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DIE MESSIAS WAARBORG DIE  

2300 AANDE-EN-MÔRES PROFESIE 
 

'N KORT OORSIG VAN DAN 8 

 

Dan 8:13   

“Toe hoor ek ‘n heilge spreek; en ‘n ander heilige het aan die een wat spreek gesê: Hoe 

lank sal die gesig duur - van die voortdurende offer en die ontsettende goddeloosheid - sal 

die heiligdom sowel as die leër aan vertrapping oorgegee word? 

 

God het deur 'n visioen van 'n Skaapram, 'n Bokram en 'n Horing, Satan se bose plan 

blootgelê.  Sy plan is om Christus se hemelse bediening van bemiddeling (soos deur die 

aardse heiligdom vooraf-geskadu) ten behoewe van die mens, te verdraai en te verwring.   

 

Satan het deur die "Gruwel van Verwoesting" (Antichris) die ware bemiddeling van die 

Evangelie verdoesel en vervang met sy eie plan van "verlossing," in werklikheid van 

misleiding en verderf.   

 

DIE ANTICHRIS SE PLAN VAN  

MISLEIDING EN VERDERF 
 

1.  'n Valse Heiligdom -  die St Peters Kerk in Rome.  

 

2.  'n Valse Priesterdom - priesters, biskoppe, kardinale en die pous as opperste 

hoëpriester (Pontifex Maximus). 

 

3.  'n Valse Plaasvervanger vir Christus - die Pous as hoof van die Kerk en die Wêreld. 
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4. 'n Valse Offer - die bloedlose Misoffer op die altaar. 

 

5. 'n Valse Geregtigheid - werke, gebede, aflaatbriewe, pelgrimstogte na heilige 

plekke, heilige aandenkings, ens. 

 

6. Valse middelaars in die hemel - Moeder Maria en gestorwe heiliges. 

 

7. Valse metodes van Bybelvertolking - Preterisme (die Antichris hét al gekom) en 

Futurisme (die Antichris móét nog kom). 

 

Dan 8:14   

“En hy het vir my gesê: Tweeduisend-driehonderd aande en môres, dan sal die heiligdom 

in sy regte staat herstel word.” 

 

God sou nie toelaat dat die “Gruwel van Verwoesting” voortgaan met sy vernietigingswerk 

nie.  Jesus se hemelse bemiddeling is lank genoeg vertrap.  God sal wel optree teen Satan 

en die magtige Horinkie.  Die Heiligdom sou in sy regte staat herstel word na die 

profetiese tydperk van 2300 Aande-en-Môres, verstreke is. 

 

Dan 8:27   

“En ek, Daniël, was gedaan en was dae lank siek; daarna het ek opgestaan en die werk van 

die koning gedoen; en ek was verstom oor die gesig, maar niemand het dit gemerk nie.” 

 

Daniël was erg geskok, a.g.v. die verskriklike gebeure van die visioen wat aan hom 

geopenbaar was.  Hy was dae lank siek. Weens die skokkende tonele van die visioen, is die 

begindatum vir die herstel (reiniging van die heiligdom en oordeel oor die magtige 

Horinkie), nie gegee nie.   
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Dan 8:17,19,26  

“Toe kom hy by my staanplek; en toe hy kom, het ek geskrik en op my aangesig geval.  En 

hy het vir my gesê: Let op, mensekind, want die gesig sien op die tyd van die einde. ...Kyk, 

ek maak jou bekend, wat aan die einde van die strafgerig sal gebeur, want dit sien op die 

bepaalde tyd van die einde. ...En die gesig van die aande en die môres waarvan gespreek 

is, dit is waarheid; en jy, hou dit geheim, want dit sien op ‘n verre toekoms.” 

 

Drie keer het die engel vir Daniël daarop gewys dat die visioen nie op sy tyd van 

toepassing is nie, maar dat dit sien op ‘n bepaalde tyd - die Tyd van die Einde.  Die visioen 

wys op die verre toekoms, ons tyd.  Die visioen is waarheid en aan Daniël word opdrag 

gegee om dit te verseël.  

 

DANIëL ONDERSOEK DIE HEILIGE SKRIFTE 
 

Dan 9:1-3  

“In die eerste jaar van Daríus, die seun van Ahasvéros, uit die geslag van die Meders, wat 

koning gemaak was oor die koninkryk van die Chaldeërs, in die eerste jaar van sy regering 

het ek, Daniël, in die boeke gemerk dat die getal jare waaroor die woord van die Here tot 

die profeet Jeremia gekom het met betrekking tot die puinhope van Jerusalem, sewentig 

volle jare was.  En ek het my aangesig tot die Here God gerig om met vas, en in roukleed 

en as, my aan gebed en smekinge te wy.” 

 

Hierdie visioen, die 2300 Dae van Dan 8:14, het Daniël geweldig bekommer.  Na sy 

herstel het hy die visioen probeer ontrafel, deur dit met ander dele van die Geskrifte 

(boeke van die Ou Testament) te vergelyk.   

 

Volgens die profesie van Jeremia, sou die Jode vir 70 Jaar in ballingskap bly (Jer 25:12) en 

daarna weer terugkeer na Jerusalem, met sy  tempel wat in puin lê.  Maar, ná die visioen 

van die 2300 Aande en Môres, was Daniël bekommerd dat die volk se ballingskap verleng 
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sou word.  Hy vas en bid ernstig dat God hom en sy volk sal vergewe weens hul 

ontrouheid en dat God, terwille van Sy Naam en Sy Tempel, Sy volk sal laat terugkeer na 

Jerusalem (Dan 9:4-19). 

