DE EINDTIJD
DE LAATSTE JAARWEEK

70 JAARWEKEN
1. Het moment waarop God Israël als volk
gaat herstellen;
2. De eerste komst van Jezus de Messias;
3. De tussenperiode waarin God al 2000 jaar
werkt door Zijn Gemeente (de kerk);
4. De eindtijd (de laatste jaarweek).

Wederkomst

< Laatste jaarweek >

Opmaat naar de eindtijd

Herstel van
het Koninkrijk

DAG VAN DE HEERE
De grote dag van de HEERE is nabij; hij is nabij en nadert zeer snel.
Hoor, de dag van de HEERE! De held zal daar bitter schreeuwen! Een
dag van verbolgenheid is die dag, een dag van benauwdheid en
angst, een dag van verwoesting en vernietiging een dag van wolken
en donkerheid, een dag van donkere wolken, een dag van
bazuingeschal en krijgsgeschreeuw tegen de versterkte steden en
tegen de hoge hoektorens. Ik zal de mensen benauwen, zodat zij
zullen gaan als de blinden, want zij hebben tegen de HEERE
gezondigd. Hun bloed zal uitgegoten worden als stof en hun lichaam als
uitwerpselen. Ook hun zilver, ook hun goud zal hen niet kunnen redden
op de dag van de verbolgenheid van de HEERE. Door het vuur van
Zijn na-ijver zal heel dit land verteerd worden, want Hij zal zeker en
spoedig een vernietigend einde maken aan alle inwoners van het land.
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Sefanja 1:14-18

1 JAARWEEK
2 x 3,5 jaar = 7 jaar

Benaming:

Te vinden in:

Een halve week

Dan. 9:27

1260, 1290 of 1335 dagen

Opb. 11:2-3; Dan. 12:11-12

42 maanden

Opb. 11:2-3; 13:5

Een tijd, tijden en een halve tijd

Dan. 7:25; 12:7, Opb. 12:6 en 14

1. Messias

< >

Jezus, Zoon van God

Antichrist
‘de mens van de
wetteloosheid, zoon van
het verderf, de
tegenstander van God’.

Joh. 1:50

2 Thess. 2:4

2. Kanaal van
Gods zegen

< >

Koninkrijk van priesters
Ex. 19:5, 6
In de dagen van die koningen 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 koninkrijken verbrijzelen en
tenietdoen, maar zelf zal het voor eeuwig
standhouden. Dan. 2:44; Luk. 1:32, 33;

Rijk van de
antichrist
En de tenen van de
voeten, gedeeltelijk van
ijzer en gedeeltelijk van
leem – dat koninkrijk zal
gedeeltelijk sterk zijn en
gedeeltelijk broos.
Dan. 2:42

EINDTIJDREDE
Pas op dat niemand u misleidt. Want velen zullen komen
in Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus; en zij zullen
velen misleiden. Matt 24:4, 5
En er zullen veel valse profeten opstaan en die zullen er
velen misleiden… 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.
Matt. 24:11, 24

Judea = epicentrum (zie Matt. 24:16)

ANTI-CHRIST
‘In de plaats van…’

Openbaring 13

Leider (1-10)

Valse profeet (11-18)

LAATSTE JAARWEEK
“27 Hij zal voor velen het verbond versterken, één week lang.
Halverwege de week zal Hij slachtoffer en graanoffer doen
ophouden. Over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn,
zelfs tot aan de voleinding, die, vast besloten, uitgegoten zal
worden over de verwoeste.” (Dan. 9:27)

- Het verbond wordt versterkt voor een week (7 jaar)
- Halverwege (na 3,5 jaar) stopt de offerdienst
- Gruwelijke vleugel

Over wie gaat het hier?

