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                                 Johannes 2:13-17 

Jesus was duidelik bedroef toe Hy by die tempel se binnehof 

ingekom het en die onrus sien. Aan elke kant het hy hokke gevul 

met offerdiere gesien en gehoor hoe verkopers skree en 

onderhandel met besoekende pelgrims vir die hoogste prys. Die 

geluide van duiwe, skape en beeste saam met die reuke van ‘n 

skuur het chaos gevorm.  

Hierdie chaos was nooit God se plan nie. Toe Salomo die eerste 

tempel in Jerusalem gebou het, was daar soveel respek vir God se 

huis, dat nie eens die geluid van 'n hamer gehoor kon word tydens die konstruksie nie. Al 

die klippe en materiale was elders gesny en dan na die tempelplek gebring en waar hulle 

stil en sag bymekaar gesit was. (1 Konings 6:7). 

Jesus het 'n handvol toue gevind wat gebruik was om die skape te beheer en dit vasgebind 

om 'n klein sweep te vorm. Toe het die Seun van God uitgeroep met trompetagtige klank: 

"Neem daardie dinge hier weg; moenie die huis van my Vader ‘n handelshuis maak nie." 

Johannes 2:16. "Daar is geskrywe: My huis moet ‘n huis van gebed genoem word. Maar 

julle het dit ‘n rowerspelonk gemaak." Mattheus 21:13. Hy het beweeg van een stalletjie 

na ‘n ander en het die diere vrygelaat en die geldwisselaars tafels omgegooi. 

Die gevoel van die teenwoordigheid van die Almagtige, het die vresende handelaars laat 

vlug uit die tempel se binnehof sonder om terug te kyk. Jesus wou, meer as enigiets, hê 

dat die mense 'n duidelike begrip van sy hemelse Vader se liefde en reinheid sou hê. Dit 

is waarom dit Sy hart gebreek het om te sien hoe die heilige tempel verander word in 'n 

vlooimark. 

Baie jare vroeër het die profeet Daniël voorspel oor nog 'n keer wanneer die tempel 

verontreinig sou word, God se waarheid verdraai sou word, en Sy volk onderdruk sou 

word. En weereens sal die Here kom om Sy heiligdom te reinig. 

Lees elke Bybelvers en vul die oop spasies in.  

GEHEIME 
PROFESIE VAN 

DIE 

16. Die Herstel van die Heiligdom 
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1. Daniël het 'n wonderlike visioen gehad waarin hy 'n ram met twee horings 

gesien het (Daniël 8:1-4). Wie word deur hier ram verteenwoordig? 

Daniël 8:20  Die ram wat jy gesien het met die twee horings, is die konings van die 

Meders en die _____   
                                                                                                                                                                                 

  

2. Daarna het Daniël 'n bok met 'n groot horing tussen sy oë gesien. Wat 

beteken dit?  

Daniël 8:21-22 En die harige bok is die koning van _________; en die groot horing wat 

tussen sy oë was, dit is die eerste koning. En dat dit gebreek is en vier in sy plek ontstaan 

het—vier koninkryke sal uit sy volk ontstaan   

NOTA: Die manlike bok verteenwoordig Griekeland en die groot horing is 'n simbool van sy 

eerste heerser, Alexander die Grote. Die vier horings verteenwoordig die vier generaals wat dele 

van die ryk oorgeneem het toe Alexander gesterf het. 
 

3. Dan spring 'n klein horing op uit een van die vier. Watter krag word deur 

hierdie “klein horing” verteenwoordig?  

Handelinge 18:2  omdat Claudius beveel het dat al die Jode uit ____ moes vertrek.  

NOTA: Die "klein horing" wat God se mense vervolg het, heilige dinge 

vertrap het en opstaan teen Jesus, verteenwoordig Rome – beide heidense 

en pouslike Rome. Rome is die enigste mag wat Griekeland oorwin het en 

het uiters magtig geword het. 

 

4. Daniël was gesê dat hierdie klein horing die heiligdom sal verontreinig. Hoe 

lank tot dit herstel sou word? 

Daniël 8:14  En hy het vir my gesê: ______ duisend drie honderd aande en môres, dan 

sal die heiligdom in sy regte staat herstel word   

NOTA: Hierdie tydperk van 2300 dae is die langste tydprofesie in die Bybel, maar die beginpunt 

word eers gegee in die volgende hoofstuk - in Daniël 9:25. 

