
Gebedsverhoring 
Woensdag 9 maart avonddienst 

 
Tekst: Daniël 9:24 
Zeventig weken zijn bestemd over uw volk en over uw heilige stad, om de overtreding te sluiten, en 
om de zonden te verzegelen, en om de ongerechtigheid te verzoenen, en om een eeuwige 
gerechtigheid aan te brengen, en om het gezicht en den profeet te verzegelen, en om de Heiligheid 
der heiligheden te zalven. 
 
Punten: 
1. De boodschap van de verhoring 
2. De rijkdom van de verhoring 
3. De weg tot de verhoring 

 
Vragen bij de preek: 
• Bij punt 1 

o Hoe komt het als gebeden niet verhoord worden? Kun je meerdere redenen bedenken? 
o Wat kunnen we er uit leren dat Gabriël al in het “begin van de smekingen” werd 

uitgezonden? 
• Bij punt 2 

o Welke 6 punten vormen de rijkdom van de verhoring? In welke 2 groepen kun je die 
verdelen? Wat leert ons dit over het werk van de Heere Jezus? 

• Bij punt 3 
o Kun je terug vertellen wat er gezegd is over de 70 weken? Wat was er met 7+62+1? 
o Profetieën hebben soms meerdere vervullingen. En soms worden twee gebeurtenissen 

die in de tijd ver uit elkaar liggen in één adem genoemd. Kun je dit uitleggen met behulp 
van de tekening over “Profetisch verrekijken”? 

 
Belangrijke teksten: 
Levtiticus 25:8  
Gij zult u ook tellen zeven jaarweken, zevenmaal zeven jaren 
 
Uit de bronnen:  
Ds. A. Moerkerken in “De onbekende ziener” in preek over Daniël 9:24a 
De Heere daalt zo onuitsprekelijk laag af. Hij heeft Zijn eigen Zoon laten uitroeien, maar het was niet 
voor Hemzelf. Hij heeft het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden. Lieve vrienden, er hoeft van 
u niets meer bij. Geen slachtoffer en geen spijsoffer. Dat heeft Hij doen ophouden met Zijn dood. 
Geen traan en geen zucht. Maar wat de Heere u wel doet verkondigen is: dat u in de gekruiste 
Christus zou geloven en dat u als een arme en verlorene uw toevlucht nemen zou tot dat bloed, tot 
die zoendood, tot die enige gerechtigheid. En wie Hem verwerpt, en wie Zijn bloed onrein acht, en 
wie buiten de Christus der Schriften om voor God meent te kunnen bestaan, diens leven zal eindigen 
in donkere tonen. Net als de woorden van Gabriël. Dan zullen er vastelijk besloten verwoestingen zijn 
over hem die het Evangelie verwerpt.  
 
Boekentip: 
Ds. A. Moerkerken. De witte bladzijde.
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Komst Christus <Periode van omwandeling Christus door Israël> Sterven Christus <Periode tussen hemelvaart en wederkomst> Wederkomst Christus

Andere tijdsaanduidingen in de Bijbel voor deze halve week (symbolische getallen!)
- 1260 dagen (Openbaring 11:3, 12:6)
- Een tijd, tijden en een halve tijd (Daniël 12:7; Openbaring 12:14)
- 42 maanden (Openbaring 11:2; 13:5)

De 70 weken uit Daniël 9

1 2 3 4

De 70e week: de komst van de Messias
Daniël 9:27a: En Hij zal velen het verbond versterken één week

De 1e t/m 69e week: tussen terugkeer Jeruzalem en komst Messias
Daniël 9:25m: van den uitgang des woords, om te doen wederkeren en om Jeruzalem te bouwen,  tot op Messías, den Vorst, zijn zeven weken, en twee en zestig weken;

de straten en de grachten zullen wederom gebouwd worden, doch in benauwdheid der tijden

Daniël 9:27 en in de helft der week zal Hij het slachtoffer en het spijsoffer doen 
ophouden
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Daniël 9:26 En na die twee en zestig weken zal de Messías uitgeroeid worden, maar het 
zal niet voor Hemzelven zijn

Daniël 9:26 en een volk des vorsten, hetwelk komen zal, zal de stad en het heiligdom 
verderven, en zijn einde zal zijn met een overstromenden vloed, en tot het einde toe zal 
er krijg zijn en vastelijk besloten verwoestingen.


