De gruwel der verwoesting
“Zie, uw huis wordt als een woestenij voor u achtergelaten.”
Matthéüs 23:38

Drie belangrijke tijdvakken naar volledig herstel

70 jaarweken
Dan. 9:24-27

Tijd van Gods
Raad

Luk. 21:24, Opb. 11:2,
3

1000-jarig
Vrederijk

Opb. 11:15-19, 20:1-6

Zie, uw huis wordt u woest gelaten, Mat 23:38
ἔρηµος: erēmos: solitair, eenzaam, verlaten, onbewoond
1. gebruikt voor plaatsen
1. een woestijn, wildernis
2. verlaten plaatsen, eenzame gebieden
3. een ongecultiveerde regio geschikt voor beweiding

2. gebruikt voor personen
1. verlaten door anderen, etc.
Betere vertaling m.i.: “Zie, jullie huis wordt jullie verlaten gelaten.”
Opvallend dat Yeshua meteen de Tempel verlaat en hierin niet meer
teruggekomen is.

Het 15e jaar van Tiberius - Lukas 3:1
• Alle historische referenties komen uit op het jaar 27 CE.
• Er zijn twee manieren om het "15e jaar van Tiberius" te tellen; van de tijd dat
Tiberius begon samen te regeren met Augustus (12 CE) of van de tijd dat Tiberius
alleen begon te regeren, nadat Augustus stierf (14 CE).
• Josephus telt met de laatstgenoemde methode, Lukas gebruikt de eerste. Yochanan
2:23 zegt dat het "46 jaar duurde om de tempel te bouwen", wat overeenkomt met 27
CE, in plaats van 29 CE. In zijn 19e regeringsjaar (20-19 vC) startte Herodes hiermee.
20 vC + 46 = 27 CE.
• De andere bevestiging is van Dani'el 9:24-27, waar 69 weken (483 jaar) van de uitgang
van het decreet om geheel Jeruzalem te herbouwen (Ezra 7:1-26; 9:8-9) is gefixeerd
op 457 BCE bij de start en eindigt op 27 CE, dat is de tijd van Y'shua's doop door
Yochanan.
• Aantekening in Aramees Engelse NT bij Lukas 3:1.

Overzicht ballingschap en de 70 jaarweken
606 vC 1e wegvoering van de twee stammen onder koning Jojakim.
536 vC koning Kores; 70 jaar na 1e wegvoering. 1e Aliyah uit Babel.
Begin herstel van stad en tempel.
516 vC Tempel inwijding.
457 vC opdracht tot opbouw van Jeruzalem, Ezra 7:1, 13-23.
Ezra verzamelt de Schriften en onderwijst het volk.
457 – 408 vC 7 jaarweken: Herbouw van de Stad + geestelijk herstel.
429 vC Nehemia herstelt de muur van Jeruzalem + herstel Shabbat.
408 vC – 27 AD Beproevingstijd. 62 jaarweken = 434 jaar / geen jaar 0 => 27 AD.
Moeilijke tijd: Makkabeeën bestrijden Hellenisme, komst Romeinen.
27 - 34 AD laatste jaarweek: Messias openbaart zich, + Evangelie verkondiging
apostelen.
• De verwerping van het Evangelie door het volk in het algemeen loopt uit op
verwoesting van Stad en Tempel op Tisha b’Av in 70 AD.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jaarweken Dani’el met jaartallen teruggerekend vanaf 15e jaar
Tiberius

7 jaarweken

62 jaarweken

tijd van herstel
457 - 408 vC

tijd van beproeving
408 vC – 27 AD

70e jaarweek

Yeshua sterft in de helft
der week
27 – 34 AD

De 13 oorlogen waar Judea in de Griekse tijd mee te maken had
De verovering door Alexander de Grote (332-331 v.Chr.) gevolgd door
1e Diadochenoorlog (320-319)
2e Diadochenoorlog (319-317)
3e Diadochenoorlog (315-312)
4e Diadochenoorlog (301) slotfase.
In deze oorlogen verdeelden Alexanders generaals de buit.
Daarna volgen diverse conflicten over het bezit van Judea en Libanon:
Seleukos’ raid op Samaria (298), de Karische Oorlog (280-279), de 1e Syrische
Oorlog (274-271), de 2e Syrische Oorlog (260-253), de 3e Syrische
Oorlog (246-241), de 4e Syrische Oorlog (219-217), de 5e Syrische
Oorlog (202-195) en de 6e Syrische Oorlog (170-168).
• Dit zijn de oorlogen waarnaar Daniël 11 verwijst.
•
•
•
•
•
•
•
•

