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De zeventig Jaarweken vormen de belangrijkste 
sleutel bij het bestuderen van de profetieën. Daar-
in gaat het over Daniëls volk en de stad Jeruzalem. 
Immers, de gemeente was er nog niet toen Daniël 
deze openbaring kreeg (Ef. 1:4). Deze openbaring 
is een sterk bewijs dat het profetisch Woord een 
vast en betrouwbaar Woord is. Dit in tegenstelling 
tot allerlei occulte waarzeggers, die gezichten krij-
gen van allerlei onreine leugengeesten. Daar waren 
er in Daniëls tijd ook al veel van! Profetie is echter 
geen waarzeggerij, maar voorzegging. Petrus zegt: 
“want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van 
een mens, maar, door de heilige Geest gedreven, heb-
ben mensen van Godswege gesproken” (2 Petr. 1:21).
 
De profetie over de zeventig Jaarweken is groten-
deels tot in alle details vervuld in de negenenzestig 
Jaarweken. De laatste Jaarweek zal vervuld worden 
tijdens de Grote Verdrukking (vers 27). In deze 
studie zullen wij dat kort en duidelijk bespreken. 
Belangrijk is dat we begrijpen dat er een onder-
breking in de profetie is. De gemeente is tussen 
de 69e en 70e Jaarweek geplaatst. Nadat de Here 
de gemeente heeft thuis gebracht, kan de laatste 
Jaarweek beginnen (Joh. 14:1-3). Over de vervul-
ling van die periode lezen we in Openbaring 6-19. 
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1 In het eerste jaar van Darius, de zoon van Ahas-
veros, uit het geslacht der Meden, die koning gewor-
den was over het koninkrijk der Chaldeeën – 2  in 
het eerste jaar van zijn koningschap lette ik, Daniël, 
in de boeken op het getal van de jaren, waarover het 
woord des HEREN tot de profeet Jeremia gekomen 

was, dat Hij over de puinhopen van Jeruzalem zeven-
tig jaar zou doen verlopen.

De Meden en Perzen hadden het Babylonische rijk 
veroverd. De koning over het koninkrijk der Chal-
deeën was Darius. Tijdens zijn koningschap werd 
Daniël in de leeuwenkuil geworpen, door jaloezie 
van medebestuurders, die hem op een listige wijze 
wisten aan te klagen bij de koning (zie hoofdstuk 
6). We weten niet zeker of Daniël deze profetie 
toen al had ontvangen. Daniël was zeer geliefd bij 
de koning en stond in hoog aanzien bij hem (6:29). 
Hij behoorde zelfs tot de drie rijksbestuurders van 
het koninkrijk (6:3). Toen Daniël deze openbaring 
kreeg, was hij al een oude man.

Daniël was een profeet en kende de Schriften. Hij 
kreeg niet alleen openbaringen van God, maar 
deed ook moeite om de Schriften te onderzoeken 
en daaruit te leren. Zo was Daniël ook bekend met 
de profetieën van Jeremia. Hij moet daarom wel 
geweten hebben dat er elk moment iets kon gebeu-
ren, want het Babylonische rijk was ingenomen 
door het rijk van de Meden en de Perzen. God had 
tenslotte beloofd dat Hij het volk na zeventig jaar 
ballingschap zou terugbrengen naar Jeruzalem. 
Die periode was zo ongeveer verstreken: 

 •  “…Deze volken nu zullen de koning 
van Babel dienstbaar zijn zeventig ja-
ren; maar na verloop van zeventig jaren 
zal Ik aan de koning van Babel en dit volk, 
luidt het woord des HEREN, hun onge-
rechtigheid bezoeken, ook aan het land der 
Chaldeeën, en Ik zal dat tot eeuwige woes-
tenijen maken” (Jer. 25:11-13).

 •  “…als voor Babel zeventig jaren voor-
bij zullen zijn, dan zal Ik naar u om-
zien en mijn heilrijk woord aan u in ver-
vulling doen gaan door u naar deze plaats 
terug te brengen” (Jer. 29:10).
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Het Babylonische rijk was voorbij. Dit gedeelte van 
de profetie was vervuld. Daniël geloofde ook in de 
terugkeer en het herstel van Jeruzalem, zoals de 
profeet Jeremia had voorzegd. Dit zette hem ertoe 
aan om schuldbelijdenis namens het volk te doen, 
want daarin ligt de verlossing (Jer. 29:12-14).

