De 70 e Jaarweek van Daniël
Opname
Gemeente

1 The. 4:16
Dan 9:27 En hij zal velen het verbond versterken een
week; en in de helft der week zal hij het slachtoffer
en het spijsoffer doen ophouden, en over den
gruwelijken vleugel zal een verwoester zijn, ook tot de
voleinding toe, die vastelijk besloten zijnde, zal
uitgestort worden over den verwoeste.

Want de Heere Zelf zal
met een geroep, met de
stem des archangels, en
met de bazuin Gods
nederdalen van den
hemel; en die in
Christus gestorven
zijn, zullen eerst
opstaan; 17 Daarna
wij, die levend
overgebleven zijn,
zullen te zamen met
hen opgenomen
worden in de wolken,
den Heere tegemoet,
in de lucht; en alzo
zullen wij altijd met
den Heere wezen.18
Zo dan, vertroost
elkander met deze
woorden.

1260 dagen/tijd, en tijden, en een halve tijd

Het is vrede, en zonder gevaar;
1The 5:1 Maar van de tijden en de gelegenheden,
broeders! hebt gij niet van node, dat men u schrijve. 2
Want gij weet zelven zeer wel, dat de dag des Heeren
alzo zal komen, gelijk een dief in den nacht. 3 Want
wanneer zij zullen zeggen: Het is vrede, en zonder
gevaar; dan zal een haastig verderf hun
overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte
vrouw; en zij zullen het geenszins ontvlieden; 4
Maar gij, broeders, gij zijt niet in duisternis, dat u die
dag als een dief zou bevangen.

1Cor.15:50-57
Doch dit zeg ik,
broeders, dat vlees en
bloed het Koninkrijk
Gods niet beerven
kunnen, en de
verderfelijkheid beerft
de onverderfelijkheid
niet. 51 Ziet, ik zeg u
een verborgenheid:
wij zullen wel niet
allen ontslapen, maar
wij zullen allen
veranderd worden; 52
In een punt des [tijds],
in een ogenblik, met
de laatste bazuin; want
de bazuin zal slaan, en
de doden zullen
onverderfelijk
opgewekt worden, en
wij zullen veranderd
worden. 53 Want dit
verderfelijke moet
o n v e rd e r f e l i j k h e i d
aandoen, en dit
s t e r f e l i j ke [ m o e t ]
onsterfelijkheid
aandoen. 54 En
w a n n e e r d i t
verderfelijke zal
o n v e rd e r f e l i j k h e i d
aangedaan hebben, en
dit sterfelijke zal
onsterfelijkheid
aangedaan hebben,
alsdan zal het woord
geschieden, dat
geschreven is: De
dood is verslonden tot
overwinning. 55
Dood, waar is uw
prikkel? Hel, waar is
uw overwinning? 56
De prikkel nu des
doods is de zonde; en
de kracht der zonde is
de wet. 57 Maar Gode
zij dank, Die ons de
overwinning geeft
door onzen Heere
Jezus Christus.

1 Thess. 1:10
En Zijn Zoon uit de
h e m e l e n
t e
v e r w a c h t e n ,
Denwelken Hij uit de
doden verwekt heeft,
[namelijk] Jezus, Die
ons verlost van den
toekomenden toorn.

Antiochus ??
0

2The 2:1 En wij bidden u, broeders, door de toekomst
van onzen Heere Jezus Christus, en onze
toevergadering tot Hem, 2 Dat gij niet haastelijk
bewogen wordt van verstand, of verschrikt, noch door
geest, noch door woord, noch door zendbrief, als van
ons geschreven, alsof de dag des HEEREN aanstaande
ware. 3 Dat u niemand verleide op enigerlei wijze;
want die komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen zij,
en dat geopenbaard zij de mens der wetteloosheid, de
zoon des verderfs; 4 Die zich tegenstelt, en verheft
boven al wat God genaamd, of als God geeerd wordt,
alzo dat hij in den tempel Gods als een God zal zitten,
zichzelven vertonende, dat hij God is.

Tot hoelang zal het gezicht zijn ?
Dan 8: 13 Daarna hoorde ik een heilige spreken; en de
heilige zeide tot den onbenoemde, die daar sprak: Tot
hoelang zal dat gezicht van het gedurig offer en van den
verwoestenden afval zijn, dat zo het heiligdom als het
heir ter vertreding zal overgegeven worden? 14 En hij
zeide tot mij: Tot twee duizend en driehonderd
avonden en morgens;
dan zal het heiligdom
gerechtvaardigd worden.

2

32
Mijn twee getuigen
Op 11:1 En mij werd een rietstok gegeven, een meet
roede gelijk; en de engel stond en zeide: Sta op, en
meet den tempel Gods en het altaar, en degenen, die
daarin aanbidden. 2 En laat het voorhof uit, dat van
buiten den tempel is, en meet dat niet, want het is den
heidenen gegeven; en zij zullen de heilige stad
vertreden twee en veertig maanden. 3 En Ik zal
Mijn twee getuigen macht geven, en zij zullen
profeteren duizend tweehonderd zestig dagen, met
zakken bekleed. 4 Dezen zijn de twee olijfbomen, en
de twee kandelaren, die voor den God der aarde staan.

