Sjema Yisraël
Deel 5
Messias (deel 2)

Wie is de Messias?
Het volgende verhaal werd verteld over Martin Buber die zich richtte tot een groep Katholieke priesters.
Buber merkte op: “Wat is het verschil tussen een Jood en een Christen? We verwachten allen de Messias. U gelooft
dat hij reeds is gekomen en zal terugkeren, en wij verwachten hem nog. Ik stel daarom voor dat we gezamenlijk
blijven wachten tot hij komt. Wanneer hij komt, kunnen we het hem vragen. Vragen of hij hier eerder is geweest.” Hij
pauzeerde en voegde er aan toe: “Ik hoop dat ik dan dicht genoeg tot hem kan naderen om in zijn oor te fluisteren,
‘geef alstublieft geen antwoord…’”
‘De Messias zal komen’ is een lied dat door geheel Israël klinkt. Maimonides schreef in zijn credo “javo haMashiach”.
‘Hij zal komen’, dit wordt ook geclaimd door het Nieuwe Testament. Christenen hebben dat op hun lippen wanneer zij
Maranatha zeggen! Allen verklaren dezelfde hoop, maar allen zijn verdeeld over de identiteit van de Messias. Ziehier
het Joods-christelijke drama! Als er slechts één Messias is, wie is hij?
Argumenten voor en tegen kan niemand overtuigen. Maar laten we er van overtuigd zijn dat het niet uitmaakt of wij
hem herkennen nu op dit moment, maar dat hij wel ons zal herkennen.
1. Kan een profeet iets in de toekomst voorspellen?
Jeremia 25:11 “dan zal het gehele land tot een oord van puinhopen, tot een woestenij worden. Deze volken nu zullen
de koning van Babel dienstbaar zijn zeventig jaren.”
Daniël was één van de grootste profeten in de geschiedenis, hij lette op de profetieën van Jeremia en kwam tot de
ontdekking dat deze exact tot vervulling kwam in zijn dagen (Daniël 9:2). Daniël zelf profeteerde ook, wij geloven dat
hij één van de belangrijkste profeten uit het verleden was. Ook zijn profetieën kwamen tot het jaar nauwkeurig uit! Dit
getuigenis vinden we al bij Flavius Josephus (Antiquities XI,7).
2. De profetie van de 70 jaarweken
Daniël 9:24 “Zeventig weken zijn bepaald over uw volk en uw heilige stad, om de overtreding te voleindigen, de zonde
af te sluiten, de ongerechtigheid te verzoenen, en om eeuwige gerechtigheid te brengen, gezicht en profeet te
bezegelen en het heilige der heiligen te zalven.”
Volgens Bereesjiet Rabbati is het de Messias die uiteindelijk eeuwige gerechtigheid zal brengen.(Bereesjiet Rabbati
14:18). De profetie van Daniël geeft een periode van 490 jaar aan, daarna zou volgens G-ds plan het heilige der
heiligen gezalfd worden. In de tweede Tempel was echter een leeg heilige der heiligen. Dat heilige der heiligen was
nooit gezalfd, uiteindelijk werd het na 490 jaar verwoest! De ark stond er niet meer, deze was verdwenen, en zij werd
deel van de verwachting behorend bij de komende Messias. Als de Messias komt zal hij de verloren attributen van de
eerste Tempel, verborgen ergens in Israël, tevoorschijn brengen. Dan zal het heilige der heiligen opnieuw gezalfd
worden.
3. De Messias uit Daniël 9 is hij de gezalfde?
Daniël 9:25,26 “Weet dan en versta: vanaf het ogenblik, dat het woord uitging om Jeruzalem te herstellen en te
herbouwen tot op een gezalfde, een vorst, zijn zeven weken; en tweeënzestig weken lang zal het hersteld en
herbouwd blijven, met plein en gracht, maar in de druk der tijden. En na de tweeënzestig weken zal een gezalfde
worden uitgeroeid, terwijl er niets tegen hem is; en het volk van een vorst die komen zal, zal de stad en het heiligdom
te gronde richten, maar zijn einde zal zijn inde overstroming; en tot het einde toe zal er strijd zijn; verwoestingen,
waartoe vast besloten is.”
