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▪ deze korte serie bouwt voort op de eerdere serie 
(2015/2016) 'reken maar!'

▪ de eerste avond bedoelt een raamwerk neer te 
zetten waarbinnen tal van data (gebeurtenissen, 
brieven) een plaats kunnen worden gegeven
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de 70 jaarweken...

❑ beginnen bij de herbouw van Jeruzalem (Kores);
❑ eerste 7 jaarweken > Jeruzalems herbouw;
❑ volgende 62 jaarweken eindigen bij de Messias;
❑ daarna zou Hij worden afgesneden;

het woord gaat uit
om Jeruzalem te 
herbouwen

62 weken7 weken 
herbouw stad

Messias, 
vorst

†
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na de 69 weken (=7+62)....

❑ de Messias zou worden afgesneden;
❑ Hij zal verbond bekrachtigen: 1 jaarweek;
❑ in de helft van de jaarweek zal Hij slachtoffer en 

spijsoffer doen ophouden.

492 493 494 495 496 497 498 499 500

Messias bekrachtigt 
verbond één jaarweek

in de helft van de jaarweek 
doet Hij offers ophouden

zeven jaar





492 493 494 495 496 497 498 499 500
†

Messias gezalfd met 
Geest en kracht

Messias sterft en het 
voorhangsel scheurt

3,5 jaar 3,5 jaar

vervulling zeventigste week van Daniël

Sanhedrin stenigt 
Stefanus

Jezus' doop 
in de Jordaan

einde bevestiging 
wondertekenen in 
Jeruzalem 



492 493 494 495 496 497 498 499 500
†

Messias gezalfd met 
Geest en kracht

Messias sterft en het 
voorhangsel scheurt
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synchronisatie met de gangbare jaarrekening
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▪ 30AD als het jaar van de kruisiging is tamelijk 
breed geaccepteerd maar niet onomstreden (ook 
31, 32 en 33 AD worden dikwijls genoemd);

▪ over 70 AD als het jaar van Jeruzalems 
verwoesting is wel algemene concensus;

▪ er zijn minstens twee goede redenen voor een 
periode van veertig jaar tussen Jezus' dood en 
Jeruzalems verwoesting in 70AD:

1. "het teken van Jona";
2. een onverdachte bevestiging vanuit de 

Talmoed



Matteüs 12 (NBG51)

38 Toen antwoordden Hem 
enige der schriftgeleerden en Farizeeen 
en zeiden: Meester, wij zouden wel 
een teken van U willen zien.
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Matteüs 12 (NBG51)

39 Maar Hij antwoordde hun en zeide: 
Een boos en overspelig geslacht
verlangt een teken...

herinnert aan de generatie die ooit 
omkwam in de woestijn > 



Numeri 14

33 ... uw zonen zullen veertig jaar lang 
in de woestijn rondzwerven 
en uw overspelig gedrag boeten, 
totdat uw lijken alle in de woestijn liggen.
34 Overeenkomstig het aantal dagen, 
gedurende welke gij het land verspied hebt 
veertig dagen, 
zult gij uw ongerechtigheden 
veertig jaar lang boeten, 
voor elke dag een jaar, 
opdat gij weet wat het betekent, 
als Ik Mij afkeer.



Matteüs 12 (NBG51)

39 ... maar het zal geen teken ontvangen 
dan het teken van Jona, de profeet.

> het zou Jezus' generatie vergaan 
als wat Ninevé werd aangezegd door 
Jona de profeet (vergl. Luc.11:32)  



Matteüs 12 (NBG51)

40 Want gelijk Jona 
drie dagen en drie nachten
in de buik van het zeemonster was...

zie Jona 1:17



Matteüs 12 (NBG51)

40 ... zo zal de Ben Adam
in het hart van het land zijn, 
drie dagen en drie nachten.

= begraven in Jeruzalem
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wekelijkse sabbat





dag van de eerstelingschoof



Matteüs 12 (NBG51)

41 De mannen van Nineve 
zullen in het oordeel opstaan 
met dit geslacht en het veroordelen...



Matteüs 12 (NBG51)

41 ... want zij hebben zich bekeerd 
op de prediking van Jona
en zie, meer dan Jona is hier.

nl. dat de stad omgekeerd zou worden
• vergl. Luc.21:10; Luc.23:28
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"het teken van 
Jona"

• 30 AD

veertig jaren

• 40 dagen = 40 jaar
Num.14:34

• "dit geslacht"
Hebr.3:9,10

Jeruzalem 
verwoest

• 70 AD





Volgens de Talmoed (Yoma 39b), vonden 
gedurende 40 jaar (!) voorafgaand aan 
Jeruzalems verwoesting (70 AD), deze vier 
voortekenen consequent plaats...

1. de westelijke lamp van de Menora in het 
heiligdom ging elke nacht uit;

2. het lot voor JAHWEH, op Jom Kipoer, kwam in 
de linkerhand van de hogepriester;

3. een karmozijn-rood draad dat aan de tempel 
hing kleurde op Jom Kipoer niet meer wit;

4. de grote deuren van de tempel (de Hekel) 
waren elke morgen spontaan geopend;

https://www.sefaria.org/Yoma.39b.6?lang=bi
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