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HET VISIOEN VAN DANIEL

Het visioen, de nadere verklaring van het decreet
“U moet weten en begrijpen:
vanaf de tijd dat het woord (dabar) uitgaat
om te laten terugkeren en om Jeruzalem te herbouwen
tot op Messias, de Vorst (nagid),
verstrijken er zeven ‘zevens’ en tweeënzestig ‘zevens’.
Plein en gracht zullen opnieuw gebouwd worden,
maar wel in benauwde tijden.
(Dan.9:25mijn vert.)

 2 tijdsperioden worden duidelijk onderscheiden: ‘zeven
zeven zevens’ en ‘tweeënzestig
tweeënzestig zevens’
 Wat na ‘zeven zevens’ of één jubeljaarcyclus komt, wordt verklaard in vers 25b
 De ‘zeven zevens’ hebben alles te maken met de voltooide heropbouw van Jeruzalem
 De ‘tweeënzestig zevens’ hebben alles te maken met de komst van ‘Messiah Nagid’
 Zijn komst , zijn verwerping en de gevolgen worden verder verklaard in vers 26 en 27

1

23/11/2012

HET VISIOEN VAN DANIEL

Het visioen, de nadere verklaring van het decreet
“U moet weten en begrijpen:
vanaf de tijd dat het woord (dabar) uitgaat
om te laten terugkeren en om Jeruzalem te herbouwen
tot op Messias, de Vorst (nagid),
verstrijken er zeven ‘zevens’ en tweeënzestig ‘zevens’.
Plein en gracht zullen opnieuw gebouwd worden,
maar wel in benauwde tijden.
(Dan.9:25mijn vert.)

Wat Daniel duidelijk moet leren begrijpen:
 ‘zeven zevens’ of 1 jubeljaarcyclus vanaf de terugkeer tot de complete wederopbouw
 vers 25: De heropbouw zal zeer moeizaam verlopen onder veel tegenstand (Ezra-Nehemia)
 De wederopbouw is een hoogtepunt,
hoogtepunt maar niet het definitieve herstel
 De daaropvolgende 62 ‘zevens’

‘Sjalom’

benauwde tijden

 Het herstel van Jeruzalem gaat niet gepaard met de komst van ‘Messiah’
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Het visioen, de nadere verklaring van het decreet
“U moet weten en begrijpen:
vanaf de tijd dat het woord (dabar) uitgaat
om te laten terugkeren en om Jeruzalem te herbouwen
tot op Messias, de Vorst (nagid),
verstrijken er zeven ‘zevens’ en tweeënzestig ‘zevens’.
Plein en gracht zullen opnieuw gebouwd worden,
maar wel in benauwde tijden.
(Dan.9:25mijn vert.)

 De ‘Messiah’ komt pas aan het eind van de 69e week: 7+ 62
“Na de tweeënzestig ‘zevens’
zal de Messias afgesneden worden,
worden en zal niets hebben”
 De Messias zal de eer en glorie die Hem toekomt niet ontvangen, maar gedood worden
Pilatus vroeg: ‘Moet ik uw koning kruisigen?’ Maar de hogepriesters antwoordden:
‘Wij hebben geen andere koning dan de keizer!’ (Jh.19:15)

2

23/11/2012

HET VISIOEN VAN DANIEL

Het visioen, de nadere verklaring van het decreet
“Na de tweeënzestig ‘zevens’
‘zevens
zal de Messias afgesneden worden, en zal niets hebben.
het leger van de Vorst (nagid) die komen zal,
zal de stad en het heiligdom te gronde richten,
en zijn einde vinden in een overweldigende vloedgolf,
en tot het einde toe zal er strijd zijn, verwoesting waartoe vast besloten is.
Hij zal voor velen het verbond bekrachtigen, gedurende een week.
week
halverwege de week zal Hij aan slachtoffer en spijsoffer een einde maken.
een verwoester zal over de uiterste gruwel (lees: ‘gruwelijke’ tempel),
tot het einde toe, de vernietiging waartoe vast besloten is,
uitstorten over de verlatene” (lees: aan zichzelf‘overgelaten’ stad)
(Dan.9:26-27mijn vert.)

