Daniël
‘vers voor vers’ UITLEG

Daniël 2:34-35 en 44-45:
“Hier keek u naar, totdat er, niet door mensenhanden, EEN STEEN werd afgehouwen. Die TROF DAT BEELD (uit
Nebukadnezar’s droom) aan zijn voeten van ijzer en leem, EN VERBRIJZELDE DIE... Maar de steen die het beeld getroffen
had, werd tot een grote berg (zijnde de Bruid/Bruidsgemeente van het Lam van God) en vulde de hele aarde.” …
“In de dagen van die koningen (ofwel: de regeringsleiders, die over Europa heersen in de antichristelijke tijd) zal de God van de
hemel echter een Koninkrijk doen opkomen dat voor eeuwig niet te gronde zal gaan en waarvan de heerschappij niet op een
ander volk zal overgaan. Het zal al die andere (aardse) koninkrijken verbrijzelen en tenietdoen,... De grote God heeft de koning laten weten wat er hierna geschieden zal. De droom is waar en de uitleg ervan betrouwbaar.”

Een studie van CJH Theys
(1903 – 1983)

NOOT A. Klein (van https://www.eindtijdbode.nl):
De Bijbelverzen zijn weliswaar omgezet naar de HSV-vertaling (soms met een gedeelte van de SV erbij vermeld), maar aan de oorspronkelijke (taalkundig wat oudere) tekst is weinig gewijzigd. Wel is er soms – hopelijk ter verduidelijking – door mij tekst toegevoegd in deze kleur
en dit lettertype.
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Gods openbaring aan Daniël van de 70 (jaar)weken
Deze openbaring die God aan Daniël heeft gegeven is de grootste profetie in Gods Bijbel. Wij zullen straks wel
zien waarom.
Laat mij u eerst de indeling van dit hoofdstuk geven: vers 1-2 vormen de inleiding; de verzen 3-19 bevatten het gebed van Daniël; waarna de verzen 20-27 komen, die de openbaring van de 70 weken inhouden.

