De plaats van de gemeente in Gods
heilsplan

Kolossenzen 3:
1 Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar

Christus is, Die aan de rechterhand van God zit.
2 Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn,

3 want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God.
4 Wanneer Christus geopenbaard zal worden, Die ons leven is, dan zult ook u met

Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.

Daniël 9:
21 terwijl ik mijn gebed nog uitsprak, kwam de man Gabriël, die ik in het begin in

het visioen gezien had, snel aangevlogen en raakte mij aan, omstreeks de tijd van
het avondoffer.
22 Hij begon mij te onderwijzen en sprak met mij. Hij zei: Daniël, nu ben ik
eropuit gegaan om u de betekenis te doen begrijpen.
23 Bij het begin van uw smeekbeden is er een woord uitgegaan en nu ben ik zelf
gekomen om u dat te vertellen, want u bent zeer gewenst. Begrijp dan dit woord
en krijg inzicht in het visioen.

Daniel 9:
24a Zeventig weken zijn er bepaald over uw volk en uw heilige stad,
70 weken = 490 jaar

24b om de overtreding te beëindigen, de zonden te voleindigen, de

ongerechtigheid te verzoenen, om een eeuwige gerechtigheid te brengen, om
visioen en profeet te verzegelen, en om de Heiligheid van heiligheden te zalven.
- om de overtreding te beëindigen
- de zonden te voleindigen
- de ongerechtigheid te verzoenen
- een eeuwige gerechtigheid te brengen
- om visioen en profeet te verzegelen
- om de Heiligheid van heiligheden te zalven.

Daniel 9:
24a Zeventig weken zijn er bepaald over uw volk en uw heilige stad,
70 weken = 490 jaar
7 weken
49 jaar

62 weken = 434 jaar
69 weken = 483 jaar
Messias

25 U moet weten en begrijpen: vanaf de tijd dat het woord uitgaat om te laten

terugkeren en om Jeruzalem te herbouwen tot op de Messias, de Vorst,
verstrijken er zeven weken en tweeënzestig weken. Plein en gracht zullen
opnieuw gebouwd worden, maar in benauwde tijden.

Daniel 9:
24a Zeventig weken zijn er bepaald over uw volk en uw heilige stad,
70 weken = 490 jaar
7 weken
49 jaar

62 weken = 434 jaar
69 weken = 483 jaar

445 v.Chr.)

Messias

26a Na de tweeënzestig weken zal de Messias worden afgesneden en er zal niets

tegen Hem zijn.

Lukas 19:
37 Toen Hij reeds dicht bij de helling van de Olijfberg was gekomen, begon de

hele menigte van de discipelen zich te verblijden en God met luide stem te loven
om alle machtige daden die zij gezien hadden.
38 En zij zeiden: Gezegend is de Koning, Die daar komt in de Naam van de Heere.
Vrede in de hemel en heerlijkheid in de hoogste hemelen.
Zacharia 9:
9 Verheug u zeer, dochter van Sion! Juich, dochter van Jeruzalem! Zie, uw

Koning zal tot u komen, rechtvaardig, en Hij is een Heiland, arm, en rijdend
op een ezel, op een ezelsveulen, het jong van een ezelin.
39 En sommigen van de Farizeeën uit de menigte zeiden tegen Hem: Meester,

bestraf Uw discipelen.
40 En Hij antwoordde hun en zei: Ik zeg u dat de stenen zouden roepen, als dezen
zouden zwijgen.
41 En toen Hij dichtbij kwam en de stad zag, weende Hij over haar.
42 Hij zei: Och, dat u ook nog op deze uw dag zou onderkennen wat tot uw vrede
dient! Nu echter is het verborgen voor uw ogen.

Daniel 9:24a Zeventig weken zijn er bepaald over uw volk en uw heilige stad,
70 weken = 490 jaar
7 weken
49 jaar

62 weken = 434 jaar
69 weken = 483 jaar
Messias

26a Na de tweeënzestig weken zal de Messias worden afgesneden en er zal niets

tegen Hem zijn.

26b Dan zullen de troepen, van een heerser in opkomst, de stad en het heiligdom
verwoesten. En zijn einde zal zijn gelijk de vloed.
Lukas 19:
43 Want er zullen dagen over u komen dat uw vijanden een wal rondom u zullen

opwerpen, u zullen omsingelen en u van alle kanten in het nauw zullen brengen.
44 En zij zullen u met de grond gelijkmaken en uw kinderen in u verpletteren.
Ook zullen zij in u geen steen op de andere steen laten, omdat u het tijdstip
waarop er naar u omgezien werd, niet hebt onderkend.

Daniel 9:24a Zeventig weken zijn er bepaald over uw volk en uw heilige stad,
70 weken = 490 jaar
7 weken
49 jaar

62 weken = 434 jaar
69 weken = 483 jaar
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Messias

- om de overtreding te beëindigen
- de zonden te voleindigen
- de ongerechtigheid te verzoenen
- een eeuwige gerechtigheid te brengen
- om visioen en profeet te verzegelen
- om de Heiligheid van heiligheden te zalven.

Lukas 22:
14 En toen het uur gekomen was, ging Hij aan tafel aanliggen, en de twaalf

apostelen met Hem.
15 En Hij zei tegen hen: Ik heb er vurig naar verlangd dit Pascha met u te eten,
voordat Ik ga lijden.
16 Want Ik zeg u dat Ik daar zeker niet meer van zal eten, totdat het vervuld is in
het Koninkrijk van God.
17 En nadat Hij een drinkbeker genomen had en gedankt had, zei Hij: Neem deze
en deel hem onder elkaar.
18 Want Ik zeg u dat Ik niet drinken zal van de vrucht van de wijnstok, totdat het
Koninkrijk van God gekomen is.

19 En Hij nam brood en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en gaf het aan hen met

de woorden: Dit is Mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot Mijn
gedachtenis.
20 Evenzo nam Hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: Deze
drinkbeker is het nieuwe verbond in Mijn bloed, dat voor u vergoten wordt.
21 Maar zie, de hand van wie Mij verraadt, is met Mij aan de tafel.
22 En de Zoon des mensen gaat wel heen zoals bepaald is, maar wee die mens
door wie Hij verraden wordt.

