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Dienst:  29 augustus 2021 

Tekst:  Daniël 9: 20-27 

Thema:  De weg van de verlossing 

 

 

Kleurplaat voor de kinderen 
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Preekschets 

 

Inleiding 

Hoe wordt het volk van God gered? Daniël leeft in ballingschap in Babel, samen met zoveel 

anderen Joden. God plaatst hem op de kruispunten van de oude geschiedenis, temidden van de 

wereldrijken van de Babyloniërs en van de Meden en Perzen. Hij krijgt te zien hoe de Heere Zijn 

volk, dwars door alles heen, redden zal. Hij regeert en Hij verlost!  

 

1 De belijdenis (vers 20) 

Daniël heeft de oude profetieën goed gelezen: hij beseft dat de ballingschap bijna voorbij, na 

zeventig lange jaren. En wat doet hij? Hij doet belijdenis van schuld voor heel zijn volk. Hij weet 

van Gods beloften, maar hij weet ook dat God Zijn beloften vervult als Zijn kinderen daar 

ootmoedig om vragen. Zo bidt Daniël, zo belijdt hij de zonde en vraagt hij om vergeving.  

 

Wij leven ook op scharnierpunten in de geschiedenis. Er gebeurt zoveel op de wereld! We horen 

er dagelijks van. En je kunt je afvragen: hoe wordt de kerk van Jezus Christus, dwars door alles 

heen, gered? Wij mogen zien op Gods beloften, in Jezus Christus. Wie gelooft in Hem, zal 

behouden worden. Maar laten ook wij de weg van Daniël gaan: ootmoedig onze zonden belijden, 

en vragen om vergeving. Herkennen we dat gebed?   

 

2 de verzoening (vers 21)  

Tijdens het gebed verschijnt de aartsengel Gabriël om uitleg te geven. Let op de uitdrukking: 

omstreeks de tijd van het avondoffer. Terwijl er geen tempel meer was! Toch is dit een sleutel in 

dit Schriftgedeelte. Het avondoffer werd gebracht rond drie uur. Het bevatte een 1) brandoffer tot 

vergeving, 2) spijs- en drankoffer als teken van toewijding en 3) reukwerk voor de gebeden. Het 

is het offer van volkomen herstel tussen God en Zijn volk: verzoening, meer dan vergeving.  

 

Jezus Christus stierf aan het kruis om drie uur, tijdens het avondoffer. Door Hem is er volkomen 

verzoening bewerkt. Wie de zonden belijdt en van God vergeving vraagt, mag weten dat er 

volkomen verzoening is in Jezus Christus. Zijn offer getuigt van 1) vergeving, 2) toewijding en 3) 

gebed. Door Hem is er verzoening. Dat is een krachtige prediking van wie Christus is, met de 

oproep tot geloof in Hem. Maar ook een leidraad voor het leven met God.  

 

3 de Messias (vers 24-27) 

Het gedeelte van vers 24 tot en met 27 is erg moeilijk, over de weken; één (jaar)week is zeven 

jaren. 70 jaarweken is 490 jaar. Het is een grote legpuzzel, maar het wonderlijke is: uiteindelijk 

klopt alles precies. Vanaf de terugkeer van de Joden vanuit Babel, tot de komst van Jezus 

Christus, tot de verwoesting van de tempel door de Romeinen. Het gaat door moeilijke tijden 

heen, maar de uitkomst is zeker: Gods vijanden vergaan, maar Gods kinderen worden behouden.  

 

Wat is Gods openbaring bijzonder rijk! Alles staat vast in Zijn Raad. We zien in deze verzen 

vooral Jezus Christus oplichten: de Messias zal sterven, maar niet voor zichzelf – Hij is tot 

zonden gemaakt voor de Zijnen. En dwars door de strijd heen zal Hij Zijn volk behouden. Er zal 

dus strijd zijn – zijn we er op voorbereid? Maar door Hem is er overwinning – zien we daarnaar 

uit? Juist ook in onze tijd, waarin zoveel gaande is: alles verloopt volgens Gods plan.  

 

Slot 

Ook hier weerklinkt de boodschap die we steeds weer horen: God de Heer’ regeert!  
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Liturgie 

 

Votum en groet 

Zingen:  Psalm 141: 1, 2 en 9  

Geloofsbelijdenis, Heidelbergse Catechismus   

Zingen:  Psalm 32: 3   

Gebed 

Lezen:  Daniël 9: 20-27 

Tekst:  Geheel 

Thema:  De weg van de verlossing 

Punten:  1 de schuldbelijdenis 

  2 de verzoening 

  3 de Messias 

Kindermoment 

Zingen:  Psalm 40: 4 en 5 

Prediking  

Zingen:  Psalm 2: 4 en 7 

Dankgebed   

Zingen:  Psalm 99: 1 

Zegen 

 

 

Verdiepingsvragen 

 

1 Waarom is het ootmoedige gebed en de oprechte schuldbelijdenis zo belangrijk?  

 

 

 

 

2 Op welke wijze zien we in het offer van Jezus Christus het avondoffer vervuld 

worden? Welke troost ligt daarin? Welke levenslessen leren we daaruit?  

 

 

 

 

3 Hoe kan het toch dat de tijdtafel van vers 24 tot en met 27 zo goed klopt? Wat zegt 

ons dat, ook ten aanzien van de rest van de Bijbel?  

 

 

 

 

4 Het zal gaan dwars door de strijd heen. Welke strijd ervaren wij in onze tijd, geestelijk 

en dagelijks? Wat leren we dan van dit gedeelte?  

 


