Daniël over de drie en een halve tijd
Dag Elle,
Wat zegt jou Dan 12:7 Als er gevraagd wordt : Hoelang deze wonderbare dingen zouden
duren?
De Engel antwoordt hierop: Het zal zijn voor een bestemde Tijd, bestemde Tijden en
een Helft. En zodra er een eind wordt gemaakt aan het verpletteren van de macht van het
heilige volk, zullen al deze dingen een einde nemen. Waarschijnlijk zie je deze exacte opgave
ook als iets symbolisch? De Engel maakte dat kenbaar in het jaar 521vGt.om je even op weg
te helpen, dus vanaf die tijd ging deze 3½ tijd in.
L

Dag L,
Het ligt er maar aan wat men verstaat onder het heilige volk en wie het heilige volk probeert
te verpletteren.
In Dan. 7:25 gaat het m.i. over dezelfde 3 1/2 tijd als die in Dan. 12:7. Gedurende die 3 1/2
tijd probeert het vierde dier/het vierde koninkrijk de heiligen van de Allerhoogste te gronde te
richten, kennelijk het Romijnse Rijk.
Dat dier heeft tien horens wat tien koningen zijn. Tussen die tien horens/koningen verhief zich
een andere kleine hoorn, terwijl er drie hoorns/koningen door die ene hoorn/koning werden
uitgerukt. Die ene hoorn had ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak. Hij zag er
groter uit dan die anderen.
Kennelijk moet dat dus een in het oog springende koning zijn. Deze koning ging strijd voeren
tegen de heiligen en overwon hen zo ongeveer. Op. 13:7 spreekt hier over hetzelfde en
dezelfde en daar wordt in het verband duidelijk dat hij een beest, maar ook een mens is en dat
zijn naamgetal het roemruchte getal 666 is (Op. 13:17-18).
Als deze beestmens Nero is, dan past hij geheel in het plaatje wat in Dan. 7 en in Op. 13
wordt geschetst.
Rond de dagen van die koning(en) wordt ook het koningschap van Christus verkregen en van
zijn volgelingen, die ook als heiligen worden omschreven. Christus wordt door Paulus in Kol.
1:13 een koninkrijk/koningschap toegeschreven waarin zijn volgelingen die uit de macht van
satan zijn gered, in zijn overgebracht, en Petrus beschrijft de volgelingen van Jezus als een
heilig volk, een koninklijk priesterschap in 1 Pet. 2:9.
Zowel Dan. 2 als Dan. 7 spreken over het feit dat dit koninkrijk/koningschap van Jezus en zijn
heiligen wordt gevormd in de tijd dat Rome de wereldheerschappij heeft in de toenmalig
bekende en "beschaafde" mensenwereld. In die tijd van dat Romeinse rijk worden de
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christenen geregeld vervolgd en krijgen ze de schuld van de brand van Rome, terwijl de
christenen diezelfde toenmalig bekende mensenwereld overspoelen met hun prediking van het
opgerichte koninkrijk/koningschap.
Let wel, het goede nieuws van het koninkrijk in Mat. 24:14 is NIET een bekendmaking dat
het koninkrijk pas 2000 jaar later zal worden opgericht, maar dat Jezus in de 1e eeuw koning
is geworden bij zijn doop en de zalving met de heilige geest en bij zijn komst in de hemel
[Dan. 7:13-14], als koning van de heiligen. De gelovigen staan dan bekend als christenen die
de naam van Christus als Heer aanroepen i.p.v. de koning/keizer, een doorn in het oog van de
koning/keizer (Kol. 1:23; Hand.11:26; 26:28; 1 Pet. 4:16; 1 Kor. 1:2).
De heiligen van de Allerhoogste waren in de macht van dit beest, deze hoorn vol grootspraak,
gedurende 3 1/2 tijd (Dan. 7:25). daarna zet de vierschaar zich neder en het beest wordt zijn
heerschappij ontnomen en hij wordt verdelgd en tenslotte vernietigd.
We zien in Op. 12 dat bij het geboren worden van het koninklijk kind/het koninkrijk, de satan
door Michaël en zijn engelen naar de aarde werd geworpen. En omdat hij het koninklijk kind
niet kan verslinden/vernietigen omdat het kind naar de hemel wordt weggevoerd, gaat hij
proberen strijd te voeren tegen de vrouw en tegen de overigen van het zaad van de vrouw, en
wel gedurende 3 1/2 tijd of 1260 dagen (Op. 12:6 en 14) maar hij kan haar niet te pakken
krijgen want de aarde komt de vrouw te hulp (wat dat ook moge betekenen).