 

DIE 70-WEKE (SEWETALLE) PROFESIE 
 

Dan 9:20-23  

“Terwyl ek nog spreek en bid en my sonde en die sonde van my volk Israel bely en my 

smeking voor die aangesig van die Here my God neerwerp, ter wille van die heilige berg 

van my God, terwyl ek nog spreek in die gebed, het die man Gabriël wat ek, uitgeput van 

vermoeienis, 'n vorige keer in die gesig gesien het, na my gekom omtrent die tyd van die 

aandspysoffer.  En hy het my onderrig en met my gespreek en gesê:  Daniël, nou het ek 

heengegaan om jou insig te gee.  By die begin van jou smekinge het 'n woord uitgegaan, 

en ek het gekom om dit mee te deel, want jy is 'n geliefde man; gee dan ag op die woord 

en verstaan die gesig.” 

 

God weet wat ons dink, nog voor ons dit in woorde uitspreek (Ps 139:4).  Daarom het Hy 

dadelik vir Gabriël gestuur om die bekommerde profeet  gerus te stel.  Hy sou nou aan 

Daniël die profesie van die 2300 Aande-en-Môres verduidelik. 

 

Die betekenis van die 2300 Aande-en-môres Profesie sou verduidelik word aan die hand 

van 'n kleiner profesie - die 70-Weke Profesie.  Die 70-Weke Profesie sou die antwoorde 

verskaf vir die toekoms van die Joodse volk en die begin- en einddatum van die 2300 

Aande-en-Môres Profesie. 

 

Eseg 4:6 

“En as jy met hierdie dae klaar is, moet jy, vir die tweede keer, op jou regterkant gaan lê en 

die ongeregtigheid van die huis van Juda dra, veertig dae lank: vir elke jaar lê Ek jou een 

dag op.” 
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Omdat ons met tyd in die profesie van die 2300 Aandes-en-Môres te doen het, moet ons 

weer van die Jaar / Dag Beginsel gebruik maak.  Dus is 2300 aande-en-môres (dae) = 2300 

letterlike Jare. 

 

Dan 9:24a  

“Sewentig sewetalle is oor jou volk en jou heilige stad bepaal...” 

 

Die woord "bepaal," in die oorspronklike, beteken "om af te sny" of "af te kap." Die enigste 

tydperk waarvan die 70-Weke profesie van Dan 9 (volgens ons konteks), "afgekap" kán 

word, is die 2300 Jaar profesie van Dan 8:14. 

 

Weer eens moet ons van die Jaar/dag Beginsel gebruik maak, omdat ons met profetiese 

tyd te doen het (een profetiese dag = een letterlike jaar.)   

 

Dus is 70 Weke =  70 X 7dae/week  =   490 profetiese dae, óf 

      =   490 letterlike jare. 
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Dan 9:24   

"Sewentig sewetalle is oor jou volk en jou heilige stad bepaal, om die goddeloosheid te 

voleindig en om die maat van die sondes vol te maak en om die ongeregtigheid te versoen 

en om ewige geregtigheid aan te bring en om gesig en profeet te beseël en om wat 

hoogheilig is, te salf.” 

 

DOEL EN BETEKENIS VAN DIE 70-WEKE PROFESIE 
 

Sewentig 7-Talle (70 Weke) word spesiaal vir die Joodse Volk van die 2300 Jaar Profesie 

afgesny (Dan 8:14) om: 

1.  Goddeloosheid te voleindig,  

2. die Maatbeker van die Joodse Volk se sondes vol te maak, om 

3.  vir sonde versoening te doen, om  

4. 'n Ewigdurende Geregtigheid daar te stel, om  

5. die profeet Daniël en 2300-Jaar Profesie as eg te verklaar, om 

6. die salwing van die Hoogheilige te bevestig. 

 

Dan 9 :25  

“Nou moet jy weet en verstaan: van die uitgang van die woord af om Jerusalem te herstel 

en op te bou tot op 'n Gesalfde, 'n Vors, is sewe sewe-talle; en twee -en-sestig sewetalle 

lank...” 

 

Daar was drie dekrete om Jerusalem te herbou, nl.:  

1. Kores (536 vC.), 

2. Darius (518 vC.) en dié van 

3. Artasasta (457 vC.)  Dit was hierdie  derde en laaste dekreet, in 457 vC. wat die 

Joodse Staat erken het, die volk toegelaat het om terug te trek na Jerusalem en 

voorrade verskaf het om die stad te herbou (en volledig in Aramees beskryf word in 

Esra 7:12-26).  
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Wat die spesifieke datum (457 vC) bevestig, en nog belangriker maak, is die feit dat 

argeologie die datum bevestig met: 

 

1. Twee papirus-rolle uit die Eelphantine-eilande (Joodse kolonies) wat verwys na die 

hoëpriester, Johanan (Esra 10:6), in die tyd van Esra se aankoms in 457 vC.;  

 

2.  Josefus, ‘n Joodse geskiedskrywer se ANTIQUITIES, Boek  XI, hfst 5, par. 6; verwys 

na Johanan die hoëpriester en sy opvolger Jaddua wat Alexander die Grote ontmoet 

het by Jerusalem (ANTIQUITIES, Boek  XI, hfst 8, par. 4, 5); 

 

3.  die Kroniek van Ptolemy;  

 

4. die datering van ‘n sonsverduistering in dieselfde jaar; en 

 

5. die datums van die Griekse Olimpiades. 

