
Hoe bestudeer je 

DE PROFETIEËN?



Veracht de profetieën niet.  

1 Thess. 5:20 



Heel de Schrift is door God ingegeven 
en is nuttig om daarmee te onderwijzen, 
te weerleggen, te verbeteren en op te 
voeden in de rechtvaardigheid, opdat 
de mens die God toebehoort, volmaakt 
zou zijn, tot elk goed werk volkomen 
toegerust.  

2 Tim. 3:16-17



En Hij zei tegen hen: O onverstandigen 
en tragen van hart! Dat u niet gelooft al 
wat de profeten gesproken hebben! 

Luk. 24:25



En wij hebben het profetische woord, 
dat vast en zeker is, en u doet er goed 
aan daarop acht te slaan als op een 
lamp die schijnt in een duistere plaats, 
totdat de dag aanbreekt en de 
morgenster opgaat in uw hart. 

2 Pet. 1:19



Zalig is hij die leest en zijn zij die horen 
de woorden van de profetie, en die in 
acht nemen wat daarin geschreven 
staat, want de tijd is nabij. 

Opb. 1:13



- Ons probleem met Bijbelstudie 
- Hoe doe je Bijbelstudie? 
- Hoe bestudeer je profetieën? 



ONS PROBLEEM  
MET BIJBELSTUDIE 



RAADSEL
Een man en zijn zoon krijgen een 

ernstig auto ongeluk. De vader overlijdt 
ter plekke. De zoon wordt naar het 

ziekenhuis gebracht, rechtstreeks de 
operatiekamer in. De chirurg kijkt naar 
de jongen en zegt: “Ik kan deze jongen 

niet opereren, hij is mijn zoon!”



De chirurg is  
zijn moeder



Hoe je bent opgevoed

Wat ze in jouw kerk leren

Wat je in onze cultuur gewend bent

Je voelt je blij of juist verdrietig

Je hebt het gedeelte al vaak gehoord



RAADSEL

Het voelt als een waaier



RAADSEL

Het voelt als een speer



RAADSEL

Het voelt als een muur



RAADSEL

Het voelt als een touw



RAADSEL

Het voelt als een slang



RAADSEL

Het voelt als een boom



DE OLIFANT



Ik-gericht

God-gericht

OF



HOE DOE JE  
BIJBELSTUDIE? 



1. Observeren:  
Wat staat er?  

2. Begrijpen:  
Begrijp ik wat er staat?  

3. Toepasen:  
Wat kan ik er van leren en gebruiken? 

OBT-METHODE 



STAP 1: OBSERVEREN

• Lezen 
• Nog eens lezen, maar anders 
• Vragen stellen



STAP 2: BEGRIJPEN
Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele 
profetie van de Schrift een eigenmachtige 
uitleg toelaat; want de profetie is destijds niet 
voortgebracht door de wil van een mens, 
maar heilige mensen van God, door de 
Heilige Geest gedreven, hebben gesproken.   

2 Pet. 1:20-21



STAP 2: BEGRIJPEN
- Om te begrijpen wat een tekst bedoelt 

moeten we hem in zijn context lezen. 
- De betekenis van een tekst zal nooit in 

tegenspraak zijn met een ander 
gedeelte. Dit wordt ook wel Schrift met 
Schrift vergelijken genoemd.



Vers

Hoofdstuk

Bijbelboek

Dezelfde periode

Complete BijbelCONTEXT



STAP 2: BEGRIJPEN

- Antwoorden zoeken in Bijbel 
- Antwoorden zoeken in naslagwerken



STAP 3: TOEPASSEN

Toepassen 
zonder begrijpen

Begrijpen
zonder toepassen



1. Het belang van volgorde in studie. 
Zorg dat je eerst de tekst begrijpt 
voor je hem toepast. 

2. Het belang van context. Laat de 
Bijbel zichzelf uitleggen.



HOE BESTUDEER JE  
DE PROFETIEËN? 



WAT IS PROFETIE? 



Laten zij naar voren brengen en ons 
bekendmaken de dingen die zullen 
gebeuren. De dingen van vroeger – 
wat waren ze? Maak het bekend, en 
wij zullen het ter harte nemen en 
het einde ervan weten, of doe ons de 
komende dingen horen.  