 De verwerping en dood van de Messias vormt het begin van ‘de laatste jaarweek’
 De ‘laatste jaarweek’ of 70e jaarweek is het onderwerp van vers 26 en 27
 Vers 26 en 27 vertonen een parallelstructuur die uiterst belangrijk is voor de verklaring
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Het verbond van de 70e week
A Na de tweeënzestig ‘zevens’ zal de Messias afgesneden worden, en zal niets hebben
B het leger van de Vorst die komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronde richten,
en zijn einde vinden in een overweldigende vloedgolf,

C en tot het einde toe zal er strijd zijn, verwoesting waartoe vast besloten is. (vers 26)
A’ Hij zal voor velen het verbond bekrachtigen, gedurende een week.
B’ halverwege de week zal Hij aan slachtoffer en spijsoffer een einde maken.
C’ een verwoester zal over de uiterste gruwel, tot het einde toe,
de vernietiging waartoe vast besloten is, uitstorten over de verlatene (vers 27)

 Vers 26 en 27 bestaan elk uit 3 delen waarvan elk deel aansluiting vindt: A

A’

 De ‘A - secties’ hebben alles te maken met het ‘Nieuwe verbond’
 De ‘B - secties’ hebben alles te maken met het ‘Oude verbond’
 De profetie gaat dus verder dan het ‘onmiddellijke herstel’ waar Daniel voor bad
 De profetie wijst vooruit naar een ‘nieuwe orde’ maar komt ook terug op de ‘oude orde’
 De grote nadruk ligt dus vooral aan het eind op de verdwijning van de ‘oude orde’
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Het verbond van de 70e week
A Na de tweeënzestig ‘zevens’ zal de Messias afgesneden worden, en zal niets hebben
B het leger van de Vorst die komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronde richten,
en zijn einde vinden in een overweldigende vloedgolf,

C en tot het einde toe zal er strijd zijn, verwoesting waartoe vast besloten is. (vers 26)
A’ Hij zal voor velen het verbond bekrachtigen, gedurende een week.
B’ halverwege de week zal Hij aan slachtoffer en spijsoffer een einde maken.
C’ een verwoester zal over de uiterste gruwel, tot het einde toe,
de vernietiging waartoe vast besloten is, uitstorten over de verlatene (vers 27)

Wat Daniel duidelijk moet leren begrijpen:
 Er komt een herstel, maar dat is niet waar je hoop uiteindelijk op gevestigd moet zijn
 De ‘oude orde’ onder het ‘oude verbond’ gaat voorgoed verdwijnen
 De reden: het ‘typologisch
typologisch herstel’
herstel is tijdelijk

het absolute toppunt van afvalligheid

 De ‘nieuwe orde’ onder een ‘Nieuw verbond’ de vervulling & voleinding v. Gods beloften
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Het verbond van de 70e week
A Na de tweeënzestig ‘zevens’ zal de Messias afgesneden (karat) worden, en zal niets hebben
B het leger van de Vorst die komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronde richten,
en zijn einde vinden in een overweldigende vloedgolf,

C en tot het einde toe zal er strijd zijn, verwoesting waartoe vast besloten is. (vers 26)
A’ Hij zal voor velen het verbond (berit) bekrachtigen, gedurende een week.
B’ halverwege de week zal Hij aan slachtoffer en spijsoffer een einde maken.
C’ een verwoester zal over de uiterste gruwel, tot het einde toe,
de vernietiging waartoe vast besloten is, uitstorten over de verlatene (vers 27)

 ‘Messiah’ zal gedood worden, maar in zijn vergoten bloed een ‘nieuw verbond’ sluiten
“Te dien dage sloot (karat) de HERE een verbond (berit) met Abram,”(Gen.15:18)
 In zijn verwerping gaat ‘Messiah’ een andere rol opnemen: de Middelaar en Priester
A en A’:

De vervulling van de 2e aankondiging

(vers 24)

“totdat de ongerechtigheid (schuld) verzoend is, en eeuwige gerechtigheid tot stand gebracht,
gebracht

