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De 70 jaarweken in het boek Daniël 
Schriftaanhalingen uit de Statenvertaling 1977 

Marc Verhoeven, Update 28-01-2007 
 
 
 
         1         2a             2b 
 
 
     geboorte  hemelvaart 
445 vC     ?    0  30 nC     opname      Satan   komst van de Heer 
       einde tijden der heidenen  
     3,5 jaren (1) 3,5 jaren (2)   
49 jaren 434 jaren   Gemeente Antichrist gr. verdrukking 1000 jaren eeuwigheid 
7 weken 62 weken   verborgen 70ste  jaarweek   

483 prof.  jaren    7 prof. jaren   

70 jaarweken van Daniël 9:24 = 490 profetische jaren 
 
 
 
 
Toelichting bij de blauwe gegevens 
 
490 profetische jaren  Profetische jaren zijn jaren van 360 dagen. Men moet ze voor berekenin-
gen omrekenen naar dagen. De 70 jaarweken, of 490 profetische jaren, zijn dan eigenlijk 
176.400 dagen, opgesplitst in 173.880 dagen (69 jaarweken, tot aan de kruisdood) + 2.520 dagen 
(70ste jaarweek). Goede reden hiervoor is dat er precies 1260 dagen geteld worden (Op 11:3) 
voor 42 maanden (Op 11:2; 13:5) en voor “een tijd, tijden en een halve tijd” (Dn 7:25; 9:27; 
12:7; Op 12:14). 
 
445 vC  Nehemia krijgt in het 20ste jaar van Artahsasta (= Artaxerxes Longimanus, de koning 
van Babel, Ne 2:1), bevel en toestemming om Jeruzalem te herbouwen (Ne 2:1-10). Dit is het 
begin van de 70 jaarweken, oftewel 490 profetische jaren, die eigenlijk 483 zonnejaren zijn. 
 
?  De indeling van 7 en 62 jaarweken kan betekenen dat er 7 jaarweken (17.640 dagen) nodig 
zijn geweest voor de herbouw van Jeruzalem, en dat er daarna 62 jaarweken verlopen waarin 
Jeruzalem wel hersteld is, maar voortdurend onder druk van vijanden verkeert. Van de 100 jaar 
na Nehemia’s restauratie is er geen bijbelse of wereldlijke geschiedenis bekend. 
 
geboorte  Vermits de Heer Jezus ongeveer 30 jaar was (Lk 3:23) bij zijn openbaar optreden en 
ong. 3,5 jaar op aarde heeft gediend, is Hij geboren in ongeveer het vierde jaar vóór onze tijdre-
kening, dus 4vC. 
 
0  Begin van onze tijdrekening. De geboorte van de Heer Jezus is ongeveer 4 jaar eerder te date-
ren. 
 
30 nC  Kruisdood van de Heer in ± 30 nC: 69 jaarweken of 483 profetische jaren vanaf de her-
bouw van Jeruzalem (in ong. 445 vC). Dit is dan 476 zonnejaren later, dus in ± 30 nC (zie on-
deraan: ‘profetische jaren’).  
 
483 profetische jaren  Zie Dn 9:25: Tot op het “uitroeien” van de Messias (9:26) zijn er 7+62 
jaarweken (men volge hier de Statenvertaling of de KJV want de “Messias” van 9:25 is dezelfde 
als deze van 9:26).  
Het gaat om profetische jaren van 360 dagen, zodat we in dagen moeten tellen. Van 455 v. Chr. 
tot aan de kruisdood van de Heer (30 n. Chr.) lopen 69 jaarweken x 7 = 483 profetische jaren x 
360 = 173.880 dagen of 476 zonnejaren. Daarna moet nog een 70ste jaarweek komen van 2.520 
dagen. Zie ook bij “490 profetische jaren”. 

Rm 11:25; Ef 3:3-6 



 2

 
hemelvaart  De opstanding van de Heer was op de derde dag na Zijn kruisdood (Mt 16:21; 
17:23; 20:19; Lk 9:22; 18:33; 24:21, 46). Nadien werd Hij nog 40 dagen gezien door Zijn disci-
pelen (Hd 1:3; 1Ko 15:6). Daarna kwam Zijn hemelvaart (Mk 16:19; Lk 24:51; Hd 1:9-11).  
 
H. Geest Tien dagen na de hemelvaart was het Pinksteren, of 50 dagen na de opstanding (Lv 
23:16; Hd 2:1). De Heilige Geest werd toen uitgestort (Jh 14:16; 16:7, 8; Hd 2). 
 
Gemeente1 - verborgenheid  De Gemeente was in het O.T. een verborgenheid: Rm 16:25; Ef 
3:3-6; Ko 1:24-27. 
 
opname  De opname van de Gemeente is een realiteit vanaf Op 4. Daarna komt de opgang van 
de Antichrist. Dit is het begin van “de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, 
om te verzoeken, die op de aarde wonen” (Op 3:10) . Zie mijn artikel: “Opname vóór de 70ste 
jaarweek”. 
 
