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Daniel 9

DE “ZEVENTIG ZEVENS”

“De ZEVENTIG ZEVENS”

Samengevat:Samengevat:

 Babylon is gevallen,de 70 jaar zijn voorbij!de 70 jaar zijn voorbij! (539 v Chr.)

Daniël bidt onder belijdenis opdat God in barmhartigheidzijnzijn verbondsbeloftesverbondsbeloftes nakomtnakomt

De terugkeer naar het land, de heropbouw van de stad en voornamelijk, de tempel

 Gabriel snelt Daniël tegemoet  al van bij de aanvang van zijn gebed met een woord

 De verordening is van de hemel uitgegaan:De verordening is van de hemel uitgegaan:zegen & herstelnaar het verbondnaar het verbond

 Kores zal een decreet tot terugkeer en heropbouw uitvaardigen in zijn 1e Jaar (539 v Chr.)

“De ZEVENTIG ZEVENS”

De zeventig jaar van JeremiaDe zeventig jaar van Jeremia vereistvereist eeneen
‘symbolische’ verklaring:‘symbolische’ verklaring:

Leviticus 26:20Leviticus 26:20--2121

“Maar u zal Ik onder de volken verstrooien en Ik zal achter u het zwaard trekken,
en uw land zal een woestenij zijn en uw steden een puinhoop.

Dan zal het land zijn sabbatsjaren vergoed krijgen,
al de dagen dat het woest ligt en gij in het land uwer vijanden zijt;

dan zal het land rusten en zijn sabbatsjaren vergoeden.
Al de tijd der verwoesting zal het rusten,

de rust die het niet gehad heeft gedurende uw sabbatsjaren,
toen gij daarin woonde.”

2 Kronieken 36:202 Kronieken 36:20--2121

“Ook voerde hij hen die aan het zwaard ontkomen waren, naar Babel, en zij werden hem
en zijn zonen tot slaven, totdat het koninkrijk van Perzië de heerschappij verkreeg;

totdathet landzijn sabbatsjaren vergoed gekregen heeft.
Alde dagen die het woest lag, heeft het gerust, omzeventig jaarvol te maken.”
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De Sabbat doorheen het OT

De Sabbat doorheen het OTDe Sabbat doorheen het OT

ENKELE CONCLUSIESENKELE CONCLUSIES

 De betekenis van de sabbatDe betekenis van de sabbat -- rust,beweegt mee met de stroom van de heilsgeschiedenisrust,beweegt mee met de stroom van de heilsgeschiedenis

 Het volmaakte doel van de schepping wordt nooit opgegeven = rustHet volmaakte doel van de schepping wordt nooit opgegeven = rust

 De  mensheid  heerst vruchtbaar en productief onder Gods supervisie over de aardeDe  mensheid  heerst vruchtbaar en productief onder Gods supervisie over de aarde

 De belofte aan Abraham wijst in dezelfde richting: volk, plaats , zegen (wereldwijd)De belofte aan Abraham wijst in dezelfde richting: volk, plaats , zegen (wereldwijd)

 De  heiligingDe  heiliging –– zegen van de 7zegen van de 7ee dag           heilige plaats in het land voor God en het volkdag           heilige plaats in het land voor God en het volk

 God komt tot rust van zijn vijanden in het heiligdom : zijn woning en troonGod komt tot rust van zijn vijanden in het heiligdom : zijn woning en troon

 Het 4Het 4ee gebod  spoort Gods volk aan om te leven voor een hoger doel = rustgebod  spoort Gods volk aan om te leven voor een hoger doel = rust

 De sabbat is het  teken: de  totale belichaming van Gods verbondsrelatie met zijn volkDe sabbat is het  teken: de  totale belichaming van Gods verbondsrelatie met zijn volk

 Het falen van Israël openbaartHet falen van Israël openbaart (profeten)dat de ware rust  nog toekomst isdat de ware rust  nog toekomst is

 Jesaja 66 wijst vooruit naar een wereldwijde sabbatsvieringJesaja 66 wijst vooruit naar een wereldwijde sabbatsviering (rust)(rust)in de NH&NAin de NH&NA

 Dit toekomstperspectief voert ons terug naar Gods oorspronkelijke doel in Genesis 1Dit toekomstperspectief voert ons terug naar Gods oorspronkelijke doel in Genesis 1--22

Sabbatjaar & Jubeljaar
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Sabbatjaar & JubeljaarSabbatjaar & Jubeljaar

GODS LAND & GODS VOLK
Land mag nooit verkocht worden, alleen verpand, want het land behoort mij toehet land behoort mij toe en jullie zijn

slechtsbewonersbewoners die bij mij te gast zijnte gast zijn. (Leviticus 25:23 mijn  vert.)(Leviticus 25:23 mijn  vert.)