Er is in deze tekst sprake van twee gezalfden, de eerste gezalfde zou optreden na 7 jaarweken; de tweede gezalfde
zou gedood worden na 62 jaarweken! Vanaf het moment dat Jeruzalem in 3338 A.M. verwoest werd leek het wel
uitzichtloos voor het Joodse volk. Daniël voorspeld echter dat er een Messias, een verlosser, voor het volk Israël zal
komen na 7 jaarweken. Volgens Jesaja 45:1 was deze Messias niemand anders dan Kores de Pers. Hij kwam precies
49 jaar na de verwoesting van de eerste Tempel aan de macht. Hij gaf het volk toestemming om opnieuw Jeruzalem te
bewonen en de Tempel te herbouwen. In zijn tijd werden de fundamenten van de tweede Tempel gelegd.
Interessant is dat deze Messias uit de volken kwam, niet behoorde tot Israël. Zijn verlossingswerk was tevens naar
andere volken op vergelijkbare wijze. Vele volkeren konden terugkeren naar hun geboortegronden. Kores kreeg de
erkenning van een gezalfde des Heren omdat hij de Tempel liet herbouwen! Wie is de tweede gezalfde?
4. Wat is het beginpunt van de 70 jaarweken?
Ezra 6:14 “De oudsten der Judeeërs bouwden voorspoedig voort tijdens het profeteren van de profeten Haggai en
Zacharia, de zoon van Iddo; zij voltooiden de bouw volgens het gebod van de G-d van Israël en volgens het bevel van
Kores en Darius, de Artasastha, koning van Perzië.”
‘Artasastha’ was een koninklijke titel zoals de titel ‘Farao’ in Egypte. Het betekende letterlijk “hij die op de troon zetelt is
de keizer”, zoals Farao betekent “hij die in het grote huis woont”. Deze titel werd door het Joodse volk slechts aan
twee Perzische vorsten gegeven, aan Kores (die ook nog eens Messias werd genoemd) en Darius. Darius was de
zoon van koning Ahasveros en koningin Ester. Darius was dus Joods! Wanneer begonnen nu de 70 jaarweken? In het
Joodse jaar 3338 A.M. bij de val van Jeruzalem begonnen de 490 jaar. Precies 490 jaar daarna vond de verwoesting
van Jeruzalem plaats door de Romeinen en de tweede Tempel werd verwoest (3828 A.M.)!
5. Was Darius de Pers de vorst die de tweede Tempel liet voltooien?
Ezra 7:7 “Zo trokken ook een aantal Israëlieten en priesters, levieten, zangers, poortwachters en tempelhorigen naar
Jeruzalem, in het zevende jaar van koning Artachsasta.”
Vanuit het zesde hoofdstuk van Ezra (6:15) wordt duidelijk dat gedurende het zesde regeringsjaar van koning Darius
de tweede Tempel werd voltooid. Op de derde dag van de 12e maand (Adar) in het zesde jaar werd het klaargemaakt.
Daarna werd voor het eerst Pesach gevierd met de voltooide Tempel als centrale punt van het Joodse volk (6:19).

Hoofdstuk 7 van Ezra geeft aan wat daarna gebeurde, In het zevende jaar van diezelfde koning, wie om die reden ook
de keizerlijke titel Artasastha kreeg, vertrok, al in de eerste maand op de eerste dag, Ezra met zijn gevolg op weg naar
Jeruzalem. Op de eerste van de vijfde maand kwamen zij in Jeruzalem aan (7:8,9) met de gouden en zilveren
voorwerpen uit de eerste Tempel en daarnaast nog vele andere kostbaarheden. Er moesten offers gebracht worden
door Ezra voor het volk en koning Darius, die zelf ook deels van Joodse afkomst was. (7:23).
