
‘Wake Up’ [1]  

Toekomstverwachting 

De Waarheidsvriend 16 januari 2015, 8-9 

 

Het boek Wake Up! roept de kerk op om wakker te worden en de wederkomst van de Messias 

centraal te zetten. De auteurs, Lamm en Vanbeckevoort, stellen Griekse en heidense denkkaders ter 

discussie en roepen op goddelijke patronen in de Bijbel te ontdekken.  

 

Lamm en Vanbeckevoort wijzen erop dat de bijbelse feesten in gecodeerde vorm openbaring 

bevatten die een scherp beeld geeft van de toekomst op Gods kalender en Zijn Reddingsplan. 

Dezelfde patronen worden zichtbaar in het Hebreeuwse huwelijksritueel. De auteurs van Wake Up! 

geloven dat God in de Bijbel concrete tijdslijnen aangebracht heeft, die zelfs heel precies wijzen naar 

onze tijd. Dat maakt het spannend. Zal Jezus binnen enkele jaren terugkomen?  

 

Auteurs 

Wake Up! voorziet in een behoefte. In korte tijd verschenen al zes drukken. Het boek is uitgegeven 

bij uitgeverij Zoeklicht in Doorn, een uitgeverij die zich in het voetspoor van Joh. de Heer al tientallen 

jaren richt op de toekomstverwachting. Informatie over de auteurs ontbreekt in het boek. Een 

zoektocht op internet maakt duidelijk dat Arno Lamm bestuurslid is (maar dan is de schrijfwijze van 

zijn achternaam Lam). Hij is op financieel gebied werkzaam. Emile-André Vanbeckevoort was in het 

verleden bestuurslid en hij is ook bekend onder de voornamen Miel en Emile. Lange tijd was hij 

Vlaams hoogleraar in de economie. Blijkbaar bewegen de auteurs zich buiten hun eigen vakgebied. 

Daar is niets mis mee, mits ze bij allerlei onderwerpen extra voorzichtig zijn en deskundigen 

raadplegen om fouten te voorkomen. Dat geldt bij voorbeeld de grondtalen van de Bijbel, historische 

overleveringen en ook de gegevens van de NASA. Helaas is dit te weinig gebeurd en daardoor bevat 

het boek onnodige fouten.   

Aanpak 

De zesde druk telt 515 pagina’s met veel informatie. Om het boek niet te dik te laten worden, heeft 

de uitgever een extra hoofdstuk van bijna 100 pagina’s als e-book beschikbaar gesteld op de website. 

Wie meer wil weten over de Opname van de gemeente, de wederkomst van de Messias en de 

gebeurtenissen in de tijd van de grote Verdrukking gedurende de laatste zeven jaar, kan na aankoop 

van het boek de aanvullende informatie gratis downloaden op www.wakeup.nu. 

Na de eerste druk zijn op grond van de eerste reacties enige zaken aangepast. In de zesde druk zijn 

de noten aangevuld en aangescherpt. Dit betekent ook dat de paginanummering niet hetzelfde is 

gebleven. 

De illustratie op de voorkant verwijst naar de edele olijfboom  uit Romeinen 11 en de vernieuwende 

stroom die daaruit vloeit. Ten aanzien van de kerk (die vaag op de achtergrond staat) verklaren de 

auteurs: ‘Onze kritische houding ten opzichte van de historische kerk van het christendom staat in 

geen verhouding tot onze liefde voor de kerk van Christus en wij hopen dat u die liefde bij het lezen 

van dit boek kunt proeven’.  

http://www.wakeup.nu/


Tradities 

In hoofdstuk 2 volgt ‘Gods plan verweven in het Oude Testament’.  Daarin maken de auteurs enige 

kritische opmerkingen over de uitdrukking ‘Sola Scriptura’ en bepleiten zij een luisterhouding bij 