'DQLsO�GRHW�VFKXOGEHOLMGHQLV

3 En ik richtte mijn aangezicht tot de Here God om 
te bidden en te smeken, in vasten en in zak en as. 
4 En ik bad tot de HERE, mijn God, en 
deed schuldbelijdenis en zeide: Ach Here, 
Gij grote en geduchte God, die vasthoudt 
aan het verbond en de goedertierenheid je-
gens hen die U liefhebben en uw geboden 
bewaren; 5 wij hebben gezondigd en mis-
dreven, wij hebben goddeloos gehandeld en 
zijn wederspannig geweest; wij zijn afge-
weken van uw geboden en van uw veror-
deningen, 6 en wij hebben niet geluisterd 
naar uw knechten, de profeten, die in uw 
naam gesproken hebben tot onze koningen, 
onze vorsten en onze vaderen, en tot het 
ganse volk des lands. 7 Bij U, Here, is de 
gerechtigheid, maar bij ons een beschaamd 
gelaat, gelijk heden ten dage, bij de man-
nen van Juda, de inwoners van Jeruzalem en bij ge-
heel Israël, bij hen die dichtbij en die veraf wonen in 
al de landen waarheen Gij hen hebt verstoten om de 
ontrouw die zij jegens U hebben gepleegd. 8 HERE, 
bij ons is een beschaamd gelaat, bij onze koningen, 
onze vorsten en onze vaderen, want wij hebben tegen 
U gezondigd. 9 Bij de Here, onze God, is barmhar-
tigheid en vergeving, hoewel wij tegen Hem weder-
spannig zijn geweest, 10 niet geluisterd hebben naar 
de stem van de HERE, onze God, en niet gewandeld 
hebben naar de wetten die Hij ons gegeven heeft door 
de dienst van zijn knechten, de profeten. 11 Ja, geheel 
Israël heeft uw wet overtreden en is afgeweken door 
niet te luisteren naar uw stem. Daarom is over ons 
uitgestort de met een eed bekrachtigde vloek, welke 
geschreven staat in de wet van Mozes, de knecht Gods, 
want wij hebben tegen Hem gezondigd. 12 En Hij 
heeft de woorden bevestigd, die Hij gesproken had 

over ons en over onze regeerders, die ons bestuurden, 
door zulk een groot onheil over ons te brengen, als er 
nergens geweest is onder de ganse hemel, behalve in 
Jeruzalem. 13 Zoals geschreven staat in de wet van 
Mozes, is al dit onheil over ons gekomen, en wij heb-
ben de HERE, onze God, niet vermurwd door ons te 
bekeren van onze ongerechtigheden en acht te slaan 
op uw waarheid. 14 Daarom was de HERE wakker 
om het onheil over ons te brengen; want de HERE, 
onze God, is rechtvaardig in al de werken die Hij 
doet, maar wij hebben niet geluisterd naar zijn stem.

Ger de Koning zegt in zijn verklaring op het boek 
Daniël, blz. 151: “Zij die geestelijk zijn, gaan 
voorop als het om belijdenis (van zonde) gaat. Zij 
voelen beter dan anderen aan hoezeer God oneer is 
aangedaan door Zijn volk. Dat maakt van de pro-
feet een voorbidder”.

Als getrouwe dienstknecht ging Daniël voor het 
zondige volk in gebed tot God. In zijn gebed prees 
hij de God van Israël voor Zijn grootheid, barmhar-
tigheid en vergevingsgezindheid. Ook deed hij na-
mens het volk schuldbelijdenis, omdat zij niet naar 
de stem van God hadden geluisterd en de profeten 
en de wetten niet hadden gehoorzaamd. Als bemin-
de man van God wist hij dat Israëls God een God is 
die Zich door oprechte gebeden en smeken laat ver-
bidden. Daarom werd Daniël één met zijn volk en 
ging hij schuldbelijdenis doen, zodat er verlossing 

Daniël doet schuldbelijdenis en smeekt God om vergeving voor zijn volk.
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kon komen. In alle nederigheid beleed hij dat God 
rechtvaardig had gehandeld, vanwege de zonde die 
zij hadden misdreven (vgl. dit met Neh. 1:1-11).