De inleidende verzen
Vers 1-2, “In het eerste jaar van Darius, de zoon van Ahasveros, uit het geslacht van de Meden, die koning gemaakt was over het koninkrijk van de Chaldeeën, in het eerste jaar van zijn regering, merkte ik, Daniël, in de boeken het aantal jaren op waarover het woord van de HEERE tot de profeet Jeremia gekomen was: 70 jaar zouden
na de verwoesting van Jeruzalem voorbij moeten gaan (wijzend naar de 70-jarige Babylonische ballingschap – zie Jer. 25:8-14,
deze Bijbeltekst staat hieronder vermeld).”
De tijd die hier genoemd wordt, is het 1ste jaar van Darius, de Meder; dat was dus ± 538 voor Christus. Hij werd
toen koning gemaakt over het overwonnen gebied van de Chaldeeën onder de toen heersende koning der Meden
en Perzen, Kores, die Babylonië in 539 voor Christus had veroverd en daarbij Belsazar, de koning van Babel, had
gedood.
Wij zien hier, dat Daniël, die zelf een profeet was, ook de boeken van andere profeten bestudeerde. Dit geeft ons
te denken, als wij in deze dagen evangelisten zien die denken dat zij, omdat zij evangelisten zijn, het onderwijs van
een leraar niet meer nodig hebben! Er zijn echter heden ten dage gelukkig nog voorgangers, ouderlingen en diakenen in Pinksteren,1 die dieper willen komen en meer kennis willen verkrijgen van het Woord van God en van Zijn
eeuwig voornemen. Dan is er studie nodig van het Woord van God. U bent nooit uitgeleerd! Iedere keer ontdek
ik in de Bijbel,Gods Woord, weer iets anders! Als u dit Woord wil leren verstaan, moet u er iedere dag mee bezig
zijn en geen Bijbelstudie verzuimen. Laat u onderwijzen door de Heilige Geest. Velen snijden het Woord der Waarheid niet recht (zie 2 Tim. 2:15). Dit komt omdat zij, wat Gods Woord betreft, niet “volmaakt toegerust” zijn (zie 2
Tim. 3:16-17).
Gods Woord is alleen van toepassing op de levens van hen, die “in de rechtvaardigheid (Gods)” zijn. Men moet
eerst gekomen zijn tot het punt, waarop de Here Jezus Christus zijn/haar persoonlijke Heiland en Verlosser is geworden, wil Zijn Woord voor de mens tot een kompas in het leven strekken… God heeft Zijn Woord niet voor de
goddelozen gegeven; maar aan degenen die geloven. Wij, christenen, moeten voortdurend acht geven op en
studie maken van Gods Woord “totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart” (2 Petr. 1:19b);
met andere woorden: totdat Jezus wederkomt. Pas als wij Hem van aangezicht tot aangezicht zien, is studie op
aarde afgelopen. Daar in de hemel hebben wij niet meer te geloven, want dan zien wij het.
Daniël ontdekte in de profetieën van Jeremia, dat God 70 jaren had beschikt voor de ballingschap van Juda.
• “Daarom, zo zegt de HEERE van de legermachten: Omdat u niet naar Mijn woorden hebt geluisterd, zie, Ik ga
een boodschap zenden en Ik zal alle geslachten uit het noorden halen, spreekt de HEERE, en ook een boodschap zenden naar Nebukadrezar, de koning van Babel, Mijn dienaar. Ik zal hen over dit land brengen, over zijn
inwoners en over al deze volken rondom. Ik zal hen slaan met de ban en hen stellen tot een verschrikking, tot
een aanfluiting, en tot eeuwige puinhopen. Ik zal uit hun midden doen verdwijnen de stem van de vreugde, de
stem van de blijdschap, de stem van de bruidegom en de stem van de bruid, het geluid van de molenstenen en
het licht van de lamp. Dan zal heel dit land worden tot een puinhoop, tot een verschrikking. Deze volken zullen
de koning van Babel 70 jaar dienen. Maar het zal gebeuren wanneer de 70 jaar voorbij zijn, dat Ik de koning van
Babel en dat volk – spreekt de HEERE – hun ongerechtigheid zal vergelden, en ook het land van de Chaldeeën
en Ik zal dat maken tot eeuwige woestenijen (SV: verwoestingen). Ik zal over dat land al de woorden brengen die Ik
daarover gesproken heb, al wat in dit boek geschreven is, wat Jeremia geprofeteerd heeft over al deze volken.
Want vele volken en grote koningen zullen zich door hen laten dienen. Zo zal Ik hun naar hun daden en naar
het werk van hun handen vergelden.” (Jer. 25:8-14).
Jeremia kreeg deze profetie in het 1ste jaar van de regering van Nebukadnezar, koning van Babel (zie Jer. 25:1),
dat was in het jaar 606 voor Christus. Het oordeel over Jeruzalem, waarop hier wordt gedoeld, had tot gevolg, dat
met het volk van de Here werd afgerekend, maar na die 70 jaar van Babylonische ballingschap ook met Babel. Ja,
dit oordeel betrof alle volken van de aarde.
• “Want zie, in de stad waarover Mijn Naam is uitgeroepen, begin Ik met onheil aan te richten en zou u dan in
enig opzicht voor onschuldig worden gehouden? U zult niet voor onschuldig worden gehouden, want Ik roep het
zwaard op tegen alle bewoners van de aarde, spreekt de HEERE van de legermachten. En ú moet tegen hen al
deze woorden profeteren, en tegen hen zeggen: De HEERE zal brullen als een leeuw vanuit de hoogte, vanuit
Zijn heilige woning Zijn stem laten klinken. Hij zal geweldig brullen tegen Zijn woonplaats, Hij zal een vreugderoep als van druiventreders aanheffen tegen alle bewoners van de aarde. Vreselijk gedruis zal komen tot aan
het einde der aarde, want de HEERE heeft een rechtszaak met de volken; Híj zal een rechtszaak voeren met alle vlees. De goddelozen heeft Hij overgegeven aan het zwaard, spreekt de HEERE.” (Jer. 25:29-31)
Vergelijk deze verzen met:
In Pinksteren = In die Gemeente(n) waar de Pinksterboodschap en de Pinksterervaring – dus: de boodschap over en de ervaring van de uitstorting van (en dus de vervulling met) de Heilige Geest – gepredikt en ervaren wordt. Misschien ten overvloede:
De schrijver spreekt in deze studie vooral (ook als waarschuwing) tot de “eigen parochie”. Maar de inhoud van deze studie zal
ongetwijfeld ook voor andere Gemeenten en/of christelijke groeperingen (kunnen) gelden. (noot AK)
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• “Want NU is het de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God; en als het eerst bij ons begint, wat zal het
einde zijn van hen die het Evangelie van God ongehoorzaam zijn? En als de rechtvaardige nauwelijks zalig
wordt, waar zal de goddeloze en de zondaar verschijnen?” (1 Petr. 4:17-18)
Dit alles heeft óók betrekking op ònze dagen, op de tijd van het einde. Gods oordeel over een goddeloze wereld is aanstaande; maar vóórdat God de wereld oordeelt, zal Hij eerst Zijn eigen Lichaam oordelen; opdat het
daardoor zal worden GEREINIGD en GEHEILIGD. Wie deze werking van God in zijn leven niet wil, die valt af. Pas
als het zover gekomen is, dat Hij het oordeel over Zijn Huis heeft doen gaan, zullen Zijn oordelen over de wereld
komen. Dan kan de wereld niets meer zeggen over de ware Gemeente van God, want Hij zal haar dan gebracht
hebben tot “de maat van de grootte van de volheid van Christus” (zie Ef. 4:13). Als de rechtvaardige ternauwernood
zalig wordt – omdat hij moet gaan door het vuur van Gods oordeel tot reiniging en heiliging; omdat hij moet gaan
langs de weg van vele beproevingen – wat dunkt u, dat degenen zullen moeten meemaken, die niet willen doen
wat het Woord zegt? Er staat niet voor niets geschreven, dat God “een verterend Vuur” is (zie Hebr. 12:29)! Het oordeel van God zal, in Zijn rechtvaardigheid, deze wereld doen opbranden vanwege haar ongerechtigheid.
Daniël dan, ontdekte in deze profetieën, dat de ballingschap 70 jaren zou duren en dat na die 70 jaren de Joden
zouden mogen wederkeren naar hun land: “Want zo zegt de HEERE: Voorzeker, pas wanneer 70 jaren in Babel
voorbij zijn, zal Ik naar u omzien en over u Mijn goede woord gestand doen, door u terug te brengen naar deze
plaats.” (Jer. 29:10)
Ook ontdekte Daniël in deze profetieën het oordeel van God over Babel na die 70 jaren, dat toentertijd werd uitgevoerd door de verovering en verwoesting van Babel door Kores, de koning der Meden en Perzen. De term “eeuwige verwoestingen” (zie Jer. 25:12, SV), die over Babel zouden komen, wil zeggen dat dàt koninkrijk der Chaldeeën
nadien niet meer (zelfstandig) zou bestaan. Lees in dit verband ook Jesaja 13:17-22.
Het land van Juda zou 70 jaren woest gelaten worden… Waarom niet 40 of 100 jaren? Het komt, omdat zij 70 sabbatsjaren veronachtzaamd hadden (zie 2 Kron. 36:21).
In Leviticus, hoofdstuk 23 en 25, leest u meer over het “sabbatsjaar” dat Israël moest leren onderhouden. Ieder 7de
jaar was een sabbatsjaar. 70 sabbatsjaren omvatten dus een tijdsperiode van 70 x 7 jaren = 490 jaren. Deze periode van ongehoorzaamheid begon in het jaar 1096 voor Christus toen Saul – typebeeld van het vlees (ofwel: van het
vleselijk, en dus niet geestelijk, ingesteld zijn) – koning over Israël werd. Toen verwierpen de Israëlieten de rechtstreekse
heerschappij van God en wilden een koning… Vanaf die tijd lieten zij ook het vieren van het sabbatsjaar na. Na
precies 490 jaren (1096 - 490 = 606), dus in het jaar 606 voor Christus gingen zij in Babylonische ballingschap en
moesten zij geforceerd deze 70 sabbatsjaren naleven. Het land zou woest en ledig blijven totdat zij die 70 jaren in
ballingschap zouden hebben uitgezeten.
Zolang Israël handelde naar Gods inzettingen en geboden was het een onoverwinlijk volk; maar zodra zij fraudeerden tegenover God, gaf Hij hen over in de hand van hun vijanden. Deze hadden Israël geplunderd en zij doen het
tot op de dag van vandaag nòg! Wat God heeft voorzegd over dit volk, wordt tot op dit uur vervuld. Wij leven in de
tijd van “Jakobs benauwdheid”. 2 Zie hoe ze belaagd en bedrogen worden van alle kanten! Zo voerde God hen destijds ook vanwege hun ongehoorzaamheid in 70-jarige Babylonische ballingschap.
Aan het einde van die 70 jaren was Kores koning van Perzië. Hij had het Babylonische rijk ten onder gebracht.
Medo-Perzië beheerste de toenmalige “wereld”. God bewerkstelligde in zijn hart, dat hij de Joden vrij liet trekken
naar hun land om daar hun stad en hun tempel weer op te bouwen. God was voor Kores wel niet de “Jehovah” (beter gezegd: “JaHWeH”) Die Israël kende, maar Hij was voor hem toch wel de “God van de hemel”:
“In het eerste jaar nu van Kores, de koning van Perzië, wekte de HEERE de geest van Kores op, de koning van
Perzië, opdat het woord van de HEERE, dat Hij bij monde van Jeremia gesproken had, vervuld zou worden om
door zijn hele koninkrijk een boodschap te laten gaan, ook in geschrifte: Zo zegt Kores, de koning van Perzië: Alle
koninkrijken van de aarde heeft de HEERE, de God van de hemel, aan mij gegeven, en Hij is het Die mij heeft
opgedragen om een huis voor Hem te bouwen in Jeruzalem, dat in Juda ligt. Wie er onder u ook maar tot al Zijn
volk behoort – de HEERE, zijn God, zij met hem en laat hij optrekken.” (2 Kron. 36:22-23)
Wij staan soms verstomd, hoe God bemoeienis kan hebben met een zondaar en heiden. Zei God niet tot Mozes:
“Ik zal genadig zijn voor wie Ik genadig zal zijn” (Exod. 33:19). Wie kan God wederstaan? Eenmaal liet God Salomo
een tempel bouwen… Heeft u er ooit bij stilgestaan, dat God daartoe ook tot de heidense koning Hiram sprak om
cederen van de Libanon te laten hakken voor deze tempelbouw te Jeruzalem? (zie o.a. 1 Kon. 5 en 2 Kron. 2) Zó bewoog God hier de heidense koning Kores om Zijn volk te laten terugkeren naar Palestina (het beloofde land Kanaan/Palestina; diverse Christelijke en Joodse schrijvers bleven, zeker in het verleden, over Palestina spreken 3), waardoor de restauratie
Met “Jakobs benauwdheid” wordt trouwens ook de “benauwdheid”, ofwel “de benauwde tijden”, van geheel Israël bedoeld;
namelijk alle 12 stammen, genoemd naar de 12 zonen van Jakob. Dus zowel benauwdheid voor het ‘huis van Juda’, alsook
voor het ‘huis van Israël’. Voor geïnteresseerden: Meer over “De benauwdheid van Jakob” valt te lezen in hoofdstuk 8 van het
boek 'Wederom Mijn volk' van H. Siliakus. (noot AK)
3 Het volk van Israël bestaat uit de 12 stammen, vernoemd naar de 12 zonen van Jakob (die later van God de naam Israël
kreeg). Maar later komt er een splitsing. Er wordt in de Bijbel dan onderscheid gemaakt tussen het ‘huis van Israël’ en het ‘huis
van Juda’ (de zgn. Joden). Het ‘huis van Israël’ bestaat uit 10 stammen, die in de loop van de geschiedenis weggevoerd zijn
uit het beloofde land Kanaän/Palestina. Zij zijn daarna de zgn. heidenwereld ingetrokken, waar zij tot op heden (in het ‘verborgen’, vaak zonder het zelf te weten) wonen. Het zijn vooral de zgn. ‘christelijke’ landen in Noordwest Europa en de landen,
waar velen later naar toe zijn gemigreerd, zoals Amerika, Canada, en Australië. Het ‘huis van Juda’ bestaat uit 2 stammen, namelijk het volk van Juda en Benjamin die, in de dagen dat Jezus op aarde was, in het beloofde land Kanaän/Palestina leefde.
Het ‘huis van Juda’, de zgn. Joden, is dan ook het deel van Israël waarover de verharding is gekomen (zie Rom. 11:25).
Het huidige land Israël (voornamelijk de 2 stammen van het ‘huis van Juda’) doet thans haar rechten gelden op het land Palestina. Historische rechten, waarvan we ook lezen in de Bijbel. Als de tijd daar is dat het profetisch Woord vervuld wordt, dan kan
het niet anders of geheel Israël (alle 12 stammen) zal uiteindelijk in bezit komen van geheel Palestina en van de stad Jeruzalem
2
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van de stad Jeruzalem en van de tempel kon beginnen. Deze oproep van Kores geschiedde in het jaar 536 voor
Christus. Dit is in harmonie met Jesaja 44:28, “Die over Kores zegt: Hij is Mijn herder, en hij zal al Mijn welbehagen
volbrengen, door tegen Jeruzalem te zeggen: Word gebouwd, en tegen de tempel: Word gegrondvest.”
Ook Zacharia 1:12-17 doelen op Gods erbarmen over Juda en Jeruzalem: “Toen antwoordde de Engel van de
HEERE (d.i. de Oudtestamentische manifestatie van de Here Jezus Christus )4 en zei: HEERE van de legermachten (SV: Heere
der Heirscharen = God, de Heer van het hemelse leger), hoelang is het nog dat U Zich niet ontfermt over Jeruzalem en over
de steden van Juda, waarop U deze 70 jaar toornig bent geweest? De HEERE antwoordde de Engel Die met mij
sprak met goede woorden, troostrijke woorden. De Engel Die met mij sprak, zei tegen mij: Predik (SV: Roep uit, zeggende): Zo zegt de HEERE van de legermachten: Met grote na-ijver zet Ik Mij in voor Jeruzalem en voor Sion. Maar
Ik ben zeer toornig op die zorgeloze heidenvolken. Ík was een weinig toornig, maar zíj hebben geholpen het erger
te maken (SV: zij hebben ten kwade geholpen). Daarom, zo zegt de HEERE: Ik ben naar Jeruzalem teruggekeerd met
barmhartigheid; Mijn huis zal erin herbouwd worden, spreekt de HEERE van de legermachten, en het meetlint (SV:
het richtsnoer) zal over Jeruzalem uitgespannen worden. Predik verder (SV: Roep nog, zeggende): Zo zegt de HEERE
van de legermachten: Mijn steden zullen nog uitbreiden vanwege het goede, de HEERE zal Sion nog troosten en Jeruzalem nog verkiezen.”
Zie, hoe getrouw de Here Jezus Christus is in elke bediening, waarin Hij heeft mogen staan, in alle eeuwen, die
toen voorbij waren en die toen nog voor de boeg lagen. Wij, “over wie het einde van de eeuwen gekomen zijn” (zie 1
Kor. 10:11), zullen dit leren zien en ervaren.
Zo wist Daniël, door onderzoek van het profetisch Woord, dat de restauratie van de stad Jeruzalem, de tempel en
van geheel Juda spoedig zou komen, omdat God nà 70 jaar Zijn volk zou vergunnen terug te gaan.
Waarom moest het Jodendom na 70 jaar terugkeren uit de Babylonische ballingschap, terwijl Israël, gekomen zijnde in Assyrische ballingschap, bestemd was om verspreid te worden onder de volken der aarde tot op dit uur?
Omdat uit Juda de Messias geboren zou moeten worden in Bethlehems stal, want “de zaligheid is uit de Joden” (zie
Joh. 4:22). “O, diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God, hoe ondoorgrondelijk zijn Zijn oordelen en onnaspeurlijk Zijn wegen!” (Rom. 11:33)
Daarom bewoog God het hart van Kores hiertoe. De opbouw van Jeruzalem, haar tempel en het omliggende land
was stoffelijk; het was de entourage. Het grote feit, waar het om ging was, dat het Woord Vlees moest worden (zie
Joh. 1:1+14). Gods tijd zou aanbreken dat Hij, door het Joodse volk, zou komen tot al de heidenen, tot geheel de wereld, tot u en tot mij!
God ging Zijn weg bereiden om straks, in de Zoon, Zijn ivoren paleizen te kunnen verlaten, om Zich te vernederen
en als Mens te wandelen in dit tranendal hier beneden (lees Filipenzen, hoofdstuk 2).
Daniël – staande in de vooravond van de opheffing van de ballingschap der Joden, zijnde in het 1ste jaar van Darius, die koning gemaakt was over het koninkrijk der Chaldeeën – bad dan tot God om de beloofde verlossing na die
70 jaren van ballingschap. God beantwoordde dit gebed, niet alleen met een positieve aanwijzing dat deze terugkeer en opbouw van Jeruzalem geschieden zou, maar gaf Daniël bovendien de wonderbaarlijke “70-wekenprofetie” (zie vers 24 van dit hoofdstuk), die Gods raadsplan van verlossing inhoudt van geheel de Gemeente uit de
Nieuwe Bedeling.5

