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Aantekeningen bij studie “De laatste jaarweek”
(Theo Algra – 13 oktober 2021)

Het herstelde Romeinse rijk
Daniël 2, Daniël 7. Uit de profetie van de vier wereldrijken (Daniël 2, de droom van Nebukadnezar) en
het visioen van de vier dieren (Daniël 7) blijkt dat het vierde rijk het Romeinse rijk moet zijn. Dit
bestaat uit drie achtereenvolgende fasen: de benen (ijzer), de voeten (ijzer en klei) en de tenen. Dit
rijk wordt in Daniël 7 voorgesteld als een afschrikwekkend en geweldig sterk beest. De tenen van het
beeld komen overeen met de tien horens van dit beest. Het beeld wordt aan de voeten geraakt door
een steen die van een berg afrolt, waardoor het beeld wordt verpulverd. De steen, die de hele aarde
vult, stelt Christus voor, wanneer Hij terugkomt om zijn messiaanse koninkrijk van vrede en
gerechtigheid te vestigen (in Openbaring 20 het duizendjarig rijk genoemd).
In Daniël 7 zien we dat het vierde dier nog een extra horen krijgt. Deze krijgt de overhand. Hij
vervolgt de heiligen (Gods volk), hij verandert de dienst aan God (tempeldienst) en gaat tekeer tegen
God zelf. Vervolgens wordt het dier gevonnist en aan de vlammen prijsgegeven. De heerschappij
over de aarde komt in handen van de Mensenzoon, die “komt met de wolken” (7:13). Dat is de Heer
Jezus, die zich in de evangeliën ook vaak de Mensenzoon (Zoon des mensen) noemde.
Het vierde dier is dus het Romeinse rijk, dat zal blijven bestaan tot de eindtijd. Na de fase waarin het
bijzonder sterk is (de ijzeren benen, die de keizertijd voorstellen), volgt er een tijd van verbrokkeling
en verzwakking (de voeten van ijzer en klei). Dat wil zeggen het valt uiteen in een groot aantal
afzonderlijke staten, de landen van Europa.1 Maar het rijk verdwijnt niet, hoewel het nooit meer een
echte eenheid wordt. Onder andere Karel de Grote, Napoleon en Hitler hebben het geprobeerd.
Maar evenzo vaak viel het weer uiteen. Karel de Grote werd in 800 zelfs door de paus (Rome!) tot
keizer gekroond, in feite over het West-Romeinse rijk. In zijn keizersbul werd dan ook vermeld:
renovatio imperii Romanum (vernieuwing van het Romeinse rijk).
Na de tweede wereldoorlog zien we een trendbreuk. Er komt een serieus streven naar meer eenheid
op militair en economisch gebied (NAVO, EU). Hierbij zij opgemerkt dat Noord- en Zuid-Amerika
voornamelijk bestaan uit nazaten van Europeanen. Wellicht moeten we dit werelddeel opvatten als
een onderdeel van het herstelde Romeinse rijk van de eindtijd.
In de eindtijd zien we wél een eenheid ontstaan. In eerste instantie als een federatie van 10 landen.
Uiteindelijk zullen deze worden overheerst door één enkele heerser, een uitermate goddeloos
persoon (de elfde horen uit Daniël 7). Dit is de Antichrist zoals zal blijken.
De profetie van de 70 jaarweken
Daniël 9. Een jaarweek is een periode van zeven jaar, zoals voorgeschreven in Leviticus 25. Er mocht
steeds zes jaar achtereen worden gezaaid en geoogst, waarna het land braak moest blijven liggen in
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In de landen van Europa zijn nog altijd sterke Romeinse invloeden zichtbaar: in de Romaanse talen (Italiaans,
Frans, Spaans/Portugees, Roemeens); in wetgeving; in techniek/infrastructuur; in religie (Rooms-katholieke
kerk o.l.v. de paus in Rome met als kerkelijke taal het Latijn – de oude taal van het Romeinse rijk)
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het zevende jaar. Dit wordt het sabbatjaar genoemd. Sabbatjaren beginnen altijd op 1 Tisri
(september/oktober).2
Een tijd van 70 jaarweken komt overeen met 490 jaar. In de profetie van Daniël 9 wordt daarin een
onderverdeling gemaakt in drie perioden: 7 jaarweken, 62 jaarweken en 1 jaarweek.
Het beginpunt is het jaar 457 vC. Om precies te zijn, de 70 jaarweken beginnen op 1 Tisri 457 vC (21
september). Dit weten we omdat het eerste regeringsjaar van Arthasasta3 begon op 1 Tisri 464 vC en
omdat Ezra zijn toestemming tot terugkeer verkreeg in het 7e regeringsjaar (zie Ezra 7).
Na 7 + 62 jaarweken zal er een Messias verschijnen (HSV vers 26). Met andere woorden na 69
jaarweken, dus 483 jaar. Vanaf het beginpunt 457 vC gerekend, komen we dan uit op 1 Tisri 27 nC
(21 september). Toen begon het 15e regeringsjaar van keizer Tiberius dat in Lukas 1:1 wordt
genoemd als het jaar waarin Johannes de Doper begon op te treden. Vervolgens werd Jezus gedoopt
en met de Heilige Geest gezalfd. Messias betekent gezalfde (Christus in Grieks).
Daniël 9 voorspelt dus exact het jaar waarin de Messias zijn bediening zou beginnen!
De profetie maakt ook duidelijk dat de Messias zal worden uitgeroeid (vermoord NBV), “terwijl er
niets tegen Hem is”. Hij zou onschuldig worden gedood. Dit ziet vooruit op de kruisiging.
Daarna gebeurt het volgende: “Het volk van een toekomstig vorst zal verderf brengen (te gronde
richten) over de stad en het heiligdom.” Dit is vervuld in het jaar 70 nC, toen de Romeinen de joodse
opstand neersloegen. Jeruzalem werd ingenomen en de tempel werd verwoest. Naar schatting
vonden 1 miljoen mensen de dood. De rest werd grotendeels op de slavenmarkten verkocht. Dit
betekende het einde van de joodse tempeldienst. Het “volk” dat hier in dit vers wordt genoemd zijn
de Romeinen.
De laatste jaarweek
De laatste jaarweek (de 70e) wordt pas in vers 27 genoemd. Dus deze begint niet meteen na de 69e
jaarweek, in 27 nC. Immers, de stad en de tempel werden verwoest in 70 nC, ruim 40 jaar later. Er
blijkt dus een onbepaalde tijd te verlopen tussen de 69e en de 70e week.
Nog merkwaardiger is het dat in die laatste jaarweek de offerdienst in de tempel zal worden gestopt
(vers 27). Dit betekent dat er in de laatste jaarweek toch weer een tempel zal zijn, waar men
dagelijks offers brengt. Omdat die tempel er momenteel nog niet is, kan het niet anders of de laatste
jaarweek ligt nog in de toekomst. Vers 27 zegt bovendien dat deze laatste periode van 7 jaar zal
beginnen als “hij”, de toekomstige vorst van het Romeinse rijk, een sterk bondgenootschap met
velen (d.w.z. veel landen) zal sluiten. Hiermee wordt een allesomvattende vredesregeling voor het
Midden Oosten bedoeld. Daarvoor kunnen de volgende argumenten worden aangevoerd.
-

