
DE 70 JAARWEKEN
DANIËL 9:20-27



1. De eerste komst van de Heere Jezus. Het tijdstip 
waarop Hij komt. 
 
2. De tweede komst, met name de laatste fase vlak voor 
Zijn wederkomst (of wel de eindtijd)

WAAROM BELANGRIJK?

3. Herstel van Israël als volk



De volken

Abram
Gen. 12



Roeping van Israël

1. Messias
En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u 
en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar 
Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen, en u 
zult Het de hiel vermorzelen.  
Gen. 3:15 



Israël
Ex. 19:6

De volken

DE HEERE
2. Kanaal van 
Gods zegen
Koninkrijk van priesters 
en een heilig volk.  
Ex. 19:6

De HEERE zal u tot een 
hoofd maken en niet tot 
een staart Deut. 28:13



De volken

DE HEERE

Land (koninkrijk)

Tempel

Wet

Koningen

Profeten

Verbond



En zie, u zult zwanger worden en een Zoon baren en 
u zult Hem de Naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en 
de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en 
God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn 
vader David geven, en Hij zal over het huis 
van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn 
Koninkrijk zal geen einde komen. 

Lukas 1:31-33



1. Messias

2. Kanaal van Gods zegen

- Esther (Haman)

- Kindermoord onder Herodes Matt. 2:16



1. Messias

2. Kanaal van 
Gods zegen

Antichrist
‘de mens van de 
wetteloosheid, zoon van 
het verderf, de 
tegenstander van God’. 
2 Thess. 2:4

Jezus, Zoon van God  
Joh. 1:50

Koninkrijk van priesters 
Ex. 19:5, 6

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

<   >

<   >



VERBOND

ZEGEN         VLOEK 
DEUT. 28

HERSTEL  
DEUT. 30



1 Het zal gebeuren, wanneer al deze dingen, de zegen en 
de vervloeking die ik u voorgehouden heb, over u komen, dat u het 
weer ter harte zult nemen onder alle volken waarheen de HEERE, uw 
God, u verdreven heeft. 2 En u zult zich bekeren tot de HEERE, uw 
God, en Zijn stem gehoorzaam zijn, u en uw kinderen, met heel 
uw hart en met heel uw ziel, overeenkomstig alles wat ik u heden 
gebied. 3 Dan zal de HEERE, uw God, een omkeer brengen in uw 
gevangenschap en Zich over u ontfermen. Hij zal u weer 
bijeenbrengen uit al de volken waarheen de HEERE, uw God, u 
verspreid had. 4 Al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde 
van de hemel, toch zal de HEERE, uw God, u vandaar bijeenbrengen 
en u vandaar weghalen. 5 En de HEERE, uw God, zal u naar het land 
brengen dat uw vaderen in bezit hadden, en u zult het weer in bezit 
nemen; en Hij zal u goeddoen en u talrijker maken dan uw vaderen. 

DEUTERONOMIUM 30

BEROUW EN BEKERING



Toen riepen de Israëlieten tot de HEERE, en de 
HEERE deed voor hen een verlosser opstaan…
Richt. 3:15 

RICHTEREN



Maar zij spotten met de boden van God, 
verachtten Zijn woorden en maakten Zijn 
profeten belachelijk, tot de grimmigheid van 
de HEERE tegen Zijn volk zo hoog opsteeg 
dat er geen genezing meer mogelijk was.  
2 Kron. 36:16 

Bekeer u toch, ieder van zijn slechte weg 
en van uw slechte daden. Dan zult u eeuw 
uit en eeuw in blijven wonen in het land dat 
de HEERE u en uw vaderen gegeven heeft. 
Jer. 25:5 

ONGEHOORZAAM



„Want zo zegt de HEERE: 
Voorzeker, pas wanneer zeventig 
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).

Sabbatsjaren: 
“om het woord van de HEERE, bij 
monde van Jeremia gesproken, 
te vervullen, totdat het land 
behagen zou scheppen in zijn 
sabbatsjaren. Het rustte al de 
dagen van de verwoesting, totdat 
de zeventig jaar vervuld 
waren.” (2 Kron. 36:21)



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, 2 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: zeventig jaar zouden na de verwoesting van 
Jeruzalem voorbij moeten gaan.3 Ik richtte mijn gezicht tot de 
Heere God, om Hem te zoeken in gebed en met smeekbeden, 
met vasten, en in zak en as. 4 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, 5 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.6 Wij 
hebben niet geluisterd naar Uw dienaren, de profeten, die in Uw 
Naam spraken tot onze koningen, onze vorsten en onze 
vaderen, en tot heel de bevolking van het land.