4

23/11/2012

HET VISIOEN VAN DANIEL

Het verbond van de 70e week
A Na de tweeënzestig ‘zevens’ zal de Messias afgesneden worden, en zal niets hebben
B het leger van de Vorst (nagid) die komen zal,
zal zal de stad en het heiligdom te gronde richten,
en zijn einde vinden in een overweldigende vloedgolf,

C en tot het einde toe zal er strijd zijn, verwoesting waartoe vast besloten is. (vers 26)
A’ Hij zal voor velen het verbond bekrachtigen, gedurende een week.
B’ halverwege de week zal Hij aan slachtoffer en spijsoffer een einde maken.
C’ een verwoester zal over de uiterste gruwel, tot het einde toe,
de vernietiging waartoe vast besloten is, uitstorten over de verlatene (vers 27)

 Er is geen enkele ‘grammaticale’ aanwijzing om hier aan een andere ‘Vorst’ te denken
 De ‘Vorst die komen zal’ is ‘Messiah Nagid,’ de opgestane en verheerlijkte Heer!
 Hij die troont aan Gods rechterhand, zal zijn legers sturen om stad & tempel te oordelen
 Hij zal als Vorst optreden en de oneer Hem aangedaan, wreken aan de stad & heiligdom
 Jezus verwijst ‘visueel
visueel’ naar deze passage in ‘de
de gelijkenis van de bruiloft’
bruiloft (Mt.22)
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Het koninkrijk der hemelen is gelijk geworden aan een koning
die een bruiloft voor zijn zoon aanrichtte.
En hij zond zijn slaven uit om de genodigden te roepen tot de bruiloft,
en zij wilden niet komen.
Opnieuw zond hij andere slaven uit en zei: Zegt aan de genodigden:
Zie, mijn middagmaal heb ik gereedgemaakt,
mijn ossen en mijn gemeste beesten zijn geslacht
en alles is gereed; komt tot de bruiloft.
Zij sloegen er echter geen acht op en gingen weg,
de een naar zijn eigen akker, de ander naar zijn koophandel;
de overigen nu grepen zijn slaven, mishandelden en doodden hen.
De koning nu werd toornig, en hij zond zijn legers
en bracht die moordenaars om en stak hun stad in brand.
brand
(Mt.22:1-7)

 Zoals Jahweh de Assyriërs en Babyloniërs gebruikte om zijn volk te oordelen, zo zal
‘de komende Vorst’de
de legers van de Romeinen gebruiken om afvallig Israël te oordelen
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Het verbond van de 70e week
A Na de tweeënzestig ‘zevens’ zal de Messias afgesneden worden, en zal niets hebben
B het leger van de Vorst die komen zal,
zal zal de stad en het heiligdom te gronde richten,
en zijn einde vinden in een overweldigende vloedgolf,

C en tot het einde toe zal er strijd zijn, verwoesting waartoe vast besloten is. (vers 26)
A’ Hij zal voor velen het verbond bekrachtigen, gedurende een week.
B’ halverwege de week zal Hij aan slachtoffer en spijsoffer een einde maken.
C’ een verwoester zal over de uiterste gruwel, tot het einde toe,
de vernietiging waartoe vast besloten is, uitstorten over de verlatene (vers 27)

‘zie, de Here doet over hen opkomen de machtige en geweldige wateren

van de Rivier, de koning van Assur met al zijn heerlijkheid;
deze zal buiten al zijn beddingen stijgen en buiten al zijn oevers rijzen,
binnendringen in Juda, overstromen en steeds verder om zich heen grijpen,
reiken tot aan de hals; ja, zijn uitgespreide vleugelen zullen de breedte
van uw land vullen, o Immanuël.’ (Jes.8:7-8)
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Het verbond van de 70e week
A Na de tweeënzestig ‘zevens’ zal de Messias afgesneden (karat) worden, en zal niets hebben
B het leger van de Vorst die komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronde richten,
en zijn einde vinden in een overweldigende vloedgolf,

C en tot het einde toe zal er strijd zijn, verwoesting waartoe vast besloten is. (vers 26)
A’ Hij zal voor velen het verbond (berit) bekrachtigen, gedurende een week.
B’ halverwege de week zal Hij aan slachtoffer en spijsoffer een einde maken.
C’ een verwoester zal over de uiterste gruwel, tot het einde toe,
de vernietiging waartoe vast besloten is, uitstorten over de verlatene (vers 27)