 

Die datum van die dekreet (457 vC.), is dus die begindatum vir die 70-Weke Profesie, 

sowel as die 2300 Jaar Profesie.  

 

Die 70-Weke (490 Jaar) Profesie sou dus geld vanaf 457 vC. en strek tot 34 nC.   

Want  457 vC. + 490 jaar =  34 nC.   

Let wel, omdat daar nie ‘n jaar “0" bestaan nie, moet een ekstra jaar bygetel word, en dit 

bring ons tot by 34 nC.  

 

In beide die Ou en Nuwe Vertalings van die Afrikaanse Bybel het ons met ‘n probleem in 

die vertaling van Dan 9:25 te doen.  Volgens die Afrikaanse Vertalings verskyn die 

Gesalfde na die éérste sewetalle verstreke is.  Al die Engelse Vertalings egter, vertaal dié 

gedeelte net soos dit in die oorspronklike Hebreeus voorkom: 
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Dan 9:25   

“Nou moet jy weet en verstaan: Vandat die word uitgegee word om Jerusalem te herstel 

en op te bou tot op Messias [Gesalfde] die Prins, is sewe-sewetalle en twee-en-sestig 

sewetalle.  Dit sal herbou word met straat en sloot, maar in tye van beproewing.” 
Masoretiese Teks, soos gebruik in: The Interlinear Bible, Hebrew - Greek - English, ed. Jay, P. Green, 

(Sr.) Hendrickson Publishers, Massachusetts, 2de uitgawe, 1986, bl. 691. 
 

Die opbou van Jerusalem met straat en sloot (volledige herstel), wat natuurlik die Tempel 

sou insluit, tot op 'n Gesalfde, sou 7 Weke + 62 Weke duur. 

 

7 Weke (7 X 7)  +  62 Weke (62 X 7) = 69 weke (69 X 7) 

49 profetiese dae +  434 profetiese dae = 483 profetiese dae óf 

49 letterlike jaar +  434 letterlike jaar =   483 letterlike jaar. 

 

Dus is 457 vC. (beveldatum) + 483 Jaar (69 Weke)  =  27 nC. 

(Onthou, daar is geen jaar 0 nie, daar moet dus 1 jaar bygetel word) 
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WIE IS DIE GESALFDE? 

 

Luk 3:1-3   

“En in die vyftiende jaar van die regering van keiser Tibérius, toe Pontius Pilatus 

goewerneur was van Judéa en Herodes viervors van Galiléa, en Filippus, sy broer, viervors 

van Ituréa en die land Trachonítus, en Lisánias viervors van Abiléne, tydens die 

hoëpriesterskap van Annas en Kájafas, het die woord van God gekom tot Johannes, die 

seun van Sagaria, in die woestyn.  En hy het gekom in die hele omtrek van die Jordaan en 

die doop van bekering tot vergifnis van sondes verkondig.” 

 

Al hierdie bogenoemde leiers het slegs in één jaar, gelyktydig, in al die bogenoemde streke 

regeer, nl. 27 nC.  Dit was in híérdie tyd, dat  Johannes die Doper by die Jordaanrivier 

gedoop het. 

 

Luk 3:21, 22  

“En toe die hele volk gedoop en Jesus ook gedoop is, en Hy besig was om te bid, het die 

hemel oopgegaan; en die Heilige Gees het in liggaamlike gedaante soos 'n duif op Hom 

neergedaal; en 'n stem het uit die hemel gekom wat sê:  U is my geliefde Seun; in U het Ek 

'n welbehae.” 

 

Jesus is deur Johannes die Doper, in 27 nC. gedoop - dieselfde tydperk toe al hierdie 

verskillende regeerders, hul onderskeie gebiede regeer het.  As bewys dat God Jesus se 

doop goedgekeur het, het die Heilige Gees soos 'n duif op Jesus neergedaal en die Vader se 

stem het bevestig dat Hy tevrede is met Sy geliefde Seun. 

 

Hand 10:37,38  

“Julle weet van die saak wat deur die hele Judea gebeur het en van Galilea af begin het, ná 

die doop wat Johannes gepreek het, met betrekking tot Jesus van Nasaret, hoe God Hom 

gesalf het met die Heilige Gees en met krag...” 
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Die apostel Petrus het die boodskap verkondig dat Jesus deur God gesalf is met die Heilge 

Gees en met krag, ‘n teken van Sy Messiasskap (‘n vervulling van die 70–Weke Profesie). 

 

Luk 4:18   

“Die Gees van die Here is op My, omdat Hy My gesalf het om die evangelie aan die armes 

te bring.  Hy het My gestuur om die wat verbryseld van hart is, te genees.” 

Jesus erken Self (na Sy doop in Luk 3), dat God Hom gestuur het as Messias deur Hom te 

salf met die Heilige Gees, om verlossing van sonde aan die mensdom te verkondig. (in 

vervulling van die 70-Weke Profesie wat sê dat Jerusalem herbou sou word tot op ‘n 

Gesalfde.) 