Het gebed van Daniël
Vers 3-14, “Ik richtte mijn gezicht tot de Heere God, om Hem te zoeken in gebed en met smeekbeden, met vasten,
en in zak en as. Ik bad tot de HEERE, mijn God, en deed belijdenis en zei: Och Heere, grote en ontzagwekkende
God, Die Zich houdt aan het verbond en de goedertierenheid ten aanzien van hen die Hem liefhebben en Zijn geboden in acht nemen, wij hebben gezondigd, wij hebben onrecht gedaan, wij hebben goddeloos gehandeld, wij
zijn in opstand gekomen door af te wijken van Uw geboden en bepalingen. Wij hebben niet geluisterd naar Uw dienaren, de profeten, die in Uw Naam spraken tot onze koningen, onze vorsten en onze vaderen (vaders), en tot heel
de bevolking van het land. Bij U, Heere, is de gerechtigheid, maar bij ons de schaamte op het gezicht – zo is het
heden ten dage bij de mannen van Juda, bij de inwoners van Jeruzalem en bij heel Israël, bij hen die dichtbij zijn
en die ver weg zijn, in alle landen waarheen U hen verdreven hebt om hun trouwbreuk (SV: overtreding), die zij tegenover U gepleegd hebben. Heere, bij ons staat de schaamte op het gezicht, bij onze koningen, bij onze vorsten,
bij onze vaderen (vaders), omdat wij tegen U gezondigd hebben. De Heere, onze God, is vol barmhartigheid en
menigvuldige vergeving, hoewel wij tegen Hem in opstand zijn gekomen (SV: tegen Hem gerebelleerd hebben). Wij hebben niet geluisterd naar de stem van de HEERE, onze God, om volgens Zijn wetten te wandelen, die Hij ons gege(zie Gen.15:18). Abrahams nakomelingen zouden volgens bovenstaande Goddelijke belofte het land Kanaän bewonen. Dat
land zou zich uitstrekken van de beek van Egypte (een kleine rivier ten oosten van de Nijl) tot aan de rivier de Eufraat. Voor ons
zijn het tekenen dat we in de (Bijbelse) ‘laatste dagen’, vlak voor de wederkomst van Jezus, leven. Daarom is het juist in deze
tijd belangrijk om na te gaan wat de Bijbel over deze dingen zegt. Zie eventueel ook nog de link: https://nl.wikipedia.org/wiki/Palestina_(staat)
• In Jozua 13:1-6 staat: “Jozua nu was oud en op dagen gekomen, en de HEERE zei tegen hem: U bent zelf oud geworden en op dagen gekomen, en er is nog zeer veel land overgebleven om dat in bezit te nemen. Dit is het land dat overgebleven is: alle gebieden van de Filistijnen en heel het land van de Gesuriet; vanaf de Sichor, die tegenover Egypte ligt, tot aan het gebied van Ekron in het noorden, dat tot
het gebied van de Kanaänieten wordt gerekend. De vijf stadsvorsten van de Filistijnen, die van Gaza en die van Asdod, die van Askelon,
die van Gath en die van Ekron, en de Avvieten; vanaf het zuiden heel het land van de Kanaänieten, en Meara, dat van de Sidoniërs is, tot
aan Afek, tot aan het gebied van de Amorieten; bovendien het land van de Giblieten, en de hele Libanon, waar de zon opkomt, vanaf BaälGad, onder aan de berg Hermon, tot aan Lebo-Hamath; allen die in het Bergland wonen vanaf de Libanon tot aan Misrefoth-Maïm, al de
Sidoniërs. Ík zal hen van voor de ogen van de Israëlieten verdrijven. Alleen, maak dat het land aan Israël als erfelijk bezit toevalt,
zoals Ik u geboden heb.” (noot AK)

Als zijnde: God de Vader (= Here), God de Zoon (= Jezus) en God de Geest (= Christus, de Gezalfde). (noot AK)
De Nieuwe Bedeling = De periode die de verhouding tussen God en mens NA Christus’ (1ste) komst aangeeft tot aan Zijn wederkomst. Ook wel ‘De tijdsbedeling van de GENADE’ genoemd. (noot AK)
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ven heeft door de hand van Zijn dienaren, de profeten. Maar heel Israël heeft Uw wet overtreden en is afgeweken
door niet te luisteren naar Uw stem. Daarom is over ons de vervloeking en de eed uitgegoten die beschreven is in
de wet van Mozes, de dienaar van God, want wij hebben tegen Hem gezondigd. Hij heeft Zijn woorden bevestigd
die Hij gesproken heeft tegen ons en tegen onze richters die ons leiding gaven, door over ons een groot onheil te
brengen, dat zich onder heel de hemel nergens heeft voorgedaan zoals zich dat in Jeruzalem voorgedaan heeft.
Zoals het beschreven is in de wet van Mozes, is al dat onheil over ons gekomen. Wij hebben het aangezicht van
de HEERE, onze God, niet getracht gunstig te stemmen door ons af te keren van onze ongerechtigheden en verstandig met Uw waarheid om te gaan. Daarom heeft de HEERE over het onheil (SV: het kwade) gewaakt en heeft Hij
het over ons gebracht. Want de HEERE, onze God, is rechtvaardig in al Zijn werken die Hij gedaan heeft, aangezien wij naar Zijn stem NIET geluisterd hebben (SV: niet gehoorzaamden).”
Er was een innerlijke drang in het hart van Daniël om God te zoeken met gebed, met smekingen, met vasten en
dankzegging. Hij had hiertoe niet gewacht, totdat een medebanneling hem uitnodigde om met hem samen te bidden… maar de Geest van God werd over Daniël vaardig en hij stelde zich voor God op. En hij “deed belijdenis” (zie
vers 4).
Hij begon zo te bidden: “Wij hebben gezondigd”. “Wij” en “ons” vindt u vele malen in het gebed van Daniël. Daniël,
die God volgde met zijn gehele hart, identificeerde zich met allen, die zondaren waren; hij stelde zich op dezelfde
lijn. Hij beleed: “Wij hebben gezondigd, wij hebben onrecht gedaan!” terwijl dit in zijn persoonlijk leven helemaal
niet zo was; tòch ging hij staan in de rij van de zondaren. Daniëls gebedsleven is typerend voor de gebedsgeest, die ook in Christus was, de grote Zondendrager. Ging Hij niet in één rij staan met alle zondaren, die tot
Johannes de Doper kwamen? Hij hoefde daar niet te staan, want als er Eén wedergeboren was, dan was Hij het.
Maar dit was de Weg van God.
Jezus ging staan, waar God zei dat de zondaren hadden te staan. Hij stond daar niet meer als de Zoon van God
maar als de Zoon des mensen, als Mens, als u en ik; nochtans zondeloos. Daarom kon Hij tegen Johannes de
Doper zeggen: “want op deze wijze past het ONS alle gerechtigheid te vervullen.” (Matth. 3:15)
Ook ging Daniël daarbij over tot zelfverloochening van het vlees, want hij ging over tot vasten in zak en as. Ook
Paulus kende dezelfde geest: “ik bedwing mijn lichaam, en breng het tot dienstbaarheid…” (zie 1 Kor. 9:27, SV).
Wij zien, dat Daniël niet zo maar achter al deze openbaringen van God kwam. Hij kende een constant gebedsleven
naar de wil van God. Als wij gemeenschap met God hebben en een gezond, evenwichtig gebedsleven kennen, zal
het profetisch Woord ook waarlijk voor ons zijn “een licht, schijnende in een duistere plaats” (zie 2 Petr. 1:19, SV), en
wij leren hierdoor de tekenen der tijden onderscheiden. Als wij de gemeenschap met God ontberen, blijven wij
geestelijk blind. Gods Woord is Geest en leven, het straalt bovennatuurlijk licht uit… Als wij het bestuderen, klaart
die profetische horizon hoe langer hoe meer op en zien wij, wat God ons te zeggen heeft.
Waarlijk, ook wìj moeten vragen of de Heilige Geest ons die geest van gebed wil geven, en die van gemeenschap
met Zijn Woord, die in Daniël werkzaam was.
Vers 15-18, “Nu dan, Heere, onze God, U, Die Uw volk met sterke hand uit het land Egypte geleid hebt en U een
Naam gemaakt hebt zoals hij heden ten dage is – wij hebben gezondigd, wij hebben goddeloos gehandeld. Heere, laten toch Uw toorn en Uw grimmigheid zich afwenden van Uw stad Jeruzalem, Uw heilige berg, op grond van
al Uw gerechtigheden, want om onze zonden en om de ongerechtigheden van onze (voor)vaderen zijn Jeruzalem
en Uw volk tot smaad geworden voor allen die ons omringen. Nu dan, onze God, luister naar het gebed van Uw
dienaar en naar zijn smeekbeden. Doe, omwille van de Heere, Uw aangezicht lichten over Uw heiligdom, dat verwoest is. Neig Uw oor, mijn God, en hoor! Open Uw ogen om onze verwoestingen en de stad te zien waarover Uw
Naam is uitgeroepen, want wij werpen onze smeekbeden niet voor U neer op grond van onze gerechtigheden,
maar op grond van Uw grote barmhartigheid.”
Vanaf vers 16 verandert de tendens van Daniëls gebed. Was het voordien een belijdenis van de zonden van het
volk, nu pleit hij omwille van de eer van Gods Naam: “doe Uw aangezicht lichten over Uw heiligdom… om des Heren wil” (SV); ook pleit hij op “Uw barmhartigheden, die groot zijn.” (SV)
Vers 19, “Heere, luister. Heere, vergeef. Heere, sla er acht op en doe het, wacht niet langer – omwille van Uzelf,
mijn God. Over Uw stad en over Uw volk is immers Uw Naam uitgeroepen.”
Dit vers openbaart ons de crisis in Daniëls gebed, die de grote ommekeer had gebracht. Pas hierna ontving Daniël
van de engelachtige Boodschapper, Gabriël, de geweldige openbaring van de “70-weken-profetie”! (zie vers 24 van dit
hoofdstuk)

Gabriël kwam openbaren
Vers 20-23, “Terwijl ik nog sprak en bad, en belijdenis deed van mijn zonde en van de zonde van mijn volk Israël,
en mijn smeekbede uitstortte voor het aangezicht van de HEERE, mijn God, omwille van de heilige berg van mijn
God – terwijl ik mijn gebed nog uitsprak, kwam de Man Gabriël, die ik in het begin in het visioen (SV: in een gezicht)
gezien had (zie Dan. 8:15-17), snel aangevlogen en raakte mij aan, omstreeks de tijd van het avondoffer. Hij begon
mij te onderwijzen en sprak met mij. Hij zei: Daniël, nu ben Ik eropuit gegaan om u de betekenis te doen begrijpen.
Bij het begin van uw smeekbeden is er een woord uitgegaan en nu ben Ik zelf gekomen om u dat te vertellen, want
u bent zeer gewenst. Begrijp dan dit woord en krijg inzicht in het visioen.”
“Gabriël” betekent “de Machtige Gods”, “Hij, Die machtig is vanwege God”. In Lukas 1:19 getuigt Hij: “Ik ben Gabriel, die voor God sta”. Ook werd Hij gezonden tot de maagd Maria, die met Jozef ondertrouwd was, om de geboorte
van Gods eniggeboren Zoon aan te kondigen (zie Luk. 1:26-35). God kon een dergelijke boodschap niet opdragen
aan een gewone engel; de Engel Gabriël moest daarvoor worden gezonden.

