13. De “tijden van Babel”.

2 - De bedeling van het “Menselijk bestuur“
Het begin van
het Babylonische
rijk 606 v. Chr.
(Daniël naar
Babel weggevoerd

De koninklijke
waardigheid
van Babel
weggenomen.
482 v. Chr.

Wederkomst van Christus op de
Olijfberg voor Jeruzalem. Zach.14:4-14.
Het begin van de ˝dag des HEEREN˝

Mené
-1 MINA = 50 sikkels x 20 gera = 1000 gera
Mené
-1 MINA = 50 sikkels x 20 gera = 1000 gera
Tekel
-1 SIKKEL = 1 sikkel x 20 gera = 20 gera
Upharsin -1 PERES = 25 sikkels x 20 gera = 500 gera
-----------+
Totaal aantal (kleinste gewichts eenheid) 2520 gera

Het einde van
de 70e week.
Verwoesting
van Jeruzalem.

Eind oordeel van de volkeren.
satan gebonden voor 1000 jaar
6 - De bedeling van de “Volheid der Tijden“
Jeruzalem hoofdstad
van het Koninkrijk,
tronen des gerichts
De dag des toorns. Rom. 2:5
Dag der wrake. Jer. 46:10
Grote verdrukking (heidenen + prediking
van de 144.000 (Israël)

De 7 tijden van Babel. Dan. 4

Het begin van Babel.
Gen. 10:8-12

33 jaar

De ontluistering
van Babel

Babel opnieuw
hoofdstad van de
wereld

De vestiging van
het Koninkrijk van
Christus op aarde

De volkeren verstrooid
door God

De verwoesting
van Babel
De volkeren terug
verzameld door God

Babel in het verleden.

De 7 tijden van Nebukadnezar.

Na de zondvloed werd er door de afstammelingen van Noach een stad gebouwd
met het volgende doel: “ Kom aan, laat ons voor ons een stad bouwen, en een
toren, welks opperste in de hemel zij, en laat ons een naam voor ons maken,
opdat wij niet misschien over de ganse aarde verstrooid worden”... Gen.11:1-8.
De mensheid had de bedoeling uit zichzelf en door zichzelf een wereld op te
bouwen.
De stad geeft hier het principe van economisch en sociaal verkeer (materialisme)
en de toren met het opperste in de hemel geeft het godsdienstige aspect weer
(idealisme, iets waar men heilig in gelooft namelijk: vrede en harmonie). Het
principe wat hier gehanteerd werd en nog steeds zijn uitwerking heeft in de wereld
wordt in de Schrift het principe van “Babel” genoemd. Babel = éénwording van de
mensheid zonder God, de mens die zichzelf op de plaats van God stelt.

In Daniël 4 krijgt de koning een droom
waarin hij vergeleken wordt met een
boom. In deze droom wordt de boom
afgehakt en de stam wordt 7 tijden in
bedwang gehouden door een ijzeren en
koperen band. Dan.4:10-17. Deze droom
wordt door Daniël uitgelegden
toegepast op koning Nebukadnezar
zelf, 7 tijden zouden over de koning
voorbijgaan waarin hij uit de mensen
zou worden verstoten en zich zou gaan
gedragen als de “beesten des velds”.
De 7 tijden over de koning van Babel.
Deze droom werd werkelijkheid voor de
koning toen hij zichzelf stelde boven de
HEERE en zei: “Is dit niet het grote
Babel, dat ik gebouwd heb”... Terwijl
hij dit zegt klinkt er een stem uit de
hemel “U, o koning Nenukadnezar!
wordt gezegd: Het Koninkrijk is van
u gegaan” Dan.4:31-32. De koning heeft
een periode van 7 tijden (maanden of
weken) zijn koninklijke functie niet
kunnen waarnemen (omdat hij
geestelijk gestoord was). Aan het eind
van deze 7 tijden kwam hij weer tot zijn
volle verstand en loofde de HEERE.