Want de Israëlieten behoren Mij als slavenslaven toe. Zij zijn Mijn slavenMijn slaven, die Ik uit het land Egypte
geleid heb. Ik ben de HERE, uw God. (Leviticus 25:55 mijn vert.)(Leviticus 25:55 mijn vert.)

U bent kinderen van de HERE, uw Godkinderen van de HERE, uw God.
Want u bent een heilig volk voor de HEERE, uw God. De HEERE heeft ú uit alle volken die op
de aardbodem zijn, uitgekozen om voor Hem een volk te zijn dat Zijn persoonlijk eigendomZijn persoonlijk eigendom is.

(Deuteronomium 14:1(Deuteronomium 14:1--2  HSV)2  HSV)

 Het land bleef altijdGods  landGods  landwaarin Gods volk woont als gastengasten (Ps.24:1)(Ps.24:1)

 Je kan dus niets verkopen wat je eigendom niet is (GodGod ‘landman’–volkvolk ‘landlieden’)

 Bevrijd uit de slavernij van Egypte waren zij nu Gods slaven
 Niemand kon zijn broeder als slaafbezittenbezittenwant iedereen was Gods eigendom
 Het land was wel Gods gaveGods gaveals een ‘‘erfgoed’erfgoed’voor zijn volk
 Erfgoed  verwijst naarde relatiede relatiewaarin Gods volk verkeert:kinderenkinderen, zonen en dochters
 Als  volk uitgekozenuitgekozenuit alle volken (die  God toebehoren) om zijn persoonlijke eigendompersoonlijke eigendomte zijn

Sabbatjaar & JubeljaarSabbatjaar & Jubeljaar
“En de HERE sprak tot Mozes op de berg Sinai:

Spreek tot de Israëlieten en zeg tot hen: Wanneer gij in het land komt, dat Ik u geef,
dan zal het land rusten, een sabbat voor de HERE.dan zal het land rusten, een sabbat voor de HERE.

Zes jaar zult gij uw akker bezaaien en zes jaar zult gij uw wijngaard snoeien,
en de opbrengst daarvan inzamelen,

maar in het zevende jaar zal het land een volkomen sabbat hebben, een sabbat voor de HEREmaar in het zevende jaar zal het land een volkomen sabbat hebben, een sabbat voor de HERE:
…

Voorts zult gij u zeven jaarsabbatten tellen, zevenmaal zeven jaren;
zodat de dagen van de zeven jaarsabbatten negenenveertig jaren zijn.

Dan zult gij bazuingeschal doen rondgaan in de zevende maand op de tiende van de maand;
op de Verzoendag zult gij de bazuin doen rondgaan door uw ganse land.

Gij zult het vijftigste jaar heiligen en vrijheid in het land afkondigen voor al zijn bewoners,
een jubeljaar zal het voor u zijn, dan zal ieder van u tot zijn bezitting en tot zijn geslacht

terugkeren.” (Leviticus 25:1-4, 6-10)

 Tijdscyclus: 6 dagen            sabbatrust  op de 7e dag

 6 jaren            jaarsabbat  in het  7e jaar

 7 jaarsabbatten  of een ‘sabbatjaarweek’            Jubeljaar  na  49 jaar

1

ZevenZeven ‘‘zevens’zevens’
49 jaar = 1 Jubeljaarcyclus

49
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49

1

50 Het 50e jaar
Het Jubeljaar

Sabbatjaar & JubeljaarSabbatjaar & Jubeljaar

En de HERE sprak tot Mozes op de bergSinai:
Spreek tot de Israëlieten en zeg tot hen: Wanneer gij in het land komt,
dat Ik u geef, dan zal het land rusten, een sabbat voor de HEREdan zal het land rusten, een sabbat voor de HERE.