 

Mark 1:15  

“...Die tyd is vervul en die koninkryk van God het naby gekom; bekeer julle en glo die 

evangelie.” 

 

Hierdie “tyd is vervul” woorde van Jesus, kon net betrekking hê op een spesifieke tyd, en 

dit is dié van Dan 9:25, wat sê dat Jerusalem  herstel en opgebou sou word, vir sewe-

sewetalle en twee-en-sestig sewe-talle, tot op ‘n Gesalfde (Messias) die Prins.”  In 27 nC. is 

dié woorde, deur Jesus gesê,  in die ore van die Joodse Volk vervul. 

 

GOD SLUIT 'N VERBOND MET DIE JOODSE VOLK 
 

Ons moet onthou dat 70-Weke vir die Joodse Volk ‘afgekap” is.  Tot op hierdie gedeelte 

van die Profesie, is daar alreeds 69 weke, van die toegelate 70 weke, verstreke. 

  

70 X 7 profetiese dae =  490 profetiese dae  óf  490 letterlike jaar.  Dus is: 

69 X 7 profetiese dae =  483 profetiese dae  óf  483 letterlike jaar.  Dus; 

  1 X 7 profetiese dae =     7 profetiese dae,  óf   7 letterlike jaar bly oor. 

 



Die Messias Waarborg Die 2300 Aande-en-Môre Profesie 11 
 

Aangesien die 70-Weke profesie, soos reeds vasgestel, in die jaar 457 vC. begin het,  

volgens die dekreet van Artasasta, bring 69 weke ons dus tot by die jaar 27 nC.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan 9:26   

“En na die twee-en-sestig sewetalle sal ‘n Gesalfde uitgeroei word, maar sonder iets vir 

Hom; en die volk van ‘n vors wat sal kom, sal die stad en die heiligdom verwoes, maar sy 

einde sal met ‘n oorstroming wees, en tot die einde toe sal dit oorlog wees, vasbeslote 

verwoestings.”   

 

Hierdie Gesalfde (Jesus Christus) gaan uitgeroei word ná die 69ste week, d.w.s. gedurende 

die verloop van die 70ste week. Vers 26 sê egter nie wanneer in die 70ste week dit sal 

plaasvind nie. 

 

Die res van die teks vertel dat die stad en die heligdom (tempel) hierná, vernietig sal word, 

deur die volk van ‘n vors wat nog sóú kom.  Die geskiedenis maak dit duidelik dat dit die 

Romeine, onder generaal Titus, sou wees, wat Jerusalem en die tempel in 70 nC. sou 

verwoes. 
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Dan 9:27   

“En hy sal een week lank met baie ‘n verbond sluit, en gedurende die helfte van die week 

sal Hy slagoffer en spysoffer laat ophou; en op die vleuel van gruwels sal daar ‘n 

verwoester wees, en wel tot aan die einde; en wat vas besluit is, sal oor wat woes is, uitge-

stort word.” 

 

Baie vertolkers het ‘n probleem om dié teks te vertolk, omdat hulle onseker is oor wie die 

“hy” van vers 27, is.  Is dit die “Gesalfde,” of is  dit die “vors?”  Ten eerste behoort die 

konteks te bepaal met wie ons in hierdie vers te doen het. 

 

“Die woord ‘vors’ [in v.26] verskyn hier in ‘n ondergeskikte posisie en dit is baie 

onwaarskynlik dat dit die onderwerp van v. 27 kan wees.  Dit sou beter wees om die 

‘Gesalfde’ te beskou as die onderwerp, omdat Hy die mees prominente Persoon in hierdie 

gedeelte is.” Dr. Edward Young, The New Bible Commentary, Intervarsity Fellowship, London, 1955, 

bl. 679. 
 

“Dit is natuurliker om dit [‘hy’] te verstaan as een van die twee agente waarvan in hierdie 

gedeelte [v. 25-27] gespreek word.  Die twee agente is, die ‘Gesalfde,’ en die ‘vors wat sou 

kom...’ Laasgenoemde, sou kom met ‘n vloed waarvan die effek ‘n algehele verwoesting 

tot gevolg sou hê.  Die mees korrekte vertaling sou wees om dit te sien as die ‘Gesalfde,’ 

wat die hoofonderwerp van die profesie uitmaak. ... 

 

Die werk wat Hy veronderstel was om in daardie ‘een week’ te verrig, was om ‘n verbond 

tussen die mense en God te bewerkstellig.”  Albert Barnes, Notes on the Old Testament, Vol 2, 

Baker Bookhouse, Grand Rapids, 13de druk, Junie 1978, bl. 181,182. 

 

Dit blyk dus dat die hoof persoon met wie ons hier te doen het, die Gesalfde is.  Dit is ook 

belangrik om daarop te let dat die Gesalfde in die gedeelte, nie ‘n Gesalfde (Verlosser) van 

iemand spesifiek is nie. Die term Gesalfde kom in die Skrif altyd voor saam met iemand 
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wat deur hom gered word.  Dit is dus baie duidelik dat ons hier met ‘n universele Gesalfde 

te doen het - Iemand wat nie aan ‘n enkeling behoort nie, maar vir baie hulp sal bied. 

