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DANIEL 
DE ZEVENTIG WEKEN
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De interval                           

A) Het staat er gewoon

B) Daniël 9:24 is nog onvervuld

C) De geschiedenis leert het

D) Intervallen komen vaker voor

E) Getuigenis van de Heer



Het staat er gewoon               

Zeventig weken zijn bepaald over uw volk en uw heilige stad, 

om de overtreding te voleindigen, de zonde af te sluiten, de 
ongerechtigheid te verzoenen, en om eeuwige gerechtigheid

te brengen, gezicht en profeet te bezegelen en iets 

allerheiligst te zalven.

Weet dan en versta: vanaf het ogenblik, dat het woord uitging 
om Jeruzalem te herstellen en te herbouwen tot op een 

gezalfde, een vorst, zijn zeven weken; en tweeenzestig 
weken lang zal het hersteld en herbouwd blijven, met plein en 

gracht, maar in de druk der tijden.



Het staat er gewoon            

En na de tweeenzestig weken zal een gezalfde worden 
uitgeroeid, terwijl er niets tegen hem is; en het volk van een 

vorst die komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronde 
richten, maar zijn einde zal zijn in de overstroming; en tot het 

einde toe zal er strijd zijn: verwoestingen, waartoe vast besloten 

is.

En hij zal het verbond voor velen zwaar maken, een week lang; 
in de helft van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen 

ophouden; en op een vleugel van gruwelen zal een verwoester
komen, en wel tot aan de voleinding toe, en waartoe vast 

besloten is, dat zal zich uitstorten over wat woest is



Herstel 
Jeruzalem

14 maart 445 v.C

7 + 62 weken =
69 x 7 x 360 =

173.880 dagen

6 april 32 n. Chr

Het staat er gewoon...     Dan.9:26

NA de 62 weken...
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Tempel 

verwoest



Dan. 9 : 24 nog onvervuld 
...

� Heel Israël …..!

� Eeuwige gerechtigheid....!
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De geschiedenis leert het …

Het volk van een 
vorst die komen 
zal ...(Dan.9:26)
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Intervallen komen vaker voor

Jesaja 9:5

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, Eeuwige 
Vader, Vredevorst.
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Intervallen komen vaker voor  

Luk. 4:18-21 ~ Jesaja 61:1,2

De Geest des Heren HEREN is op mij, omdat de Here 
mij gezalfd heeft; Hij heeft mij gezonden om een blijde 
boodschap te brengen aan ootmoedigen, om te 
verbinden gebrokenen van hart, om voor gevangenen 
vrijlating uit te roepen en voor gebondenen opening der 
gevangenis;

om uit te roepen een jaar van het welbehagen des 
Heren, en een dag der wrake van onze God; 
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Het getuigenis van de Heer       

De gruwel der verwoesting.... (Matth. 24:15-21)

Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan 
door de profeet Daniel gesproken is, op de heilige plaats 
ziet staan (wie het leest, geve er acht op) laten dan wie in 
Judea zijn,  vluchten naar de bergen.
….................
Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet 
geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook 
nooit meer wezen zal.



Terstond na de verdrukking dier dagen zal de zon verduisterd 
worden en de maan zal haar glans niet geven en de sterren zullen
van de hemel vallen en de machten der hemelen zullen wankelen.

En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen aan de 
hemel en dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan 
en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des 
hemels, met grote macht en heerlijkheid. Matth. 24:29