Zes jaar zult gij uw akker bezaaien en zes jaar zult gij uw wijngaard snoeien,
en de opbrengst daarvan inzamelen,

maar in het zevende jaar zal het land een volkomen sabbat hebben,
een sabbat voor de HERE:

uw akker zult gij niet bezaaien en uw wijngaard niet snoeien.
Wat vanzelf opkomt van uw oogst, zult gij niet inoogstenen de druiven van uw

ongesnoeide wijnstok zult gij niet inzamelen; het zal een jaar van rust voor het land zijn.
De sabbatopbrengst van het land zal u tot voedsel zijn: u en uw slaaf en uw slavin, uw

dagloner en uw bijwoner, die bij u vertoeven.
Ook voor uw vee en voor het gedierte, dat in uw land is, zal de gehele opbrengst daarvan tot

voedsel zijn. (Leviticus 25:1(Leviticus 25:1--7)7)

Sabbatjaar & JubeljaarSabbatjaar & Jubeljaar

HET LAND GENIET EEN SABBATSRUST VOOR DE HEREHET LAND GENIET EEN SABBATSRUST VOOR DE HERE

 Na 6 jaren wordt de monotone cyclus  6+1 doorbroken  meteen volledig jaar van rust

 Ook  voor het land is er na 6 jaar bewerkt te wordeneen jaar van rust voor de Heer

 Het land zal net zoals het volk op een dag delen in Gods rust

 De mensheid moet  hard zwoegen om  voedsel te verbouwen vanwege de vloek

 In het 7e jaar zou het volk zich voeden “met de sabbat van het land” (Lev.25:6)

 In Eden kon de mensvrijelijk van ‘de vruchten van het land’genietenzonder zwoegen

 Op een komende dag  geen hard werk vrij genot van de vruchtvan Gods werkvan Gods werk

Na verloop van zeven jaar zult gij een kwijtscheldingeen kwijtschelding doen plaats hebben.
En dit is de wijze van kwijtschelding: iedere schuldeiser zal hetgeen hij aan zijn naaste leende,
kwijtschelden; hij zal zijn naaste en zijn broeder niet tot betaling dwingen, omdat men een

kwijtschelding voor de HEREkwijtschelding voor de HERE heeft afgekondigdheeft afgekondigd.(Deuteronomium 15:1-2)

 Wie schulden had  genoot  in het 7Wie schulden had  genoot  in het 7ee jaar een kwijtschelding van de Heer…jaar een kwijtschelding van de Heer…
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Sabbatjaar & JubeljaarSabbatjaar & Jubeljaar

Voorts zult gij u zeven jaarsabbattenzeven jaarsabbatten tellen, zevenmaal zeven jarenzevenmaal zeven jaren;
zodat de dagen van de zeven jaarsabbattennegenenveertig jarennegenenveertig jaren zijn.

Dan zult gij bazuingeschal doen rondgaan in de zevende maand op de tiende van de maand;
op de Verzoendag zult gij de bazuin doen rondgaan door uw ganse land.

Gij zult het vijftigste jaarvijftigste jaar heiligen en vrijheid in het land afkondigen voor al zijn bewonersvrijheid in het land afkondigen voor al zijn bewoners,
een jubeljaar zal het voor u zijn,

dan zal ieder vandan zal ieder van u tot zijn bezittingu tot zijn bezittingenen tot zijn geslachttot zijn geslacht terugkerenterugkeren.
Een jubeljaar zal dit vijftigste jaar voor u zijn,

dan zult gij niet zaaien en wat dan vanzelf opkomt zult gij niet oogsten
en dan zult gij de ongesnoeide wijnstok niet aflezen.
Want het zal u een jubeljaar zijn, heilig zal het u zijn;

van de akker zult gij eten wat hij opbrengt.
In dit jubeljaar zal ieder van uIn dit jubeljaar zal ieder van u zijn bezitting terugkrijgenzijn bezitting terugkrijgen.

(Leviticus 25:8(Leviticus 25:8--13)13)

Sabbatjaar & JubeljaarSabbatjaar & Jubeljaar

JUBELJAAR:JUBELJAAR:
in het 50in het 50ee jaar volgt een ‘jaar volgt een ‘resetreset’ volgens back’ volgens back--upup

 Het land was opgedeeld              stammen              familieclans              huishoudens

En de HERE sprak tot Mozes:
Onder dezen zal het land ten erfdeel worden verdeeld naar het aantal namenhet aantal namen;

is dit groot, dan zult gij het erfdeel groot maken, en is dit klein, dan zult gij het erfdeel klein
maken;overeenkomstig deovereenkomstig de geteldengetelden zal aan ieder zijn erfdeel gegeven wordenzal aan ieder zijn erfdeel gegeven worden.

