De plaats van de gemeente in Gods
heilsplan 2

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

1 wk
7j

?

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.

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.

Mattheus 21:
43 Daarom, Ik zeg u, dat het Koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden en

het zal gegeven worden aan een volk, dat de vruchten daarvan opbrengt.

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

1 wk
7 jaar

69 weken = 483 jaar

27 Naar het einde toe, zo is het beschikt, zal er een verwoestende oorlog zijn.
Dan zal hij een verbond, voor één week, met de meerderheid bevestigen. Maar in
het midden van de week zal hij een einde maken aan het brengen van slachtoffers
en kleine offers.
En op een pinakel (van de tempel) zal een afschuwelijk iets zijn, dat verwoesting
veroorzaakt. En op het Einde zal – gelijk vast besloten is – het uitgestort worden
op hetgeen dat verwoest is.
Mattheus 24:15 Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarvan gesproken is
door de profeet Daniël, zult zien staan op de heilige plaats-laat hij die het leest,
daarop letten!
21 Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin
van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal.
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Het geheimenis:
Hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente.
Romeinen 16:
25 Hem nu Die in staat is u vast te doen staan,

overeenkomstig mijn Evangelie en de prediking van Jezus
Christus, overeenkomstig de openbaring van het geheimenis
dat door de tijden der eeuwen heen verzwegen was,
26 maar dat nu geopenbaard is en door de profetische
Schriften onder alle heidenen bekendgemaakt is,
overeenkomstig het bevel van de eeuwige God, tot
geloofsgehoorzaamheid,
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Het geheimenis:
Hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente.
Efeziërs 3:
3 dat Hij mij door openbaring dit geheimenis bekendgemaakt

heeft (zoals ik eerder in het kort geschreven heb;
4 waaraan u, als u dit leest, mijn inzicht kunt bemerken in
het geheimenis van Christus),
5 dat in andere tijden niet bekendgemaakt is aan de
mensenkinderen, zoals het nu geopenbaard is aan Zijn heilige
apostelen en profeten door de Geest,
6 namelijk dat de heidenen mede-erfgenamen zijn en tot
hetzelfde lichaam behoren en mededeelgenoten zijn van Zijn
belofte in Christus, door het Evangelie,
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Het geheimenis:
Hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente.
Efeziërs 2:
14 Want Hij is onze vrede, die de twee één heeft gemaakt en

de tussenmuur, die scheiding maakte, de vijandschap,
weggebroken heeft,
15 doordat Hij in zijn vlees de wet der geboden, in inzettingen
bestaande, buiten werking gesteld heeft, om in Zichzelf, vrede
makende, de twee tot één nieuwe mens te scheppen,
16 en de twee, tot één lichaam verbonden, weder met God te
verzoenen door het kruis, waaraan Hij de vijandschap gedood
heeft.
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Het geheimenis:
Hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente.
Kolssenzen 1:
26 namelijk het geheimenis, dat eeuwen en geslachten lang

verborgen is geweest, maar nu geopenbaard is aan Zijn
heiligen.
27 Aan hen heeft God willen bekendmaken wat de rijkdom
is van de heerlijkheid van dit geheimenis onder de
heidenen: Christus in u, de hoop op de heerlijkheid.
28 Hem verkondigen wij, terwijl we ieder mens
terechtwijzen, en ieder mens onderwijzen in alle wijsheid,
opdat wij ieder mens volmaakt zouden stellen in Christus
Jezus.
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Het geheimenis:
Hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente.
Efeziërs 1:
3 Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus

Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in
de hemelse gewesten in Christus,
4 omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem
uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor Hem
zouden zijn in de liefde.
5 Hij heeft ons voorbestemd om als zonen aangenomen te
worden, door Jezus Christus, in Zichzelf, overeenkomstig het
welbehagen van Zijn wil,
6 tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade, waarmee Hij
ons begenadigd heeft in de Geliefde.
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Genesis 1:
26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis;

~dah-ta
27 En God schiep de mens in zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem;

mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen.

Genesis 2:
18 Ook zei de HEERE God: Het is niet goed dat de mens alleen is; Ik zal een hulp

voor hem maken als iemand tegenover hem.

~da

21 Toen liet de HEERE God een diepe slaap op Adam vallen, zodat hij in slaap viel;

en Hij nam een van zijn ribben en sloot de plaats ervan toe met vlees.
tsela

[lc !j dxa

Johannes 19:
33 maar toen zij bij Jezus gekomen waren en zagen, dat Hij reeds

gestorven was, braken zij zijn benen niet,
34 maar een van de soldaten stak met een speer in zijn zijde en terstond
kwam er bloed en water uit.
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Genesis 2:
18 Ook zei de HEERE God: Het is niet goed dat de mens alleen is; Ik zal een hulp

voor hem maken als iemand tegenover hem.

~da

21 Toen liet de HEERE God een diepe slaap op Adam vallen, zodat hij in slaap viel;

en Hij nam een van zijn ribben en sloot de plaats ervan toe met vlees.
tsela
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22 En de HEERE God bouwde de rib die

Hij uit Adam genomen had, tot een
vrouw en Hij bracht haar bij Adam.

23 Toen zei Adam: Deze is ditmaal been

van mijn beenderen, en vlees van mijn
vlees! Deze zal mannin genoemd
worden, want uit de man is zij
genomen.
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Het geheimenis:
Hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente.
Genesis 2:24

Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en
zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot een vlees zijn.
Markus 10:7, 8

daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten, en die
twee zullen tot een vlees zijn.
Zo zijn zij niet meer twee, maar een vlees.
Efeziërs 5:31, 32

Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich
aan zijn vrouw hechten, en die twee zullen tot één vlees zijn.
Dit geheimenis is groot; maar ik spreek met het oog op
Christus en de gemeente.
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