%HNHULQJ�LV�HHQPDOLJ

Bekering en wedergeboorte zijn eenmalig, dit ge-
beurde toen we tot geloof kwamen en onze zon-
den beleden. Daarna wil de Heilige Geest meer in 
ons worden. Oude, slechte gewoontes moeten met 
Hem gekruisigd worden (Gal. 5:24). We noemen 
dat ook wel snoeien (Joh. 15:1-8), zodat er een le-
ven door de Geest komt, i.p.v. door het vlees. Pau-
lus zegt: “En bedrinkt u niet aan wijn, waarin ban-
deloosheid is, maar wordt vervuld met de Geest” 
(Ef. 5:18). Dan wordt ons leven voor de Here een 
heilig en welgevallig offer. Dit is onze redelijke ere-
dienst (Rom. 12:1). We gaan dan vrucht dragen 
(Gal. 5:22) en na verloop van tijd veel vrucht dra-
gen. Dat is Gods doel met de wedergeboren chris-
ten: “Maar gij geheel anders: gij hebt Christus leren 
kennen” (Ef. 4:20). In gebed mogen we de Here 
vragen, dat Hij het willen en het werken in ons zal 
bewerken (Fil. 2:13), want zonder Hem kunnen 
wij niets doen (Joh. 15:1-8). 
We behoren ook voor onze medebroeders en zus-
ters te bidden. Daniël is daar een goed voorbeeld 
van. Paulus zegt in zijn onderwijs over de wapen-
rusting Gods: “En bidt daarbij met aanhoudend 
bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, 
daartoe wakende met alle volharding en smeking 
voor alle heiligen; ook voor mij, dat mij bij het 
openen van mijn mond het woord geschonken worde, 
om vrijmoedig het geheimenis van het evangelie be-
kend te maken” (Ef. 6:18,19).

'DQLsO�VPHHNW�RP�YHUJHYLQJ

15  Nu dan, Here, onze God, die uw volk uit het 
land Egypte hebt geleid met een sterke hand en U 
een naam hebt gemaakt, gelijk heden ten dage, – wij 
hebben gezondigd, wij hebben goddeloos gehandeld. 
16 Here, mogen naar al uw gerechtigheid uw toorn 
en uw grimmigheid zich toch afwenden van uw stad 
Jeruzalem, uw heilige berg; want om onze zonden en 

om de ongerechtigheden onzer vaderen zijn Jeruza-
lem en uw volk tot een smaad geworden voor allen 
om ons heen. 17  Nu dan, hoor, o onze God, naar 
het gebed van uw knecht en naar zijn smeking en 
doe uw aangezicht lichten over uw verwoest heilig-
dom, – om des Heren wil. 18 Neig, mijn God, uw oor 
en hoor; open uw ogen en zie onze verwoestingen en 
de stad waarover uw naam is uitgeroepen; want niet 
op grond van onze gerechtigheden storten wij onze 
smeekbeden voor U uit, maar op grond van uw grote 
barmhartigheden. 19 O Here, hoor! o Here, vergeef! 
O Here, merk op! Treed handelend op; toef niet om 
uwszelfswil, mijn God, want uw naam is uitgeroepen 
over uw stad en over uw volk. 

God heeft Zijn volk destijds uit Egypte geleid. Zij 
waren daar in ballingschap geweest vanwege hun 
ongehoorzaamheid (Lev. 26:27-34). Ongetwijfeld 
is er bekering en berouw aan vooraf gegaan, voor-
dat God Mozes en Zijn volk naar Israël bracht (Ex. 
3:1-10). 

Ondanks alle oordelen bleef God Zijn volk trouw. 
Dit zal Hij blijven doen, totdat Jezus komt (Matt. 
24:34). Zo heeft Ds. Henk Schouten gezegd*: 
“Zoals de brandende braambos brandde zonder 
verteerd te worden, zo brandt Israël op het altaar 
van de wereld, zonder te verbranden. Dat is Gods 
zorg”. Zie Ex. 3:2, de verschijning van de Engel 
des Heren aan Mozes. 
Daniël smeekte bij God om vergeving en vroeg 
Hem Zijn ogen te openen over het verwoeste Je-
ruzalem, waar eens de tempel stond (vgl. Ps. 80:4; 
Jes. 62:7). De profeet wist dat de straf van God 
over het volk terecht was. Maar hij beriep zich op 
Zijn barmhartigheid en genade! 
Daniël kende de Schriften en wist dat de voorzeg-
de zeventig jaar van de Babylonische overheersing 
zo ongeveer waren verstreken (Jer. 29:10). De pro-
fetieën uit Jeremia gaven hem moed en vertrouwen 
om God te verbidden!

