
 
A) De Bijbel is niet altijd chronologisch geschreven, dit is vooral belangrijk om te weten als het 
gaat over toekomst!! 
 
B) Er is meer wat ons bind dan wat ons verdeeld, geef elkaar ruimte!! 
 
C) Wij kunnen de komst v/d Messias volgens de Bijbel bespoedigen door onze heiliging in 
levenswandel, en het is goed om elkaar hierin dus te bemoedigen!! 
 
 
* Num 26:64 Onder hen was niemand meer van hen die door Mozes en de priester Aäron geteld waren, toen zij de 
Israëlieten telden in de woestijn Sinaï.  
 
 Waarom is dit een hint naar de gedachte dat iedere generatie de potentie heeft om de Messias te brengen? 
 
Num 25:6 En zie, een man uit de Israëlieten kwam en bracht een Midianitische vrouw bij zijn 
broeders, voor de ogen van Mozes en voor de ogen van heel de gemeenschap van de Israëlieten, 
terwijl zij huilden bij de ingang van de tent van ontmoeting. 
7 Toen Pinehas, de zoon van Eleazar, de zoon van de priester Aäron, dat zag, stond hij op uit het 
midden van de gemeenschap, nam een speer in zijn hand, 
8 ging achter de Israëlitische man aan het slaapvertrek in, en doorstak hen beiden, zowel de 
Israëlitische man als de vrouw, door hun buik. Toen werd de plaag over de Israëlieten tot stilstand 
gebracht. 
11 Pinehas, de zoon van Eleazar, de zoon van de priester Aäron, heeft Mijn grimmigheid over de 
Israëlieten afgewend, doordat hij zich in hun midden met ijver voor Mij heeft ingezet, zodat Ik de 
Israëlieten niet in Mijn na-ijver vernietigd heb. 
 
σπεύδω >> Speudo >> speed >> spoed >> zes plaatsen in Gods Woord  
 
Luk 2:16 En zij gingen met haast en vonden Maria en Jozef, en het Kindje liggend in de kribbe. 
 
Luk 19:5 En toen Jezus bij die plaats kwam, keek Hij op, zag hem en zei tegen hem: Zacheüs, 
haast u en kom naar beneden, want heden moet Ik in uw huis verblijven.6En hij haastte zich en 
kwam naar beneden en ontving Hem met blijdschap. 
 
Hand 20:16 want hij haastte zich om, als het mogelijk voor hem was, op de Pinksterdag in 
Jeruzalem te zijn 
 
Hand 22:18 Haast u en ga met spoed uit Jeruzalem weg, want ze zullen uw getuigenis over Mij 
niet aannemen. 
 
 
*Wie weet waar de 6e plaats is?  
 
 
Als dat allemaal zo verdwijnt, hoe heilig en vroom moet u dan niet leven! 12Zie gespannen uit 
naar de dag van de Heer en bespoedig zijn komst – die dag waarop de hemelruimten in vlammen 
zullen opgaan en de elementen wegsmelten door de hitte. (GNB) 
 
1Als dit allemaal op die manier te gronde gaat, hoe heilig en vroom moet u dan niet leven, 12u 
die uitziet naar de dag van God en het aanbreken daarvan bespoedigt! Die dag gaan de 
hemelsferen in vlammen op, en de elementen vatten vlam en smelten weg (NBV) 
 
Daar al deze dingen aldus vergaan, hoedanig behoort gij dan te zijn in heilige wandel en 
godsvrucht, 12vol verwachting u spoedende naar de komst van de dag Gods, ter wille waarvan 
de hemelen brandende zullen vergaan en de elementen in vuur zullen wegsmelten. (NBG) 
 
Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en 



in godsvrucht; 12 u, die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt,(3:12 en … 
verlangt - Letterlijk: zich haast.) de dag waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen 
vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten. (HSV) 
 
Daar dan deze dingen alle vergaan, hoedanigen behoort gij te zijn in heilige wandel en 
godzaligheid.  
12Verwachtende en haastende tot de toekomst van de dag Gods, in welke de hemelen, door 
vuur ontstoken zijnde, zullen vergaan, en de elementen brandende zullen versmelten. (SV77) 
(Lutherse) 
 
Dewijle dan dese dingen alle vergaen, hoedanige behoort ghy te zijn in heyligen wandel ende 
Godsalicheyt: 
12Verwachtende ende haestende tot de toecomste van den dagh Godts, in welcken de hemelen 
door vyer onsteken zijnde sullen vergaen, ende de elementen brandende sullen versmelten? 
(SV1637) 
 
Wanneer alles zo vergaat, hoe moet u dan uitmunten door een heilig en vroom leven! 12Kijk vol 
verwachting uit naar de dag van God en bespoedig zijn komst. Op die dag zullen de hemelse 
sferen in vlammen opgaan en de elementen wegsmelten in de vuurgloed (WV2012)  
 
Als alle dingen zo ontbonden worden, hoe moet gíj dan niet uitmunten in heilige wandel en 
vroomheid, verwachtend en verhaastend de komst van de dag van God, waardoor hemelen in 
vuur-en-vlam ontbonden zullen worden en elementen brandend smelten. (Naardense) 
 
Wanneer al deze dingen op deze wijze ontbonden worden hoedanig moet gij dan wel zijn in 
heilige wandel en godsvrucht? 12 Gij, die verwacht en verhaast de komst van den dag Gods, 
terwille waarvan de hemelen in den brand verteerd worden en de elementen in vuurgoed 
wegsmelten. (Prof Brouwer) 
 
KJV NKJV NIV NLT ESV CSB NASB NET RSV ASV DBY WEB >> HASTENING OF HASTING. 
 