6. Hoe weten we dat dagen gerekend werden als jaren? Jaarweken de cyclus van sabbatsjaren?
Daniël 10:2 “In die dagen bracht ik, Daniël, drie volle weken door met rouw bedrijven.”
In het Hebreeuws staat letterlijk ‘weken van dagen’ terwijl Daniël 9 over jaarweken spreekt. Wat is het verschil?
Volgens Ezechiël 4:5 moest de profeet 390 dagen op de enen zijde liggen en 40 dagen op de andere zijde om op
deze wijze de ongerechtigheid van het volk uit te drukken, die zij in hetzelfde aantal jaren hadden bedreven. Eveneens
vinden we in Numeri 14:34 dat de Almachtige het volk Israël straft, met een 40 jarige woestijntocht, omdat zij
luisterden naar de verspieders, die na 40 dagen het land doorkruist te hebben een negatief rapport hadden
uitgebracht. “…voor elke dag één jaar, opdat gij weet wat het betekent, als Ik Mij afkeer.”
Volgens de Talmoed wordt met één jaarweek uit Daniël 9 een periode van zeven jaar bedoeld (Yoma 54a). Met andere
woorden de lengte van een sabbatscyclus (Eecha Rabba 34).
7. Is de komende Messias ook verbonden aan de profetieën van Daniël?
Daniël 9:26 “En na 62 weken zal een gezalfde worden uitgeroeid..” Wie?
De gezalfden in Israël waren bij uitstek de Hogepriesters. Uit het geslacht van Aäron werden de Hogepriesters
geselecteerd. Zij werden gezalfd voordat zij dienst mochten doen in de Tempel. De gezalfde werd na 62 weken
uitgeroeid! Wanneer we de profetie van Daniël t.a.v. de 490 jaar afronden, 3338 + 490 = 3828 A.M., belanden we in de
droevigste periode van de tweede Tempel. In dat jaar werd de tweede Tempel door de Romeinen verwoest. De
gezalfde des Heren, de Hogepriester werd een aantal jaren daarvoor vermoord en zijn geslachtslijn werd bij de
verwoesting van de Tempel en Jeruzalem uitgeroeid.
Tegenwoordig kunnen we nog wel aanduiden wie uit Levietengeslachten komt maar de hogepriesterlijke lijn is
verbroken. De Messias die komt zal de Tempel laten herbouwen, hij zal de priesters voor de derde Tempel inwijden.
Wanneer zal dat gebeuren? Volgens Daniël 8:13,14 pas na 2300 jaar!
8. Is Jesjoea uit de Evangeliën de komende Messias?
Lucas 3:21-22 “En het geschiedde, terwijl al het volk gedoopt werd, dat, toen ook Jezus gedoopt werd en in gebed
was, de hemel zich opende, en de heilige Geest in lichamelijke gedaante als een duif op hem neerdaalde, en dat er
een stem kwam uit de hemel: Gij zijt Mijn zoon, de geliefde, in u heb Ik Mijn welbehagen.”
Jesjoea kreeg G-ds Geest op zich om de taak die volbracht moest worden te kunnen voltooien. Een ieder die op deze
wijze een taak krijgt is een gezalfde! Hij had als taak om het Joodse volk, en door hen de gehele wereld, terug te
brengen tot de Almachtige. Hij functioneerde als de Messias in zijn dagen. Jesjoea kwam uit het geslacht van koning
David. De verwachting is dat de komende Messias wederom een afstammeling is vanuit het geslacht van David.
9. Wat gebeurde met Jesjoea de Messias?
Lucas 23:33 “En toen zij aan de plaats gekomen waren, die schedel genoemd wordt, kruisigden zij hem daar en ook
de misdadigers, de ene aan zijn rechterzijde en de andere aan zijn linkerzijde.”
Jesjoea werd door de Romeinen vermoord aan het kruis. Zie ook de andere Evangeliën.