 

HEBREEUSE PARALLELLISME 
 

In Dan 9:26 en 27 het ons ook met Hebreeuse parallelisme te doen.  D.w.s. die twee verse 

vul mekaar deur herhaling aan, sodoende word meer diepte aan die betekenis van die 

profesie gegee, wat andersins verlore sou wees: 

 

Dan 9:26a  

“En ná die twee-en-sestig sewetalle sal 'n Gesalfde uitgeroei word, maar sonder iets vir 

Hom...”  

 

Dan 9:26b  

“en die volk van ‘n vors wat sal kom, sal die stad en die heiligdom verwoes, maar sy einde 

sal met ‘n oorstroming wees, en tot die einde toe sal dit oorlog wees, vasbeslote 

verwoestings.” 

 

Dan 9:27a  

“En hy sal een week lank met baie 'n sterk verbond sluit, en gedurende die helfte van die 

week sal hy slagoffer en spysoffer laat ophou; ...” 

 

Dan 9:27b  

“en op die vleuel van gruwels sal daar ‘n verwoester wees, en wel tot aan die einde; en wat 

vas besluit is, sal oor wat woes is, uitgestort word.” 
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Indien ons die belangrikste punte in die twee verse sou uitlig, dan kom die diepere 

betekenis van die profesie na vore en dit lyk as volg: 

 

Dan 9:26a - Na 62 sewetalle sal ‘n Gesalfde uitgeroei word. 

 

Dan 9:26b - Vors en volk sal alles verwoes, tot aan einde oorlog, vasbeslote 

verwoesting. 

 

Dan 9:27a - Hy sal een week lank ‘n sterk Verbond sluit en slagoffer en spysoffer 

laat ophou. 

 

Dan 9:27b - Verwoester tot aan einde, wat vas besluit is, sal oor wat woes is, 

uitgestort word. 

 

 

VERGELYKING DEUR HEBREEUSE PARALLELLISME: 
 

Vergelyking A: 

 

Dan 9:26b  Dan9:27b 

“n vors wat verwoes” “verwoester” 

“tot aan einde oorlog” “Tot aan einde” 

“vasbeslote verwoesting”  “wat vas besluit is, sal oor 

 wat woes is, uitgestort word” 
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Vergelyking B: 
 

Dan 9:26a    Dan 9:27a 

“Na 62 sewetalle” (70ste week)  “Hy sal een week lank ‘n sterk verbond 

sluit” (70ste week) 

“Gesalfde uitgeroei”  “Hy sal slagoffer en spysoffer laat 

(gedurende 70ste week)   ophou” (in helfte van 70ste week) 

 

Gevolgtrekking: 

 

Die 70-Weke Profesie is afgesny, “afgekap” van die 2300 Jaar Profesie, en aan die Joodse 

Volk gegee as ‘n eenheid.  Net soos die heidense volke om haar, sou sy haar maatbeker 

van sonde vol maak (Dan 9:24).  Maar God wou haar nog een laaste kans gee.  Dit sou Hy 

doen deur ‘n laaste verbond met Sy Volk te sluit, d.m.v ‘n Gesalfde. 

 

Ná die 69 weke, in die helfte van die die 70ste week, sou die Gesalfde (Jesus) uitgeroei 

word (tot andere se voordeel en nie Sy eie nie), deurdat Hy brandoffer en spysoffer 

(Seremoniële Wet) laat ophou. 

 

Jesus, die Gesalfde, sou met die Joodse Volk 'n verbond sluit in die laaste week (7 Jaar) van 

die 70-weke profesie.  Die Verbond sou strek vanaf 27nC. tot en met 34 nC.  Jesus se 

bediening as Messias, het begin in 27 nC. en die Verbond sou vir 7 jaar strek, tot 34 nC. 

 

In die helfte van die week (3½ jaar na 27 nC.), in 31 nC. sou Jesus slagoffer en spysoffer 

laat ophou.  Hoe?  Deur aan die kruis te sterf.  Die bloed van Jesus aan die kruis, is die 

bekragtiging van die Ewige Verbond van God met die mens.  Sou die Jode, as volk, die 

Verbond met God aanvaar, deur Jesus as die Messias (Verlosser van die sonde), aan te 

neem, sou hulle God se vername volk gebly het en die hoof oor al die nasies word, soos 

deur sekere voorwaardelike profesieë in die Ou Testament gemaak is. 
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Matt 23:37-39  

“Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak en stenig dié wat na jou gestuur is, 

hoe dikwels wou Ek jou kinders bymekaarmaak net soos ‘n hen haar kuikens onder die 

vlerk bymekaarmaak, en julle wou nie!  Kyk julle huis word vir julle woes gelaat!  Want Ek 

sêvir julle: Julle sal My van nou af sekerlik nie sien nie totdat julle sal sê: Geseënd is Hy wat 

kom in die Naam van die Here!” 

 

Die leiers van die volk (konteks - die Skrifgeleerders Fariseërs) het Jesus al klaar verwerp.  

Hulle het nog net geleentheid gesoek om Hom om die lewe te bring.  Hulle sou die 

maatbeker van hulle sondes volmaak (Matt 23:32) deur Jesus te kruisig, en so Dan 9:24 

vervul. 

 

Matt 27:50,51  

“Daarop het Jesus weer met 'n groot stem geroepen die gees gegee. En kyk, die 

voorhangsel van die tempel het in twee geskeur, van bo tot onder...” 