WAAR KOMT HET MEER VOOR?
8 Ik echter, ik hoorde het wel, maar ik begreep het niet. En ik zei:
Mijn Heere, wat zal het einde hiervan zijn? 9 Toen zei Hij: Ga
heen, Daniël, want deze woorden blijven geheim en verzegeld tot
de tijd van het einde. 10 Velen zullen gereinigd, zuiver wit
gemaakt en gelouterd worden. De goddelozen echter zullen
goddeloos handelen en geen enkele van de goddelozen zal het
begrijpen, maar de verstandigen zullen het begrijpen. 11 Van de
tijd af dat het steeds terugkerende offer weggenomen zal worden
en de verwoestende gruwel opgesteld zal zijn, zijn het duizend
tweehonderdnegentig dagen. Dan. 12:8-11
- Offer wordt weggenomen
- Verwoestende gruwel wordt daarvoor in de
plaats gezet
- Voor 1290 dagen (3,5 jaar)

WAAR KOMT HET MEER VOOR?
Dan zullen er uit hem krachtige armen
voortkomen. Die zullen het heiligdom en de
vesting ontheiligen en het steeds terugkerende
offer wegnemen en de verwoestende gruwel
opstellen. Dan. 11:31

- Heiligdom ontheiligd;
- Het offer wordt stopgezet en daarvoor in
de plaats een verwoestende gruwel gezet.

VERWOESTENDE GRUWEL?
Gruwel van de Verwoesting
Hebreeuwse woord: ‘Sjikkoets’

VERWOESTENDE GRUWEL?
Hebreeuwse woord: ‘Sjikkoets’
U hebt hun afschuwelijke afgoden en stinkgoden gezien die zij
hadden: hout en steen, zilver en goud.
Deut. 29:17
want Salomo ging achter Astoreth aan, de god van de Sidoniërs,
en achter Milkom, de afschuwelijke afgod van de Ammonieten
1 Kon. 11:5
Daarop zei Ik tegen hen: Laat ieder de afschuwelijke afgoden
waar hij tegen opkijkt, wegwerpen. U mag uzelf niet
verontreinigen met de stinkgoden van Egypte. Ik ben de HEERE,
uw God. Ezech. 20:7
Afgoderij, afgodsbeeld

Hij zal voor velen het
verbond versterken, één
week lang. Halverwege
de week zal Hij
slachtoffer en graanoffer
doen ophouden. Over de
gruwelijke vleugel zal
een verwoester zijn, zelfs
tot aan de voleinding,
die, vast besloten,
uitgegoten zal worden
over de verwoeste.
Dan. 9:27

Van de tijd af dat het
steeds terugkerende
offer weggenomen zal
worden en de verwoestende
gruwel opgesteld zal zijn,
zijn het duizend
tweehonderdnegentig
dagen.
Dan. 12:11

“Dan zullen er uit hem
krachtige armen
voortkomen. Die
zullen het heiligdom
en de vesting
ontheiligen en het
steeds terugkerende
offer wegnemen en de
verwoestende gruwel
opstellen.
Dan. 11:31

Samengevat
- Er is een offerdienst die hersteld is,
- De offerdienst stopt ineens na 3,5 jaar
- daarvoor in de plaats komt een ‘verwoestende
gruwel’ of wel een ‘afgodsbeeld’.

VOORVERVULLING

EINDVERVULLING
Antichrist

Antiochus Epiphanes
(164 v. Chr.)

Matth. 24:15

(toekomst)

EINDTIJDREDE
Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting,
waarover gesproken is door de profeet Daniël, zult zien
staan op de heilige plaats – laat hij die het leest, daarop
letten! – laten dan zij die in Judea zijn, vluchten naar de
bergen. Matt. 24:15, 16

TEMPELINSTITUUT

Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden.
Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval
gekomen is en de mens van de wetteloosheid,
de zoon van het verderf, geopenbaard is, 4 de
tegenstander, die zich ook verheft boven al
wat God genoemd of als God vereerd wordt,
zodat hij als God in de tempel van God gaat
zitten en zichzelf als God voordoet.
2 Thess. 2:3, 4

WAT IS KORT?
Zucht niet tegen elkaar, broeders, opdat u niet veroordeeld
wordt. Zie, de Rechter staat voor de deur.
Jakobus 5:9

Want: Nog een heel korte tijd en Hij Die komt, zal komen
en niet uitblijven. Hebr. 10:37
En zie, Ik kom spoedig. Zalig is hij die de woorden van de
profetie van dit boek in acht neemt.
Openb. 22:7

De draak satan Opb. 19:20
Openbaring 13

Beest uit de zee (1-10)

Beest uit de aarde (11-18)