*Ds. Henk Schouten: “De zeventig Jaarweken, de sleutel tot 
de profetieën”, blz. 69.
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'DQLsO�NULMJW�DQWZRRUG

20  Terwijl ik nog sprak en bad en mijn zonde en 
de zonde van mijn volk Israël beleed, en mijn sme-
king over de heilige berg mijns Gods uitstortte voor de 
HERE, mijn God, – 21 terwijl ik nog sprak in het 
gebed, kwam de man Gabriël, die ik tevoren gezien 
had in het gezicht, in ijlende vlucht tot vlak bij mij 
op de tijd van het avondo"er. 22 En hij begon mij 
te onderrichten en sprak met mij en zeide: Daniël, 
nu ben ik uitgegaan om u een klaar inzicht te geven. 
23 Bij het begin van uw smeekbede is er een woord 
uitgegaan, en ik ben gekomen om het u mede te delen, 
want gij zijt zeer bemind. Let dus op het woord en sla 
acht op het gezicht.

Terwijl Daniël nog aan het bidden en smeken was, 
verscheen hem plotseling de engel Gabriël, die ook 
al eerder aan hem was verschenen (8:16-19). Deze 
begon Daniël te onderrichten over de zeventig Jaar-
weken. Het zal voor hem wel even moeilijk zijn 
geweest, dat God na zeventig jaar ballingschap nog 
niet klaar was met Zijn volk. Daar zouden nog eens 

zeventig Jaarweken voor nodig zijn. Dat is 70 x 7 
jaar! Hierover straks meer.

Daniël werd door de engel zeer bemind genoemd. 
Hij was een oprechte profeet, die door allerlei be-

proevingen en verdrukkingen God trouw was ge-
bleven. Daarom kon God hem bijzondere dingen 
toevertrouwen, namelijk Gods plan met Israël en de 
volken en in bijzonder met Zijn volk in de eindtijd.

*DEULsO��HHQ�ELM]RQGHUH�HQJHO

De naam van de aartsengel Gabriël betekent: 
“sterke man van de sterke God”. Deze engel ver-
scheen ook aan de maagd Maria, om de geboorte 
van Jezus aan te kondigen: “En zie, gij zult zwan-
ger worden en een zoon baren, en gij zult Hem de 
naam Jezus geven. Deze zal groot zijn en Zoon des 
Allerhoogsten genoemd worden, en de Here God zal 
Hem de troon van zijn vader David geven, en Hij zal 
als koning over het huis van Jakob heersen tot in eeu-
wigheid, en zijn koningschap zal geen einde nemen” 
(Luk. 1:31-33).

=HYHQWLJ�-DDUZHNHQ

24 Zeventig weken zijn bepaald over uw volk en uw 
heilige stad, om de overtreding te voleindigen, de zon-

de af te sluiten, de ongerechtigheid te 
verzoenen, en om eeuwige gerechtigheid 
te brengen, gezicht en profeet te bezege-
len en iets allerheiligst te zalven.

De profetie aangaande de zeventig 
Jaarweken is een periode waarin God 
tot Zijn doel zal komen, met Zijn volk 
en de stad Jeruzalem. Zeventig Jaarwe-
ken staat voor 70 x 7 jaar = 490 jaar.

Norbert Lieth verwijst in zijn ver-
klaring van de zeventig Jaarweken 
naar Dr. Roger Liebi*: “Het hier met 
‘Jaarweken’ vertaalde Hebreeuwse 
woord ‘Shavua’ hangt samen met het 

telwoord ‘Sheva’ (= ‘zeven’). Het heeft 
betrekking op een ‘eenheid van zeven’, of van da-
gen (= week) of van jaren (= Jaarweek). In onze 
context komt slechts de betekenis van ‘Jaarweek’ 
d.w.z. een ‘periode van zeven jaar’ in aanmerking”. 
 De bekende profetie-expert, Clarence Larkin, 

Gabriël onderricht Daniël, over de profetie van de zeventig Jaarweken.
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zegt**: “De uitdrukking ‘zeventig Jaarweken’ moet 
eigenlijk gelezen worden als ‘de zeventig zevens’. 
Of deze ‘zeven’ dagen, weken of jaren zijn, moet 
bepaald worden door de context”.