Jaarweken Dani’el

7 jaarweken

62 jaarweken

tijd van herstel
457 - 408 vC

tijd van beproeving
408 vC – 27 AD

70e jaarweek

Yeshua sterft in de helft
der week
27 – 34 AD

Hetzelfde oordeel
• Luk 21:20: Maar wanneer gij zien zult, dat Jeruzalem door
legers omsingeld wordt, zo weet alsdan, dat haar verwoesting
nabij gekomen is.
• 21. Alsdan die in Judea zijn, dat zij vluchten naar de bergen ….
• Mat. 24:15: Wanneer gij dan zult zien de gruwel van de
verwoesting, waarvan gesproken is door Daniel de profeet,
staande in de heilige plaats (die het leest die merke daarop),
• 16. Dat alsdan die in Judea zijn, vluchten naar de bergen ….

Daniel 9:27
קּוּצים
ִ  וְ ַﬠל ְכּנַ ף ִשׁ,וּמנְ ָחה
ִ בוּע יַ ְשׁ ִבּית זֶ ַבח
ַ בוּע ֶא ָחד; וַ ֲח ִצי ַה ָשּׁ
ַ  ָשׁ,• וְ ִהגְ ִבּיר ְבּ ִרית ָל ַר ִבּים
שׁ ֵֹמם׃- ִתּ ַתְּך ַﬠל,כּ ָלה וְ נֶ ֱח ָר ָצה-ד
ָ  וְ ַﬠ,ְמשׁ ֵֹמם
En Hij zal sterk maken het Verbond met velen, 1 week en in de helft der
week zal Hij laten ophouden slachtoffer en graanoffer,
en over de verachtelijke vleugel zal verlatenheid zijn en tot de
vernietiging en die vaststaat, wordt uitgestort over de verlatene.(FV)
Hetzelfde woord Shamem vinden we 7x in Lev. 26, wat zowel verwoesting
als verlatenheid betekent. De SV kiest voor verwoesting, de meeste
Engelse vertalingen voor ‘verlatenheid’.
Ik denk dat verlatenheid beter past, omdat Yerushalayim en de
Tempelberg vanuit Gods plan het centrum van de wereld zijn. Het is
afschuwelijk als ze een verlatenheid zijn.

•
•
•
•

Verbondsversterking <=> Verbondswraak
- Shamem: woest, doods, verlatenheid ָשׁ ֵמם

•

Opvallend, dit woord 7 שׁ ֵמםx
ָ in Lev. 26, waar de Verbondswraak
beschreven staat: Lev. 26:25
De 7-voudige straf vinden we in Lev. 26:18, 21, 24, 28 en 34 (shabbat)
7x in Lev. 26; zie 26:22, 31, 32 (2x), 34, 35, 43. ָשׁ ֵמם

•
•

•

Opmerkelijk, verbondswraak tegenover verbondsvernieuwing of –
•
versterking in Dan. 9:27
•
Zien we het verband tussen de Verbondswraak in Lev. 26 en de
verwoesting van Stad en Tempel in 70 AD, omdat de Verbondsvernieuwing
niet aanvaard werd.