Evenwel zal het land door het lot verdeeld worden;
naar de namen van de stammen hunner vaderende stammen hunner vaderen zullen zij het erven;

naar het lot zal ieders erfdeel toegewezen worden, naar gelang van groter of kleiner aantal.
(Numeri 26:52-56)

Evenredige verdeling & OnvervreemdbaarheidEvenredige verdeling & Onvervreemdbaarheid

Sabbatjaar & JubeljaarSabbatjaar & Jubeljaar

2 principes vormen de basis van Gods instelling2 principes vormen de basis van Gods instelling

Gij zult het vijftigste jaar heiligen en vrijheid in het land afkondigen voor al zijn bewoners,
een jubeljaar zal het voor u zijn,

dan zal ieder van u tot zijn bezitting en tot zijn geslacht terugkeren.
(Leviticus 25:10)(Leviticus 25:10)

1.1. VVRIJHEID & VVRIJLATING

2.  T2.  THUISKOMST & TTERUGGAVE

 VrijheidVrijheid door kwijtschelding vanschuldenlastschuldenlast en/of  de vrijlatingvrijlatinguit slavernijslavernij

 voorouderlijk  grondbezit           schuldeiser teruggaveteruggaveaan rechtmatige  bezitter

 ThuiskomstThuiskomst : Families gescheiden door gedwongen ‘slavernij’ werden herenigd

 Schuldenlast en slavernij zullen niet blijvend drukken op de volgende generaties



18/05/2012

6

Sabbatjaar & JubeljaarSabbatjaar & Jubeljaar

2 principes vormen de basis van Gods instelling2 principes vormen de basis van Gods instelling

Want wie door de HERE zijn vrijgekocht, zullen terugkeren;
zij zullen Sion binnenkomen met gejuich.
Eeuwige blijdschap zal op hun hoofd zijn,
vreugde en blijdschap zullen zij verkrijgen,
verdriet en gezucht zullen wegvluchten.

(Jesaja 35:10)(Jesaja 35:10)

1.1. VVRIJHEID & VVRIJLATING

2.  T2.  THUISKOMST & TTERUGGAVE

De Sabbat doorheen het OTDe Sabbat doorheen het OT

Sabbatjaar & JubeljaarSabbatjaar & Jubeljaar

JUBELJAAR:JUBELJAAR: Vrijheid/vrijlating & Thuiskomst/teruggaveVrijheid/vrijlating & Thuiskomst/teruggave

Land mag nooit verkocht worden, alleen verpand, want het land behoort mij toehet land behoort mij toe en jullie zijn
slechtsbewonersbewoners die bij mij te gast zijnte gast zijn.

(Leviticus 25:23 mijn vert(Leviticus 25:23 mijn vert..))

Ik ben de HERE, uw God, die u uit het land Egypte heb geleid,
om u het land Kanaän te geven, opdat Ik u tot een God zou zijn.

(Leviticus 25:38)(Leviticus 25:38)

 Geen eindeloze opstapeling van goederen en bezit door een handjevol ‘rijken’

 Geen familie die de familieclan mag overheersen door het ‘losserschap’

 Geen blijvende slavernij of armoede (afhankelijk van anderen) maar vrijheid (afhankelijk van God)

 Het scheppingsprincipe: de aarde gegeven aan de mensheid als rentmeesters over Gods
middelen, blijft gehandhaafd.

“en hij hadvredevrede rondom aan alle zijden, zodat Juda en Israel gerust woonden,gerust woonden,
ieder onder zijn wijnstok en onder zijnieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgeboomvijgeboom,

van Dan tot Berseba, gedurende het gehele leven van Salomo.”
(1Kon.4:24(1Kon.4:24--25)25)
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Sabbatjaar & JubeljaarSabbatjaar & Jubeljaar

Rust: zitten onder de wijnstok &Rust: zitten onder de wijnstok & vijgeboomvijgeboom
En het zal geschieden in het laatste der dagenEn het zal geschieden in het laatste der dagen: dan zal de berg van het huis des HEREN

vaststaan als de hoogste der bergen, en hij zal verheven zijn boven de heuvelen.
En volkeren zullen derwaarts heenstromen,

en vele natiën zullen optrekken en zeggen: Komt, laten wij opgaan naar de berg des HEREN,
naar het huis van de God Jakobs, opdat Hij ons lere aangaande zijn wegen en opdat wij zijn

paden bewandelen.
Want uit Sion zal de wet uitgaan en des HEREN woord uit Jeruzalem.