Jes. 41:22 



LETTERLIJK? 



MATTHEÜS
Dit alles is geschied opdat vervuld 
werd wat door de Heere gesproken is 
door de profeet, toen hij zei: Zie, de 
maagd zal zwanger worden en een 
Zoon baren  

Matt. 1:22-23



SCHRIFTGELEERDEN

Zij zeiden tegen hem: In Bethlehem,  
in Judea, want zo staat het 
geschreven door de profeet  

Matt. 2:5



DE HEERE JEZUS
Want zoals Jona drie dagen en drie nachten in 
de buik van de grote vis was, zo zal de Zoon des 
mensen drie dagen en drie nachten in het hart 
van de aarde zijn. (Matt. 12:40) 

Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, 
waarover gesproken is door de profeet Daniël, 
zult zien staan op de heilige plaats – laat hij die 
het leest, daarop letten! – (Matt. 24:15) 



PETRUS

Maar dit is wat gesproken is door de 
profeet Joël 

Hand. 2:16



Neem profetieën letterlijk  
tenzij de context laat zien  
dat het anders bedoeld is.



• Breukprofetieën 
• Voorvervulling en eindvervulling 
• Gezichtspunt van de profetieën 
• Belangrijke markeringspunten 
• Verschil tussen voorzegging en 

belofte



BREUKPROFETIEËN 



Wat de Heere Jezus leest:

18 De Geest van de Heere is op 
Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij 
heeft Mij gezonden om aan armen 
het Evangelie te verkondigen, om 
te genezen die gebroken van hart 
zijn,  19 om aan gevangenen 
vrijlating te prediken en aan blinden 
het gezichtsvermogen, om 
verslagenen weg te zenden in 
vrijheid, om het jaar van het 
welbehagen van de Heere te 
prediken.  (Luk. 4:18-19)

Wat Jesaja schrijft: 

1 De Geest van de Heere HEERE 
is op Mij, omdat de HEERE Mij 
gezalfd heeft om een blijde 
boodschap te brengen aan de 
zachtmoedigen. Hij heeft Mij 
gezonden om te verbinden de 
gebrokenen van hart, om voor de 
gevangenen vrijlating uit te roepen 
en voor wie gebonden zaten, 
opening van de gevangenis; 2 om 
uit te roepen het jaar van het 
welbehagen van de HEERE en de 
dag van de wraak van onze God; 
om alle treurenden te troosten; 
(Jes. 61:1-2)



Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons 
gegeven, en de heerschappij rust op Zijn 
schouder. En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, 
Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, 
Vredevorst. Aan de uitbreiding van deze 
heerschappij en aan de vrede zal geen einde 
komen op de troon van David en over zijn 
koninkrijk, om het te grondvesten en het te 
ondersteunen door recht en gerechtigheid, van 
nu aan tot in eeuwigheid.   

Jes. 9:5-6 



Verheug u zeer, dochter van Sion! Juich, dochter 
van Jeruzalem! Zie, uw Koning zal tot u komen, 
rechtvaardig, en Hij is een Heiland, arm, en 
rijdend op een ezel, op een ezelsveulen, het 
jong van een ezelin. Ik zal de strijdwagens uit 
Efraïm wegnemen, en de paarden uit Jeruzalem. 
De strijdboog zal weggenomen worden. Hij zal 
vrede verkondigen aan de heidenvolken. Zijn 
heerschappij zal zijn van zee tot zee, van de 
rivier de Eufraat tot aan de einden der aarde.   

Zach. 9:9-10 



VOORVERVULLING EN 
EINDVERVULLING 



Want zo zegt de HEERE: Voorzeker, pas wanneer zeventig 
jaren in Babel voorbij zijn, zal Ik naar u omzien en over u 
Mijn goede woord gestand doen, door u terug te brengen 
naar deze plaats. Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik 
over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten van 
vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop 
te geven. Dan zult u Mij aanroepen en heengaan, u zult tot 
Mij bidden en Ik zal naar u luisteren. U zult Mij zoeken en 
vinden, wanneer u naar Mij zult vragen met heel uw hart. Ik 
zal door u gevonden worden, spreekt de HEERE, Ik zal een 
omkeer brengen in uw gevangenschap en u bijeenbrengen 
uit alle volken en uit alle plaatsen waarheen Ik u verdreven 
heb, spreekt de HEERE, en Ik zal u terugbrengen naar de 
plaats vanwaar Ik u in ballingschap heb gevoerd.  