10. Wat zit nog meer in de profetie van Daniël 9?
Daniël 9:27 “En hij zal het verbond voor velen zwaar maken, een week lang; in de helft van de week zal hij slachtoffer
en spijsoffer doen ophouden; en op een vleugel van gruwelen zal een verwoester komen, en wel tot aan de voleinding
toe, en waartoe vast besloten is, dat zal zich uitstorten over wat woest is.” (vergelijk met Matteüs 24:15; Marcus 13:14)
Daniël schreef met het oog op de Romeinse bezetting en de verwoesting van de Tempel en dat ons land daarmee tot
een woestenij zou worden (Flavius Josephus, Antiquities, boek 10, hfd.11,7). Flavius Josephus verwijst duidelijk naar
de profetieën van Daniël in relatie tot de verwoesting van Jeruzalem en komt daar zelfs nog in het boek Oorlogen over
terug (Wars, Boek IV, hfd.6,3).
Rabba zei: Het was bekend dat de Tempel verwoest zou worden, maar wanneer? Abay antwoordde: Het was hun
bekend omdat dit beschreven was in Daniël 9. Zeventig jaarweken zijn bepaald over uw volk en de heilige stad (Nazir
32b).
In het Berit haChadassah wordt naar de locatie van het tempelplein verwezen als de plaats waar een gruwel die
verwoesting brengt zal komen. Jesjoea verwijst hiernaar als naar de toekomst. De Romeinen waren duidelijk de
verwoesters, de gruwelen die later daar gebouwd werden passen ook in het geheel.
11. Hoe reageerden de Joden op Jesjoea?
Lucas 4:22 “En allen betuigden hun instemming met hem en verwonderden zich over de woorden van genade, die van
zijn lippen kwamen en zij zeiden: is dit niet de zoon van Jozef?”
Jesjoea werd ervaren als een wijs en verstandig mens. Hij deed wonderen en bracht vreugde in velen hun leven. Door
de verkondiging van waarheid en de milde benadering t.a.v. de wetten volgden velen hem. (Flavius Josephus,
Antiquities, 18,3.3; Johannes 12:12-15; Handelingen 4:4; 21:20)
12. Wat was het belangrijkste argument waardoor velen Jesjoea als Messias aannamen?
Lucas 24:4-7 “En het geschiedde, terwijl zij daarover in verlegenheid waren, dat, zie, twee mannen in een blinkend
gewaad bij haar stonden. En toen zij zeer verschrikt werden en haar aangezicht ter aarde neigden, zeiden dezen tot

haar: Wat zoekt gij de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar Hij is opgewekt. Herinnert u, hoe hij, toen hij nog in
Galilea was, tot u gesproken heeft, zeggend, dat de zoon des mensen moest overgeleverd worden in de handen van
zondige mensen en gekruisigd worden en ten derden dage opstaan.”
Volgens Paulus is het krachtigste bewijs dat Jesjoea de Messias is, het feit dat hij uit de doden opstond. (Vergelijk met
1 Korintiërs 15). Van de vroege morgen tot de avond was de Messias bij hen en heeft hen onderwezen over alles wat
er zou gebeuren. Hij voorzegde hen ook over zijn eigen lijden en sterven, maar ook over zijn opstanding. Hij legde hen
het Koninkrijk van G-d uit, gebruikte daarbij de Schrift. Van Mozes tot en met de profeten en de Psalmen (Lucas
24:44), opdat men tot geloof zou komen.
13. Jesjoea was de belangrijkste van allen die het Messiasschap toegewezen kregen of geëist hebben!
Wat heeft bar Kochba aan ons als boodschap achtergelaten? Wie kent nog Shabbethai Tsevi? De impact die Jesjoea
en zijn boodschap van liefde heeft teweeg gebracht wereldwijd is enorm. Laten we wijs en verstandig blijven en als
Gamaliël opstellen, kijken naar wat er gebeurd. (Handelingen 5:38-39)
14. Waarom is de Messias al gekomen?
Johannes 17:3 “Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige G-d, en Jesjoea haMasjiach, die
Gij gezonden hebt. Ik heb U verheerlijkt op de aarde door het werk te voleindigen, dat Gij mij te doen gegeven hebt.”