En Hij zal richten tussen vele volkeren en rechtspreken over machtige natiën tot in verre landen.
Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen;

geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen, en zij zullen de oorlog niet meer leren.
Maar zij zullen zitten, een ieder onder zijn wijnstok en onder zijnMaar zij zullen zitten, een ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgeboomvijgeboom,

zonder dat iemand hen opschrikt; want de mond van de HERE der heerscharen heeft het
gesproken. (Micha 4:1(Micha 4:1--4)4)

……Ik zal op een dag de ongerechtigheid van dit land wegdoenIk zal op een dag de ongerechtigheid van dit land wegdoen
Te dien dage, luidt het woord van de HERE der heerscharen,

zult gij elkander nodigen onder de wijnstok en onder dezult gij elkander nodigen onder de wijnstok en onder de vijgeboomvijgeboom..
(Zacharia 3:9(Zacharia 3:9--10)10)

Sabbatjaar & JubeljaarSabbatjaar & Jubeljaar

JUBELJAAR:JUBELJAAR: Vrijheid/vrijlating & Thuiskomst/teruggaveVrijheid/vrijlating & Thuiskomst/teruggave

Voorts zult gij u zeven jaarsabbattenzeven jaarsabbatten tellen, zevenmaal zeven jarenzevenmaal zeven jaren;
zodat de dagen van de zeven jaarsabbattennegenenveertig jarennegenenveertig jaren zijn.

Dan zult gij bazuingeschal doen rondgaan in de zevende maand op de tiende van de maand;
opde Verzoendag zult gij de bazuin doen rondgaan door uw ganse land.

Gij zult het vijftigste jaarvijftigste jaar heiligen en vrijheid in het land afkondigen voor al zijn bewonersvrijheid in het land afkondigen voor al zijn bewoners,
een jubeljaareen jubeljaar zal het voor u zijn

(Leviticus 25:8(Leviticus 25:8--11)11)

 Wanneer de ongerechtigheid van Gods volk verzoend is herstel/vrijheid/rustherstel/vrijheid/rust

WAT IS HET DOEL VAN DE ZEVENTIG ZEVENS?WAT IS HET DOEL VAN DE ZEVENTIG ZEVENS?
Zeventig weken zijn bepaald over uw volk en uw heilige stad,
om (1) de overtreding te voleindigende overtreding te voleindigen, (2)de zonde af te sluitende zonde af te sluiten,

(3) de ongerechtigheid te verzoenen, en om (4) eeuwige gerechtigheid te brengen,
(5) gezicht en profeet te bezegelen en (6) iets allerheiligst te zalven.

(Daniel 9:24)(Daniel 9:24)

Sabbatjaar & JubeljaarSabbatjaar & Jubeljaar

JUBELJAAR:JUBELJAAR: Vrijheid/vrijlating & Thuiskomst/teruggaveVrijheid/vrijlating & Thuiskomst/teruggave

Leviticus 26:20Leviticus 26:20--2121

“Maar u zal Ik onder de volken verstrooien en Ik zal achter u het zwaard trekken,
en uw land zal een woestenij zijn en uw steden een puinhoop.

Dan zal het land zijn sabbatsjaren vergoed krijgen,
al de dagen dat het woest ligt en gij in het land uwer vijanden zijt;

dan zal het land rusten en zijn sabbatsjaren vergoeden.
Al de tijd der verwoesting zal het rusten,

de rust die het niet gehad heeft gedurende uw sabbatsjaren,
toen gij daarin woonde.”

