
PROFETIE VAN DE 70 WEKEN m.b.t. CHRISTUS' 1ste KOMST

457 voor Christus (#1)

31 na Christus   
408 voor Christus (#2)

 
7 WEKEN   7 weken  X  7 dagen  =  49 dagen maar 49 profetische jaren van 457 v Chr tot 408 v Chr

408 voor Christus (#2)

62 WEKEN (62 weken  X  7 dagen  =  434 dagen, maar 434 profetische jaren) 27 na Christus
408 vChr + 434 years = 27 na Chr  (voeg 1 jaar toe, omdat het jaar 0 niet bestaat)

27na Christus

31na Christus (#3)
Wetende wanneer Christus' dienaarschap  begon en eindigde, nadat Hij 'uitgeroeid' was Het Midden/de Helft van de WEEK
in het midden/de helft van de week, openbaart Gods eigen definitie van 'een dag voor een jaar'. Wanneer 1 week = 7 letterlijk 7 dagen is en ook 7 profetische jaren, 

Hij werd gedood 3 1/2 jaar ndat Hij aan zijn dienaarschap begon (zie ook Ezech. 4:6). dan is het 'Midden/de helft van de week' 3 1/2 jaar. (Herfst 27 na Chr
tot Lente 31 na Chr = wanneer de Messias 'uitgeroeid' wordt)

Dan. 9:25 Weet dan, en versta: van den uitgang des woords, om te doen wederkeren, en om Jeruzalem te bouwen, tot op Messias, den Vorst, zijn zeven weken, en twee en
zestig weken; de straten, en de grachten zullen wederom gebouwd worden, doch in benauwdheid der tijden.

vs. 26 En na die twee en zestig weken zal de Messias uitgeroeid worden, (gedood)  maar het zal niet voor Hem zelven zijn; [als Pascha voor de gehele mensheid]..

vs. 27 En Hij (de Messias) zal velen het verbond versterken één week; en in de helft der week zal Hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden …
 [hij heeft de betekenis van het offerstelsel vervuld, door Zijn dood, en daarom is dit 'opgehouden']

#1   In 457 v Chr vaardigde Artaxerxes (ten tijde van Ezra en Nehemia) een decreet uit voor de heropbouw van Jeruzalem. Het duurde 49 jaar (tot 408 voor Christus) 
        om de straten en muren op te bouwen en hiermee worden de '7 weken' uit Daniël 9: 25 vervuld. 

#2   De tweede onderverdling van de profetie van de 70 weken wordt beschreven als de '62 weken': dit is een periode van 434 jaar: van 408 v Chr tot 27 na Chr. Deze
        datum, 27 jaar na Chr, is 'tot de Messias, de Vorst' door de '7 weken' (49 jaar) bij de '62 weken' (434 jaar) op te tellen.

#3   De laatste periode van de 70 weken wordt '1 week' (7 jaar) genoemd. De Messias zou 'uitgeroeid' worden in het 'midden/de helft van de week' (3 1/2 jaar). Dit is de 
       vervulling van het offerstelsel, dat plaatsvond toen Christus stierf als Pascha voor de gehele mensheid. Jezus Christus werd gedoopt en begon Zijn dienaarschap
        in de herfst van 27 na Chr (tot de komst van de Messias) en werd gedood op Pascha, in de lente van 31 na Chr.