Jesjoea had de taak om de mensen te openbaren wie G-d werkelijk is, de enige G-d. Buiten Hem is er geen G-d en
Hem moeten we alleen verheerlijken, Hij is de Schepper van hemel en aarde. Zoals Jesaja het zegt in 44:6, “Zo zegt
de Here, de Koning en Verlosser van Israël, de Here der heerscharen: Ik ben de eerste en Ik ben de laatste en buiten
Mij is er geen G-d.” (Lees verder in Jesaja). De Messias was gekomen om de taak te volbrengen: de mensheid
terugbrengen tot de Vader.
15. Is het mogelijk voor een Jood om te geloven in Jesjoea als Messias en nog steeds een Jood Zijn?
Handelingen 22:3 “Ik ben een Jood, te Tarsus in Cilicië geboren, doch in deze stad opgevoed, aan de voeten van
Gamaliël opgeleid met nauwgezette inachtneming van de wet onzer vaderen, een ijveraar voor G-d evenals gij allen
heden zijt.”
In de Talmoed staan vele Rabbijnen beschreven, ook hen die als Christenen werden geïdentificeerd, bijvoorbeeld
Elisha ben Abuyah, Simeon ben Zoma, enz., zij werden nog steeds als Jood gezien en erkend. Zij waren zelf
gerespecteerde Rabbijnen waar we in de Talmoed uitspraken van hebben. Zij vormden deel van de Joodse
gemeenschappen. (Samson H.Levy, “The best kept secret of rabbinic Tradition”, p.469 (1972).
De Messias komt!
De profeet Daniël was in gebed gegaan omdat hij duidelijkheid wilde hebben over de periode van 70 jaar, waarvan
gesproken werd in het boek van Jeremia. Hij bad met drie belangrijke thema’s in zijn geest, wanneer zal het volk weer
terugkeren naar Israël, wanneer zal het land weer onder Israëlische nationaliteit functioneren, en wanneer zal de
Tempel weer hersteld worden. Alles draait om vergeving en hereniging met G-d. Daar kreeg hij antwoord op want er
zou een Messias komen die hen terug zou brengen naar het land. Het land zal onder beheer blijven van Israël voor
een vastgestelde tijd en de Tempel zou herbouwd worden. Het heilige der heiligen zou als het volk zich opnieuw
betrouwbaar zou opstellen wederom ingewijd worden door de Almachtige zelf. Alles ging in vervulling… bijna alles,
helaas bleek al gauw dat het volk hardnekkig was en opnieuw niet wilden luisteren. Het boek Maleachi beschrijft hoe
de opstelling van de priesters en het volk was t.o.v. elkaar en G-d. G-ds wetten en instellingen werden wederom, net
als hun voorvaderen hadden gedaan, verbroken. Om die reden is niet het heilige der heilige ingewijd maar werd
opnieuw de Tempel verwoest.
Het Hebreeuwse woord voor Messias is ‘Mashiah’, een passieve vorm van het werkwoord mashah (zalven). Messias
betekent dus letterlijk gezalfde. De gezalfde Hogepriesters werden gezalfd met olie, een Messias echter niet. Kores
was niet met olie gezalfd maar met een opdracht van G-d. Jesjoea was ook niet gezalfd met olie, zijn taak werd op zijn
schouders gelegd op het moment dat hij gedoopt werd. Priesters, koningen, ook profeten werden op deze wijze
gezalfden des Heren. (Aaron – Ex.28:41; Jesaja – Jesaja 61:1; Saul – 2 Samuël 1:14; David – 1 Samuël 16:6,13;
Kores – Jesaja 45:1). Er waren dus meerdere Messiassen, elk met een eigen opdracht, taak of functie.
Daniël omschreef een specifieke Messias voor dat moment in de geschiedenis, Kores, maar verwachtte ook een
toekomstige Messias. Om de 70 jaarweken duidelijk te maken, werd de zeventig jarige ballingschap gebruikt, maar
hebben we dus ook met een 70x7 periode te maken. Belangrijke zaken met betrekking tot de profetische uitleg
centreren zich rondom: het punt van vertrek, de lengte, en het punt waarop we aankomen.