Daniël – hoofdstuk 9

5

Een diepere studie in Gods Woord doet ons deze 3 persoonlijkheden onderscheiden: Gabriël, Michaël en Melchizedek. Zij zijn alle 3 in de Godheid begrepen!
1. Hebreeën 7 maakt ons duidelijk dat Melchizedek een Oudtestamentische manifestatie is van de Here Jezus
Christus.
2. De Aartsengel Michaël is eveneens een manifestatie van Christus, Die ons voorgaat in alle strijd tegen de boze.
3. Degene, Die tot Daniël werd afgevaardigd, moest hem bekend maken met één van de grootste profetieën in de
Bijbel, die tot de tijd van het einde reikt, en hem licht (en dus inzicht) schenken in deze profetische openbaring,
de 70-weken-profetie. U begrijpt, dat de verkondiging van een profetie met een dergelijke strekking, die
de gehele Messiaanse bediening van Jezus Christus omvat, onmogelijk kon worden toevertrouwd aan
een gewone engel. Daarom lezen wij hier, dat de Engel Gabriël dit moest doen.
God kent myriaden6 engelen; waar echter sprake is van “de Engel Gods”, “de Engel des HEEREN” of “de Engel,
Die voor God staat” leren wij de Persoonlijkheden7 van de Godheid Zelf onderscheiden. Doordat velen dit niet verstaan, komen zij tot allerlei misvattingen.
De Heilige Geest openbaart en geeft licht (en dus inzicht). Als Jezus zegt: “Die (de Trooster, de Heilige Geest) zal u in ALLES onderwijzen en u in herinnering brengen ALLES wat Ik u gezegd heb” (zie Joh. 14:26), dan is niemand anders
in staat Zijn plaats in te nemen. Wij leren verstaan, dat Gabriël een Oudtestamentische manifestatie is van de Heilige Geest. Ook leren wij verstaan, dat alles, wat de Godheid aanbelangt, opgelost wordt door de Godheid Zelf.
Aan Abraham werd de Godheid lichamelijk in de eikenbossen van Mamre gemanifesteerd. Abraham zag 3 Mannen, en tòch sprak hij Hen aan, onderricht zijnde door de Heilige Geest, met “Heere” (zie Gen. 18:1-6).
Kolossenzen 2:9 zegt: “Want in Hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk.” Hier is de uitdrukking
“Godheid lichamelijk” gebruikt om uiting te geven aan de gesteldheid, dat alle 3 de Persoonlijkheden in de Godheid
erin zijn begrepen. Als u deze uitdrukking in Gods Woord tegenkomt, wordt u direct bepaald bij ALLE DRIE: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Jezus Christus was Eén van deze 3; Hij werd vlees en werd daarom gezien (zie
Joh. 1:14). De 2 Anderen zijn Geest en worden niet gezien. Het is naar dit beeld, dat God u en mij geschapen heeft
(“En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis” – Gen. 1:26a): Het vlees wordt gezien, onze ziel en
geest zijn onzichtbaar.
Gabriël kwam tot Daniël “omstreeks de tijd van het avondoffer” (zie vers 21). Ook David sprak over dit “avondoffer” in
Psalm 141:2, “Laat mijn gebed als reukwerk voor Uw aangezicht staan, laat mijn opgeheven handen als het
avondoffer zijn.”
Dit avondoffer werd in Israël omstreeks 3 uur in de middag gebracht en spreekt ons van het verzoenend sterven op
Golgotha. Lange jaren heeft men in Israël verzuimd om dit avondoffer in de tempel van Jeruzalem te brengen. Het
was ook vanwege dit, in Gods ogen grote verzuim, dat op een gegeven ogenblik stad èn tempel verwoest werden.
Dit avondoffer spreekt van aanbidding, van dank, van lof en prijs en van het komen tot God; welke handeling Daniel driemaal daags deed.
In vers 23 lezen wij, dat Gabriël was gekomen om Daniël het Woord te kennen te geven, omdat hij bij God een
zeer gewenste man was. Welk een getuigenis geeft God hier over een mens! Daniël was een man, die hongerde
naar Gods GERECHTIGHEID. In Mattheüs 5:6 staat geschreven: “Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de
GERECHTIGHEID, want zij zullen verzadigd worden.” God zal tot dezulken komen en hen verzadigen in Christus;
want de gerechtigheid van God is de Here Jezus Christus. God vraagt van u en mij, dat ook wij die honger en dorst
naar de gerechtigheid van God in deze laatste dagen zullen kennen. Wanneer dit meer het geval zou zijn, zou de
Heilige Geest méér tot ons kunnen spreken en ons méér kennis, verstand en openbaring kunnen schenken aangaande hetgeen God in ons leven wil doen. 8 En hoeveel wonderlijker zou onze bediening in Hem dan niet kunnen
zijn.
Wij zien vele Gemeenten, waar de “glorie” wordt gemaakt, waar alles wordt opgezweept en opgejut om het
aanzien te geven, alsof er nog Geesteswerking is! Vele Gemeenten zijn drooggelopen, omdat de ware openbaring van God ontbreekt! Het Lichaam van de Here kan niet levend en actief blijven door surrogaat!
Als u werkelijk geleid wordt door Gods Geest en zorgt, dat u in de gerechtigheid van God blijft en een onderzoeker
bent van Gods Woord, maakt de Geest van God van u een “fijnproever.” Waardoor u ogenblikkelijk “vlees” van
Geest weet te onderscheiden.

6

Myriaden = Een myriade is een aanduiding voor ontelbaar, van het Griekse woord myrias, of als aanduiding voor tienduizend.
Myriade komt bijvoorbeeld in het Bijbelboek Openbaring voor, als er gesproken wordt over "myriaden en myriaden engelen",
onder andere in Openbaring 5:11. Ook in Lucas, Handelingen, Hebreeën, (Brief van) Judas komt het woord voor. Hier wordt het
woord "myriaden" gebruikt om aan te geven dat het gaat om een ontelbaar grote groep.
Zie eventueel ook nog https://nl.wikipedia.org/wiki/Myriade (noot AK)
7 In Deut. 6:4 staat: “Luister, Israël! De HEERE, onze God; de HEERE is één (dus één Persoon)!”
Dit wordt ook onderschreven door het feit, dat de beide cherubs en het verzoendeksel uit één brok goud moesten worden gesmeed (d.i. geslagen) (zie Exodus 25:18). De beide cherubs en het verzoendeksel beelden onze almachtige God in Zijn 3
openbaringsvormen uit. De cherubs beelden de Vader en de Heilige Geest uit, en het verzoendeksel beeldt het Lam, de Zoon
van God uit. Gods wezen is een EENheid. Hij is één Wezen, één Persoon. De leer, dat God uit drie personen bestaat, is
een dwaling. Het is dus beter te spreken van de 3 Openbaringsvormen van God, te weten:
1. de 1ste Openbaringsvorm van God: de Vader
2. de 2de Openbaringsvorm van God: Jezus, de Zoon
3. de 3de Openbaringsvorm van God: de Heilige Geest.
Net zoals wij mensen ook bestaan uit: lichaam, ziel en geest. (noot AK)
8 Zie eventueel onze studie: “De natuurlijke mens en de Heilige Geest” van CJH Theys. (noot AK)
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“Vlees” kan niet waarlijk verzadigen, dat kan alleen de Heilige Geest. 9
Laat ons alzo recht wandelen voor Gods aangezicht, opdat wij – net als Daniël – “gewenste mannen en vrouwen”
zijn bij God, die Hij vele wonderlijke dingen van Hem kan toevertrouwen.
Is er veel intens gebed,10 zoals bij Daniël, dan kunnen wij erop rekenen, dat de Geest van God een Geest van
openbaring is. Hij zal dan openbaren en licht (en dus inzicht) kunnen geven. Het profetisch Woord is dan in de Gemeente een machtige leidraad voor het leven. Als de Geest (van God) Zich manifesteert, ontvangen wij een vergezicht in hetgeen Gods bedoeling met ons leven is. Met “gezicht” (zie o.a. Dan. 9:21, SV)11 wordt niet altijd bedoeld dàt
wat wij zien, maar alles wat de Geest van God ons OPENBAART. Als er geen Geestesopenbaring is, sterft
Gods volk!12 Er is maar één manier, waarop Gods volk (geestelijk) levend kan blijven: wanneer de Geest van God in
ons allen kan werken; als Hij in Zijn tempel13 de Overste Leidsman en de Voleinder van het geloof kan zijn. 14

De “70-weken-profetie”
Vers 24-27, “Zeventig weken zijn er bepaald over uw volk en uw heilige stad, om de overtreding te beëindigen, de
zonden te verzegelen, de ongerechtigheid te verzoenen, om een eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen, om
visioen en profeet te verzegelen, en om de Heiligheid van heiligheden te zalven. U moet weten en begrijpen (SV:
Weet dan, en versta): vanaf de tijd dat het woord uitgaat om te laten terugkeren en om Jeruzalem te herbouwen tot op
Messias, de Vorst, verstrijken er 7 weken en 62 weken. Plein en gracht (SV: de straten, en de grachten) zullen opnieuw
gebouwd worden, maar wel in benauwde tijden. Na de 62 weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal
niet voor Hemzelf zijn. Een volk van een vorst, een volk dat komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronde richten. Het einde ervan zal zijn in de overstromende vloed en tot het einde toe zal er oorlog zijn, verwoestingen waartoe vast besloten is. Hij zal voor velen het verbond versterken, één week lang. Halverwege de week zal Hij slachtoffer en graanoffer (SV: het spijsoffer)15 doen ophouden. (vers 27c – De uitleg van dit vers volgt apart, zie blz. 10-12): Over de
gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn, zelfs tot aan de voleinding, die, vast besloten, uitgegoten zal worden
over de verwoeste.”
Juda moest 70 jaren in Babylonische ballingschap gaan, omdat het, zoals wij reeds hebben opgemerkt, 70 sabbatsjaren had geschonden. Deze 70 sabbatsjaren omvatten 70 x 7 jaren = 490 jaren. Ook in deze 70-wekenprofetie, die door God aan Daniël werd gegeven in het kader van deze 70 Babylonische jaren, betreft het dus
JAARweken, een tijdsperiode van 70 x 7 jaren = 490 profetische jaren omspannend.
U weet dat Israël “jaarweken” kende. Dit volk was vertrouwd met Gods tijdrekenkunde. Elk 7de jaar was een sabbatsjaar, een jaar van absolute rust. Van een “jaarweek” werd ook door Laban gesproken in Genesis 29:26-27,
“Laban antwoordde: Zo doet men niet bij ons, dat men de jongste vóór de eerstgeborene ten huwelijk geeft. Maak
de bruiloftsweek van deze dochter (Lea) vol; daarna zullen wij je ook de andere geven (nl. Rachel), voor het werk
waarmee je mij nog eens 7 jaar dienen zult.” Ook hier wordt met “week” 7 jaar bedoeld.
In Gods code telt een dag vaker voor één jaar: “…Voor elk jaar leg Ik u een dag op” (Ezech. 4:6b).
Het getal 70 is verder het basisgetal voor alle toebereiding tot wasdom, tot toename: “Het totale aantal zielen die
tot het huis van Jakob behoorden en die naar Egypte kwamen, was zeventig” (Gen. 46:27). Ze kwamen daar vanwege Jozef. Dit wordt bevestigd in Exodus 1:5 (“Alle zielen die van Jakob afstamden, waren 70 zielen; Jozef was echter al in
Egypte.”). Ze groeiden in Egypte uit tot een volk van miljoenen:
• “Daarna zei Hij tegen Mozes: Klim naar boven, naar de HEERE toe, u en Aäron, Nadab en Abihu, en zeventig
van de oudsten van Israël, en buig u op een afstand neer!” (Exod. 24:1). Zij deden dit voor een volk van miljoenen.
• “Met zeventig zielen trokken uw (voor)vaderen naar Egypte, en nu heeft de HEERE, uw God, u zo talrijk gemaakt
als de sterren aan de hemel.” (Deut. 10:22)
• “Hierna wees de Heere nog zeventig anderen aan en zond hen twee aan twee voor Zijn aangezicht uit naar iedere stad en plaats waar Hij komen zou” (Luk. 10:1). “De zeventig zijn teruggekeerd met blijdschap en zeiden:
Heere, zelfs de demonen zijn in Uw Naam aan ons onderworpen” (Luk. 10:17). En deze 70-en zijn thans uitgegroeid tot ontelbaren, die vandaag de dag worden uitgezonden in Zijn Naam en met blijdschap wederkeren.
Met “vlees” of het “vleselijke” wordt alles van de mens of vanuit het menselijke bedoeld. Denk bijvoorbeeld aan Rom. 8:1+5:
”Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest”.
“Immers, zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees, maar zij die naar de Geest zijn, de dingen van de
Geest.” (noot AK)
10 Zie eventueel onze studie: “Leer Bidden” van CJH Theys. (noot AK)
11 Het woord “gezicht” (maar denk ook aan “nachtgezicht[en]” – zie Dan. 2:19, 7:7+13) is in het boek Daniël regelmatig te vinden in de Statenvertaling (SV), maar… in de Herziene Statenvertaling (HSV) is dit vertaald met “visioen”. (noot AK)
12 “Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis (aangaande God en Zijn Woord).” (Hosea 4:6a – NBG). Zoals al eerder in deze studie vermeld: Het Lichaam van de Here kan niet levend en actief blijven als hun Gemeente en/of zij zelf zijn
drooggelopen, omdat de ware openbaring van God ontbreekt! (noot AK)
13 Zie eventueel onze studie “Geroepen om te worden gemaakt tot Gods doel met de mens: een eeuwige, heilige TEMPEL
van onze almachtige God en Vader”, van E. van den Worm.
• In 1 Korinthe 6:19 staat: “Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is en Die u van God
hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent?” (noot AK)
14 Zie eventueel onze studie: “Jezus onze Leidsman, Verlosser, Zaligmaker, Heiligmaker en Volmaker” van E. van den
Worm. (noot AK)
15 Het spijsoffer doen ophouden = Met andere woorden: de genadetijd zal na de eerste helft van Daniëls jaarweek voor de wereld ophouden. Voor meer hierover, zie BIJLAGE 1, op blz. 12-14. (noot AK)
9
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Het getal 7 is het getal16 van Goddelijke volmaaktheid. Zo is dan 70 x 7 = 490 het symbolische basisgetal voor
de toename van ieder ding in het Koninkrijk van God; een toename, die tot Goddelijke volmaaktheid leidt. 17 Wij zien
dit ook in de 70-weken-profetie van Daniël, die 490 jaren omvat. Alle punten, die Gabriël opnoemt, reiken helemaal
tot het einde van de tijdsbedeling, waarin wij leven. Hier is sprake van toename tot voleinding in volmaaktheid.
Gods werk staat niet stil. Hij leidt allen, die willen, voorwaarts en opwaarts. Daarom geldt in deze periode: “Wie onrecht doet, zal nog meer onrecht doen. En wie vuil is, zal nog vuiler worden. En wie rechtvaardig is, zal nog meer
gerechtvaardigd worden. En wie heilig is, zal nog meer geheiligd worden” (zie Openb. 22:11). Het werk van God
spoedt voort naar absolute volmaaktheid; dit zal plaats hebben op het einde van deze tijdsbedeling. Als de Gemeente zal staan als de Vrouw van Openbaring 12:1,18 woont de volheid van de Godheid lichamelijk in haar. Zij is
gekroond met een diadeem van 12 sterren, symboliek van de Heilige Geest in de volheid van de bediening door de
12 apostelen van de laatste dagen. Zij is bekleed met de zon, symboliek van de volheid der Godheid lichamelijk in
haar. Ook staat zij op de maan, symboliek van het bloed van Christus.
God zelf houdt Zich voor de afwikkeling van elk profetisch gebeuren nauwkeurig aan de Bijbelse chronologie. God
komt nooit te vroeg of te laat. Als Gods Woord zegt dat Christus in de volheid van de tijd werd geboren, werd het
Woord Vlees, precies op het tijdstip, waarop God dit in Zijn raadsplan nodig oordeelde. Al naar mate wij het einde
(van deze huidige tijdsbedeling) naderen, wordt de werking van Gods Geest intenser.19 Als u zich niet aan Hem overgeeft, zult u hier niets van merken; maar als u hongert en dorst naar de gerechtigheid van God, Zijn Woord bestudeert, u laat leiden door Gods Geest, en Hem zoekt in gebedsgemeenschap, zult u de reinigende en heiligende
werking van Hem hoe langer hoe meer ervaren, zodat u tot het besef komt: 2 à 3 jaar geleden was ik nog niet zoals nù. Iedere ziel kan voor zichzelf uitmaken of er (in geestelijke zin) voor- of achteruitgang is.
Hebt dan bij dit alles niet de gedachte: “God weet het niet en ziet het niet; ik zal maar net doen alsof.” Verbeeldt u
zich maar niets! Het is beter te zeggen: “Here, ik dank U voor de Spiegel van Uw Woord, waardoor ik weet dat ik
lauw ben in plaats van heet.” Wij hebben niet altijd die honger en dorst naar Zijn gerechtigheid; wij moeten constant
de Geest van God daarom bidden, want ons gemoed is niet altijd gelijk gestemd. Wij staan niet altijd evenzeer
open voor de werkingen van Gods Geest!