 

Toe Jesus sterf aan die kruis, het die voorhangsel van die Tempel in twee geskeur.  Dit het 

getoon het dat die verwydering wat tussen God en die mens bestaan het, a.g.v. sonde, nou 

vernietig is.  Die ou stelsel van priesters en offers is nou mee weggedoen.  Deur Christus 

het die mens nou direkte toegang tot God. 

 

Hebr 10:19-22  

“Terwyl ons dan, broeders, vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die 

bloed van Jesus op die nuwe en lewende weg wat Hy vir ons ingewy het deur die 

voorhangsel heen, dit is sy vlees, en ons ‘n groot Priester oor die huis van God het, laat ons 

toetree met ‘n waaragtige hart in volle geloofsversekerdheid, die harte deur besprenkeling 

gereinig van ‘n slegte gewete en die liggaam gewas met rein water.” 
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Die voorhangsel tussen die Heilige en Allerheiligste, was simbolies van die sonde wat ‘n 

skeiding tussen God en die mens gebring het.  Deur die Verlossingsplan het dit ook op die 

liggaam van Christus gedui.  Hy is sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid 

van God in Hom (1 Kor 5:21).  Hy het die vloek van die Wet gedra.   

 

Jesus was in die Ou bedeling die bedekking en beskerming vir sondaars wat God genader 

het.  Nou is Hy in die Nuwe bedeling ons Verteenwoordiger en Hoëpriester in die hemel.  

Alle ander aardse priesters is nou oorbodig.  Ons kan God nou deur die volkome 

versoenende bloed van Jesus nader, Hy is ons ewige Hoëpriester.  

 

Joh 1:29   

“Die volgende dag sien Johannes Jesus na hom toe kom, en hy sê:  Dáár is die Lam van 

God wat die sonde van die wêreld wegneem!” 

 

Al die offers van Moses se Wet (Seremoniele Stelsel), het vooruit gewys na die ware 

Paaslam, Jesus, Wie volkome versoening vir sondes sou doen.  Hy het ‘n ewige 

geregtigheid daar gestel deur Sy  sondelose lewe en soendood aan die Kruis (vervul die 

70-Weke Profesie).   

 

Die Verbond wat Christus met die Joodse Volk gesluit het, sou strek tot 34 nC.  In 27 nC. 

word Jesus gesalf as Messias.  Sy bediening sou strek vir 3½ jaar, tot by Sy sterwe aan die 

Kruis in 31 nC.  3½ jaar later, sou die Verbond van een week (7 jaar) eindig in 34 nC.  

Tydens die steniging van Stefanus, het die leiers van die Volk, Jesus amptelik as Verlosser 

verwerp (Hand 6:8-11:18).  Daarmee saam, is die maatbeker van hulle sondes volgemaak 

en het God hulle as uitverkore Volk verwerp.  Die Evangelie sou hierna na die heidene 

versprei en die Jode sou slegs op individuele basis by God se nuwe Volk (die Christelike 

Kerk - Openb 12:1-6) kon aansluit. 
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TABEL VAN DIE 70-WEKE PROFESIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOEL VAN DIE 70-WEKE PROFESIE 
 

Dan 9:21-23  

“terwyl ek nog spreek in die gebed, het die man Gabriël wat ek, uitgeput van vermoeienis, 

'n vorige keer in die gesig gesien het, na my gekom omtrent die tyd van die aandspysoffer. 

En hy het my onderrig en met my gespreek en gesê: Daniël, nou het ek heengegaan om 

jou insig te gee. By die begin van jou smekinge het 'n woord uitgegaan, en ek het gekom 

om dit mee te deel, want jy is 'n geliefde man; gee dan ag op die woord en verstaan die 

gesig.” 

 

Die doel van die 70-Weke profesie (Dan 9:24-27), is om Daniël te help om die gesig van 

die 2300 Jaar profesie (Dan 8:14) te verstaan.  Wat wil die 70-Weke Profesie aan ons 

meedeel? 

1. Begindatum vir 2300 Jaar profesie - Die dekreet van koning Artasasta van Medo-

Persië, is in 457 vC. gegee. 

 

2. Toekoms van die Joodse Volk - Hulle sal terugkeer om Jerusalem te herbou en tyd 

gegun word om hulle maatbeker van sonde vol te maak. 
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3. Koms van die Messias bepaal - Hy sal versoening vir sonde en ewige geregtigheid 

vir boetvaardige sondaars daar stel. 

 

4. Die 70-Weke profesie moet dien as waarborg vir die vervulling van die 2300 Jaar 

profesie wat ver in die  toekoms sou strek. 

 

5. Die Tyd bepaal vir die Oordeel waarin God teen die Klein Horinkie en die 

Vreeslike Dier sou optree.  Deur 2300 Jaar by  457 vC. (begindatum ) te tel, bring ons 

by 1844 nC. (Onthou om 1 jaar by te tel, want daar is nie 'n jaar "0" nie) 

 

457 vC.(Begindatum) + 490 Jaar (70-Weke) = 34 nC.  (Onthou om 1 jaar by te tel, 

want daar is nie 'n jaar "0" nie).  Daar sou dus nog 1810 Jaar verloop voor die 2300 

Jaar Profesie in 1844 nC. vervul sou word. 