2

Het gaat in deze profetie in eerste instantie over Israël

Dit is de zevende maand. Deze datum is de nieuwjaardatum van de huidige joodse kalender en staat bekend
als Rosh Hashana. Maar in de Bijbel wordt er nog een tweede nieuwjaardatum genoemd, namelijk 1 Nisan.
Nisan is de eerste maand en werd oorspronkelijk Abib genoemd, zie Exodus 12:2. In feite is er dus sprake van
twee kalenderjaren: het burgerlijke jaar begint op 1 Tisri (september/oktober) en het godsdienstige jaar op 1
Nisan (maart/april).
3
Volgens de joodse berekeningswijze zoals toegepast in Nehemia en Ezra. Een regeringsjaar werd geacht te
beginnen op 1 Tisri. Het eerste regeringsjaar is het eerste volle jaar. Dat wil zeggen, het (gebroken) jaar van de
troonsbestijging wordt niet meegeteld. Daarentegen telt men het jaar van troonsafstand c.q. overlijden als een
volledig jaar. Deze manier van het tellen van regeringsjaren wordt aangeduid als post-datering.
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Herbouw van de tempel is iets wat de Orthodoxe Joden graag zouden willen, maar wat voor
de moslims op dit moment volledig onbespreekbaar is. Dus een herbouwde tempel zal alleen
maar mogelijk kunnen zijn als onderdeel van een vredesdeal.
De antichrist zal zich in eerste instantie voordoen als vredesduif. Symbolisch is hij de ruiter
van het witte paard (Openbaring 6:2). In de eindtijd zal men zeggen dat er vrede en veiligheid
is (1 Thessalonicenzen 5:3).
Vergelijk Jesaja 28:15, 18, waar gesproken wordt over het verbond met de dood en het
verdrag met het rijk van de dood, dat Israël zal sluiten.

