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Aflevering 9 ‘De grote verdrukking in het Oude Testament aangekondigd’ 
 

• De grote verdrukking wordt in het Oude Testament aangekondigd als: 
1. De ‘Dag des Heren’ (Jesaja 13 vs.6-9; Joël 1 vs.15 en 2 vs.1-2) 
2. De ‘Benauwdheid voor Jakob’’(Jeremia 30 vs.4-7) 
3. De ‘Laatste jaarweek’ (Daniël 9 vs.24-27)  
 

• In de aankondiging van ‘de dag des Heren’ gaat het om de verschrikkelijke 
oordelen die tijdens de grote verdrukking over de aarde zullen komen. 
Wanneer de Bijbel over ‘de benauwdheid voor Jakob’ spreekt  wordt de 
bekering van Israël, aan het einde van de grote verdrukking, vergeleken met 
de worsteling van Jakob met de Here God bij de beek Jabok. 
Wanneer  we over de zeventig jaarweken in Daniël 9 lezen, krijgen we inzicht 
op Gods tijdpad met zijn volk Israël. 

 
• Zeventig jaar ballingschap werd veroorzaakt door het niet nakomen van de 

sabbatsjaren (zie 2 Kronieken 36 vs.20-21). 490 jaar heeft Israël de 
sabbatsjaren niet gehouden en nu moest het land dus 70 jaar rusten (voor 
elke 7 jaar dus 1 jaar). 
Na 70 jaar ballingschap zoekt Daniël Gods aangezicht over deze 70 jaar die 
nu voorbij zijn (Daniël 9 vs.1-23). De Here gaat Daniël duidelijk maken wat er 
nu verder in de toekomst met Israël gaat gebeuren. Zijn plan leidt uiteindelijk 
tot de vergeving en rechtvaardiging van Israël en de vervulling van beloften en 
profetieën, met uiteindelijk de zalving van de Messias tot koning (Daniël 9 
vs.24). Voor dit plan heeft de Here God 70 jaarweken (490 jaar) uitgetrokken.  
Deze 490 jaar worden in drie perioden verdeeld: 

1. 7 weken (49 jaar) van het begin van de herbouw van Jeruzalem (445 v. 
Chr.) tot de gezalfde vorst/hogepriester Jozua (396 v. Chr.) 

2. 62 weken (434 jaar) vanaf het moment, waarop Jeruzalem hersteld was 
tot aan ‘een gezalfde die onschuldig zal sterven’. Deze tweede periode 
eindigt met het sterven van de Here Jezus en dan komen we met in 
achtneming van de correctie van de jaarteling precies uit op het 
moment, waarop de Here Jezus onschuldig aan het kruis stierf. 

3. 1 week (7 jaar), waarmee Gods plan met Israël afgesloten wordt. Er ligt 
echter een periode van zo’n 2000 jaar, in Daniël 9 vs. 26b. beschreven, 
tussen het einde van de tweede periode en het begin van de laatste 
jaarweek! (Namelijk de periode van de gemeente, het mysterie, geheim, 
aan Paulus geopenbaard, maar voor Daniël nog niet bekend!). Zie ook 
het schema.    

 
• Vragen: 

1. De grote verdrukking vindt plaats tussen de opname van de gemeente en 
de zichtbare wederkomst van de Here Jezus op aarde. Kun je dit in het 
schema van het tijdpad (hand out 5) aanwijzen? 

2. Lees Daniël 9 vs.24 nauwkeurig en probeer te ontdekken, wat de Here in 
deze 70 jaarweken met Israël wil bereiken. 



 

Handout | Bijbelse Toekomstverwachting | Ds. Theo Niemeijer | © 2020 Family7 
 
- 2 - 

3. Geldt dit ook voor de Joden die nu in de Here Jezus geloven, of worden zij 
met de gemeente opgenomen? 

4. We worden in de Bijbel opgeroepen om voor Israël te bidden, wilt. U dat 
ook doen? 

 
Schema over de 70 jaarweken 

 