1. Het vertrekpunt
De verwachting bij de Messias die zou komen in de dagen van Daniël zouden een antwoord geven op de
onderwerpen van het gebed van Daniël. Herstel van het volk, herstel van het land Israël en Jeruzalem en de herbouw
van de Tempel. Zo begint ook het antwoord van de Almachtige in de profetische boodschap (9:24). Historisch gezien,
vanuit de Bijbelse geschiedschrijving opgesteld door Ezra, in het boek Ezra, is er een chronologische volgorde. Ezra
1:1 geeft het eerste jaar van Kores aan waarin men mag terugkeren; 3:1 de zevende maand waarin offers gebracht
werden bij terugkomst in Jeruzalem (de reis duurde ongeveer een vijf á zes maanden); 3:8 in het tweede jaar van de
terugkeer waren de fundamenten gelegd. Het derde jaar van Kores was zijn laatste regeringsjaar, hij stierf en
Ahasveros kwam aan de macht. Ezra 4:6 gaat over het eerste jaar van Ahasveros, de bouw van de Tempel werd
gestaakt; 4:24 tot het 2e jaar van Darius! Dit is een periode geweest van 13 jaar, lees het boek Esther!
Het gedeelte “en Artachsasta” uit Ezra 6:14 wordt in de Biblia Hebraica Stuttgartensia gezien als een latere
toevoeging, omdat niet alle Hebreeuwse manuscripten dit hebben. Letterlijk staat er dus “zij voltooiden de bouw
volgens het gebod van de G-d van Israël en volgens het bevel van Kores en Darius de koning van Perzië.” Ezra 6:15

laat zien dat in het 6e jaar van Darius de bouw voltooid was en er een feest werd gegeven; 7:7,8 verteld hoe in het
zevende jaar van diezelfde vorst Ezra en de priesters de tempeldienst ter hand nemen, nadat zij vijf á zes maanden
onderweg waren geweest. In vers 12 wordt Darius zelfs ‘koning der koningen’ genoemd! Een uitzonderlijke titel, vooral
voor een Perzische vorst! Waarom? Hij was deels Joods en hij kreeg de keizerlijke titel ‘Artasastha’ (6:14 hoeft dus
niet te veel aangepast te worden maar kan ook aangeven dat Darius de Artasastha was, de koning van Perzië! Zie
ook Flavius Josephus, Antiquities XI,6,1). Ezra 10:16 geeft in de 10e maand aan dat er orde op zaken werd gesteld en
hij was pas klaar in de eerste maand van het achtste jaar! Nehemia die na Ezra kwam verschijnt pas op het toneel in
het 20ste jaar van koning Darius, dan pas worden de muren hersteld van de stad Jeruzalem (Nehemia 1:1; 2:1).
Nehemia was 12 jaar lang in dienst (5:14) en kende Ezra (12:26) en hij keerde nog één keer terug naar de Perzische
vorst Darius, in het 32ste jaar van zijn regering (13:6) en blijft dan voorgoed in Jeruzalem. Het Joodse jaar 3338 A.M.
was het vertrekpunt.
2. De lengte
De lengte van de 70 jaar ballingschap eindigt dus bij het Joodse jaar 3408 A.M. Opvallend is, dat er precies 49 jaren
na de verwoesting van de eerste Tempel begonnen werd met de herbouw. De fundamenten werden gelegd maar de
bouw werd beëindigt. Pas toen koning Darius aan de macht kwam werd opnieuw met de bouw begonnen en werd de
Tempel voltooid in het zesde jaar van deze machthebber. Kores regeerde 3 jaar, Ahasveros 13 jaar en in het zesde
jaar van Darius de Pers was het klaar, precies 21 jaar duurde dit proces. Wanneer we Daniël 10:2 lezen, zien we ook
een periode van 21 dagen (jaren) terugkeren als de tijd waarin Michaël de strijd moest voeren met de koning van
Perzië! Totaal 49+21=70. Dagen en jaren worden vaak met elkaar in relatie gebracht in het Hebreeuws, zie b.v.