Joodse geschriften. Helaas maken zij een oneigenlijke tegenstelling, want het feit dat de Schrift de 

enige norm is, zegt niets over het gebruik van aanvullende historische tradities.  Tevens staan hier de 

eerste verwijzingen naar de Talmoed. In een voetnoot staat dat de Babylonische Talmoed zijn 

oorsprong vindt tijdens de Babylonische ballingschap. Helaas vergeten de auteurs te vermelden dat 

deze Talmoed opgetekend is in de eeuwen na de Misjna (vanaf 200 na Chr.) en dat er ook een 

Jeruzalemse Talmoed is. Omdat de Babylonische ballingschap in de zesde eeuw voor Christus was, 

ligt hier een belangrijk tijdsverschil. Naast de optekening van oude mondelinge overleveringen en de 

offerdienst in de tempel zijn er in de Talmoed ook veel reacties op latere omstandigheden, ook 

reacties op het christendom. Hier zijn dus niet allemaal oorspronkelijke en zuivere Hebreeuwse 

tradities te vinden! 

Hebreeuwse letters 

De auteurs vermelden de uitspraak ‘Ik ben de Alfa en de Omega’  in het boek Openbaring en 

herleiden dat tot  ‘Ik ben de Aleph en de Tau’. Dit is op zich mogelijk, maar wonderlijk genoeg maken 

zij dan de stap dat deze twee letters ook een woord kunnen vormen, het woordje ’ET. Wie 

Hebreeuws gestudeerd heeft, weet dat dit woordje duizenden keren voorkomt en een aanduiding is 

van het lijdend voorwerp. In navolging van een Amerikaanse website menen de auteurs echter dat 

elke keer als dit woordje voorkomt in het Oude Testament ook de aanwezigheid van Jezus bedoeld is. 

Er zijn inderdaad teksten waar dit mooi past, maar wat moeten we met de aanduiding voor 

afgodsbeelden of voor mensen als Bileam? Het komt bij mij hetzelfde over als de combinatie van de 

letters A en Z, zodat we voortaan méér moeten gaan lezen in woorden  als ‘Azië’ en ‘Azteken’.  

 

Woordpatronen 

Tevens komen woordpatronen in de Bijbel ter sprake die opgespoord kunnen worden via ELS, wat 

staat voor Equidistant Letter Sequence. Voor stevige kritiek op dit systeem verwijs ik naar de website 

www.bijbelaantekeningen.nl  van J.P. van der Giessen. Ik concludeer dat de auteurs een vrij geringe 

kennis hebben van het Hebreeuws en van de tekstoverlevering. Jammer dat ze met deze overbodige 

en onjuiste informatie beginnen voordat ze aan hun eigenlijke onderwerp toekomen. 

Jaartelling 

Het derde hoofdstuk gaat over Gods vaste tijden. Daar wijzen de auteurs op de bekende joodse en 

christelijke indeling van de wereldgeschiedenis in 6000 en 1000 jaar. Zij vermelden dat de Joden hun 

jaartelling ontlenen aan het geschrift Seder Olam Rabbah, opgesteld in de tweede eeuw. In het 

najaar van 2014 begon het Joodse jaar 5775. Het is inmiddels aantoonbaar dat die telling 215 tot 243 

jaar achterloopt op de feitelijke kalender. Voor de auteurs is daarmee helder dat een telling rond de 

6000 juister is.  

 

Jubeljaren 

Daarna komen de jubeljaren ter sprake, de bijzondere jaren, eens in de 49 of 50 jaar. De auteurs 

vatten Gods uitspraak tot Noach over de ‘120 jaar’ niet op als de begrenzing van de leeftijd van de 

mensen of als de periode tot de grote vloed, maar als 120 jubeljaren, en dan gerekend vanaf Adam. 

