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Het einde der tijden
Inleiding op het boek Daniël

Daniël 1:1-21

God openbaart de loop van de tijden

Daniël 2 & 7

God redt tot het einde van de tijden

Daniël 3 & 6

God oordeelt aan het einde van de tijden

Daniël 4 & 5

Aan het eind: het heiligdom hersteld

Daniël 8

Aan het eind: de heilige stad hersteld

Daniël 9

Aan het eind: het heilige volk hersteld

Daniël 10-12
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Hoogmoed en val Belsassar
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Inleiding
Hoe was het ook alweer
Relatie tot overige Schriften
Gebed van Daniël
70 jaarweken
Overzicht
Bespreekpunten en vragen

Hoe was het ook alweer
• Daniël 1

Gedeporteerd om in Babel te dienen

– Druk om joodse identiteit op te geven
– Vertrouwen in God ( de Torah ) leidt tot verhoging

• Daniël 2

Droom van de koning

– Reeks van rijken volgt Babel op
– Gods koninkrijk maakt aan alle rijken een einde

• Daniël 3

De Brandende oven

– Weigering het wereldrijk te aanbidden
– Vrienden verhoogd

• Daniël 4

Nebukadnezers hoogmoed

– Hoogmoed gestraft
– Berouw leidt tot herstel

• Daniël 5

Belsassars Hoogmoed

– Weigering vernedering
– Leidt tot oordeel

Hoe was het ook alweer
• Daniël 6

De Leeuwenkuil

– Weigering de koning als God te aanbiddden
– Daniels verhoging

• Daniël 7

Daniël’s droom

– Arrogante Wereldrijken als beesten
– De Oude van Dagen en de Zoon des Mensen

• Daniël 8

Daniëls 2de visioen

– Ram en Bok : Goddeloze koning valt Jerusalem aan
– Verheft zich boven God en wordt door God vernietigd.

• Daniël 9

Daniëls Gebed en Gods antwoord

– Jer 25: 70 jaar Ballingschap: Plaatsvervangend schuldbelijdenis
– Israels zondige staat duurt voort: Verdrukking duurt 7 x langer; 70 jaarweken

• Daniël 10-12 Daniëls 3de visioen
– God stelt gerust, raakt aan, onderricht
– God openbaart wat er met volk Israel gebeuren zal

Hoe was het ook alweer

Daniëls boodschap
– Als mensen Gods koningschap niet erkennen worden ze als
beesten
– Op macht beluste wereldrijken voorgesteld als beesten.
– God bestuurt de geschiedenis; werkt Zijnvolmaakte plannen
uit
– God zal op een dag Beesten oordelen en Zijn wereld redden

Relatie met overige Schriften
Daniël en het Nieuwe Testament
Redding uit gevaar (Dn 3:25; 6:23; Hd 12:4)
God van de hemel (Dn 2:18; Op 11:13)
God is soeverein (Dn 5:22-28; Rm 13:1-7)
Redding van leeuwen (Dn 6:21; 2Tm 4:17)

Daniël 9
– Relatie met Openbaring
– oa via de tijdsindeling (tijd, tijden en een ½ tijd; 1260/1290 dagen, 42
maanden, 3,5jaar)

– Gruwel van de verwoesting (Dn 9:27; Mt 24:15)*
– Gabriël (Lk 1:19,26)

Relatie met overige Schriften
Christus in het boek Daniël
De steen (Dn 2:34; Lk 20:17,18)
De engel (in de oven) (Dn 3:28; Op 10:1)
Mensenzoon (Dn 7:13; Op 5:5b-7)
Man in linnen kleren (Dn 10:5; Op 1:13)

Daniël 9
– Daniël als type van Christus
» Dn 6:18:Opstanding

» Dn 9:3-19: Hogepriester /
Voorspraak)

– Messias, de Vorst
» Dn 9:25; Jh 4:25,26

Gebed van Daniël
Daniël:
– doet ontdekking in boek Jeremia
• Belang Bijbelstudie!
• Neemt profetie letterlijk

– bidt en vast *
• Staat niet op zijn recht; leeft uit genade
• Doet plaatsvervangend schuldbelijdenis*

Gebed van Daniel
God vergeeft nooit “zomaar”;
vervult belofte op grond
van werk van Christus

Na berouw komt Gabriël
• op tijd van avondoffer *
• Boodschap: nòg een periode van 70 (jaarweken) en
dan volkomen herstel van Israel

70 weken
70 (jaarweken) = 490 jaar en dan het Messiaanse Rijk
• In Openbaring: laatste ½ week = 3,5 jaar,=(tijd,+tijden+1/2tijd)

Wanneer beginnen te tellen?
• Decreet van Kores in 538 vC (Ezra 1)
Herbouw Tempel
• Decreet van Artachsasta 445 vC (Neh 2:1) Herbouw Jerusalem
• Decreet van Artachsasta 458 vC (Ezra 7)
Terugkeer en bouw
tempel en stad.

Waarom opdeling in 7 +62 +1?
•
•
•
•

Nabije toekomst (herbouw stad tijdens Nehemia)+
verdere toekomst tot uitroeiing Messias+ *
interval (na 69ste )+
70ste (Grote verdrukking)
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Gemeente opname
Dispensation.

