
Het Heiligdom hersteld

Daniël 8



Indeling van het boek

Dn 1 Inleiding: de koning en het gelovig overblijfsel Dn 1

Dn 2 Droom van het beeld, de vier rijken Visioen van de vier dieren, de vier rijken Dn 7

Dn 3 Aanbidding van het beeld Bidden tot de koning Dn 6

Dn 4 Hoogmoed, val en herstel 
Nebukadnezar

Hoogmoed en val Belsazar Dn 5

Dn 8 Visioen in Susan, de twee rijken Visioen aan de Tigris Dn 10-12

Dn 9 Gebed van Daniël & visioen van de zeventig weken Dn 9



Overzicht  

• 1. Susan, Elam en de Ulai

• 2. de ram met de twee horens

• 3. de geitenbok met de horen

• 4. de vier horens

• 5. de kleine horen

• 6. toekomst: de antichrist 

• 7. het heiligdom hersteld 

• 8.de twee boodschappers

• 9. de waarheid van de 2300 avonden en morgens

• 10. de houding van Daniël

• 11 vragen



1.Susan,Elam en de Ulai vs:2   ca 550 v Chr. Tijdens 
Babylonische rijk.

Susan hoofdstad Medisch –Perzische rijk. Zie ook 
Esther 1:3.



2.De ram met de twee horens vs:3

• Dn 8:20, beeld van de  koningen van de Meden en de Perzen.

• Wereldrijk van 539 tot 331 voor Chr., in 710 v.Chr. als rijk begonnen.

• Veroveringsdrift naar het westen, noorden en zuiden.

• Bekende vorsten Ahasveros, Darius, Xerxes.



3.De geitenbok met de horen vs:5

• Dn 8:7 Vernietiging van de ram.

• De hoorn: de eerste koning, Alexander de Grote.

• Regeerde van 336 tot 323 v. Chr.

• Zeer snelle verovering : geitenbok raakte de aarde niet aan.

• Gericht op het oosten. Tot India maar ook Egypte (Alexandrië). 



4.De vier horens vs:8

• Alexander de Grote overlijdt in 323 voor Chr. op het toppunt van zijn 
macht: de grote horen breekt plotseling af. vs:8

• Zijn rijk wordt in vieren verdeeld over de vier windstreken.

• De Griekse cultuur en godsdienst verspreidt zich : Hellenisering.

• Grieks-Macedonische rijk 331 tot 63 voor Chr.



5.De kleine horen,het dagelijks offer gestaakt. 
Vs 11,12
• Het Seleucidische rijk een van de rijken,nadat het rijk van Alexander in 

vier delen (opvallende horens) uiteen viel. Naar alle windstreken

• Ook het Sieraad: Israel (vs 10) viel daaronder.

• Antiochus Epifanes IV (de verlichte) 175-164 v.Chr.

• Wilde Hellenisme doorvoeren, ontwijdde de Tempel door varken op 
het brandofferaltaar te slachten en een beeld van Zeus in de Tempel 
op te richten. Stelde een valse eredienst in.



5b de kleine horen vs 11,12

• Sterft zonder mensenhanden aan een ziekte  vs:25

• Chanoekafeest: herdenking her inwijding van de tempel door de 
Makkabeeën in 165 v.Chr.

• Verfraaid door Herodes de Grote (73 tot 4 v.Chr.)

• In 70 n.Chr. verwoest door de Romeinen.

• De tempel die o.a. in Openbaring genoemd wordt, lijkt nooit te zijn 
her ingewijd.



6.voorvervulling antichrist vs 10-12,23-26

• Antiochus Epifanes en zijn handelen voorvervulling van het Beest uit 
de aarde, de antichrist (o.a. Opb 13:11-18, Dn11:36-40, Matt. 24:15, 
Dn 9:27, 2 Tess 2:8) tijdens de grote verdrukking.

• De aangegeven kenmerken gaan namelijk veel verder dan die van 
Antiochus Epifanes:

• Grootheid tot heer des hemels, vertrapte grote rijken (sterren des 
hemels), opstand tegen de vorst (Vorst?) van het heer (vs 11); de 
Vorst der vorsten (vs 25). Openb. 19:19,20 de overwinning door de 
Vorst.



6b voorvervulling antichrist

• Bedreven in listen vs 23

• Al wat doet gelukt hem vs 12

• Handelt niet door eigen kracht (Satan?) vs 23-25, Opb 13:11-18. 

• Werpt de waarheid ter aarde vs 12



7.Het Heiligdom hersteld vs:14

• Door de Makkabeeën in 165 v.Chr.: her inwijding.

• Tempel Ezra/Nehemia 516 v Chr.: ingewijd.

• Vernietigd door de Romeinen in 70 n.Chr.

• Na 2300 avonden en morgens van ontwijding?  vs 14 d.w.z.: 6 jaar, 4 
maanden en 20 dagen.

• Uitleg: 1.betreft de periode onder Antiochus Epifanes. 

• 2. 8:26 Ziet op een verre toekomst. Is ook een periode tijdens/na ? de 
7 jaarweken vs 26 Grote Verdrukking: 1290 dagen  (3,5 jaar staat het 
beeld van het Beest in de tempel) Dan: 12:11? 



7.b het Heiligdom hersteld.

• Daarna de tempel uit Ezechiël. Is de tempel uit Opb een nooit 
ingewijde tempel geweest?

• Heiligdom hersteld door de Heer Jezus Christus na zijn wederkomst.



8.De twee boodschappers vs:15,16

• Iemand als een man gebiedt Gabriël uitleg te geven over het gezicht.

• Wie is deze man?

• Gabriël, boodschapper van God: o.a. Dn 9:21, Luc 1:19, Luc 1:26



9. Het gezicht van de avonden en morgens is 
waarheid vs:26
• Waarom deze benadrukking?

• Houdt het verborgen.

• Het ziet op de verre toekomst.



10 Houding van Daniël vs:27

• Zie ook 7:28, 10:7 De Heer richt hem op. Dan 10:10

• Wat ervaren we zelf als we bijvoorbeeld aan de grote verdrukking 
denken?



11. Vragen
1. Waarom worden de ontwikkeling van de rijken die in Daniël aan de orde komen steeds 

herhaald in het beeld, de vier dieren en de twee dieren?

2. Wie is de man uit vs 15, 16?

3. Wie is de Vorst uit vs 11 en 25?

4. Waarom wordt in vs 26 speciaal aangegeven dat het gezicht van de 2300 avonden en 
morgens waarheid is?

5. Valt deze periode tijdens de grote verdrukking of ook  gedeeltelijk erna?

6. Wat ervaren wij bij ons zelf als we aan de grote verdrukking denken?

7. Is het de Heer Jezus Christus zelf die het Heiligdom in de toekomst zal herstellen? 
Ezechiël 43:1-11 Vooral vs 7. En is de tempel uit Opb. 11:1 nooit ingewijd?

8. Is er een kern boodschap of principe voor onze tijd in Daniel 8

9. Is de kleine horen uit Dan. 7 dezelfde als de kleine horen uit Dan. 8

10. Is de vergelijking van Dan 8:26 (de misleider) en Openbaring en de antichrist terecht? 

11. Wat is de betekenis van het karakter van een ram en geitebok, in vergelijking met het 
karakter van een beer of panter.