Waartoe de 70 weken moeten dienen
“Zeventig weken” zijn uitgemeten over het volk Israël en over de heilige stad Jeruzalem. En om welke reden?
1. “Om de overtreding te beëindigen”.
2. Om “de zonden te verzegelen”.
3. Om “de ongerechtigheid te verzoenen”; met andere woorden: Om een einde te maken aan het zondeprobleem.
4. “Om een eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen”.
5. “Om visioen en profeet te verzegelen”.
6. “Om de Heiligheid van heiligheden te zalven”.
Deze “heiligheid der heiligheden” of “allerheiligdom” in Israëls tabernakel20 is typerend voor het 1000-jarig Rijk. De
kubieke afmetingen daarvan wijzen heen naar dit 1000-jarig Vrederijk (10 x 10 x 10 kubieke el = 1000 kubieke el)…
Als hier sprake is van “zalving” van het allerheiligdom, doelt dit op de volheid van Gods tegenwoordigheid in het
1000-jarig Rijk, de manifestatie van Gods volheid hier op aarde in dat 1000-jarig Rijk.
• “Want de aarde zal vol zijn van de kennis van de HEERE, zoals het water de bodem van de zee bedekt.” (Jes.
11:9b)
• “Want de aarde zal vol worden (SV: vervuld worden), met de kennis van de heerlijkheid van de HEERE, zoals het
water de bodem van de zee bedekt.” (Hab. 2:14)
In dat 1000-jarig Rijk is daarom geen plaats meer voor ongerechtigheid. Een schaduwbeeld van deze volheid
van Gods heerlijkheid vinden wij in het Boek Koningen, in het verhaal over de tempel van Salomo. Daar lezen wij
van de “koperen zee”, die gedragen werd op de ruggen van 12 ossen (runderen) (zie 1 Kon. 7:23-26 en 2 Kron. 4:1-5).
Van deze “koperen zee” staan twee inhoudsmaten aangegeven. De eerste is 2000 bath (zie 1 Kon. 7:26). Maar als zij
helemaal vol was, tot de rand toe, was de inhoud: 3000 bath (zie 2 Kron. 4:5).
Die 2000 bath staan voor de (tijds)bedeling van 2000 jaar, waarin wij leven. Die 3000 bath zijn symboliek voor de
2000 jaar van deze bedeling + de 1000 jaar van het 1000-jarig Rijk; dus voor de gehele volheid van de werkingen
en de manifestaties van de Heilige Geest. In dat 1000-jarig Rijk is er geen plaats meer voor iets anders. Zo zien wij
op grond van de Schriftopenbaring, dat er in het 1000-jarig Rijk geen Evangelieprediking meer nodig is. Waartoe
zullen wij nog het Evangelie gaan prediken, als Gods volheid al op aarde is? “Geloof” heeft dan plaats gemaakt
voor “zien”. Wij hoeven dan niet meer te zeggen: “Bekeert u!”, want al wie daar binnenkomt is wedergeboren. (“Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan” – Joh. 3:5).
Deze 70 jaarweken zijn nodig om “de overtreding te beëindigen”. Dit wordt pas vervuld bij Jezus wederkomst 21 (aan
het einde van de grote verdrukking), want nog altijd is er ongerechtigheid. Zijn wederkomst wordt onder andere ingeluid
16

Zie eventueel onze studie: “De symboliek der Bijbelse getallen” van CJH Theys. (noot AK)

17

Zie eventueel onze studie “De volmaaktheid in Christus op aarde, in de eindtijd”, van E. van den Worm. (noot AK)
Zie eventueel ons artikel “Een ANDER geluid – Wie is de VROUW uit Openbaring 12?” van A. Klein. (noot AK)

18

Zie eventueel onze studie “De werkingen van de Geest in de eindtijd”, van E. van den Worm. (noot AK)
Voor meer uitleg over dit “allerheiligdom” (ook wel “Heilige der heiligen” genaamd), zie eventueel onze studies “Christus in
de Tabernakel” van CJH Theys en/of “De Tabernakel van Israël (Gods profetisch model van de geestelijke ontwikkelingen van
een waarachtig kind van God tot in alle volmaaktheid toe)”, van E. van den Worm. (noot AK)
21 Zie eventueel ons artikel “De Wederkomst van Christus nader bekeken”, van A. Klein. (noot AK)
19
20
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door grote aardbevingen, wereldschokkende cataclysmen (= catastrofes = grote, algemene rampen) en andere oordelen
(zie Matth. 24:3-25) en wordt afgesloten door de openbaring van het Vuur van Zijn heerlijkheid (zie o.a. Openb. 16:7-9,
18:4-8 en ook nog Openb. 20:7-15), die alle zondaren zal verteren tot stoppelen, een einde makend aan de antichristelijke tijd van 3½ jaar (= de 2de helft van de laatste jaarweek22). Op die dan gereinigde aarde kan Hij dat 1000-jarig Rijk vestigen. Aan alle welling uit de zondebron is dan een einde gemaakt, want de bewerker van alle ongerechtigheid, de
duivel/satan, wordt dan 1000 jaar gebonden (zie Openb. 20:2-3).
Van de 6 bovengenoemde punten is er één, waarvan wij weten, dat dit vervuld is op het kruis van Golgotha: “om
de ongerechtigheid te verzoenen”. Dit is door Christus op het kruis volbracht. Alle andere punten worden pas
vervuld als Jezus wederkomt in heerlijkheid en met grote kracht (zie Openb. 19:11-21, en dit is aan het einde van de grote
verdrukking), eerder niet. Dit te zien, maakt het ons mogelijk de uitleg van de Engel Gabriël op de voet te volgen, en
maakt het ons gemakkelijk één en ander te verstaan. Door dit niet goed te onderscheiden, zijn velen gekomen tot
een verkeerde uitleg van Gods Woord en van de 70-weken-profetie in het bijzonder.