70 weken- Het intermezzo
Gebeurtenissen na 69ste week, maar voor de 70ste
– Messias uitgeroeid (zonder koninkrijk)
• Vs 26:Terwijl Hij niets heeft.*

– Volk van een vorst zal Jerusalem
en heiligdom verwoesten
– Strijd tot het einde

Dit is Periode van de gemeente
– Een verborgenheid in het OT; in NT geopenbaard

70ste week
Vs26 Gebeurtenissen die inmiddels hebben plaatsgevonden
Vs27 Gebeurtenissen die nog moeten plaatsvinden
(Als Israel in het land is)

– Versterken verbond vorst en velen*
– (duurt maar 7 jaar!) Jes 28:15
– Vorst: beest van Dan 7:7 en Openb 13-30

– Na 3,5 jaar worden door vorst offers* gestopt
– Op vleugel van gruwelen komt verwoester*
– ...tot voleinding toe
– de wederkomst, de verzoening van Israel, start van Messiaanse rijk
– Christus’ oordeel over verwoester (en Beest)

Situatie na 70ste week
• Zeventig weken zijn bepaald over uw volk en uw
heilige stad,
Nog geen realiteit

–
–
–
–
–
–

om de overtreding te voleindigen,
de zonde af te sluiten,
de ongerechtigheid te verzoenen,
en om eeuwige gerechtigheid te brengen,
gezicht en profeet te bezegelen en
iets allerheiligst * te zalven

1Thes 2:16
Rom 11:26
Zach 12:10
Rom 5:21
1 Petr 1:11
Ezech 40-48

Overzicht jaarweken
vanaf het ogenblik, dat het woord uitging
om Jeruzalem te herstellen en te
herbouwen tot op een gezalfde, een vorst,
zijn zeven weken
25a

445 vC

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

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

62 weken

CHRISTUS’ DOOD

Overzicht jaarweken
CHRISTUS’dood
en het volk van een vorst die komen
zal, zal de stad en het heiligdom te
gronde richten
26b

maar zijn einde zal zijn in de
overstroming; en tot het einde toe
zal er strijd zijn: verwoestingen,
waartoe vast besloten is.
26c

Uitstorting Heilige Geest
70 nC tempel
verwoest
Intermezzo

Opname Gemeente

Overzicht jaarweken
Opname gemeente
En hij zal het verbond voor velen zwaar
maken, een week lang
27a

In de helft van de week zal hij slachtoffer en
spijsoffer doen ophouden; en op een
vleugel van gruwelen zal een verwoester
komen
27b

begin 70ste week

midden 70ste week

Zeventig weken zijn bepaald over uw volk en uw
heilige stad, om de overtreding te voleindigen,
de zonde af te sluiten, de ongerechtigheid te
verzoenen, en om eeuwige gerechtigheid te
brengen, gezicht en profeet te bezegelen en iets
allerheiligst te zalven
24
einde 70ste week

Vragen en bespreekpunten
•
•
•
•
•

Vasten: nu ?en hoe dan?
(vs 3)
Uur van het avondoffer
(vs21)
Iets allerheiligst te zalven
(vs24)
Terwijl Hij niets heeft...
(vs26)
Verbond versterkt? Wie is de vorst en wie zijn die velen
(vs27)
• De offers worden gestopt: waarom door wie? (vs 27)
• Wat is de vleugel van gruwelen /verwoesting (vs 27)

Tijd van het avond offer
• Paaslam geslacht tegen het vallen van de avond Ex 12:6
– Dagelijks brandoffer=avondoffer (Ezr. 9:4-5; Ps. 141:2, Dan. 9:21).
– Letterlijk: tussen twee avonden
– NB: 2 avonden (per etmaal) :
• Eerste van 15.00 tot 18.00 uur (tot zonsondergang)
• Tweede van 18.00 tot 19.00 uur (tot absolute duisternis)

• Tijd van Gebed!
–
–
–
–
–
–
–

Elia op de Karmel (1 Kon 18:36)
Daniël (Dan 9:21)
Ezra(Ezra 9:5);
Zacharias (Luk1:10)
Golgotha (Mt 27:46)
Petrus en Johannes (Hand. 3:1)
Cornelius (Hand 10:30)

Allerheiligst zalven
Wie/wat?
De Heiligheid van de heiligheden (HSV)
Iets allerheiligst (NBG)
Mogelijke betekenissen:
–
–
–
–
–

Christus
Gemeente
Altaar
Allerheiligste in de tempel
Tempel
– (herinwijding door Judas Maccabeus)

– Hemels heiligdom (Hebr 9:11-14)
– Tempel van Ezechiël

Terwijl Hij niets heeft...
En niet (niets/niemand) voor (aan/tegen) Hem
– Het zal niet voor Hemzelf zijn

(HSV)

• Hij sterft ten behoeve van anderen

– Terwijl Hij niets heeft
• Arm en berooid

– Terwijl Hij niemand heeft
• In de steek gelaten

– Terwijl er niets tegen Hem is
• onschuldig

(NBV)

Verbond versterken
Wie is de vorst en wie zijn die velen
– Christus?
– Vorst = Toekomstige vorst van vs26 ?
(beest van Dan 7:7 en Op 13:1-3 ev)
machthebber van hersteld Romeinse rijk

– Velen = de “massa”van het volk (itt getrouwen)

De offers worden gestopt: waarom door wie?
– Christus
– Vorst van vs 26

de vleugel van gruwelen /verwoesting
Wie/ Wat
• Over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn
• Op een vleugel van gruwelen zal een verwoester komen
• Op het altaar zal een verwoesting brengende gruwel te zien
zijn...

Conclusie :
in het allerheiligste een gruwel afgod!
Die verwoesting brengt over volk,stad en tempel.

Mattheus 24:15