Genesis 47:9; Exodus 13:10; Numeri 9:22; Richteren 11:40; 1 Samuël 1:21; 2:19; 27:7; 1 Koningen 11:42; Job 10:5;
Psalm 77:5; Jesaja 61:2. Het is een Bijbels principe! Het wordt zelfs in de teksten van de Thora als een parallel
gebruikt. Zo bestaat de week uit zeven dagen waarbij de mens op de zevende dag, de Sabbat, rust en niet mag
werken, ook je slaaf en slavin niet, dieren niet, enz.(Exodus 20). Daarnaast is het Sabbatsjaar waarin de mens zes
jaar mag werken en in het zevende jaar rust moet nemen, het land rust krijgt, dieren en mensen tezamen niet mogen
arbeiden (Leviticus 25:1-8). Het was ook vanwege het veronachtzamen van de sabbatsjaren dat het volk 70 jaar in
ballingschap ging (2 Kronieken 36:21). Het werd ook gebruikt bij profetische gedeelten als Numeri 14:34 of Ezechiël
4:5. Zowel Christenen als Joden zijn het volledig eens over dit gebruik van de Schrift.
3. Het aankomstpunt
Over het eindpunt verschillen Joden en Christenen met elkaar. Vanuit een onduidelijk begrip van de teksten van Daniël
en Ezra, en het gebruik van de geschiedschrijving van Herodotus, een Griekse geschiedschrijver die nogal een
puinhoop maakte van het Perzische tijdvlak, kwamen sommige Christenen met de gedachte dat het eindpunt op
Jesjoea uitkwam. Waarbij men een overname van het boek Daniël maakte, nu werd het een Christelijk boek in plaats
van een boek wat inhoudelijk duidelijk getuigt dat het over het Joodse volk gaat, Jeruzalem en de Tempel. Het Joodse
jaar 3338 A.M. was het beginpunt van de profetieën van Daniël met als gevolg dat de 70-jarige ballingschap eindigde
bij de herbouw van de tweede Tempel in 3408 A.M. Benevens deze duidelijk vervulde profetie gaf het ook aan dat er
een langere periode van 490 jaar was begonnen op het zelfde vertrekpunt. Deze periode eindigde met een
verwachting dat dan het heilige der heiligen zou ingewijd worden, onder voorwaarde dat men getrouw zou zijn! Men
was ontrouw en de periode eindigde met de val van Jeruzalem door de handen van de Romeinen in het Joodse jaar
3828 A.M. = 68/69 van de Christelijke telling. Dat men ontrouw zou zijn was ook al iets dat het boek Daniël duidelijk
verwachtte en om die reden kwam er een voorspelling over een verre toekomst, het laatst der dagen! Een periode van
2300 avonden en morgens werd voorspelt, 2300 jaar! Een periode die wanneer we op alle teksten letten die gaan over
deze verre toekomst in het boek Daniël zelf (8:13,14; 8:19,26; 10:14; 12:1,4,7,8) op bijzondere wijze aangegeven zal
worden in de toekomst! In Daniël 12:7 staat dat het zal beëindigt worden met het herstel van het Joodse volk. Volgens
de profetieën van Jeremia 3:16-18 zal in die tijd Jeruzalem het centrale punt worden van het Joodse volk. Dan zal de
tijd aanbreken waarin het Joodse volk van alle delen van de wereld verzameld zal worden en teruggebracht zal
worden naar hun land, waarin Jeruzalem opnieuw opgebouwd zal worden en waarin de verwachtingen huizenhoog
zullen gaan worden over de komst van de laatste Messias en de bouw van de derde Tempel. Dit is een onderwerp
apart maar zie en huiver: 2300 jaar na de bouw van de tweede Tempel kwam het volk Israël werkelijk terug! 3408 A.M.
+ 2300 = 5708 A.M. precies het jaar van de stichting van de staat Israël in het Christelijke jaar 1948.
De Messias zal spoedig komen, blijf hem elke dag verwachten!
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