De neriode tussen de 70't'week (7 iafen) en de 1000 iaren.
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Arsumenten voor het feit, dat er zo'n periode is:

*

klDaniëlwordtgesprokenovertijd nade2' helft(1260 dagen)vande 70'Eweek: 1290 dagenen 1335 dagen
(Dan. l2:11,12).

*

VolgensDan.T:25,26 volgt na31/ztijd(31h jaar van de glote verdrukkiÍlg): "Daarna zalhet gericht zitten en
men zal zijn (het beest) heerschappij wegrremen, hem verdelgende en verdoende, tot het einde toe". Dit is een ón'
der einde dan het einde van de 70"" week.

*

Opb. 6:12-17 beschrijft het 6" zegel: tekenen in zon, mÍurn en sterren; d.w.z. de dag des HEEREN breekt aan.
Volgens Mt. 24:29 is dit terstond na de grote verdrukking van 3Vz jaar over de Joodse staat. Dit is aan het einde
van de 70'b week, Daarnó komt het7" zegel (Opb. 8: l-6), waarin oordelen van de 7 bazuinen worden aangekondigd. Deze zijn beschreven in Opb. 8:7-9:21en l1:15-19. Dit is nà de 70'tu week. De 7 baannen geven Gods oordelen weer over de wereld. Het geopenbaarde Koninkrijk, (de 1000 jaren) is pas aangebroken bij de 7" bazuin.

*

Aan het einde van de 70ft week (bij aanvang van dag des HEEREN) is Jeruzalem veniloest (Za. l4:l-2;toë12:9;
Jer.33:10).Jeruzalemendestedenwordendaarnaherbouwd:Ps.69:36;Ps. 102:14,15,17;Ps. 147:2;Ies.44:26;
Jer. 30:18; Jer. 3l:4; Za.2:12;Za.1410,ll; Eze. 36:9,10,33,34,36; Am. 9:l l-15 (= Hd. 15:16).
Jeruzalem zal de stad van de grote Koning (Ps. 48:3) zijn, de stad der waarheid (Za. 8:3). Jeruzalem zal blijven
op haar plaats (Joël 3:20; Za. 12:6); Ieruzalom tot een lof op aarde (Jes. 62:7).

*

Aan het einde van de 70s" week (bij aanvang van de dag des HEEREN) is het beloofde land geheel verwoest (Joel 2:3- 10). Toch zal het beloofde land weer een vnrchtbaar land zijn; vergeleken met de hof van Eden. Jes. 5 I :3;
Eze. 36:35; vgl. Joël 2:22; llldi. 4:4; Za. 3 :10.

.
*

Het overblijfsel van Jeruzalem (uit Juda de tweg stammen) is uit het land gevlucht (Za. l4:5: naar Azal).
Alle twaqlf stammen leven in het beloofde land (in hun eigen erfcleel).82e.36:28;37:12,25.
Daartoe worden ze eerst terugverzameld uit de wereld (Mt. 24:3 1; Mi. 2:12). W.30;3,4; Jes. 11:12; Jes.27:72 en
13; Jes.49'.22; Jer. 23:5-8; Jer. 50:19; Eze.ll:t7;Eze.39.28.
Er worden 144.000 uit de (inmiddels verzamelde) 12 stammen van Israël verzegeld (Opb. 7:l'8).
Aan hët eind van de 70$'week kan het golovig overblijfsel vluchten voor de vijand (Gog en zijn benden: Eze.
39) door de gescheurde Olijfberg naar Azal (Sela/Petra). Vluchtend voor het oorlogsgeweld tot lijfsbehoud.
IsraëI, daama levend in het beloofde land, bestrijdt de vijandige volkeren in Gods kracht en overwint hen: Ps.
118:10-12; Jes. 11:14; Jes. 4l:15; Ob. :18; Mi. 4:11-13; Mi.5:4,7;2a.9:13;Za.10:5-7;Za.12:2'9;Za.14:1014; Mal. 4:3. Er is dan nog wel strijd terwijl de 1000 jaren gekenmerkt worden door vrede (Ps. 72:7,8), geen

oorlog (les. 2:4; Mi. 4:3).

*

*

Na de 70s" week is ernog steeds sprake van vijandige heidense volkeren tegenover Israël en de God van Israël:
Ps. 2; Ps. 83. De Here Jezus Christus zal die volkeren onderwerpen: Jes. 63:l-6; Opb. I l:15; Opb. 17:14; Opb.
19:l l-21.
Het gelovig overblijfsel uit de volkeren zal de Heer dienen in het geopenbaarde Koninl«ijk (de 1000 jaren). Jes.
2:24;Ps.22:28-31;Ps. 67:l-8; Ps. 72:10,1l,l7; Ps. 86:9; Ps. 87:l-7; Ps. 138:4,5; Jes. l1:9,10; Mi.4:1-3;Za.
2:l0,ll; Za. 8:22,23; Za. 14:16,17.
Na de 70'É week moet het beloofde land eerst gereinigd worden (Ez*.39:11-16). Het betreft alle oorlogstuig (er
7 jaren van stoken: Eze.39:9); alle dode lichamen van de gesneuvelden worden begraven in het dal van Gogs
menigte (7 maanden: Eze.39:11-14); dit is na de aanvang van de dag des HEEREN, waarop Ezp.39:8 doelt (vgl.
Eze. 13:5 en 30:2,3).
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