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Het einde van de tijden

God openbaart de loop van de tijden

Indeling van het boek Daniël

Hoofdstuk 1 t/m  6 – geschiedkundig maar ook profetisch / typologisch

Hoofdstuk 7 t/m 12 - profetisch en daarnaast ook geschiedkundig 

Hoofdstuk 2:4b t/m 7:28 – Aramees

Overige gedeelten          - Hebreeuws

Deze dag: Daniël 2 – primair geschiedkundig + profetische boodschap

Daniël 7 – profetisch en duidelijke relatie met Daniël 2
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Begin van de tijden der volken

• vers 37,38: het koningschap wordt aan Nebukadnezar geschonken

(Jer.27:5,6; 28:14)

• vers 18, 19, 28, 37: de God des hemels

troon van David niet bezet, aardse macht gedelegeerd aan de volken

Overige kenmerken van de tijden der volken

- de heerlijkheid des Heren heeft zich teruggetrokken uit de tempel en uit 
Jeruzalem (Ez10:18 en 11:23)

- en Jeruzalem zal door de volken worden vertrapt, totdat de tijden van de       
volken zijn vervuld (Lukas 21:24b)
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De houding van Daniël, Hananja, Misaël en Azarja in Dn 1 en 2:

maar het volk dat zijn God kent, zal sterk zijn en daden doen (Dn 11:32b) 

• Kennis van het Woord van God, inzicht in de gedachten van God

• Onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan het Woord van God

• Toewijding, heiliging; geen uiterlijk vertoon maar een zaak van het hart

• Geloofsmoed en -wijsheid:  vastberaden en op gepaste wijze optreden

• Gezamenlijk barmhartigheid van God afsmeken

• Aan God wordt alle eer gegeven direct nadat Hij zijn barmhartigheid toont,    

nog voordat Daniël naar de koning gaat     (niet wij maar HIJ)
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Naam Daniël 2 Daniël 7                       Daniël 8

Babylonische Rijk                 gouden hoofd            leeuw met

adelaarsvleugels

Medisch-Perzische             zilveren borst en         beer met drie             ram met twee

armen                  ribben in muil          ongelijke horens

Grieks-Macedonische        koperen buik en        panter met vier       bok met grote horen

lendenen        vleugels en vier koppen      tussen ogen

Romeinse Rijk                    ijzeren benen en     vreselijk dier met

voeten van ijzer        ijzeren tanden

en leem               koperen nagels

en tien horens
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• Daniël 2

Nebukadnezar ziet in een compleet beeld, symbolisch vier achtereenvolgende

koninkrijken, afnemend in heerlijkheid – hij is gouden hoofd (Dn 2 : 37,38) maar

tenslotte neemt God het gezag weer in eigen hand (Dn 2 : 44)

N ziet actie bij oprichting vijfde rijk, maar het rijk zelf alleen symbolisch (steen)

• Daniël 7

Daniël ziet de rijken na elkaar ontstaan, symbolisch vier “dieren” waarbij de

omschrijving iets zegt over de boosaardigheid en geweldadigheid

D ziet veel meer van wat samenhangt met de oprichting van het vijfde rijk

en ziet Christus Zelf, als iemand gelijk een mensenzoon (Dn 7 : 13,14)       *
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Vergelijking                      Daniël 7                                                   Het boek Openbaring

het vierde dier steeg op uit de zee vs 3 ik zag uit de zee een beest opstijgen                       13:1

het had tien horens                                                       vs 7 tien horens                                                          13:1, 17:3

laatste horen werd gekenmerkt door grootspraak 
vs 8,11,20,25            

een mond die grote dingen en lasteringen sprak,
hem werd gezag gegeven 42 maanden                13:5,6

voorafgaande rijken symbolisch: leeuw, beer, panter
vs 4-6

draagt kenmerken van de drie eerste rijken uit Daniël 7
13:2

laatste horen krijgt bijzondere macht          vs 20, 24,25 tien horens geven hun macht aan het beest       17:13

laatste horen voert strijd tegen de heiligen en 
overmocht hen                                                       vs 21,25

beest voert strijd tegen de heiligen en overwint hen
13:7

-vierde dier wordt gedood en heerschappij ontnomen
-de horen wordt na een tijd, tijden en een halve tijd,
de heerschappij ontnomen en verdelgd en vernietigd

vs 11,12,25,26

-het beest en de tien koningen voeren strijd tegen het  
Lam en het Lam zal hen overwinnen                   17:14

-het beest wordt geworpen in de poel van vuur die   
van zwavel brandt                                                19:19,21
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God neemt het gezag op aarde weer in eigen hand

• Dn 7:13 - ……..en zie, met de wolken des hemels kwam iemand, gelijk 
een mensenzoon – d.i. de verheerlijkte Mens, de erfgenaam van alle 
dingen (Heb 1:2, Ef 1:9,10 etc)

• Dn 7:14 – hem werd heerschappij gegeven en eer en koninklijke 
macht, en alle volken, natiën en talen dienden hem. Zijn heerschappij 
is een eeuwige heerschappij, die niet zal vergaan, en zijn koningschap 
is een, dat onverderfelijk is.

• Dn 7:27 – En het koningschap, de macht en de grootheid der 
koninkrijken onder de ganse hemel zal gegeven worden aan het volk 
van de heiligen de Allerhoogsten: zijn koningschap is een eeuwig 
koningschap, en alle machten zullen het dienen en gehoorzamen.
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Uitwerking van de droom en gezichten uit Dn 7 op Daniël zelf:

• De droom en gezichten hadden zijn volledige aandacht (vs 4,6,7,8,9,11,13)

• Hij zag het belang ervan in en schreef het op

• Hij was ontroerd en ontsteld (vs 15)

• Hij wilde de ware zin van dit alles weten (vs 16)

• Hij was met name geïnteresseerd in het vierde dier (vs 19)

• Wat mij Daniël betreft, mijn gedachten ontstelden mij zeer, zodat mijn 
gelaatskleur verschoot; en ik bewaarde deze woorden in mijn hart  (vs 28)

Ik berg uw woord in mijn hart, opdat ik tegen U niet zondige

(Psalm 119:11)