* Norbert Lieth: “profetie- kort en krachtig”, blz. 9. 
** Clarence Larkin: “Gods plan met de wereld”, blz. 106.

Gods doel met de Jaarweken is:

 •  Om de overtreding te voleindigen
 • De zonde af te sluiten
 •  Ongerechtigheid te verzoenen
 • En om eeuwige gerechtigheid te brengen
 • Gezicht en profeet te bezegelen
 • En iets allerheiligst te zalven

Hier staat in één vers heel veel. In het kort uitgelegd, 
komt het hier op neer. Israël zal na een periode 
van 490 jaar met God worden verzoend. Maar 
voordat Israël met God verzoend kan worden, zal 
daar eerst bekering aan vooraf moeten gaan (Hos. 
3:4,5). Ook voor Israël is Jezus de Bemiddelaar 
(Rom. 1:16). In Jesaja. 53:5,6 lezen we: “Maar 
om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze 
ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de 
vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen 
is ons genezing geworden. Wij allen dwaalden als 

schapen, wij wendden ons ieder 
naar zijn eigen weg, maar 
de HERE heeft ons aller 
ongerechtigheid op hem doen 
neerkomen”. Het bekeerde 
overblijfsel uit de Grote 
Verdrukking zal voor altijd 
met God verzoend blijven 
en ook hun nakomelingen 
in het Vrederijk (Jes. 60:21; 
Rom. 11:26). God heeft deze 
profetische beloften verzegeld. 
Zo ook de belofte over de 
herbouw van de tempel in 
het Duizendjarig rijk (Ezech. 
40-48). Met iets “allerheiligst 
te zalven”, wordt namelijk de 
Messiaanse tempel bedoeld.

Tijdens de bedeling van het Koninkrijk, zullen de 
heerlijke voorzeggingen uit Maleachi 4:2 in ver-
vulling gaan: “Maar voor u, die mijn naam vreest, 
zal de zon der gerechtigheid opgaan, en er zal gene-
zing zijn onder haar vleugelen; gij zult uitgaan en 
springen als kalveren uit de stal”.

=HYHQ�LV�KHW�JHWDO�YDQ�GH�YROKHLG

Zeven is een goddelijk getal. Het is het getal van 
de volheid, of volmaaktheid, zowel wat zegen als 
oordeel betreft. In het laatste Bijbelboek staan vele 
voorbeelden:

 • De zeven gemeenten (Openb. 2 en 3)
 •  De zeven beloften aan de zeven gemeenten 

(Openb. 2 en 3)
 • De zeven kandelaren (Openb. 1:12)
 • De zeven Geesten Gods (Openb. 4:5)
 • De zeven vurige fakkels (Openb. 4:5)
 •  De zeven engelen der gemeenten (Openb. 2 

en 3)
 • De zeven sterren (Openb. 1:20)
 •  De zeven horens en zeven ogen (Openb. 5:6)
 • De zeven donderslagen (Openb. 10:4)
 • De zeven zegels (Openb. 5:1)

De lijdende Knecht des Heren, doorboord als een weerloos lam op het kruis van Gol-
gotha. “Het bloed van Jezus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde” (1 Joh. 1:8).
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 • De zeven bazuinen (Openb. 8:6)
 •  De zeven schalen van gramschap (Openb. 

16:1)
 •  De zeven nieuwe dingen (Openb. 21 en 22)

Opmerkelijk is het antwoord toen de discipel Pe-
trus aan de Here Jezus vroeg: “hoeveel maal zal 
mijn broeder tegen mij zondigen en moet ik hem ver-
geven? Tot zevenmaal toe? Jezus zeide tot hem: Ik zeg 

u, niet tot zevenmaal toe, maar tot zeventig maal 
zevenmaal” (Matt. 18:21,22). Gods vergevings-
gezindheid is volkomen! Ook wij behoren steeds 
weer opnieuw te vergeven, als er in oprechtheid 
aan ons om vergeving wordt gevraagd. 