Israèl in de woestijn
Op 12:5 En zij baarde een mannelijken zoon, die al de
heidenen zou hoeden met een ijzeren roede; en haar
kind werd weggerukt tot God en Zijn troon. 6 En de
vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar zij een plaats
had, haar van God bereid, opdat zij haar aldaar zouden
voeden duizend tweehonderd zestig dagen.

Satan op de aarde geworpen
Op 12:13 En toen de draak zag, dat hij op de aarde
geworpen was, zo heeft hij de vrouw vervolgd, die het
manneken gebaard had. 14
En der vrouwe zijn
gegeven twee vleugelen eens groten arends, opdat zij
zou vliegen in de woestijn, in haar plaats, alwaar zij
gevoed wordt een tijd, en tijden, en een halven tijd,
buiten het gezicht der slang.
Mat 24:15 Wanneer gij dan zult zien den gruwel der
verwoesting, waarvan gesproken is door Daniel, den
profeet, staande in de heilige plaats; (die het leest, die
Dat alsdan, die in Judea zijn,
merke daarop!) 16
vlieden op de bergen; 17 Die op het dak is, kome niet
af, om iets uit zijn huis weg te nemen; 18 En die op den
akker is, kere niet weder terug, om zijn klederen weg te
nemen.

De HEERE Jezus
maakt zich bekend
aan het volk Israël.

De dag des HEEREN

De afval

2300 avonden en morgens

Grote rouwklacht
Zec 12:10
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Micha 2:12
Voorzeker zal Ik u, o
Jakob! gans verzamelen;
voorzeker zal Ik Israels
overblijfsel vergaderen;
Ik zal het te zamen
zetten als schapen van
Bozra; als een kudde in
het midden van haar
kooi zullen zij van
mensen deunen.
13 De doorbreker zal
voor hun aangezicht
optrekken; zij zullen
doorbreken, en door de
poort gaan, en door
dezelve uittrekken; en
hun koning zal voor hun
aangezicht henengaan;
en de HEERE in hun
spits.

32
De verwoestende gruwel
Dan 12:11 En van dien tijd af, dat het gedurig offer zal
weggenomen, en de verwoestende gruwel zal gesteld
zijn, zullen zijn duizend tweehonderd en negentig
dagen.
12
Welgelukzalig is hij, die verwacht en raakt tot
duizend driehonderd vijf en dertig dagen.
Op 13:4 En zij aanbaden den draak, die het beest
macht gegeven had; en zij aanbaden het beest,
zeggende: Wie is dit beest gelijk? wie kan krijg voeren
tegen hetzelve? 5
En hetzelve werd een mond
gegeven, om grote dingen en gods lasteringen te
spreken; en hetzelve werd macht gegeven, om zulks te
doen, twee en veertig maanden.

1260 dagen/tijd, en tijden, en een halve tijd
Dan 7:24
Belangende nu de tien hoornen: uit dat
koninkrijk zullen tien koningen opstaan, en een ander zal
na hen opstaan; en dat zal verscheiden zijn van de vorigen,
en het zal drie koningen vernederen. 25 En het zal
woorden spreken tegen den Allerhoogsten, en het zal de
heiligen der hoge plaatsen verstoren, en het zal menen de
tijden en de wet te veranderen, en zij zullen in deszelfs
hand overgegeven worden
tot een tijd, en tijden, en een gedeelte eens tijds.
26
Daarna zal het gericht zitten, en men zal zijn
heerschappij wegnemen, hem verdelgende en verdoende,
tot het einde toe.
Zac 14:4 En Zijn voeten zullen te dien dage staan
op den Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, tegen het
oosten; en de Olijfberg zal in tweeen gespleten worden
naar het oosten, en naar het westen, zodat er een zeer
grote vallei zal zijn; en de ene helft des bergs zal wijken
naar het noorden, en de helft deszelven naar het zuiden.

Ik zal over het huis van
David en over de
inwoners van Jeruzalem
uitgieten de Geest der
genade en der gebeden;
zij zullen hem
aanschouwen, die zij
doorstoken hebben, en
over hem een
rouwklacht aanheffen
als de rouwklacht over
een enig kind, ja, zij
zullen over hem bitter
leed dragen als het leed
om een eerstgeborene.

1290
1335
Hab 3:3
God komt van Teman en de
Heilige van het gebergte
Paran. te sela Zijn majesteit
bedekt de hemelen, en de
aarde is vol van zijn lof.

Jes 63:1
Wie is Deze, Die van Edom
komt met besprenkelde
klederen, van Bozra? Deze,
Die versierd is in Zijn
gewaad? Die voorttrekt in
Zijn grote kracht? Ik ben het,
Die in gerechtigheid spreek,
Die machtig ben te
verlossen.

Terugkeer naar Jeruzalem
om de stad en de
tempel te herbouwen.

Sef. 1:15 Die dag zal een
dag der verbolgenheid zijn;
een dag der benauwdheid
en des angstes, een dag der
woestheid en verwoesting,
een dag der duisternis en
der donkerheid, een dag
der wolk en der dikke
donkerheid;

