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Heel de Schrift is door God

ingegeven en is nuttig tot 

lering voor diegene die in                     

de Rechtvaardigheid  is. 

Opdat de mens Gods volwassen zal

zijn, toegerust tot elk goed werk.

(vrij naar 2 Timótheüs 3 : 16, 17)
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Daniël12:4
 Engij,Daniël!sluitdezewoordentoe,enverzegelditboek,totdentijdvan
heteinde;velenzullenhetnaspeuren,endewetenschapzalvermenigvul-
digdworden.

Daniëlmoestdewoordentoesluitentotdetijdvanheteinde(=deeindtijd).Deeind-
tijd(=delaatstedagen)begonbijdegeboortevandeHereJezusinBethlehemen
strektzichuittotheteindevandelaatstedagen,namelijkwanneerdeoudeschep-
pingzalverdwijnen.VelenzullendebetekenisvanhetboekDaniëlnazoekenenlater
ook begrijpen. Dat hangt samen met het feit dat er over dingen gesproken wordt
dienogverborgenmoestenblijven.Debreuk indehistoriewasnietbestemdvoor
ongelovigen.Voorverstandigen(=gelovigen)hoeftde inhoudvanhetboekDaniël
nietverborgentezijn.

DezeBijbelstudie"snijdthetWoordrecht"enbehandeltnaastdetwaalfhoofdstuk-
kenvanDaniëldiverseandereSchriftplaatsendierechtstreeksverbandhoudenmetde
profetischewoordenuitdevisioenenvanDaniël.Matthéüs24,1Thessalonicenzen
5ennatuurlijkdiversehoofdstukkenvanOpenbaringkomendanaandeorde.Het
bepaaltonsbijhet"eindspel"waarbijnamenenbegrippenalsBabel,Jeruzalem,de
"tien-statenbond","hetbeest",de"tienhoornen"ende"kleinehoorn","tijd,tijden
eneenhalvetijd",de69-steende70-steweekende"onderbrekingdoordeverbor-
genheid"derevupasseren.DebestuderingvanhetboekDaniëlkostenigeinspan-
ning,maarzorgtermedevoordatwijalsgelovigenGodsPlanheldermogenzien.

De gedachte is...
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1.   Daniël 1

Daniël1:1-21*
1 InhetderdejaardeskoninkrijksvanJojakim,denkoning

van Juda,kwamNebukadnézar,dekoningvanBabel, te
Jeruzalem,enbelegerdehaar.

2 EndeHEEREgaf Jojakim,denkoningvan Juda, in zijn
hand, en een deel der vaten van het huis Gods; en hij
brachtzeinhetlandvanSinear,inhethuiszijnsgods;en
devatenbrachthijinhetschathuiszijnsgods.

3 EndekoningzeidetotAspenaz,denoverstezijnerkamer-
lingen, dat hij voorbrengen zou enigen uit de kinderen
Israëls,teweten,uithetkoninklijkzaad,enuitdeprinsen;

4 Jongelingen,aandewelkegeengebrekware,maarschoon
vanaangezicht,envernuftiginallewijsheid,enervaren
in wetenschap, en kloek van verstand, en in dewelke
bekwaamheidware, om te staan in des konings paleis;
endatmenhenonderwees indeboekenenspraakder
Chaldeeën.

5 Endekoningverordendehun,watmen ze dag bij dag
gevenzouvandestukkender spijsdeskonings,envan
den wijn zijns dranks, en dat men hen drie jaren alzo
optoog, endat zij teneindederzelve zouden staanvoor
hetaangezichtdeskonings.

6 OnderdezelvenuwarenuitdekinderenvanJuda:Daniël,
Hananja,MisaëlenAzarja.

7 En de overste der kamerlingen gaf hun andere namen,
enDaniëlnoemdehijBéltsazar,enHananjaSadrach,en
MisaëlMesach,enAzarjaAbed-nego.

8 Daniëlnunamvoorinzijnhart,dathijzichnietzouont-
reinigenmetdestukkenvandespijsdeskonings,nochmet
denwijnzijnsdranks;daaromverzochthijvandenover-
stederkamerlingen,dathijzichnietmochtontreinigen.

9 EnGodgafDaniël genade enbarmhartigheidvoorhet
aangezichtvandenoverstederkamerlingen.

10 Want de overste der kamerlingen zeide tot Daniël: Ik
vrezemijnheer,denkoning,dieuliederspijs,enulieder
drank verordend heeft; want waarom zou hij ulieder
aangezichtendroevigerzien,danderjongelingen,diein
gelijkheidmetuliedenzijn?Alzozoudtgijmijnhoofdbij
denkoningschuldigmaken.

11 ToenzeideDaniëltotMelzar,diendeoverstederkamer-
lingengesteldhadoverDaniël,Hananja,MisaëlenAzarja:

12 Beproeftochuwknechtentiendagenlang,enmengeve
onsvanhetgezaaideteeten,enwatertedrinken.

13 Enmen zie vooruwaangezicht onze gedaanten, ende
gedaantederjongelingen,diedestukkenvandespijsdesko-
ningseten;endoemetuwknechten,naardatgijzienzult.

14 Toenhoordehijhenindezezaak,enhijbeproefdezetien
dagen.

15 Teneindenudertiendagen,zagmendathungedaanten
schonerwaren,enzijvetterwarenvanvleesdanaldejonge-
lingen,diedestukkenvandespijzedeskoningsaten.

16 Toengeschieddehet,datMelzardestukkenhunnerspijs
wegnam, mitsgaders den wijn huns dranks, en hij gaf
hunvanhetgezaaide.

17 Aan deze vier jongelingen nu gaf God wetenschap en
verstandinalleboeken,enwijsheid;maarDaniëlgafHij
verstandinallerleigezichtenendromen.

18 Teneindenuderdagen,waarvandekoninggezegdhad,
datmenhenzouinbrengen,zobrachtzedeoversteder
kamerlingeninvoorhetaangezichtvanNebukadnézar,

19 Endekoningsprakmethen;docherwerduithenallen
niemand gevonden, gelijk Daniël, Hananja, Misaël en
Azarja;enzijstondenvoorhetaangezichtdeskonings.

20 Eninallezakenvanverstandigewijsheid,diedekoning
hunafvroeg, zovondhijhentienmaalbovenalde tover-
naarsensterrekijkers,dieinzijngansekoninkrijkwaren.

21 EnDaniëlbleeftotheteerstejaarvandenkoningKorestoe.

HetboekDaniëlbestaatgedeeltelijkuitdirectehistorischegebeurtenis-
senenuitprofetieën.Dezegeschiedschrijvingmaaktdeeluitvanhetheils-
planvanGod.Vooreengrootdeelisdatheilsplannogsteedstoekomst.
IndeSchrifthebbengeschiedenissentévenseenprofetischebetekenis.
DatgeldtdusookvoorhetboekDaniël.IndeHebreeuwseBijbel,doorde
jodengebruikt,wordthetboekDaniëlnietgerekendtotdeprofetische
geschriften.Hetwordtnietalszodanig(h)erkend.HetboekDaniëlisbij
hengerangschiktonderdezogenaamdeHaggiografa(Psalmen).

Pas in de tijd van het einde zullen de profetieën van het boek Daniël
verklaardworden,omdatzetotdietijdverzegeldzijn(Daniël12 :9).De
tijdvanheteinde iseralsindsdedagenvandegeboortevandeHere
Jezus (vgl. termenals: "de laatstedagen" (Daniël2 :28), "heteindeder
dagen(Daniël12:13),"devolheiddestijds"(Galaten4:4)en"heteinde
dertijden"of"tijdvanheteinde"(Daniël8:17;11:35,40;12:4,9).Inde
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tijdvanDaniëlwerddekomstvandeMessias(deZoondesmensen)en
Zijn koninkrijk ook gepredikt. Men verwachtte het aanbreken van het
koninkrijkvandeZoondesmensen.Hetaardsekoninkrijkover Israël is
niet gekomen. Dit is weliswaar in overeenstemming met het plan van
God,maarhetistevenshetgevolgvanhetongeloofvanhetvolk.Inhet
boekDaniëlstaatdathetkoninkrijknognietgekomenis.Daaromwerd
hetboekooknietalsprofetie(h)erkend.

GodsprakinhetverledentotIsraël.AanIsraëlzijndewoordenvanGod
toevertrouwd(Romeinen3:2,Hebreeën1:1).Israëlwasverantwoordelijk
voordeverderebekendmakingvanhetWoordvanGod.Zeheefthetover
het algemeen genomen nooit geloofd en derhalve ook niet gepredikt.
MedeomdieredenishetkoninkrijknogsteedsnietoverIsraëlgekomen.
Het zou slechts over Israël komen op voorwaarde van geloof. Omdat
Israël niet geloofde, werd het koninkrijk over haar niet bevestigd. God
zegent slechts gelovigen. God had Israël uitverkoren (Exodus 19 : 5, 6).
ErisechtergeenaannemingdespersoonsbijGod.GodheeftAbraham,
de stamvader van Israël, uitverkoren, omdat hij God geloofde. Daarom
rekende God zijn geloof tot gerechtigheid. God verkiest geloof. Dat
principe geldt evengoed voor Israël. In Romeinen 9 t/m 11 legt Paulus
dateveneensuit.Godverkiestgelovigen.Wiegelooftkrijgtdeelaande
zegeningen die God aan Abraham beloofd heeft. Abraham is de vader
vanallegelovigen.Zijnerfenisgaatovernaarallegelovigen,ongeachtof
zejoodofheidenzijn.

Hetkoninkrijkdatopaardegeopenbaardzouwordenisnognietgeko-
men.Hetkoninkrijk iswelgekomen,maarhet isverborgen inChristus
indehemel.DeKoningisdoordewereldverworpen.HijtrokZichterug
aanderechterhandvanGodindehemel.Totdegelovigenvannuzegtde
apostelPaulusdatzijHemachternadienentegaan:"Nadervrijmoedig
totdetroondergenade."(Hebreeën4:16en10:19-23).Hetburgerschap
van de gelovigen nu is in de hemelen. Het koninkrijk mag in onze tijd
danverborgenenindehemelzijn,datneemtnietwegdathetalsnogop
aardezalwordenopgericht.Debeloftevandekomstvanhetkoninkrijk
ligt vast in hetWoord van God. Het koninkrijk werd reeds in de dagen
vanhetOudeTestamentaangekondigd.Indeformeringenopdrachtvan
Adam (het onderwerpen van de aarde; Genesis 1 : 28) ligt in wezen de
grondslag voor de komst van het koninkrijk van God. Er is echter niets
van terecht gekomen. Adam werd door God als het ware als de eerste
"koning"aangesteldomhetkoninkrijkvanGodopaardeopterichten.

DelijnvanAdam(Genesis5)gingdooropzijnafstammelingen(erfgena-
men).DeerfgenaamvanAdamisdekoningderaarde.Deopdrachtging

van Adam, via Noach, Abraham, Juda, Boaz, David, enzovoorts, over op
JezusvanNazareth.DeHereJezusisdeZoondesmensen(deZoonvan
Adam).Abrahamisvankoninklijkeafkomst.Zijnbroerbouwdedestad
Haran. Abraham zelf verbleef aan het hof van de Egyptische farao. De
mensenwoondeninstedenmetmuren.Abramleefdeechterintenten,
omdathijhieropaardegeenblijvendestadhad.DeopdrachtvanAdam
wordtvervulddoordelaatsteAdam-JezusChristus-Dieleeft.Hijwasin
Adamenleeftvooraltijd,zodathetgeslachtsregisterbijChristusopge-
houden is.Christuszaldeaardeonderwerpen. InwezenheeftChristus
reedsallemachtontvangen(Matthéüs28:18),maarHijoefentdezenu
nietuit.(Hebreeën2:7-9)

HetkoninkrijkvanGodzalopgerichtworden,tebeginnenbijeengelovig
Juda (volk Israël) en vervolgens over alle gelovigen uit de volkeren der
aarde.InonzetijdverbergtGodZijnaangezichtvoorIsraëlendewereld.
Daaromwordterookgesprokenoverdeverborgenhedenvanhetkonink-
rijkderhemelen.Hetkoninkrijkisinonzedagenverborgenindehemel.
IndedagenvanDaniëlwashetkoningschapvanIsraëlweggenomen.Het
grootste deel van Juda was in ballingschap gegaan. De stad Jeruzalem
was verwoest en de tempel verbrand. De joodse natie was verwoest.
DitwasinovereenstemmingmetdewilvanGod,zoalsblijktuitonder
andere de profetieën van Jesaja en Jeremía. In het jaar 606 voor Chr.
sloeg Nebukadnézar als overste over de legers het beleg om de stad
Jeruzalem en nam haar in. Later in dat jaar werd hij koning. 606 was
derhalveheteerstejaarvanNebukadnézaralskoningvanBabylonië.In
datjaarwerdenenigevandebelangrijkstemensen(o.a.vankoninklijke
bloede)meegenomennaarBabel(Daniël1:3,4).Daniëlwaseréénvan.
DaarnaastwarenerHananja,MisaëlenAzarja(Daniël1:6,7).Zijwerden
aanhethofonderwezenindewijshedenvanhetBabylonischerijk,opdat
zijnaderhandmedeverantwoordelijkheidzoudenkunnendragen.

Daniëlwaseenprins.Hijwaséénvandetroonpretendenten.Hijkwam
echter in Babel in een vooraanstaande regeringsfunctie terecht. Het
koninkrijk van Israël was verdwenen en aan Nebukadnézar gegeven.
Godnoemthemzelfs"Mijnknecht"(Jeremía25:9;43:10).Ookkoning
Davidwordtzoaangeduid.LaterwordtKores,dekoningvanhetMedo-
Perzischerijk,eveneensmet"Mijnknecht"aangeduid.Daniëlwasrecht-
streeksbetrokkenbijhetkoningschapoverdevolkeren.Hijwaseengelo-
vigeenzatmethetprobleemdathetkoningschapover Israëlnugeen
inhoudkreeg.SindsDavidenSalomobleekhetkoninkrijkeenaflopende
zaak. In 1096 voor Chr. begon de regering van Saul. Hij kwam niet uit
Juda,maaruitBenjamin.HetkoningschapvanDavidbegon40jaarlater,
inhetjaar1056.Salomowerdin1016voorChr.koning.
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Het boek Daniël opent met de belegering en eerste verovering van
Jeruzalemin606;heteerstejaarvanNebukadnézaralskoning.Jeruzalem
werdtoenonderworpen.Jojakimwerdeenvazal-koning(soortstadhou-
der van de koning van Babel). In 603 kwam Jojakim in opstand tegen
Nebukadnézar,doorgeenbelastingmeertebetalen.Deprofetenriepen
in die dagen op om zich te onderwerpen aan Babel, omdat het de wil
vanGodwas.Ditwashetgevolgvanhetongeloofvandejoden.Jojakim
kwamechterteoverlijdenenwerdopgevolgddoorJojachin(ofChonia,
Jechonia;Matthéüs1).Hijwas18jaartoenhijdetroonbesteeg.Ditwas
inhet jaar598enJeruzalemwasnogsteeds inopstand.Driemaanden
nadetroonsbestijgingvanJojachinkwamNebukadnézarvoordetweede
maalvoordepoortenvanJeruzalem.Hijbelegerdedestadennamhaar
in. Dit was de tweede verovering van Jeruzalem. Bij die gelegenheid
werdhetgrootstedeelvandejoodsebevolkingweggevoerdinballing-
schap.Eendeelvanhetvolkbleefachter.Deballingschapwasdusreeds
begonnen,terwijlernogeenjoodsenatieresteerde,waarvanZedekiaals
koningopdetroonzat.Hijwerdin598alskoningaangesteld.Ezechiël
begonteprofeteren(buitenhetland)in594vooronzejaartelling.

Jeremía trad toen als profeet in het land op. Jeremía riep opnieuw op
om zich te onderwerpen aan Nebukadnézar. Het restant van de bevol-
king negeerde Jeremia’s uitspraken en zocht liever steun bij Egypte en
Assyrië. Ook het restant van de bevolking rebelleerde tegen de koning
vanBabel.Toenhetvoorhenmoeilijkwerd,vroegenzeJeremíaomvoor
hen tot de HEERE te bidden. God zei hem echter om niet voor dit volk
tebidden,wantHijzouhenniethoren(Jeremía7:16;11:14en14:11).In
hetjaar589kwamendelegersvanBabelvoordederdemaalendestad
werdin587ingenomen.Enigemaandenlaterwerddetempelverwoest.
DeverwoestingvanJeruzalemwasdusin587vooronzejaartelling.Dit
wasnegentien jaarnadeeerstebelegeringvanJeruzalemin606voor
Chr.In606begondeperiodedieindeBijbelmethetbegrip"dienstbaar-
heid"aangeduidwordt. Israëlzoudienstbaarenonderworpenzijnaan
Nebukadnézar. In 598 begon de ballingschap (de wegvoering van de
meestejodenuitdejoodsestaat).In589(587)begondetijdvandever-
woesting.Dezeverwoestingwasreedsdoordeprofetenaangekondigd.
ZijverteldendathetlandvanIsraël70jaarbraakzouliggen,omdathet
volkindeloopvandehistorie70maalgeensabbatsjaargehoudenhad.
IndatjaarwerdookhetkoningschapvanIsraëlweggenomen.

HetboekDaniëlopentmetdegebeurtenisvanhetjaar606,namelijkde
onderwerpingaanBabel, in587voltooidwerdmetdeverwoestingvan
Jeruzalemendeverbrandingvandetempel.Deballingschapduurdemaar
63jaar.De70jarenhebbenbetrekkingopdeverwoestingvanJeruzalem

enhetbraakliggenvanhetland.Dezegebeurtenissenwerdendoorde
Heer gesanctioneerd en uitgevoerd via Zijn knecht Nebukadnézar. Op
die wijze oordeelde God rechtvaardig over een onrechtvaardig volk. In
Daniël1:1staateentijdsaanduiding:"inhetderdejaarvanhetkonink-
rijkvanJojakim,dekoningvanJuda,..."JojakimheetteeerstEljakim.Hij
regeerde van 608 - 598. Het derde jaar is 606. Hij was 25 jaar toen hij
begonmetregeren(2Koningen23:31-37;24:1-7).Hijwerdin598door
Jojachin opgevolgd, die slechts drie maanden regeerde (2 Koningen 4 :
8-17).Toen vond de tweede verovering van Jeruzalem plaats. Schatten,
vorsten, strijdbareheldenenambachtsliedenwerdenweggevoerd.Het
armevolkbleefachter.OokJojachinwerdmeegevoerdenlaterdoorde
opvolgerEvil-Merodachverhoogd(2Koningen25:27-30).Nebukadnézar
steldeJojachinsoom,Mattanja,alskoningaanennoemdehemZedekia
(2Koningen24:18).Hijwastoen21jaarenregeerdeelfjaar(van598-587).
In589begonnaaraanleidingvanhetrebellerenvanZedekiahetderde
beleg van Jeruzalem, dat duurde tot 587. In 587 werd de stad veroverd
endetempelverwoest.Alleschattenwerdenmeegenomenenhetvolk
werd in ballingschap weggevoerd. Vervolgens werd Gedalia over Juda
aangesteld(2Koningen25:22).Hijwerdechtervermoord(2Koningen25
:25).Devatenvandetempel(hethuisGods)werdeninhethuisvande
godvanNebukadnézargeplaatst.DezegodheetteBéltsazar(Daniël4 :
8).DezetempelstondinhetlandSinearendatiseengedeeltevanhet
rijkvanBabel(Genesis10:10;11:2).Hoegaathetkoningschapnuverder?
Datisinwezenhetonderwerpvandegeschiedenisseninendeprofetie-
envanDaniël.Aanhemwerdmeegedeeldhoehetverderzougaanmet
dekoninkrijkendieoverdevolkerenderaardezoudenregerenenhoeuit-
eindelijkhetkoningschapweldegelijkvooraltijdterugkeertbijhethuis
vanDavid.HetkoningschapzouovergaanopdeZoonvanDavid,Jezusde
Messias.DeHereJezuserkendeDaniëlalsprofeet.(Matthéüs24:15)

In het boek Daniël komen verhoudingsgewijs veel tijdsaanduidingen
voor (7 tijden; 2300 avonden en morgens; een tijd, tijden en een halve
tijd; 1260 en 1290 en 1335 dagen; 70 weken van jaren, drie weken der
dagen).Deze tijdsaanduidingenworden juistgegevenomeropacht te
geven,omrekening tehoudenmetde tijd.DeHere JezusverweetZijn
tijdgenotendatzedetijdvanhunbezoekingnietonderkenden(Lukas19
:42-44).Deprofetenonderzochtenwatbetreftdetijdhuneigenprofe-
tieën.(1Petrus1:9,10)

HeteerstehoofdstukvanhetboekDaniël isde inleidingvanhetboek.
Daaringaathetomgelovigendiebuitenhunlandenfamiliegeplaatst
wordenaanhethofvaneenkoningdiegeengeloofindeGodvanIsraël
had.ZijblevenechtertrouwaanhunGod.Zijatengeenvoedseldatzij
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volgenshungodsdienstigeovertuigingnietzoudenmoeteneten(Daniël
1:8).Zewerdentiendagenbeproefd."10"heeftmetbeproevingtemaken.
Zijatengeenvlees.Zijblekengezondertezijndandeandereonderdanen
vandekoning.AanDaniëlenzijndrievriendengafGodwetenschapen
verstandinalleboekenenwijsheid(Daniël1:17).Daarbijwarenookboe-
kendieniettotdeBijbelbehoorden.Dezewijsheidwaseengevolgvan
hungeloof.Hunwijsheidbleektienmaalhogerdandievandewijsgeren
vandekoning(Daniël1:20).Eentovenaarisiemand,dieinzichtheeftin
deonzienlijkedingen (dedingenachterdezienlijkedingen).Zijwisten
datereenverbandbestaattussendezienlijkeendeonzienlijkedingen.
Daniëlwerdzelfsdeoverstedertovenaarsgenoemd(Daniël4:9).Delatere
wijzenuithetoostenbehoordenooktotdesektendermagiërs.

2.   Daniël 2
Daniël2:1-49
1 InhettweedejaarnudeskoninkrijksvanNebukadnézar,

droomdeNebukadnézardromen;daarvanwerdzijngeest
verslagen,enzijnslaapwerdinhemgebroken.

2 Toenzeidedekoning,datmenroepenzoudetovenaars,
ende sterrekijkers, ende guichelaars, endeChaldeeën,
omdenkoning zijndromen tekennen tegeven; zijnu
kwamen,enstondenvoorhetaangezichtdeskonings.

3 Endekoningzeidetothen:Ikhebeendroomgedroomd;
enmijngeestisontsteldomdiendroomteweten.

4 Toen spraken de Chaldeeën, tot den koning in het
Syrisch:Okoning,leefineeuwigheid!Zeguwknechten
dendroom,zozullenwijdeuitleggingtekennengeven.

5 DekoningantwoorddeenzeidetotdeChaldeeën:Dezaak
ismijontgaan;indiengijmijdendroomenzijnuitlegging
nietbekendmaakt,gijzultinstukkengehouwenworden,
enuwhuizenzullentoteendrekhoopgemaaktworden.

6 Maar indien gijlieden den droom en zijn uitlegging te
kennengeeft, zozultgijgeschenkenengaven,engrote
eervanmijontvangen;daaromgeeftmijdendroomen
zijnuitleggingtekennen.

7 Zijantwoorddententweedenmale,enzeiden:Dekoning
zeggezijnknechtendendroom,danzullenwijdeuitleg-
gingtekennengeven.

8 De koning antwoordde en zeide: Ik weet vastelijk, dat
gijliedendentijduitkoopt,dewijlgijziet,datdezaakmij
ontgaanis.

9 Indien gijlieden mij dien droom niet te kennen geeft,
uliedervonnisisenerlei;daaromhebtgijeenleugenach-
tigenverdichtwoordvoormijtezeggenbereid,totdatde
tijdverandere;daaromzegtmijdendroom,danzalikweten,
datgijmijdeszelfsuitleggingzulttekennengeven.

10 DeChaldeeënantwoorddenvoordenkoning,enzeiden:
Er is geen mens op den aardbodem, die des konings
woordzoukunnentekennengeven;daaromisergeen
koning,groteofheerser,diezulkeenzaakbegeerdheeft
vanenigentovenaar,ofsterrekijker,ofChaldeeër.

11 Wantdezaakdiedekoningbegeert,istezwaar;eneris
niemandanders,diedezelvevoordenkoningtekennen
kangeven,dandegoden,welkerwoningbijhetvleesnietis.

12 Daaromwerd de koning toornig en zeer verbolgen, en
zeide,datmenaldewijzenteBabelzouombrengen.

13 Diewetdanginguit,endewijzenwerdengedood;men
zochtookDaniëlenzijnmetgezellen,omgedoodteworden.

14 ToenbrachtDaniël een raad enoordeel in, aanArioch,
den overste der trawanten des konings, die uitgetogen
was,omdewijzenvanBabeltedoden.

15 HijantwoorddeenzeidetotArioch,denbevelhebberdes
konings:Waaromzoudewetvan‘skoningswegezoverhaast
worden?ToengafAriochaanDaniëldezaaktekennen.

16 EnDaniël ging in, en verzocht vandenkoning, dat hij
hemeenbestemdentijdwildegeven,dathijdenkoning
deuitleggingtekennengave.

17 ToengingDaniëlnaar zijnhuis, enhij gaf de zaak zijn
metgezellen,Hananja,Misaël,enAzarjatekennen;

18 Opdat zij van den God des hemels barmhartigheden
verzochten over deze verborgenheid, dat Daniël en
zijnmetgezellenmet de overige wijzen van Babel niet
omkwamen.

19 Toenwerd aanDaniël in eennachtgezicht de verborgen-
heidgeopenbaard;toenloofdeDaniëldenGoddeshemels.

20 Daniël antwoorddeen zeide:DeNaamGods zij geloofd
vaneeuwigheidtot ineeuwigheid,wantZijnisdewijs-
heidendekracht.

21 WantHijverandertdetijdenenstonden;Hijzetdekonin-
genaf,enHijbevestigtdekoningen;Hijgeeftdenwijzen
wijsheid,enwetenschapdengenen,dieverstandhebben;

22 Hijopenbaartdiepeenverborgendingen;Hijweet,wat
inhetduisteris,wanthetlichtwoontbijHem.

23 Ikdanken ik loofU,oGodmijnervaderen!omdatGij
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mijwijsheidenkrachtgegevenhebt,enmijnubekend
gemaakthebt,watwijvanUverzochthebben,wantGij
hebtonsdeskoningszaakbekendgemaakt.

24 DaaromgingDaniëlintotArioch,diendekoninggesteld
had om de wijzen van Babel om te brengen; hij ging
henenenzeidealdustothem:BrengdewijzenvanBabel
nietom,maarbrengmijinvoordenkoning,enikzalden
koningdeuitleggingtekennengeven.