 

TABEL VAN DIE 2300 JAAR PROFESIE 
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DIE ONDERSOEKENDE OORDEEL 

 2DE FASE VAN JESUS SE HEMELSE BEDIENING 
 

Dan 8:13,14  

“Toe hoor ek 'n heilige spreek; en 'n ander heilige het aan die een wat spreek, gesê:  Hoe 

lank sal die gesig duur - van die voortdurende offer en die ontsettende goddeloosheid - sal 

die heiligdom sowel as die leer aan vertrapping oorgegee word?  En hy het vir my gesê:  

Tweeduisend-driehonderd aande en môres, dan sal die heiligdom in sy regte staat herstel 

word.” 

 

Volgens Dan 7 en 8 en Openb 13 en 17, sou die Klein Horinkie daarop uit wees om 

Christus se middelaarswerk in die hemelse Heiligdom te verduister, die waarheid teen die 

grond te vertrap, probeer om die wet van God te verander en die heiliges te vervolg.  Hoe 

lank sou God die Antichris en Satan se goddeloosheid duld?  Sodra die 2300 Jaar Profesie 

in 1844 nC. tot 'n einde kom, dan sal God die Heiligdom in sy regte staat herstel.  Hoe gaan 

Hy dit doen?  Gaan God die aardse Heiligdom (tempel) in Jerusalem laat herbou?  

Die aardse Heiligdom met sy aardse bedieninge het in 31 nC. opgehou om enige verdere 

betekenis te hê, omdat die ware Paaslam (Jesus) geslag was.  In Hom het al die offertipes 

hul werklike Antitipe ontmoet.  Dus het die aardse Heiligdom geen verdere betekenis in 

die Verlossingsplan nie, en is dit in 70 nC. finaal deur Rome verwoes.   

 

Hebr 9:24  

“Want Christus het nie ingegaan in ‘n heiligdom met hande gemaak, ‘n teëbeeld van die 

ware nie, maar in die hemel self om nou voor die aangesig van God vir ons te verskyn.” 

 

Sedert 31 nC. tree Jesus as Middelaar in vir die mens in die Hemelse Tabernakel, waarvan 

die aardse met sy dienste, net ‘n afbeelding en tipe was.  Dus het die herstel van die 

heiligdom in Dan 8:14, met die hemelse Heiligdom en sý se bedieninge te doen en nie met 

die aardse heiligdom en sy dienste nie. 
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Soos die aardse Heiligdom (self ‘n tipe van die ware) twee tipes bedieninge gehad het, 

naamlik die daaglikse en die jaarlikse, so het die ware hemelse Heilgdom, self ook twee 

bedieninge.   

 

In die eerste of daaglikse bediening, moes die priester versoening doen in die Heilige 

afdeling van die aardse Heiligdom.  Vanaf 31 nC. met Sy hemelvaart, het Christus die 

eerste Fase van Sy hemelse bediening in die hemelse Heiligdom, as Middelaar 

(Verteenwoordiger / Hoëpriester) vir die mens opgetree. 

 

Hebr 10:12,13  

“Maar Hy het, nadat Hy een slagoffer vir die sondes gebring het, vir altyd gaan sit aan die 

regterhand van God en wag nou verder totdat sy vyande gemaak is ‘n voetbank van sy 

voete.” 

 

In die tweede of jaarlikse bediening, moes die hoëpriester versoening en reiniging 

(oordeel) doen in die tweede of Allerheiligste afdeling van die aardse heiligdom.  Vanaf 

1844 nC. het Jesus die tweede Fase van Sy hemelse bediening in die hemelse Heiligdom, 

begin. Nou sou Hy nie net Middelaar wees nie, maar ook Regter!  Nou sou God begin om 

uitspraak teen Sonde te gee en die Klein Horinkie en die Dier te oordeel (Dan 7:8-14).  

(Sien lesing oor “Die Antichris se aanval op God se Verlossingsplan.”) 

 

Hand 17:30,31  

“God het dan die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan al die mense oral dat 

hulle hul moet bekeer, omdat Hy 'n dag bepaal het waarop Hy die wêreld in geregtigheid 

sal oordeel deur 'n Man wat Hy aangestel het, en Hy het hiervan aan almal sekerheid 

gegee deur Hom uit die dode op te wek.” 
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God het die herrese Jesus aangestel as Regter in die Hemelse Oordeel, om die wêreld in 

geregtigheid te oordeel.  Nou sou God begin om op te tree, om die werk van die Klein 

Horinkie ongedaan te maak.   

 

Soos Satan deur agente werk om goddeloosheid te laat versprei, so het God ook agente - 

die nakomelinge van die ware kerk van Openbaring 12, hulle wat die gebooie van God en 

die geloof in Jesus bewaar.  (Sien lesing oor “Die Antichris se aanslag op God se 

Verlossingsplan,” asook die Lesings oor “Die eerste Engel-,” en “Die Tweede Engel-,” en 

“Die Derde Engel se Boodskap.”) 

 

DANIËL EN DIE OORDEEL 
 

Dan 7:24-26  

“En die tien horings - uit daardie koninkryk sal tien konings opstaan, en 'n ander een sal ná 

hulle opstaan, en hy sal verskillend wees van die voriges en drie konings neerwerp.  En hy 

sal woorde spreek teen die Allerhoogste en die heiliges van die Allerhoogste mishandel; en 

hy sal probeer om tye en wet te verander, en hulle sal in sy hand oorgegee word 

gedurende 'n tyd en tye en die helfte van 'n tyd.  Maar die gereg sal sit, en hulle sal hom die 

heerskappy ontneem om dit vir goed te verdelg en te vernietig.” 