 

5. Hoe het Daniël gereageer toe hy gesien het dat die kleinhoring-mag God se 

mense vervolg en die waarheid verduister? 

Daniël 8:27 En ek, Daniël, was gedaan en was dae lank ______ … en ek was verstom oor 

die gesig, maar niemand het dit gemerk nie   
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NOTA: Daniël was so diep bedroef oor wat oor God se mense sou kom, dat hy beswyk het en vir 

'n geruime tyd siek was. Aanvanklik het Daniel en sy vriende nie die 2,300-dae-afdeling van die 

visioen verstaan nie. 

 

6. In die volgende hoofstuk verduidelik die engel die profesie in meer detail. 

Hoe lank was die tydperk wat nie voorheen in die visioen beskryf was nie? 

Daniël 9:24 _________ sewetalle is oor jou volk en jou heilige stad bepaal… om gesig en 

profeet te beseël  

NOTA: ‘n Paar jare na Daniël se visioen oor die 2300 dae het 'n engel van die hemel vinnig na 

hom gevlieg om hom te help om dit te verstaan. Die engel het ook die visioen uitgebrei om die 

70 profetiese weke in te sluit wat “bepaal" of toegewys was aan die Jode en die stad van 

Jerusalem. God het Sy uitverkore volk nog 'n kans gegee - 'n 490-jarige geleentheid om die doel 

te bereik om die Messias aan die wêreld voor te stel (Daniël 9:23-24). 

7. Wat was die beginpunt vir 2300 dae en 70-weke-profesieë? 

Daniël 9:25 Nou moet jy weet en verstaan: van die uitgang van die 

woord af om Jerusalem te ______ en op te bou tot op ‘n Gesalfde, ‘n 

Vors, is sewe sewetalle; en twee en sestig sewetalle lank   

NOTA:  Die engel het aan Daniël gesê om die 2300-dae- en 70-weke-profesieë te begin tel van 

die bevel om Jerusalem te herstel en te herbou. God se mense was in hierdie tyd in ballingskap in 

die Persiese Ryk. Die besluit was in die sewende jaar van koning Artaxerxes gemaak wat in 

464vC begin regeer het (Esra 7:7). Artaxerxes se bevel in 457 vC was die enigste een wat die 

herstel en die herbouing van Jerusalem genoem het. 
 

8. Die engel het gesê dat as jy 69 weke tel van 457 vC af, sal jy by die Gesalfde, 

die Messias, kom. Het dit gebeur?  

Handelinge 10:37-38 Julle weet van die saak… ná die doop wat Johannes gepreek het, 

met betrekking tot Jesus van Násaret, hoe God Hom _____ het met die Heilige Gees en 

met krag   

NOTA: Ja, dit het gebeur. Hier is 'n wonderlike wonderwerk. Honderde jare voor Jesus met die 

Heilige Gees gesalf was, was die gebeurtenis voorspel in profesie! "Messias" is die Hebreeuse 

woord vir "gesalfde" en die woord "Christus" is die Griekse ekwivalent. Lukas 3:21-22 leer dat 

hierdie spesiale salwing deur die Heilige Gees plaasgevind het tydens Sy doop. Nou hier is die 

sleutel. In Bybelprofesie is een profetiese dag gelyk aan een letterlike jaar (Numeri 14:34; 

Esegiël 4:6; Lukas 13:32). Voeg 69 weke, of 483 profetiese dae (69 x 7 = 483) by tot 457 vC en 

dit bring ons na die jaar A.D. 27. 
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   483   jare                                       

+ 457   begin datum                                                      

A.D. 26         

  +    1   jaar vir 1 vC – A.D. 1 (daar was geen jaar 0 nie)                        

A.D. 27 

Jesus het Sy bediening as Messias begin na Sy doop in A.D. 27, presies 483 jaar na die bevel wat 

in 457 vC gegee is. Dit is waarom Jesus na Sy doop begin preek het: "Die tyd is vervul en die 

koninkryk van God het naby gekom" Markus 1:15. Hy het gepraat van die tyd profesie in Daniël 

9:25. 