De onderverdeling van de 70 weken
Vers 25 van dit onderhavige hoofdstuk begint met: “Weet dan en versta” (SV). De historie doet ons WETEN; dit
slaat op de dingen die rondom ons plaats hebben (gehad). VERSTAAN (HSV: begrijpen) doen wij door de openbaring
van de Heilige Geest. Wij verstaan niets, tenzij de Geest van God ons doet verstaan. Een voorbeeld hiervan in het
Nieuwe Testament zijn de Emmaüsgangers. Zij kenden de Schriften23 (= het Woord van God); toch konden zij alles,
wat er met Jezus Christus gebeurde, niet verstaan… Het was nodig dat de Here (Jezus Christus) tussen hen ging en
hen onderwees in de Schriften (Bijbelstudie gaf), totdat zij kwamen in het dorpje, waar zij woonden. Onderweg
“opende Hij hun verstand”, deed Hij hen (wat in de Schriften geschreven staat) VERSTAAN (zie Luk. 24:13-35).
Menselijke kennis berust op de bekwaamheid om iets in zich op te nemen; maar los daarvan is de Geest
van God in staat om de gelovigen iets te laten verstaan.
Houdt deze twee dingen goed uit elkaar, want zij staan in verband met bijkans alles, wat de Bijbel ons biedt. Veel
van wat de Bijbel vertelt, is nu voor ons historie. In dit licht is de geschiedenis van het Jodendom uniek. Zij hebben
geen geschiedenisboeken, zoals wìj die kennen. Hùn geschiedenis ligt vast in de Bijbel. Hierin kunnen wij alles
vinden, wat dit volk heeft meegemaakt, vanaf… de vroegste tijden, tot op de dagen, dat alles vervuld is geworden.
Als wij de verzen 25-27(van Daniël 9) aandachtig gelezen hebben, dan kunnen wij constateren, dat de profetische periode van “70 weken” wordt onderverdeeld in vieren.
De eerste 2 gedeelten zijn “7 weken en 62 weken”, deze omvatten de tijd “vanaf de tijd dat het woord uitgaat om
te laten terugkeren en om Jeruzalem te herbouwen tot op Messias, de Vorst” = 69 weken van 7 profetische jaren,
dit is 69 x 7 jaar = 483 jaar. Het bevel van koning Arthasasta tot terugkeer van de Joden had plaats in 453 voor
Christus. Jezus werd pas “Messias”, toen Hij door onderdompeling in de Jordaan werd gedoopt en, opklimmende
uit het “watergraf”, ook werd gedoopt met de Heilige Geest en wel zonder mate…
“Messias” is het Hebreeuwse woord voor “Gezalfde”; “Christus” is hiervan het Griekse woord. Natuurlijk is Hij “de
Gezalfde des Heren” geweest van eeuwigheid tot eeuwigheid, maar Hij werd aan Israël geopenbaard om deze profetie te vervullen op dat exacte ogenblik van Zijn doop in de Jordaan (zie Luk. 3:21-23). Ten tijde van Zijn zalving
was de Here (Jezus) omtrent 30 jaar oud. Wij hebben gezien dat 453 jaar voor Christus het bewuste bevel van koning Arthasasta werd gegeven (zie Ezra 7). 453 + 30 jaar = 483 jaar. Dit is precies de geprofeteerde 69 x 7 jaar.
Maar uit Ezra 6 blijkt, dat reeds Kores en Darius de Joden hebben vergund terug te keren.
Het eerste gedeelte van de 7 profetische jaren, die dus een tijdsperiode omvat van 7 x 7 jaar = 49 jaar, was bestemd voor de herbouw van stad en tempel. Uit Johannes 2:19-20 weten wij, dat die tempelbouw “46 jaar” had geduurd. De resterende 3 jaren dienden voor de opbouw van de muren, en het herstel van “straten en grachten”, hetgeen geschieden zou “in benauwde tijden” (volgens Dan. 9:25). De Samaritanen deden alle moeite om deze opbouw
van de muren tegen te gaan, zodat het bouwende volk ook moest worden bewapend: “Zij die aan de muur bouwden, zij die de lasten droegen en zij die ze oplaadden, deden met één hand het werk, en de andere hand hield de
werpspies (SV: het geweer) vast. De bouwers hadden elk zijn zwaard aan zijn heup gegord terwijl zij aan het bouwen
waren,...” (Neh. 4:17-18)
De resterende 70ste week werd door God bestemd voor “het versterken van het verbond” (zie Dan. 9:27). In dit 27ste
vers zien wij, dat er op de (eerste) helft van die resterende week iets plaats vind; dan zal het typerende “slachtoffer
en spijsoffer” ophouden (SV). Wij zien dus, dat de 70ste jaarweek uiteenvalt in 2 helften.
Ons schema ziet er nu als volgt uit:

Dit is de tijdsduur van de echte, wereldwijde “grote verdrukking”, volgens Mattheüs 24:21. Zie ook Openbaring 12:6+14 voor
wat betreft de tijdsduur van deze 3½ jaar.
• Over de 1ste helft van de laatste jaarweek zal ik (A. Klein) nog het volgende willen vermelden: De 1ste 3½ jaar zullen m.i. onder het bewind van een wereldleider komen die vrede in de wereld LIJKT te brengen. Dit zal de 1ste periode van 3½ jaar
zijn, waarin de antichrist dus al wel regeert, maar de meeste mensen hem (of misschien wel: haar) nog zullen zien als de
(weliswaar valse) vredevorst of messias, als de wereldleider die veel problemen in de wereld LIJKT op te kunnen lossen.
Hierop zal de 2de periode van 3½ jaar volgen waarin de antichrist zijn/haar ware gezicht laat zien. Denk aan de Bijbelse waarschuwing: “Wanneer zij zullen zeggen: Het is vrede, en zonder gevaar; dan zal een haastig verderf hun overkomen…” (zie 1
Thess. 5:3). (noot AK)
23 Voor meer info hierover, zie eventueel https://www.bijbelcollege.nl/downloads/sbc_pdf/sbc - De Schriften.pdf (noot AK)
22
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70 jaar(weken)

7 jaarweken

62 jaarweken

7x7=49 jaar

7x62=434 jaar

Ingelaste periode
van de Gemeente

3½ jr

3½ jr

1 jaarweek

Het doen ophouden van “het slachtoffer en het spijsoffer” kon alleen door Hem, Die deze schaduwbeelden verving
door het beeld van de zaak zelf, door Zijn verzoenend sterven aan het kruis op Golgotha. Hij was Gods Offerlam.
Alle offeranden van Israël wezen heen naar dit Grote Offer. De 1ste halve (jaar)week ligt dus vóór het kruis; het
zijn de jaren van Zijn Messiaanse bediening op aarde gedurende 3½ jaar.
In de 2de helft van de laatste jaarweek van 3½ jaar, gedurende welke tijd Hij, alsook in de 1ste helft “velen het
verbond zal versterken”, vinden wij Zijn bediening in de woestijn, waar Hij de Bruid zal doen voeden en sterken gedurende deze tijd. Dit is de periode, die wij terugvinden in Openbaring 12:6+14, waar sprake is van de Bruid, die in
de woestijn – de door God voor haar bestemde plaats – 42 maanden, 1260 dagen (dit is: 3½ jaar) zal vertoeven.
Gedurende deze “woestijntijd” van de Bruid zal in de wereld de antichrist universeel heerser zijn. Hij is de “verwoester”, die in vers 27c wordt genoemd. Ook zullen de “dwaze maagden” in deze tijd door Jezus Christus Zelf
worden versterkt in hun Bloedverbond.24
Er is nog een andere verdeling van (ofwel: lering over) deze 7 jaar, de zogenaamde “kerkelijke verdeling”. Toen wij
nog geen dieper licht (en dus inzicht) in deze materie hadden, geloofden wij hetzelfde. Deze verdeling plaatst de 70ste
week van 7 jaar op het einde van de tijd en komt dan zodoende met een Grote Verdrukking van 7 jaar uit de bus.
Maar als men terugwerkt volgens de profetie, komt die niet uit; men komt zo rekenende in een knoop. Men heeft
getracht hieruit te komen door er allerlei andere dingen bij te halen, waardoor men moest komen tot “hoogstwaarschijnlijkheden”. Maar het betaamt ons niet om zo Gods Woord uit te leggen. Zo redenerende wordt de “versterker
van het verbond” (uit Dan. 9:27) de antichrist. Iets, wat in Gods licht absurd is; immers alléén de Zoon des mensen
kan voor ons de Versterker zijn van Gods Bloedverbond. De antichrist komt geen enkel verbond versterken. Hij zal
een universele heerser en dictator zijn, die slechts gebieden zal en geen verbond zal zoeken te versterken.
In de verzen 25 en 26 zijn twee vorsten genoemd. De Eerste is “Messias, de Vorst”; dit is: onze Here Jezus Christus: In vers 26 wordt nog een vorst genoemd, die met zijn krijgsvolk “de stad en het heiligdom te gronde zal richten”. Als wij de geschiedenis naast de Bijbel leggen, ontdekken wij, dat deze 2de vorst niemand anders was dan Titus, de zoon van keizer Vespasianus, de toenmalige bevelhebber van de Romeinse legioenen die, in het jaar 70 na
Christus, Palestina (het beloofde land Kanaän/Palestina)25 hadden onderworpen, Jeruzalem brandschatten26 en de tempel hadden verwoest. Hiermee was de profetie van Jezus Zelf, in Mattheüs 24:1-2, letterlijk vervuld.
Op de achtergrond van dit voor Daniël toenmaals nog profetisch verschiet (= profetische toekomst) toonde Gabriël een
nog verder profetisch verschiet; namelijk dat van de tijd van het einde, waarin Gods Gemeente zal worden vervolgd door de antichristelijke stromingen en door de antichrist zal worden verwoest. Het zal (volgens Daniël
9:26c) een tijd zijn waar “tot het einde toe er oorlog zal zijn, verwoestingen waartoe vast besloten is.”

De gruwelijke vleugel
Vers 27c, “Over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn, zelfs tot aan de voleinding, die, vast besloten, uitgegoten zal worden over de verwoeste.”
Als er sprake is van “voleinding”, dan wordt daarmee “het volkomen einde” bedoeld, óók voor wat betreft het wereldeinde.
De Schrift bedoelt met “gruwelijke vleugel” het “sanhedrin”27 en het naar dit sanhedrin luisterend “Judaïsme”. Dit
sanhedrin was in Jezus’ dagen het bolwerk van rebellie tegen Hem. Toen bij het sterven van de Here Jezus aan
het kruis de 10 cm. dikke voorhang28 in de tempel te Jeruzalem van boven tot beneden scheurde (zie Matth. 27:51)
door de vinger van God – als een Goddelijk getuigenis, dat de Weg tot Gods genadetroon door Jezus’ verzoenend
sterven is gebaand – verwierp het sanhedrin dit bovennatuurlijk teken van God. Het sanhedrin besloot de Wetsofferanden (de offers volgens de Wetten van het oude Verbond, die God aan Mozes had doorgegeven) te handhaven en repareerde
die door God gescheurde voorhang. Het Judaïsme is met het geloof in deze offeranden doorgegaan tot op deze
dag.