Een berekening levert op dat wij aan het eind van het 120e of in het begin van het 121e jubeljaar 

leven. 

http://www.bijbelaantekeningen.nl/


Als commentaar wil ik opmerken dat deze uitleg van Genesis 6:3 ongeloofwaardig is, omdat de tekst 

zo nooit door Noach of zijn tijdgenoten opgevat kan zijn. Bovendien waren er toen nog geen 

jubeljaren, want die zijn pas in de tijd van Mozes ingesteld. De auteurs beroepen zich op het boek 

Jubileeën, dat wel vanaf de schepping telt. Hier blijkt dat de auteurs te weinig zicht hebben op de 

Joodse tradities uit de periode tussen Maleachi en het Nieuwe Testament. Het boek Jubileeën is een 

pseudepigraaf uit de tweede eeuw voor Christus. De auteur, die zijn geschrift op naam van Mozes 

heeft gezet, wilde zijn tijdgenoten aansporen de Joodse feesten te onderhouden en heeft hiertoe 

allerlei zaken uit de tijd van Mozes teruggeprojecteerd in de tijd van het boek Genesis. Die 

aanduidingen hebben echter geen historische, maar slechts een symbolische waarde.  

 

Voorrang 

Volgens de auteurs zijn er twee jubeljaarcycli: de eerste loopt vanaf de schepping en de tweede 

vanaf Ezra. Het verbaast mij dat zij niet duidelijk uitgaan van de vermelding in Leviticus 25, dat dan 

pas de eerste cyclus begint en dat zij daarentegen aan twee andere tradities de voorrang geven. In de 

Joodse traditie is volgens de Babylonische Talmoed de datum van Ezechiël 40:1 het zeventiende 

jubeljaar sinds de Israëlieten het land Kanaän binnengingen. (Zie Studiebijbel Oude Testament, deel 

4, Excurs 1, Chronologie). Dit past precies bij Leviticus 25 en een intocht rond 1400 voor Christus. 

M.J. Paul 

 

‘Wake Up’ [2]  

Foute berekening 

De Waarheidsvriend 21 januari 2015, 14-15 

 

Als het over jaartallen gaat, staat het boek ‘Wake Up!’ van Lamm en Vanbeckevoort vol met 

verrassende overeenkomsten. Wie echter even nadenkt, ziet veel problemen. 

Het hoofdstuk over Gods vaste tijden vervolgt met de vermelding dat de profeet Ezechiël 390 dagen 

op zijn linkerzijde moest liggen en 40 dagen op zijn rechterzijde (Ezech. 4). Bij elkaar opgeteld zijn dat 

430 dagen, symbool van 430 jaren. Na 70 jaar ballingschap bleef voor Israël nog 360 jaar over. Wie 

dat vermenigvuldigt met 7, het getal dat diverse malen in Leviticus genoemd wordt als strafmaat, 

komt op 2520 jaar. De terugkeer van Israël in het beloofde land was vanaf 537 v.Chr. Wie hier 2520 

jaar bij optelt en rekening houdt met de afwijkende kalenders, komt uit in 1948, het jaartal van de 

stichting van de staat Israël. Wat moeten we daarmee? Het boek Wake Up! staat vol met 

verrassende overeenkomsten, maar wie even nadenkt, ziet veel problemen. Hoe konden de 

tijdgenoten van Ezechiël ooit denken aan de genoemde vermenigvuldigingsfactor? En wat helemaal 

vreemd is: waarom gold die factor niet voor de periode van de ballingschap, maar pas daarna? Het is 

jammer en kwalijk dat het boek niet ingaat op de vele bezwaren die aan dergelijke berekeningen 

kleven. 

Bloedrode manen 

Daarna komt een wonderlijk verhaal over bloedrode manen, gebaseerd op gegevens van de NASA, 

en gepubliceerd door Mark Biltz. In 2014 en 2015 zijn er vier volledige maansverduisteringen, die 

bovendien gelijk vallen met Pesach en het Loofhuttenfeest. Een dergelijke ‘tetrade’ op exact de 



Bijbelse feesten komt in de hele 21e eeuw alleen maar voor in de jaren 2014-2015, aldus de auteurs. 

Helaas klopt deze informatie niet en heeft Biltz zich vergist. De bloedrode manen zijn niet overal te 

zien en op de genoemde data in ieder geval niet in Jeruzalem. Danny R. Faulkner gaat op de website 

van ‘Answers in Genesis’ ook in op de genoemde verschijnselen 

(http://www.answersingenesis.org/articles/2013/07/12/lunar-eclipses-cause-blood-moons). Hij laat 

tabellen zien en oordeelt dat de genoemde verschijnselen lang niet zo uitzonderlijk zijn als gedacht. 