25 ToenbrachtAriochmethaastDaniëlinvoordenkoning,
enhijsprakalzotothem:Ikhebeenmanvandegevan-
kelijkweggevoerdenvanJudagevonden,diedenkoning
deuitleggingzalbekendmaken.

26 DekoningantwoorddeenzeidetotDaniël,wiensnaam
Béltsazarwas:Zijtgijmachtigmijbekendtemakenden
droom,dienikgezienheb,enzijnuitlegging?

27 Daniëlantwoorddevoordenkoning,enzeide:Deverbor-
genheid,diedekoningeist,kunnendewijzen,desterre-
kijkers,detovenaars,endewaarzeggersdenkoningniet
tekennengeven;

28 Maar er is eenGod in den hemel, Die verborgenheden
openbaart,DieheeftdenkoningNebukadnézarbekend
gemaakt,watergeschiedenzalinhetlaatstederdagen;uw
droom,endegezichtenuwshoofdsopuwleger,zijndeze:

29 Gij,okoning!opuwlegerzijnde,klommenuwgedach-
tenop,wathiernageschiedenzou;enHij,Dieverborgen
dingen openbaart, heeft u te kennen gegeven, wat er
geschiedenzal.

30 Mijnu,mij isdeverborgenheidgeopenbaard,nietdoor
wijsheid,dieinmijisbovenallelevenden;maardaarom,
opdatmendenkoningdeuitleggingzoubekendmaken,
enopdatgijdegedachtenuwshartenzoudtweten.

31 Gij, okoning! zaagt, en ziet, erwas eengrootbeeld (dit
beeld was treffelijk, en deszelfs glans was uitnemend),
staandetegenuover;enzijngedaantewasschrikkelijk.

32 Hethoofdvanditbeeldwasvangoedgoud;zijnborsten
zijnarmenvanzilver;zijnbuikenzijndijenvankoper;

33 Zijnschenkelenvanijzer;zijnvoeteneensdeelsvanijzer,
eneensdeelsvanleem.

34 Ditzaagtgij,totdatereensteenafgehouwenwerdzonder
handen,diesloegdatbeeldaanzijnvoetenvanijzeren
leem,envermaaldeze.

35 Toenwerden te zamen vermaald het ijzer, leem, koper,
zilverengoud,enzijwerdengelijkkafvandedorsvloe-

rendeszomers,endewindnamzeweg,enerwerdgeen
plaats voor dezelve gevonden; maar de steen, die het
beeldgeslagenheeft,werd tot eengrotenberg, alzodat
hijdegeheleaardevervulde.

36 Dit is de droom; zijn uitlegging nu zullen wij voor de
koningzeggen.

37 Gij,okoning!zijteenkoningderkoningen;wantdeGod
deshemelsheeftueenkoninkrijk,macht,ensterkte,en
eergegeven;

38 En overal, waar mensenkinderen wonen, heeft Hij de
beestendesveldsendevogelendeshemelsinuwhand
gegeven; en Hij heeft u gesteld tot een heerser over al
dezelve;gijzijtdatgoudenhoofd.

39 Ennauzaleenanderkoninkrijkopstaan,lagerdanhet
uwe;daarnaeenander,hetderdekoninkrijkvankoper,
hetwelkheersenzaloverdegeheleaarde.

40 Enhetvierdekoninkrijkzalhardzijn,gelijkijzer;aangezien
hetijzerallesvermaaltenverzwakt;gelijknuhetijzer,dat
zulksallesverbreekt,alzozalhetvermalenenverbreken.

41 En dat gij gezien hebt de voeten en de tenen, ten dele
vanpottenbakkersleem,entendelevanijzer,datzaleen
gedeeldkoninkrijkzijn,dochdaarzalvandesijzersvas-
tigheid in zijn, tenwelken aanzien gij gezienhebt ijzer
vermengdmetmodderigleem;

42 Endetenendervoeten, tendele ijzer,entendele leem;
datkoninkrijkzaltendelehardzijn,entendelebroos.

43 En dat gij gezien hebt ijzer vermengd met modderig
leem,zijzullenzichweldoormenselijkzaadvermengen,
maarzijzullendeeenaandenanderniethechten,gelijk
alszichijzermetleemnietvermengt.

44 DochindedagenvandiekoningenzaldeGoddeshemels
eenKoninkrijkverwekken,datindereeuwigheidnietzal
verstoordworden;endatKoninkrijkzalaangeenander
volkovergelatenworden;hetzalaldiekoninkrijkenver-
malen,entenietdoen,maarzelfzalhetinalleeeuwig-
heidbestaan.

45 Daaromhebtgijgezien,datuitdenbergeensteenzon-
derhandenafgehouwenisgeworden,diehetijzer,koper,
leem,zilverengoudvermaalde;degroteGodheeftden
koning bekend gemaakt,wat hierna geschieden zal; de
droomnuisgewis,enzijnuitleggingiszeker.

46 ToenvieldekoningNebukadnézaropzijnaangezicht,en
aanbadDaniël;enhijzeide,datmenhemmetspijsofferen
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liefelijkreukwerkeendrankofferdoenzou.
47 DekoningantwoorddeDaniëlenzeide:Het isdewaar-

heid,datuliederGodeenGoddergodenis,eneenHeere
der koningen, en Die de verborgenheden openbaart,
dewijlgijdezeverborgenheidhebtkunnenopenbaren.

48 ToenmaaktedekoningDaniëlgroot,enhijgafhemvele
grotegeschenken,enhijsteldehemtoteenheerserover
hetganselandschapvanBabel,eneenoverstederoverhe-
denoveraldewijzenvanBabel.

49 Toen verzocht Daniël van den koning; en hij stelde
Sadrach, Mesach en Abed-nego over de bediening van
hetlandschapvanBabel;maarDaniëlbleefaandepoort
deskonings.

KoningNebukadnézarwildededroommetzijnuitleggingvanzijnwijs-
gerentewetenkomen.Invers2wordendezepersonenaangeduidmetde
volgendewoorden:"tovenaars,sterrenkijkers,guichelaarsenChaldeeën".
Deze personen hielden zich bezig met bestuderen van buitenzintuige-
lijke waarnemingen. In de wereld zag men altijd tegen hen op. Voor
zover het waarzeggerij en toverij is, bevindt het zich op een zeer laag
"geestelijk"niveau.Eendroomverklarenzouvoorhennogmogelijkzijn,
maareendroomdieiemandandersgedroomdheeftvertellen,isonmo-
gelijk.Alleendegoden(Chaldeeuws:elohien)dienietbijhetvlees(=de
mensheid)wonen,kunnendit. IndeBijbelwordendemonengenoemd
diewelinvleeswonen.DegodendiedeChaldeeënbedoeldenzijnveel
hoger.Nebukadnézarvermoeddeblijkbaardatzijndroomietsmethem
persoonlijkenmetzijnrijktemakenmoesthebben,anderszouhijniet
zo’nzwarestrafaanhetnietkunnenverklarenvanzijndroomverbonden
hebben.DedroomvanNebukadnézar iséénvandemeesteenvoudige
profetieën van het boek Daniël en vormt tevens de ruggegraat van de
heleBijbelseprofetie,vanwegezijnchronologischekarakter.

DewijzenvanBabelzoudendoorArioch,debevelhebbervandekoning,
omgebrachtworden(vers14,15).Daniëlverzochtomtijdtoteenbepaald
moment ("een bestemde tijd") om de droom uit te leggen. Daniël ver-
zochtzijndriemetgezellenomsamenmethemdeGoddeshemels te
vragen naar deze verborgenheid (vers 17, 18). Het woord voor verbor-
genheid is "raza". Het Chaldeeuwse woord is "raz", dat negen maal in
Daniëlvoorkomt:inDaniël2en4.DeGoddeshemelsopenbaartdiepe
enverborgendingen(vers22,29).HijgafaanDaniëlineennachtgezicht
dezeverborgenheid tekennen.Verborgendingen: "mesathratha";dit is
afgeleidvanhetwerkwoord"sethar",datverbergenbetekent.

Het woord "verborgenheid" is een begrip in de Bijbel. Hier in Daniël 2
wordt het gebruikt in verband met de droom van Nebukadnézar. Het
woord komt echter vaker in de Schrift (met name bij Paulus) voor en
heeft derhalve een bredere betekenis. Het Griekse woord is mustèrion.
Het woord "verborgenheid" wordt in de Schrift altijd van toepassing
gebrachtopdetijdtussendeeerstekomstendewederkomstvanJezus
Christus. Dat houdt verband met de vraag hoe het koninkrijk over de
volkeren der aarde weer terugkomt bij de zoon van David. De vraag is
hoedeHeerindezewereldverheerlijktzalworden.Hetbegrip"verbor-
genheid"duidtopdetijdvanafdeopstandingvanJezusChristustotop
devolledigeopenbaringvanhetkoninkrijkopaarde.Datneemtechter
niet weg dat het in bredere zin eveneens verband kan houden met de
wijzewaarophetkoninkrijkaanIsraëlhersteldzalworden.Dedroomvan
Nebukadnézar is op zichzelf een verborgenheid. Deze droom is tevens
een beschrijving van de verborgenheid. Dat wil zeggen: het gaat over
demanier,waarophetkoninkrijkterechtkomtbijdelaatsteErfgenaam
vanDavid,deZoonvanDavid,JezusChristus.Ditblijktonderandereuit
Daniël2 :28,waargezegdwordtdatdedroomheenwijstnaargebeur-
tenissen die "in het laatste der dagen" zullen plaatsvinden. Vergelijk
Deuteronomium4:30;Jesaja2:2;Hoséa3:5enMicha4:1.

Hetbegrip"verborgenheid"draagtdeheleBijbeldoordezelfdebeteke-
nis.Daniël2spreektoverdeverborgenhedenvanhetkoninkrijkvanGod
of het koninkrijk der hemelen. De verborgen dingen zijn voor de Heer
(Deuteronomium29:29).DeverborgenheidkwamnadatIsraëlverwor-
pen was. De verborgen dingen kunnen alleen door de God des hemels
geopenbaardworden(Daniël2:28).DedroomwordtvermeldinDaniël
2:31-35.Erwaseengrootbeelddattegenoverdekoningstond.Hetwas
schrikkelijk(afschrikwekkendgroot)enbestonduitverschillendedelen:

Hoofd  van goud(Chaldeeuws=dehaw)
Borst/armen  van zilver(=kesaf)
Buik/dijen  van koper(=nechash)
Schenkels(benen)  van ijzer(=parzel(a)
Voeten  van ijzer/leem
   (=parzel(a)+chasaf/chaspa)

Hetgehelebeeldwordtvermalendooreenzonderhandenafgehouwen
steen. Het beeld werd aan de voeten geraakt. Daarna werden ook alle
anderelichaamsdelenvermalenengelijkhetkafopdedorsvloeren,dat
doordewindweggeblazenwordt.Erwerdgeenplaatsmeervoorgevon-
den.Desteenwerdtoteengroteberg,diedegeheleaardevervulde.In
Daniël2:37-45wordtdeuitleggingvandedroomgegeven.
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Hetgroteenimponerendebeelduitdezedroomlegteenverbandmet
hetBabelvanNimrod(Genesis10:8-12),waareenhogetorengebouwd
werd(Genesis11:1-9).Eentoreniseengebouwwaarvanhetopperstein
dehemelis.Hetdoelisdehemelbestormen.Ditzelfdestrevenwerddoor
Nebukadnézarbeoogd.InDaniël3wordteenbeeldopgerichtomhette
aanbidden. In Openbaring 13 staat dat een beeld zal worden opgericht
te Jeruzalem dat zelfs zal kunnen spreken. De mensheid zal voor dat
beeldmoetenbuigen.HetstrevenvanBabelisdevolkerenrondomzich
verzamelen(verenigen)entezamendehemelbestormen(eenkoninkrijk
derhemelenoprichten).Ditstrevenbestaatvandaagnogsteeds.Hetis
gerichtopdeverheerlijkingvandemens.DeBijbelkentslechtséénMens
Dieverheerlijktzoumoetenworden:deZoondesmensen,JezusChristus
(vergelijkPsalmen8enHebreeën2).

Vers37,38:Hoofd=Nebukadnézar;hijvertegenwoordigthetkoninkrijk
vanBabel.HetgaatnietomdepersoonNebukadnézar.Hij isdeperso-
nificatie van het koninkrijk van Babel, zo blijkt uit Daniël 2 : 39. Daar
staat:"...nauzaleenanderkoninkrijkopstaan,..."VóórhetrijkvanBabel
zijn nog het rijk van Egypte en Assyrië geweest. Deze rijken worden in
Openbaring 17 meegeteld. In dat geval is het rijk van Babel het derde.
Israël isuitEgypte "voortgekomen". InDaniël2wordtBabelheteerste
rijk genoemd, omdat het koningschap van het huis van David is weg-
genomen.TevensvindendevolkerenderaardehunoorspronginBabel
(Genesis 10, 11). Zelfs Israël vindt daar zijn oorsprong. Abram was een
heidenuitUrderChaldeeën.DatlaginhetzelfdegebiedalsBabel.Nade
zondvloedsteldeGodeenmenselijkeoverheidinenwerddemensheid
in 70 volkeren verdeeld. Elk volk zou zijn eigen gebied en taal hebben.
Israël behoort niet tot die zeventig volkeren. God reserveerde reeds bij
deverdelingvandevolkereneengebiedvoorhetvolkIsraël.Deverdeling
vandevolkerenduurtnogvoorttotaandekomstvanhetkoninkrijkvan
Christus. Hij zal de (gelovige) volkeren verenigen in Zijn koninkrijk. De
verdelingzalinhetKoninkrijkvanChristusongedaangemaaktworden.
DeeerstehoofdstadvaneenkoninkrijkwasBabel(Genesis10).Delaat-
stestadisBabylon(Openbaring17,18).Diestadzalvallenendanzijnde
koninkrijkenonderdemachtvanChristusgekomen.

Het beeld heeft een gouden hoofd. "Goud" heeft met koningschap en
onvergankelijkheidtemaken.Goudstaathiervoor"altijddurend". Inde
ongewijdegeschiedenisbeschouwtmenhetrijkvanNebukadnézarals
eenmodel-koninkrijk.IndesymboliekwordtBabelvoorgestelddooreen
goudengevleugeldeleeuw.

39a: Borst/armen: Eenanderkoninkrijk
39b: Buik/dijen: Hetderdekoninkrijk;heersenoverdeheleaarde
   (èretz).Hetbegrip‘aarde’staatvooreenbeperkt
   gebied;hetkantegengesteldzijnaanwater(land),
   hemel;hetkanookophetaardoppervlakwijzen.
   Overdrachtelijkbetekenthet:desamenleving,de
   "beschaafde"wereld.

40: Benen: Vierdekoninkrijk:hetishard;hetvermaalten
   verzwaktalles.

41: Voeten/tenen: Pottenbakkersleemenijzer;eengedeeldkonink-
   rijk.Hetheeftdevastigheidvanhetijzer,maar
   isvermengdmetmodderigleem(=broos).Ver-
   mengingvanmenselijkzaad;datzalniethechten.

Ookindeongewijdegeschiedeniszijndezekoninkrijkentevinden.

Beeld: Koninkrijk:

1. Goud HetBabylonischerijk(606voorChr.)

2. Zilver Het(Medo-)Perzischerijk(538voor.Chr.)indatjaar
   veroverdeDarius,deMeder,Babel.DestadBabel
   werdnietverwoest.DerivierdeEufraatwerd
   drooggelegd.Destadwerdingenomen.Darius
   zettezichopdetroon(Daniël6:1).Inencyclope-
   dieënwordtmeestalvermeld,datKoresdestad
   veroverde,viazijnlegeraanvoerderGobrias(een
   Meder).HijiszogoedalszekerdezelfdealsDarius.
   Dariusisgeennaam,maareentitel.Koresheetook
   Cyrus.Hijkwamin536voorChr.opdetrooninBabel.

3. Koper HetGriekse(Macedonische)rijk,o.l.v.Alexanderde
   Grote.Hijrichttezijnrijkopnaarhetoostentotop
   Babel.HetanderedeelvanGriekenlandhoordeniet
   totzijnrijk.Alexandersrijkbestondsinds333voor
   Chr.;bijdeslagvanIssus.ToenwerdDariusdoor
   Alexanderverslagen.Hijwildevanderuïnevan
   Babeldehoofdstadvanzijnrijkmaken.

4. IJzer HetRomeinserijk.Ditwaserindedagenvande
   HereJezusook.Hetwaszeermilitaristisch.
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Het vijfde rijk (ijzer/leem) wijst op een tien-statenbond, die in de toe-
komstzalverschijnen.InDaniël2volgthierophetrijkvandesteen;dit
ishetkoninkrijkvandeGoddeshemels. Indedagenvandiekoningen
(vanhetlaatsterijkvanijzer/leem)zaldeGoddeshemelsZijnkoninkrijk
oprichten.DitlaatsterijkligttussenhetRomeinserijkenhetkoninkrijk
van de God des hemels. Het Romeinse rijk is verleden tijd. Het rijk van
Godisnogtoekomst.Hetrijkertusseniseveneensnogtoekomst,want
hetgaatom"hetlaatstederdagen"(Daniël2:28). Indatlaatsterijkis
ietsvanhetRomeinserijkaanwezig,vanwegehetijzer.Erwordtechter
ookleemgenoemd.Leemisgeenmetaal.

IJzer en leem

Wat wordt er nu met leem bedoeld en wanneer verschijnt het? IJzer
en leem stellen niet slechts een bepaald principe voor. IJzer staat voor
het wapengeweld van het Romeinse rijk. Dit rijk zal dus voor een deel
in stand gehouden worden door militair geweld.Wapentuig vermengt
zich nooit met menselijk zaad. IJzer staat derhalve voor een bepaalde
categorievanmensenofvolkeren.Datgeldtdusookvoorhet leem.Het
leemwordthierookomschrevenalsmodderigleem(Daniël2:41,43)en
pottenbakkersleem(2:41).Leemkomtovereenmethetstofderaardbo-
dem.IndeBijbelvindenwedetegenstelling:wateren/zeeëntegenover
land.Dezeeënstaanmodelvoordevolkeren(Jesaja17:12;Openbaring17
:15).HetlandstaatmodelvoorIsraël,omdatIsraëlalseigendomvanGod
tegenoverdeoverigevolkerengesteldwordt(vergelijkDeuteronomium
28).Hetismenselijkzaaddatniettotdezeeëngerekendwordt.Eenmet
leemovereenkomendbegripinditverbandis"zand".Hetnageslachtvan
Abrahamzouzijnalshetzandderzee.EengelovigIsraël(zand)zaluitde
volkeren(zee)terugverzameldworden(Deuteronomium30).Hetzandspoelt
aanophetland.HetvolkIsraëlisonderdevolkerenverstrooidgeworden,
maarzalweerterugkeren.MethetleemwordtIsraëlbedoeld.

Omdathetlaatsterijkmetijzerverbandhoudt,mogenwenognietcon-
cluderendathetgelijkisaanhetRomeinserijk.Velenzeggendaterinde
toekomsteenhersteldRomeinsrijkzalkomen.Degedachteisweljuist,
maardeformuleringisnietcorrect.ErstaatnergensdathetRomeinse
rijkzichzalherstellen.Erkomtjuisteenanderrijk,waarinelementenvan
het Romeinse rijk vertegenwoordigd zijn. Meestal gaat men uit van 10
statendiehierdeelvanuitzullenmaken(de10tenenende10hoornen;
Daniël7;Openbaring13;17).Hetgaatomwereldrijken.Datwilzeggendat
zijhetindebewoondewereldvoorhetzeggenhebben.Bijhetlaatsterijk
gaathetomeenwereldrijk,datopgebouwdisuiteentientalgrootmach-
ten,diede restvandewereldbesturen.Dit rijkzalkenmerkenhebben

vanhetRomeinserijk,omdathetdeelsmetijzervergelekenwordt.IJzer
duidtopdehardheid(hetgeweld)vandatrijk.Dewesterselandenzijn
gebaseerdopdeprincipesvanhetRomeinserijk.Hetrechtisgebaseerd
opdatvandeRomeinen.Decultuurenfilosofiezijnvoortgekomenuit
hetRomeinserijk,diezeophaarbeurtweeraandeGrieksecultuurheeft
ontleend.DenkmaaraandeGrieksegodendiedoordeRomeinenover-
genomenwerdenenvanLatijnsenamenvoorzienwerden.

IJzerstaatvoorhardheid,vastigheid,vermalenenverzwakkenenverbre-
ken (Daniël 2 : 40). In Lukas 3 : 9 wordt het begrip "bijl" genoemd. Een
bijlisgemaaktvanijzer.Debijlligtaandewortelvandebomen.Hetis
hiereenbeeldvanhetRomeinserijkdatdejoodsenatiezouverwoesten.
De boom (de vijgeboom) werd omgekapt. Iedere ongelovige Israëliet
zouomkomen.In2Koningen6:1-7isijzereenbeeldvanIsraël.Hetijzer
(debijl)werdgebruiktomhuizentebouwen.Hetwashetgereedschap,
waarmeehetwerkgedaanwerd.Hetraaktelosvandesteelenkwamin
hetwaterterecht.Hetbouwenvandehuizeniseenbeeldvanhetmaken
vandenieuweschepping.AlsGodeennieuwescheppingmaakt,isIsraël
Zijnwerktuig.Debijl(Israël)ishetinstrumentwaarmeemetgeweldhet
koninkrijkwordtopgericht.Hetijzerkwamechterinhetwaterterecht.
Hetverlietzijnoorsprongenkwamonderdevolkerenterecht.Het(ijzer)
was geleend; zo is het vertaald. Het was verkozen, gevraagd, staat er
letterlijk,wanthet isafgeleidvanhetHebreeuwsewerkwoord"sha’al",
dat"vragen", "verkiezen"betekent.Erwerdeennieuwstukhout inhet
watergeworpen,zodathetijzerbovenkwam.Hethoutiseenbeeldvan
de Heer. Israël had haar Messias losgelaten, maar wordt later door de
HeerZelfteruggebracht.IndetoekomstzalIsraëldeanderevolkerentot
gehoorzaamheidbrengen.DanisIsraëlhetijzerdatweeraandesteelzit.
HetijzerishetinstrumentdatGodgebruiktomdevolkerenmetgeweld
teonderwerpen.DaaromkanheteenbeeldzijnvanIsraël.Hetgaatom
hetprincipedatdebijl(hetijzer)vertegenwoordigt:hetgeweld.

Wanneer iemand buiten zijn schuld iemand anders gedood had kon
hij vluchten naar de vrijstad. Daar was hij veilig tot de dood van de
hogepriester.Eenvoorbeelddaarvanisdatvaneenbijldievandesteel
losschiet.Hetgaatdaarbijomdeprofetischebetekenis. Israëlzouhaar
Messias loslaten.Hijwerddaardoorgedood.Daarommoest Israëlnaar
devrijstadvluchten.Israëlmoestnaardegemeentevluchten.Debloed-
wreker is een beeld van God. Hij is het meest naaste familielid van de
Heer.MenkanvluchtenvoordetoornvanGoddoortotgelooftekomen
enopgenomentewordenindegemeente.DanismenveiliginChristus,
zolangdeHogepriesterleeft.JezusChristusisdeHogepriesterDieeeu-
wigleeft(Psalm110;Hebreeënbrief).
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DebijlalsinstrumentinGodshandbeeldtkrachtdadiggewelduit.Denk
aandegroteverdrukkingdieover Israël,maarookoverdevolkerenzal
komen. In Daniël 2 staat ijzer voor het geweld dat in het toekomende
wereldrijkeengroterolzalspelen.Ditrijkzalbestaanuiteenconfedera-
tievantienstaten.Welkedatzullenzijnismoeilijktevorentezeggen.Het
RomeinserijkbeperktezichtotEuropa(ronddeMiddellandseZee).Het
toekomenderijkzalzichniettotEuropabeperken,omdatBabeldehoofd-
stadervanzalzijn.Dittoekomstigerijkzalenerzijdsverbandhoudenmet
geweldenmilitairemacht.HetzaldoendenkenaanhetRomeinserijk.
Deanderekantishetechterbroos(uitgebeelddoorleem).Leemhoortin
hetrijtjevandemetalennietthuis.Dewereldrijkenhoudenverbandmet
devolkerenbuitenIsraël.Omdathetleemernietbijhoort,wijsthetop
Israëldatnietbijdevolkerenhoort.HetechteIsraëlvermengtzichniet
metheidenen.Doormenselijkzaadzaleenvermengingplaatsvinden.

InRomeinen9legtdeapostelPaulusGodsplanmetIsraëluit.Debelof-
ten van God zijn gedaan aan gelovigen. De zegeningen van Abraham
gaannaardegenendienetzogelovenalsAbraham.Gelovigenzijnerf-
genamenvanAbraham.HetnatuurlijkeIsraëlistijdelijkterzijdegesteld.
Romeinen9:20,21iseencommentaaropJeremía18.Uitdezelfdeklomp
heeftGodeenvatterereeneenvatteroneregemaakt.

Romeinen9 :22Vatendes toorns toebereid tothetverderf.Godwil in
dievatenZijntoornbekendmaken.Hijoordeeltoverdezondeendemon-
streertzijntoorninenaanIsraël.Hetnatuurlijke Israël is toebereidals
eenvatdestoorns.Depottenbakkerheeftmachtomtemakenvanhet
leem, wat Hij wil. De rechtvaardigen onder de Israëlieten vallen niet
onderhetoordeel.Hetoordeelkomtweloverdenatie,maardaaromnog
nietoverelklidvandienatie.Gelovigenkunnengeredworden.Godheeft
Israëlalsvolkgemaakt,omdatHijdaarinZijntoornenmachtbekendwil
maken.

Romeinen9:23AandevatenderbarmhartigheidwilGodderijkdomvan
Zijnheerlijkheidbetonen.Devatenderbarmhartigheidhebbenbetrek-
king op zowel joden als heidenen (Romeinen 9 : 24). Ieder die gelooft,
maaktdeeluitvandevatenderbarmhartigheid.

Heteerstevatwaseenvatteronere.DitishetnatuurlijkevolkIsraël.Dat
isindetoornvanGodterechtgekomen.HetvatterereisdeGemeente,
diebestaatuitgelovigenuitdejodenendeheidenen.DeGemeenteis
eenvatterere,omdatzijbestaatuitgelovigendieeennieuweschepping
zijn in Christus. Adam werd eveneens uit de aarde gemaakt. Zelfs het
herstelvandescheppingisgemaaktuiteen"klompleem".Deschepping

vanGenesis 1 : 1wasgevallenenonderhetoordeelvanGodgekomen.
Hetherstelvandescheppingwasduseenformeringvanietsdatreeds
bestond.Tochwordtdezewerelduiteindelijkverwoest.Het isnamelijk
eenvatteronere.Godmaakteennieuweschepping.Uiteenklompleem
wordtaanvankelijkniethetdefinitievevatgemaakt.

