
Israel en Europa

Ik zal zegenen wie u zegenen ....

• Het begint met Abraham ...


• Abraham en Farao / 
Abimelech


• Izak en Abimelech


• Jakob en Laban / Esau


• Israel en Egypte


• Israel en Europa ...

• Daniel 2:28, 37-44

➡ God in de hemel openbaart verborgenheden

➡ Van goud naar ijzer - van Babel naar Rome

➡ Een koninkrijk dat op geen ander volk zal overgaan


• Daniel 7:2-8, 19-27

➡ Rijken komen op uit de volkeren-zee

➡ Laatste dier anders - en verandert …

➡ De toekomst is voor het volk van de heiligen van de Allerhoogste

Europa?

PLANNEN VAN GOD ONTVOUWD

• Daniel 9:24-27

➡ Het begint met de herbouw van Jeruzalem (± 445 BC)

➡ Zeventig zevens voor uw volk en uw heilige stad 
➡ Israel en Jeruzalem 
➡ Negenenzestig zevens tot op het Kruis

➡ Een volk van een vorst die komen zal …

➡ Een verbond van zeven jaar lang …

➡ … wordt halverwege verbroken!

Europa?
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• Lukas 21:20-33

➡ vs 20-24 gaan over 70 AD

‣ het volk van de vorst die komen zal … 

‣ totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn … 
➡ vs 25-33 gaan over de eindtijd

‣ hef uw hoofd op omdat uw verlossing nabij is … 

‣ kijk naar de vijgenboom  

• Matteus 23:37-39

• Matteus 24:15-22


‣ de antichrist in de tempel is het startsein voor de grote verdrukking 
‣ het sein voor het gelovig overblijfsel om te vluchten > Op. 12

Jezus over Jeruzalem
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Jezus over Jeruzalem
• Op. 12:1-6


➡ De Vrouw is Israel - eindelijk in 
barensnood (Jesaja 66:7)


➡ De Zoon is al in de hemel (en Hij komt 
terug!)


• Op. 13:1-6

➡ De draak geeft macht aan het Beest

‣ het vierde rijk in zijn laatste gedaante 

‣ zie Op. 6:1,2  

• Op. 17:1-11

➡ Babel is (geestelijk) verbonden met 

Rome

➡ Beide gaan ten onder …

De Vrouw en het Beest

Europa?
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• Vele gedaantes sinds 
de splitsing!)


• Rome en Jeruzalem 
verenigd?


• Europese unie?

• Israel lid??

Sommigen 
willen wel …
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• Vele gedaantes sinds 
de splitsing!)


• Rome en Jeruzalem 
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• Israel lid??

‣ associated member 
‣ Euro-mediterrane 

vrijhandelszone met 
Noord-Afrika, Israel, 
Libanon en PA

Tusk in 2016:
’The European Union and Israel 
are strong partners. We share 
many values and cooperate 
closely across many areas. 
Together we have built the most 
highly developed relationship that 
the European Union enjoys in the 
region.’

Europese verdeeldheid
Dat de EU geen sterkere politieke 
rol heeft gespeeld is vooral het 
gevolg van verdeeldheid tussen 
de 28 EU-lidstaten. Zij verschillen 
van mening over hoe de 
tweestatenoplossing gerealiseerd 
zou moeten worden.
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‣ associated member 
‣ Euro-mediterrane 

vrijhandelszone met 
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De EU is de belangrijkste donor van 
de Palestijnse Autoriteit (PA). De 
Unie heeft miljarden bijgedragen 
aan humanitaire en 
ontwikkelingshulp voor Palestina.
Onder Rutte I behoorde Nederland 
tot het behoudende kamp. Onder 
Uri Rosenthal blokkeerde 
Nederland, structureel met steun 
van Tsjechië en soms met steun van 
Duitsland, pogingen van andere 
lidstaten om de druk op Israël op te 
voeren.

Onder Rutte II staat Nederland 
met Frans Timmermans en Bert 
Koenders in het midden en soms 
in het progressieve kamp. 

• Het kan snel gaan

‣ de val van het ijzeren gordijn

‣ de Arabische ‘lente’ - ISIS …

‣ ….


• Eerst de opname

‣ profetische draad met Israel weer opgepakt

‣ de laatste jaarweek (na …?)

‣ bij de vervulling wordt de profetie helemaal helder


• Waar zien wij naar uit?

‣ naar de vereniging met Hem

‣ naar Zijn rechtvaardige regering

HOE GAAT HET VERDER?

Kom, Heer Jezus

VOORBEREIDEN ...