Tevens wijst hij erop dat de Bijbelse passages over het verduisteren van de zon en de maan in 

apocalyptische termen spreken. De genoemde verduisteringen zijn interessant, maar vallen 

nauwelijks op.  

Kerk en Israël 

Hoofdstuk 4 beschrijft het uiteengroeien van Kerk en Israël.  De auteurs geven schokkende 

voorbeelden van uitspraken uit de vroege kerk en zij wijzen de vervangingstheologie grondig af.   

Op de synode van Elvira werd het verboden om een maaltijd met een Jood te houden, te trouwen 

met een Jood, een Jood te zegenen en de sabbat nog te vieren. Ook de beslissingen van keizer 

Constantijn zijn aangrijpend. Ik wil niets afdoen van de ernst van de uitspraken, waardoor Joden in 

een uitzonderingspositie geplaatst werden. Helaas werden afwijkende data van feestdagen 

vastgesteld (o.a. op het concilie van Nicea). Maar de vraag rijst toch wel: waarom zou de Kerk dit 

gedaan hebben? Dit was echt niet alleen Grieks in plaats van Joods denken, of vervangingstheologie. 

Er lagen concrete problemen aan ten grondslag, maar de auteurs lijken dat niet te beseffen. 

Overigens is het onjuist dat Hiëronymus een zoon van Eusebius was; dat blijkt alleen al uit de 

vermelde jaartallen. De citaten van Luther zijn afschuwelijk en helaas hebben later de Nazi’s zich op 

hem kunnen beroepen. 

Grieks 

De auteurs noemen grote tegenstellingen tussen het Griekse en het Joodse denken. Globaal 

gesproken streeft de Griek er naar zoveel mogelijk over God te weten, terwijl de Jood God wil 

kennen in alle aspecten van het leven. De Griek wil filosoferen en de Jood wil het geloof doen, want 

op het doen volgt het leren kennen. Het zijn boeiende pagina’s, maar de tegenstellingen zijn wel te 

zwart-wit. En als ik de auteurs een spiegel mag voorhouden: waarom is de opzet van het boek Wake 

Up! zo Grieks, terwijl juist de Hebreeuwse benadering aanbevolen wordt? 

Zeven feesten 

Hoofdstuk 5 gaat over Gods plan dat in zeven feesten verborgen is. Dit is het grootste hoofdstuk van 

het boek. Het is lastig te vernemen dat er twee kalenders zijn: de kalender die nu nog steeds in Israël 

gebruikt wordt, waarbij een jaar twaalf manen van 28 dagen heeft, en eens in de drie jaar aangevuld 

wordt met een extra maan. Volgens de auteurs gaan de profeten echter uit van een kalender van 360 

dagen. 

Het boek Wake Up! benadrukt dat de feesten van de HEERE zijn, en dus niet van de Joden (Lev. 23:4). 

Als extra argument wordt aangevoerd dat de feesten ook al in Genesis gevierd werden. Abraham en 

Jakob zouden het Loofhuttenfeest en de Grote Verzoendag gevierd hebben. Dit roept de vraag op: 

Moest Abraham vooraf de woestijntocht van Israël herdenken? Er zijn nog meer historische 

bijzonderheden die voor de bijbellezer nieuw zijn: De binding van Izak vond op precies op dezelfde 

kalenderdag plaats als de kruisiging van Jezus Christus, namelijk op 14 Nisan. En op 15 Nisan werden 

Sodom en Gomorra vernietigd, en werd Daniël in de leeuwenkuil gegooid. Deze informatie komt uit 

http://www.answersingenesis.org/articles/2013/07/12/lunar-eclipses-cause-blood-moons


het pseudepigrafische geschriften als Jubileeën, waarvan in het vorige artikel reeds gezegd is dat 

deze informatie niet historisch is. We kunnen ons beter houden aan de bijbelse uitleg van de 

betekenis van de feesten. 