Daniël2:44:"Indedagenvandíekoningen".Datzijndekoningenvande
tientenen.DeGoddeshemelszaleenkoninkrijkverwekken.Verwekken
is de vertaling van het werkwoord "qoem", dat "opwekken", "(doen)
opstaan" en "stellen" betekent. Dit wil zeggen dat God een koning zal
verwekken, doen opstaan. Een koninkrijk begint met een koning. Dat
vond zijn vervulling bij de opstanding van Christus. Hij is de eeuwige
KoningsindsZijnopstanding.DeHereJezuswerdgeborenmettroons-
rechten op de troon van David. Hij was daarmee nog niet de Messias
vanheteeuwigekoninkrijkvanGod.DatwachtteopZijnopstanding.De
Messiasmoesteerstlijdenenstervenomopgewekttekunnenworden.
Het koninkrijk zal in de eeuwigheid niet verstoord worden. Het moet
derhalvewelslaanopdeopgewekteMessias,wantHijleefteeuwig.De
erfenisvanJezusgingovernaarChristus,deopgestaneHeer,deeeuwig-
levende.Hetkoninkrijkzalaldieanderekoninkrijkenvermalen(Daniël2
:34,35).Desteenvermaaldenietslechtshetrijkdatdoordevoetenvan
hetbeelduitgebeeldwordt.Erstaat:"...toenwerdentezamenvermaald
hetijzer,leem,koper,zilverengoud".Allewereldrijkenwordentezamen
vermalen.Dithoudt indat inhet laatstederdagenaldiekoninkrijken
opéénofanderewijzeinhetlaatstekoninkrijkvertegenwoordigdzullen
zijn. In Daniël 7 : 12 wordt dit omschreven met deze woorden: "... want
verlengingvanlevenwashungegeventottijdenstondetoe".

Volgordevandemetalen:

2:32,33 2:35  2:38-43 2:45

beeld vermalen uitlegbeeld vermalen
goud ijzer goud ijzer
zilver leem ---- koper
koper koper koper leem
ijzer zilver ijzer zilver
ijzer/leem goud (pottenb.)leem/ijzer goud
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De steen is een beeld van het komende koninkrijk van de God des
hemelsenderhalveeenbeeldvandeKoningvandatrijk.Desteeniseen
omschrijvingvanChristus(1Korinthe10:4).Hijisdesteendesaanstoots
enderotsderergenisDietochdehoeksteenwerd(vergelijkPsalmen118
:22;Matthéüs21:42;Jesaja28:16).Degenenvoorwiedesteen(Christus)
een aanstoot was, probeerden een eigen gerechtigheid op te bouwen
(Romeinen9:31-10:3).Eeneigengerechtigheidopbouwenwordtinde
Bijbeluitgebeelddoorhetbakkenvanstenen(tichelen).Nahetvertellen
en uitleggen van de droom erkende koning Nebukadnézar dat de God
van Daniël de God der goden en de Here der koningen is. Hij maakte
Daniël groot. Daniël werd overste van de wijzen van Babel. Daarnaast
werdhijtotheerseroverhetganselandschapvanBabelaangesteld.Op
verzoekvanDaniëlwerdhetbestuurvanhet landschapvanBabelaan
Sadrach,MesechenAbed-negoovergedragen,terwijlhijzelfindenabij-
heid (de poort) van de koning bleef. De droom heeft betrekking op de
dingendiegebeuren"inhetlaatstederdagen".Dezeuitdrukkingkomt
voorindevolgendeteksten:

Deuteronomium4:30
inhetlaatstederdagen,danzultgijwederkerentotdeHEERE

Deuteronomium31:29
danzaluditkwaadinhetlaatstederdagenontmoeten

Jesaja2:2
geschiedeninhetlaatstederdagen,datdebergvanhet
huisdesHEERENzalvastgesteldzijnopdetopderbergen

Jeremía23:20 (vers24komthiermeeovereen)
DesHEERENtoornzalzichnietafwenden,totdatHijzal
hebbengedaan,entotdatHijzalhebbendaargesteldde
gedachtenZijnsharten;inhetlaatstederdagenzultgij
metverstanddaaropletten.

Jeremía48:47
Maarinhetlaatstederdagen,zalIkMoabsgevangeniswenden

Jeremía49:39
inhetlaatstederdagen,datIkElamsgevangeniswendenzal

Ezechiël38:16
inhetlaatstederdagen...zalIku(Gog)aanbrengentegen
Mijnsland.

VergelijkEzechiël38:8:naveledagen=inhetlaatstederjaren.

Daniël2:28
wat er geschieden zal in het laatste der dagen (droom van

Nebukadnézar).

Hoséa3:5
DaarnazullenzichdekinderenIsraëlsbekeren...inhet
laatstederdagen.

Micha4:1
Maarinhetlaatstederdagenzalhetgeschieden,datdebergvan
hethuisdesHeerenzalvastgesteldzijnopdetopderbergen;

2Petrus3:3
datinhetlaatstederdagenspotterskomenzullen,dienaar
huneigenbegeerlijkhedenzullenwandelen.

Handelingen2:17(geciteerduitJoël2)
indelaatstedagen,...zalIkuitstortenvanMijnGeestopalle
vlees

2Timothtéüs3:1
datindelaatstedagenontstaanzullenzwaretijden.

Hebreeën1:1
God,...heeftindezelaatstedagentotonsgesprokendoorde
Zoon.

Jakobus5:3
gijhebtschattenvergaderdindelaatstedagen.
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3.   Daniël 3

1 De koning Nebukadnézarmaakte een beeld van goud,
welks hoogte was zestig ellen, zijn breedte zes ellen; hij
richttehetopinhetdalDura,inhetlandschapvanBabel.

2 En de koningNebukadnézar zond henen, om te verza-
melen,destadhouders,deoverheden,endelandvoogden,
dewethouders,deschatmeesters,deraadsheren,deambt-
lieden,enaldeheerschappersder landschappen,datzij
komenzouden totde inwijdingvanhetbeeld,hetwelk
dekoningNebukadnézarhadopgericht.

3 Toen verzamelden zich de stadhouders, de overheden,
de landvoogden, de wethouders, de schatmeesters, de
raadsheren, de ambtlieden, en al de heerschappers der
landschappen, tot inwijding van het beeld, hetwelk de
koningNebukadnézarhadopgericht;enzijstondenvoor
hetbeeld,datNebukadnézarhadopgericht.

4 Eneenherautriepmetkracht:Menzegtuaan,gijvolken,
gijnatien,entongen!

5 Tentijdealsgijhorenzulthetgeluiddeshoorns,derpijp,
derciter,dervedel,derpsalteren,desakkoordgezangs,en
allerlei soorten vanmuziek, zo zult gijlieden nederval-
len,enaanbiddenhetgoudenbeeld,hetwelkdekoning
Nebukadnézarheeftopgericht;

6 Enwie niet nedervalt en aanbidt, die zal te dierzelfder
ureinhetmiddenvandenovendesbrandendenvuurs
geworpenworden.

7 Daaromtediertijd,alsaldievolkenhoordenhetgeluid
deshoorns,derpijp,derciter,dervedel,derpsalteren,en
allerleisoortendermuziek,allevolken,natien,entongen
nedervallende, aanbadenhet goudenbeeld,hetwelkde
koningNebukadnézarhadopgericht.

8 Daarom naderden even ter zelfder tijd Chaldeeuwse
mannen,diedeJodenopenlijkbeschuldigden;

9 ZijantwoorddenenzeidentotdenkoningNebukadnézar:
Okoning!leefindereeuwigheid!

10 Gij, okoning!hebt eenbevel gegeven, dat allemensen,
die horen zouden het geluid des hoorns, der pijp, der
citer,dervedel,derpsalteren,endesakkoordgezangs,en
allerleisoortenvanmuziek,nedervallen,enhetgouden
beeldaanbiddenzouden;

11 Enwienietnederviel,enaanbad,diezouinhetmidden
vandenovendesbrandendenvuursgeworpenworden.

12 ErzijnJoodsemannen,diegijoverdebedieningvanhet
landschap van Babel gesteld hebt, Sadrach, Mesach en
Abed-nego; dezemannenhebben, o koning! opu geen
acht gesteld; uw goden eren zij niet, en zij bidden het
goudenbeeldnietaan,hetwelkgijopgerichthebt.

13 ToenzeideNebukadnézar intoornengrimmigheid,dat
men Sadrach, Mesach en Abed-nego voorbrengen zou;
toenwerdendiemannenvoordenkoninggebracht.

14 Nebukadnézar antwoorddeen zeide tothen: Ishetmet
opzet,Sadrach,MesachenAbed-nego,datgijliedenmijn
goden niet eert, en het gouden beeld, dat ik opgericht
heb,nietaanbidt?

15 Nu dan, zo gijlieden gereed zijt, dat gij ten tijde, als gij
horenzulthetgeluiddeshoorns,derpijp,derciter,der
vedel, der psalteren, en des akkoordgezangs, en allerlei
soortdermuziek,nedervalt,enaanbidthetbeeld,datik
gemaaktheb,zoishetwel;maarzogijliedenhetnietaan-
bidt; ter zelfder ure zult gijlieden geworpenworden in
hetmiddenvandenovendesbrandendenvuurs;enwie
isdeGod,Dieuliedenuitmijnhandenverlossenzou?

16 Sadrach,Mesach enAbed-nego antwoordden en zeiden
totdenkoningNebukadnézar:Wijhebbennietnodigu
opdezezaakteantwoorden.

17 Zalhetzozijn,onzeGod,Dienwijeren,ismachtigonste
verlossenuitdenovendesbrandendenvuurs,enHijzal
onsuituwhand,okoning!verlossen.

18 Maar zoniet,u zijbekend,okoning!datwijuwgoden
niet zullen eren, noch het gouden beeld, dat gij hebt
opgericht,zullenaanbidden.

19 Toen werd Nebukadnézar vol grimmigheid, en de
gedaante zijns aangezichts veranderde tegen Sadrach,
MesachenAbed-nego;hijantwoorddeenzeide,datmen
denovenzevenmaalmeerheetzoumakendanmendien
pleegtheettemaken.

20 Entotdesterkstemannenvankracht,dieinzijnheirwaren,
zeide hij, dat zij Sadrach,Mesach enAbed-nego binden
zouden,omtewerpenindenovendesbrandendenvuurs.

21 Toenwerdendiemannengebondeninhunmantels,hun
broeken,enhunhoeden,enhunandereklederen,enzij
wierpenheninhetmiddenvandenovendesbranden-
denvuurs.

22 Daaromdan,dewijlhetwoorddeskoningsaandreef,en
deovenzeerheetwas,zohebbendevonkendesvuursdie



mannen,dieSadrach,MesachenAbed-negoopgeheven
hadden,gedood.

23 Maaralsdiedriemannen,Sadrach,MesachenAbed-nego,
in het midden van den oven des brandenden vuurs,
gebondenzijnde,gevallenwaren,

24 ToenontzettezichdekoningNebukadnézar,enhijstond
opinderhaast,antwoorddeenzeidetotzijnraadsheren:
Hebbenwijnietdriemanneninhetmiddendesvuurs,
gebondenzijnde,geworpen?Zijantwoorddenenzeiden
totdenkoning:Hetisgewis,okoning!

25 Hij antwoordde en zeide: Ziet, ik zie vier mannen, los
wandelendeinhetmiddendesvuurs,enerisgeenver-
derf aanhen; ende gedaantedes vierden is gelijk eens
zoonsdergoden.

26 Toen naderdeNebukadnézar tot de deur van den oven
desbrandendenvuurs,antwoorddeensprak:GijSadrach,
Mesach en Abed-nego, gij knechten des allerhoogsten
Gods!gaatuitenkomthier!ToengingenSadrach,Mesach
enAbed-negouithetmiddendesvuurs.

27 Toen vergaderden de stadhouders, de overheden, en de
landvoogden, ende raadsherendeskonings, dezeman-
nenbeziende, omdathet vuur overhun lichamenniet
geheersthad,endathethaarhunshoofdsnietverbrand
was,enhunmantelsnietveranderdwaren,ja,datdereuk
desvuursdaardoornietgegaanwas.

28 Nebukadnézar antwoordde en zeide: Geloofd zij de
Godvan Sadrach,Mesach enAbed-nego,Die Zijn engel
gezonden, en Zijn knechten verlost heeft, die op Hem
vertrouwdhebben,endeskoningswoordveranderd,en
hun lichamen overgegeven hebben, opdat zij geen god
eerdennochaanbaden,danhunGod.

29 Daaromwordtvanmijeenbevelgegeven,datallevolk,
natie en tong, die lastering spreekt tegen denGod van
Sadrach, Mesach en Abed-nego, in stukken gehouwen
worde,enzijnhuistoteendrekhoopgesteldworde;want
erisgeenanderGod,Diealzoverlossenkan.

30 Toenmaaktedekoning Sadrach,Mesach enAbed-nego
voorspoediginhetlandschapvanBabel.

Daniël 3 was een historische gebeurtenis. In Daniël 2 stond de droom
vandekoningcentraal.Eriseenbepaaldeovereenkomst.Indedroomis
sprakevaneenbeeld,waarvanhetgoudenhoofd(=hetbegin)metBabel

temakenheeft.Inhoofdstuk3isopnieuweenbeelddatinopdrachtvan
dekoninggemaaktwerd.Hetbeeldisgeheelvangoud.Deafmetingvan
éénelkomtovereenmetcirca50cm.Danisdehoogte±30meterende
breedte±3meter.Ditgeeftdeverhouding1:10.Indieverhoudingkan
het moeilijk een menselijke voorstelling zijn. Het beeld wordt gemar-
keerddoorhetgetal6.HetiseenverwijzingnaarOpenbaring13.Indat
hoofdstuk is sprake van het beeld van het beest (uit de zee). Daarbij
speelt het getal 666 een belangrijke rol. Openbaring 13 : 18: Het getal
vanhetbeestishetgetalvaneenmens.Hoewelhetnietzekerisdathet
beeldeenmenselijkegedaanteisgeweest,wordtdoorhetbeeldwelde
mensvoorgesteld.Dathoudtverbandmethetgetal6.Hetgetal6isde
uitbeeldingvandemens(vergelijkdescheppingvanAdamopdezesde
dag: Genesis 1 : 26, 31). De mens (Adam) had de opdracht om de aarde
totGodterugtebrengen.Hijwerd indehofgeplaatstomdeaardete
onderwerpen.HijwasdeverbindendeschakeltussenGodendegevallen
schepping.Hetgetal6staatvooralleswatdemensdoetofbereikt.Het
kanookeennegatievebetekenishebben.Indezesdebedelingkomtde
ZoondesmensenomZijnkoninkrijkopterichten.Dezesdedagvande
weekbrengteenverbindingtotstandmetdevoorgaandevijfdagenen
dezevendedag,desabbat.Dezesdedaglooptalshetwaredoor inde
zevende.Diebegintalopdevrijdagavond(deavondvandezesdedag).De
rust(hetMessiaanserijk,desabbat)voorIsraëlbegintaltijdensdezesde
bedeling.Eennormaledagbegintbijzonsopgang.Desabbat isdaarop
eenuitzondering.DeverbindingtussenGodenscheppingisdoorJezus
Christus(delaatsteAdam,deZoondesmensen)totstandgebracht.

Het getal 6 komt overeen de zesde Hebreeuwse letter: de waw (f ) De
betekenis ervan is "haak". Er wordt een verbinding tot stand gebracht.
Alleswatmeteen6gemarkeerdwordt,brengtverbindingtotstand.Het
isinhoogsteinstantievantoepassingopdeSchepperendeschepping.
Hetgetal6isniethetgetalvandesatan.Wanneerechterdemensopzijn
eigenhoog(s)tepuntkomt,culmineertdateveneensinhetgetal666.Dit
isde6opdrieniveaus,namelijkindeeenheden,tientallenenhonderdtal-
len.Hijwordtechternooiteen7.Christusiszowelde6alsde7,maarook
de8(opalleniveaus).HetbeeldinDaniël3iseenvoorstellingvanhet-
geendemenswil,denktendoet.Daarnaastisheteenopgerichtteken,
een fallus-symbool. Dat wijst op de vruchtbaarheid of de potentie, die
indemenszelfaanwezigisenzichnaarbuitentoeuit.Hetbeeldstond
inhetdalDura.Durahoudtverbandmethetwoord"door"(=geslacht),
hetgeenookopdevoortplantingenvruchtbaarheidwijst.HetdalDura
lagzo’n20kmtenzuidoostenvandestadBabel.Demachthebbersinhet
rijkvanBabelwerdenuitgenodigdomtotdeinwijdingvanhetbeeldte
komen.Dezemachthebbersvertegenwoordigdendevolkeren,natiënen
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tongeninhetrijkvanNebukadnézar(Daniël3:4).Inwijding=chanoekah
(afgeleidvanhetwerkwoord"chanag").HetfeitdatSadrach,Mesachen
Abed-nego in de brandende oven geworpen werden, wordt wel eens
gezienalseenuitbeeldingvandeGemeentediedoordegroteverdruk-
kingzalgaan.Datisechteronjuist,omdatderechtstreeksebeschrijving
daarvanandersvermeldt.Godzaldegelovigenverlossenuitdeureder
verzoekingdieoverdegeheleaardekomenzal(Openbaring3:10).

HetgaateromdatGodmachtig isomteverlossen.Datkanhijopver-
schillende manieren doen. Er zullen inderdaad gelovigen zijn die in de
verdrukkingterechtkomenenbehoudenworden.Erzullenookgelovigen
zijn,dievoordathetbeeldindetoekomstopgerichtzalworden,reedsin
veiligheidgebrachtzijn.Tevenszullenergelovigenzijndieindeverdruk-
king omkomen. Zij worden later weer levendgemaakt/opgewekt. Het
Chaldeeuwse woord voor "oven" in Daniël 3 is "attoen". Het wordt tien-
maalinDaniël3genoemd.MetdezelfdeletterswordthetHebreeuwse
woord"athoon"geschreven,dat"ezelin"betekent.Beidewoordenbeel-
den"verdrukking"uit.Eenezelingaatgebuktonderdelastenophaarrug.
Eenvurigeovenbrengtverdrukkingvoordegenedieeringeworpenwordt.
In Genesis 19 : 28 staat dat Sodom geworden is "gelijk de rook eens
ovens". Dit was het gevolg van de zwavel en het vuur dat God over
SodomenGomorradeedkomen.DerechtvaardigeLotwerdvoorhetoor-
deeloverSodomgewaarschuwdenbewaard.Hierstaathetwoord"kiws-
han", dat komt van "kawash" (= onderwerpen). Dit woord komt ook in
Exodus9:8,10voor(zesdeplaag:zwerenn.a.v.deasuitdeoven;oordeel
vanGodoverdeongelovigeenhardnekkigefaraoenzijnEgyptenaren).
Het woord komt eveneens in Exodus 19 : 18 voor. De berg Sinaï rookte,
omdatdeHEEREdaaropneerkwaminvuur.Erwasrookalsderookvan
eenoven.GodgafdewetaanIsraël.Deovenishiereenbeeldvanhet
oordeelvanGod.Dewetveroordeeltdemens(kennisderzonde;bedie-
ningdesdoods).DewetspreektoverhetoordeelvanGod;bijvoorbeeld
indeoffers,diegebrachtwerdenomverzoeningtedoen;datwilzeggen
omaanhetoordeelteontkomen.LotwerdvoorhetoordeeloverSodom
gewaarschuwdenbewaard.

Algemeen gezegd, staat het begrip "oven" model voor het oordeel van
God.InhetboekDaniëlgaathetomdevolkeren.DeoveninDaniël3is
derhalveeenbeeldvanhetoordeeloverdevolkeren;ditinverbandmet
devestigingvanhetkoninkrijkvanGodindewereld.Hierbijspeelthet
volkIsraëlookeenrol.DedriegelovigevriendenvanDaniëlkomeninhet
oordeelterecht,maarwordenernietdooraangetast.Hetgaathierover
gelovigendietijdenshetoordeelopaardezijn.Hetgaathierdusniétom
gelovigendievoorhetnaderendeoordeelbewaard(weggerukt)worden.

Sadrach,MesachenAbed-negozijnjoodsemannen.Hetgaathieromde
verhoudingtussenChaldeeuwsemannenengelovigejodendieonderde
heerschappijvandeBabyloniërsleven.

In het boek Openbaring wordt over de strijd tussen Babel en de joden
gesproken. Openbaring 13 handelt over twee beesten: het beest uit de
zee (13 : 1) en het beest uit de aarde (13 : 11). Het beest uit de zee is de
vorst, die over een nu nog toekomstig wereldrijk zal regeren. Hij zal
over de volkeren der aarde heersen, want het begrip "zee" staat voor
"volk(eren)".DepersoonzalzijnzetelinBabel(Babylon)hebben.Babylon
isdanookdelaatstestaddieonderGodsoordeelzalvallen.Hetbeestuit
deaarde(ofuithetland)iseenmachthebberinJeruzalem.Aarde/land
staattegenoverzeezoalsIsraëlstaattegenoverdevolkeren.Beidebees-
tenwerkennauwsamen.Hetbeestuitdezeeheeftzijnmachtvande
satanontvangen(Openbaring13:4).Hetbeestuithetlandlijktophet
Lam (Christus), maar spreekt als de draak. De vorst te Jeruzalem zorgt
ervoor,datdejodendevorstvanBabelaanbidden(Openbaring13:12).In
Daniël3gaathetimmersookomhetaanbiddenvaneenbeeld,datdoor
Nebukadnézaropgerichtis.MenmoetbuigenvoordekoningvanBabel.

DevorstteJeruzalemdoetzelfstekenen(Openbaring13:14).Hijgebruikt
diemachtomtewijzenopdevorstteBabel,zodatmeneenbeeldvoor
hemgaatmaken.InOpenbaring13:15staatdathetbeeldvanhetbeest
eengeest (adem)krijgt (d.i.eenbeeldvan"leven").Hetbeeldkomt tot
leven en kan spreken. Die het niet aanbidden zullen gedood worden.
Er wordt een merkteken gegeven waarmee ieder kan deelnemen aan
het economische systeem, maar daarmee tegelijk onderworpen is
(Openbaring13:16,17).Degenendienietgeschrevenzijninhetboekdes
levensdesLams,zullenhetbeest(enzijnbeeld)aanbidden(Openbaring
13 : 8). In Openbaring 13 : 18 wordt opgeroepen om het getal van het
beestteberekenen.Hetishetgetalvaneenmens;zijngetalis666.Inde
eindtijdzalereenwereldrijkbestaan,waarineensamenwerkingbestaat
tussendevorstvanBabelendevorstteJeruzalem.Ditishetzelfdealshet
laatsterijkuitdedroomvanDaniël2,dateenvermengingwasvanijzer
enmodderig leem.Degenen,dienietwillenbuigenvoorhetbeeldvan
hetbeest,zullengedoodworden(Openbaring13:15).Ditishetzelfdeals
hetvalleninhetvuurvandeoveninDaniël3.Menzalditoordeelonder-
gaan,wanneermenhetbeeldnietaanbidt.InDaniël3heefthetoordeel
betrekkingopjoodsemannen.Zijwarenbelastmetdeheerschappijover
hetlandschapvanBabel.Hetjoodsevolkisinwezenbestemdomover
de andere volkeren te regeren (Deuteronomium 28), onder leiding van
deZoonvanDavid (JezusChristus).Dat ismogelijkopvoorwaardevan
geloof.Degenendiehunknieënvoorhetbeeldnietzullenbuigen,zul-
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len weliswaar in het oordeel komen, maar bewaard worden (zoals Elia
bewaardwerd).ZozullendegelovigeIsraëlietenopeenplaatsbewaard
wordendiehaardoorGodbereidwerd(Openbaring12:6),namelijkPetra
ofSelainEdom(inhettegenwoordigeJordanië).

DedriejoodsegelovigenwordendoorGodbewaard,dwarsdoorhetoor-
deelheen.ReddinggebeurtindeBijbelnietaltijdopdezelfdewijze:

Gelovigendievóórdatdeverdrukkingkomt,geredworden:
LotenzijndochtersuitSodomenGomorra(Genesis19).
Noachendezijnenindeark(Genesis6-8).
GelovigenvandeGemeente(Openbaring3:10).
GelovigenuitIsraël,nadeopnamevandeGemeente(Openbaring12:6).

Gelovigen,diedoordeverdrukkingheengeredworden.
Daniël(leeuwenkuil:Daniël6)enzijndrievrienden(oven:Daniël3).
Petrusuitdegevangenis(Handelingen12).
Paulus,o.a.toenhijgestenigdwerd(Handelingen14:19;2Korinthe11).

Gelovigendienietgeredwerden,toendeverdrukkingkwam:
Nabothwerdvermoord(1Koningen21).
JohannesdeDoperwerdonthoofd(Matthéüs14).
Stefanuswerdgestenigd(Handelingen7:59).
Jakobuswerdmethetzwaardgedood(Handelingen12:1,2).
Gelovigendiehetmerktekenvanhetbeestniethebben(Openbaring20:4).

4.   Daniël 4
Daniël4:1-37
1 De koning Nebukadnézar aan alle volken, natien en

tongen,dieopdengansenaardbodemwonen:uwvrede
wordevermenigvuldigd!

2 Hetbehaagtmijteverkondigendetekenenenwonderen,
diedeallerhoogsteGodaanmijgedaanheeft.

3 HoegrootzijnZijntekenen!enhoemachtigZijnwonde-
ren!ZijnRijkiseeneeuwigRijk,enZijnheerschappij is
vangeslachttotgeslacht.

4 Ik,Nebukadnézar,gerustzijndeinmijnhuis,eninmijn
paleisgroenende,

5 Zageendroom,diemijvervaarde,endegedachten,dieik
opmijnbedhad,endegezichtenmijnshoofdsberoer-
denmij.

6 Daaromisereenbevelvanmijgesteld,datmenvoormij
zou inbrengen al dewijzen van Babel, opdat zijmij de
uitleggingvandiendroomzoudenbekendmaken.

7 Toen kwamen in de tovenaars, de sterrekijkers, de
Chaldeeënendewaarzeggers;enikzeidedendroomvoor
hen;maarzijmaaktenmijzijnuitleggingnietbekend;

8 TotdattenlaatsteDaniëlvoormijinkwam,wiensnaam
Béltsazar is,naardennaammijnsgods, inwienookde
geestderheiligegodenis;enikverteldedendroomvoor
hem,zeggende:

9 Béltsazar,gijoverstedertovenaars!dewijlikweet,datde
geestderheiligegodeninuis,zozegdegezichtenmijns
drooms,dienikgezienheb,tewetenzijnuitlegging.