Jer. 29:10-14 



Want zo zegt de HEERE: Voorzeker, pas wanneer zeventig 
jaren in Babel voorbij zijn, zal Ik naar u omzien en over u 
Mijn goede woord gestand doen, door u terug te brengen 
naar deze plaats. Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik 
over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten 
van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst 
en hoop te geven. Dan zult u Mij aanroepen en heengaan, 
u zult tot Mij bidden en Ik zal naar u luisteren. U zult Mij 
zoeken en vinden, wanneer u naar Mij zult vragen met heel 
uw hart. Ik zal door u gevonden worden, spreekt de 
HEERE, Ik zal een omkeer brengen in uw gevangenschap 
en u bijeenbrengen uit alle volken en uit alle plaatsen 
waarheen Ik u verdreven heb, spreekt de HEERE, en Ik zal 
u terugbrengen naar de plaats vanwaar Ik u in ballingschap 
heb gevoerd.  

Jer. 29:10-14 



Want zo zegt de HEERE: Voorzeker, pas wanneer zeventig 
jaren in Babel voorbij zijn, zal Ik naar u omzien en over u 
Mijn goede woord gestand doen, door u terug te brengen 
naar deze plaats. Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik 
over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten van 
vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop 
te geven. Dan zult u Mij aanroepen en heengaan, u zult tot 
Mij bidden en Ik zal naar u luisteren. U zult Mij zoeken en 
vinden, wanneer u naar Mij zult vragen met heel uw hart. Ik 
zal door u gevonden worden, spreekt de HEERE, Ik zal een 
omkeer brengen in uw gevangenschap en u bijeenbrengen 
uit alle volken en uit alle plaatsen waarheen Ik u verdreven 
heb, spreekt de HEERE, en Ik zal u terugbrengen naar de 
plaats vanwaar Ik u in ballingschap heb gevoerd.  

Jer. 29:10-14 



Dan zult u weten dat Ik te midden van Israël ben, dat Ik, de 
HEERE, uw God ben, en niemand anders: Mijn volk zal voor 
eeuwig niet beschaamd worden! Daarna zal het geschieden 
dat Ik Mijn Geest zal uitstorten op alle vlees: uw zonen en uw 
dochters zullen profeteren, uw ouderen zullen dromen 
dromen, uw jongemannen zullen visioenen zien. Ja, zelfs op 
de dienaren en op de dienaressen zal Ik in die dagen Mijn 
Geest uitstorten. Ik zal wondertekenen geven aan de hemel 
en op de aarde: bloed en vuur en rookzuilen. De zon zal 
veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voor die 
dag van de HEERE komt, die grote en ontzagwekkende. Het 
zal geschieden dat ieder die de Naam van de HEERE zal 
aanroepen, behouden zal worden. Want op de berg Sion en 
in Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de HEERE gezegd 
heeft, namelijk bij hen die ontkomen zijn, die de HEERE 
roepen zal.    

Joël 2:27-3:1 



Over het huis van David en over de inwoners 
van Jeruzalem zal Ik de Geest van de genade 
en van de gebeden uitstorten. (Zach. 12:10) 

Ik zal Mijn aangezicht niet meer voor hen 
verbergen, wanneer Ik Mijn Geest over het 
huis van Israël heb uitgestort, spreekt de 
Heere HEERE. (Ezech. 39:29) 

Totdat over ons uitgegoten wordt de Geest 
uit de hoogte. Dan zal de woestijn tot een 
vruchtbaar veld worden (Jes. 32:15) 



GEZICHTSPUNT VAN  
DE PROFETIEËN 



• valse messiassen 
• gruwel uit Daniël 
• de heilige plaats (de Tempel) 
• de sabbat 
• Judea 
• de vijgenboom