Lamm en Vanbeckevoort beroepen zich op Kolossenzen 2:16-17 over de schaduwen van wat komen 

moest, terwijl de werkelijkheid Christus is. Zij menen dat de schaduwen ook betrekking hebben op de 

chronologie. In feite vormt dit de kern van hun denken over de feesten. De zeven feesten zijn: eerst 

de drie voorjaarsfeesten Pesach, Ongezuurde Broden en het Eerstelingfeest, dan het Wekenfeest en 

daarna de drie najaarsfeesten: Bazuinenfeest, Grote Verzoendag en Loofhuttenfeest. 

Pinksterfeest 

Het Wekenfeest volgt 49 dagen naar het Feest van de Eerstelingen. Het Griekse woord ‘Pinksteren’ is 

afgeleid van het getal 50. De auteurs geven aandacht aan de betekenis als oogstfeest, maar richten 

zich vooral op het feit dat God bij de Sinai Zijn Tora gaf, zeven weken na de uittocht uit Egypte. Zij 

zien veel parallellen tussen dat eerste Pinksterfeest bij de berg Sinai en het eerste Pinksterfeest na de 

Hemelvaart  van Jezus Christus. Ook verderop verbinden de auteurs het Wekenfeest steeds weer met 

de wetgeving aan de Sinai. Zij verwarren echter een paar zaken. In de eerste plaats klopt de 

berekening niet. De wetgeving was geen 50 dagen na de uittocht, maar ruim twee maanden later (zie 

Exod. 19:1, 11). In de tweede plaats werd bij de Sinai het Wekenfeest ingesteld (Exod. 23:16), en het 

is onjuist met Jubileeën te veronderstellen dat dit al eerder het geval was. Ten derde is de 

voornaamste betekenis van dit feest de relatie met oogst. Pas in later tijd is in het Jodendom de 

verbinding met de Wetgeving gelegd. Die uitbreiding is op zich geen probleem, maar dan moeten we 

niet doen alsof dit Gods Profetische Kalender is. 

Bazuinenfeest 

Wat de najaarsfeesten betreft, menen de auteurs dat Jezus Christus het Bazuinenfeest, de Grote 

Verzoendag en het Loofhuttenfeest in die volgorde en op die exacte kalenderdagen zal vervullen.  

Het Bazuinenfeest staat niet op de christelijke kalender, maar is een van de meest hoopvolle feesten 

voor de gelovigen van de 21e eeuw. Het is immers het eerstvolgende feest dat binnenkort op Gods 

Kalender in vervulling zal gaan, ‘zodat we hoogstens nog enkele repetities te gaan hebben om ons 

voor te bereiden op die grote dag’ (p. 302). Het Bazuinenfeest  vangt aan bij het zichtbaar worden 

van de nieuwe maan. Dat is het moment dat het eerst dunne maanstreepje te zien is. Vandaar deze 

maan op de voorkant van het boek. 

 

‘Wake Up’ [3, Slot]  

Belangrijke oproep 

De Waarheidsvriend 6 februari 2015, 16-17 

 

De auteurs van het boek Wake Up! verwachten dat Jezus op dat feest zal terugkomen uit de hemel 

om Zijn gemeente te halen. In tegenstelling met de opvatting in de meeste kerken verwachten de 

auteurs nog veel gebeurtenissen daarna.  

Na het Bazuinenfeest volgen nog twee andere najaarsfeesten: de Grote Verzoendag en het 

Loofhuttenfeest. De visie van Lamm en Vanbeckevoort dat er na de wederkomst nog meer 



gebeurtenissen zullen volgen, komt overeen met de toekomstverwachting zoals die in bepaalde 

evangelische kringen gangbaar is (ook bij het Zoeklicht), maar dat wordt hier op een andere manier 

onderbouwd. Voor alle duidelijkheid: in deze bespreking ga ik alleen in op de specifieke redeneringen 

van het boek Wake Up!. Er valt uiteraard veel te zeggen over de opname van de gemeente, de grote 

verdrukking, het duizendjarig vrederijk, de bekering van Israël, de antichrist en de bruiloft van het 

Lam, maar de bespreking van die onderwerpen valt buiten het kader van deze drie artikelen. Wie 

hierover meer wil lezen, kan terecht in prof. J. Hoek, Hoop op God: Eschatologische verwachting 

(Boekencentrum, 2004). 

