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16. Reiniging van de hemelse tempel 
Amazing Facts Storacle of Prophecy (16/24) 

 

Toen Jezus de voorhof van de tempel binnenkwam en de 
chaotische taferelen gadesloeg, was Hij zichtbaar verontwaardigd.  
Overal zag Hij kooien met offerdieren en hoorde Hij kooplieden 
schreeuwen en met bezoekers onderhandelen om de hoogste prijs. 
Het koeren van duiven, blaten van schapen en loeien van ossen 
vermengden zich met de geuren van het boerenerf en vormden een 
waar concert van complete chaos. Deze onordelijke situatie was 
nooit Gods bedoeling geweest. Toen Salomo de eerste tempel in 
Jeruzalem bouwde had men zo’n eerbied voor Gods huis dat er 
tijdens de constructie zelfs geen hamerslag te horen was. Alle 
stenen en planken werden op een andere plek bewerkt en 
vervolgens naar de tempel gebracht waar ze in stilte in elkaar gezet 
werden (1 Koningen 6:7). Jezus vond een aantal touwen die 
gebruikt werden om de schapen in bedwang te houden en bond ze 
samen tot een kleine zweep. De Zoon van God riep met een stem 

als van een bazuin: ‘Neem deze dingen vanhier weg, maak niet het huis van Mijn Vader tot een huis van 
koophandel’ (Johannes 2:16). ‘Er is geschreven: Mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden; maar 
u hebt er een rovershol van gemaakt’ (Mattheüs 21:13). Terwijl Hij van het ene kraampje naar het andere 
ging, bevrijdde Hij de dieren en gooide de tafels van de geldwisselaars om. De doodsbange kooplieden 
voelden dat zij in de aanwezigheid van de Alwetende waren en vluchtten zonder achterom te kijken uit de 
voorhof van de tempel weg. Jezus wilde dat de mensen een duidelijk beeld zouden hebben van de liefde 
en reinheid van Zijn hemelse Vader. Daarom brak het Zijn hart toen Hij zag dat de heilige tempel veranderd 
was in een marktplaats. Eeuwen daarvoor had de profeet Daniël voorzegd dat de tempel nog een keer 
verontreinigd zou worden en dat Gods waarheid verdraaid en Zijn volk onderdrukt zou worden. En opnieuw 
zou de Heere komen om Zijn heiligdom te reinigen.   

 

1. Daniël had een verbazingwekkend visioen  
waarin hij een ram met twee hoorns zag  
(Daniël 8:1-4). Wie stelt deze ram voor?  

Daniël 8:20 De ram met de twee horens die u gezien hebt,  
dat zijn de koningen van ___________ en Perzië. 

Antwoord: ____________________    
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2. Vervolgens zag Daniël een geit met een grote 
hoorn tussen zijn ogen. Wat houdt dit in? 

Daniël 8:21,22 En de harige geitenbok is de koning van 
________________, en de grote hoorn die tussen zijn ogen zat, 
dat is de eerste koning. En dat die afbrak en er vier voor in de 
plaats kwamen: vier koninkrijken zullen uit dat volk ontstaan,  
maar zonder de kracht ervan. 

Antwoord: ____________________    

Merk op: De geitenbok stelt Griekenland voor en de grote hoorn staat symbool voor zijn eerste koning, 
Alexander de Grote. De vier horens stellen de vier generaals voor, die ieder een deel van het rijk 
overnamen toen Alexander stierf. 

 

3. Toen rees er een kleine hoorn op, uit één van de vier.  
Wat stelt deze ‘kleine hoorn’ voor?  

Handelingen 18:2 … omdat Claudius [Caesar] bevolen had  
dat al de Joden uit __________ weg moesten gaan. 

Antwoord: ____________________   

Merk op: De ‘kleine hoorn’ die Gods volk vervolgde, heilige dingen vertrapte en tegen Jezus opstond was 
Rome – zowel het heidens als pauselijk Rome. Rome is de enige wereldmacht die na Griekenland opkwam 
en zeer groot werd. 

 

4. Er werd aan Daniël verteld dat deze kleine hoorn de tempel zou ontheiligen. 
Hoelang zou het duren voordat het gereinigd zou worden? 

Daniel 8:14 Tot __________________ driehonderd dagen.  
Dan zal het heiligdom gereinigd worden (NKJV). 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: Deze periode van 2300 dagen is de langste tijdsprofetie in de Bijbel. Het beginpunt hiervan wordt 
pas in het volgende hoofdstuk van Daniël gegeven, namelijk in Daniël 9:25. 

