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Het volbrachte getuigenis

1. De olie van de getuigen

2. De tijd van de getuigen

Openbaring 11:7 En wanneer zij hun getuigenis volbracht hebben,
zal het beest dat uit de afgrond opkomt, oorlog met hen voeren en
het zal hen overwinnen en hen doden.





1. Man op het rode paard. Komt om recht te doen aan Jeruzalem

2. De vier horens – schrik aanjagen van de vervolgers

3. Man met het meetsnoer – opmeten van Jeruzalem – God woont in het midden

4. Jozua de hogepriester – ongerechtigheid weggenomen. – steen met de zeven ogen.

5. Twee olijfbomen – het huis gegrondvest – zeven ogen van JHWH

6. vliegende boekrol: de vloek die uitgaat over heel het land

7. vrouw in de efa: koningin van de hemel, Sinear

8. Vier wagens:  naar het land van het noorden. Mijn geest doen rusten.
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Halve tijd ( ½ )

Huis van Juda

Huis van Jozef
Huis van Israël
Huis van Efraïm

Gekende volk

Niet-gekende volk

Jodendom

Christendom

Woorden Gods toevertrouwd

Veelheid van volken

MESSIAS BEN JOZEF

MESSIAS BEN DAVID

Gelovigen in Yeshua
haMashiach

Kinderen van AbrahamLichaam

Mozes

Elijah

Heel Israël Heel Israël

Krith
(afgesneden)

Tsarphath
(loutering)

Karmel
(vruchtbaar land)

KANAÄN BALLINGSCHAP

Gen. 48:19

Enkele tijd (1) Dubbele tijd (2)

Geest

DRIE JAAR EN ZES MAANDEN
Lukas 4:25-26 De 3 ½ 

Lo-Ammi



Getuigen op weg naar de verlossing
Eén – geest Twee - lichaam

Aankondiging geboorte Jozef Elizabeth

Geboorte Herders Wijzen

Voorstelling in de tempel Simeon Anna 

Doop Duif Johannes de Doper

Verheerlijking op de berg 3 hemelse getuigen 3 aardse getuigen

Bij het kruis Moordenaar Romeins hoofdman

Begrafenis Rijke Vrouwen

Opstanding 2 engelen Maria – Johannes en Petrus

Hemelvaart 2 engelen Discipelen

Woestijntijd/Eindtijd/Wederkomst Mozes Elijah



Weeën – tijd van baren

1e Wee Het laatste halfjaar 5 maanden Demonen uit de afgrond Openbaring 9

2e Wee De laatste maand 24 dagen (=3 ½ week) Aardbeving in de grote stad Openbaring 11

3e Wee De laatste dag

Het laatste uur

Alle plagen: dood, rouw, 
honger, vuur.
Val van de grote stad Babylon

Openbaring 18



1. Meten

2. Heilige stad vertrapt (42)

3. Getuigen naar de aarde (1260), rouwkleding

4. Olijfbomen en kandelaars

5. Wie hen schade toebrengt, wordt gedood

6. Geen regen, plagen

7. Getuigenis volbracht, Getuigen gedood

8. Dode lichamen op straat, grote stad is geestelijk beeld

9. Dode lichamen getoond, niet in het graf (3,5)

10. Feest om de dood van de getuigen

11. Levensgeest keert terug (3,5)

12. Getuigen naar de hemel

13. Aardbeving grote stad (7000)

14. Tweede wee
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3 ½ – de halve tijd
42 maanden

◦ 42 rustplaatsen

◦ 42 ‘meteen’ (Marcus)

◦ 42x een nieuwe begin

◦ 7 halve tijden (7*6)

1260 dagen
◦ Jaren

◦ De vrouw in de woestijn en de twee getuigen profeteren

3 ½ dag
◦ Onbepaalde tijd met karakter van de 3 ½ 

◦ Tijd, tijden en een halve tijd

Ballingschap - tijden der heidenen

Bescherming en getuigenis in de ballingschap

Tot de tijd van de verlossing uit de ballingschap



1 2 ½ 

33 AD29 AD
Jom Kippoer Pesach70e jaarweek

3 ½ 

1260 dagen 1260 dagen

Twee getuigenVrouw naar de woestijn

2029

Twee getuigen 
dood op straat

3 ½ dag

Enkele tijd Dubbele tijd ½
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Tsarphath
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(vruchtbaar land)
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971
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586

Val van 
Jeruzalem

Krith
(afgesneden)

Patronen in de tijd
www.dedagenvanelijah.nl

© Anco van Moolenbroek, 2020

De 3 ½ 

Ef
ez

e

Sm
yr

n
a

P
er

ga
m

u
s

Th
ya

ti
ra

Sa
rd

is

Fi
la

d
el

fi
a

La
o

d
ic

ea

325 538 1517 1798

1844 2018476

dodelijke wond

2076

58

Val de keizer
van Rome 

Pauselijke macht
in de kerk

Pauselijke macht
tijdelijk ingeperkt

http://www.dedagenvanelijah.nl/


En op de helft van de nacht 
klonk er een geroep: Zie, de 
Bruidegom komt, ga naar 
buiten, hem tegemoet!

En zij hoorden een luide stem uit de hemel tegen hen 
zeggen: Kom hier omhoog. En zij gingen omhoog naar de 
hemel, in de wolk, en hun vijanden keken hen na. 
(Openbaring 11:12)

Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, 
samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar 
een ontmoeting met de Heere in de lucht. 
(1 Thess. 4:17)
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