Kerstfeest  

De auteurs menen dat het Kerstfeest onder invloed van heidense tradities vastgesteld is op 25 

december. Er lijken nog meer heidense invloeden te zijn. Jezus kan nooit in een stal geboren zijn, 

want die plaats zou in strijd zijn met de Joodse reinigingsregels. De auteurs kiezen er voor dat Jezus 

tijdens het Loofhuttenfeest geboren is, en wel op de eerste dag van het feest. Op de achtste dag van 

het feest werd Hij besneden. Hij werd niet in een voerbak voor dieren gelegd, maar in een broodbak, 

waarin doeken lagen om het brood vers te houden. Het advies aan de lezer luidt: ‘Mocht u thuis een 

kerststal hebben dan kunt u deze wellicht nog veranderen in een loofhut’. 

 

Systeemdwang 

Ik hoop dat de lezer doorheeft dat hier de ene traditie ingewisseld wordt voor een andere, zonder 

duidelijke argumenten. Het valt zeker niet uit te sluiten dat Jezus in het najaar geboren is tijdens een 

van de feesten, maar de Bijbel legt geen enkel verband. Het lijkt mij systeemdwang van de auteurs 

om de hoogtepunten van de heilsgeschiedenis allemaal te verbinden met feestdata. Het is 

onduidelijk welk heidens feest op 25 december gevierd zou zijn. De invloed van keizer Constantijn op 

deze datum is ook niet aantoonbaar. Inhoudelijk is het onbekend (en dus onwaarschijnlijk) dat het 

Griekse woord (of het Hebreeuwse origineel) ooit voor een broodbak gebruikt werd. Het is ook niet 

waar dat een stal als geboorteplaats in strijd zou zijn met de reinigingsregels. Daarom is het te 

wensen dat de auteurs hun twijfelachtige stellingname wat grondiger documenteren en niet slechts 

verwijzen naar de betekenis van ‘Bethlehem’ als ‘broodhuis’.  

Huwelijksritueel 

De auteurs behandelen in hoofdstuk 6 het Joodse huwelijksritueel. Dit lijkt op het eerste gezicht een 

cultureel verhaal, maar de auteurs verzekeren dat dit een goddelijke blauwdruk is met een grote 

profetische waarde, die andere bijbelse patronen bevestigt. Niet alle rituelen zijn te vinden in de 

moderne Joodse bruiloft, want daar wordt enigszins afgeweken van de oorspronkelijke Hebreeuwse 

huwelijksgebruiken.  

Het is een boeiend hoofdstuk waarin allerlei overeenkomsten gesignaleerd worden. De lezer is dan 

wel benieuwd naar de oorsprong van deze gebruiken. Zijn ze pas in het latere Jodendom ontstaan of 

al ouder? Hierover wordt niets gezegd. Welke afwijkingen zijn ontstaan en wat de verschillende 

lokale tradities zijn, wordt ook niet duidelijk. Dat betekent dat de kritische lezer vanaf de eerste 

bladzijde van dit hoofdstuk het gevoel krijgt dat de boeiende overeenkomsten tegelijk beslissend zijn 

voor de keuze van de rituelen. Het lijkt op een cirkelredenering. De enige bronvermelding bij de vele 

rituelen is een boek van Goodman en de meeste lezers kunnen dat niet raadplegen. In zijn 

algemeenheid geldt: hoe gezaghebbend zijn frappante overeenkomsten? Welke zeggingskracht 

hebben die voor ons? 



Het slothoofdstuk in de papieren uitgave gaat over de verbonden, die duidelijk onderscheiden 

moeten worden van een testament. Daarbij worden onderscheiden: Bloedverbond, Zoutverbond, 

Sandaalverbond en Huwelijksverbond. De ruimte ontbreekt om hierop en op de vele zaken in te gaan 

die terloops in het boek genoemd worden, zoals de kinderdoop. Dergelijke terloopse opmerkingen 

roepen bewondering of kritiek op bij de lezer, maar ze ontberen meestal een duidelijke 

onderbouwing. 