10 Degezichtennumijnshoofdsopmijnlegerwarendeze:
Ikzag,enziet,erwaseenboominhetmiddenderaarde,
enzijnhoogtewasgroot.

11 Deboomwerdgrootensterk;enzijnhoogtereikteaan
denhemel,enhijwerdgezientotaanheteindederganse
aarde;

12 Zijnloofwasschoon,enzijnvruchtenvele,enerwasspij-
zeaandenzelvevoorallen;onderhemvondhetgedierte
desveldsschaduw,endevogelendeshemelswoondenin
haartakken,enallevleeswerddaarvangevoed.

13 Ikzagverderindegezichtenmijnshoofds,opmijnleger;
enziet,eenwachter,namelijkeenheilige,kwamafvan
denhemel,

14 Roepende met kracht, en aldus zeggende: Houwt dien
boomaf, enkapt zijn takkenaf; stroopt zijn loof af, en
verstrooit zijn vruchten, dat de dieren van onder hem
wegzwerven,endevogelenvanzijntakken;

15 Dochlaatdenstammetzijnwortelenindeaarde,enmet
eenijzerenenkoperenbandinhettederegrasdesvelds;
enlaathemindedauwdeshemelsnatgemaaktworden,
enzijndeelzijmethetgedierteinhetkruidderaarde.

16 Zijn hartworde veranderd, dat het geensmensen hart
meer zij, en hemworde eens beesten hart gegeven, en
laatzeventijdenoverhemvoorbijgaan.

17 Dezezaakisinhetbesluitderwachters,endezebegeerte
is inhetwoordderheiligen;opdatde levendenbeken-
nen, dat de Allerhoogste heerschappij heeft over de
koninkrijkendermensen,engeeftzeaanwienHijwil,
ja,zetdaaroverdenlaagsteonderdemensen.

18 Dezen droom heb ik, koning Nebukadnézar gezien; gij
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nu, Béltsazar! zeg de uitlegging van dien, dewijl als de
wijzenmijnskoninkrijksmijdeuitleggingniethebben
kunnen bekend maken; maar gij kunt wel, dewijl de
geestderheiligegodeninuis.

19 ToenontzettezichDaniël,wiensnaamBéltsazaris,bijeen
uur lang, en zijn gedachtenberoerdenhem.Dekoning
antwoorddeenzeide:Béltsazar! laatudedroomenzijn
uitleggingnietberoeren.Béltsazarantwoorddeenzeide:
Mijnheer!dedroomwedervareuwhateren,enzijnuitleg-
ginguwwederpartijders!

20 Deboom,diengijgezienhebt,diegrootensterkgewor-
denwas,enwienshoogtetotaandenhemelreikte,endie
overhetganseaardrijkgezienwerd;

21 Enwiensloofschoon,enwiensvruchtenvelewaren,en
waarspijzeaanwasvoorallen,onderwienhetgedierte
des velds woonde, en in wiens takken de vogelen des
hemelsnestelden;

22 Dat zijt gij, o koning! die groot en sterk zijt geworden;
wantuwgrootheidiszogewassen,datzijreiktaanden
hemel,enuwheerschappijaanheteindedesaardrijks.

23 Dat nu de koning, een wachter, namelijk een hei-
lige gezienheeft, vandenhemel afkomende, die zeide:
Houwtdezenboomaf, enverderfthem;doch laat den
stammetzijnwortelenindeaarde,enmeteenijzerenen
koperenbandinhettederegrasdesvelds,enindedauw
deshemelsnatgemaaktworden,endatzijndeelzijmet
het gedierte des velds, totdat er zeven tijden over hem
voorbijgaan;

24 Dit is de beduiding, o koning! en dit is een besluit des
Allerhoogsten, hetwelk over mijn heer, den koning
komenzal:

25 Teweten,men zal u van demensen verstoten, enmet
hetgediertedesveldszaluwwoningzijn,enmenzalu
hetkruid,alsdenossen,tesmakengeven;engijzultvan
dendauwdeshemelsnatgemaaktworden,enerzullen
zeventijdenoveruvoorbijgaan,totdatgijbekent,datde
Allerhoogsteheerschappijheeftoverdekoninkrijkender
mensen,engeeftze,wienHijwil.

26 Daterookgezegdis,datmendenstammetdewortelen
vandienboomlatenzou;uwkoninkrijkzalubestendig
zijn,nadatgijzultbekendhebben,datdeHemelheerst.

27 Daarom, o koning! laatmijn raad u behagen, en breek
uw zonden af door gerechtigheid, en uw ongerechtig-

heid door genade te bewijzen aan de ellendigen, of er
verlengingvanuwvredemochtwezen.

28 DitallesoverkwamdenkoningNebukadnézar.
29 Want ophet eindevan twaalfmaanden, toenhijophet

koninklijkpaleisvanBabelwandelde,
30 Sprakdekoning,enzeide:IsditniethetgroteBabel,dat

ik gebouwd heb tot een huis des koninkrijks, door de
sterktemijnermacht,entereremijnerheerlijkheid!

31 Ditwoordnog zijnde indeskoningsmond,viel er een
stemuit den hemel: U, o koningNebukadnézar!wordt
gezegd:Hetkoninkrijkisvanugegaan.

32 Enmenzaluvandemensenverstoten, enuwwoning
zalbijdebeestendesveldszijn;menzalugrastesmaken
geven, als den ossen, en er zullen zeven tijden over u
voorbijgaan, totdat gij bekent, dat deAllerhoogste over
de koninkrijkendermensenheerschappij heeft, en dat
Hijzegeeft,aanwienHijwil.

33 Ter zelfder ure werd dat woord volbracht over
Nebukadnézar,want hijwerd uit demensen verstoten,
enhijatgrasalsdeossen,enzijnlichaamwerdvanden
dauwdeshemelsnatgemaakt, totdatzijnhaarwiesals
derarendenvederen,enzijnnagelenalsdervogelen.

34 Ten einde dezer dagen nu, hief ik, Nebukadnézar,mijn
ogenop tenhemel,wantmijnverstandkwamweer in
mij;enikloofdedenAllerhoogste,enikpreesenverheer-
lijktedenEeuwiglevende,omdatZijnheerschappijiseen
eeuwigeheerschappij,enZijnKoninkrijkisvangeslacht
totgeslacht;

35 Enalde inwonersderaardezijnalsnietsgeacht,enHij
doetnaarZijnwilmethetheirdeshemelsende inwo-
nersderaarde,enerisniemand,dieZijnhandafslaan,of
totHemzeggenkan:WatdoetGij?

36 Ter zelfder tijd kwammijn verstandweder inmij; ook
kwamdeheerlijkheidmijnskoninkrijks,mijnmajesteit
enmijnglanswederopmij;enmijnraadsherenenmijn
geweldigenzochtenmij, en ikwerd inmijnkoninkrijk
bevestigd;enmijwerdgroterheerlijkheidtoegevoegd.

37 Nuprijsik,Nebukadnézar,enverhoog,enverheerlijkden
Koningdeshemels, omdat al Zijnwerkenwaarheid, en
Zijnpadengerichtenzijn;enHijismachtigtevernederen
degenen,dieinhoogmoedwandelen.
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Daniël 4 : 1-3 In vers 2 staat: De allerhoogste God heeft tekenen en
(= namelijk) wonderen aan (= met) mij (= Nebukadnézar) gedaan.
Nebukadnézar erkent God. Hij zegt: "Zijn rijk is een eeuwig rijk en Zijn
heerschappijisvangeslachttotgeslacht."

Daniël4 :4-9Nebukadnézarzageendroom.Hetzijndegezichtenvan
zijndroom(4:9)ofteweldegedachtenengezichtenvanzijnhoofd(4:5).
Aldewijzen(chagiem)vanBabelwordengeroepen.Dezewijzenzijnde
tovenaars,sterrenkijkers,Chaldeeënenwaarzeggers(4:7).Zijkunnende
droomvandekoningechternietuitleggen.TenlaatstekwamDaniël.Zijn
naambetekent: "mijnrechter isGod".HijheetookBéltsazar;genoemd
naardegodvandekoning.Dezenaamlijktopdievandelaterekoning
Béltsazar(Daniël5:1),echterdeteethontbreektindelaatstgenoemde
naam.InDaniëlisdegeest(ruach)vandeheiligegoden(God).Hijisde
overstevandetovenaars.HetChaldeeuwsewoordvoorverborgenheidis
"raz";weherkennenhetnoginonswoord"raadsel".

Daniël4:10Indedroomzietdekoningeenboomstaaninhetmidden
deraarde."Aarde"ishetwoord"èretz".Hetkanook"land"betekenen;als
tegenstelling van "water". Het kan "aarde" betekenen als tegenstelling
van"hemel".Deaardeheeftgeenbetrekkingopeenplaneet.Hetwoord
"eretz"staatvooreenbeperktgebiedmeteengrens.IndeBijbelzijnde
zeeëndebegrenzing.Verderkanhetwoord“èretz”ookbetrekkingheb-
benopeenstukland(grond).

Daniël4:11,12Deboomreikteaandehemel.Datisopzichnietsvreemds,
wantallebomenstaaninde("eerste")hemel.Deopmerkingheefteen
betekenis.HetiseenverwijzingnaardetorenbouwvanBabel(Genesis11).De
topvandetorenreikteindehemel.Ditiseenuitbeeldingvanhetmense-
lijkestrevenomalsGodtezijn.Deboomwordtinverbandgebrachtmet
dehemel.Dehemelhoudtverbandmetdeheerschappijoverdeaarde,
omdatdieheerschappijgeachtwordtuittegaanvanuitdehemel(God,
desatan).Zoweldetorenalsdeboomweerspiegeleneenontwikkeling
vanuitdeaardenaardehemeltoe.DatishétkenmerkvanBabel.

Daniël4:13,14Nebukadnézarzageenwachter,namelijkeenheiligevan
dehemelafkomen.Hetwoordvoor"wachter"is"ier".Hetisafgeleidvanhet
werkwoord"oer",dat"(op)waken"/"ontwaken"betekent(o.a.Psalmen7
:7;59:5);hetkanook"opwekken"/"verwekken"betekenen,indezinvan
"aanwakkeren"(o.a.Jeremía6 :22;Daniël11 :2,25).Eenwachterwaakt,
iswaakzaam.Hijistevenseenheilige(onderscheidtzichvanderestvan
de wereld). De boom werd afgehouwen en vernietigd. Alleen de stam
metzijnwortelenbleefover.Erwerdeenijzerenenkoperenbandomde

stronkgedaanomdieheel tehouden.Normaal ishetzodateenover-
blijvendestamopenbarst(vergelijkdeknotwilg).Destamwerddoorde
dauwdeshemelsnatgemaaktenstondtemiddenvanhetgrasdesvelds.
Ditbetekentdatdestamnietveelhogerdanhetgraswas.

Daniël4 : 15Deboom,diehoogwas,enbeschermingenvoedselbood,
isverlaagdtothetniveauvanhetgras.Hetzelfdeprincipevanbescher-
mingwordtuitgebeeldindegelijkenisvanhetmosterdzaad.Grasstaat
in de Bijbel voor vergankelijkheid, voor het kortstondige leven van de
natuurlijkemens(Psalmen103:15enJesaja40:6-8).Hetstaatookvoor
verdorring(Psalmen102:5,12;Jesaja42:15).Grasistalrijkenduidtopde
veelheidvandemens.Hetishardnekkigenwijstdaaromopdewerking
vandezonde.Grasstaatdusvoordenatuurlijkemens,dezondaar,die
eenkortstondiglevenheeft.Eenboomiseenuitbeeldingvandemens,dieeen
bepaaldemachtbezit(Psalmen1:1-3;Matthéüs3:10;7:17-19;12:33);ver-
gelijkdeafgehouwenboom(tronk)vanIsaï(devadervanDavid),waaruit
eenrijsjevoortkwam.HetbetekentdathetkoningshuisvanDavidafge-
snedenwerd,maaropnieuwvruchtzoudragen(doordeopstandingvan
deZoonvanDavid:Christus).Eenboomkanookstaanvoorkoningschap.
DeboomuitPsalm1isonderdeelvandenieuweschepping.InOpenbaring
draagtdeboom(deslevens)voortdurendvrucht(Openbaring22:2).

Daniël4:16-18Deboomiseenvoorstellingvaneenmens,zoalsblijktuit
deomschrijvingvanDaniël4:16.Demens(machthebber)wordtterug-
gebrachttothetniveauvaneenbeest(=iemand,dieaanmachtonder-
worpenis).Demens(Adam)isgesteldomheerschappijtehebbenover
dedieren.Deregerendepositievandemenswordtvernederdtotdievan
eenonderdaan.Ditzalplaatshebbengedurendezeventijden.Hetiseen
tijdelijkezaak.Wachtersenheiligen:dezewoordenstaannuinhetmeer-
voud(ookinhetHebreeuws).Zijhebbendezezaakbesloten.Eénvandie
heiligewachtersdeeltmee,datdeboomomgehaktzalworden.

Daniël4:19-25Daniëlmoestdedroomuitleggen.Hijwenstedebeteke-
nisvandedroomaandevijandenvandekoningtoe.Invers20en21her-
haaldeDaniëldeeigenschappenvandeboom.Alleswatopaardeleefde,
deeldeindezegeningenvandieboom.Devruchtenwarenbestemdvoor
de gehele aarde. De boom is volgens vers 22 uitbeelding van koning
Nebukadnézar. De hele aarde was hem onderworpen. Zijn macht reikt
totaandehemel.Alleenindehemelwarenernoghogeremachtendan
Nebukadnézar;opaardeniet.DeallerhoogstemachtisdievanGod.De
hoogstemachtopaardeberusttebijNebukadnézar.InDaniël4:23wordt
vers14samengevat:"Houwtdieboomafenverderfthem".Daniël4:25geeft
debetekenisvanhetomhakkenvandeboomvoorNebukadnézarzelf.
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Daniël4:26-28Hetkoninkrijkzalnadezeventijdenvoorhembestendig
zijn.DedroomwordtalleentoegepastopdepersoonvanNebukadnézar.
DehemelheerstwilzeggendatdeAllerhoogsteDieindehemelwoont,
heerst.GodhadNebukadnézarverheventotdemachtigstekoningvan
de aarde. Daarom had hij niet het recht om te zeggen: "Is dit niet het
groteBabel,datíkgebouwdheb..."Godgeeftdekoninkrijkenderaarde
aanwieHijwil(Daniël4:17).IndeBijbelkomtnaarvorendatdesatan
dewereldregeert.Hijwordtdeoverstevandezewereld(Johannes12:31;
14:30en16:11)endegoddezereeuw(2Korinthe4:4)genoemd.Zieook
Éfeze2:2(deoverstevandemachtderlucht).Wevindendepositievan
deduivelbeschrevenin:

Lukas4:5,6
5 EnalsHemdeduivelgeleidhadopeenhogenberg,toon-

dehijHemaldekoninkrijkenderwereldineenogenblik
tijds.

6 EndeduivelzeidetotHem:IkzalUaldezemachtende
heerlijkheidderzelverkoninkrijken geven;want zij ismij
overgegeven,enikgeefzewienikookwil.

God heeft de macht over de koninkrijken der aarde overgegeven aan
de cherub die later de satan (= de tegenstander) werd (Ezechiël 28).
GodgeeftdekoninkrijkenderaardeaanwieHijwil.Dat iseigenlijkde
enigeinvloedvanGodopdegangvanzakenindezewereld.Hijbemoeit
Zichnietrechtstreeksmetdekoninkrijkenofdemensheidopdeaarde.
Hij verkiest iemand en stelt hem verantwoordelijk. In de praktijk blijkt
datzo iemanddaarnietsvan terechtbrengt.GodheeftNebukadnézar
aangesteld("Mijnknecht"),maardatwilnietzeggendatGodhemook
daadwerkelijkleidtinzijnregering.InIsraëlwashethuisvanDavidaan-
gewezentotkoningschap.Godhadookheterfrechtindewetgeregeld.
Daarmee was elke koning uit het huis van David volgens de wet door
Godaangesteld.DemeestenwarenechterontrouwaanGod.Godnam
het koninkrijk van Israël weg en gaf het aan Nebukadnézar van Babel.
DatmoestNebukadnézarzichbewustzijn.HijhoordedeGoddeshemels
eertegeven.

Daniël 4 : 29-37 De koning sprak zijn hoogmoed uit: Ik heb het grote
Babelgebouwddoormijneigenkrachtentotmijnheerlijkheid.Ditsprak
hij twaalf maanden, nadat hij van Daniël deze droom en haar uitleg
gehoord had (4 : 29). De vervulling van de droom kwam pas na twaalf
maanden (één jaar later op dezelfde datum). Het opmerkelijke is dat
er niet bij staat wanneer dat precies was.Veel profetieën worden juist

welgedateerd,maardezeniet.Dedatumwordtgenoemdomdatdeze
overeenkomtmetdedatumwaaropdeprofetieinvervullingzalgaan.In
deprofetievanHaggaïkomenverschillendedatavoor:Haggaï1:1;2:1,2,
11,19,21.DeprofetievanHaggaïisalshetwareopgehangenaandiverse
data.Hetgaatbijdezedataomdetoekomstigevervullingervan,hoewel
ookblijftvaststaandatzeinhetverledenhistorischhebbenplaatsgehad.
Opde24-stedagvandenegendemaandzoudenzegeningenaanIsraël
gegevenworden.Uitde(niet-Bijbelse)historieblijktaltweemaaldaterop
de24-stevandenegendemaandzegeningenaanIsraëlgegevenwerden.
Deenewasbijdeherinwijdingvandetempel,nadeontheiligingervan
doorAntiochusEpiphanes(167voorChr.).Datwordtnogaltijdherdacht
doordevieringvanhet joodseChanoekahfeest.Opde joodsekalender
inhetjaar1917werdJeruzalemdooreenEngelsegeneraalbevrijdvande
Turkenopde24evandenegendemaand.

DeuiteindelijkevervullingvandeprofetievanHaggaïligtnogindetoe-
komst.De toekomstigefunderingvande tempelzalongetwijfeldweer
opeen24evandenegendemaandplaatsvinden.Deenigeredenwaarom
bijeenprofetieeendatumvermeldwordtishetfeitdatdieprofetieop
diedatuminvervullingzalgaan.Deprofetieënzijnimmersookteverkla-
renzonderdedatumdaarbijtebetrekken.Datgeldtookvoordedroom
van Nebukadnézar. Hij kreeg op die bewuste dag de droom, omdat de
datumovereenkomtmetdedatumwaaropdiedroominvervullingzou
gaan.VeelaldenktmendatNebukadnézar"krankzinnig"werd,omdatin
vers34staatdathetverstandweerinhemkwam.Dekoninklijkewaar-
digheid en luister waren gedurende zeven tijden van hem afgenomen
(vers 36), maar kwamen na zijn erkenning van de Eeuwiglevende weer
terug.Hijontvingzelfsgrotereheerlijkheid.Godismachtigomdegenen
die inhoogmoedwandelen tevernederen.Nebukadnézarwasdaarvan
zelfhetvoorbeeldgeweest.

De zeven tijden

DeperiodevanvernederingvanNebukadnézariszeventijden.Erwordt
hier niet bij gezegd hoelang die tijden duren. In Daniël 4 : 34 staat:
"ten einde dezer dagen". Dat is het einde van de zeven tijden. Zeven
tijden zijn zeven eenheden van tijd. De vraag is nu: "hoe lang duurt
zo’n tijd(seenheid)?" De conclusie die ik op grond van het begrip "dag"
(vers34)trekisdathetgaatom7dagen,1weekvan7dagen.Hetzou-
den mogelijkerwijs ook zeven weken kunnen zijn, omdat zeven dagen
te kort is voor de verandering van nagels en haren.Weken van dagen
en jaren zijn begrippen die typerend zijn voor het boek Daniël. Uit de
ongewijdegeschiedenisisoverzo’nperiodeuithetlevenvandekoning
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Nebukadnézarnietsbekend.Alszoietslangerdanzevendagengeduurd
zouhebben,zoudenerzekermaatregelengenomenmoetenwordenom
eenanderevorstaantestellen.FlaviusJosephuszegtdathetzevenjarenzijn
geweest.Zevenmaanden,zevenjarenofzeveneeuwenlijkenmijveelte
lang.Nusprekenweechteroverzakendieinwezennietvanbelangzijn,
wantandershaddeBijbelwelgezegdhoelangdiezeventijdenduurden.

Waaromstaatdeduurvaneentijdnietvermeld?Dedroomvandieboom
wordttoegepastopdepersoonvanNebukadnézar.Nudiedroomvervuld
is,heeftditSchriftgedeeltegeenbetekenismeervoorons.Datisechter
niet juist.Zoalshetgoudenhoofdvanhetbeeldtemakenhadmetde
koningvanhetkoninkrijkvanBabel,zostaatookdeboomhiermodelvoor
hetkoninkrijkvanBabel.Nebukadnézarisdepersonificatievanhetrijk
vanBabel.Wathemoverkwamisdeprofetieoverwatermethetkonink-
rijk (metBabel)zougebeuren.Dithoudtverbandmethetverschijnsel,
dat profetieën op z’n minst twee toepassingen hebben. De letterlijke
gebeurtenissenaangaandekoningNebukadnézarzijntevenseenbeeld
vandegebeurtenissendiemethetkoninkrijkvanBabelzullenplaatsvin-
den.Andervoorbeeld:deprofetieënoverdeverwoestingvanJeruzalem
zijnzekertweemaalinvervullinggegaan(tentijdevanNebukadnézarin
587vooronzejaartellingenin70A.D.doordeRomeinen),maarzullenin
detoekomstnogmaalsinvervullinggaan.

Zoals de geschiedenis van Daniël 3 een profetische betekenis heeft, zo
zijnookdegebeurtenissenuitDaniël4profetisch.Eenargumentdaar-
voorishetfeitdatdestronkmeteenijzerenenkoperenbandomwon-
denwerd.Daarvanwordtverdergeenverklaringgegeven.IJzerenkoper
zijnverwijzingennaarhetbeelduitDaniël2.Dezegebeurtenissenmet
Nebukadnézar hebben een toepassing op Babel, als hoofdstad van de
wereld. Met andere woorden: Babel zal zijn koninklijke waardigheid
verliezen, maar zal ook op de één of andere wijze hersteld worden en
grotereheerlijkheidhebben.Babelzouophoudenhoofdstadvandewereld
tezijn,maarzounazeventijdenhersteldwordeningrotereheerlijkheid.
DezedroomisduseenprofetieoverhetherstelvanBabel.Datblijktook
uitOpenbaring17en18,waarinbeschrevenwordtdatdestadBabylon
gevallen is.Ermoetdus inde toekomstweereenstadBabel (Babylon)
zijn.Babelstaatimmersvoordesamenbundelingvanallemachtvande
mensheid.ziezijlijn1

InhetbeeldvanDaniël2stellendeMeden/Perzenhetzilverengedeelte
voor.Zijnamendestadin.DariusdeMederregeerdetweejarenteBabel.
Babel bleef de hoofdstad van de wereld. Daarna nam Kores, de Pers,
zijn residentie in Babel over. Hoewel Babel de officiële hoofdstad was,

werd(deburcht)Susanlaterdeplaatsvanwaaruitdekoningenregeer-
den (Daniël8 :2).SusanisgelegeninElam,eengedeeltevanPerzië.Susan
komtvoorinNehemia1:1;Esther4:8,16;9:13-15,18.DeburchtSusanwordt
genoemdinEsther1:2,5;2:3,5,8;3:15;8:14;9:6,11,12enDaniël8:2.Determ
"stadSusan"wordt inEsther3 : 15en8 : 15aangetroffen. InNederland
doetzichhetzelfdevoor.DehoofdstadisAmsterdam,maarderegering
zeteltinDenHaag.ToenSusanderesidentiewas(tijdenshetPerzische
rijk),kwamendemenseninBabelinopstand.ZijwerdendoordePerzen
gestraft.DepoortenvanBabel,deregeringsgebouwenentempelswer-
denafgebroken.Destadwerdtoennietvernietigd;alleendebelangrijk-
ste gebouwen ervan werden verwoest. Vanaf dat moment was Babel
nietmeerdehoofdstadvanhetPerzischerijk.Ditgebeurde inhet jaar
482vooronzejaartelling.Vanafdatmomentbegonnendezeventijden.

Hetwoordvoor"tijd"is"iddaan".HetkomtdertienmaalinDaniëlvoor:

2:8 Ikweetvastelijk,datgijdetijduitkoopt,...
2:9 ...totdatdetijdverandere.
2:21 WantHij(deGoddeshemels)veranderttijdenenstonden.
3:5 Tentijdealsgijhorenzulthetgeluiddeshoorns,...
3:15 ...tentijdealsgijhorenzulthetgeluiddeshoorns,...
4:16 ...laatzeventijdenoverhemvoorbijgaan.
4:23 ...totdaterzeventijdenoverhemvoorbijgaan.
4:25 ...enerzullenzeventijdenoveruvoorbijgaan,totdatgij
 bekent,datdeAllerhoogsteheerschappijheeftover
 dekoninkrijkendermensen...
4:32 ...erzullenzeventijdenoveruvoorbijgaan,totdat...
7:12 Aangaandeookdeoverigedieren,mennamhunheer-
 schappijweg,wantverlengingvanhetlevenwashun
 tottijdenstondetoe.
7:25 ...enhetzalmenendetijden("zeman")endewetteveran-
 deren,enzijzullenindeszelfshandovergegevenworden,
 toteentijd(iddaan),entijden(iddanien)engedeelteeens
 tijds(pelag(=verdeling)iddaan).

DeuitdrukkinginDaniël7:25treffenweaaninOpenbaring12:14enblijkt
gelijk te zijn aan 1260 dagen (Openbaring 12 : 6) of 42 maanden. 1260
dagenisgelijkaan3,5jaar(eenjaaris360dagen).Eentijdisdusgelijkaan
eenjaarvan360dagen.Zeventijdenis2520dagen.Zeventijdenstaan
voor2520jaren.Sindshetjaar482zullenerdus2520jarenverlopenvoor-
datBabelweerdehoofdstadderwereldzalzijn(inheerlijkheidhersteld
zal zijn). 2520 profetische jaren (van 360 dagen) moeten omgerekend
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Zijlijn  1

OpgrondvanDaniël
4 maken de Jehovah’s
Getuigen ook een bereke-
ning.Zijzeggendat7tijden
aan7 jarenvan360dagen
gelijk zijn (= 2520 dagen).
Dit isweergelijkaan2520
jaren.Nurekenenzijvanaf
606 voor onze jaartelling;
dat is het jaar, waarop de
machtvanBabelgrootwas.
Na 2520 jaren zou Jezus
teruggekeerd zijn om Zijn
koninkrijk op te richten.
2520 - 606 geeft het jaar
1914. In dat jaar begon de
eerste wereldoorlog.  Deze
berekening is onjuist. In
de eerste plaats moet niet
gerekend worden vanaf
het jaar 606. Het gaat
immers om demacht, die
de koning (lees: Babel) zou
verliezen. In het jaar 606
was die macht juist zeer
hoog. Het kan evenmin
slaan op het jaar 538 voor
onze jaartelling, toen de
MedenenPerzenBabelver-
overden.Toenbleefdestad
gewoon hoofdstad, maar
nu van het rijk van de
Meden en Perzen. De stad
Babeliseigenlijknooitver-
woestgeworden.Hetiswel
een woestenij geworden,
maardatkwam,omdathet
nietlangerbewoondwerd.
De stad kwam tot verval.
De mensen in de buurt
hebben de stenen van de
stad gebruikt voor eigen
bouwwerken.Zowerdhet
toteenruïne.



worden naar jaren van onze kalender. 2520 : 365,24 x 360 = 2483,8462
jaren.Daarvan481(482minushetjaarnul)aftrekken=2002,8462.Ditis
voorbijhetjaar2002,dusinhetjaar2003.Alsdezeberekeningjuistis,zal
Babelin(hetlaatstekwartaalvan)hetjaar2003weerdehoofdstadvan
dewereld(ofvaneennieuwBabylonischrijk)zijn.