+RH�WH�YHUGHOHQ"

25 Weet dan en versta: vanaf het ogenblik, dat het 
woord uitging om Jeruzalem te herstellen en te her-
bouwen tot op een gezalfde, een vorst, zijn zeven we-
ken; en tweeënzestig weken lang zal het hersteld en 
herbouwd blijven, met plein en gracht, maar in de 
druk der tijden. 26 En na de tweeënzestig weken zal 
een gezalfde worden uitgeroeid, terwijl er niets tegen 
hem is; en het volk van een vorst die komen zal, zal 
de stad en het heiligdom te gronde richten, maar zijn 
einde zal zijn in de overstroming; en tot het einde toe 
zal er strijd zijn: verwoestingen, waartoe vast besloten 
is. 27 En hij zal het verbond voor velen zwaar maken, 
een week lang; in de helft van de week zal hij slachtof-
fer en spijso"er doen ophouden; en op een vleugel van 
gruwelen zal een verwoester komen, en wel tot aan 
de voleinding toe, en waartoe vast besloten is, dat zal 
zich uitstorten over wat woest is.

Hoe we de Jaarweken moeten verdelen, wordt in 
vers 25 t/m 27 uitgelegd. De telling van de zeven-
tig Jaarweken is begonnen bij de herbouw van Je-
ruzalem, in 445 v. Chr. en zal eindigen als Jezus 
wederkomt. Dan zal de Messias het Duizendjarig 
rijk gaan stichten en grondvesten (2:34,35). 
Hieronder wordt in vogelvlucht de Maranatha 
gedachte over de Jaarweken uitgelegd. Daarna be-
spreken we deze profetie kort en duidelijk. 

 • Herbouw van Jeruzalem 7  Jaarweken 
 •   Jeruzalem hersteld tot komst
  en verwerping van de Messias 62 jaarweken 
 • Tussentijd (genadetijd).
  Israël is terzijde gesteld, tot
  de opname van de gemeente                                           
 • De Grote Verdrukking,
  tijdens de antichrist 1  Jaarweek

   70 Jaarweken

=HYHQ�-DDUZHNHQ� ����MDDU

25a Weet dan en versta: vanaf het ogenblik, dat het 
woord uitging om Jeruzalem te herstellen en te herbou-
wen tot op een gezalfde, een vorst, zijn zeven weken.
 
Deze tekst lijkt aan te geven dat er maar zeven Jaar-
weken (49 jaar) zijn bepaald tot de komst van de 
Christus, de Gezalfde. Als we de geschiedenis na-
gaan, dan klopt dit niet. De Statenvertaling geeft 
dit Schriftgedeelte echter wel goed weer: “U moet 
weten en begrijpen: vanaf de tijd dat het woord uit-
gaat om te laten terugkeren en om Jeruzalem te her-
bouwen tot op Messias, de Vorst, verstrijken er zeven 
weken en tweeënzestig weken” ( HSV). 
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Alhoewel koning Kores het bevel gaf om de tem-
pel in Jeruzalem te herbouwen (535 v. Chr), be-
gint hier niet de telling van de Jaarweken (2 Kron. 
36:22,23; Ezra 1:2). Deze begon toen de Perzische 
koning Arthasasta Nehemia toestemming gaf Je-
ruzalem te herbouwen: vanaf het ogenblik, dat het 
woord uitging om Jeruzalem te herstellen en te her-
bouwen” (vers 25b). De telling van de Jaarweken 
begon om precies te zijn op 14 maart in het jaar 
445 v. Chr. Dat was de eerste dag, van de eerste 
Joodse maand Nisan: “In de maand Nisan, in het 
twintigste jaar van koning Artachsasta” (Neh. 2:1). 
De Here Jezus kwam als Messias op de 10e Nisan 
Jeruzalem binnen, dat was vijf dagen voor het Pa-
scha (Luk. 19:28-38; Joh. 12:12-18): “tot op Mes-
sias, de Vorst, verstrijken er zeven weken en tweeën-
zestig weken”.

'H�WHUXJNHHU�LQ�GULH�IDVHV�

In het jaar 535 v. Chr. mocht onder koning Kores 
de eerste groep Joden, onder leiding van Zerub-
babel, terugkeren naar Jeruzalem (Ezra 1 en 2). Er 
werd toen begonnen aan de herbouw van de tem-
pel. In 458 v. Chr. leidde Ezra de tweede terugkeer 
(Ezra 7). En in 445 v. Chr. kwam met Nehemia de 
derde groep terug en werd Jeruzalem herbouwd. 
Opmerkelijk is dat Nehemia, net als Daniël, na-
mens het volk zonden beleed aan God. Hij was 
zeer bedroefd hoe het met Jeruzalem en het volk 
was gesteld (Neh. 1). Daardoor gaf God de Per-
zische koning bewogenheid voor het hartzeer van 
Nehemia en stemde hij er mee in om hem naar 
Jeruzalem te zenden (Neh. 2:7).