Daniël 9:1-6



Want zo zegt de HEERE: Voorzeker, pas wanneer zeventig 
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. 11 Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik 
over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten van 
vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te 
geven. 12 Dan zult u Mij aanroepen en heengaan, u zult tot 
Mij bidden en Ik zal naar u luisteren.  13 U zult Mij zoeken 
en vinden, wanneer u naar Mij zult vragen met heel uw hart. 
14 Ik zal door u gevonden worden, spreekt de HEERE, Ik zal 
een omkeer brengen in uw gevangenschap en u 
bijeenbrengen uit alle volken en uit alle plaatsen waarheen Ik 
u verdreven heb, spreekt de HEERE, en Ik zal u terugbrengen 
naar de plaats vanwaar Ik u in ballingschap heb gevoerd.

Jeremia 29:10-14

1. 70 jaar ballingschap
2. Bekering 



1. Daniël leest het Profetisch Woord 

2. Daniël brengt het Woord in de 
praktijk 

3. God hoort!

Daniël 9

terwijl ik mijn gebed nog uitsprak, 
kwam de man Gabriël… hij 
begon mij te onderwijzen en 
sprak met mij. Hij zei: Daniël, nu 
ben ik eropuit gegaan om u de 
betekenis te doen begrijpen. 
Dan. 9:21,22



PAUZE



LEZEN 
DANIËL 9:24 - 27



24 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.  
25 U moet weten en begrijpen: vanaf de tijd dat het woord uitgaat om 
te laten terugkeren en om Jeruzalem te herbouwen tot op Messias, de 
Vorst, verstrijken er zeven weken en tweeënzestig weken. Plein en 
gracht zullen opnieuw gebouwd worden, maar wel in benauwde tijden.  
26 Na de tweeënzestig 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.   
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.

Daniël 9:24-27



1. Herstel van Israël als volk (vs. 24); 
 
2. De eerste komst van de Messias. Het moment waarop 
Hij komt en vervolgens sterft; 
 
3. Het geeft inzicht in onze positie als Gemeente (de 
Kerk) in het plan van God; 
 
4. De eindtijd.

WAAROM BELANGRIJK?



24 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. 

A. ?? B. Relatie 
tussen de 
Heere en 
Israël wordt 
hersteld.

70 weken>



24 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. 

A. ??

70 weken>

Letterlijk in het Hebreeuws: Zeventig zevens

70 x 7… 
> eeuwen?  
> jaren?  
> maanden?  
> weken?  
> dagen?  
> minuten?  
> seconden?

B. Relatie 
tussen de 
Heere en 
Israël wordt 
hersteld.



1 jaarweek

1. Sabbatsjaren: Ieder zevende jaar moest het land rusten en 
mocht het niet bewerkt worden (Lev. 25).  
Jubeljaar (vijftigste jaar) “Verder moet u voor uzelf zeven sabbatsjaren tellen, 
zeven keer zeven jaar, zodat de perioden van de zeven sabbatsjaren 
negenenveertig jaar voor u zijn” (Lev. 25:8). 

2. Wanneer je periodes van 7 jaar aanhoudt kom je precies uit bij 
Jezus’ eerste komst (Dan. 9:26) 

3. In Daniël en Openbaring wordt er gesproken over een laatste 
jaarweek die nog in vervulling moet gaan. Dit wordt verdeeld in 
twee perioden van drieënhalf jaar en weergegeven in o.a. 1260 
dagen en 42 maanden.

70 x 7 jaar = 490 jaar



Vers 25: U moet weten en begrijpen: vanaf de tijd 
dat het woord uitgaat om te laten terugkeren en 
om Jeruzalem te herbouwen tot op Messias, de 
Vorst, verstrijken er zeven weken en tweeënzestig 
weken. Plein en gracht zullen opnieuw gebouwd 
worden, maar wel in benauwde tijden.

7 + 62 = 69 (jaar)weken   

              69 x 7 = 483 jaar

Wanneer gaat het woord uit?

A. Terugkeer 
herbouw 
Jeruzalem

B. Messias

69 weken>

In 445 v. Chr. krijgt Nehemia van de Perzische koning 
Artachsasta toestemming om de stad Jeruzalem te 
herbouwen (zie Neh. 2).