Want… de “dwaze maagden” zullen in de grote verdrukking hun leven – als martelaar (zie Openb. 20:4) – moeten geven,
waarbij er bloed zal vloeien (zie Openb. 7:13-14). Zie eventueel ons artikel “Een ANDER geluid – Het verschil tussen ‘het Lichaam van Christus’ en ‘de Bruid van Christus’ (Over de 5 wijze en de 5 dwaze maagden en hun eigen lotsbestemmingen
in de eindtijd)”, van A. Klein/E. van den Worm. (noot AK)
25 Diverse Christelijke en Joodse schrijvers bleven, zeker in het verleden, over Palestina spreken. Zie noot 3. (noot AK)
26 Brandschatten = Een brandschatting is een (meestal hoog) bedrag dat een dorp of streek (in oorlogstijd) aan doortrekkende
troepen moest betalen om te voorkomen dat dezen het dorp of de streek plunderden en in brand staken. (noot AK)
27 Het sanhedrin = De Hoge Raad, joodse rechtbank ten tijde van Christus. (noot AK)
28 Dit scheuren van de Voorhang of het Voorhangsel (d.i. het gordijn dat de scheiding vormde tussen het Heiligdom en het Allerheiligdom) was te meer een wonder van God omdat dit Voorhangsel – zoals wij via overlevering weten – weefsel was van wel
10 centimeter dik. (noot AK)
24
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Wat God voor altijd in Zijn Raadsplan van Verlossing heeft vastgelegd – namelijk, dat de typerende wetsofferanden
eens en voor altijd moesten worden vervangen door het beeld van de zaak zelf, Jezus, het Offerlam van God –
werd door deze handeling veracht en verworpen. Het sanhedrin wilde Jezus, Gods Zaligmaker van hun zonden,
niet, enkel en alleen omdat zij vreesden dat zij hun macht zouden moeten afstaan. Dit was ook de reden, waarom
zij het volk opzweepten om een moordenaar (Barabbas) te verkiezen boven de Verlosser (zie Matth. 27:11-26, Mark.
15:1-15, Luk. 23:13-25, Joh. 18:39-40).
Met dit dichtnaaien van die voorhang, negeerden zij volkomen Gods verzoeningsaanbod. God Zelf had tot Mozes
gezegd dat er in de tabernakel een voorhang moest zijn, die scheiding moest maken tussen het heiligdom en allerheiligdom, zodat alléén de hogepriester – en dan nog maar eens per jaar op de Grote Verzoendag – de ark des
verbonds zag. Toen het Lam van God stierf, Die voor ons Gods Verzoening is, scheurde die voorhang, De
Weg tot Gods genadetroon is zodoende geopend. Maar het sanhedrin sloeg God, door deze handeling, in Zijn
heilig aangezicht. Het Judaïsme is de “gruwelijke vleugel” en het Jodendom boet daarvoor tot op deze dag.
Daarom: “Dwaal niet: God laat niet met Zich spotten!” (Gal. 6:7). Hij is zéér lankmoedig; in de dagen van Noach
wachtte Hij 120 jaren, maar éénmaal was het afgelopen. Zó is het óók in deze dagen!
Ten tijde van de antichrist, gedurende de Grote Verdrukking, gedurende de 2 de helft van de 70ste jaarweek, komt
God dit “Judaïsme” nog voor het laatst bezoeken door middel van Zijn “2 getuigen” (zie Openb.11:1-12). Zij zullen
het Jodendom de laatste boodschap brengen, die God hun te geven heeft. Deze “2 getuigen” zullen niemand anders prediken dan Christus, maar zij zullen deze boodschap tot het Jodendom doen komen “naar de Wet en naar
de getuigenis”. Dan zullen velen van de Joden zich tot Christus bekeren; maar dan zullen het geen “Joden” meer
zijn, maar Christenen, kinderen Gods.
Een gedeelte zal zich niet tot Jezus Christus bekeren, maar zal zich in de uiterlijke vormen niet kunnen blijven
handhaven, omdat de antichrist hun dan zal voorschrijven wat er gebeuren moet. Hij (de antichrist) zal degene zijn
die “als God in de tempel zal zitten” (zie 2 Thess. 2:4). Hij (de antichrist) wil als God aanbeden en gediend worden.
Deze “2 getuigen” zullen in de Naam van de Here Jezus Christus het (bloed)verbond bij vele Joden versterken.
Ook zullen Gods oordelen, die alsdan over de aarde komen, dit teweeg brengen. 29 De bediening van deze “2 getuigen” zal gepaard gaan met wonderen en tekenen van God. God zal allen straffen, die niet door hen tot het geloof en de kennis der waarheid willen komen. Wij weten uit de karakteristieken van deze straffen, dat deze “2 getuigen” niemand anders zijn dan de, weer naar de aarde teruggezonden, “Wetsman” Mozes en de “koning der profeten” Elia. Ook weten wij, dat Elia ten hemel is opgetrokken zonder de dood te hebben gesmaakt (zie 2 Kon. 2:1-12).
Ook aan Mozes is dit geschied, hoewel hij eerst was gestorven (zie Deut. 34:1-6). Maar dit sterven werd te niet gedaan30 door Michaël (zie Judas 1:9).
Deze “2 getuigen” hebben deze bediening gedurende de gehele Grote Verdrukking; namelijk gedurende de periode van 42 maanden, 1260 dagen of 3½ jaar. Dit is ook de periode van de antichrist. Gelijk Jezus Christus in Zijn
Messiaanse bediening 3½ jaar op aarde was tot verlossing, zo heeft de antichrist zijn bediening in parallel, een bediening van 3½ jaar om te doden, te verleiden en te misleiden. Hij is in alles tegengesteld aan de bediening van de
Christus.
In Openbaring 13:18 staat geschreven: “Hier is de wijsheid. Wie verstand heeft, laat hij het getal van het beest berekenen, want het is een getal van een mens, en zijn getal is 666.”
De antichrist wordt hier door God een beest genoemd; God ziet deze mens als een beest. Mensen zullen hem navolgen en als God aanbidden. Maar God ziet van boven met de juiste blik en noemt dit creatuur geen mens, maar
een beest.
Zo ziet God in deze dagen ook vele mensen niet meer als mensen, maar als beesten. In de dierenwereld vindt
men geen homoseksualiteit, maar in de mensenwereld wel. Leven dezen niet erger dan beesten? De mens heeft
verstand en is daarom in zijn bestialiteit (= beestachtigheid) erger dan de beesten, die alleen hun instinct hebben. God
heeft niet voor niets een einde gemaakt aan de wereld van vóór de zondvloed door middel van water (zie Genesis 7),
en aan Sodom en Gomorra door middel van vuur en zwavel (zie Gen. 19:24). Hij zal Zijn Woord gestand doen en bij
Christus’ wederkomst allen te niet doen (= doden), die het Evangelie niet gehoorzaam zijn geweest en die niet hebben geloofd in de Here Jezus Christus. Deze allen zullen behoren tot hen die, als Hij (weder)komt, zullen bidden:
“Bergen: Val op ons, en heuvels: Bedek ons” (Luk. 23:30b, zie ook Openb. 6:16-17). Ze worden liever levend begraven,
dan dat ze de Zoon des mensen zien komen in Zijn glorie en kracht.
Echter… ook in het Lichaam van Christus groeit zo’n rebelse “gruwelijke vleugel”. God vraagt van ons een
wakende geest en gezalfde ogen, om dit zelf te mogen zien en te verstaan, aan de hand waarvan wij ook tijdig een
broeder of zuster kunnen waarschuwen voor een val of struikeling. Moge de Here Zijn Geest van genade schenken, opdat wij ervan worden weerhouden de brede weg op te gaan, want de dagen zijn boos en de verleidingen
van de duivel/satan worden groter en geweldiger. Wat wij nù zien, vinden wij al erg; maar het wordt nog erger. Hoe
méér de Gemeente zal worden gereinigd en geheiligd,31 hoe groter ook de uitwassen zijn aan de andere
kant.
Zowel het “graan” als het “onkruid” moeten beide opwassen tot de oogst (zie Matth. 13:29-30). Wij vinden in de Bijbel “de Weg van de Gerechtigheid”, maar ook de “weg van de ongerechtigheid”. Beide beginnen al in het Boek
Genesis, in de figuren van Kaïn en Abel. Ze eindigen respectievelijk in de vrouw van Openbaring 17 (de valse, an-

Zie eventueel onze studies “God gaat in de eindtijd de Gemeente/Kerk en de wereld schudden”, en/of “De 7 donderslagen van Openbaring 10:3” en/of “De Dag van JaHWeH (de dag des Heren)” van E. van den Worm. (noot AK)
30 Voor mij persoonlijk is dit gegeven een vraagteken en lukt het mij ook niet echt dit gegeven uit Judas 1:9 te halen. (noot AK)
31 Zie eventueel onze studie “Heiligmaking” van E. van den Worm. (noot AK)
29
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tichristelijke kerk)32 en de Vrouw van Openbaring 12 (de Bruid van het Lam). 33 U hoeft zich dus niet te verwonderen, als u deze beide stromingen IN DE GEMEENTE van de Here Jezus Christus vindt. U ziet dus, hoe voorzichtig
wij hebben te wandelen, de bekwame tijd uitkopende. Eet (in geestelijke zin) van Christus, van Zijn Woord en Zijn
Geest, zolang als u eten kunt. Straks als de 7 vette jaren voorbij zijn, dan wilt u eten (ofwel: de geestelijke spijze – voedsel voor de ziel – tot u nemen), maar u vindt niets om te eten.34
Wat u nù voor Christus doen kunt, doe dat. Straks komt er zulk een nacht, gedurende welke niemand (in geestelijke zin) werken kan! Zij die Jezus waarlijk liefhebben, strijden om in te gaan, en ook doen zij dit omwille van Gods
Koninkrijk; maar de passieve Christenen zeggen: “Het komt morgen wel terecht (= goed, in orde)”. Deze laatsten vergeten, dat zij de strijd niet hebben tegen vlees en bloed, maar tegen de geestelijke boosheden in de lucht, tegen
satan en zijn horden. Het zijn deze geestelijke boosheden der lucht, die heden ten dage mensen op het wereldtoneel brengen met “valse zalvingen.” Het zijn “valse arbeiders”, die hetzelfde (lijken te) doen als u en ik (zie 2 Kor. 11:1215). Zie hoevelen achter hen aanlopen, ziende alleen op hun wonderen en tekenen. Maar het zijn wonderen en tekenen der leugen, omdat hun leven van alle dag onbekeerd is en hun wijding (hun dienstbaarheid aan God en/of Gemeente) valse, zelfzuchtige motieven kent. De ware wonderen van Christus beginnen van binnen uit; waar het kind van
God –door de innerlijke werkingen van de Heilige Geest– eerst INNERLIJK wordt bekeerd en vernieuwd; pas
daarna is dit werk van buiten –door woorden, handel en wandel– merkbaar. Wat wij tegenwoordig vaak zien, is een
UITERLIJKE bekering, die niet van binnenuit gekomen is. Het is geen wonder, dat dezulken spoedig weer naar de
wereld terugkeren; omdat zulke levens niet zijn gegrond op de Rots der eeuwen (= de Here Jezus Christus). Gods
Geest leidde mij in 1954 al in deze waarheid; daarom durf ik met kracht te prediken dat er valse zalvingen in deze
dagen zijn. Waak en bid daarom en loop niet maar overal heen (lees Mattheüs 24:23-2435)!
Deze valse, antichristelijke arbeiders zullen de weg van de antichrist mede helpen bereiden. U ziet daarom
ook die “vrouw van Openbaring 17” zitten op dat antichristelijk beest. Maar als de antichrist die “vrouw” niet meer
nodig zal hebben, zal hij haar verwoesten: “En de 10 horens die u op het beest zag, die zullen de hoer (in Openb.
17:3-9+18 “vrouw” genaamd) haten, en haar verwoest en naakt maken, en zij zullen haar vlees eten, en haar met vuur
verbranden.” (Openb. 17:16)
Wij hebben dus nu gezien, dat die “gruwel van de verwoesting” begon toen het sanhedrin besloot de offeranden
van de Wet niet te laten ophouden, niettegenstaande God de voorhang deed scheuren; om welke reden Jeruzalem
in 70 na Christus totaal werd verwoest.
Ook hebben wij gezien, dat dezelfde geest van rebellie in het Lichaam van Christus wordt gevonden, en
vooral in de laatste tijd zich bot gaat vieren door de dan sterker werkende antichristelijke krachten en
stromingen. Maar ook deze “grote hoer” 36 zal door de antichrist en de zijnen worden vernietigd en verwoest.
Deze antichristelijke arbeiders vinden hun satanische bekroning in de antichrist zelf, de grootste van alle menselijke rebellen tegen God. Hij (de antichrist) zal, met zijn valse profeet, door de hand van God Zelf worden verwoest bij
de wederkomst van Christus in heerlijkheid en “levend worden geworpen in de poel, die brandt van vuur en zwavel"
(zie Openb. 19:20). Van deze “gruwel der verwoesting” kunt u lezen in Mattheüs 24:15-16, “Wanneer u dan de
gruwel van de verwoesting, waarover gesproken is door de profeet Daniël, zult zien staan op (SV: in) de heilige
plaats – laat hij die het leest, daarop letten! – laten dan zij die in Judea zijn, vluchten naar de bergen.”
Wat God heeft voorzegd aangaande de laatste tijd, zal Hij ook voleinden in de dagen, waarin wij leven, “over wie
het einde van de eeuwen gekomen is.” (zie 1 Kor. 10:11)
CJH Theys37
(1903 – 1983)
******************************************************************************************************