 

5. Hoe reageerde Daniël toen hij zag dat de macht 
van de kleine hoorn het volk van God vervolgde  
en de waarheid verduisterde? 

Daniël 8:27 Ik, Daniël, kon niet meer en was enige dagen ziek. ... 
Ik was verbijsterd over het visioen, maar niemand merkte het. 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: Daniël was zo ontsteld door wat Gods volk zou overkomen, dat hij uitgeput raakte en enige tijd 
ziek was. Aanvankelijk begreep Daniël, noch zijn vrienden, het deel van het visioen over de 2300 dagen. 
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6.  In het volgende hoofdstuk geeft de engel een gedetailleerdere uitleg van de 
profetie. Hoelang was de tijdsperiode die niet eerder in het visioen beschreven was? 

Daniël 9:24 _______________ weken zijn er bepaald over uw volk en uw heilige stad, …  
om visioen en profeet te verzegelen. 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: Enige jaren na Daniëls visioen over de 2300 dagen spoedde een hemelse engel zich naar Daniël 
om hem te helpen het visioen te begrijpen. Ook breidde de engel het visioen uit met de 70 profetische 
weken die waren ‘bepaald’ over de Joden en de stad Jeruzalem. God gaf Zijn uitverkoren volk nog een 
kans – een gelegenheid van 490 jaar om zijn taak, het bekendmaken van de Messias aan de wereld, te 
vervullen (Daniël 9:23,24). 

 

7. Wat was het begin van de profetieën  
van de 2300 dagen en de 70 weken?  

Daniël 9:25 U moet weten en begrijpen: vanaf de tijd  
dat het woord uitgaat om te laten _____________ en om 
Jeruzalem te herbouwen tot op Messias, de Vorst,  
verstrijken er zeven weken en tweeënzestig weken. 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: De engel vertelde Daniël dat hij moest beginnen met het tellen van de 2300 dagen en 70 weken 
bij het bevel om Jeruzalem te herstellen en te herbouwen. Gods volk was op dat moment in ballingschap in 
het Perzische rijk. Het bevel werd gedaan in het zevende jaar van koning Arthahsasta, die in 464 v.Chr. 
begon te regeren (Ezra 7:7). Dit bevel dat in de herfst van 457 v.Chr. gedaan werd is het enige bevel dat 
specifiek ging om het herstel en de herbouw van Jeruzalem. 

 

8. Volgens de engel zouden we bij Messias de Vorst 
uitkomen als we 69 weken tellen vanaf 457 v.Chr. 
Klopt dit? 

Handelingen 10:37,38 U weet wat er gebeurd is in heel Judea, 
wat begon in Galilea na de doop die Johannes gepredikt heeft: 
hoe God Jezus van Nazareth _____________ heeft  
met de Heilige Geest en met kracht. 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: Ja, het klopt. Honderden jaren voordat Jezus gezalfd werd met de Heilige Geest was dit al in 
profetie voorzegd! ‘Messias’ is het Hebreeuwse woord voor ‘gezalfde’ en ‘Christus’ is het Griekse woord 
hiervoor. Lukas 3:21,22 vertelt ons dat deze speciale zalving door de Heilige Geest bij Zijn doop 
plaatsvond. De sleutel voor de uitleg van de profetie is het volgende: één profetische dag staat in Bijbelse 
profetieën gelijk aan één letterlijk jaar (Numeri 14:34; Ezechiël 4:6; Lukas 13:32). Als we vanaf 457 v.Chr. 
69 weken, ofwel 483 profetische jaren, optellen (69 x 7 = 483), dan komen we uit in het jaar 27 n.Chr. 

483 jaren + 457 v.Chr. als startdatum = 26 n.Chr. + 1 jaar voor 1 v.Chr. - 1 n.Chr. (er was geen jaar 0) 
= 27 n.Chr. 

Na Zijn doop in 27 n.Chr. begon Christus aan Zijn dienstwerk als Messias, precies 483 jaar na het decreet 
van 457 v.Chr. Daarom begon Jezus na Zijn doop te verkondigen: ‘De tijd is vervuld en het Koninkrijk van 
God is nabijgekomen;’ Markus 1:15. Hij doelde daarmee op de tijdsprofetie in Daniël 9:25. 
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9. Wat zou hierna volgens de profetie plaatsvinden?  