7 jaren  Deze periode is de “één week” in Dn 9:27, de periode van “een verbond met de dood en 
de hel”2 (Js 28:14-19; 57:9-11). Dit uit vrees voor de “overvloeiende gesel” (Js 28:15), de “ver-
woester” (Js 28:2; Jr 6:22-26; Dn 9:27; 2Kn 18:14-17), de “koning van het Noorden” (Dn 11). 
Typologisch was dit Antíochus Epíphanes (“een koning” Dn 8:23-25).  
Het is een verbond van het Joodse volk met de Antichrist en het Romeinse staatshoofd (“de vorst 
die komen zal” Dn 9:26). In feite een verbond met hem die macht over de dood heeft, de duivel 
(Hb 2:14). Deze “week” valt uiteen in twee perioden van 3,5 profetische jaren (1260 dagen). Het 
is de tijd tussen de opname van de Gemeente en de wederkomst van Christus, samen met Zijn 
heiligen (Op 17:14; 19:11, 14).  
Het is “de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken, die op de 
aarde wonen” (Op 3:10). Dit is te onderscheiden van de “tijd van benauwdheid voor Jakob” (Jr 
30:7), namelijk de Grote Verdrukking (Mt 24:21; Mk 13:19), de laatste 3,5 jaar, waaruit Israël 
zal verlost worden (Jr 30:7; Dn 12:1; Op 7:4) door verzegeling (Op 7:4). 
 
3,5 jaren (1)  De eerste halve jaarweek, naar analogie met Dn 9:27: “[in] de helft der week zal 
hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden …”. 
 
Antichrist  Dit is “de mens der zonde, de zoon des verderfs” (2Th 2:3), hij “Die zich tegenstelt, 
en verheft boven al wat God genaamd, of [als] God geëerd wordt, alzo dat hij in de tempel Gods 
als een God zal zitten, zichzelf vertonende, dat hij God is” (2Th 2:4), hij die “komt in zijn eigen 
naam” (Jh 5:43), de “dwaze herder” (Zc 11:15-17), “de ongerechtige” (2Th 2:8-10), hij “die de 
Vader en de Zoon loochent” (1Jh 2:22), de “koning” van Israël in de eindtijd (Dn 11:36-40; Js 
57:9-11), het “beest uit de aarde” (Op 13:11-18 en 16:13). Hij oefent alle macht van het herstelde 
Romeinse rijk uit (Op 13:11-15). Waarschijnlijk de toekomstige, Joodse paus van Rome. Hij zal 
spreken als de draak (Op 13:11) en oefent dus diens macht uit. Hij zal, net zoals Antíochus 
Epíphanes eens deed (Dn 8:11v; 11:31), een gruwelafgod oprichten op de plaats van het altaar. 
In Dn 12:11 lezen we dat aan het begin van de laatste halve week het dagelijks offer zal worden 
gestaakt en dat daarvoor in de plaats een “gruwel” zal worden opgericht (Dn 9:27 en 12:11; Mt 
24:15; Mk 13:14) door “de mens der zonde”, de Antichrist (2Th 2:3v). Deze gruwelafgod is “het 
beest”, het Romeinse rijk en/of de heerser ervan (Op 13:14, 15). Deze zal dan succes hebben bij 
degenen die “de liefde der waarheid niet aangenomen hebben, om zalig te worden” (2Th 2:9-10). 
 
Satan  Op de tweede helft van de 70ste jaarweek wordt Satan uit de hemel geworpen (Op 12:7-9). 
Daarmee begint de eigenlijke Grote Verdrukking. 
 

 
1 Gemeente: Gr. ekklesia - betekent ‘uitgeroepenen’ (uit de wereld) - vandaar het woord Kerk. Ekklesia (Gemeente, 
Kerk) slaat op alle ware gelovigen in Christus: Zijn ‘lichaam’ (Rm 12:5; 1Ko 12:27; Ef 1:22, 23; Ko 1:18). 
2 Hel: bedoeld wordt het dodenrijk, de Sjeool. Strong’s Concordance: “7585 sh’owl sheh-ole’ or shol {sheh-ole'}; 
from 7592; Hades or the world of the dead …”. Zie mijn artikel “De verwarring tussen dodenrijk en hel”. 
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3,5 jaren (2)  De tweede helft van de “week” (zie Dn 9:27). Deze is 1260 dagen (Op 11:3; 12:6), 
of 42 maanden (Op 11:2; 13:5) of “een tijd, tijden en een halve tijd” (Dn 7:25; 12:7; Op 12:14; 
3,5 profetische jaren).  
 
Grote Verdrukking  De Grote Verdrukking is de tweede helft van de 70ste jaarweek en begint 
met het neerwerpen van de duivel uit de hemel (Op 12:7-9). Het Romeinse rijk zal daarom zijn 
eigenlijke Satanische invloed pas hebben in de laatste halve jaarweek. “zij zullen de heilige stad 
vertreden twee en veertig maanden” (Op 11:2; 13:5). Hij zal erop uit zijn de “tijden” (feesttijden 
van Jahweh) en de wet te veranderen, gedurende “een tijd, en tijden, en een gedeelte van een 
tijd” (Dn 7:25). In Dn 12:11 lezen we dat aan het begin van de laatste halve week het dagelijks 
offer zal worden gestaakt en dat daarvoor in de plaats een “gruwel” zal worden opgericht (Dn 
9:27 en 12:11; Mt 24:15; Mk 13:14). Dit is het zichtbare begin van de “Grote Verdrukking” (Mt 
24:21; Mk 13:19; Op 7:14). Deze is dezelfde als de “tijd van benauwdheid voor Jakob” (Jr 30:7; 
zie ook Dn 12:1). 
 
komst van de Heer - einde tijden der heidenen  De “tijden der heidenen” (Dn 2:36-45, Lk 
21:24, Rm 11:25) duren van de verwoesting van Jeruzalem (586 vC), door Nebukadnezar, tot de 
wederkomst van de Messias om het Vrederijk op te richten. 
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