Gruwel der verwoesting
Israël denkt eindelijk in vrede te kunnen leven. De tempel draait weer als vanouds. Maar halverwege
de laatste jaarweek, na 3½ jaar, gebeurt er iets dat hen uitermate zal shockeren. De antichrist komt
naar Jeruzalem (hij is daar kennelijk welkom) en hij gaat naar de tempel. In de tempel pleegt hij
heiligschennis door daar plaats te nemen om zich als God te laten aanbidden. Paulus noemt dit in 2
Thessalonicenzen 2:4. Ook wordt de offerdienst aan God verboden en wordt er een beeld van de
antichrist geplaatst. Dat beeld wordt de “gruwel van de verwoesting” genoemd. Met andere
woorden, plotseling gooit de antichrist zijn masker af en wordt het duidelijk wie hij werkelijk is. De
Heer Jezus waarschuwde hier uitdrukkelijk voor (Mattheüs 24:15) en spoort aan om, als die
gebeurtenis plaatsvindt, onmiddellijk te vluchten. De reden daarvan is, dat de antichrist iedereen zal
vervolgen die weigert om hem te aanbidden. Deze gebeurtenis, halverwege de laatste jaarweek,
wordt in diverse Bijbelteksten genoemd: Daniël 7:25, Daniël 9:27, Daniël 12: 7,11, Mattheüs 24:1516, 2 Thessalonicenzen 2:4.
In Openbaring 13 lezen we dat de antichrist, die het beest wordt genoemd, 42 maanden lang “grote
woorden en godslasteringen” uitkraamt. Dit komt overeen met de 3½ jaar van de tweede helft van
de jaarweek. Dus zijn schrikbewind zal duren totdat de zeven jaren helemaal voorbij zijn en Christus
hem wegvaagt om het duizendjarig rijk te vestigen (Openbaring 19:11-21). In Openbaring 13:2 staat
dat de antichrist zijn kracht en macht ontvangt van satan.
De Antichrist zal zoals gezegd een beeld van zichzelf laten maken, dat iedereen verplicht zal moeten
aanbidden. Zo niet, dan volgt de doodstraf.
Hoe moeten we ons dat voorstellen? Dat de hele wereld een bepaald beeld aanbidt? En
dat dan ook nog gecontroleerd zal worden of men dat wel doet? Misschien moeten we
hierbij wel denken aan het verplicht volgen van de toespraken van de antichrist op je eigen
smartphone (“beeld”) via een speciale app. Waarbij centraal geregistreerd wordt hoe vaak
je kijkt en of je dit met aandacht doet (gezichtsherkenning of iets dergelijks). Als je dit te
weinig doet krijg je strafpunten zoals dat nu al in China gebeurt met burgers die zich niet
voldoende aan de regels houden. Teveel strafpunten betekent arrestatie en berechting.
Volgens Openbaring 13 komt daar de doodstraf op te staan.

De grote verdrukking
De Heer zei in Mattheüs 24 dat de gelovigen vanaf de helft van de jaarweek zwaar vervolgd zullen
worden. Dit wordt de grote verdrukking genoemd. Hierbij zullen zeer veel gelovigen om het leven
komen. Het zal zelfs de hevigste vervolging worden uit de hele geschiedenis. De grote verdrukking
wordt ook genoemd in Openbaring 7:14 (HSV). Daaruit blijkt dat deze vervolging niet beperkt is tot
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het land Israël maar dat over de hele wereld de volgelingen van Jezus zullen worden gedood
(vergelijk ook Openbaring 12:17). Echter, deze grote verdrukking zal worden ingekort om te
voorkomen dat álle gelovigen zullen omkomen (Mattheüs 24:22). Dat betekent dat de vervolging op
de één of andere manier niet de volle 3½ jaar zal duren. Op een bepaald moment, daar zal God voor
zorgen, komt er plotseling een einde aan. Dit ondanks het feit dat de antichrist tot het einde van de
jaarweek in het zadel zal blijven. Samengevat: de grote verdrukking
-

begint halverwege de laatste jaarweek
is een wereldwijde vervolging van gelovigen
is de hevigste vervolging uit de hele geschiedenis
heeft tot gevolg dat veel gelovigen zullen worden gedood
duurt korter dan 3½ jaar