De Herder en de gelouterde rest
• 7 Zwaard, ontwaak tegen Mijn Herder en tegen de Man Die Mijn Metgezel is,
spreekt JHWH Tz’vaot.
• Sla die Herder en de schapen zullen overal verspreid worden.
• Maar Ik zal Mijn hand tot de *kleinen wenden. (*LXX heeft herders => apostelen)
• 8 Het zal gebeuren, spreekt JHWH, dat in heel het land twee derde ervan
uitgeroeid zal worden en de geest zal geven, en een derde ervan zal
overblijven.
• 9 Ik zal dat derde deel in het vuur brengen en het louteren, zoals men zilver
loutert.
• Ik zal het beproeven, zoals men goud beproeft.
• Het zal Mijn Naam aanroepen en Ík zal het verhoren.
• Ik zal zeggen: Dit is Mijn volk; en zij zullen zeggen: JHWH is mijn God.

De 2300 avonden en morgens
Dan. 8:13-14 met de 2300 avonden en morgens.
een ‘verwoestende afval’
Dani’el 8 voorzegt de komst van Alexander de Grote
Uit zijn opvolgers is uiteindelijk Antiochus Epifanes voortgekomen
Hem heeft de hogepriester Onias (Menelaus) zijn dienst aangeboden op 6e
dag v/d 6e maand in het 142e jaar van het Rijk van de Seleuciden.
(Josephus 12, 6)
• Die verwoestende afval duurde totdat J’hudah haMaccabi de tempel
reinigde op 25e van de 9e maand in het 148e SE, dat is 25 Kislev in 164 vC.
• Dit zijn in totaal 6 jaar, 3 maanden en 18 dagen.
• Is gelijk aan 2300 avonden en morgens.
•
•
•
•
•

Daniel 11:31
• Dan. 11:31 ‘een verwoestende gruwel’.
• Hier gaat het over de tijd van de Makkabeeën
• Toen stond er werkelijk een altaar voor een afgod op het koperen altaar.
• - v’nat’nu hashiqutz m’shomem. .וְ נָ ְתנוּ ַה ִשּׁקּוּץ ְמשׁ ֵֹמם
• Je kunt dit vanuit verschillende perspectieven vertalen.
• De meeste Engelse vertalingen zetten het over in de trant van een gruwel
die leidt tot verlatenheid of troosteloosheid (desolatie)
• En zij zullen geven/zetten de gruwel die leidt tot verlatenheid.
• De glorie en de heiligheid van de Tempel was totaal zoek.

Daniel 12:11
• In Dan. 12:11 lezen we ook over een verwoestende gruwel

ַ יָמים ֶא ֶלף ָמ--ם
ִ
 וְ ָל ֵתת ִשׁקּוּץ שׁ ֵֹמ,הוּסר ַה ָתּ ִמיד
ַ וּמ ֵﬠת
ֵ
• אתיִ ם וְ ִת ְשׁ ִﬠים
• Ume’et husar hatamid, v’latet shiqutz shomen, yamim elef matayim
v’tishim.
• En van die tijd dat weggenomen het gedurige, en gegeven is de
afschuwelijke verlatenheid/ verwoesting, 1.290 dagen. (Mijn vertaling, FV)
• Hier over dezelfde verlatenheid van Jeruzalem als in Dani’el 9:27.
• De uitleg van 1.290 is voor mij niet zeker
• 1.290 lijkt verband te hebben met de 1.260 dagen in Opb. 11 en 12.

Leiders Joodse volk
wijzen het
Evangelie af.
Steeds meer geweld
binnen Judea en
Jeruzalem.
Dit loopt uit op
oorlog met de
Romeinen en
burgeroorlog.
Jeruzalem valt op
Tisha b’Av in 70 AD.

42 maanden

Boodschap van het
Koninkrijk van God.
Verbondsvernieuwin
g door dood
Mashiach.
In de 2e helft
brengen apostelen
de goede
boodschap.
Voor velen
betekent dit een
vernieuwing van
hun geloofsleven.

Val van
Jeruzalem

70e jaarweek

Van Jaarweken naar Tijd van Gods Raad
De tijd van Gods
Raad over Israel
gaat lopen.
Jeruzalem is in de
macht van de
volken.
Dit duurt totdat
God Zijn plan met
Israel weer oppakt.
Vergelijk Lukas
21:24 met Opb.
11:2