5.   Daniël 5

Dani¨ël5:1-30
1 DekoningBéltsazarmaakteeengrotenmaaltijdvoorzijn

duizendgeweldigen,enhijdronkwijnvoordieduizend.
2 AlsBéltsazardenwijngeproefdhad,zeidehij,datmende

goudenenzilverenvatenvoorbrengenzou,diezijnvader
Nebukadnézaruitden tempel,die te Jeruzalemgeweest
was,weggevoerdhad;opdatdekoningenzijngeweldi-
gen,zijnvrouwenenzijnbijwijvenuitdezelvedronken.

3 Toenbrachtmenvoordegoudenvaten,diemenuitden
tempelvanhethuisGods,dieteJeruzalemgeweestwas,
weggevoerdhad; endekoning en zijn geweldigen, zijn
vrouwen,enzijnbijwijvendronkendaaruit.

4 Zijdronkendenwijn,enprezendegouden,endezilveren,
dekoperen,deijzeren,dehoutenendestenengoden.

5 Ter zelfder ure kwamen er vingeren van eensmensen
hand voort, die schreven tegenover den kandelaar, op
dekalkvandenwandvanhetkoninklijkpaleis, ende
koningzaghetdeelderhand,diedaarschreef.

6 Toen veranderde zich de glans des konings, en zijn ge-
dachtenverschriktenhem;endebandenzijnerlendenen
werdenlos,enzijnknieenstietentegenelkanderaan.

7 Zodatdekoningmetkrachtriepdatmendesterrekijkers,
de Chaldeeën en de waarzeggers inbrengen zou; en de
koning antwoordde en zeide tot de wijzen van Babel:
Alleman,dieditschriftlezen,endeszelfsuitleggingmij
tekennenzalgeven,diezalmetpurpergekleedworden,
meteengoudenketenomzijnhals, enhij zaldederde
heerserinditkoninkrijkzijn.

8 Toenkwamenaldewijzendeskoningsin;maarzijkon-
denditschriftnietlezen,nochdenkoningdeszelfsuitleg-
gingbekendmaken.

9 ToenverschriktedekoningBéltsazarzeer,enzijnglanswerd
aanhemveranderd,enzijngeweldigenwerdenverbaasd.

10 Omdezewoordendeskoningsenzijnergeweldigen,ging

dekoningininhethuisdesmaaltijds.Dekoninginspraken
zeide:Okoning,leefineeuwigheid!laatuuwgedachten
nietverschrikken,enuwglansnietveranderdworden.

11 Eriseenmaninuwkoninkrijk,inwiendegeestderheilige
godenis,wantindedagenuwsvadersisbijhemgevon-
denlicht,enverstand,enwijsheid,gelijkdewijsheidder
goden is; daarom stelde hemde koningNebukadnézar,
uwvader,toteenoverstedertovenaars,dersterrekijkers,
derChaldeeën,enderwaarzeggers,uwvader,okoning!

12 Omdateenvoortreffelijkegeest, enwetenschap, enver-
standvaneen,diedromenuitlegt,enderaanwijzingvan
raadselen, en van een, die knopen ontbindt, gevonden
werd inhem, inDaniël, diendekoningdennaamvan
Béltsazargaf;laatnuDaniëlgeroepenworden,diezalde
uitleggingtekennengeven.

13 ToenwerdDaniëlvoordenkoningingebracht.Dekoning
antwoorddeenzeidetotDaniël:ZijtgijdieDaniël,eenuit
de gevankelijk weggevoerden van Juda, die de koning,
mijnvader,uitJudagebrachtheeft?

14 Ikhebtochvanugehoord,datdegeestdergodeninuis,
endaterlicht,enverstand,envoortreffelijkewijsheidin
ugevondenwordt.

15 Nu, zo zijn voormij ingebracht dewijzen en de sterre-
kijkers,omditschrifttelezen,endeszelfsuitleggingmij
bekend temaken;maar zij kunnendeuitleggingdezer
woordenniettekennengeven.

16 Dochvanuhebikgehoord,datgijuitleggingenkuntgeven,
enknopenontbinden;nu,indiengijditschriftzultkun-
nenlezen,endeszelfsuitleggingmijbekendmaken,gijzult
metpurperbekleedworden,meteengoudenketenom
uwhals,engijzultdederdeheerserinditkoninkrijkzijn.

17 ToenantwoorddeDaniël,enzeidevoordenkoning:Heb
uwgavenvooruzelven,engeefuwvereringenaaneen
ander;ikzalnochtanshetschriftvoordenkoninglezen,
endeuitleggingzalikhembekendmaken.

18 Watuaangaat,okoning!deallerhoogsteGodheeftuw
vaderNebukadnézarhetkoninkrijk,engrootheid,eneer,
enheerlijkheidgegeven;

19 Envanwegedegrootheid,dieHijhemgegevenhad,beef-
denensidderdenallevolken,natiënentongenvoorhem;
dienhijwilde,dooddehij,endienhijwilde,behieldhij
inhetleven,endienhijwilde,verhoogdehij,endienhij
wilde,vernederdehij.
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20 Maar toen zich zijn hart verhief, en zijn geest verstijfd
werdterhovaardij,werdhijvandentroonzijnskonink-
rijksafgestoten,enmennamdeeervanhemweg.

21 En hij werd van de kinderen der mensen verstoten,
en zijn hart werd den beesten gelijk gemaakt, en zijn
woning was bij de woudezelen; men gaf hem gras te
smakengelijkdenossen;enzijn lichaamwerdvanden
dauw des hemels nat gemaakt, totdat hij bekende, dat
God,deAllerhoogste,Heerserisoverdekoninkrijkender
mensen,enoverdezelvestelt,wienHijwil.

22 Engij,Béltsazar,zijnzoon!hebtuwhartnietvernederd,
alhoewelgijditalleswelgewetenhebt.

23 MaargijhebtuverheventegendenHeeredeshemels,en
menheeftdevatenvanZijnhuisvoorugebracht,engij,
enuwgeweldigen,uwvrouwen,enuwbijwijvenhebben
wijn uit dezelve gedronken, en de goden van zilver en
goud,koper,ijzer,houtensteen,dienietzien,nochhoren,
nochweten,hebtgijgeprezen;maardienGod,inWiens
handuwademis,enbijWienaluwpadenzijn,hebtgij
nietverheerlijkt.

24 Toen is dat deel der hand van Hem gezonden, en dit
schriftgetekendgeworden.

25 Ditnuishetschrift,datdaargetekendis:MENÉ,MENÉ,
TEKEL,UPHARSIN.

26 Ditisdeuitleggingdezerwoorden:MENÉ;Godheeftuw
koninkrijkgeteld,enHijheefthetvoleind.

27 TEKEL;gijzijtinweegschalengewogen;engijzijttelicht
gevonden.

28 PERES;uwkoninkrijkisverdeeld,enhetisdenMedenen
denPerzengegeven.

29 ToenbevalBéltsazar,enzijbekleeddenDaniëlmetpurper,
meteengoudenketenomzijnhals,enzijriepenoverluid
vanhem,dathijdederdeheerserindatkoninkrijkwas.

30 In dienzelfden nacht, werd Béltsazar, der Chaldeeën
koning,gedood.

Béltsazar was volgens de ongewijde geschiedenis niet de zoon van
Nebukadnézar.Deongelovigengebruikenditalseenargumenttegende
historische betrouwbaarheid van de Bijbel. Béltsazar wordt in Daniël 5
welalszodanigomschreven.Nebukadnézarwordtzijnvadergenoemd
(Daniël 5 : 2, 11). Het is echter een eenvoudige zaak. Het begrip "zoon"
hoeft niet betrekking te hebben op een lijfelijke zoon. Béltsazar hoeft

nietdoorNebukadnézarverwekt tezijnomalszijnzoonaangeduid te
worden.Hetbegrip"zoon"heeftalsbetekenis"erfgenaam"(Hebreeën1:1,
2;Matthéüs21:37,38).BéltsazarisdeerfgenaamvanNebukadnézar.Hij
erfdehetkoningschapoverBabel.Nebukadnézariszijnvader.Hetbegrip
"vader" betekent: "degene, die de erfenis geeft". Nebukadnézar droeg
hetkoningschapaanBéltsazarover.DezeBéltsazarschijntdezoon(een
kind) van ene Nabonides te zijn, een afstammeling van Nebukadnézar.
DetijdvankoningBéltsazarisalenigegeneratiesverder;meteengene-
ratie bedoel ik een opvolger op de troon. Béltsazar was niet de directe
opvolger van Nebukadnézar. Nabonides was koning van Babel, maar
was op latere tijd geestelijk niet in staat om te regeren. Béltsazar, zijn
natuurlijke zoon, regeerde in zijn plaats, als de tweede in het rijk. Hij
wasmede-regent.Danishetooklogischdatdegenediehetschriftaan
dewandkanlezenenverklarendedérdeheerserinhetlandzouworden
(Daniël5:7,16,29).

TussenDaniël4en5zijntientallenjarenverstreken.HetboekDaniëlisdan
ookgeengeschiedkundigboek.DaniëlwasindedagenvanNebukadnézar
eengrootman.HetschijntdathijindedagenvanBéltsazarminofmeer
vergetenwas.DekoninginmoestdekoningvanDaniëlvertellen.Alsde
koningdewijzenvanBabelopriep,wasDaniëldaarbijnietaanwezig.Hij
wasindedagenvanNebukadnézardeoversteoverdewijzenvanBabel.
InDaniël5zijnweaangekomeninhetjaar538vooronzejaartelling(of
paldaarvoor),wantindatjaarnamendeMedenenPerzenhetrijkvan
Babelin.Daniël1begoninhetjaar606.Overzicht:

606  BeginBabylonischerijk.
606-561 Nebukadnézar,vorstvanBabel.
561:  doodvanNebukadnézar.
561-559 Evil-Merodach(Illuoradam)vanBabel.
559-555 Neriglissar(Nergal-sherezer)vanBabel.
555-538 Nabonides(=Nabunnahit=Labynetus)vanBabel.
541-538 BéltsazarmederegentmetzijnvaderNabonides.
538  BabelingenomendoorMeden/Perzen.
  BeginMedo-Perzischerijk.
538-536 Darius,deMeder(Gobryas)regeertinBabel.
  DoorenonderKoreskoninggemaakt.
536-529 Kores,dePers,koningteBabel.

TussenDaniël4en5zitdusminimaal20jaar.Daniëlwasinhetjaar538
reeds68jaarinBabel.Hoeoudhijwastoenhijdaarvoorheteerstkwam,
wetenweniet.Mogelijkrondde20jaar.Opdatmomentzalhijtussende
80en90jaargeweestzijn.
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Daniël5:30vermeldtdedoodvanBéltsazar.Hijwerdindenachtgedood.
Daniël 6 opent met het noemen van Darius de Meder (538 voor Chr.).
MenconcludeertmeestaldatDaniël5zichafspeeldeopdedagwaarop
de Meden en Perzen Babel veroverden. Die conclusie ligt wel voor de
hand.Indatgevalzijnweaangekomeninhetjaar538vooronzejaartel-
ling.Terwijldekoningmetzijngeweldigenuitdevatendronkdieuitde
tempelvanJeruzalemafkomstigwarenenzijnafgodenprees,verscheen
erplotselingeendeelvaneenhand.Devingers(eendeelvaneenhand)
schrijveneenschriftopdewandvankalk.Uitdereactievandekoning
(Daniël 5 : 6) blijkt dat een dergelijke gebeurtenis zeer zeldzaam was.
Uit Daniël 5 : 24 blijkt dat God het deel der hand gezonden heeft om
de koning het einde van zijn koningschap aan te kondigen. De wand
van kalk was tegenover de kandelaar (Chaldeeuws: "newrashtha"). Het
Hebreeuwse woord voor kandelaar is "menorah". Het zou mogelijk de
kandelaarkunnenzijndieuitdetempelvanJeruzalemismeegenomen.
Indetabernakel/tempelstondtegenoverdekandelaardetafeldertoon-
broden(aandenoordkant).Dekandelaarstondaandezuidkant.Dekan-
delaarwordtgenoemdvanwegezijnbetekenis.Voordehistorischegang
vanzakenspeeltdekandelaargeenrol.

Het noorden heeft in de Bijbelse systematiek te maken met de kroon
(noorderkroon),metverhoging.Hetzuidenwijstophetkruis(zuiderkruis),
op vernedering. De oorsprong der dingen is vanuit het oosten en gaat
naarhetwesten. IndeBijbel isereerstsprakevanvernedering(lijden),
alvorensmenverhoogd(verheerlijkt)wordt(vergelijkLukas24 :26).De
lijngaatdusvanuithetoostennaarhetzuidenenvervolgensnaarhet
noordenenzoverdernaarhetwesten.Aandezuidkantbevondzichde
goudenkandelaar,dieuitéénstukgoudgemaakt.Hijhadhetmodelvan
een gestyleerde amandelboom. Het woord voor "amandel" (shaaqad)
heeftinhetHebreeuwsmet"waken"(shaaqad)of"wachter"temaken.
Het werkwoord "shaaqad" komt onder andere voor in Daniël 9 : 14. De
amandelboom is in Israëldeeersteboomdie inbloei staat (metwitte
bloesems).Eenamandelhoudtverbandmetwaken."Dewachthouden"
isgelijkaan"nietslapen"(=ontwaaktzijn).Wakkerzijnbetekentinhet
Nederlandsookméérdanalleen"nietslapen".Eenamandelboomheeft
temakenmetopstandinguitdedood,wedergeboorte.

De huidige staat Israël heeft de menorah als haar embleem gekozen.
VoorhetgebouwvandeKnessethbevindtzichzo’ngrotemenorah.Een
kandelaar geeft licht. Het gaat om een amandelboom die licht geeft.
Licht(envuur)heeftmetleventemaken(Johannes1).Vandemenorah
wordt wel eens gezegd dat hij een beeld is van de Heilige Geest. Men
ontvangt Heilige Geest wanneer men wedergeboren is. De menorah

bevindtzichinhetzuiden,omdatvanuithetzuidendeverheerlijkingtot
standkomt.Dedoodisinhetzuiden.Deopstandingisvanuithetzuiden
inderichtingvanhetnoorden.Hetlichtvandekandelaarindetaberna-
kelscheenuitsluitendnaarhetnoorden.Detafelstondinhetnoorden.
Eentafelsteektomhoog.Hetduidtopverheerlijking.Detafelkendeeen
randmettweekronen(kransen).Kroonofkranswijstopkoningschapof
verhoging.Opdietafelbevondenzichdetweemaalzestoonbroden.Een
broodzelfiseenbeeldvanverheerlijking,omdathettotstandgekomen
isviaeenprocesvanlijdenenverdrukking(maaien,dorsen,wannen,zeven,
malen,kneden,bakken).

IndezaalvankoningBéltsazarkwamhetschriftopdewandtegenover
dekandelaar.Diestondinhetzuiden.Demenorahiseenbeeldvandood
enopstanding.Dewandbevondzichinhetnoorden.Dewandmethet
schrifthoudtverbandmetkoningschap,metverhoging.Hetschriftopde
wandhandeltderhalveoverhetkoningschapinhetalgemeenenmeer
speciaal over het koningschap van Béltsazar van Babel. De kandelaar
wordt genoemd in verband met het schrift op de wand. De begrippen
"dood" en "opstanding" hebben daarom ook iets met koningschap te
maken. Dat geldt ook voor het koningschap van Christus, dat pas na
Zijndoodenopstandingbegon.HetverhaalvanDaniël5heeftookmet
vernederingenverhogingtemaken.DatprincipebleekookinDaniël4
reeds naar voren te komen, waar Babel vernederd en verhoogd werd;
geïllustreerdindepersoonvankoningNebukadnézar.ToenDaniëlvoor
Béltsazarstond,haaldehijeerstdegeschiedenisvanDaniël4aan(Daniël
5:18-21).Datmoetopz’nminstbetekenendatdegebeurtenismethet
schrift op de wand te maken heeft met de geschiedenis uit Daniël 4.
BeidehoofdstukkensprekenoverBabel.Béltsazarwordtgeassocieerdmet
Nebukadnézar (Daniël5 :2, 11, 12, 18).Devernederingenverhogingvan
Nebukadnézarvormtdeinleidingopdebetekenisvanhetschriftopde
wand.Daaromheeftdiegebeurtenismetdebetekenisvanhetschriftte
maken.Deboom,diezeven tijdenafgehouwenzouzijn,heeftdezelfde
betekenisalshetschriftaandewand.Daniël5iseennadereverklaring
vanDaniël4.

Hetdeelvandehandvormendevingers.HetHebreeuwsewoordvoor
hand ("jod"/"jad") is méér dan alleen tot aan de pols. Het slaat tevens
op de onderarm. Wat in Daniël 5 met "vingers" aangeduid wordt, zou
dus best eens ons begrip hand kunnen zijn. Het deel der hand met de
vingersiswatwijdehandnoemen(vanafdepolstotenmetdevingers).
BéltsazarheeftgewetenvandegebeurtenisdieNebukadnézaroverkwam.
Hijheefterechtergeenleringuitgetrokken.HijheeftdeGod,inWiens
hand zijn adem (= neshamah; levensadem) was, niet verheerlijkt. De
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handGodssteltkoningenaanoverdekoninkrijkenderaarde.Béltsazar
vereerde daarentegen de goden van goud, zilver enzovoorts. Béltsazar
(Daniël)kondigdeBéltsazarhetoordeelaan.Denamenzijngelijk,alleen
inBéltsazarisdeteeth(j )extra.Deteethisgelijkaanhetgetal9.Het
getal9houdtverbandmetoordeelenverdrukking.

De uitlegging van het schrift wordt vermeld in Daniël 5 : 26-28. Deze
verzen geven een toelichting op het schrift op de wand. Het schrift is:
"mene,mene,tekel,ufarsin".Ditbetekentletterlijk:geteld,geteld,gewo-
gen,gebroken.Daniëlgeefteentoelichtingopdezewoorden.Menekomt
vanmaanaa(h),datmettellenvertaaldwordt.Betekenis:(wordt)geteld.
Toelichting:GodheeftuwkoninkrijkgeteldenHijheefthetvoleind.De
dagenvandekoning/hetkoninkrijkwarengeteld;zewordenbeëindigd.
ErzoueeneindkomenaanhetkoninkrijkvanBabel.Hetvoleindigenzit
inzekerezinopgesloteninhetbegriptellen.Daniëlnoemdeinzijnver-
klaringslechtséénkeerhetwoord"mene", terwijlhettweemaalopde
wandgeschrevenwas.Tekelwordtafgeleidvanthekal,datwegenbete-
kent. Betekenis: (wordt) gewogen. Toelichting: Gij zijt in weegschalen
gewogenengijzijttelichtgevonden.InhetNederlandstreffenwedeze
uitdrukkingookaan:Gewogenentelichtbevonden.Telichtgevondenis
eenconclusieopgrondvanmeneentekelsamen.Wegendoetmenmet
tweeschalen.Pereskomtvan"paaras";datisverdelen.Betekenis:(wordt)
verdeeld.Toelichting:uwkoninkrijk isverdeeldenhet isaandeMeden
endePerzengegeven.Opdewandstondechter "upharsin".Ditwoord
isopgebouwduithetprefix"we"(deletterwaw)enpharsin.Ditiseen
vervoeging van het werkwoord "paras"; deze vorm komt alleen hier in
Daniël5:25voor.Onswoord"bres"isnogverwantmet"paras".Eenander
werkwoorddat"verdelen"betekentis"palag".Parasgeefteenverdeling
intweeënaan.Hetwordtonderanderegebruiktvoorhetverdelenvan
dehoef(Leviticus11:3-7;Deuteronomium14:6-8).

HetkoninkrijkvanBabelwerdverdeeld.Hetwerdgegevenaantweevol-
keren:deMedenendePerzen;eerstdeMeden(onderDarius;Daniël6:
1)enlaterdePerzen(onderKores),maarhetbleefeenrijkvanMedenén
Perzen,metwettenvanMedenénPerzen.HetwoordvoorPerzenisgelijk
aan peres; de uitspraak is alleen anders. In de interpretatie die Daniël
geeft,slaathijhettweedewoord"mene"over.Hetisoverigensgelijkaan
heteerstewoord.Tel,weegenverdeel.Watmoetgeteld,gewogenenver-
deeldworden?Dewoordendieopdewandgeschrevenzijnhebbenzelf
ietsmettellen,wegenenverdelentemaken,opeenveeldieperemanier.
Datisinwezendeclouvandithoofdstuk.Meneistevensdeaanduiding
vaneenbepaaldemaat.Danheefthetbetrekkingophetwoord"mina",
datmet"pond"vertaaldwordt.Hetiseenbepaaldegeteldeeenheid.Een

mina (pond) bestaat uit 50 (getelde) sikkels. In plaats van "mene" kan
ook"50sikkels"gelezenworden.1sikkel is20gera.Eentekel(=theqèl)
ishetzelfdealseensikkel(shèqèl)ineenanderetaalenmeteenandere
uitspraak.DelaatstetweeHebreeuwseletterszijngelijk(qofenlamed).
DetekelisdeChaldeeuwseversievanhetHebreeuwseshekel.Detende
swordeninverschillendetalenmetelkaarverwisseld.

Als"mene"en"tekel"matenzijn,dangeldtdatookvoor"peres".1peres
(of poras of parsa) is 25 sikkels. Het is de helft (een verdeling) van de
mina.25sikkels=500mina.Mene+mene+tekel+peres=1000+1000
+20+500=2520gera.Wehebbennugeteld,gewogenenverdeeld.In
hoofdstuk4ginghetomdetijdwaarindeboomafgekaptwas(detijd,
waarin Babel vernederd was). Dat waren 7 tijden. Hoe lang een tijd is
hangt af van over wie we het hebben; m.b.t. Nebukadnézar of m.b.t.
Babel.Deenigeredenwaaromdeexacteduurvaneen"tijd"nietgege-
venwerd,isomdatdeprofetiezowelopNebukadnézaralsopBabelvan
toepassingis.BijNebukadnézarwashetinhetechtmogelijk7dagentot
7jaren.VoorBabelkandatechternietopgaan.Danzouhetreedsvervuld
zijn. Het gaat om langere eenheden. Een tijd is gelijk aan een jaar van
360dagen(Daniël7:25).Zeventijden=7x360dagen=2520dagen.De
7tijdenkomenovereenmet2520jaren.DatisdeperiodewaarinBabel
afgesnedenzouzijn.HetkoninkrijkvanBabelzoustoppen.Opdewand
stonddusnietalleendathetkoningschapvanBéltsazarbeëindigdzou
worden,maar tevenshoe langdatzouduren.HetkoninkrijkvanBabel
zouintweestukkengebrokenzijn.

Het woord "peres" houdt verband met de onderbreking in de heilshis-
torie,namelijkdeverborgenheid.DekomstvandeMessiaswerdonder-
broken. Hetzelfde principe gaat op voor het koninkrijk van Babel. Het
koninkrijk werd na Béltsazar onderbroken, maar wordt in de toekomst
hersteld. De tijd daartussen is gelijk aan 7 tijden of 2520 jaren. In die
periodezouBabelnietdehoofdstadvaneenwereldrijkzijn.Inhetboek
Openbaring komt de stad Babylon weer voor (Openbaring 17-19). In de
toekomstwordteruiteindelijkeeneindaanBabelgemaakt.Openbaring
17:5"...verborgenheid,hetgroteBabylon,demoederderhoererijenen
gruwelenderaarde".Openbaring17:18:"Endevrouw,diegijgezienhebt,
is de grote stad, die het koninkrijk heeft over de koningen der aarde".
Babelwordtdusalshoofdstadvandekoningenderaardehersteld.Dat
zalna2520jaargeschieden.2520jaren(van360dagen)=907.200dagen
:365,24=2483,8462jarenvanonze(Gregoriaanse)kalender.

HetjaarwaarinBabelophieldhoofdstadvandewereldtezijn,was482
voor onze jaartelling. Het jaar - 482 komt overeen met - 481 (het jaar
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1 voor onze jaartelling is het jaar 0 voor de sterrekundigen; het jaar 0
bestaatindetijdrekeningniet.Hetjaar-1gingoverinhetjaar1).2483,8
-481=2002,8=inhetjaar2003.Inhetjaar2003zalBabelweerdehoofd-
stadvandewereldzijn.

6.   Daniël 6
Daniël6:1-29
1 Darius, de Meder nu, ontving het koninkrijk, omtrent

tweeenzestigjarenoudzijnde.
2 En het dacht Darius goed, dat hij over het koninkrijk

steldehonderdentwintigstadhouders,dieoverhetganse
koninkrijkzijnzouden;

3 En over dezelve drie vorsten, van dewelke Daniël de
eerstezouzijn,denwelkendie stadhouders zelfs zouden
rekenschapgeven,opdatdekoninggeenschadeleed.

4 ToenovertrofdezeDaniëldievorstenendiestadhouders,
daaromdateenvoortreffelijkegeest inhemwas; ende
koningdachthemtestellenoverhetgehelekoninkrijk.

5 Toenzochtendevorstenendestadhoudersgelegenheid
tevinden,tegenDaniëlvanwegehetkoninkrijk;maarzij
kondengeengelegenheidnochmisdaadvinden,dewijl
hij getrouwwas, en geen vergrijping nochmisdaad in
hemgevondenwerd.

6 Toenzeidendiemannen:WijzullentegendezenDaniël
geen gelegenheidvinden, tenzijwij tegenhem iets vin-
denindewetzijnsGods.

7 Zokwamendezevorstenendestadhoudersmethopen
totdenkoning,enzeidenaldustothem:OkoningDarius,
leefineeuwigheid!

8 Aldevorstendesrijks,deoverhedenenstadhouders,de
raadsheren en landvoogden hebben zich beraadslaagd
eenkoninklijkeordonnantietestellen,eneensterkgebod
temaken,datalwieindertigdageneenverzoekzaldoen
vanenigengodofmens,behalvevanu,okoning!diezal
indenkuilderleeuwengeworpenworden.