 De stad Jeruzalem viel na een 4 jaar durende ‘strijd’
 ‘verwoesting waartoe vast besloten is’

‘het
het woord dat is uitgegaan’
uitgegaan’ (vers 25)

6

23/11/2012

HET VISIOEN VAN DANIEL

Het verbond van de 70e week
A Na de tweeënzestig ‘zevens’ zal de Messias afgesneden (karat) worden, en zal niets hebben
B het leger van de Vorst die komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronde richten,
en zijn einde vinden in een overweldigende vloedgolf,

C en tot het einde toe zal er strijd zijn, verwoesting waartoe vast besloten is. (vers 26)
Nu volgt een 2e cyclus,
dezelfde gebeurtenissen worden nader toegelicht
A’ Hij zal voor velen het verbond (berit) bekrachtigen, gedurende een week.
B’ halverwege de week zal Hij aan slachtoffer en spijsoffer een einde maken.
C’ een verwoester zal over de uiterste gruwel, tot het einde toe,
de vernietiging waartoe vast besloten is, uitstorten over de verlatene (vers 27)
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Het verbond van de 70e week
A Na de tweeënzestig ‘zevens’ zal de Messias afgesneden (karat) worden, en zal niets hebben
B het leger van de Vorst (nagid) die komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronde richten,
en zijn einde vinden in een overweldigende vloedgolf,

C en tot het einde toe zal er strijd zijn, verwoesting waartoe vast besloten is. (vers 26)
A’ Hij zal voor velen het verbond (berit) bekrachtigen (higbir-gabar), gedurende een week.
B’ halverwege de week zal Hij aan slachtoffer en spijsoffer een einde maken.
C’ een verwoester zal over de uiterste gruwel, tot het einde toe,
de vernietiging waartoe vast besloten is, uitstorten over de verlatene (vers 27)

 De invoering van het Nieuwe verbond opent de laatste, 70e week
 De Messiah zal trouw ‘de velen’ leiden doorheen de week tot aan de voleinding toe
 Een van de namen van de ‘Messiah’ is ‘El Gibbor’ de ‘sterke God’ in Jes.9:6
‘Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven,
en de heerschappij rust op zijn schouder
en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God,
God Eeuwige Vader, Vredevorst.’
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Een rest zal zich bekeren, de rest van Jakob, tot de sterke God.
God
Want, al ware uw volk, o Israel, als het zand der zee,
een rest daaronder zal zich bekeren;
verdelging is vast besloten, overvloeiende van gerechtigheid.
gerechtigheid
(Jes.10:21-22)

 Een ‘overblijfsel’ zal zich bekeren tot de komende Messias, El Gibbor, de Sterke God
 In de ‘overweldigende
overweldigende vloedgolf’,
vloedgolf het vastbesloten rechtvaardig’ oordeel over het land
 Let op de bewoording ‘verdelging is vast besloten’ die bijna woordelijk gelijk is aan C – C’
 ‘El Gibbor’ zal zijn macht betonen door een rest te behouden door oordeel heen
 ‘El
El Gibbor’ betoond zijn rechtvaardige‘verbondstrouw
rechtvaardige‘verbondstrouw’’ in zegen & oordeel

(gebed Daniel!)
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De verbondstrouw, goedertierenheid, waarachtigheid
van de Machtige God
Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden;
maar zo hoog de hemel is boven de aarde,
zo machtig (gabar) is zijn goedertierenheid (hesed) over wie Hem vrezen.
(Ps.103:11)

Looft de HERE, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën;
want zijn goedertierenheid (hesed) is machtig (gabar) over ons,
en des HEREN trouw (emeth) is tot in eeuwigheid. Halleluja.
(Ps.107:1-2)