Daniël 9:26,27 Na de tweeënzestig weken zal de Messias 
_______________ worden, maar het zal niet voor Hemzelf zijn. … 
Hij zal voor velen het verbond versterken één week lang. 
Halverwege de week zal Hij slachtoffer en graanoffer doen 
ophouden. 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: De profetie voorzegde vervolgens dat Jezus in het midden van de laatste week van de 70 weken 
uitgeroeid zou worden. Als we er drie en een half jaar bij optellen vanaf Zijn zalving in de herfst van het jaar 
27 n.Chr., dan komen we uit in de lente van het jaar 31 n.Chr. Dit is precies het tijdstip waarop Jezus werd 
gekruisigd. Toen Hij stierf scheurde het voorhangsel van de tempel van boven naar beneden in tweeën 
(Mattheüs 27:50,51), wat aanduidde dat het offersysteem ophield te bestaan door de dood van Jezus als 
het Lam van God. Bekijk bovenstaande tijdlijn goed.  

 

10. Aan welke groep mensen moesten Jezus’ 
discipelen als eerste het Evangelie verkondigen? 

Mattheüs 10:5,6 U zult u niet op weg begeven naar de heidenen 
... maar ga liever naar de verloren schapen van het huis van 
____________. 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: Jezus benadrukte dat Zijn discipelen eerst tot de Joden zouden prediken, omdat er voor hen nog 
drie en een half jaar resteerden van de 490 jaar die hun gegeven was om de Messias te accepteren en te 
verkondigen. De profetie van Daniël 9:27 vertelde dat Jezus het verbond, het grote verlossingsplan, met 
velen één profetische week lang (zeven letterlijke jaren) zou bevestigen. Maar Jezus werd halverwege die 
laatste week gekruisigd, dus hoe kon Hij het verbond met hen na Zijn dood nog bevestigen? Het antwoord 
staat in Hebreeën 2:3: ‘Hoe zullen wij dan ontvluchten, als wij zo'n grote zaligheid veronachtzamen, die in 
het begin door de Heere is verkondigd, en die aan ons is bevestigd door hen die Hem gehoord hebben.’ De 
discipelen van Jezus predikten de laatste drie en half jaar tot de Joden, totdat het volk het Evangelie 
officieel verwierp in 34 n.Chr. toen Stefanus, een rechtvaardige diaken, in het openbaar gestenigd werd 
(zie appendix getiteld ‘De zwevende week’).  

 

11. Welke waarschuwing gaf Jezus  
aan Zijn uitverkoren volk?  

Mattheüs 21:43... dat het Koninkrijk van God van u 
___________________ zal worden en aan een volk gegeven  
dat de vruchten ervan voortbrengt.  

Antwoord: ____________________ 

Merk op: Jezus had heel duidelijk gezegd dat de speciale status 
van het Joodse volk weggenomen zou worden als het zou volharden in het verwerpen van de Messias. 
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12. Wat is dan dat andere ‘volk’ waar Jezus over 
sprak in Mattheüs 21:43, dat Zijn uitverkoren volk 
zou worden?  

Galaten 3:29 En als u van ________________ bent, dan bent u 
Abrahams nageslacht en overeenkomstig de belofte erfgenamen. 

Romeinen 2:28,29 Wie is dus uiteindelijk de echte Jood?  
Niet hij die het uiterlijk is… Nee, de ware Jood is hij,  
die het innerlijk is (GNB). 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: Vanaf de steniging van Stefanus in 34 n.Chr. (Handelingen 7:58,59) was de Joodse natie niet 
langer Gods enige uitverkoren volk. Omdat zij zich voortdurend verzetten tegen Gods plan met hen vormt 
het volk van Israël niet langer het centrale aandachtspunt van de eindtijdprofetieën. Nu zijn allen die Jezus 
aannemen--Joden en niet-Joden--Zijn uitverkoren volk en de beloften die God gedaan heeft aan het 
letterlijke Israël zijn nu ook van toepassing op het geestelijk Israël (Romeinen 9:6-8). 

 

13. Wat zou er volgens de engel die met Daniël 
sprak aan het einde van de 2300 dagen gebeuren? 

Daniel 8:14 Tot __________________ driehonderd dagen.  
Dan zal het heiligdom gereinigd worden (NKJV). 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: In 34 n.Chr. bleven er nog 1810 jaar over van de profetie van 2300 dagen (zie de jaartallen in het 
diagram hierboven). Als we 1810 jaar bij 34 n.Chr. optellen, komen we uit in de herfst van het jaar 1844. De 
engel had gezegd dat op dat moment de reiniging van het hemels heiligdom zou beginnen. Het aardse 
heiligdom was in 70 n.Chr. verwoest door de Romeinen. Jezus, onze Hogepriester in de hemel  
(Hebreeën 4:14-16; 8:1-5), begon in 1844 met de verwijdering van de verslagen van de zonden uit het 
hemels heiligdom (Openbaring 20:12; Handelingen 3:19-21). De eerste fase van het oordeel wordt het 
onderzoekend oordeel genoemd en vindt plaats voor Jezus’ wederkomst.  

