
Daniel 9:24-27 
70 weken

Vers Text Geschiedenis Details

24

Zeventig weken zijn bestemd over uw 
volk, en over uw heilige stad, om de 
overtreding te voleindigen, en om de 
zonden af te sluiten, en om de 
ongerechtigheid te verzoenen, en om 
een eeuwige gerechtigheid te brengen, 
en om het visioen, en de profeet te 
bevestigen, en het Allerheiligste in te 
wijden.

1. om de overtreding te voleindigen

2. om de zonden af te sluiten

3. om de ongerechtigheid te verzoenen

4. om eeuwige gerechtigheid te brengen

5. om het visioen te bevestigen

6. om de profetie te bevestigen

7. om het Allerheiligste in te wijden

1. voorbereidingstijd

2. voor Israël

3. om de Messias te verwelkomen

4. om een oplossing te bieden 

voor zonde en verlossing

5. Vers structuur


• Israël (betreft Messiah)

• betreft Jerusalem

25

Weet dan, en begrijp: van de uitgang 
van het bevel, om te doen wederkeren, 
en om Jeruzalem weder op te bouwen, 
tot op Messias, den Vorst, zijn zeven 
weken, en twee en zestig weken; de 
straten, en de grachten zullen 
wederom gebouwd worden, doch in 
benauwende tijden.

• vanaf het bevel van Arthashastas, in 
458BC


• 7 + 60 + 2 = 69 weken = 483 Jaren

• 458BC + 483 = 26AD

• Zware tijden: Ezra, Nehemiah, Haggai

• Jerusalem wederopbouw rond 
408BC afgerond

• na 49 jaar, 7 weken


• Zie ook het bewind van Tiberius 
in Lukas 3:1


• Vers Structuur 
• betreft Messiah

• betreft Jerusalem

26

En na twee en zestig weken zal de 
Messias omgebracht worden, maar het 
zal niet voor Hem zelf zijn; en een volk 
des vorsten, welke komen zal, zal de 
stad en het heiligdom verwoesten, en 
zijn einde zal zijn met een 
overstromende vloed, en tot het einde 
toe zal er oorlog zijn, en vast besloten 
verwoestingen.

• En na 62 weken, echte weken

• Messias wordt uitgeroeid, gedood

• niet voor Hemzelf


• bovendien, op een later tijdstip

• Vespasian (Keizer), Titus (generaal)

• Rome verwoest de Tempel, 70AD

• vloed = overspoeld door Goyim

Vers structuur

• betreft Messias

• betreft Jerusalem


• betreft Goyim, de tijd 
van de heidenen

27

En hij zal met velen het verbond 
versterken voor een week; en in het 
midden van de week zal Hij het slacht- 
en het spijsoffer doen ophouden, en 
op de gruwelijke vleugel zal een 
verwoester komen, tot de voleinding 
toe, die vast besloten is, zal uitgestort 
worden over de verwoeste.

• De 63e week, de week van de kruisiging

• om het bloedverbond te herbevestigen 

met allen die Hem willen aanvaarden

• gekruisigd in het midden van de week

• slacht & spijs offers afgeschaft


• bovendien

• De Romeinse adelaar (leger) is de 

gruwel die de tempel desolaat maakt 

• In the Eindtijd, de verwoesting eindigt

Vers structuur

• betreft Messias

• betreft Jerusalem (tempel)


• betreft Goyim, de tijd 
van de heidenen


• betreft de Eindtijd