 Het land wordt zijn rust ontzegd           God verstoot zijn volk           het land krijgt rust

 70 ‘sabbatsjaren’               490 jaar =10 Sabbatsjaarweken          terugkeer / herstel10 Sabbatsjaarweken          terugkeer / herstel
10 Jubeljaarcyclussen10 Jubeljaarcyclussen

 Gods volk kwam vrij uit de slavernij van Babylon en kwam terug thuisGods volk kwam vrij uit de slavernij van Babylon en kwam terug thuis

 Het uiteindelijke herstel voor Gods volk? De beloofde zegen v/h verbond?Het uiteindelijke herstel voor Gods volk? De beloofde zegen v/h verbond?
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Sabbatjaar & JubeljaarSabbatjaar & Jubeljaar

JUBELJAAR:JUBELJAAR: Vrijheid/vrijlating & Thuiskomst/teruggaveVrijheid/vrijlating & Thuiskomst/teruggave

“Voorts zult gij u zeven jaarsabbattenzeven jaarsabbatten tellen, zevenmaal zeven jarenzevenmaal zeven jaren;
zodat de dagen van de zeven jaarsabbattennegenenveertig jarennegenenveertig jaren zijn.” (Leviticus 25:8)(Leviticus 25:8)

 ‘Zeven zevensZeven zevens’ JubeljaarcyclusJubeljaarcyclus het jaar van ‘vrijlating en teruggave’‘vrijlating en teruggave’

 ‘Zeventig zevens’‘Zeventig zevens’ Eeuwig Jubeljaar, volkomen herstel,Eeuwig Jubeljaar, volkomen herstel, zegen v/h verbondzegen v/h verbond

 ‘ Zeventig zevens’            10 jubeljaarcyclussen‘ Zeventig zevens’            10 jubeljaarcyclussen het  ‘eeuwige’ Jubeljaarhet  ‘eeuwige’ Jubeljaar

 Vormt de ballingschap & herstel in het land een patroon ?Vormt de ballingschap & herstel in het land een patroon ?

 Staat de ballingschap & herstel  ‘model’ voor het ‘definitieve’ herstel?Staat de ballingschap & herstel  ‘model’ voor het ‘definitieve’ herstel?

 Een ‘typologische vervulling’  die ‘de eindtijdvervulling’ voorafschaduwt?Een ‘typologische vervulling’  die ‘de eindtijdvervulling’ voorafschaduwt?

De ‘Zeventig Zevens’De ‘Zeventig Zevens’ zijnzijn 10 jubeljaarcyclussen10 jubeljaarcyclussen
1

10Ju JubeljaarJubeljaar

Ju
be

lj
aa

rc
yc

lu
s

Sabbatjaar & JubeljaarSabbatjaar & Jubeljaar

Het eeuwige JUBELJAAR na 10 jubeljaarcyclussenHet eeuwige JUBELJAAR na 10 jubeljaarcyclussen

 Daniel bad dat God, die trouw is aan zijn verbond, nuDaniel bad dat God, die trouw is aan zijn verbond, nude beloofde zegende beloofde zegen zou brengenzou brengen

 Gabriel   70Gabriel   70--7:           herstel7:           herstel voleinding & vervulling  v/dvoleinding & vervulling  v/d verbondsbeloftesverbondsbeloftes

 De vorm van het profetische woord isDe vorm van het profetische woord is een sabbatsstructuureen sabbatsstructuur WAAROM?WAAROM?

 De sabbat is hetDe sabbat is het ‘teken’ van het verbond‘teken’ van het verbond tussen God en zijn volktussen God en zijn volk (Ex.31:13(Ex.31:13--17)17)

 Vanafde 7de 7ee dagdag is de voleinding & de rust het profetische symboolhet profetische symbool v.Gods scheppingsplanGods scheppingsplan

 De Mozaïsche kalender:sabbatsabbat –– sabbatjaarsabbatjaar –– jubeljaarjubeljaar Messiaanse verwachtingenMessiaanse verwachtingen

 Messiaanse verwachtingMessiaanse verwachting:: verlossing, vrijheid , vrede, herstel  & teruggaveverlossing, vrijheid , vrede, herstel  & teruggave

 De Kroniekenschrijver: 70 jaren          ‘sabbatsjaren’                490 jaarDe Kroniekenschrijver: 70 jaren          ‘sabbatsjaren’                490 jaar

 Gabriel maakt gebruik van hetzelfde symbool als Jeremia, verklaard door 2 Kron.36Gabriel maakt gebruik van hetzelfde symbool als Jeremia, verklaard door 2 Kron.36
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Sabbatjaar & JubeljaarSabbatjaar & Jubeljaar

Het eeuwige JUBELJAAR na 10 jubeljaarcyclussenHet eeuwige JUBELJAAR na 10 jubeljaarcyclussen

 Is deze ‘sabbatsstructuur’‘sabbatsstructuur’een nieuwe wind,, een‘‘VanlediaanseVanlediaanse’’ verklaring?