Hoeveel weken?



De tijd is vervuld en het Koninkrijk van God is 
nabijgekomen; bekeer u en geloof het Evangelie.  
Mark. 1:15 

GODS TIJD

Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God Zijn 
Zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen 
die onder de wet waren, vrij te kopen.  
Gal. 4:4, 5 
 

Israël = Gods uurwerk!



Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen: Bekeer u, 
want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen… En Jezus 
trok rond in heel Galilea, gaf onderwijs in hun synagogen en 
predikte het Evangelie van het Koninkrijk, en Hij genas elke 
ziekte en elke kwaal onder het volk. Matt. 4:17, 23

OPROEP TOT BEKERING

Deze twaalf zond Jezus uit en Hij gebood hun: U zult u niet op 
weg begeven naar de heidenen en u zult geen enkele stad van 
de Samaritanen binnengaan, maar ga liever naar de verloren 
schapen van het huis van Israël. En als u op weg gaat, predik 
dan: Het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.  
Matt. 10:5-7



ISRAËL DOOF EN BLIND
Want het hart van dit volk is vet geworden, en zij 
hebben met de oren slecht gehoord, en hun ogen 
hebben zij dichtgedaan, opdat zij niet op enig 
moment met de ogen zouden zien en met de oren 
horen en met het hart begrijpen, en zij zich zouden 
bekeren en Ik hen zou genezen. 
 
Matt. 13:15 (vergl. Jes. 6)



INTOCHT IN JERUZALEM
38 Gezegend is de Koning, Die daar komt in de Naam van de 
Heere. Vrede in de hemel en heerlijkheid in de hoogste hemelen 
39 En sommigen van de Farizeeën uit de menigte zeiden tegen 
Hem: Meester, bestraf Uw discipelen. 40 En Hij antwoordde hun 
en zei: Ik zeg u dat de stenen zouden roepen, als dezen zouden 
zwijgen. 41 En toen Hij dichtbij kwam en de stad zag, weende 
Hij over haar 42. Hij zei: Och, dat u ook nog op deze uw dag 
zou onderkennen wat tot uw vrede dient! Nu echter is het 
verborgen voor uw ogen. 43 Want er zullen dagen over u komen 
dat uw vijanden een wal rondom u zullen opwerpen, u zullen 
omsingelen en u van alle kanten in het nauw zullen brengen. 44 
En zij zullen u met de grond gelijkmaken en uw kinderen in u 
verpletteren. Ook zullen zij in u geen steen op de andere steen 
laten, omdat u het tijdstip waarop er naar u omgezien werd, niet 
hebt onderkend” (vs. 39-44).  
 
Lukas 19:38-44



“U moet weten en 
begrijpen: vanaf de tijd dat 
het woord uitgaat om te 
laten terugkeren en om 
Jeruzalem te herbouwen tot 
op Messias, de Vorst, 
verstrijken er zeven weken 
en tweeënzestig weken. 
Plein en gracht zullen 
opnieuw gebouwd worden, 
maar wel in benauwde 
tijden.” Dan. 9:25 

7+62=69 jaarweken x 7 =  
   <         483 jaar        >

Nehemia 2

“Na de tweeënzestig 
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.” 
Dan. 9:26a 

Messias 
‘uitgeroeid’ 

Komst van Jezus 
- Luk. 19 -

Stad met 
heiligdom te 
gronde gericht 
Luk. 19:43-44

Verwoesting tempel door 
de Romeinen (70 n. Chr)



“U moet weten en 
begrijpen: vanaf de tijd dat 
het woord uitgaat om te 
laten terugkeren en om 
Jeruzalem te herbouwen tot 
op Messias, de Vorst, 
verstrijken er zeven weken 
en tweeënzestig weken. 
Plein en gracht zullen 
opnieuw gebouwd worden, 
maar wel in benauwde 
tijden.” Dan. 9:25 

7+62=69 jaarweken x 7 =  
   <         483 jaar        >

Nehemia 2 Komst van Jezus 
- Luk. 19 -

“Na de tweeënzestig weken zal de Messias uitgeroeid 
worden, maar het zal niet voor Hemzelf zijn. (Dan. 9:26a)

<Laatste jaarweek>      < 2000 jaar >

Openbaring



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

“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)