 

Die Klein Horinkie sou heerskappy voer vir “'n Tyd, Tye en ½Tyd.” Vanaf 538 nC. sou die 

Pousdom vir 1260 jaar heerskappy voer oor die heiliges van God, tot en met 1798 nC.  

Gedurende die tyd sou hy teen God in opstand kom, Sy waarheid teen die grond vertrap 

en Jesus se Middelaarswerk in die hemel verduister met misleiding en bedrog.  Ná die 

Tydperk sou die Hemelse Oordeel 'n aanvang neem en op die bepaalde tyd (1844 nC.), 

begin om te kyk na die werksaamhede van die Klein Horinkie.  Aan die einde van die 

Hemelse Oordeel sal die horing gestraf en vernietig word, en so ook alle boosheid. (Sien 

Dan 7; Openb 16 tot 18). 
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Dan 12:4-9  

“En jy, Daniël, hou die woorde geheim en verseël die boek tot die tyd van die einde toe; 

baie sal dit deursoek, en die kennis sal vermeerder.  En ek, Daniël, het gesien, en kyk daar 

het twee ander gestaan, die een duskant op die wal van die rivier en die ander oorkant op 

die wal van die rivier.  En een het aan die man, met linne bekleed, wat bo-oor die water 

van die rivier was, gesê:  Hoe lank sal die einde van die wonderbaarlike dinge uitbly?  Toe 

hoor ek die man, met linne bekleed, wat bo-oor die water van die rivier was, en hy het sy 

regterhand en sy linkerhand na die hemel opgehef en gesweer by die Ewig-Lewende: 'n 

Tyd, tye en 'n halwe tyd, en as hulle die mag van die heilige volk geheel verstrooi het, sal al 

hierdie dinge vervul word.  En ek het dit gehoor, maar nie verstaan nie; daarom het ek 

gesê:  My heer, wat is die uiteinde van hierdie dinge?  En hy het gesê:  Gaan heen, Daniël, 

want die woorde bly verborge en verseël tot die tyd van die einde toe. 

 

Twee keer word daar in die gedeelte verwys na die “Tyd van die Einde.”  Hierdie “Tyd van 

die Einde” sou eers ‘n aanvang neem ná die “Tyd, Tye en ½Tyd” (1260 jaar van Pouslike 

heerskappy) tot ‘n einde gekom het.  Die Antichris moes eers daardie gruweldade verrig, 

waarvan die profesiëe gespreek het, voordat hy met volkome sekerheid geïdentifiseer kon 

word en die betekenis van die profesiëe (God se oordeel oor hom en sy misleidings van 

sonde) verstaan kon word. 

 

Hierdie teksgedeelte is ‘n bewys dat die Bybel self, die Historiese Metode van 

Bybelvertolking voorstaan.  Sodra die profesie vervul is, sal ons in staat wees om ‘n 

korrekte vertolking daarvan te maak.  Dus sou ons nie nodig hê om ons tot spekulatiewe 

vertolkings omtrent die Antichris, d.m.v. Preterisme en Futurisme, te wend nie. 

 

2 Pet 1:19  

“En ons het die profetiese woord wat baie vas is en waarop julle moet ag gee soos ‘n lamp 

wat in ‘n donker plek skyn, totdat die dag aanbreek en die môre-ster opgaan in julle harte.” 
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Ten spyte van wat in die wêreld om ons aan die gang is, is God nog steeds in beheer van 

sake.  Sy profetiese Woord (die Bybel) staan vas en behoort vir ons ook ‘n bron van 

sekerheid te wees in hierdie tye van spekulasie en valse leringe wat die rondte doen. 

 

Glo u dat God se Woord u enigste gids van waarheid is? ________ 

 

Is u oortuig daarvan dat God steeds in beheer van sake is, al lyk dit vir die blote oog nie so 

nie? _____________ 

 

Is u gewillig dat Jesus u steeds verder moet lei na waarheid? ______  

 

Is u gewillig om Hom al die pad te volg, kom wat wil? ________ 

 

NOTA: 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


	1. Goddeloosheid te voleindig,
	3. vir sonde versoening te doen, om
	5. die profeet Daniël en 2300-Jaar Profesie as eg te verklaar, om
	6. die salwing van die Hoogheilige te bevestig.
	1. Twee papirus-rolle uit die Eelphantine-eilande (Joodse kolonies) wat verwys na die hoëpriester, Johanan (Esra 10:6), in die tyd van Esra se aankoms in 457 vC.;
	2. Josefus, ‘n Joodse geskiedskrywer se ANTIQUITIES, Boek  XI, hfst 5, par. 6; verwys na Johanan die hoëpriester en sy opvolger Jaddua wat Alexander die Grote ontmoet het by Jerusalem (ANTIQUITIES, Boek  XI, hfst 8, par. 4, 5);

	3. die Kroniek van Ptolemy;
	4. die datering van ‘n sonsverduistering in dieselfde jaar; en
	5. die datums van die Griekse Olimpiades.