 Q 11 ‘Melchisedek’: verklaart Daniël 9 volgens Leviticus 25verklaart Daniël 9 volgens Leviticus 25 in ‘10 Jubeljaarcyclussen’

 Verklarende tekst daterende vande dagen van de Heer Jezusde dagen van de Heer Jezus

 7o weken7o weken ‘10 Jubeljaarcyclussen’‘10 Jubeljaarcyclussen’ afkondiging vanverlossing, verzoening,
wraak overSions’ vijanden
vervulling  Gods verbond met zijn volk

Sabbatjaar & JubeljaarSabbatjaar & Jubeljaar

Het eeuwige JUBELJAAR na 10 jubeljaarcyclussenHet eeuwige JUBELJAAR na 10 jubeljaarcyclussen

“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 VorstMessias, de Vorst,

verstrijken er zeven ‘zevens’zeven ‘zevens’ en tweeënzestig ‘zevens’tweeënzestig ‘zevens’.
Plein en gracht zullen opnieuw gebouwd worden,
maar wel in benauwde tijden.” (Daniel 9:25 mijn vert.)

 ‘zeven zevens’‘zeven zevens’vooraleer de stad Jeruzalem volledig herbouwd is gebed Daniel

 Gebed van Daniel          terugkeer, heropbouw stad en tempel

 ‘zeven zevens’+‘tweeënzestig zevens’           de komst van ‘+‘tweeënzestig zevens’           de komst van ‘MessiahMessiah NagidNagid’’

Sabbatjaar & JubeljaarSabbatjaar & Jubeljaar

Het verbond van de 70Het verbond van de 70ee jaarweekjaarweek

 ‘zeven zevens’‘zeven zevens’vooraleer de stad Jeruzalem volledig herbouwd is gebed Daniel

 ‘zeven zevens’+‘tweeënzestig zevens’           de komst van ‘+‘tweeënzestig zevens’           de komst van ‘MessiahMessiah NagidNagid’’

 Het einde van de 69e week brengt de komst van ‘‘MessiahMessiah NagidNagid’’

“Na de tweeënzestig ‘zevens’ zal de Messias afgesneden wordende Messias afgesneden worden,en zal niets hebben.
Het leger van de vorst, die komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronde richten.

Hij zal voor velen het verbond doen gelden, één week lang. Halverwege de week
zal Hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden.”

(Daniel 9:26(Daniel 9:26--27 mijn vert.)27 mijn vert.)

 Hetbeginbegin vande laatste jaarweek           ‘de laatste jaarweek           ‘MessiahMessiah’’ wordt ‘afgesneden’

Het ‘afsnijden’ van ‘Het ‘afsnijden’ van ‘MessiahMessiah’’ het leger vanhet leger van ‘‘NagidNagid’’verwoesthet heiligdom & stadhet heiligdom & stad

 Oprichtingnieuwe verbondnieuwe verbond Definitieve oordeelDefinitieve oordeel afvallig Israël onder ‘oude verbond’
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Sabbatjaar & JubeljaarSabbatjaar & Jubeljaar

Het JUBELJAAR in het Nieuwe TestamentHet JUBELJAAR in het Nieuwe Testament

Zijn er aanwijzingen in het NT die deze visie ondersteunenZijn er aanwijzingen in het NT die deze visie ondersteunen??

 Jezus verkondigde de komst van het Koninkrijkde komst van het Koninkrijk en was gekomen om ‘de Wet te vervullen’de Wet te vervullen’

Het Nazareth ManifestHet Nazareth Manifest

En Hij kwam in Nazareth waar Hij was opgevoedEn Hij kwam in Nazareth waar Hij was opgevoeden ging naar zijn gewoonte op de dag van de
sabbat naar de synagoge en stond op om te lezen.