Nuttige inzichten 

Tijdens het lezen van het boek Wake Up stootte ik meer dan eens op nuttige inzichten. Dit betreft 

bijvoorbeeld de verwarring die er in het Nederlands is bij het woordje ‘wet’. Veel christenen menen 

‘vrij’ te zijn en niet meer met de wet te maken te hebben. Maar de Tora (het onderricht van de 

eerste Bijbelboeken) en de waarschuwingen van Paulus tegen wetticisme mogen niet verward 

worden. Ook de waarschuwingen tegen ‘goedkope genade’ zijn terecht. Helaas denken veel 

christenen dat God toch wel vergeeft. Van belang is niet alleen de eenmalige vergeving van zonden 

van het verleden, maar ook de dagelijkse omgang met God en het leven in dankbaarheid. Ook vanuit 

de Grote Verzoendag zijn nuttige lijnen te trekken naar onze situatie. En uiteraard is de oproep 

waakzaam te zijn ook van groot belang. 

Onbekende informatie 

De strekking van het boek is: er zijn veel parallelle patronen aan te wijzen. Die betreffen de feesten in 

Israël, de uittocht uit Egypte met wetgeving, de ceremoniën in de tabernakel, de gebeurtenissen in 

de week van de kruisiging, de verzoening en de Joodse bruiloft. Alle lijnen wijzen naar het begin van 

de maand Tisjri. De verwachting is dan ook dat Jezus op die maand Zijn Gemeente komt halen en dat 

daarna de laatste gebeurtenissen plaatsvinden, zoals de zevenjarige verdrukking op aarde. 

Het boek Wake Up! Is spannend geschreven en de grote hoeveelheid onbekende informatie roept de 

vraag op: Waarom horen wij hierover niets in onze kerken? Behalve de reeds genoemde oorzaken 

heeft dat ook te maken met het feit dat er erg veel buitenbijbelse informatie verschaft wordt.  

 

Bijbelteksten 

De werkwijze van de auteurs begint niet bij de Bijbelteksten, maar bij allerlei andere zaken. Vanuit de 

onderwerpen en schema’s komen allerlei Bijbelteksten wel ter sprake, maar ze krijgen geen van alle 

een grondige bespreking. De lezer moet het doen met de belofte van de auteurs dat de 

samenhangen op den duur wel duidelijk zullen worden. Inderdaad is dat het geval, maar in deze 

artikelen heb ik meermalen laten zien dat de aangevoerde feiten niet juist zijn. Hoe geloofwaardig is 

dan de uiteindelijke constructie? 

Het is met teleurstelling dat ik deze zinnen schrijf. Het is veel beter om bij de Bijbel te beginnen en 

daarna de joodse en christelijke tradities te onderzoeken en te toetsen. Het is echt riskant om het 

andersom te doen.  

 

Wederkomst 

En hoe zit het met de conclusie dat de Wederkomst heel dichtbij kan zijn? Met die conclusie ben ik 

van harte eens. Naar mijn overtuiging wijzen ‘de tekenen der tijden’ in die richting, met name de 

wereldwijde verkondiging van het Evangelie en gebeurtenissen met Israël. Daarom hoop ik dat wij de 

oproep om wakker te worden ter harte zullen nemen. Ook hoop ik dat onze predikanten leerdiensten 

zullen houden over allerlei onderwerpen die met de eindtijd en wederkomst te maken hebben. Niet 



om daarover het laatste woord te spreken, maar om de gemeente toe te rusten en uit te laten zien. 

Als dat niet gebeurt, vullen twijfelachtige boeken de ontstane leemte. En als berekeningen niet 

kloppen, keren velen zich af van dit belangrijke onderwerp. 

M.J. Paul 

Arno Lamm en Emile-André Vanbeckevoort, Wake Up! Gods profetische kalender in tijdslijnen en 
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