1 JAARWEEK



“U moet weten en 
begrijpen: vanaf de tijd dat 
het woord uitgaat om te 
laten terugkeren en om 
Jeruzalem te herbouwen tot 
op Messias, de Vorst, 
verstrijken er zeven weken 
en tweeënzestig weken. 
Plein en gracht zullen 
opnieuw gebouwd worden, 
maar wel in benauwde 
tijden.” Dan. 9:25 

7+62=69 jaarweken x 7 =  
   <         483 jaar        >

Nehemia 2 Komst van Jezus 
- Luk. 19 -

“Na de tweeënzestig weken zal de Messias uitgeroeid 
worden, maar het zal niet voor Hemzelf zijn. (Dan. 9:26a)

<Laatste jaarweek>      < 2000 jaar >

Openbaring



Visioen met de reine en 
onreine dieren 

Handelingen 10

Petrus bij Cornelius



Cornelius
En hij zei tegen hen: U weet dat het een 
Joodse man niet toegestaan is om met 
iemand van een ander volk om te gaan of bij 
hem binnen te gaan; maar God heeft mij laten 
zien dat ik geen mens onheilig of onrein mag 
noemen. Hand. 10:28 

Deze twaalf zond Jezus uit en Hij gebood hun: U zult u niet op 
weg begeven naar de heidenen en u zult geen enkele stad van 
de Samaritanen binnengaan, maar ga liever naar de verloren 
schapen van het huis van Israël. En als u op weg gaat, predik 
dan: Het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.  
Matt. 10:5-7



Petrus moet zich zelfs verantwoorden! 
De apostelen en de broeders die in Judea 
waren, hoorden dat ook de heidenen het Woord 
van God aangenomen hadden. 2En toen Petrus 
naar Jeruzalem gegaan was, bestreden zij die 
van de besnijdenis waren, hem 3en zeiden: U 
bent binnengegaan bij mannen die onbesneden 
zijn, en u hebt met hen gegeten. 4Maar Petrus 
begon het hun in goede orde uiteen te zetten en 
zei: 5Ik was in de stad Joppe aan het bidden.  
Hand. 11:1-5



- onbesneden naar het vlees 
(vers 11) 
- zonder Christus, uitgesloten 
van het burgerrecht Israëls, 
vreemd aan de verbonden, 
zonder hoop en zonder God in 
deze wereld (vers 12) 

Wij als heidenen zijn van 
nature volgens Efeze 2

Israël stond van nature 
dicht bij God
“Zij zijn immers Israëlieten; voor 
hen geldt de aanneming tot 
kinderen en de heerlijkheid  en 
de verbonden en de wetgeving 
en de eredienst en de beloften. 
 Tot hen behoren de vaderen, en 
uit hen is, wat het vlees betreft, de 
Christus voortgekomen,  Die God 
is, boven alles, te prijzen tot in 
eeuwigheid. Amen! (Rom. 9:4, 5)

De wet als tussenmuur die scheiding maakte



Wij als heidenen zijn van 
nature volgens Efeze 2

Israël stond van nature dicht bij 
God

- onbesneden naar het vlees 
(vers 11) 
- zonder Christus, uitgesloten 
van het burgerrecht Israëls, 
vreemd aan de verbonden, 
zonder hoop en zonder God in 
deze wereld (vers 12) 

“Zij zijn immers Israëlieten; voor 
hen geldt de aanneming tot 
kinderen en de heerlijkheid  en de 
verbonden en de wetgeving en de 
eredienst en de beloften.  Tot hen 
behoren de vaderen, en uit hen is, 
wat het vlees betreft, de Christus 
voortgekomen,  Die God is, boven 
alles, te prijzen tot in eeuwigheid. 
Amen! (vers 4, 5)

Tussenmuur afgebroken

 Maar nu, in Christus Jezus, bent u, die voorheen veraf was, door het bloed 
van Christus dichtbij gekomen. Want Hij is onze vrede, Die beiden één 
gemaakt heeft. En door de tussenmuur, die scheiding maakte, af te breken, 
heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees tenietgedaan, namelijk de wet van de 
geboden, die uit bepalingen bestond, opdat Hij die twee in Zichzelf tot één 
nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken, (Ef. 2:13-15)



< Laatste jaarweek >      <                      2000 jaar                         >

Jood       Heiden

In Christus 
een nieuwe  
schepping

Zie: Ef. 1:22, 23; Kol. 1:18; 1 Kor. 12: 18, 27



< Laatste jaarweek >      

Jood       Heiden

In Christus 
een nieuwe  
schepping

1948

<                      2000 jaar                         >