MATTHEÜS 24



• de kandelaars (menora) 
• de sterren (Abraham en Jozef) 
• boekrol 
• bazuinen 
• verzegelden uit alle stammen 
• manna 
• altaar 
• Tempel 
• Michaël  
• berg Sion 
• Armageddon 
• Jeruzalem

OPENBARING



BELANGRIJKE 
MARKERINGSPUNTEN 



DEUTERONOMIUM 30:1-5



Verstrooiing

Bekering

Terugkeer

Ontferming

Koninkrijk

Het zal gebeuren, wanneer al deze dingen, de zegen 
en de vervloeking die ik u voorgehouden heb, over u 
komen, dat u het weer ter harte zult nemen onder alle 
volken waarheen de HEERE, uw God, u verdreven 
heeft. En u zult zich bekeren tot de HEERE, uw God, en 
Zijn stem gehoorzaam zijn, u en uw kinderen, met heel 
uw hart en met heel uw ziel, overeenkomstig alles wat ik 
u heden gebied. Dan zal de HEERE, uw God, een 
omkeer brengen in uw gevangenschap en Zich over u 
ontfermen. Hij zal u weer bijeenbrengen uit al de 
volken waarheen de HEERE, uw God, u verspreid had. 
Al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de 
hemel, toch zal de HEERE, uw God, u vandaar 
bijeenbrengen en u vandaar weghalen. En de HEERE, 
uw God, zal u naar het land brengen dat uw vaderen in 
bezit hadden, en u zult het weer in bezit nemen; en Hij 
zal u goeddoen en u talrijker maken dan uw vaderen.  

Deut. 30:1-5



Verstrooiing

Bekering

Terugkeer

Ontferming

Koninkrijk

Jozua | Binnentrekken beloofde land 
Joz. 8:34 

Salomo | Inwijding tempel 
1 Kon. 8:46-48, 2 Kron. 6:36-39 

HEERE | Gericht aan Josia 
2 Kron. 34:24-25 

Daniël | Profetie 70 jaarweken 
Dan. 9:11-14 

Nehemia | Herbouw Jeruzalem 
Neh. 1:8-10 



Verstrooiing

Bekering

Terugkeer

Ontferming

Koninkrijk

Verlorenheid

Bekering

Behoud

Vergeving

Zegeningen

Overgeleverd

Bekering

Verlossing

Richter

Rust



HET GEHEIMENIS



…dat Hij mij door openbaring dit 
geheimenis bekendgemaakt heeft […]  
dat in andere tijden niet bekendgemaakt 
is aan de mensenkinderen, zoals het nu 
geopenbaard is aan Zijn heilige apostelen 
en profeten door de Geest, namelijk dat de 
heidenen mede-erfgenamen zijn en tot 
hetzelfde lichaam behoren en 
mededeelgenoten zijn van Zijn belofte in 
Christus, door het Evangelie  

Ef. 3:3-6 



God

Israël

Volken

God

Lichaam v.  
Christus

Israël

Volken

Toen Nu



MESSIAANSE RIJK 
OF NIEUWE AARDE?



Messiaanse rijk Nieuwe aarde

Dood  
(Jes. 65:20; Ezech. 44:25)

Geen dood  
(1 Kor. 15: 25-26; Opb. 21:4)

Lang leven (Jes. 65:20) Eeuwig leven (Opb. 21:4)

Tempel (Ezech. 40-48) Geen tempel (Opb. 21:22)

Vijanden onderwerpen  
zich geveinsd  
(Deut. 33:29; Ps. 66:3)

God alles in allen (1 Kor. 15:28)

Dag en nacht (Jes. 60:11) Geen nacht (Opb. 22:5)



VERSCHIL VOORZEGGING 
EN BELOFTE 



Tezamen zullen zij komen uit het land in 
het noorden naar het land dat Ik uw 
vaderen in erfelijk bezit heb gegeven.  

Jer. 3:18 



In die tijd zal men Jeruzalem de Troon van 
de HEERE noemen. Alle heidenvolken 
zullen er samenstromen, tezamen zullen 
zij komen uit het land in het noorden 
naar het land dat Ik uw vaderen in 
erfelijk bezit heb gegeven.  
Jer. 3:17, 18 