De ‘Messiah Nagid’ zal zijn verbond, gesloten in zijn bloed, ‘bekrachtigen
bekrachtigen’
door ‘trouw
trouw’ en ‘goedertierenheid
goedertierenheid’ te betonen, want Hij is ‘waarachtig
waarachtig’
 Dit ‘eeuwige verbond’ kan niet verbroken worden ‘El Gibbor’ zal het doen!
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Het verbond van de 70e week
A Na de tweeënzestig ‘zevens’ zal de Messias afgesneden (karat) worden, en zal niets hebben
B het leger van de Vorst (nagid) die komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronde richten,
en zijn einde vinden in een overweldigende vloedgolf,

C en tot het einde toe zal er strijd zijn, verwoesting waartoe vast besloten is. (vers 26)
A’ Hij zal voor velen het verbond (berit) bekrachtigen (higbir-gabar), gedurende een week.
B’ halverwege de week zal Hij aan slachtoffer en spijsoffer een einde maken.
C’ een verwoester zal over de uiterste gruwel, tot het einde toe,
de vernietiging waartoe vast besloten is, uitstorten over de verlatene (vers 27)

 De Messias

het verbond ‘bekrachtigd’

‘de velen’ de eeuwige rust binnenleiden

 De vervulling van de 5e doelstelling : ‘totdat gezicht en profeet bezegeld is’
 Aanbreken v/h Koninkrijk in heerlijkheid

voleinding woonplaats van God in de Geest

 De vervulling van de 6e doelstelling: ‘en om het allerheiligste te zalven’
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Het verbond van de 70e week
A Na de tweeënzestig ‘zevens’ zal de Messias afgesneden (karat) worden, en zal niets hebben
B het leger van de Vorst die komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronde richten,
(yashit) en zijn einde vinden in een overweldigende vloedgolf,

C en tot het einde toe zal er strijd zijn, verwoesting waartoe vast besloten is. (vers 26)
A’ Hij zal voor velen het verbond (berit) bekrachtigen (higbir), gedurende een week.
B’ halverwege de week zal Hij aan slachtoffer en spijsoffer een einde maken (yasbit).
C’ een verwoester zal over de uiterste gruwel, tot het einde toe,
de vernietiging waartoe vast besloten is, uitstorten over de verlatene (vers 27)

Nu het nieuwe verbond opgericht is, wat zal de Messiah Nagid
doen met ‘de
de oude orde’?
orde’
 De verwoesting van de tempel beëindigd de offerdienst onder het oude verbond
 Vanaf dat moment, in de helft van de week, is de ‘oude orde’ definitief afgesloten
 Het ‘schaduwbeeld
schaduwbeeld’ -de offers, Levitische priesterschap, tempel- verdwijnt nu voorgoed
 Hij die het volmaakte offer heeft gebracht, maakt de ‘schaduwbeelden
schaduwbeelden’ ongedaan…
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Het verbond van de 70e week
A Na de tweeënzestig ‘zevens’ zal de Messias afgesneden (karat) worden, en zal niets hebben
B het leger van de Vorst die komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronde richten,
(yashit) en zijn einde vinden in een overweldigende vloedgolf,

C en tot het einde toe zal er strijd zijn, verwoesting waartoe vast besloten is. (vers 26)
A’ Hij zal voor velen het verbond (berit) bekrachtigen (higbir), gedurende een week.
B’ halverwege de week zal Hij aan slachtoffer en spijsoffer een einde maken (yasbit).
C’ een verwoester zal over de uiterste gruwel, tot het einde toe,
de vernietiging waartoe vast besloten is, uitstorten over de verlatene (vers 27)

 Hoewel de 70e week gewijd is aan de vervulling &voleinding van het Nieuw verbond,
is er een ‘overlappingperiode’ van één generatie: de periode van ‘de Handelingen’
 Het krachtige getuigenis van ‘vroege kerk’ in Jeruzalem wordt meer en meer aangevoeld
als een aanslag op de verordeningen in de Wet van Mozes & tempeldienst.