9 Nu,okoning!gijzulteengebodbevestigen,eneenschrift
tekenen,datnietveranderdworde,naardewetderMeden
enderPerzen,dienietmagwederroepenworden.

10 DaaromtekendedekoningDariusdatschriftengebod.
11 Toen nu Daniël verstond, dat dit schrift getekend was,

ginghij in zijn huis (hij nuhad in zijn opperzaal open

vensters tegen Jeruzalemaan),enhijknieldedrie tijden 
‘sdaagsopzijnknieen,enhijbad,endeedbelijdenisvoor
zijnGod,ganselijkgelijkhijvoordezengedaanhad.

12 Toen kwamen die mannen met hopen, en zij vonden
DaniëlbiddendeensmekendevoorzijnGod.

13 Toenkwamenzijnader,ensprakenvoordenkoningvan
hetgeboddeskonings:Hebtgijnieteengebodgetekend,
datalleman,dieindertigdagenvanenigengodofmens
ietsverzoekenzou,behalvevanu,okoning! indenkuil
der leeuwen zou geworpen worden? De koning ant-
woorddeenzeide:Hetiseenvasterede,naardewetder
MedenenPerzen,dienietmagwederroepenworden.

14 Toenantwoorddenzij,enzeidenvoordenkoning:Daniël,
eenvandegevankelijkweggevoerdenuitJudaheeft,oko-
ning!opugeenachtgesteld,nochophetgeboddatgijgetekend
hebt;maarhijbidtopdrietijden‘sdaagszijngebed.

15 Toendekoningdezeredehoorde,washijzeerbedroefd
bijzichzelven,enhijsteldehethartopDaniëlomhemte
verlossen;ja,totdenondergangderzontoebemoeidehij
zich,omhemteredden.

16 Toenkwamendiemannenmethopentotdenkoning,en
zijzeidentotdenkoning:Weet,okoning!datderMeden
enderPerzenwetis,datgeengebodnochordonnantie,
diedekoningverordendheeft,magveranderdworden.

17 Toen beval de koning, en zij brachten Daniël voor, en
wierpenhemindenkuilderleeuwen;endekoningant-
woorddeenzeidetotDaniël:UwGod,Diengijgeduriglijk
eert,Dieverlosseu!

18 Enerwerdeensteengebracht,enopdenmonddeskuils
gelegd:endekoningverzegeldedenzelvenmetzijnring,
en met den ring zijner geweldigen, opdat de wil aan-
gaandeDaniëlnietzouveranderdworden.

19 Toen ging de koning naar zijn paleis, en overnachtte
nuchteren, en liet geenvreugdespel voor zich brengen;
enzijnslaapweekverrevanhem.

20 Toenstonddekoningindenvroegenmorgenstondmet
hetlichtop,enhijgingmethaasthenentotdenkuilder
leeuwen.

21 Alshijnutotdenkuilgenaderdwas,riephijtotDaniël
meteendroevestem;dekoningantwoorddeenzeidetot
Daniël:ODaniël,gijknechtdeslevendenGods!heeftook
uwGod,Diengijgeduriglijkeert,uvandeleeuwenkun-
nenverlossen?
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22 ToensprakDaniëltotdenkoning:Okoning,leefineeu-
wigheid!

23 Mijn God heeft Zijn engel gezonden, en Hij heeft den
muilderleeuwentoegesloten,datzijmijnietbeschadigd
hebben,omdatvoorHemonschuld inmijgevonden is;
ookhebik,okoning!tegenugeenmisdaadgedaan.

24 Toenwerddekoningbijzichzelvenzeervrolijk,enzeide,
datmenDaniëluitdenkuiltrekkenzou.ToenDaniëluit
denkuil opgetrokkenwas, zowerder geen schadeaan
hemgevonden,dewijlhijinzijnGodgeloofdhad.

25 Toenbevaldekoning,enzijbrachtendiemannenvoor,die
Daniëloverluidbeschuldigdhadden,enzijwierpeninden
kuilder leeuwenhen,hunkinderen, enhunvrouwen;
enzijkwamennietopdengronddeskuils,ofdeleeuwen
heerstenoverhen,zijvermorzeldenookalhunbeenderen.

26 ToenschreefdekoningDariusaanallevolken,natienen
tongen,dieopdeganseaardewoonden:Uwvredeworde
vermenigvuldigd!

27 Vanmijiseenbevelgegeven,datmenindeganseheer-
schappijmijnskoninkrijksbeveensidderevoorhetaan-
gezichtvandenGodvanDaniël;wantHij isdelevende
God,enbestendigineeuwigheden,enZijnkoninkrijkis
nietverderfelijk,enZijnheerschappijistotheteindetoe.

28 Hij verlost en redt, en Hij doet tekenen en wonderen
in den hemel en op de aarde; Die heeft Daniël uit het
geweldderleeuwenverlost.

29 Deze Daniël nu had voorspoed in het koninkrijk van
Darius,eninhetkoninkrijkvanKores,denPerziaan.

DariusdeMederwasomtrent62jarenoudtoenhijhetkoninkrijkont-
ving. Het getal 62 komt vier keer in de Bijbel voor. Het getal 62 bergt
degedachtevan"uitroeiing"inzich.Hetheefteennegatievebetekenis.
Daniël6:1dientmetDaniël9:1vergelekenteworden:"Inheteerstejaar
vanDarius,denzoonvanAhasvéros,uithetzaadderMeden,diekoning
gemaakt was over het koninkrijk der Chaldeeën". Darius had zichzelf
niettotkoninggemaaktnochhetkoningschapveroverd.Hijhadhetin
538 voor onze jaartelling ontvangen van iemand anders. Men zegt dat
dezeDariusindealgemenegeschiedenisnietvoorkomtendaaromniet
bestaan heeft. In de koningslijsten van Babel en Perzië komt deze per-
soonnamelijknietvoor.DeongewijdegeschiedenisvermeldtdatKores
(Cyrus),dePers,Babelveroverdeenzijntroondaarvestigde.Hetjaar538
wordtdaaromgezienalsheteerstejaarvanKores,devorstvandePerzen

enMeden.Achteraf isgeblekendatdeongewijdegeschiedenisonjuist
is.BabelwerdingenomendooreneGobryas(dieooknoganderenamen
hadendaardoorkanverwarringontstaan).Hetwoord"Darius"betekent
zoveelals"machthebber".Hetisgeeneigennaam,maareentitel,zoalsin
Egypte"farao"eentitelwas.Ahasvérosiseveneenseentitel.Indeonge-
wijdegeschiedenisisDariusbekendonderdenaamGobryas.Hijwasde
legeraanvoerdervandelegersvanKoresenhijveroverdeBabel.Hijheeft
tweejaarinBabelgeregeerdtothetmomentdatKoreszelfinBabelde
regeringovernam.DariushadhetkoningschapnamensKoresontvangen.
DariusdeMederisnietdezelfdealsDariusdeGrote.DeregeringinBabel
werd voortgezet door Darius. Daniël had een positie onder de vorsten
vanhetBabylonischerijkenkreegvervolgensookeenpositieonderhet
bewindvandeMedenenPerzen.DekoninghadingedachtenomDaniël
overhetgehelekoninkrijktestellen.Erwaseenvoortreffelijkergeestin
hem(hijwasdeoverstederwijzenvanBabel).Hetwoord"geest"heeft
hiermethetdenkentemaken.

DestadhoudersenvorstenwildenDaniëllatenstruikelennaaraanleiding
vanzijngeloofswandel.Mogelijkwasereengodsdienstigeachtergrond
bijhetmakenvaneendergelijkewet.Eenkoningwerdwelgezienalsde
representantvandegodenopaarde.DatisopzicheenBijbelsprincipe.
God was de koning van Israël. De latere koningen waren in zekere zin
deplaatsvervangersopdetroon.Eenkoningkaneenzoon,namelijkeen
erfgenaamvanGodgenoemdworden.Hetmakenvandezewethadtot
doeldatDaniëluitzijnpositieverdrevenzouworden.Erwordtgesproken
overeensterkgebod"maken"(vers8),"bevestigen"(vers9)en"tekenen"
(vers 9, 10). In Daniël 9 wordt gesproken over een verbond versterken.
Ditbetekentdatereenverbondondertekend(bekrachtigd)wordt.Daniël
haddegewoontedriemaaldaagsinzijnopperkamertebiddenvoorhet
open venster dat in de richting van Jeruzalem gesteld was. Hij bad en
deedbelijdenis.Belijdenheeftgeenbetrekkingopzonden,wanterwordt
immersgestelddatergeenvergrijpingnochmisdaadinhemgevonden
werd(Daniël6:5).Belijdenwilzeggen:getuigenvanzijngeloofinGod.

Bidden(=tzelaa)komtvoorinDaniël6:11enEzra6:10.Belijdenisdoen
(= jadah) wordt met "belijden", maar vaker (o.a. in de Psalmen) met
"loven" vertaald (Psalmen 6 : 6; 7 : 17). Bidden en loven vormen samen
aanbidden. InDaniël6 : 17wordtditomschrevenals"geduriglijkeren".
Daniëlwerdindekuilgeworpen.Dekuiliseenuitbeeldingvandedood.
Dekuilbevondzichonderhetaardoppervlakenhoordedaaromtothet
dodenrijk.
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Overeenkomsten tussen Daniël en de Here Jezus

ErzijnveelovereenkomstenmetdedingendiedeHereJezusoverkwa-
men.DaniëliseenbeeldvandeHereJezus.Hetgaatdaarbijomdedood
en opstanding van de Heer. Daniël werd in de kuil geworpen. De Here
Jezus kwam in de dood terecht. Er werd een steen op de kuil gelegd;
dezewerdverzegeld.ErkwameensteenvoorhetgrafvandeHeer;het
grafwerdeveneensverzegeld(Matthéüs27:60,63-66).Dariuszei:God
verlosseu.DeGodvandeHereJezusheeftHemuitdedoodverlost.De
koningstondindevroegemorgenstondmethetlichtop(6:20).Volgens
Lukas24:1vondopdeeerstedagderweek,zeervroegindenmorgen-
stonddeopstandingvandeHereJezusChristusplaats.Dariusnoemde
Daniël:"deknechtvandelevendeGod"(6:21).DeHereJezusisdeKnecht
vande levendeGod;deKnechtdesHeren.Daniëleerdegeduriglijkzijn
God. De Here Jezus deed wat ZijnVader behaagde, want Hij volbracht
Godswil(Johannes5:30;6:38).Dekuilmetleeuweniseenbeeldvan
hetdodenrijk,waarindeHereJezusookgeweestis(Handelingen2:25-32;
Hebreeën2:14).Daniëlwasonschuldig.DeHereJezuswaszonderzonde,
maarwerdvooronstotzondegemaakt(2Korinthe5:21).Erwerdgeen
schadeaanDaniëlgevonden(6:24).InhetdodenrijkheeftdeHeergeen
verderfgezien(Handelingen2:31).DaniëlheeftinzijnGodgeloofd;hij
heeftopHemvertrouwd(6:24).Deopstandingengevolgenervanzijn
totstandgekomenopgrondvanhetgeloofvánJezusChristus(Romeinen
3:22,26;4:25).

AllegeschiedenissenindeBijbelzijnopeenofanderewijzetypologisch
vantoepassingopdeHereJezusChristus.Dezegeschiedenissenzijneen
afschaduwingvanChristus.DeHeerheeftZichzelfuitgedruktindezien-
lijkedingen.EenschaapiseenbeeldvandeHereJezus(Jesaja53).Wedienen
hierbijnietuittegaanvanhetschaapomdaarnaoverChristustespre-
ken. Het hoort veeleer andersom te geschieden. Christus, de Schepper,
heefteendeelvanZijnwezenuitgedruktinzo’nschaap.Daaromishet
diereenuitbeeldingvanChristus.Datgeldtvoorallezienlijkedingen.De
zichtbaredingenzijneenillustratievanonzichtbare,geestelijkedingen.
Het beeld van dood en opstanding, zoals dat in de eerste plaats op de
HereJezusvantoepassingis,heefteveneensbetrekkingopanderezaken.
Hetisindescheppingendehelegeschiedenisdoorterugtevinden.Het
ligtvoordehandomDaniël6opdeHereJezustoetepassen.Hetprin-
cipe"viavernederingtotverhoging"isindenatuur(o.a.indeseizoenen),
descheppingenindegeschiedenisterugtevinden.Dewegvanverne-
dering en verhoging komt ook tot uitdrukking in de geschiedenis van
hetvolkIsraël.Daniël6spreektoverdedoodenopstandingvandeHere
Jezusentevensoverdievandejoodsestaat.Hetzelfdeprincipeisookvan

toepassingopdevolkeren.WatmetIsraëlgebeurtzalopdezelfdewijze
metdevolkerengebeuren.Ookdiezullenstervenenopstaan.Devolke-
renzullendoordegroteverdrukkingheen(alsvolk)totgeloofkomen.De
ongelovigen van de volkeren zullen in de grote verdrukking omkomen.
DeanderenzullendoordepredikingtotgeloofindeMessiaskomen.

Hetprincipe"vernederingenverhoging” iseveneensopBabelvan toe-
passing.Deverhoging isdanuiteraardgeenopstanding ten leven.Het
iseenherrijzenisopaardsniveau.Datwerd immersgeïllustreerd inde
droomvandeboom(Daniël4).InDaniël5wordtvermelddathetkoning-
schap van Babel in twee stukken uiteen zou vallen. Er zou een breuk
komenindegeschiedenisvanBabel.Zoiserookeenbreukgekomenin
degeschiedenisvanIsraël.EriseenbreukindekomstvandeMessias(de
eersteendetweedekomst).EigenlijkspreektdeBijbelnietovereeneer-
steentweedekomstvandeMessias.Erissprakevaneenonderbreking
indekomstvandeHeer.

InDaniël6wordtdenadrukgelegdopdeonderbrekingvandeheilshis-
torie.Indevolgendehoofdstukkenwordtdegeschiedenisvandevolke-
ren, de koninkrijken der aarde, aangegeven. Deze kan slechts begrepen
wordenalsmenweet,datereenonderbrekingplaatsvindtofplaatsge-
vondenheeft.InDaniël9wordtdeonderbrekinggegevenná69weken
envóórde70eweek.Erisdaareenonderbrekingindetijdrekening.

7.    Daniël 7

Daniël7:1-28
1 InheteerstejaarvanBéltsazar,denkoningvanBabel,zag

Daniëleendroom,engezichtenzijnshoofds,opzijnleger;
toenschreefhijdiendroom,enhijzeidedehoofdsomder
zaken.

2 Daniël antwoordde en zeide: Ik zag inmijn gezicht bij
nacht, enziet,devierwindendeshemelsbrakenvoort
opdegrotezee.

3 Enerklommenviergrotedierenopuitdezee,hetene
vanhetandereverscheiden.

4 Heteerstewasalseenleeuw,enhethadarendsvleugelen;
ikzagtoe,totdatzijnvleugelenuitgepluktwaren,enhet
werdvandeaardeopgeheven,enopdevoetengesteld,als
eenmens,enaanhetzelvewerdeensmensenhartgegeven.

5 Daarna,ziet,hetanderedier,hettweede,wasgelijkeen
beer,ensteldezichaandeenezijde,enhethaddrierib-

2 6   B i j b e l s t u d i e  -  D a n i ë l



beninzijnmuiltussenzijntanden;enmenzeidealdus
tothetzelve:Staop,eetveelvlees.

6 Daarnazag ik, enziet, erwaseenanderdier,gelijkeen
luipaard,enhethadviervleugelseensvogelsopzijnrug;
ookhadhetzelvediervierhoofden,enaanhetzelvewerd
deheerschappijgegeven.

7 Daarna zag ik in de nachtgezichten, en ziet, het vierde
dierwas schrikkelijk engruwelijk, en zeer sterk; enhet
hadgrote ijzeren tanden,hetat, enverbrijzelde,enver-
tradhetoverigemetzijnvoeten;enhetwasverscheiden
vanaldedieren,dievoorhetzelvegeweestwaren;enhet
hadtienhoornen.

8 Iknamacht opdehoornen, en ziet, een andere kleine
hoorn kwam op tussen dezelve, en drie uit de vorige
hoornen werden uitgerukt voor denzelven; en ziet, in
dienzelven hoornwaren ogen alsmensenogen, en een
mond,grotedingensprekende.

9 Ditzagik,totdatertronengezetwerden,endeOudevan
dagen Zich zette, Wiens kleed wit was als de sneeuw,
enhethaarZijnshoofdsalszuiverewol;Zijntroonwas
vuurvonken,deszelfsradereneenbrandendvuur.

10 Eenvurigeriviervloeide,engingvanvoorHemuit,dui-
zendmaalduizendendiendenHem,entienduizendmaal
tienduizendenstondenvoorHem;hetgerichtzettezich,
endeboekenwerdengeopend.

11 Toen zag ik toe vanwege de stem der grote woorden,
welkediehoornsprak;ikzagtoe,totdathetdiergedood,
en zijn lichaamverdaanwerd, en overgegevenomvan
hetvuurverbrandteworden.

12 Aangaandeookdeoverigedieren,mennamhunheer-
schappij weg, want verlenging van het leven was hun
gegeventottijdenstondetoe.

13 Verderzagikindenachtgezichten,enziet,erkwamEen
metdewolkendeshemels,alseensmensenzoon,enHij
kwamtotdenOudevandagen,enzijdedenHemvoor
Denzelvennaderen.

14 EnHemwerdgegevenheerschappij,eneer,enhetKonink-
rijk,datHemallevolken,natienentongenerenzouden;
Zijnheerschappijiseeneeuwigeheerschappij,dienietver-
gaanzal,enZijnKoninkrijkzalnietverdorvenworden.

15 Mij,Daniëlwerdmijngeestdoorstokeninhetmiddenvan
hetlichaam,endegezichtenmijnshoofdsverschriktenmij.

16 Ik naderde tot een dergenen, die daar stonden, en ver-

zochtvanhemdezekerheidoverditalles;enhijzeideze
mij,engafmijdeuitleggingdezerzakentekennen.

17 Dezegrotedieren,dievierzijn,zijnvierkoningen,dieuit
deaardeopstaanzullen.

18 MaardeheiligenderhogeplaatsenzullendatKoninkrijk
ontvangen,enzijzullenhetRijkbezittentotindereeu-
wigheid,ja,totineeuwigheiddereeuwigheden.

19 Toenwensteiknaardewaarheidvanhetvierdedier,het-
welkverscheidenwasvan al de andere, zeer gruwelijk,
welkstandenvanijzerwaren,enzijnklauwenvankoper;
hetat,hetverbrijzelde,envertradhetoverigemetzijnvoeten.

20 Enaangaandedetienhoornendieopzijnhoofdwaren,
en den anderen, die opkwam, en voor denwelken drie
afgevallenwaren,namelijkdienhoorn,dieogenhad,en
eenmond,diegrotedingensprak,enwiensaanziengro-
terwas,danvanzijnmetgezellen.

21 Ikhadgezien,datdiezelvehoornkrijgvoerde tegende
heiligen,endathijdieovermocht,

22 TotdatdeOudevandagenkwam,enhetgerichtgegeven
werdaandeheiligenderhogeplaatsen,endatdebestem-
detijdkwam,datdeheiligenhetRijkbezaten.

23 Hijzeidealdus:Hetvierdedierzalhetvierderijkopaarde
zijn,datverscheidenzalzijnvanaldierijken,enhetzal
deganse aardeopeten, enhet zaldezelvevertreden, en
hetzalzeverbrijzelen.

24 Belangendenudetienhoornen:uitdatkoninkrijkzullen
tienkoningenopstaan,eneenanderzalnahenopstaan;
endatzalverscheidenzijnvandevorigen,enhetzaldrie
koningenvernederen.

25 EnhetzalwoordensprekentegendenAllerhoogste,en
hetzaldeheiligenderhogeplaatsenverstoren,enhetzal
menendetijdenendewetteveranderen,enzijzullenin
deszelfshandovergegevenwordentoteentijd,entijden,
eneengedeelteeenstijds.

26 Daarnazalhetgerichtzitten,enmenzalzijnheerschap-
pijwegnemen, hemverdelgende en verdoende, tot het
eindetoe.

27 Maar het rijk, en de heerschappij, en de grootheid der
koninkrijkenonderdengansenhemel,zalgegevenwor-
dendenvolkederheiligenderhogeplaatsen,welksRijk
een eeuwig Rijk zijn zal; en alle heerschappijen zullen
Hemerenengehoorzamen.

28 Tothiertoe isheteindedezerrede.WatmijDaniëlaan-
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gaat,mijngedachtenverschrikkenmijzeer,enmijnglans
veranderdeaanmij;dochikbewaardedatwoordinmijn
hart.

Hoofdstuk7sluitaanbijdedroomvanNebukadnézaruitDaniël2.Daniël
heeft de hoofdsom van dit visioen opgeschreven. De verklaring van de
droom wordt in het tweede deel van dit hoofdstuk gegeven. Welke
koninkrijkenerbedoeldworden, isnietvermeld.Daniëlwashetmeest
onthutst over het vierde dier. Hij vroeg niet naar de eerste drie dieren.
Het belangrijkste is dat de heiligen der hoge (plaatsen) het koninkrijk
zullenverkrijgen.HetvolkIsraëlzalhetkoninkrijkbeërven,onderleiding
vanhaarMessias,JezusChristus.Devierwindendeshemelsbrakenvoort
opdegrotezee.Eenbetekenisvanhetbegrip"zee"is"volk".Zeeisverder
synoniemmet"afgrond",datopzichweersynoniemismet"dodenrijk".
"Zee" en "dodenrijk" zijn dus tot op zekere hoogte gelijk. De zee ligt
lager dan de aarde en wat lager is dan het aardoppervlak is gelijk aan
hetdodenrijk.Onderhetoppervlakvandezeebevindtzichdezee.Daar
bevindtzichookhetdodenrijk(vergelijkOpenbaring20:13).

Het begrip "dood" kan toegepast worden op de individuele mens. Het
wordtookophetvolkIsraëlvantoepassinggebracht.Israëlzousterven;
zezoueendoodlichaamzijn.Indetoekomstzalzeuithaargrafterug-
verzameldworden.Alseennatiesterft,kandatbetekenendathetvolk
uitgestorven is. Daarnaast kan het betekenen dat het volk opgeheven
is,doordathetonderdeanderevolkerenverstrooidgewordenis(debal-
lingschap).Inhetjaar70A.D.ishetjoodsevolk"gestorven".Enigedecen-
niageledenbestondergeenjoodsenatie.Erwarenweljoden,maardie
warenverspreidonderdevolkeren.Ze leefdenalshetware indedood.
Watdedoodisvoordeindividuelemens,datisdeballingschapvoorde
joodsenatie.Alsdemenssterftgaathijnaarhetdodenrijk.Toendestaat
stierfwerdhetvolkonderdevolkerenverstrooid.Daaromzijndebegrip-
pen"dood"en"volkeren"(=zeeën)synoniem.InOpenbaring17gaathet
eveneens over een beest dat tien hoornen heeft (17 : 3). In Openbaring
17:1wordtgesprokenovereenhoerdieopvelewaterenzit.Diehoerzit
opeenscharlakenroodbeest(17:3).ZijiseenomschrijvingvanBabylon
(17 :5).Babelzaldehoofdstaddervolkerenderaardezijn.Diewateren
wordeninOpenbaring17:15omschrevenals"volken,scharen,natiënen
tongen"."Wateren"staanmodelvoorvolkeren.Degrotezee(Daniël7:2)
wijstderhalveopdemeestevolkerenderaarde.

Er werden vier winden des hemels losgebroken. "Winden" staan voor
geestelijke dingen. Het Hebreeuwse woord "roeach" betekent "geest",

maarook"wind".Hetbegrip"wind"kanbetrekkinghebbenopgodsdien-
stigeenfilosofischedingen(vergelijkÉfeze4 : 14): "windder leer").Het
gaat daarbij om bepaalde onzienlijke (ideologische) zaken, die macht
overdezeeën(volkeren)krijgen.Denkaandeboodschappendie inhet
conciliairprocesopgeslotenzittenendievandeNewAgebeweging.Er
zijnonzienlijke(geestelijke)machtendiezichbezighoudenmetdeheer-
schappijoverdevolkeren.Degrotezeegaattekeer,omdatdewindenhet
waterdoenzwellen.Devolkerenwordengeleiddoorgeestelijkemach-
ten. Deze onzienlijke machten breken los en er is niemand die er iets
aandoet.Daardoorontstaatdebewegingonderdevolkeren. InDaniël
7 wordt dat voorgesteld door de vier dieren, die model staan voor vier
koninkrijken.Erklommenviergrotedierenopuitdezee(Daniël7:3).In
vers17staat:devierdierenzijnvierkoningen,dieuitdeaardeopstaan.
Vers3 ishetbeeld,terwijlvers17deverklaringvanhetbeeldis.Dezee
staat model voor de aarde. De zee staat voor de volkeren die de aarde
bewonen.Hetbegrip"zee"invers3wordtindegeestelijke(overdrachte-
lijke)betekenisgebruikt,terwijlhetbegrip"aarde"eenletterlijkebeteke-
nisheeft.Hetgaatomvierverschillendekoninkrijken.Hetbegrip"koning"
wordt wel gebruikt, maar de koning staat model voor het koninkrijk.
DenkaanhetgoudenhoofdvanhetbeelduitDaniël2,datbetrekking
hadopNebukadnézaralsdevorstvanhetrijkvanBabel.

Samenvattingvandevierdieren(=vierkoningen/koninkrijken).

Alseenleeuw;dearendsvleugelenwordenuitgeplukt.Alseenmensop
voetengesteldeneenmensenhartgegeven.Alseenbeer;drieribbenin
zijnmuiltussenzijntanden.Alseenluipaardmetvierhoofden;viervleu-
gelsopzijnrug.Schrikkelijk, ijzeren tanden,koperenklauwen;verschil-
lendvandevorigedriedieren.Tienhoornen,waarvanerdriewegvallen
doordeopkomstvaneenkleinehoorn.Kleinehoornmetmensenogen
eneenmond.