*Hoe kun je heilig en vroom leven? >> Torah 
*Wie heeft de perfecte heilige levenswandel gewandeld?? 1 Kor 11:1  
 
Dus als ik heilig en vroom wandel dan BESPOEDIG ik Zijn komst….?!?!?!?!?!?!? 
 
*Waar kunnen we dat principe o.a. nog meer terugvinden?  
 
Heiliging-Aliyah (H-A) 
Deu 30:2 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. 3 
Dan zal de HEERE, uw God, een omkeer brengen in uw gevangenschap en Zich over u 
ontfermen. 
H-A 
Neh 1:8-9 Denk toch aan זְכָר het woord dat U Uw dienaar Mozes geboden hebt: Als u ontrouw 
bent, zal Ik u overal onder de volken verspreiden.Maar als u zich tot Mij bekeert en Mijn 
geboden in acht neemt en die houdt – al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de 
hemel, vandaar zal Ik hen bijeenbrengen en hen brengen naar de plaats die Ik gekozen heb om 
daar Mijn Naam te laten wonen. 
A-H 
Jer 32:37-40 Zie, Ik ga hen bijeenbrengen uit al de landen waarheen Ik hen in Mijn toorn, in 
Mijn grimmigheid en in grote verbolgenheid verdreven zal hebben, en Ik zal hen terugbrengen 
naar deze plaats en hen onbezorgd doen wonen. Zij zullen Mij tot een volk zijn, en Ík zal hun tot 
een God zijn.Ik zal hun één hart en één weg geven om Mij te vrezen, alle dagen, hun ten goede, 
en hun kinderen na hen.Ik zal een eeuwig verbond met hen sluiten, dat Ik Mij van achter hen niet 
zal afwenden, opdat Ik hun goeddoe. En Ik zal Mijn vreze in hun hart geven, zodat zij niet van 
Mij afwijken. 



 
A-H 
Eze 36:21 Maar Ik spaarde hen vanwege Mijn heilige Naam. Het huis van Israël had die ontheiligd 
onder de heidenvolken waarheen zij gegaan waren.22Zeg daarom tegen het huis van Israël: Zo 
zegt de Heere HEERE: Ik doe het niet om u, huis van Israël, maar om Mijn heilige Naam, die u 
ontheiligd hebt onder de heidenvolken waarheen u gegaan bent.23Ik zal Mijn grote Naam heiligen, 
die onder de heidenvolken ontheiligd is, die u in hun midden ontheiligd hebt. Dan zullen de 
heidenvolken weten dat Ik de HEERE ben, spreekt de Heere HEERE, als Ik in u voor hun ogen 
geheiligd word.24Ik zal u uit de heidenvolken halen en u uit alle landen bijeenbrengen. Dan 
zal Ik u naar uw land brengen.25Ik zal rein water op u sprenkelen en u zult rein worden. Van al uw 
onreinheden en van al uw stinkgoden zal Ik u reinigen.26Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een 
nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een 
hart van vlees geven.27Ik zal Mijn Geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in Mijn 
verordeningen wandelt en dat u Mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt.28U zult wonen in 
het land dat Ik uw vaderen gegeven heb, u zult een volk voor Mij zijn en Ík zal een God voor u zijn. 
 
thematisch plaatje in Eze 36  
 
H-A 
Eze 11:16 Zeg daarom: Zo zegt de Heere HEERE: Hoewel Ik hen ver weggedreven heb onder de 
heidenvolken en hoewel Ik hen in de landen verspreid heb, toch zal Ik voor hen een heiligdom zijn, 
hoe kort ook, in de landen waarin zij gekomen zijn.17Zeg daarom: Zo zegt de Heere HEERE: Ik 
zal u verzamelen uit de volken, en Ik zal u bijeenbrengen uit de landen waarover u verspreid 
bent, en Ik zal u het land van Israël geven.18Zij zullen daarheen komen en daaruit al zijn 
afschuwelijke afgoden en al zijn gruweldaden wegdoen.19Ik zal hun één hart geven en een 
nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit hun vlees wegdoen en hun een 
hart van vlees geven, 20zodat zij in Mijn verordeningen gaan en Mijn bepalingen in acht nemen en 
die houden. Dan zullen zij Mij een volk zijn, en zal Ík hun een God zijn.  
 