De reden van de tussentijd
Een logische vraag is waarom er een tussentijd zou moeten zijn tussen de 69e en de 70e jaarweek.
Allereerst merken we op dat de laatste jaarweek letterlijk zeven jaar lang zal duren. Immers, de
eerste 69 jaarweken zullen ook letterlijk 69 x 7 jaren duren. Het antwoord op de vraag naar het
waarom van de tussentijd is af te leiden uit verschillende teksten. We moeten ons daarbij realiseren
dat de profetie van de 70 jaarweken een soort kalenderschema is voor het volk Israël.
Romeinen 11:25,26 Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis (opdat u niet
wijs zou zijn in eigen [oog]), dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid
van de heidenen is binnengegaan. En zo zal heel Israël zalig worden, zoals geschreven staat: De
Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob.
Paulus heeft het hier over een geheimenis. Dat wil zeggen een waarheid die eerder (in de tijd van het
Oude Testament) nog niet geopenbaard was. Dat is het volgende. Doordat Israël zich niet als geheel
heeft bekeerd tot Messias Jezus (“verharding”) is het evangelie naar de heidenen (= niet-joden)
gegaan. Als de volheid van de heidenen, dit is de Gemeente van Christus, is binnengegaan, dan zal
Israël als geheel tot geloof in Jezus komen. De tussentijd is dus ingelast vanwege het ongeloof van
Israël en omdat er vervolgens tijd nodig was om het evangelie wereldwijd te verkondigen. Dit laatste
blijkt uit
Mattheüs 24:14 En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een
getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen.
Lees ook bijvoorbeeld Colossenzen 1:26-28 en Efeze 3:5-8. Als de Gemeente, die voor het grootste
deel uit heidenen bestaat en uit een relatief klein percentage bekeerde Joden, door Jezus naar het
Vaderhuis is gebracht, dán zal het hele volk Israël tot geloof komen. Deze geweldige belofte wordt in
veel teksten verwoord.

De tweede helft van de laatste jaarweek
De tweede helft van de laatste jaarweek wordt op verschillende manieren aangeduid.
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Het merkteken van het beest
In het oud-Grieks werden getallen aangegeven met letters. Bijvoorbeeld het getal 666 werd
geschreven als χ ξ ς. De letter χ betekent 600, ξ staat voor 60, en ς voor 6. Omdat alle
letters een getalwaarde hadden, kon je de getalwaarden van de letters van iedere
willekeurige naam optellen tot een bepaald getal. Dit getal wordt in Openbaring 13:17
genoemd ‘het naamgetal’. Christenen zullen de Antichrist kunnen herkennen onder andere
omdat zijn naamgetal gelijk zal zijn aan 666. Let wel: dit getal moet worden berekend op
grond van Griekse letters. Dus geen Romeinse, Arabische of Hebreeuwse letters.
Nero wordt door sommige uitleggers gezien als de Antichrist. Maar zijn naamgetal is 225.
Omdat men meent dat het toch Nero zou moeten zijn, heeft men gezocht naar een methode
om maar op 666 uit te komen. Dat lukt als je aan zijn naam een n toevoegt (Neron),
bovendien de titel keizer (Kaisar), vervolgens de letters overzet naar het Hebreeuws (dus
met weglating van de klinkers) en bovendien een ongebruikelijke spelling toepast. Het is erg
creatief, maar niet juist. Het naamgetal moet zijn gebaseerd op de naam zonder
toevoegingen en gebaseerd zijn op het Grieks. Trouwens, dat 666 naar Nero zou verwijzen is
een moderne uitvinding (1831) en komt in de literatuur van de vroege kerk niet voor.
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Meer informatie:
In het boek ‘Eindtijd in zicht, wat elke christen moet weten over de opname en de grote verdrukking’
(Auteur Theo Algra; uitgave KokBoekencentrum/BoekScout; 324 pagina’s, prijs 23,50)
Zie de website eindtijdinzicht.nl

