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Dagen, tijden en maanden
in Openbaring 12-13
Vraag: Moeten de ‘dagen’, ‘tijden’, en ‘maanden’ van Openbaring 12-13 letterlijk of
symbolisch worden opgevat?
Antwoord: In deze hoofdstukken komen we bepaalde tijdmaten tegen:
1. 1260 dagen,
2. een tijd, tijden en een halve tijd,
3. 42 maanden.
Bij de eerste van deze perioden neemt God in Zijn genade dagelijks nota van de tijd van de
zware verdrukking van Zijn volk door het beest en de antichrist. Wat is het een heerlijke
troost voor de martelaars in die dagen van onbeschrijfelijk leed, dat ze weten dat de tijd van
hun verschrikkelijke benauwdheid door God is afgemeten en dat de vijand daarbuiten
krachteloos is.
‘Ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen verkort worden’ (Matth. 24:22). Bij de
tweede van deze perioden gaat het niet zozeer om het feit, dat Gods oog rust op het
lijdende overblijfsel van Israël, maar om het feit dat het ontsnapt aan de grote draak.
Vandaar dat de hele tijd inéénsmelt tot een tijd (een jaar), tijden (twee jaar) en een halve tijd
(een half jaar). Vergelijk dit maar met Daniël 4:16-37 wat betreft de kracht van deze
tijdmaat.
Van de derde periode wordt in het kort aangegeven dat ze 42 maanden duurt. In die tijd
lastert het beest (het herleefde Romeinse rijk) God en hen die in verbinding met de hemel
zijn en voert het voornamelijk oorlog tegen de Joodse heiligen.
Nu, u zult opmerken dat al deze perioden betrekking hebben op dezelfde tijd, namelijk de
grote verdrukking, de laatste helft van Daniëls zeventigste jaarweek. Aangezien deze maten
dus op verschillende manieren uitgedrukt worden, hoewel ze betrekking hebben op dezelfde
tijd en allemaal de 3½ jaar vormen waarvan Daniël zegt dat ze beginnen ‘in de helft van de
week’ (Dan. 9:27), moeten we wel de conclusie trekken dat deze perioden letterlijk en niet
symbolisch moeten worden opgevat. Iedere andere verklaring dan deze letterlijke
veroorzaakt eindeloze verwarring en is beslist misleidend voor de student en lezer van de
profetische Schriften.
Walter Scott.