7ZHHsQ]HVWLJ�-DDUZHNHQ� �����
MDDU

25b en tweeënzestig weken lang zal het hersteld en 
herbouwd blijven, met plein en gracht, maar in de 
druk der tijden. 

Dit is een lange periode geweest, waarin Jeruzalem 
in benauwde tijden hersteld en herbouwd bleef. 
Opmerkelijk is dat Maleachi de laatste profeet was 

tot Johannes de Doper. Israël heeft dus ongeveer 
400 jaar geen profeet gehad! 

26a En na de tweeënzestig weken zal een gezalfde 
worden uitgeroeid, terwijl er niets tegen hem is. 

Het gaat hier om de Here Jezus Die geen kwaad 
had gedaan, maar wel werd gekruisigd. Terwijl Pi-
latus zijn handen in onschuld waste (Matt. 27:23-
27). Dick zegt bij de inleiding: “Als de Joden het 
boek Daniël onder de profeten hadden gerekend, 
zou het dan niet voor de hand liggen dat zij Jezus 
Christus als de Messias erkennen moesten?”

26b en het volk van een vorst die komen zal, zal de 
stad en het heiligdom te gronde richten, maar zijn ein-
de zal zijn in de overstroming; en tot het einde toe zal 
er strijd zijn: verwoestingen, waartoe vast besloten is.

In het jaar 70 werd zowel Jeruzalem als de tem-
pel verwoest, door het leger van de Romein Titus. 
Deze vorst uit het Romeinse rijk was slechts een 
voorloper van de antichrist. 
In Lukas 19:41-44 lezen we dat de Here Jezus 
bedroefd is over de toekomst van Jeruzalem: “En 
toen Hij nog dichterbij gekomen was en de stad zag, 
weende Hij over haar,  en zeide: Och, of gij ook op 
deze dag verstondt wat tot uw vrede dient; maar 
thans is het verborgen voor uw ogen. Want er zullen 
dagen over u komen, waarin uw vijanden een 
bolwerk tegen u zullen opwerpen en u omsingelen 
en u van alle zijden in het nauw brengen, en zij zul-
len u en uw kinderen in u vertreden en zij zullen in 
u geen steen op de andere laten, omdat gij de tijd 
niet hebt opgemerkt, dat God naar u omzag”. 
Ook dit Schriftgedeelte is een sterk bewijs dat het 
profetisch Woord een vast en betrouwbaar Woord 
is (1 Tess. 5:20).

Na de verwoesting van Jeruzalem kwam er een 
tussenperiode, i.v.m. de bedeling van de gemeente 
(Openb. 2 en 3). Als die periode voorbij is, dat is 
na de opname, dan kan de 70e Jaarweek beginnen 
(vers 27; Matt. 24). De gemeente is tussen de 69e 
en 70e Jaarweek geplaatst en zal er tussenuit weg-
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genomen worden (Openb. 4:1). Dat deze huidige 
bedeling ten einde loopt, blijkt uit het feit dat Is-
raël weer als natie op de kaart staat en er al bijna 6 
miljoen Joden zijn teruggekeerd naar het Beloofde 
Land. De tijd is nabij! 
Totdat de Koning komt, blijven het turbulente tij-
den voor Israël. De Here Jezus heeft voorzegd: “en 
zij zullen vallen door de scherpte des zwaards en als 
gevangenen weggevoerd worden onder alle heidenen, 
en Jeruzalem zal door heidenen vertrapt worden, tot-
dat de tijden der heidenen zullen vervuld zijn” 
(Luk. 21:24). De tijden der heidenen vinden we 
terug in het statenbeeld uit Daniël 2 en in de vier 
dieren uit de volkenzee, uit Daniël 7. Deze periode 
was begonnen bij de Babylonische koning Nebu-
kadnessar (605 v. Chr). 