9. Wat moes volgende in die profesie plaasvind? 

Daniël 9:26-27  En ná die twee en sestig sewetalle sal ‘n Gesalfde _______ word, maar 

sonder iets vir Hom… En hy sal een week lank met baie ‘n sterk verbond sluit, en 

gedurende die helfte van die week sal hy slagoffer en spysoffer laat ophou   

NOTA: Die profesie het voorspel dat Jesus in die middel van die laaste week van die 70-weke 

profesie "afgesny" of gekruisig sou word. As ons drie en 'n half jaar van Sy salwing in die herfs 

van A.D. 27 tel, kom ons by die lente van A.D. 31 – wat juis is wanneer Jesus gekruisig was. Toe 

Hy gesterf het, is die tempel sluier in twee afdelings van bo na onder geskeur (Mattheus 27:50-

51), wat aandui dat Jesus die offerstelsel afgeskaf het deur Sy dood as die Lam van God. Kyk 

asseblief na die tydlyn hieronder: 

 
 

10. Jesus het aan sy dissipels gesê om eers vir watter groep mense te preek? 

Mattheus 10:5-6 moenie ingaan in ‘n stad van die Samaritane nie; maar gaan liewer na 

die verlore skape van die huis van _______   

NOTA: Jesus het daarop aangedring dat Sy dissipels eerste vir die Jode moes preek, omdat hulle 

nog drie en 'n half jaar oorgehad het van hul 490-jarige geleentheid om die Messias te aanvaar en 

te verkondig. Die profesie in Daniël 9:27 het gesê dat Jesus die Verbond, of die groot plan van 

verlossing, met baie vir een profetiese week (sewe letterlike jare) sal bevestig. Maar Jesus is 

gekruisig in die middel van daardie laaste week wat aan Sy uitverkore volk toegeken is, so hoe 

kon Hy dan die verbond met hulle ná Sy dood bevestig? Die antwoord word in Hebreërs 2:3 

gevind: "hoe sal ons ontvlug as ons so ‘n groot saligheid veronagsaam wat, nadat dit eers deur 
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die Here verkondig is, aan ons bevestig is deur die wat dit gehoor het". Jesus se dissipels het vir 

die Jode vir die laaste drie en 'n half jare gepreek tot die nasie amptelik die evangelieboodskap in 

A.D. 34 verwerp het toe Stéfanus, 'n regverdige diaken, in die openbaar gestenig was. (Sien 

aanvulling getiteld "Die Swewende Week").  
 

11. Watter waarskuwing het Jesus aan Sy uitverkorenes gegee? 

Mattheus 21:43 Die koninkryk van God sal van julle _______ en aan ‘n volk gegee word 

wat die vrugte daarvan sal dra   

NOTA: Jesus het dit baie duidelik gemaak dat die spesiale status van die Joodse volk herroep sou 

word as die mense volhard in hulle verwerping van die Messias. 

 

12. Wat is die ander "nasie" waarvan Jesus in Mattheus 21:43 praat, wat Sy 

uitverkore volk sou word? 

Galasiërs 3:29 En as julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham en 

volgens die belofte _______   

Romeine 2:28-29 Want nie hy is ‘n Jood wat dit in die openbaar is nie… maar hy is ‘n 

Jood wat dit in die _______ is  

NOTA: Van A.D. 34 met die steniging van Stéfanus (Handelinge 7:58-59), was die letterlike 

Joodse volk nie meer God se enigste uitverkorene nasie nie. Omdat hulle konsekwent God se 

plan vir hulle verwerp het, is die volk van Israel nie meer die sentrale fokus van eindtyd profesie 

nie. Nou is almal wat Jesus aanvaar Sy uitverkore volk, en die beloftes wat God vir letterlike 

Israel gemaak het, geld nou ook vir geestelike Israel (Romeine 9:6-8). 

 

13. Volgens die engel wat met Daniël gepraat het, wat sou gebeur aan die 

einde van die 2300 jaar? 

Daniël 8:14 En hy het vir my gesê: Twee duisend drie honderd aande en môres, dan sal 

die heiligdom in sy regte staat ______ word   

NOTA: In A.D. 34 het daar 1,810 jaar van die 2300-dag profesie oorgebly. (Kyk na die datums 

in diagram hieronder.) As ons 1,810 jaar voeg by A.D. 34 dan bring dit ons na die herfs van 

1844. Die engel het gesê dat in daardie tyd sal die hemelse heiligdom herstel word. (Die aardse 

heiligdom was vernietig in A.D. 70.) Jesus, ons hoëpriester in die hemel (Hebreërs 4:14-16; 8:1-

5), het die rekord van sonde uit die hemelse heiligdom begin neem (Openbaring 20:12; 

Handelinge 3:19-21) in 1844. Hierdie eerste fase van die oordeel word die voor-advent-oordeel 

genoem omdat dit voor Jesus se wederkoms plaasvind. 
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14. Wie se sake word in die voor-advent-oordeel oorweeg? 