HET VISIOEN VAN DANIEL

De beschuldiging van Stefanus
En zij brachten valse getuigen voor, die zeiden:
Deze mens houdt niet op woorden te spreken
tegen deze heilige plaats en de wet;
wet
want wij hebben hem horen zeggen dat deze Jezus de Nazoreeër
deze plaats zal afbreken en de zeden veranderen
die Mozes ons heeft overgeleverd.
overgeleverd
Maar de Allerhoogste woont niet in met handen gemaakte tempels,
tempels
zoals de profeet zegt: ‘De hemel is Mij een troon en de aarde
een voetbank voor mijn voeten. Wat voor huis zult u Mij bouwen,
zegt de Heer, of wat is de plaats van mijn rust?
Heeft niet mijn hand dit alles gemaakt?’
gemaakt …
Wie van de profeten hebben uw vaderen niet vervolgd? En zij hebben hen
gedood die tevoren de komst van de Rechtvaardige aankondigden,
van Wie u nu de verraders en moordenaars bent geworden…
(Hd.7:13-14; 48,49,52)
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Het verbond van de 70e week
A Na de tweeënzestig ‘zevens’ zal de Messias afgesneden (karat) worden, en zal niets hebben
B het leger van de Vorst die komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronde richten,
en zijn einde vinden in een overweldigende vloedgolf,

C en tot het einde toe zal er strijd zijn, verwoesting waartoe vast besloten is. (vers 26)
A’ Hij zal voor velen het verbond (berit) bekrachtigen (higbir), gedurende een week.
B’ halverwege de week zal Hij aan slachtoffer en spijsoffer een einde maken.
C’ een verwoester zal over de uiterste gruwel, tot het einde toe,
de vernietiging waartoe vast besloten is, uitstorten over de verlatene (vers 27)

 2e helft van de week

tijd, tijden, halve tijd

 In de beeldspraak van de ‘Apocalyps’

42 maanden

1260 dagen

de periode van Gods volk in de wildernis

En aan de vrouw werden de twee vleugels van de grote arend gegeven,
opdat zij in de woestijn zou vliegen naar haar plaats,
waar zij gevoed wordt een tijd en tijden en een halve tijd,
tijd buiten het gezicht van de slang.
(Opb.12:14)
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Het verbond van de 70e week
A Na de tweeënzestig ‘zevens’ zal de Messias afgesneden (karat) worden, en zal niets hebben
B het leger van de Vorst die komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronde richten,
en zijn einde vinden in een overweldigende vloedgolf,

C en tot het einde toe zal er strijd zijn, verwoesting waartoe vast besloten is. (vers 26)
A’ Hij zal voor velen het verbond (berit) bekrachtigen (higbir), gedurende een week.
B’ halverwege de week zal Hij aan slachtoffer en spijsoffer een einde maken.
C’ een verwoester zal over de uiterste gruwel, (tempel) tot het einde toe,

de vernietiging waartoe vast besloten is, uitstorten over de verlatene (Jeruzalem)(vers 27)

 De vastbesloten vernietiging benadrukt de extremiteit die zo’n vergeldend oordeel vereist
 Gods heilige bedehuis is een duivels rovershol,
rovershol een samenzwering tegen God & Gezalfde
 De tempel is de belichaming van de uiterste gruwel, de ultieme afvalligheid van Israël
 ‘Gods
Gods heilige berg’ is verworden tot een vals, afgodisch nepheiligdom dat de toorn en
de wraak van de verworpen ‘Messiah Nagid’ oproept. Hij is de verwoester.
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Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt en hen stenigt
die tot u zijn gezonden, hoe dikwijls heb Ik uw kinderen
willen bijeenverzamelen, zoals een hen haar kuikens bijeenverzamelt
onder haar vleugels, en u hebt niet gewild.
Zie, uw huis wordt aan u woest overgelaten.
overgelaten.
En Jezus ging naar buiten en vertrok van de tempel; en zijn discipelen kwamen
naar Hem toe om Hem op de gebouwen van de tempel te wijzen.
Hij nu antwoordde en zei tot hen: Ziet u dit alles niet?
Voorwaar, Ik zeg u:
er zal hier geen enkele steen op de andere steen gelaten worden
die niet zal worden afgebroken.
Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting,
verwoesting
waarvan gesproken is door de profeet Daniel,
zult zien staan in de heilige plaats,
-laat hij die het leest, erop letten!
Want er zal dan een grote verdrukking zijn zoals er niet geweest is van het
begin van de wereld af tot nu toe en er ook geenszins meer zal komen.
(Mt.23:37-39; 24:1-3,15,21)
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