En het misleidt hen die op de aarde wonen door
middel van de tekenen die het gegeven zijn te
doen voor de ogen van het beest. En het zegt
tegen hen die op de aarde wonen, dat zij een
beeld moeten maken voor het beest dat de wond
van het zwaard had en weer levend werd. En hem
werd macht gegeven om een geest te geven aan
het beeld van het beest, opdat het beeld van het
beest zelfs zou spreken, en zou maken dat allen
die het beeld van het beest niet zouden
aanbidden, gedood zouden worden.
Openbaring 13:14, 15

LAATSTE JAARWEEK
“27 Hij zal voor velen het verbond versterken, één week lang.
Halverwege de week zal Hij slachtoffer en graanoffer doen
ophouden. Over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn,
zelfs tot aan de voleinding, die, vast besloten, uitgegoten zal
worden over de verwoeste. Dan. 9:27
Samengevat
- Verbond wordt versterkt
- De offerdienst hersteld
- De offerdienst stopt ineens na 3,5 jaar
- daarvoor in de plaats komt een ‘verwoestende
afgodsbeeld’ dat volgens Openbaring 13 aanbeden
moet worden.

Vrede

Grote verdrukking Matt. 24:21

Vrede

Grote verdrukking Matt. 24:21

Maar wat de tijden en de gelegenheden betreft,
broeders, is het voor u niet nodig dat men u
schrijft. 2 Want u weet zelf heel goed dat de dag
van de Heere komt als een dief in de nacht. 3
Want wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en
veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun
overkomen, zoals de barensweeën een zwangere
vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten. 4
Maar u, broeders, bent niet in duisternis, zodat
die dag u als een dief zou overvallen.
1 Thess. 5:1-4

De draak satan Opb. 19:20
Openbaring 13

Beest uit de zee
Leider:
- wil zich gelijkstellen aan God de
Allerhoogste en ontvangt eer en
aanbidding van het eerste beest.
- Gods Naam lasteren
- voert oorlog tegen de heiligen
- macht gegeven over elke stam, taal
en volk
- 42 maanden macht

Vergelijk
Dan. 7:7, 25 (schrikwekkend dier);
Dan. 8:9, 23, 25 (kleine hoorn/
koning hard van aangezicht);
Dan. 11:36 (verachtelijke man);
2 Thess. 2:3,4 (mens van de
wetteloosheid)

Beest uit de aarde

De draak satan Opb. 19:20
Openbaring 13

Beest uit de zee

Beest uit de aarde

Leider:
- wil zich gelijkstellen aan God de
Allerhoogste en ontvangt eer en
aanbidding van het eerste beest.
- Gods Naam lasteren
- voert oorlog tegen de heiligen
- macht gegeven over elke stam, taal
en volk
- 42 maanden macht

Valse Profeet (Opb. 19:20):
- Ziet er uit als het Lam maar spreekt
als de draak
- treedt namens het eerste beest op
- zet het eerste beest centraal en zorgt
dat de mensen voor hem in
aanbidding komen
- doet grote wonderen en tekenen
- richt een beeld op wat aanbeden
moet worden

Vergelijk
Dan. 7:7, 25 (schrikwekkend dier);
Dan. 8:9, 23, 25 (kleine hoorn/
koning hard van aangezicht);
Dan. 11:36 (verachtelijke man);
2 Thess. 2:3,4 (mens van de
wetteloosheid)

“Ik ben gekomen in de Naam van
Mijn Vader maar u neemt Mij niet
aan. Als een ander komt, in zijn
eigen naam, die zult u aannemen.”
(Joh. 5:43; vergl. 2 Kor. 11:14)

Waar staan wij?
Wederkomst

< Laatste jaarweek >

Opmaat naar de eindtijd

- Toenemend antisemitisme Zach. 12:2, 3
- Chaos, wanorde, verdeeldheid neemt toe
Matt. 24:1-14

- Samenklonteren van religies
- Occultisme
- etc.

Herstel van
het Koninkrijk

En nu?
1. Wees voorbereid en waakzaam (2. Petr. 1:19;
1 Thess. 5:4-6)

2. Ken het Woord van de waarheid (Joh. 17:17)
3. Wees standvastig!
4. Bang of hoofd omhoog?
5. Zijn we bewogen? (Dan. 7:28; 8:27)