En het boek van de profeet Jesaja werd Hem gegeven; en toen Hij het boek had ontrold, vond
Hij de plaats waar geschreven stond:

‘De Geest van de Heer is op Mij, doordat Hij Mij heeft gezalfd om aan armen het evangelie te
verkondigen; Hij heeft Mij gezonden

om aan gevangenen loslating te prediken en aan blinden het gezicht, om verbrokenen heen te
zenden in vrijlating, om te prediken het aangename jaar van de Heer’.om te prediken het aangename jaar van de Heer’. En nadat Hij het boek
had opgerold en aan de dienaar teruggegeven, ging Hij zitten, en de ogen van allen in de

synagoge waren op Hem gericht. Hij nu begon tot hen te zeggen:Heden is dit Schriftwoord inHeden is dit Schriftwoord in
uw oren vervuld.uw oren vervuld.

Sabbatjaar & JubeljaarSabbatjaar & Jubeljaar

Het JUBELJAAR in het Nieuwe TestamentHet JUBELJAAR in het Nieuwe Testament

 De publieke aankondiging in de synagoge van Nazareth is de duidelijkste aanwijzing

 Jezus verkondigt:de Messiaansede Messiaanse ommekeer & herstelommekeer & herstelwordt vervuld in mijn bedieningwordt vervuld in mijn bediening

 Citaat uit Jesaja 61 dat sterk beïnvloed is door ‘Jubeljaarprincipes’:‘Jubeljaarprincipes’:
vrijlating, kwijtschelding van zonde & schuld (die Jezus meestal vergelijkt met financiële schuld)

 Jezus onderwijs over vergeving en openstaande schuldvergeving en openstaande schuld (Mt.18:21(Mt.18:21--35)35)

 Jezus antwoord aan Johannes de doper (Mt.11:2(Mt.11:2--6)6)

Sabbatjaar & JubeljaarSabbatjaar & Jubeljaar

Het JUBELJAAR in het Nieuwe TestamentHet JUBELJAAR in het Nieuwe Testament

Zij dan die waren samengekomen, vroegen Hem aldus:
Heer, zult U in deze tijd het koninkrijk voor Israelherstellen?

Hij echter zei tot hen: Het komt u niet toe tijden of gelegenheden te weten
die de Vader in zijn eigen macht heeft gesteld.

Maar u zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt, en u zult mijn getuigen
zijn, zowel in Jeruzalemals in heel Judea en Samariaen tot aanhet einde van de aarde.

(Handelingen 1:6(Handelingen 1:6--8)8)

Hebt dan berouw en bekeert u, opdat uw zonden worden uitgewist,
opdat de tijden van verkwikking komen van het aangezicht van de Heeropdat de tijden van verkwikking komen van het aangezicht van de Heer

en Hij de voor u voorbestemde Christus, Jezus zendt,
die de hemel moet opnemen tot op de tijden van de herstelling van alle dingen,

waarvan God heeft gesproken door de mond van zijn heilige profeten van oudsher.
(Handelingen 3:19(Handelingen 3:19--21)21)

 Petrus past de hoop van het Jubeljaarhoop van het Jubeljaar voor Israël toe op de hele schepping
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Het JUBELJAAR in het Nieuwe TestamentHet JUBELJAAR in het Nieuwe Testament

“De menigte nu van hen die geloofden, was een van hart en ziel, en niemand zei dat iets vanen niemand zei dat iets van
zijn bezittingen zijn eigendom waszijn bezittingen zijn eigendom was, maar zij hadden alle dingen gemeenschappelijkalle dingen gemeenschappelijk.

En met grote kracht gaven de apostelen getuigenis van de opstanding van de Heer Jezus; en
er was grote genade over hen allen.

Want er was ook niemand noodlijdend onder hen; want allen die eigenaars van
landerijen of huizen waren, verkochten die en brachten de opbrengsten van het verkochte

en legden die aan de voeten van de apostelen;
en aan ieder werd uitgedeelden aan ieder werd uitgedeeld naardatnaardat elk nodig hadelk nodig had.”

(Hd.4:32(Hd.4:32--35)35)

“Er zal echter geen arme onder u zijn, want de HERE zal u gewis zegenen in het land, dat
de HERE, uw God, u als erfdeel in bezit zal geven,” (Dt.15:4)(Dt.15:4)

 Hd. 4:35Hd. 4:35 is een nagenoeg letterlijke aanhaling vanis een nagenoeg letterlijke aanhaling vanDt.15:4Dt.15:4uit de Septuagintauit de Septuaginta

 Opmerkelijk is de manier waarop de vroege kerk deze levende hoop invult met
economisch onderling hulpbetoon