De HEERE verhinderde deze plannen door hun taal te verwarren, waardoor ze
ophielden met het bouwen van de stad. Door deze spraakverwarring werden zij
verstrooid door de HEERE over de ganse aarde. Gen.11:8.
Na deze geschiedenis gingen er eeuwen voorbij voordat er weer iets over Babel
gehoord werd. In de tijd dat Israël opbloeide onder David en Salomo, kwam ook
Babel tot bloei. (hoewel dit niet in de Bijbel wordt vermeld). In 626 v.Chr. besteeg
koning Nabopalassar de troon en maakte Babel onafhankelijk van het Assyrische
rijk. In 606 v.Chr. veroverde Nebukadnezar voor de 1e keer Jeruzalem en nam een
deel van het volk mee naar Babel (o.a. Daniël en zijn vrienden). In datzelfde jaar
kwam Nebukadnezar aan de macht en begon het grote Babylonische rijk van die
dagen. Hieraan kwam een eind in 538 v.Chr. toen Babel werd ingenomen door de
Meden en de Perzen. Babel werd daarbij niet verwoest!
De stad bleef nog bestaan tot 482 v.Chr. toen werden de muren en de poorten
afgebroken en veranderde de stad langzaam in een bouwval. Tijdens het Griekse
rijk probeerde Alexander de Grote Babel nog te herbouwen, maar het lukte hem niet
omdat hij plotseling stierf.

Het
Koninkrijk
op aarde

Dan.4:34.
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De 7 tijden van Babel.
De boom welke afgehouwen werd is een uitbeelding van koning Nebukadnezar, de
vertegenwoordiger van Babel (hij was dat gouden hoofd. Dan.2:38.). Nebukadnezar staat model voor
het gehele Babylonische rijk. Zo heeft deze profetie van de 7 tijden een toepassing op hem en op
het Babylonische rijk zelf. Aan het eind van het Babylonische rijk werd Babel niet verwoest.
Het werd in 538 v.Chr. ingenomen door de Meden en de Perzen (Daniël behield zijn positie).
Pas in 482 v.Chr. werd de “Koninklijke waardigheid” van Babel weggenomen toen koning Ahasvéros
de muren en de poorten afbrak. In de jaren daarop veranderde Babel in een bouwval.
Tijdens de 7 tijden wordt “de stam” belemmerd in zijn groei door een koperen en ijzeren band.
Dit kan moelijk toegepast worden op de koning, maar de toepassing op het rijk ligt voor de hand.
In Daniël 2 wordt het beeld beschreven van Goud (Babel), Zilver (Meden en Perzen), koper
(Griekse rijk), ijzeren (Romeinse rijk) en ijzer met leem (10 statenbond). Babel zou dus door het
Griekse en Romeinse rijk belemmerd worden om tot een hoofdstad van een wereldrijk te worden.
Maar na de 7 tijden zal Babel weer in ere worden hersteld net zoals de koning.
De lengte van de 7 tijden blijkt na berekening 2520 jaren van 360 dagen te zijn. Dit blijkt o.a. uit
het schrift op de wand. Dan.5. De tekens “Mené, Mené, Tekel, Upharsin” kunnen worden terug
gebracht naar hebreeuwse gewichts/maat eenheden.
Babel zal (zeven jaar gerekend vanaf het moment van de opname van de Gemeente) weer zijn
Koninklijke waardigheid terug ontvangen en de hoofdstad worden van een groot wereldrijk (de stad
Babel is intussen grotendeels herbouwd). Het einde van de 7 tijden valt samen met het eind van
de 70e week. Dan zullen twee grote vijanden van Babel, elkaar hebben verwoest (Israël en Gog &
Magog). Babel zal dan worden uitgeroepen tot hoofdstad van de wereld. waar de “koning van Babel”
(de vorst die het verbond sloot met Israël) zijn troon zal hebben. In de 33 jaar zal de koning van
Babel (die zijn kracht zal hebben van de draak = satan. Opb.13:2) zijn beeld oprichten waarvoor een
ieder zal moeten knielen. Dan.2, Opb19:20.
Aan het einde van de 33 jaar zal Babel definitief verwoest worden Opb.18:10-19,14:8, en zal de “koning
van Babel” in de “poel des vuurs” geworpen worden. Opb.19:20.

