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Einde antichrist

Opb. 19:20-21

satan 1000 jaar

gevangenschap
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Dan. 9:25

70ste week

Jeruzalem 

verwoest

Rechterstoel
van Christus

Bruiloft
van het Lam

Opname
gemeente

Terugkomst
Christus

Profetie over de 70 jaarweken van Dan. 9:24-27

Over Israel en Jeruzalem

interval

Antichrist

42 maanden

3½ jaar
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69x7x360= 173.880 dagen

Messiaanse rijk

Vrederijk.

Christus zal

heersen en wij

met Hem
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Dan.9:27

Openb.6-19

Verwoesting 

Stad en Tempel

Gemeente
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Het doel: Dan. 9:24

Overtreding voleindigen

Zonde afsluiten

Ongerechtigheid te verzoenen

Eeuwige gerechtigheid te brengen

Gezicht en profetie bezegelen

Iets allerheiligst te zalven



DANIEL 9:26-27

En na de tweeënzestig 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.
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De zeventigste week

�De tijd is bepaald

�Twee tegenpolen

�Een zwaar verbond

�Het einde



De tijd is bepaald

Herstel 
Jeruzalem
14 maart 445 v.C

7 + 62 weken =
69 x 7 x 360 =

173.880 dagen

Intocht 
6 april 32 n.C

Jeruzalem 
verwoest 70 n.C

… NA de 62 weken ...



De tijd is bepaald

2 Thessalonicenzen 2:3-8

Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst 

moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich 

openbaren, de zoon des verderfs, de tegenstander, die zich 

verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, 

zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten 

zien, dat hij een god is.

Herinnert gij u niet, dat ik, toen ik nog bij u was, u dit 

meermalen gezegd heb? En gij weet thans wel, wat hem 

weerhoudt, totdat hij zich openbaart op zijn tijd.

Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking; 

wacht slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, 

verwijderd is.

Dan zal de wetteloze zich openbaren; hem zal de Here Jezus 
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De tijd is bepaald

Einde antichrist

Opb. 19:20-21

satan 1000 jaar

gevangenschap

Opb. 6-19

Rechterstoel
van Christus

Bruiloft
van het Lam

Opname
gemeente

Terugkomst
Christus

Dan.9:27
70ste week

Offers opgehoudenZwaar verbond

Messiaanse rijk

Vrederijk.

Christus zal

heersen en wij

met Hem

Antichrist

Dan. 9:27

2Thess.2:3-12

Opb. 13:1-2

… NA de 62 weken



Openbaring 6:1-8

En ik zag, toen het Lam een van de zeven zegels opende, en ik hoorde 

een van de vier dieren zeggen met een stem als van een donderslag: 

Kom! En ik zag, en zie, een wit paard, en die erop zat, had een boog 

en hem werd een kroon gegeven, en hij trok uit, overwinnende en om 

te overwinnen.

En toen Hij het tweede zegel opende, hoorde ik het tweede dier 

zeggen: Kom! En een tweede, een rossig paard, kwam, en hem, die 

erop zat, werd gegeven de vrede van de aarde weg te nemen, en dat 

zij elkander zouden slachten, en hem werd een groot zwaard gegeven.

En toen Hij het derde zegel opende, hoorde ik het derde dier zeggen: 

Kom! En ik zag, en zie, een zwart paard, en die erop zat had een 

weegschaal in zijn hand. En ik hoorde als een stem te midden van de 

vier dieren zeggen: Een maat tarwe voor een schelling en drie maten 

gerst voor een schelling; en breng geen schade toe aan de olie en de 

wijn.

En toen Hij het vierde zegel opende, hoorde ik de stem van het vierde 

dier zeggen: Kom! En ik zag, en zie, een vaal paard, en die daarop zat, 

zijn naam was de dood, en het dodenrijk volgde achter hem. En hun 

werd macht gegeven over het vierde deel der aarde om te doden, met 

het zwaard, met de honger, met de zwarte dood en door de wilde 

dieren der aarde.
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Vier ruiters van Openbaring, door Viktor Vasnetsov. geschilderd in 1887.

Twee tegenpolen



Een zwaar verbond



En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard; en Hij, die daarop zat, wordt 

genoemd Getrouw en Waarachtig, en Hij velt vonnis en voert oorlog in 

gerechtigheid. En zijn ogen waren een vuurvlam en op zijn hoofd waren vele 

kronen en Hij droeg een geschreven naam, die niemand weet dan Hijzelf. En Hij 

was bekleed met een kleed, dat in bloed geverfd was, en zijn naam is genoemd: 

het Woord Gods. En de heerscharen, die in de hemel zijn, volgden Hem op witte 

paarden, gehuld in wit en smetteloos fijn linnen. 

En uit zijn mond komt een scherp zwaard, om daarmede de heidenen te slaan. En 

Hijzelf zal hen hoeden met een ijzeren staf en Hijzelf treedt de persbak van de 

wijn der gramschap van de toorn Gods, des Almachtigen. En Hij heeft op zijn 

kleed en op zijn dij geschreven de naam: Koning der koningen en Here der heren.

En ik zag het beest en de koningen der aarde en hun legerscharen verzameld om 

de oorlog te voeren tegen Hem, die op het paard zat, en tegen zijn leger. En het 

beest werd gegrepen en met hem de valse profeet, die de tekenen voor zijn ogen 

gedaan had, waardoor hij hen verleidde, die het merkteken van het beest 

ontvangen hadden en die zijn beeld aanbaden; levend werden zij beiden 

geworpen in de poel des vuurs, die van zwavel brandt.

Openbaring 19:11-16; 19-20



MARANATHA !!!