 

14. Wiens levens worden voor de wederkomst van 
Jezus in het onderzoekend oordeel onderzocht?  

1 Petrus 4:17 Want nu is het de tijd dat het oordeel begint  
bij het __________ van God. 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: De eerste fase van het oordeel betreft alleen diegenen 
die zeggen Gods kinderen te zijn.  
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15. Welke zaken zullen in de eerste fase van het oordeel onderzocht worden? 

Openbaring 20:12 En de doden werden geoordeeld 
overeenkomstig wat in de boeken ________________ stond,  
naar hun werken. 

Prediker 12:14 God zal namelijk elke daad in het gericht brengen, 
met alles wat verborgen is. 

Jakobus 2:12 ... geoordeeld zullen worden  
door de Wet van de vrijheid. 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: Het bewijsmateriaal in het oordeel komt vanuit de boeken in de hemel die alle details van 
iemands leven bevatten (zie ook Psalm 56:9). De Tien Geboden, Gods Wet, is de maatstaf waaraan 
getoetst zal worden. ‘Zalig zijn zij die Zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op de Boom des 
levens, en opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan’ (Openbaring 22:14).  

 

16. Is God mijn aanklager in het oordeel?  

Openbaring 12:9,10 … de oude slang, die ___________ en satan genoemd wordt, …  
de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God. 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: Nee! Satan is uw enige aanklager. Helaas denken sommige Christenen dat Jezus Zijn Vader 
ervan probeert te overtuigen om ons te sparen tijdens het oordeel, maar Jezus zei: ‘De Vader Zelf heeft u 
lief’ (Johannes 16:27). 

 

17. Sta ik er alleen voor tijdens het onderzoekend oordeel?  

1 Johannes 2:1 Mijn lieve kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat u niet zondigt.  
En als iemand gezondigd heeft: wij hebben een Voorspraak  
bij de Vader, __________ Christus, de Rechtvaardige. 

A. Jezus is onze Advocaat (Voorspraak) (1 Johannes 2:1).  

B. Jezus is onze Rechter (Johannes 5:22).  

C. Jezus is onze getrouwe en waarachtige Getuige  
(Openbaring 3:14). 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: Gelukkig niet! In het oordeel is Jezus niet alleen de Advocaat van Zijn volgelingen, maar ook hun 
Rechter en Getuige. Als je voor Jezus leeft, kun je niet verliezen (Romeinen 8:1; Kolossenzen 1:12-14).  

 

18. Als Jezus uw Advocaat in het oordeel is, belooft Hij dat Hij uw zaak zal winnen. 
Bent u bereid uw leven vandaag aan Hem te geven? 

Antwoord: ____________________ 
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Aanvullende studie: ‘De zwevende week’ 
 

Er zijn mensen die de laatste week (zeven letterlijke jaren) van de 
profetie van de 490 jaar in Daniël 9 loskoppelen en die toepassen op 
het werk van de Antichrist aan het einde van de tijd en een tijd van 
benauwdheid van 7 jaar. Er is geen Bijbelse grond hiervoor, want: 

A. De profetie van de 490 jaar is een doorlopende tijdsperiode, zoals 
ook het geval was met de 70 jaren van ballingschap van Gods volk 
(zie Daniël 9:2). 

 

B. Het startpunt voor de laatste zeven jaren van de profetie was de doop van Jezus (27 n.Chr.). Daarom 
begon hij te prediken: ‘De tijd is vervuld’ (Markus 1:15). 

C. Op het moment dat Jezus aan het kruis stierf in de lente van 31 n.Chr. riep Hij uit: “Het is volbracht.”  
De Heiland verwijst hier heel duidelijk naar de voorzeggingen over Zijn dood, die onder meer in Daniël 9 
gedaan zijn. Deze luiden als volgt:  

1. De ‘Messias’ zou worden ‘uitgeroeid’ (vers 26). 
2. Hij zou “slachtoffer en spijsoffer doen ophouden” door te sterven als het ware Lam van God (vers 

27; 1 Korintiërs 5:7; 15:3).  
3. Hij zou ‘de ongerechtigheid verzoenen’ (vers 24). 

Zijn komst als de voorspelde Messias, precies op de voorzegde tijd, is het bewijs dat de hele profetie van 
de 490 en de 2300 jaren juist en compleet is. 

 