In de Bijbel heeft een profetisch jaar 360 dagen. 
Knappe rekenkoppen en profetie-experts hebben 
onderzocht en berekend dat de profetie over de ze-
ventig Jaarweken precies klopt, tot de kruisiging 
van de Gezalfde en de verwoesting van Jeruzalem in 
het jaar 70. Zo geloven wij ook stellig dat de laatste 
Jaarweek precies zoals het Woord voorzegd heeft, 
zal worden vervuld (Openb. 6-19). Wij geven in 
deze verklaring slechts een korte samenvatting op 
de zeventig Jaarweken. Voor een uitgebreide uitleg 
en berekening, verwijzen wij naar de verklaring op 
Daniël van br. J.W. Embregts, blz. 177-206. 

'H�ODDWVWH�-DDUZHHN� ���MDDU�

27 En hij zal het verbond voor velen zwaar maken, 
een week lang; in de helft van de week zal hij slachtof-
fer en spijso"er doen ophouden; en op een vleugel van 
gruwelen zal een verwoester komen, en wel tot aan 
de voleinding toe, en waartoe vast besloten is, dat zal 
zich uitstorten over wat woest is. 

De antichrist zal met Israël een verbond van ze-
ven jaar sluiten. De eerste drieënhalf jaar zullen de 
Joden ongestoord hun diensten in de herbouwde 
tempel kunnen verrichten. Ongetwijfeld zal de 
z.g. messias met goedlijkende oplossingen komen, 
om de problemen in het Midden-Oosten en het 
conflict met de Palestijnen op te lossen (8:25; Joh. 
5:43; Openb. 6:2). Het verbond zal echter een ver-
bond met de dood zijn, want na drieënhalf jaar zal 
blijken dat de vrede een leugen was (Jes. 28:15,18). 
Na het verbreken van het verbond is er nog slechts 
drieënhalf jaar te gaan tot het einde. Die korte tijd 
zal hij zich in de tempel gaan zetten en een gruwel 
der verwoesting oprichten. De tempel zal dan wor-
den ontheiligd. Paulus zegt over de tegenstander 
van Christus: “de zoon des verderfs, de tegenstander, 
die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van 
verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods 
zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is” 
(2 Tess. 2:3,4). 
De valse profeet zal de mensen op aarde verleiden 
om de antichrist (het beest) en zijn beeld te aan-
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bidden. Het is bijna niet voor te stellen, maar het 
beeld zal door de profeet een geest gegeven worden 
en de bewoners op aarde zullen het beeld moeten 
aanbidden (Openb. 13; vgl. Dan. 3). De periode 
dat de antichrist als dictator zal heersen, zal niet 
lang duren (Openb. 17:11), maar zal wel een enor-
me chaos en wetteloosheid op aarde brengen (2 
Tess. 2:3,7-11; 1 Joh. 3:4).

Dan zal er voor de Messiasbelijdende Joden en 
de bekeerden uit de volken een tijd van zware 
vervolging komen. De Here Jezus heeft daarover 
voorzegd: “Want er zal dan een grote verdruk-
king zijn, zoals er niet geweest is van het begin 
der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen 
zal. En indien die dagen niet ingekort werden, zou 
geen vlees behouden worden; doch ter wille van de 
uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort” 
(Matt. 24:21,22). Deze periode wordt in het 
Woord ook wel aangeduid met: 1260 dagen, 42 

maanden, of tijd, tijden en een halve tijd. Zie 7:25; 
12:7; Openb. 11:2; Openb. 12:6; Openb. 12:14; 
Openb. 13:5.

In de tabel op de vorige bladzijde komen we over-
eenkomsten tegen over de Grote Verdrukking, uit 
Daniël, Mattheüs 24 en Openbaring.
De profeten hadden geen zicht op de bedeling van 
de gemeente en daarom ook niet op de opname. 
Paulus noemt zowel de gemeente als de opname 
een geheimenis.

 •  “Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen 
zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen 
wij veranderd worden, in een ondeelbaar 
ogenblik”,… (1 Kor. 15:51,52).

 •  “Dit geheimenis is groot, doch ik spreek met 
het oog op Christus en [op] de gemeente” (Ef. 
5:32). Zie ook Ef. 1:4 en Rom. 8:29,30.

De bedeling van de gemeente is een tussentijd, sinds Pinksteren. Na de opname gaat God Israël met Zich verzoenen, tijdens 
de laatste Jaarweek. De gemeente is tussen de 69ste en 70ste Jaarweek geplaatst en zal er tussenuit weggenomen worden: de 
opname!
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Alle illustraties zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen alleen na schriftelijke toestemming worden gebruikt voor andere doeleinden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