1 Petrus 4:17 die oordeel moet begin by die _____ van God   

NOTA: Hierdie eerste fase van oordeel kyk slegs na diegene wat aanspraak maak om God se 

kinders te wees.  

 

15. Wat sal in hierdie eerste fase van oordeel ondersoek word? 

A. Openbaring 20:12  En die dode is geoordeel na wat in die _____ geskryf is  

B. Prediker 12:14  Want God sal elke ____ bring in die gerig wat kom oor al die verborge 

dinge, goed of sleg  

C. Jakobus 2:12  Julle moet so spreek en so doen soos diegene wat deur die wet van 

_____ geoordeel sal word   

NOTA: Die getuienis in die oordeel kom uit boeke wat in die hemel gehou word, wat al die 

besonderhede van 'n persoon se lewe bevat (Sien ook Psalm 56:9). Die Tien Gebooie, God se 

wet, is Sy standaard in die oordeel (Openbaring 22:14). 

16. Is God my aanklaer in die oordeel? 

Openbaring 12:9-10 die ou slang wat genoem word _____ en Satan… hy is neergewerp 

op die aarde… die aanklaer van ons broeders is neergewerp, hy wat hulle aanklaag voor 

onse God, dag en nag  

NOTA: Nee! Satan is jou enigste aanklaer. Ongelukkig dink sommige Christene dat Jesus die 

Vader probeer oortuig om ons te spaar tydens die oordeel, maar Jesus het gesê: "die Vader self 

het julle lief " Johannes 16:27. 
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17. Moet ek alleen staan in die voor-advent-oordeel?  

A. Jesus is ons advokaat (1 Johannes 2:1). 

B. Jesus is ons regter (Johannes 5:22).  

C. Jesus is ons ware en getroue getuie (Openbaring 3:14).  

NOTA: Gelukkig is jy nie alleen nie. In die oordeel is Jesus die Christen se advokaat, regter en 

getuie. As jy vir Jesus leef, kan jy nie verloor nie (Romeine 8:1; Kolossense 1:12-14)! 

 

Jou keuse  

As Jesus jou prokureur in die oordeel is, belowe Hy om jou 
saak te wen. Sal jy vandag jou lewe aan Hom gee?  

ANTWOORD: ___________________  

Aanvulling   

Hierdie deel bevat nog inligting vir verdere studie.  

Die Swewende Week  

Sommige Bybelstudente sny die laaste week (of sewe letterlike jare) van die 490-jaar-profesie 
wat in Daniël gegee is af en pas dit toe op die Antichris se werk aan die einde van die tyd en 'n 
sewe jaar lange verdrukking. Daar is geen Bybelondersteuning vir hierdie leer nie. 

Kom ons kyk na 'n paar feite: 

A. Die 490-jaar profesie is 'n aaneenlopende tydperk, net soos die 70 jaar van 
ballingskap vir God se mense was wat genoem word in Daniël 9:2. 

B. Die beginpunt vir die laaste sewe jaar van die profesie was Jesus se doop (A.D. 27). Dit 
is hoekom Hy begin preek het: "Die tyd is vervul." Markus 1:15. 

C. Op die oomblik van Sy dood aan die kruis, in die lente van A.D. 31, het Jesus 
uitgeroep: "Dit is volbring." Die Verlosser het hier duidelik verwys na die voorspellings 
van Sy dood wat in Daniël hoofstuk 9 gemaak is. Hulle is soos volg: 

1. Die “Gesalfde” sou “uitgeroei” word (vers 26). 

2. Hy sou die “slagoffer en spysoffer laat ophou” deur te sterf vir almal as die 
ware Lam van God (vers 27; 1 Korinthiërs 5:7; 15:3). 

3. Hy het gekom “om die ongeregtigheid te versoen” (verse 24).  

Sy betydse koms as die voorspelde Messias het bewys dat alle datums van die hele 490- en 

2300-jaar-profesie foutloos en volledig moet wees.  


