9. De 70e week van Daniel.
De Verborgenheid
5 - Genade

6 - Volheid der Tijden
Wederkomst van Christus op de olijfberg
voor Jeruzalem. Zach. 14:1-4
Het begin van de “dag des HEEREN“
1 week (70e)
7 jaar

7 + 62 weken
483 jaar

Grote verdrukking (Juda)

Hij zal niet hebben
Zijn Koninkrijk op aarde

3 ½ jaar

3 ½ jaar
1260 dagen

6 april
32 na Chr.

Verbond tussen de
“vorst“ en “uw volk
en uw heilige stad”

Dan. 9:27, Mark. 13:13,
Math. 24:15

Eind oordeel van de volkeren.
satan gebonden voor 1000 jaar

Het
Koninkrijk
op aarde

Grote verdrukking (heidenen)
33 jaar

1260 dagen
1290 dagen
1335 dagen

“In de helft der week“

De dag des HEEREN
De dag des toorns. Rom. 2:5
Dag der wrake. Jer. 46:10

De vestiging van het
Koninkrijk van Christus
op aarde

Verwoesting
van Babel

Verwoesting
van Jeruzalem

HET EIND VAN DE “70E WEEK”.
HET MIDDEN EN DE 2E HELFT VAN DE “70E WEEK”.
DE 1E HELFT VAN DE “70E WEEK”.
Het verbond.
Net zoals het einde van de 69e week duidelijk gemarkeerd wordt in de Bijbel, wordt
ook voor het begin van de 70e week een duidelijk teken gegeven. Wanneer Israël een
verbond sluit m.b.t. de vrede van het volk en de heilige stad (Jeruzalem) Dan.9:26-27. zal
dat het begin zijn van deze laatste 70e week. Het verbond wat gesloten zal worden
heeft betrekking op de strijdende partijen in de Joodse staat. In het verbond wordt met
nadruk gewezen op de positie van Jeruzalem. De stad zal als politieke en religieuze
hoofdstad dienen voor de Joden en voor de Palestijnen, twee verschillende religies
zullen afspraken maken over hun heilige plaatsten. De Joden zullen hun heilige
plaatst (waar de tempel heeft gestaan) in ere willen herstellen. De Palestijnen hebben
op dezelfde plek al hun eigen heilige plaats (waar Mohammed ten hemel zou zijn
gevaren). Het verbond zal waarschijnlijk inhouden dat beide partijen hun erediensten
kunnen houden op deze voor hun zo belangrijke plaats. De Joden zullen het slacht- en
spijsoffer weer instellen (omdat dit in het midden der week wordt stop gezet). Dan.11:36.
De twee getuigen.
In de 1e helft van de 70e week zullen de twee getuigen profeteren. Opb.11:3-6. “En Ik zal
Mijn twee getuigen (macht) geven, en zij zullen profeteren duizend tweehonderd
zestig dagen, met zakken bekleed.” Volgens de beschrijving zijn dit Elia en Mozes.
Elia had macht om de hemel te sluiten ( voor 3½ jaar Jak 5:17, 1Kon.17:1) en Mozes staat
bekend om de plagen in Egypte. Er is nog iets vreemds met deze twee personen.
Van Elia is bekend dat hij werd opgenomen door de Heer 2Kon.2:11 en van Mozes wordt
gezegd dat er is gestreden om zijn lichaam Jud.9. Hun werk was kennelijk nog niet
voltooid, de Heer had hun (aardse lichamen) nog een keer nodig. De twee getuigen
zullen de komst van het Koninkrijk op aarde prediken. Diegenen die door deze
prediking tot geloof komen wordt de raad gegeven uit te gaan buiten de legerplaatst
(Jeruzalem) en te vluchten naar de woestijn (Petra). Men heeft tijd om te vluchten tót
de helft van de 70e week. Math.24:16-26.

De gruwel der verwoesting.
In het midden der week zal de vorst die het verbond met Israël zal sluiten het slacht- en
spijsoffer verbieden. Dan.9:27, 12:11, 8:11. De Joodse godsdienst zal verboden worden en de
heilige plaatst zal ontheiligd worden net als in de dagen van Antiochus Epifanes.
Omdat het grootste deel van de Joodse staat atheïstisch is zal men de vrede verkiezen
boven de godsdienstige instellingen. De Here Jezus wijst op deze profetie van Daniël
en voegt daaraan toe, dat zodra deze gebeurtenis plaats vindt men zéér snel moet
vluchten naar de bergen (Het gebergte van Paran / de stad Petra ). Daarna zal men
3½ jaar niet kunnen vluchten uit het land en zal er grote verdrukking komen over
de Joodse staat (hoedanige niet geweest is vanaf het begin der wereld.) Math.24:15-21,
Mark.13:14,Luk.21:20, 1Thes.5:3.

De dood van de twee getuigen.
In het midden van de 70e week (na 1260 dagen) zullen de twee getuigen klaar zijn met
het geven van hun getuigenis. Zij zullen in het midden der week gedood worden door
het beest uit de afgrond. Opb.11:7 Hun lichamen zullen 3½ dag blijven liggen in de stad
Jeruzalem. Er zal grote vreugde zijn over de dood van deze twee getuigen, maar deze
vreugde zal veranderen in grote vrees als God de twee getuigen na 3½ dag weer doet
opstaan en hen zichtbaar voor hun vijanden ten hemel laat varen in een wolk.
Direct hierna zal een grote aardbeving de stad treffen waarbij een tiende van de stad
verwoest wordt en 7000 mensen gedood zullen worden. Opb.11:8-13.
Verwoesting tot het einde toe.
Vanwege de “gruwel der verwoesting” in de heilige plaats, zal de 2e helft van de 70e
week gekenmerkt worden door verwoesting. Verwoesting over Juda omdat zij een
verbond zullen sluiten met een andere god. Jer.32:34, 16:18, 4:1-4,13:27. en over het
afgodsbeeld zelf. De climax zal bereikt worden aan het eind van de 70e week, dan
zullen de legers van Gog en Magog (Rusland) het land binnen vallen vanuit de
middellandse zee en het land en de stad verwoesten. Ezech.38:23. Joel.2:1-20.

De wederkomst van Christus op de
Olijfberg.
Bij de verwoesting van Jeruzalem door de
legers van Gog en Magog zal Juda in zijn
benauwdheid de Naam des Heeren
aanroepen.Joel.2:32. Hand.2:20
Hierop zal de Messias wederkeren en Zijn
voeten zullen staan op de Olijfberg, deze zal
splijten en er zal een vallei ontstaan tot in de
woestijn. Door deze vallei zullen de “overigen
des volks” die Hem aanroepen kunnen
vluchten. Zach.14:1-5.
De legers van Gog en Magog zullen door de
Heer gedood worden, en Hij zal vuur zenden
naar de landen waaruit zij kwamen. Ezech.39:6.
Het overblijfsel uit de stad zal vluchten naar
Petra, daar zal een deel van het gelovig
overblijfsel wat vluchtte in de 1e helft van de
70e week al aanwezig zijn. Opb.12:6.
De dag des HEEREN.
Bij de gebeurtenissen aan het eind van de 70e
week wordt steeds gewezen op de komst van
de “dag des HEEREN”. De verwoesting over
Jeruzalem wordt in verband gebracht met het
aanbreken van de “dag des HEEREN”.
Deze “dag” zal verdrukking brengen over de
heidenen. Ezech.30:2, Obad.15, Joel.2:1-31, Zef.1:14.
“Ziet Ik zende ulieden den profeet Elia, eer
dat die grote en die vreselijke dag des
HEEREN komen zal” Mal.4:5.