21Maar wat betreft het hart van hen die het hart van hun afschuwelijke afgoden en hun 
gruweldaden navolgen, hun eigen weg zal Ik op hun hoofd doen neerkomen, spreekt de 
Heere HEERE. (>> Eze 9:10 Daarom zal Ik ook niemand ontzien, en Ik zal geen medelijden 
hebben. Ik zal hun weg op hun eigen hoofd doen neerkomen.) 
 
A-H-A? 
Jer 3:14 Keer terug, afkerige kinderen, spreekt de HEERE, want Ík heb u getrouwd. Ik zal u 
nemen, één uit een stad en twee uit een geslacht, en Ik zal u naar Sion brengen.

15Ik zal u (Jer. 23:4; Ezech. 34:23; Efez. 4:11) herders geven naar Mijn hart, die u zullen weiden 
met kennis en verstand.
16En het zal gebeuren in die dagen, wanneer u zich vermeerdert en vruchtbaar wordt in het land, 
spreekt de HEERE, dan zal men niet meer zeggen: de ark van het verbond van de HEERE. Zij zal 
niet meer in het hart opkomen. Men zal er niet meer aan denken en niet meer naar haar omzien. 
Zij zal niet opnieuw gemaakt worden.
17In die tijd zal men Jeruzalem de Troon van de HEERE noemen. Alle heidenvolken zullen er 
samenstromen, tot de Naam van de HEERE, tot Jeruzalem. Zij zullen niet meer hun verharde, 
boosaardige hart achternagaan.
18In die dagen zal het huis van Juda naar het huis van Israël gaan. Tezamen zullen zij komen 
uit het land in het noorden naar het land dat Ik uw vaderen in erfelijk bezit heb gegeven.
 
H-A  
Nu nogmaals de afsluitende woorden van Petrus in zijn geheel: 
 
9 De Heere vertraagt de belofte niet 15;  (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar 
Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering 
komen.10Maar de dag van de Heere zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen 
met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop 
zullen verbranden. 

https://herzienestatenvertaling.nl/teksten-rd/verse/JER.23.4
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten-rd/verse/EZK.34.23
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten-rd/verse/EPH.4.11


Nieuwe hemelen en een nieuwe aarde  
11Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel 
en in godsvrucht; 12u, die de komst van de dag van God verwacht en bespoedigd, waarop 
de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen 
wegsmelten. 
13Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, 
waar gerechtigheid woont.  
14Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos 
door Hem bevonden te worden in vrede en beschouw het geduld van onze Heere als zaligheid; 
zoals ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft,
16zoals ook in alle brieven, wanneer hij deze dingen ter sprake brengt. Daaronder zijn sommige 
zaken die moeilijk te begrijpen zijn, die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien, 
tot hun eigen verderf, net als de andere Schriften. 
 
Opwekking en lofprijzing  
17U dan, geliefden, omdat u dit van tevoren weet, wees op uw hoede, zodat u niet door de 
dwaling van normloze mensen wordt meegesleept en afvalt van uw eigen vastheid.18Maar 
groei in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de 
heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen. 
 
A) De Bijbel is niet altijd chronologisch geschreven, dit is vooral belangrijk om te weten als het gaat 
over toekomst!! 
 
B) Wij kunnen de komst v/d Messias volgens de Bijbel bespoedigen door onze heiliging / 
levenswandel, en het is goed om elkaar hierin dus te bemoedigen!! (Geef ruimte!) Eze 33:1-9  
 
Halacha  
Besnijdenis 
Tziettziet 
Kosher 
Feesten  
Shabbat 
9 geboden + zondag  
9 geboden  
Geest geleid  
Compleet vrij van Wet in Jezus 
Gelovig in iets 
goeie atheist  
dief  
oplichter 
agressief 
aanrander 
meervoudig aanrander
verkrachter

meervoudig verkrachter  
moordenaar 
Meervoudig moordenaar 
massa moordenaar

megalomane dictator >> ook iets goeds…..




Als er nog tijd is dan kunnen we onderstaande vragen bespreken: 
 
 
- Hoe kunnen de kleine jut in Pinchas en gebroken vav in shalom (Num 25:11 & 12) naar de Messias wijzen? 
 
- Hoe wijzen Mozes Pinchas en Yehoshua naar de Messias? 
 
- Hoe wijst het dagelijkse offer van een perfect lam met ongezuurd brood en wijn (Num 28:1-8) naar de Messias? 
 
- Wat was het verschil tussen de actie van Simeon&Levi t.o.v. die van Jozua&Caleb t.o.v. die van Pinchas? 
 
- Is de zaak van de dochters van Zelafead (Num 27:1-11 & Num 36:6-12) een inzicht in hoe “jurisprudentie” er toe leid dat de 
Torah-regels kunnen worden uitgebreid/aangepast?  
 
- 5. Als zowel de Moabieten (Balak) als de Midianieten (Bileam) Israël wilden schaden, waarom dan beveelt God dan alleen de 
Midianieten te vernietigen?  
 
-Hoe weten we dat het erger is om iemand te verleiden tot zonde dan hem te doden?


