet?  
 
Dus denk je nog steeds dat we op dit moment in de Grote Verdrukking zijn?  
De schalen zijn te vinden in hoofdstuk 16, de eerste 5 gedetailleerd in de verzen 1-11: Zij 
versterken wat er al gebeurd is: Schaal 1 is v2; zweren bij ongelovigen (die het merkteken 
van het beest hebben), Schaal 2 is v3; de zee wordt vergiftigd, Schaal 3 is v4; zoet water 
wordt vergiftigd, Schaal 4 in v8-9 is wat wij zonnevlammen zouden noemen waardoor 
mensen worden verbrand en de aarde wordt verschroeid.  
 
Dit weerspiegelt iets wat de Heer mij vertelde in een bezoek van een paar jaar geleden, wat 
ik alleen aan Barb verteld heb - Hij zei dat de magnetische polen aan het verschuiven zijn, 
wat deels zou leiden tot klimaatveranderingen en zelfs aardbevingen. Met de 4e schaal zien 
we dat het magnetisch veld van de aarde niet langer op zijn plaats is om de aarde te 
beschermen tegen zonnevlammen - klaarblijkelijk spannen de dubbele asteroïde inslag en 
de natuurlijke krachten die al aan het werk zijn samen, zodat zonnevlammen dan door de 
atmosfeer kunnen breken, en mensen laat verbranden. Bedenk wat dat zou doen met onze 
moderne elektronische wereld.   
 
Dat is de wereld waar de Heer naar terugkomt.  
Ik begon deze serie met het spreken over de 70 weken van Daniël, waarbij de 70e week de 
periode van 7 jaar is die wij de Grote Verdrukking noemen, die het Jodendom de Tijd van 
Jakobs Benauwdheid noemt, leidend tot de 'Dag des Heren'.  
 
De laatste 7 jaar van dit tijdperk zijn gericht op Israël. Volgende week begin ik met de serie 
'Waarom de Opname eerst komt', wat eigenlijk een Joodse leer is waarmee Paulus is 
opgevoed. Maar voor nu moeten we weten dat die 70e week gericht is op Israël dat hun 
Messias leert kennen.  
 
Dat is waarom er 144.000 mannelijke evangelisten in Israël zullen zijn die Jezus prediken. 
Dat is de reden waarom hoofdstuk 11 zich richt op de "2 getuigen"; dat zijn Mozes en Elia. 
Waarom zij en niet Henoch? Omdat Henoch vóór Abraham was, vóór het verbond.  
 
Mozes (de Wet) en Elia (de Profeten) zijn door de verrezen Heer gebruikt om Zijn zaak te 
bewijzen aan de mannen op de weg naar Emmaüs, zoals te zien is in Lucas 24:27: "En 



beginnende met Mozes en al de profeten, begon Hij hun al de Schriften, aangaande Zichzelf, 
uit te leggen."  
 
Later die avond, nadat de 2 uit Emmaüs de discipelen hadden verteld dat de Heer inderdaad 
was opgestaan, verscheen Hij op dat moment aan hen. Vers 44 vertelt ons dat Jezus 
hetzelfde patroon volgde: "...dit zijn de woorden, die Ik tot u gesproken heb, toen Ik nog bij u 
was, opdat alles vervuld zou worden; van Mozes en de profeten en Psalmen aangaande 
Mij." 
 
De 2 getuigen, zo wordt ons verteld, hebben de macht om water in bloed te veranderen en 
de aarde naar believen met plagen te treffen, en de ander kan de regen naar believen 
afsluiten - Mozes en Elia. 
 
Het hele punt van die laatste 7 jaar is dat Israël Jezus zal kennen als diens Messias, en dat 
de regering van de mens daarom onderworpen zal worden aan het koninkrijk van God, 
bestuurt vanuit een gelovige natie, Israël.  
 
Omdat de focus dan op Israël zal liggen, zijn we nu in de tijd die "de tijd van de heidenen" 
wordt genoemd. Wanneer de Vader klaar is met zich te richten op de heidenen, zal Hij ons 
van de aarde verwijderen - het zout zal verwijderd worden zodat de aarde kan 'vergaan', de 
mens der zonde kan dan geopenbaard worden.  
 
En dat is waar we het volgende week over zullen hebben. tot dan,  
zegen, 
John Fenn/wk/ak 
cwowi.org en email me op cwowi@aol.com of john@cwowi.org 
 
 
 