Het eerste dier 

Heteerstedierisgelijkaaneenleeuwmetarendvleugelen,eenbeeldvan
hetBabylonischerijk.Dezeconclusie isgerechtvaardigdnavergelijking
met het beeld uit Daniël 2. Het gouden hoofd stond voor het rijk van
Babel.Hiergaathetookomeeneerste.HetBabylonischerijkheeftals
embleemeenleeuwmetarendsvleugelengekend.Totopvandaagkomt
dat nog in musea voor. Een leeuw is de koning der dieren (der aarde),
terwijldearenddekoningvandevogels (vandehemel)voorstelt.Het
koningschapoverhemelenaardewordtdaarinuitgebeeld.Babelregeer-
denietoverdehemel,maarBabelheeftaltijdweleenclaimgehadop

2 8   B i j b e l s t u d i e  -  D a n i ë l



heerschappijingodsdienstigezin.Datbleekaluitdebouwvandetoren
vanBabel,"welksoppersteindehemelwas".Devleugelenwerdenuit-
geplukt.Dehemelseheerschappijkwamniettotstand.Deleeuwwerd
veranderd in een menselijke gedaante. We weten uit de voorgaande
hoofdstukkendathetkoninkrijkvanBabeltotheteindaantoebestaat.
Erisweliswaareenonderbreking,maarnazeventijdenzouhethersteld
worden.Babelzal indeeindtijd terugkomenenzalde laatstestadzijn
die aan Christus zal worden onderworpen. Het laatste deel van vers 4
wijst reeds op de toekomst van Babel. Uit Daniël 7 : 12 blijkt dat al de
vier koninkrijken uiteindelijk hun heerschappij kwijt zullen raken. Hun
wasverlengingvanhetlevengegeventottijdenstondetoe.DeHeer(de
mensenzoon)zouhunheerschappijwegnemen.

ToendeMedenenPerzendemachtvanBabelovernamen,kwamereen
eindeaandeheerschappijvanBabel.TochzalBabelverlengingvanleven
kennentotdetijdvanheteinde.Ditgeldteveneensvoordeoverigedie-
ren,deoverigekoninkrijken.Datbleekreedsuitdevernietigingvanhet
beelduitDaniël2.Desteenverwoesttehetgehelebeeld,tebeginnenbij
detientenen.Hetgoudenhoofdwerdtoenookvernietigd.Dithoudtin
datderijkenvanhetverledenindetoekomstopnieuwzullenbestaan.
Deleeuw,dieopdevoetengesteldwerdalseenmenseneenmensen-
hartgegevenwerdiseenbeeldvandevorstdieindeeindtijdoverBabel
zalregeren.Babelzalgestaltekrijgenindiepersoon(hetbeestuitdezee
uitOpenbaring 13).De leeuwmetarendsvleugelen iseenomschrijving
vanhetBabeluithetverleden.Deleeuwindegedaantevaneenmensis
eenverwijzingnaarhettoekomstigeBabel.

Het tweede dier

Hettweededierwasgelijkeenbeer.UitOpenbaring17:11blijktdathet
laatsterijkdataanChristusonderworpenzalzijn,alsachtstegeteldwordt.

Openbaring17:10-12
10 En zijn ook zevenkoningen: de vijf zijn gevallen, en de

éénis;deanderisnognietgekomen,enwanneerhijzal
gekomenzijn,moethijeenweinigtijdsblijven.

11 En het beest, dat was en niet is, die is ook de achtste
koning,enisuitdezeven,engaattenverderve.

12 Endetienhoornen,diegijgezienhebt,zijntienkonin-
gen, die het koninkrijk nog niet hebben ontvangen,
maaralskoningenmachtontvangenopéénuremethet
beest.

Detienhoornenuitvers12wordeninDaniël7ookgenoemd.Erzullen
acht koninkrijken komen vóór de openbaring van het koninkrijk van
Christus.ZehebbenbetrekkingoprijkendieinplaatsvanIsraëlregeren.
DeachtkoninkrijkenbeginnennietbijhetrijkvanBabel.Heteerstewas
hetEgyptischewereldrijk,waaraanook Israëlonderworpenwas.Dat is
het eerste rijk dat in plaats van (of over) Israël regeerde. Israël kwam
immerstotstandinEgypte.JakobwasindetijdvanJozefnaarEgypte
getrokken.LaterkwamIsraël inEgypte inslavernij terecht.Het tweede
rijk was het rijk van Assyrië, met als hoofdstad Nínevé. Het Assyrische
wereldrijkwasverantwoordelijkvoordeballingschapvandetienstam-
men;Israël.DitrijkwerdopgevolgddoorhetrijkvanBabel,indedagen
van Nebukadnézar. Het Babylonische rijk was verantwoordelijk voor de
ballingschapvandetweestammen;Juda.HetvierdewasdeMedenen
Perzen.HetvijfdehetGrieks-MacedonischerijkvanAlexanderdeGrote.
DitrijkstrektezichuitvanuitMacedoniëtotaanIndia.Debeschrijving
vanhetGriekserijkwordtindeBijbelnietgegeven,omdatdieindeperi-
odevanstiltevalttussenhetOudeenNieuweTestament.Hetgrootste
gedeeltevanGriekenlandbehoordeechterniettothetGriekserijk.Het
zesdewashetrijkvandeRomeinen.HetNieuweTestamentopentmet
dedagenvandeoverheersingdoordeRomeinen.Indetoekomstkomen
ernogeenzevendeeneenachtsterijk.Daarvanzijndenamennogniet
bekend.Deeerstezeshebbenreedsinhetverledenbestaan.

NadeuittochtuitEgyptetotaandeballingschapnaarBabelwasIsraël
eenzelfstandigenatie(eenkoninkrijk).Vandaaruitbegintdereeksvan
wereldrijkeninhetboekDaniël tetellen. InDaniël2enDaniël7wordt
hetrijkvanBabelalseerstegenoemd.InDaniël8wordentweebeesten
genoemd,eenram(8:4,20)eneengeitenbok(8:5,21).Deramisdaarde
eerstgenoemde,maarhijiseenuitbeeldingvanhetrijkvandeMedenen
dePerzen.VergelijkingtussenDaniël2en7:

Daniël2:  Daniël7:

38 Hoofdvangoud 4 Leeuw= Babel
39a Borstenarmenvanzilver 5 Beer= Meden/Perzen
39b Buikendijenvankoper 6 Luipaard= Griekserijk
40 Benenvanijzer 7 "Schrikkelijk"=Romeinen
34,42 Voetenvanijzerenleem;
 Tientenen 24 Tienhoornen/koningen

44,45 Christus,deSteen; 13,27 Eenmensenzoon;
 geenandervolk  volkvandeheiligender
   hogeplaatsen.
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Het tweede rijk is het rijk der Meden en Perzen. In Daniël 7 wordt dat
rijkgeïllustreerddoordebeer.Dezesteldezichdeenezijdeaan.Hetrijk
begonaanvankelijkmetderegeringdoorDarius,deMeder,maarnatwee
jaren werd de regering door Kores, de Pers, overgenomen. De beer die
zichaandeenezijdestelde,wijstophetfeitdatdemachtbijdePerzen
terechtkwam(dezijdevandePerzen).Ditzelfdeprincipezienweuitge-
beeld inderam,waarvandehoogstevande tweehoornenhet laatste
opkwam(Daniël8:3).Debeerhaddrieribbeninzijnmuil,diehijveror-
berdhad.DoorhetMedo-Perzischerijkwarendedrievoorgaanderijken
opgeslokt: het Egyptische, Assyrische en Babylonische rijk. "Sta op, eet
veelvlees",wijstopdedrangtotveroveringenopdeveleslachtoffers.

Het derde dier

Hetderdedierwasgelijkaaneenluipaard(panter).Eenluipaardishet
snelstezoogdieropaarde.Datwijstopdeenormesnelheidwaarmeedit
rijk tot stand kwam. Het rijk van Alexander de Grote veroverde in een
aantal jarendatvorigerijk.Het ishetgrootstewereldrijkgeweest.Dat
rijkwerdgekenmerktdoordeGrieksecultuur.Alexanderhaddeideolo-
gieomdeGrieksefilosofieencultuuroverdewereldteverbreiden.Het
N.T. spreekt van joden en Grieken. Dit wijst op de cultuur en leefwijze.
Barbaren hadden geen "beschaving". De Romeinen hebben de Griekse
cultuur overgenomen en van Latijnse namen voorzien. Het luipaard
had vier vleugels van een vogel op zijn rug. Bij de leeuw worden de
vleugelsvaneenarendgenoemd.Hiergaathetomvogels inhetalge-
meen.Vleugelshoudenverbandmetvliegenenwijzeneveneensopde
snelheidwaarmeehetrijk totstand isgekomen.Deviergeneraalsvan
Alexanderwarenverantwoordelijkvoordesnelleopbouwvanzijnrijk.De
viervleugelsduidenopdezeviergeneraals.Hetluipaardhadvierhoof-
den.AlexanderstierfjonginBabel.Hijleefdevanokt.356tot13juni323
vooronzejaartellingenisdus33jaargeworden.Hijwerdin336koning.
Zijnrijkwerdnazijndoodverdeeldonderdevierbelangrijkstegeneraals.
TweevandevieropvolgersvanAlexanderwordenindeBijbelaangeduid
als"dekoningvanhetnoorden"en"dekoningvanhetzuiden"(Daniël11).
Dithoudtin,datdeoverigetweedekoningenvanhetoostenenhetwes-
tengeweestzijn.Zijwordenechternietgenoemd.Hetrijkwerdnamelijk
verdeeldnaardevierwindendeshemels(Daniël8 :8).Devierwinden
duiden op de vier windrichtingen (oost, west, noord en zuid). Het rijk
vanhetnoordenomvattehetgebiedvanBabelenSyriëeneengedeelte
vanKlein-Azië.Ditgebiedstondonder leidingvanSeleucus (Seleucus I
Nicator(=overwinnaar);356(?)-281v.Chr.).Hijwerddestichtervande
dynastiederSeleuciden.DezedynastiewordtindeBijbelaangeduidmet
deuitdrukking"dekoningvanhetnoorden".

Het zuidelijke rijk heeft grotendeels betrekking op Egypte. Dit gebied
stond onder leiding van generaal Ptolemaeus (Ptolemaeus I Soter (=
redder); 367 - 283 v. Chr.). Hij werd de grondlegger van de dynastie der
Ptolemaeën.DezedynastiewordtindeBijbelaangegevenmetdeterm
"de koning van het zuiden". Het oostelijke rijk (gedeelte van Iran en
India)werdgeregeerddoorLysimachus(361-281v.Chr.).Hetwestelijke
rijk (Macedonië inGriekenland)werddoorCassander (358-297v.Chr.)
bestuurd.MogelijkisCassanderdeopvolgervanAntigonusI.Antigonus
I (382 - 301 v. Chr.) was een veldheer van Alexander de Grote. Hij werd
in 333 stadhouder over Groot-Phrygië (in het zuiden van Klein-Azië. Hij
werdnadedoodvanAlexanderstadhouderoverhetgrootstedeelvan
Klein-Azië.Hijwerdlaterverslagenengedoodindestrijdtegendelegers
vaneencoalitievanCassander,Ptolemaeus,SeleucusenLysimachus.Het
derdedierheeftdusbetrekkingophetrijkdatbegononderleidingvan
AlexanderdeGrote.Vanwegedievierhoofdenishetookvantoepassing
opdetijdnadedoodvanAlexander,toenhetrijkonderdeviergeneraals
verdeeldwerd.

Het vierde dier

Hetvierdedierwordtnietmeteenbestaanddiervergeleken.Hetwordt
omschrevenals "schrikkelijk", "gruwelijk"en"zeersterk".Hethadgrote
ijzerentanden.Dit iseenverwijzingnaarhetrijkvandeRomeinendat
inDaniël2:40eveneensmetijzeraangeduidwordt.Daarwordtgezegd
dathetrijkvanRomeallesvermaalt,verbreektenverzwakt.InDaniël7
:7worden"verbrijzelen"en"vertreden"genoemd.Ditvierdedier iseen
omschrijvingvanhetRomeinserijk.Hetdierwasverscheidenvanalde
voorgaande dieren. In de eerste plaats vanwege zijn gedrag: het ver-
maaltenverbreekt.HetRomeinserijkisviageweldtotstandgekomen.
Erlagengeengodsdienstige,filosofischeofideologischegedachtenaan
ten grondslag. Het Romeinse rijk kende ook geen eigen cultuur, want
hetnamdievandeGriekenover.Ditdierhadtienhoornen.Nukanmen
zeggendatditbetrekkingheeftophetRomeinserijk.Wanneerwehet
echtervergelijkenmetDaniël2,hebbendezetienhoornentemakenmet
detientenenvandevoetenvanhetbeeld.Dithoudtindathetniethet-
zelfdeisalshetRomeinserijk.Hetishetrijkdatdaaropvolgt.Devoeten
metdetientenenwarendeelsvanijzerendeelsvanleem.Erisduswel
sprakevanijzer.

Detientenenzijneenbeeldvantienkoningenoftienstaten.Hetbeeld
uitDaniël2eindigdemetdietientenen.HetvierdedieruitDaniël7ein-
digdemetdetienhoornen.HetRomeinserijkuithetverledenmoetder-
halveopgevolgdwordendooreenwereldrijkdatuittienstatenbestaat.
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Hetiseenfederatievanstaten.Inhetverledenisnergenszo’nfederatie
aantewijzen,hoeweldecommentarenophetboekDaniëlvelepogin-
genhebbengedaanomdieaantewijzen.Zezijnechtertegenstrijdigaan
elkaar.Datverschijnselopzichisaleenaanwijzingvoorhetfeitdatde
tien-statenbondindetoekomstnogzalkomen.

Dithoudttevensindatdeheilshistorie,ookinverbandmetdezewereld-
rijken,onderbrokenwerdnahetrijkvandeRomeinen.Welevennuinde
tijd tussen het Romeinse rijk en de nog toekomstige tien-statenbond.
WezagenindevoorgaandehoofdstukkenvanhetboekDaniëlreedsdat
ervaakvaneenonderbrekingsprakeis.Erisgeenenkeletwijfeloverde
opvolgingvandewereldrijkentotenmethetRomeinserijk.Overdetien-
statenbondbestaatechterveelverschilvanmening.Deredendaarvoor
is,datdezenogindetoekomstligt.Eendergelijkeonderbrekingkennen
weookindekomstvandeMessias.HetOudeTestamentkentdekomst
vanChristusalsééngeheel.Wijsprekenvaneeneersteeneentweede
(weder)komst. De Bijbel kent wel de onderbreking van de komst van
Christus,maarhetisindeprofetieënéénkomst.Dieonderbrekingwordt
vaak overgeslagen. De onderbreking is na de hemelvaart van Christus
gekomen. IndetijdvandeonderbrekingkomtdeGemeentetotstand.
HetlijdenvandeChristusendedaaropvolgendeheerlijkheidzijntwee
elementenvanéénkomstvandeChristus.Nietalleendekomstvande
Messias is onderbroken, maar ook de gehele heilshistorie. De breuk is
gekomentussenhetijzerenhetijzermetleem.Dieonderbrekingkomt
doorhetheleboekDaniëlnaarvoren: indehistorievan Israël,vanhet
koninkrijk,vanBabel,indetijdrekeningvanIsraël(Daniël9)enzovoort.

Gewoonlijknoemtmendezetien-statenbondeenhersteldRomeinsrijk.
HalLindsayiséénvandegenendiedeterm"tien-statenbond"gebruikt.
In de Bijbel komt deze term echter niet voor. De Bijbel spreekt over
tienkoningen(tienhoornen).Derhalve ishetbeteromvan tienstaten
te spreken, die te zamen een wereldrijk vormen. Het gebruik van een
verkeerde terminologie leidt tot verwarring. Daardoor ontstaan mis-
verstanden. Eén ervan is dat men er zonder meer vanuit gaat dat het
Romeinserijkindetoekomsthersteldzalworden.DeBijbelkentweleen
herstelvaneenrijk,maardatisniethetRomeinserijk.HetRomeinserijk
wordtopgevolgddooreenrijkvantienstaten.Detien-statenbondisin
dereeksinDaniël7devijfde.Hetvierdedierwijstdusoptweeverschil-
lende rijken. Het wordt voorgesteld als één dier, maar er is sprake van
eenonderbrekingofverdeling.Hetiszoweldevierdealsdevijfde.Inde
reeksdie inOpenbaring17genoemdwordtstellende tienhoornenhet
zevenderijkvoor,omdatdaarvanafhetEgyptischerijkgeteldwordt.Er
komtnogeenachtsterijk.InOpenbaring17ishetRomeinserijkhetzesde

rijk.InOpenbaring17wordendezebeiderijkenapartgenoemd,terwijlze
inDaniël7samengenomenwordeninhetvierdedier.

InDaniël7:8wordtovereenkleinehoorngesproken.InDaniël2werd
nietverdergegaandandetientenen.HetlaatsterijkinDaniël2ishet
rijkvandetientenenhetgeenopgevolgdwerddoorhetrijkvandeSteen,
Christus.Diekleinehoornkwamtussendeanderetienop.Inzekerezinis
hetdusdeelfdehoorn.Voordezekleinehoornwerdendrievandetienhoor-
nenuitgerukt.Dekleinehoornwordtvergelekenmeteenmens,wanthij
heeftogeneneenmondvaneenmens.Ookbijheteerstedierisersprake
vaneenmens.Ditmoetonsopvallen.Wezullenlaterziendatdemensuit
Daniël7:4,endemensdiebetrekkingheeftopdekleinehoorn,dezelfde
persoon is. De kleine hoorn komt na de tien hoornen te voorschijn. De
tienhoornenvormenhetzevenderijk(wanneerEgypteenAssyriëmee-
gerekendworden).Dekleinehoornisdandeachtsteindereeks.Hetgaat
omdevolgorde,waarindekoninkrijkentotstandkomen:

1. Egypte
2. Assyrië
3. Babylonië
4. Meden/Perzen
5. Griekenland
6. Romeinen
7. Tienhoornen=tien-statenbond.
8. Kleinehoorn

Er waren tien hoornen, waarna er een kleine hoorn opkwam ter wille
waarvan drie hoornen uitgerukt werden.Toen waren er acht hoornen.
Daar gaat het echter niet om. Daniël vroeg naar de waarheid van het
vierdedier(7:19). InDaniël7:24staat:"uitdatkoninkrijk(voorgesteld
doorhetvierdedier)zullentienkoningen(voorgesteld indetienhoor-
nen) opstaan. Er zal een ander na hen opstaan, die verschillend is van
die vorige. De laatste (de kleine hoorn) zal drie koningen vernederen".
Daniëlzagdaterdriehoornenuitgeruktwerden,maaruitdeverklaring
blijktnietdaterdriekoningenstiervenofdaterdrierijkenophieldente
bestaan. De verklaring geeft aan dat er drie vernederd zullen worden.
Het werkwoord voor "vernederen" is "shefal". Dit komt ook in Daniël 4
:37,5:19,22voor,waarheteveneensmet"vernederen"isvertaald.Het
Hebreeuwsewerkwoord(shafeel)heeftdezelfdebetekenis(o.a.Jesaja2
:9-12,17).Driekoningenwordenterwillevandekleinehoornvernederd.
Denieuwevertalinggeefthieralsvertaling:"tenvalbrengen".zijlijn2

Detienkoningenblijveninaantalalstienbestaan,maardrieervanzijn
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Zijlijn  2

Het werkwoord
voor "uitrukken" (Daniël 7
:8)is"akar".Andereteksten
hiermee zijn: Zefanja 2 :
4 (uitgeworteld worden);
Prediker3:2(uitroeien,uit-
plukkenvanhetgeplante);
Genesis 49 : 6 (wegrukken
vanossen);Jozua11:6,9;2
Samuël8:4en1Kronieken
18 : 4 (verlammen van
paarden).“Uitrukken”heeft
de betekenis van “zonder
krachtdoenzijn”,“vanhun
machtberoven”.



zondermacht(verlamd).Dekleinehoornisdeelfde.Intotaalzijnerdus
elfkoningen.Aangeziendetientenentotheteindtoebestaan,moethet
ookzozijndatdieenekleinehoorngelijktijdigaandemachtismetdie
tien. Het achtste koninkrijk loopt dus parallel met de zevende (de tien
tenen/hoornen),maarkomtlatertevoorschijn.Alshetachtsterijkgeko-
menis,verdwijnthetzevendenogniet.Dietienstatenblijvenbestaan,
maarwordendooriemandgeregeerd,diebovenhenisgekomen(name-
lijkdiekleinehoorn).Dezekleinehoornistemiddenvandetienomhoog-
gekomenenheeftzichdaarbovengeplaatst.Dietienstatenzijnerdan
nogsteeds,maardrieervanhebbengeenwerkelijkemachtmeer.Deze
zullentotheteindeaantoebestaan.Bovendienblijktuitdeverwoesting
vanhetbeelduitDaniël2,datderijken,dieaandetien-statenbondvoor-
afgegaanzijn,dànookzullenbestaan.Hunwasimmersverlengingvan
levengegeventottijdenstondetoe(Daniël7:12).Nadezeachtkonink-
rijkenkomthetkoninkrijkvanChristus.Hetachtsterijkblijktinhetboek
Openbaringhetrijkvanhetbeesttezijn.

DeprofetievanhetbeelduitDaniël2gaatnietverderdanhetrijkvan
detientenen.Danzijnaldewereldrijkengeweestenvolgthetrijkvan
Christus.Hetrijkvandetientenenbestaattotaandeoverwinningvan
Christus en de openbaring van Zijn koninkrijk. In Openbaring 17 wordt
noggesprokenovereenrijkdatnádetien-statenbondkomt.Detien-sta-
tenbondendatlaatsterijkvandekleinehoornbestaangelijktijdig,maar
zekomennietgelijktijdigaandemacht.Zolangdekleinehoornaande
machtiszullenookdetienkoningenaandemachtzijn.Dietienkonin-
genhaddenreedseerdermacht,maarmakenzichaandekleinehoorn
ondergeschikt,zoalsuitOpenbaring17blijkt.

InDaniël4en5wordtgeleerd,datBabelindetoekomstweerhersteld
zal worden. Het zal de hoofdstad van de wereld zijn. Dit betekent dus
datBabeleenbelangrijkerolzalspelen inderijkendie inde toekomst
nog zullen komen. Babel zal na de tien-statenbond een rol spelen in
de wereldgeschiedenis. Gelijktijdig met de tien koningen zal die kleine
hoorn aan de macht zijn. Deze tien koningen zullen macht ontvangen
opéénuremethetbeest(Openbaring17:12).InDaniël7wordtdekleine
hoornnadetienhoornengenoemd,omdatdaarbijdenadrukligtopde
totstandkoming van die rijken. De tien-statenbond en het rijk van de
kleinehoornzullenechtergelijktijdigbestaan.

Allerijkenzullenopdeéénofanderewijzeweerbestaanindetoekomst.
Ditbetekentmeteendatdierijkennietbepaaldwordendoorhungrond-
gebied.Alsdatwelhetgevalzouzijnkunnenzenietgelijktijdigbestaan,
omdateengrootdeelvandeaardbodemdeeluitmaaktevanaldezerij-

ken.HetgrondgebiedvanIsraëlheeftvanaldierijkendeeluitgemaakt.
Alsdiekoninkrijken inde toekomstweeralleaanwezigzullenzijn,kan
datdusnietbetrekkinghebbenophunterritorium.Zijzullenderhalveop
eenanderewijzeaanwezigzijn.

Hetgrondgebiedisniethetbelangrijkstekenmerkvaneenrijk.Deinvloed
vandemachthebber,defilosofie,cultuurenz.bepalenmededekenmer-
kenvaneenrijk.Aldie rijkenzullenhun invloed indeeindtijdhebben.
HettoekomstigerijkzalgekenmerktwordendoordeinvloedvanBabel,
o.a. omdat Babel de hoofdstad van de wereld zal zijn. Ook het rijk van
Perzië(hettegenwoordigeIran)heefttegenwoordiginvloedindewereld.
HetGriekserijkzalindeeindtijdeenbelangrijkerolspelen;nietalsland,
maarvanwegehaarbeschaving.DitgeldtdusookvoorhetRomeinserijk.
Ook Israëlzalweereenrolspelen,evenalsEgypteenAssur (Irak/Syrië).
Aldezeculturenzullenvoortbestaan tot inde tijdvanheteinde. Inde
tijd tussenhetRomeinserijkendetien-statenbondzalhuninvloedop
deachtergrondgeraaktzijn,maarindeeindtijdzaldieweeropkomen.
Niemandkanontkennendatculturen,godsdienstenenzovoortsuithet
oostenookvandaaginhetWesteneenbelangrijkerolspelen.

Eenhoorniseenuitbeeldingvankoningschap(Openbaring17 : 12).Een
hoornmetogeneneenmondiseenomschrijvingvandemachthebber,
diehetkoningschapheeft.Dekleinehoornzalgrotedingenspreken.In
Daniël7:25wordtditverklaard:hijzalwoordentegendeAllerhoogste
spreken.HijzalGodslasterlijketaalbezigen.Hetiseenmachthebberdie
bewustenrechtstreeksinopstandkomttegenGod.Hijzalstrijdentegen
"de mensen zoon", Jezus Christus.Wie met de tien hoornen/koningen
bedoeldworden,wordtindeBijbelnietaangegeven.Dezerijkenworden
niet bepaald door hun grondgebied, maar door hun karakter (cultuur,
godsdienste.d.).Daarom ishetooknietcorrectom teveronderstellen,
datdetienstatenophetgrondgebiedvanhetvoormaligeRomeinserijk
zullenliggen.Degedachtedaarbij isdatdetienstatendevoortzetting
vandatrijkzijn.AnderensprekenzelfsvaneenherstelvanhetRomeinse
rijk.MendenktdatdezetienstateninEuropatevindenzullenzijn.Europa
hoordevooreengrootdeeltothetRomeinserijk.Ikvindhetechtertever
gaanomteveronderstellendatdetien-statenbondgevormdzouworden
doordelandendiebehorentotdeEuropeseGemeenschap.Eendeelvan
het grondgebied van de landen van de Europese Gemeenschap heeft
nooittothetRomeinserijkbehoord.EentijdlangheeftdeE.G.uittien
landenbestaan,maarmomenteel (1991) isdataantal tot twaalfuitge-
groeid. Ikgeloofdanooknietdatdetien-statenbondgelijkzalzijnaan
eenverenigd(West-)Europa.
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IkdenkalleendateendeelvanEuropaweldegelijktotdietienstatenzal
behoren.AlderijkenvondenhuncentruminhetMidden-Oosten,rond
deoostkustvandeMiddellandseZee. Ikhoudheterop,datdátgebied
in ieder geval deel zal uitmaken van de tien-statenbond. Aangezien al
dezestatenindetoekomstopdeéénofanderewijzevertegenwoordigd
zullenzijn,ligtheteerdervoordehandomteveronderstellendatBabel,
Perzië(Iran),GriekenlandenRome(Italië)totdietienstatenzullenbeho-
ren.WaarschijnlijkzalhetlandPalestina/Israëlerooktoebehoren.Ikzeg
niet,dáthetzois,maarhetligtméérvoordehanddantezeggendatde
tien-statenbondinEuropamoetwordengezocht.Detien-statenbondzal
eerderinhetMidden-Oostentevindenzijn.Dehoofdgedachteisechter
niet het grondgebied, maar de aanwezigheid van de rijken in cultuur,
filosofie,religieenzovoort.