Extra bijlage 1:
De laatste jaarweek van Daniël 9:27

Welke activiteiten geschieden door Jezus, het Lam van God, en Zijn dienstknechten gedurende de laatste jaarweek van de laatste 7 jaren vóór Zijn lichamelijke wederkomst die de strijd/oorlog van Armageddon (zie Openb.
16:16) in zal luiden?
Dan. 9:27
En hij zal velen het verbond versterken één week (d.i. 7 jaar); en in de helft van de week (d.i. na 3½
jaar opwekking) zal hij het slachtoffer en het spijsoffer (dus het feit dat men deel kan hebben aan de dood en
opstanding van het Lam, waardoor het afsterven aan het oude, zondige leven plaatsvindt) doen ophouden, en
over de gruwelijke vleugel (d.i. de met satan verbonden christenheid) zal een verwoester zijn, ook tot de
voleinding toe, die vast besloten zijnde, zal uitgestort worden over de verwoeste. (SV)

Zie eventueel onze studie “De valse staatskerk van de laatste dagen – De grote hoer van Openbaring 17” van E. van
den Worm. (noot AK)
33 Zie studievermelding bij noot 18.
34 In Daniël 9:27 (SV) staat dat “het spijsoffer zal ophouden” in de 2 de helft van de laatste jaarweek. Met dit “spijsoffer” wordt hier
“de geestelijke spijze”, Gods Woord, bedoeld. (noot AK)
35 “Als iemand dan tegen u zegt: Zie, hier is de Christus of daar, geloof het niet; want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zó dat zij – als het mogelijk zou zijn – ook de uitverkorenen zouden
misleiden” (Matth. 24:23-24).
36 Zie studievermelding bij noot 32.
37 De Bijbelverzen zijn omgezet naar de HSV-vertaling (soms met een gedeelte van de oude Statenvertaling erbij vermeld).
Soms is er – hopelijk ter verduidelijking – door mij tekst toegevoegd in deze kleur en dit lettertype. (noot AK)
32
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In bovenstaande tekst lezen we: Hij, dat is Jezus, de Engel van het Bloedverbond, zal velen het (Bloed)verbond
versterken een (jaar)week; en in de helft van de week (dus na 3½ jaar) zal Hij het slachtoffer en het spijsoffer doen
ophouden (dit wijst op Golgotha – zie Dan. 12:11 en 2 Kor. 4:10-11). Met andere woorden: de genadetijd zal na
de eerste helft van Daniëls jaarweek voor de wereld ophouden.

1.
Hij zal voor velen het (Bloed)verbond versterken gedurende deze laatste 7 jaar van Gods bemoeienis met Zijn volk.
Dit slaat ook op de grote wereldwijde opwekking, die in deze eerste helft van 3½ jaar geschieden zal, waarbij
een ontelbaar aantal zielen voor Gods Koninkrijk gewonnen zal worden. Dit wordt behandeld in hoofdstuk 4.
Ook de grote Exodus uit de wereld van alle 12 stammen van Israël (zie noot38) naar Kanaän gebeurt in deze eerste helft van 3½ jaar van de laatste jaarweek, wat behandeld wordt in hoofdstuk 5.
Openb. 7:9
Daarna zag ik, en zie, een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle volk en stammen en natien en talen stonden voor de troon en voor het Lam, bekleed met witte gewaden en met palmtakken in hun handen.
Hos. 3:4-5
Want vele dagen zullen de Israëlieten blijven zitten zonder koning en zonder vorst, zonder offer
en zonder gewijde steen, zonder efod of terafim. Daarna zullen de Israëlieten zich bekeren, en de
Here, hun God, zoeken, en David, hun koning, en bevende komen tot de Here en tot zijn heil, in
de dagen der toekomst (d.i. de eindtijd).

2.
Op de helft van deze laatste jaarweek, als de grote verdrukking aan zal vangen, zal het Lam van God het slachtoffer en spijsoffer, het Bloedverbond en de genadetijd, voor de heidenen doen ophouden, behalve voor Israël.
Dan zal de antichrist gedurende de laatste 3½ jaar (d.i. 42 maanden) wereldheerschappij hebben, behalve over Israël.
Jer. 30:11
Want Ik ben met u, luidt het woord des Heren, om u te verlossen; want Ik zal met alle volken
waaronder Ik u verstrooid heb, voorgoed afrekenen, maar met u zal Ik niet voorgoed afrekenen,
doch naar recht u tuchtigen, al zal Ik u zeker niet vrij laten uitgaan.
Openb. 13:5
En hem (de antichrist) werd een mond gegeven, die grote woorden en godslasteringen spreekt; en
hem werd macht gegeven dit 42 maanden lang te doen.
Dan zal het Lam Zijn Goddelijke heerschappij over Israël voeren door middel van Zijn 2 getuigen, Mozes en Elia.
Mozes als de zichtbare en aardse regent van dan nog onzichtbare Koning Jezus, en Elia als de geestelijke vertegenwoordiger van de dan nog onzichtbare Hogepriester.
Openb. 11:3-12 En Ik zal mijn twee getuigen lastgeven om, met een zak bekleed, te profeteren, 1260 dagen (d.i.
42 maanden, ofwel 3½ jaar) lang. Dit zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaren, die voor het aangezicht van de Here der aarde staan. En indien iemand hun schade wil toebrengen, komt er vuur
uit hun mond en het verslindt hun vijanden; en indien iemand hun schade wil toebrengen, moet
hij zo de dood vinden. Dezen hebben de macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen valt gedurende de dagen van hun profeteren; en zij hebben macht over de wateren, om die in bloed te
veranderen en om de aarde te slaan met allerlei plagen, zo dikwijls zij willen. En wanneer zij hun
getuigenis zullen voleindigd hebben, zal het beest, dat uit de afgrond opkomt, hun de oorlog aandoen en het zal hen overwinnen en hen doden. En hun lijk zal liggen op de straat der grote stad
(Jeruzalem), die geestelijk genaamd wordt Sodom en Egypte, alwaar ook hun Here gekruisigd
werd. En uit de volken en stammen en talen en natiën zijn er, die hun lijk zien, 3½ dag, en zij laten niet toe, dat hun lijken in een graf worden bijgezet. En zij, die op de aarde wonen, zijn blijde
en verheugd over hen en zullen elkander geschenken zenden, omdat deze twee profeten hen,
die op de aarde wonen, gepijnigd hadden. En na die 3½dag voer een levensgeest uit God in hen,
en zij gingen op hun voeten staan en grote vrees viel op allen, die hen aanschouwden. En zij
hoorden een luide stem uit de hemel tot hen zeggen: Klimt hierheen op! En zij klommen naar de
hemel op in de wolk, en hun vijanden aanschouwden hen.
Mal. 3:4-5
Dan zal het (spijs)offer (de geestelijke spijze, namelijk: hun woordbediening in de kracht van de Heilige Geest) van
Juda en van Jeruzalem de Here aangenaam zijn als in de dagen van ouds en als in vroegere jaren. Ik zal tot u ten gerichte naderen; Ik zal een snelle aanklager zijn tegen de tovenaars, tegen
de echtbrekers, tegen de meinedigen, tegen hen die het loon van de dagloner drukken, weduwe
en wees verdrukken, en de vreemdeling terzijde dringen, maar Mij niet vrezen, zegt de Here der
heerscharen.

38

Er is een verschil tussen Israël en het Jodendom. Wij willen dit in het kort proberen uit te leggen. In eerste instantie
bestaat het volk van Israël uit de 12 stammen, vernoemd naar de 12 zonen van Jakob (die van God de naam Israël kreeg).
Maar later komt er een splitsing. Er wordt in de Bijbel dan onderscheid gemaakt tussen het “huis van Israël” en het “huis van
Juda” (de zgn. Joden). Het “huis van Israël” (ook wel Efraïm-Israël genoemd) is het 10-stammenrijk dat in de loop van de
geschiedenis, door de Assyrische ballingschap, weggevoerd werd uit het beloofde land Kanaän/Palestina. Zij zijn daarna de
zgn. heidenwereld ingetrokken, waar zij, tot op heden, in het “verborgen” wonen. Het zijn vooral de zgn. “christelijke” landen in
Noordwest-Europa en de landen, waar velen uit Noordwest-Europa later naar toe zijn geëmigreerd, zoals Amerika, Canada en
Australië. Het “huis van Juda” is het 2-stammenrijk, namelijk het volk van Juda en Benjamin, dat in de dagen van Jezus
rondwandeling op aarde in het beloofde land Kanaän/Palestina leefde. (Het huis van) Juda, de zgn. Joden, is dan ook het deel
van Israël waarover de verharding is gekomen (zie Rom. 11:25).
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Dan. 2:44

Maar in de dagen van die koningen (de 10 regeringsleiders in Europa) zal de God des hemels een koninkrijk oprichten, dat in eeuwigheid niet zal te gronde gaan, en waarvan de heerschappij op
geen ander volk meer zal overgaan: het zal al die (aardse) koninkrijken verbrijzelen en daaraan
een einde maken, maar zelf zal het bestaan in eeuwigheid,

3.
In de laatste helft van de laatste jaarweek van Daniël 9 zal de “gruwelijke vleugel”, de antichristelijke wereld, verwoest worden door de schaal- of fiooloordelen van het Lam van God, die met de strijd van Armageddon bij de wederkomst van de Here Jezus Christus besloten zullen worden. Dan zal de antichristelijke wereld totaal verwoest
worden om plaats te maken voor het volk van God van alle tijden, de koningen van de opgang der zon, opdat zo
het 1000-jarige Rijk van Koning Jezus gevestigd en bevolkt zal worden. Deze materie wordt behandeld in hoofdstuk 7 (van onderstaande studie – noot AK).
Openb. 16:12
En de zesde (engel) goot zijn schaal uit op de grote rivier, de Eufraat, en zijn water droogde op,
zodat de weg bereid werd voor de koningen, die van de opgang der zon komen.
Mal. 4:1-3
Want zie, de dag komt, brandend als een oven! Dan zullen alle overmoedigen en allen die goddeloosheid bedrijven, zijn als stoppels, en de dag die komt, zal hen in brand steken (zegt de Here der
heerscharen) welke hun wortel noch tak zal overlaten. Maar voor u, die mijn naam vreest, zal de
zon der gerechtigheid (beeld van de Goddelijke natuur) opgaan, en er zal genezing zijn onder haar
vleugelen; gij zult uitgaan en springen als kalveren uit de stal. Gij zult de goddelozen vertreden,
want tot stof zullen zij zijn onder uw voetzolen op de dag die Ik bereiden zal, zegt de Here der
heerscharen.
NOOT: Overgenomen uit de studie: “Gij, volk van Israël, ontwaak! (Een profetische Bijbelstudie met betrekking tot het politieke herstel en de complete terugkeer van het gehele Israël naar Kanaän)”, van E. van den Worm. (noot AK)

******************************************************************************************************

Extra bijlage 2:
De verschillende tijdsperioden met betrekking tot de grote verdrukking

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

1278 dagen = 42 maanden
1260 dagen
1260 dagen
1278 dagen = 42 maanden
1290 dagen
1335 dagen
152 dagen = 5 maanden

“het vertreden van de heilige stad door de heidenen”
“het profeteren van de twee getuigen”
“bewaring van de Bruidsgemeente in de woestijn”
“van het regime van de antichrist”
“het gedurig offer weg“
“zalig wie daaraan geraken“
“gepijnigd worden/de mensen beschadigen”

(zie Openb. 11:2)
(zie Openb. 11:3)
(zie Openb. 12:6)
(zie Openb. 13:5)
(zie Dan. 12:11)
(zie Dan. 12:12)
(zie Openb. 9:5 en 10)

NOOT: Overgenomen uit de studie: “Dingen die [met] haast geschieden moeten (Een systematische verklaring van het boek
Openbaring)” van H. Siliakus. (noot AK)

******************************************************************************************************

Einde van hoofdstuk 9 – wordt vervolgd
14

Daniël – hoofdstuk 9

