ZEVENTIG WEKEN VAN DANIEL'S PROFETIEËN
Daniël 9:24-27

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: 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. 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. 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.

De meeste Bijbelonderzoekers zijn het er over eens dat met de weken hier ‘jaarweken’ worden
bedoeld, dus weken van zeven jaar. De zeventig weken zijn dan 490 jaar, die in drie perioden
worden verdeeld, zeven weken, tweeënzestig weken en één week. Die laatste week wordt dan
meestal losgekoppeld van de eerste 69 weken en naar de verre toekomst geschoven. Daarbij
denkt men dan aan de tijdsbepalingen in Openbaring, waar echter wel van 3½, maar niet van 7
sprake is.
In Daniël is er sprake van eerst 7 en 62 weken, die gaan over de terugkeer uit Babel, het
herstel van Jeruzalem en de komst van de Messias.
Het begint met de toestemming die het volk krijgt om naar het beloofde land terug te keren en
Jeruzalem te herbouwen. Daarvoor neemt men over het algemeen het jaar 457 vChr. Over de
herbouw van Jeruzalem zullen de eerste zeven jaarweken gaan, dus 49 jaar. Er staat bij ‘in
benauwde tijden’ en als we lezen wat er over staat in Ezra en Nehemia wordt het duidelijk dat
het niet in een paar jaar allemaal klaar kwam. De tweede periode van 62 jaarweken brengt ons
dan bij het begin van het optreden van de Here Jezus. Dan begint de laatste jaarweek die
eindigt met het begin van de vervolging van de gelovigen, de dood van Stefanus. Halverwege
die week komt er een einde aan de offerdienst door het offer van de Here Jezus.
Wat er in het begin van dit Bijbelgedeelte staat heeft de Here Jezus volbracht: de
ongerechtigheid verzoenen, een eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen.
In het laatste gedeelte gaat het over het versterken van het verbond. Het oorspronkelijke
verbond is het verbond met Abraham, dat onvoorwaardelijk is en dus nooit verbroken kan
worden. Het gaat over de nakomelingen van Abraham, Isaäk en Jakob, die zullen uitgroeien
tot een groot volk en een menigte (een gemenebest) van volken en die tot een zegening zullen
zijn voor alle volken.
Toen het nog maar één volk en eigenlijk een volk in oprichting was, werd er een
voorwaardelijk verbond mee gesloten, dat wel het ‘oude verbond’ wordt genoemd. We kunnen
het ook het ‘huwelijksverbond’ noemen, want JHWH beschouwde het volk als ‘zijn vrouw’.
De ontrouw van deze ‘vrouw van God’ leidde tot een scheiding, het verbreken van het ‘oude
verbond’, maar het verbond met Abraham, het onvoorwaardelijke verbond, bleef geldig, dat
kan niet verbroken worden.
Daarom komt het Nieuwe Verbond, een nieuw huwelijk van JHWH met zijn volk Israël.
Daarvoor kwam Jezus. In de theologie gaat men God onderscheiden in drie verschillende
personen. Dit gaat tegen de éénheid van God in. De Vader stuurt niet de Zoon om te lijden en
te sterven om het verbond te vernieuwen, maar JHWH, de Man van Israël, komt Zelf als mens
en heeft Zijn God-zijn achtergelaten, omdat God niet kan sterven en het huwelijk alleen
hersteld kan worden door de dood van de eerste Man en Zijn opstanding. Hij moest de
vervulling met de Geest ervaren om het contact met God te kunnen houden en het ergste was

dat Hij ten slotte geheel van God verlaten was. “Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij
verlaten?”
Hij gaf Zijn leven en nam het weer op na drie dagen en drie nachten! JHWH verscheen in
menselijke gedaante in het paradijs, aan Abraham, aan Henoch, maar kwam als echt mens om
Zijn volk te redden. Hij was het beeld van God, waarnaar wij geschapen zijn.
Tot het einde toe zal er oorlog zijn, verwoesting waartoe vast besloten is. De profeten
hebben het niet gemakkelijk gehad. Zij hebben de geschiedenis gezien, beleefd en beschreven.
Zij hebben dingen gezien die ze vertelden met hun woorden, maar die wij nu met onze
woorden wel zouden kunnen beschrijven als wij ze te zien zouden krijgen en misschien zien
wij ze wel, maar kunnen wij ze niet herkennen uit de beschrijving van de profeten. Denk aan
de voertuigen die Ezechiël beschrijft en de oorlogsactiviteiten waarover Joël het heeft.
In de verdere hoofdstukken van Daniël beschrijft hij de oorlogen die hij heeft gezien.
Tot het einde toe, staat er. Er zijn nog steeds oorlogen. Er wordt wel veel over vrede
gesproken, maar die vrede moet dan zeker met oorlog afgedwongen worden. Het gaat de
heersers van onze wereld niet om het welzijn van de volken, maar om macht en die macht
wordt afgedwongen. Dat kan met oorlog en gebeurt in onze dagen veel met opstanden en
revoluties, die spontaan lijken te ontstaan, maar wel plaatsvinden in landen die de
wereldmachthebbers nodig menen te hebben voor de uitbreiding van hun invloed.
In Genesis 1:26 lees ik dat God mensen maakte naar zijn beeld en gelijkenis om te heersen
over de vissen der zee, de vogels in de lucht, en de dieren op de aarde. Er staat nergens dat de
mensen moeten heersen over elkaar, wel dat ze elkaar moeten dienen en de Here Jezus
bevestigt dat tegenover zijn leerlingen, dat zij ook niet geroepen zijn te heersen als de
machthebbers der aarde, maar om te dienen.
Bij ons betekent het woord ‘heersen’ langzamerhand zoiets als een dictatuur uitoefenen. We
zien dat dictators oorlogen veroorzaken en nodig hebben voor hun macht.
Gelovigen gaan uit van het principe: “Niet door kracht of geweld, maar door Gods Geest”.
Kent u dat principe en gaat u daar in uw leven van uit?
Wij leven in de tijd van het einde. Dat is het einde van deze bedeling. Het betekent ook dat we
leven vlak voor een nieuw tijd en dat is niet de tijd van de eenheidswereldregering waar de
machthebbers van onze tijd ons naartoe willen brengen, maar het is de tijd van de
Wederkomst en het begin van het Koninkrijk van God op aarde. Velen denken dat dan
plotseling alles anders wordt, maar het is meer in overeenstemming met Gods herstelplan, dat
dan het echte herstel begint.
Dan wordt een eind gemaakt aan de wetteloosheid, het niet volgen van Gods wetten en begint
de echte vrijheid binnen Gods voorschriften!
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