In Dan. 12 en in Op. 12 wordt Michaël genoemd, en beide keren komt hij te hulp, in Daniël
om de heiligen ter zijde te staan, en in Openbaring om de satan uit de hemel te werpen na hem
overwonnen te hebben.
In de tijd van benauwdheid zal het heilige volk toch ontkomen aan de vernietiging door dat
beest en dat beest wordt uiteindelijk zelf na de 3 1/2 tijd opzij gezet.
Welke dingen zullen na de 3 1/2 tijd ten einde zijn? Kennelijk al hetgeen vóór die tijd is
besproken aan profetieën. En dat is wanneer er een eind komt aan het verbrijzelen van de
macht van het heilige volk (Dan. 12:7).
Voor God hebben de in Daniël genoemde en geprofeteerde beesten dán geen belangrijkheid
meer. Michaël heeft het volk geholpen en de duivel uit de hemel geworpen. Dat wil niet
zeggen dat de heiligen geen moeilijkheid meer hebben, maar ze kunnen niet overwonnen
worden. De poorten van Hades zullen zijn volk niet overweldigen zegt Jezus! Daar zorgt
Jezus wel voor.
Het kan dus best zijn dat de engel in 521 v. GT min of meer al de profetieën aan Daniël heeft
geopenbaard, en dat de vervulling van die profetieën vanaf die tijd zijn begonnen.
Het laatste, en belangrijkste deel van deze profetieën is voor God, denk ik, het verkrijgen van
het koningschap/koninkrijk door de heiligen van God de Allerhoogste. Dat ging zoals
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beschreven met nogal wat onderdrukking, het te overwinnen en het proberen de heiligen te
gronde te richten. Dat lukte niet omdat Michaël daar als Gods aartsengel een stokje voor stak.
De kleine hoorn met de mensenogen en een mond vol grootspraak die de heiligen haast
overwon, delfde zelf het onderspit doordat hij, kennelijk Nero, door krankzinnigheid
zelfmoord pleegde.
De heiligen verkregen het koningschap ondanks vervolging, en houden dat tot in eeuwigheid.
Dan. 7 legt zichzelf en Dan. 2 uit, en ook Dan. 12. Jezus heeft aan Johannes in de Openbaring
nog eens opnieuw uit de doeken gedaan hoe Daniël in elkaar zat, door profetieën uit Daniël te
gebruiken in zijn Openbaring aan Johannes.
Misschien zit ik er wel helemaal naast met mijn uitleg, die niet uit de één of andere
studiebijbel of naslagwerk is, maar puur uit het vanavond lezen van Dan. 2, 7 en 12 en ze te
vergelijken, en door de Openbaring er naast op te slaan in Op. 12 en 13.
Satan geeft kracht aan het Romeinse rijk en gebruikt daar een "valse profeet" voor (Op. 13),
wie dat ook mogen zijn, misschien een samengestelde valse profeet in Rome die de keizercultus en ook de aanbidding van de Romeinse goden tot z'n werk had, de goden die volgens
Paulus demonen-goden waren (1 Kor. 10:19-21).
Het getal 3 1/2 tijd is kennelijk symbolisch, tenminste dat blijkt wel. Het is in ieder geval niet
exact 3 1/2 jaar neem ik aan.
In de eindtijd van Israël in de 1e eeuw werd het duidelijk wat er was voorzegd en de
verstandigen begrepen dat zaken in Daniël te doen hadden met hetgeen gebeurde in de 1e
eeuw, en ook Jezus sprak over Daniël waarbij hij het had over de gruwel der verwoesting die
in de heilige plaats zou komen te staan, en dat Jeruzalem en de tempel verwoest zou worden.
Dan. 12:11-12 gaat over het staken van het dagelijkse offer in de tempel, en dat gebeurde ook
tijdens het beleg van Jeruzalem.
Daniël moet nog rusten tot aan de wederkomst van de koning van het koninkrijk, Jezus, die
hem in het laatst der dagen (de laatste dag uit het evangelie van Johannes) uit het graf zal
oproepen tot eeuwig leven.
Voor wat het waard is. Misschien is het wel te makkelijk en te veel fantasie van mijn kant,
maar voor mij is het een vrij redelijke uitleg .
Groetjes,
Elle