De grenzen van het Romeinse rijk waren nooit precies vast te stellen,
aangezien deze regelmatig verlegd werden. Als men in deze tien-sta-
tenbond een hersteld Romeins rijk wil zien, moet men zich afvragen
overwelkeperiodevanhetRomeinserijkmenspreekt.Opeengegeven
moment hoorde zelfs een gedeelte van Groot-Brittannië tot het rijk
van de Romeinen (grens bij Newcastle; Schotland hoorde er niet bij).
ZoubijeenherstelvaneenRomeinsrijkEngelanderdanwelbijhoren
en Schotland niet? Het gaat echter niet om de grenzen. Men kan toch
ook niet zeggen dat het Romeinse rijk een herstel is van het daaraan
voorafgaandeGriekserijk.Denadrukligtophetfeitdathetgewoonde
volgendeuitdereeksvanrijkenis.Bijdetien-statenbondmoetenwedus
denkenaanlandendiedeeluitmakenvandewereldmachtindeeindtijd,
hoofdzakelijkgegroepeerdrondhetoostenvandeMiddellandseZee(de
landenrondomJeruzalem).

Hetvierdedier iseenbeeldvanhetRomeinserijk.Hetwordtmet ijzer
in verband gebracht (ijzeren tanden; Daniël 7 : 7, 19). Daarnaast wordt
erin7:19nogaantoegevoegddathetklauwenvankoperhad."Koper"
heeftmethetGrieks-Macedonischerijktemaken.Dieverbindingvanhet
ijzer met het koper is niet zo vreemd. Het Romeinse rijk heeft immers
grotendeelsdeGrieksecultuurengodsdienstovergenomen.Zehebben
eralleenLatijnsenamenaangegeven.InDaniël7:9staatdatertronen
gezetwerden."Tronen"houdenverbandmetkoningschap.Erwordteen
koninkrijkopgericht.OpdetroonzitdeOudevandagen.Ookisersprake
dathet"gerichtzichzette"(Daniël7:10).Erwordenboekengeopend.Er
beginteenrechtszaak,wanterwordteenoordeeluitgesprokenopgrond
vanhetgeenindieboekengeschrevenstaat.DatwordtookinDaniël7:
11bevestigd,wantdaarwordtoverhetdodenenverdoenvanhet(vierde)
diergesproken.

Daniël 7:11 noemt het oordeel over de hoorn, die grote woorden sprak.
Vervolgens wordt gezegd dat het dier gedood werd. Het gaat hier dus
iniedergevaloverdrierijken.Hetoordeelisvantoepassingopdekleine
hoorn,detienhoornenenophetvierde,schrikkelijkedier.Dezedrierij-
kenwordeninDaniël7gezieninéénbeeld,namelijkdatvierdedier.Toen
hetvierdediergedoodwerd,kwamendaarmeetevensdetienhoornen
endekleinehoornaanhuneinde.M.a.w.:hetzesde,zevendeenachtste
rijkwerdentegrondegericht.VervolgensleertDaniël7:12datdeheer-
schappijvandevorigedierenwerdweggenomen.Heteerstetotenmet
hetderdedierhebbentemakenmethetrijkvanBabeltotenmethet
Grieks-Macedonischerijk.Hettweededierhadechterdrieribbeninzijn
muil. Die hebben betrekking op de rijken van Egypte, Assyrië en Babel.
Dus: Alle voorgaande rijken komen met het doden van het vierde dier
aanhuneind.Allerijkenkomengelijktijdigaanhuneind.Alles,watde
heidensevolkeren inde loopdereeuwengeproduceerdhebben,wordt
geoordeeldindetijdwaarindeHereJezusChristusZijnKoninkrijkopen-
baarzalmaken.

InDaniël7:13,14wordtoverhetkoninkrijkvanChristusgesproken.Hij
wordthiervergelekenmeteenmensenzoon(=barenosh).Hijiszelfsde
Zoondesmensen.In9en10wordtalduidelijkgemaaktdathetkonink-
rijkvanGodgeopenbaardwordt.In13en14wordternogeenprofetieover
deze mensen zoon aan toegevoegd. Het koninkrijk zal terugkeren tot
God,viahetwerkvaneenmensenzoon.InDaniël7:9staatdatdeOude
van dagen Zich zette. "De Oude van dagen" is de Oudste Die er is. Dit
heeftuiteraardbetrekkingopGodZelf.Hetkoninkrijkoverdevolkeren
deraardehoortbijGodthuis(o.a.Daniël4:17).In13en14wordtgezegd
datdeGoddeshemels(deOudevandagen)gekendkanwordenin"eens
mensen Zoon". Een mensenzoon is een mens. De Zoon des mensen is
JezusChristus,DietevensGodis.HetkoninkrijkkomtaanGodtoe,maar
demachteroverwordtaaneenmensenzoongegeven.DeMessiasvan
Israëlisnietalleeneenmens,maarookGod.DeJehovahvanhetOude
TestamentisdaaromdezelfdealsdeMessiasvanIsraël.God,deVaderen
God,deZoon,zijnookDezelfde;eriséénGod,maarHijheeftmeerdere
hoedanigheden. Eén daarvan is die van "Zoon" (Zoon van God en Zoon
desmensen).DemensenzoonnaderttotdeOudevandagen.Hetisde
HeerDieZijnhemelseVaderontmoet. JezusChristuszalhetkoninkrijk
oprichten,maaruiteindelijkaandeVaderovergeven(vergelijk1Korinthe
15:28).Deheerschappijwerdaandemensenzoongegeven.Diemachtis
aandeHeergegeven;naZijnopstanding.Deuitwerkingervanwordtin
hetboekDaniëlbeschreven.DetijdvandeGemeente,hetLichaamvan
Christus,wordtdaarbijovergeslagen.DeheerschappijvandeHeeriseen
eeuwigeheerschappijenZijnkoninkrijkzalnietverdorvenworden.
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DekleinehoornzalwoordenvanlasteringtegendeAllerhoogstespreken
(Daniël7:25).Daarnaastzalhijdeheiligenvandehogeplaatsenversto-
ren.Hetwoord"plaatsen"isdoordevertalerstoegevoegd.Erstaatniet
bijwiebedoeldworden.Daaromishetantwoordeenvoudig.Hetismin-
stensoptweeverschillendezakenvantoepassing.Datlerenwenietuit
hetboekDaniël,maarweluithetNieuweTestament.Alwateraanhet
volkIsraëlbeloofdisheeftookeentoepassingopdeGemeente.Dezelfde
profetieënwordenopbeidevolkenvantoepassinggebracht,hoewelop
verschillendewijze.EenvoorbeelddaarvanisdeprofetievanJoël2over
deuitstortingvandeHeiligeGeest.Dezeprofetieheefteentoepassing
opdeGemeenteopdepinksterdag(Handelingen2).Tegelijkertijdheeft
deprofetieeentoepassinginverbandmethetvolkIsraëlindetoekomst.
De profetie van Joël heeft een geestelijke toepassing op de gemeente
gekregen.InJoël2:32staat:"AlwiedeNaamdesHEERENzalaanroepen,
zalbehoudenworden..."DezeprofetieisinhetboekJoëlvantoepassing
opIsraël.Pauluspastdezeechteropdeheidenentoe(Romeinen10:11-
13).Daaruitblijktdatdezeprofetieeendubbelebetekenisheeft.

Dit is met alle oudtestamentische profetieën het geval. Paulus citeert
uit Hoséa en spreekt in Romeinen 9 : 24-26 over Gods volk (Mijn volk
=ammi)ennietGodsvolk(nietMijnvolk=lo-ammi).Pauluspastdeze
profetieopdeheidenentoe.DeapostelPetrushaaltdezezelfdeprofetie
aanenpastdieopdejodentoe(1Petrus2).Beidehebbengelijk.Zowel
heidenenalshetIsraëlvanonzedagenzijn"nietGodsvolk".Zoweleen
joodalseenheidenhoorttotGodsvolkopgrondvangeloofinChristus.
Anderevoorbeeldenhiervanzijn:Matthéüs13:13-15enHandelingen28
: 25-28. Hetzelfde geldt voor het spreken in tongen. De prediking door
deheidenentotdeIsraëlietenzoudenormalevervullingzijn.Paulusbe-
toogtin1Korinthe14dathetsprekenintalendevervullingis(1Korinthe
14:21;Deuteronomium28:49enJesaja28:11).Hetligthetmeestvoor
dehand,datdeheiligenderhogeplaatseninDaniël7opgelovigenvan
Israël van toepassing is. Dat neemt echter niet weg dat deze uitdruk-
king ook gebruikt kan worden voor engelen en zelfs voor de gelovigen
dietotdeGemeentehoren.Degelovigenvandegemeentezijnimmers
in Christus in het hemelse geplaatst (Éfeze 2 : 6). Het is echter niet zo
dat de Gemeente aan de macht van die kleine hoorn overgegeven zal
worden. De Gemeente is dan reeds opgenomen en maakt deel uit van
deChristus.

De kleine hoorn stelt zich tegenover de Allerhoogste en hij verstoort
degenendiezichaandeAllerhoogsteonderworpenhebben.Destrijdis
tussenChristus(metdegenendiezichaanHemonderworpenhebben)
endezemachthebber(metzijnonderdanen).DeaanGodonderworpen

engelen, maar ook de dán reeds opgenomen Gemeente, zullen in die
strijdeenrolspelen.DegelovigenuitIsraëlzullendaarookaandeelne-
men.DeGemeentezalnadewegrukkingbetrokkenwordenbijdeopen-
baringvanhetkoninkrijkvanChristus.Verderzaldekleinehoorndetij-
denendewetmenentemoetenveranderen.Ditmoetopgevatworden
als"dewetomtrentdetijden".Ikvermoeddathetietsmetdekalender
te maken heeft. In het boek Daniël speelt de tijdrekening immers een
belangrijkerol.Godspreektookvaak tothetvolk Israël,waarbijde tijd
vermeldwordt(o.a.inhetboekHaggaï).Hetkanookbetrekkinghebben
opdevieringvandefeestendesHEEREN,dieopgezettetijdengehouden
moestenworden.Dejoodsekalenderiseenonpraktischekalender:men
kentschrikkeldagenenschrikkelmaanden.Misschienmoetdezekalender
welveranderen,vanwegedevervullingvandeprofetieën.Deheiligender
hogeplaatsenzullengedurendeeentijdentijdeneneengedeelteeens
tijdsaandemachtvandekleinehoornovergegevenworden.Ditisdrie
en een halve tijd. "Tijden" is geen dualis (tweevoud), maar een pluralis
(meervoud,zoalsinDaniël4:16:zeventijden).Eengedeeltevaneentijd
isletterlijk"eenverdelingvaneentijd".Ditkaneenverdelingintweeën
zijn.Eenzelfdesoortuitdrukkingtreffenweaanin:

Openbaring12:14
14 Enaandevrouw(Israël)zijngegeventweevleugeleneens

groten arends, opdat zij zou vliegen in de woestijn, in
haarplaats,alwaarzijgevoedwordteentijdentijdenen
eenhalventijd,buitenhetgezichtvandeslang.

HierwordthetGriekse"kairos"gebruikt.AlsweditversmetOpenbaring
12:6vergelijken,kunnenwetevensvaststellenhoelangdieperiodeis:

Openbaring12:6
6 Endevrouwvluchtteindewoestijn,alwaarzijeenplaats

had,haar vanGodbereid, opdat zij haar aldaar zouden
voedenduizendtweehonderdzestigdagen.

Een tijd, tijden en een halve tijd = 1260 dagen = 3,5 jaar (vergelijk
Openbaring 11 : 2, 3). Met andere woorden: het begrip "tijd" staat hier
voor een "jaar". "Tijden" = twee tijden/jaren. Een gedeelte eens tijds =
eenhalve tijdofeenhalf jaar.Deuitdrukking inDaniël7 :25betekent
dus3,5tijdoftewel3,5jaar.Ditisdeperiodevandegroteverdrukking,die
overJudaenJeruzalemzalkomen(detweedehelftvande70-steweek).
Gedurende3,5jaarwordthetoverblijfselvanIsraëlaandezevorstover-
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gegeven.Nadieperiodezalhetgerichtzitten(vergelijkDaniël7:10).De
heerschappijvandezevorstwordtweggenomenenhijzaltotheteinde
toeverdelgdworden.Ditmoetbetrekkinghebbenopdeperiodenádie
3,5jaar.Ditisdeperiodenade70steweek,die33jarenzalduren.Tijdens
deafbrokkelingvanhetrijkvandievorstzaltegelijkertijddeopbouwvan
hetkoninkrijkvanChristusplaatsvinden.Ditkoninkrijkzalaanhetvolk
van de heiligen der hoge plaatsen gegeven worden. Het gelovige volk
IsraëlzalonderleidingvanhaarMessias(Christus)datkoninkrijkontvan-
gen.AlleheerschappijenzullenuiteindelijkdeKoningvanheteeuwige
rijkerenengehoorzamen.Datheeftbetrekkingopdeonderwerpingvan
devolkerenaanChristus.DegelovigenuitdevolkerenzullenZijnkonink-
rijkbinnengaan.

8.   Daniël 8
Daniël8:1-27
1 InhetderdejaardeskoninkrijksvandenkoningBéltsazar,

verscheenmijeengezicht,mijDaniël,nahetgeenmijin
heteersteverschenenwas.

2 Enikzageengezicht,(hetgeschieddenu,toenikhetzag,
datikindenburgSusanwas,welkeinhetlandschapElam
is)ikzagdanineengezicht,datikaandenvloedUlaiwas.

3 Enikhiefmijnogenop,enikzag,enziet,eenramstond
voordienvloed,diehadtweehoornen,endietweehoor-
nenwarenhoog,endeeenwashogerdandeandere,en
dehoogstekwaminhetlaatsteop.

4 Ik zag, dat de ram met de hoornen tegen het westen
stiet,entegenhetnoorden,entegenhetzuiden,engeen
dieren konden voor zijn aangezicht bestaan, en erwas
niemand,dieuit zijnhandverloste;maarhijdeednaar
zijnwelgevallen,enhijmaaktezichgroot.

5 Toenikditoverlegde,ziet,erkwameengeitenbokvanhet
westenoverdengansenaardbodem,enroerdedeaarde
nietaan;endiebokhadeenaanzienlijkenhoorntussen
zijnogen.

6 Enhijkwamtotdenram,diedetweehoornenhad,dien
ikhadzienstaanvoordenvloed;enhijliepophemaan
indegrimmigheidzijnerkracht.

7 Enikzaghem,nakendeaandenram,enhijverbitterde
zichtegenhem,enhijstietdenram,enhijbrakzijnbeide
hoornen;en indenramwasgeenkracht,omvoorzijn
aangezichttebestaan;enhijwierphemteraarde,enhij

vertrad hem, en erwas niemand, die den ram uit zijn
handverloste.

8 Endegeitenbokmaaktezichuitermategroot;maartoen
hijsterkgewordenwas,brakdiegrotehoorn,enerkwa-
menopaandeszelfsplaatsvieraanzienlijke,naardevier
windendeshemels.

9 Enuiteenvandiekwamvoorteenkleinehoorn,welke
uitnemend grootwerd, tegen het zuiden, en tegen het
oosten,entegenhetsierlijkeland.

10 En hij werd groot tot aan het heir des hemels; en hij
wierpersommigenvandatheir,namelijkvandesterren,
teraardeneder,enhijvertradze.

11 Ja,hijmaaktezichgroottotaandenVorstdiensheirs,en
vanDenzelvenwerdweggenomenhet gedurig offer, en
dewoningZijnsheiligdomswerdnedergeworpen.

12 En het heir werd in den afval overgegeven tegen het
gedurigoffer;enhijwierpdewaarheidteraarde;endeed
het,enhetgeluktewel.

13 Daarnahoordeikeenheiligespreken;endeheiligezeide
totdenonbenoemde,diedaarsprak:Tothoelangzaldat
gezichtvanhetgedurigofferenvandenverwoestenden
afvalzijn,datzohetheiligdomalshetheirtervertreding
zalovergegevenworden?

14 En hij zeide totmij: Tot twee duizend en driehonderd
avondenenmorgens;danzalhetheiligdomgerechtvaar-
digdworden.

15 Enhetgeschiedde, toen ikdatgezichtzag, ikDaniël, zo
zochtikhetverstanddeszelven,enziet,erstondvoormij
alsdegedaanteeensmans.

16 EnikhoordetussenUlaieensmensenstem,dieriepen
zeide:Gabriël!Geefdezenhetgezichtteverstaan.

17 Enhijkwamnevenswaarikstond;enalshijkwam,ver-
schrikteik,envielopmijnaangezicht.Toenzeidehijtot
mij:Versta,gijmensenkind!Wantditgezichtzalzijntot
dentijdvanheteinde.

18 Alshijnumetmij sprak,viel ik ineendiepenslaapop
mijnaangezichtteraarde;toenroerdehijmijaan,enhij
steldemijopmijnestandplaats.

19 Enhijzeide:Zie,ikzalutekennengeven,watergeschie-
denzal teneindedezergramschap;want terbestemder
tijdzalheteindezijn.

20 Derammetdetweehoornen,diengijgezienhebt,zijnde
koningenderMedenenderPerzen.
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21 Dieharigeboknu,isdekoningvanGriekenland;endegrote
hoorn,welketussenzijnogenis,isdeeerstekoning.

22 Daternuvieraanzijnplaatsstonden,toenhijverbroken
was;vierkoninkrijkenzullenuitdatvolkontstaan,doch
nietmetzijnkracht.

23 Dochophet laatstehunskoninkrijks, alshetdeafvalli-
genophethoogstegebrachtzullenhebben,zozalereen
koningstaan,stijfvanaangezicht,enraadselenverstaande;

24 En zijn kracht zal sterk worden, doch niet door zijn
kracht;enhijzalhetwonderlijkverderven,enzalgeluk
hebben,enzalhetdoen;enhijzaldesterken,mitsgaders
hetheiligevolkverderven:

25 En door zijn kloekheid zo zal hij de bedriegerij doen
gedijeninzijnhand;enhijzalzichinzijnhartverheffen;
en in stille rust zal hij er velen verderven, en zal staan
tegen den Vorst der vorsten, doch hij zal zonder hand
verbrokenworden.

26 Hetgezichtnuvanavondenmorgen,datergezegdis,is
dewaarheid;engij,sluitditgezichttoe,wanterzijnnog
veledagentoe.

27 Toenwerd ik, Daniël, zwak, enwas enige dagen krank;
daarnastondikop,endeeddeskoningswerk;enikwas
ontzetoverditgezicht;maarniemandmerktehet.

Daniël 8 : 1 spreekt over het derde jaar des koninkrijks van den koning
Béltsazar.Uiterlijkinhet-541werdBéltsazarmederegentmetzijnvader
Nabonides.HeteerstejaarvanBéltsazarkandusophetlaatsthetjaar
541zijn.Hetderdejaarisdanhetjaar539/538vooronzejaartelling.We
vindenmeerderetijdsaanduidingeninhetboekDaniël:

1:1 InhetderdejaarvanJojakim:606v.Chr.
2:1 InhettweedejaarvanNebukadnézar:605v.Chr.;heteerste
 jaarvanNebukadnézarishetjaar606.
3,4 TijdensderegeringvanNebukadnézar:606-561v.Chr.
5:1,30 LaatstejaarvanBéltsazar:538v.Chr.
6:1 Darius,deMeder:538v.Chr.
7:1 HeteerstejaarvanBéltsazar:vermoedelijk541voorChr.
8:1 DerdejaarvanBéltsazar:vermoedelijk539/538voorChr.
9:1 InheteerstejaarvanDarius:538v.Chr.
10:1 InhetderdejaarvanKores:534v.Chr.
11:1 InheteerstejaarvanDarius:538v.Chr.
12 Geenvermeldingvandatum.

Schematischoverzichtvanderijken:

1. Egypte
2.Assyrië
3.Babel(goud) leeuw
4.Meden/Perzen(zilver) beerram
5.Griekenland(koper) luipaard geitebok
6.Romeinen(ijzer) schrikkelijkdier
-------------------------------------------------------
7.Tien-statenbond(ijzer/leem) tienhoornen
8. kleinehoorn kleinehoorn
-------------------------------------------------------
Rijkv/dGoddeshemels eenmensenzoon Vorstdervorsten
(steen)

(Daniël2) (Daniël7) (Daniël8)

In hoofdstuk 8 staat een visioen dat in het laatste gedeelte uitgelegd
wordt.Ookdezeprofetieheeftmet"detijdenderheidenen"temaken.
DatisdeperiodewaarinhetvolkIsraëldooranderevolkerenoverheerst
wordt.PaswanneerIsraëlweereeneigenkoninkrijkentroonzalhebben
-onderleidingvanhaarMessias-zalereeneindaan"detijdenderheide-
nen"komen.IndeBijbelwordtbeloofddatIsraëloverdeanderevolkeren
zou regeren (Deuteronomium 28). Alle volkeren zouden gezegend wor-
deninAbrameninzijnzaad.Datisnunognietvervuld.Inonzedagen
isdatalleenvantoepassingopdegelovigenvandeGemeente.DeZoon
(=Erfgenaam)vanDavidenAbrahamisJezusChristus.Hijregeertnog
steedsnietoverdevolkerenderaarde.DeprofetieëninhetboekDaniël
handelenoverdetijdenderheidenen;overwaterachtereenvolgenszou
gaangebeuren.Erzoudeneenaantalkoninkrijkenkomendiedewereld
zouden regeren tot op de komst van het koninkrijk van Christus. Deze
koninkrijkenzijnreedsinDaniël2,7en8genoemd.InDaniël3en4wordt
geleerddatBabelindetoekomstopnieuwdebelangrijkstestadzalzijn.
Hetlaatsterijk-voordatChristuszalregeren-zalalshoofdstadBabylon
hebben.Detientenenbestaantotaanheteindeaantoe.Deheerschap-
pijoverdietienstaten(koninkrijken)zalinBabelgezeteldzijn.Hetlaat-
ste rijk van Babel wordt voorgesteld door de kleine hoorn uit Daniël 7.
Dezekomtnáenregeertgelijktijdigmétdetienhoornendieuithetrijk
vanRomevoortkwamen.

In Daniël 8 komen twee dieren naar voren. De ram beeldt het rijk van
deMedenenPerzenuit(8:4,20).Degeitebokwordtomschrevenalsde
koningvanGriekenland(8:5,21).Daniël8gaatookoverdetijdvanhet
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einde(8:17,19).HetaanknopingspuntisechterdathetMedo-Perzische
rijk veroverd zou worden door het Griekse rijk. Dat is in het verleden
gebeurd, maar de profetie houdt verband met de tijd van het einde,
detijddieuitlooptopdekomstvanhetkoninkrijkvanChristus.Daniël
kreeghetgezichtvanderamendegeitebok inhetderde jaarvanhet
koninkrijkvanBéltsazar.Ditkwamnahetvisioendathijinheteerst(=
eerder)gehadhad.DitiseenverwijzingnaarhetgezichtvanDaniël7,dat
inheteerstejaarvanBéltsazarplaatsgevondenhad.Hetachtstehoofd-
stuk wordt aan het zevende gekoppeld; ze moeten in elkaars verband
gelezenworden.Beidehoofdstukkenverklarenelkaar.Hetderdejaarvan
Béltsazarishetlaatstejaarvanzijnkoningschap.HetrijkvanBabelwerd
door de Meden en Perzen veroverd. Dit gebeurde in het jaar 538 voor
onze jaartelling. Dat het een derde jaar is, houdt tevens verband met
opstandingenherstel.HetRomeinserijkbehoorttothetverleden,maar
detien-statenbondisnogsteedstoekomst.Detijddaartussenwordtin
deBijbelmethetbegrip"verborgenheid"aangeduid.Hetisdetijdwaarin
wij leven. InaldeprofetieënvanDaniël iseenonderbreking tevinden.
Latervolgtherstel.

Daniël bevond zich in de burcht (= het paleis) Susan in het landschap
Elam.WekennendieburchtvooraluithetboekEsther.Hetwasdever-
blijfplaats van de koningen van de Meden en Perzen.Toen het rijk van
deBabyloniërsdoordeMedenenPerzenwerdveroverd,bleefBabelde
hoofdstad.Daarzeteldendevorstenaanvankelijk.Latergingendevorsten
(vandeMeden)inSusanwonen,maarBabelbleefdehoofdstad;vergelijk
ookNehemia1:1.DeafstandtussenBabelenSusanis±400km.Susan
ligtzuidoostelijkvanBabel.Devloed (= rivier)Ulaizou tenoostenvan
deburchtSusangestroomdhebben.AnderendenkendatdeUlaiomde
burchtSusanstroomde.Elamhoudtverbandmethetwerkwoord"alam"
(=verbergen)enheeftalsbetekenis"eenverborgen(onbekende)periode
vantijd".HetwoordkomtovereenmethetGriekse"aioon".Deprofetie
vanDaniël8houdtookverbandmettijd(vers13:hoelang?),wantinvers
14worden2300avondenenmorgensgenoemd.

Daniël8:3wordtverklaardin8:20.DerambeeldthetrijkvandeMeden
en de Perzen uit. De twee hoornen wijzen op de Meden en de Perzen.
Dehoogstehoornkwamhet laatsteop.Dehoogstehoornduidtopde
Perzen, want die waren machtiger dan de Meden. In Babel regeerde
eerst Darius de Meder, die de stad veroverd had. Na twee jaar kwam
Kores de Pers, in Babel regeren. Denk ook aan de beer, die zich aan de
ene zijde stelde (Daniël 7). Dit was de zijde van de Perzen. Sommige
Bijbeluitleggers brengen de linker- en rechterarm van het beeld uit
Daniël 2 in verband met het rijk van de Meden en de Perzen. De ram

stoottetegenhetwesten,noordenenzuiden.Hijkwamdusvanuithet
oosten. Het gebied van de Meden en Perzen lag inderdaad ten oosten
vanBabylon.Anderedieren(rijken)kondenniettegenhemstandhouden
(voorzijnaangezichtbestaan).HetrijkvandeBabyloniërswerddoorde
MedenenPerzenverslagen. Inhet jaarwaarinditgezichtkwam,werd
heteveneensvervuld.

Degeitebok(Daniël8:5)kwamvanhetwesten.Datisdetegengestelde
richting van de ram, die uit het oosten kwam. De harige (= machtige)
geitebok is de koning van Griekenland (8 : 21). Hij roerde de aarde niet
aan.DitduidtopdesnelheidwaarmeehetGriekserijktotstandkwam.
InDaniël7:6werddituitgedruktdoordeviervleugelsvanhetluipaard.
AlexanderdeGroterichttezijnrijkvliegensvlugop.Debokhadéénaan-
zienlijkehoorntussenzijnogen.Vers21:Degrotehoornisdeeerstekoning
vanhetGriekserijk(AlexanderdeGrote).Opmerkelijk isdatinvers21a
hetwoord"koning"gebruiktwordtvooraldekoningenvanGriekenland,
terwijlhetinvers21balleenopdeeerstekoningduidt.Hetwoordwijst
opdefunctieenopdepersoon.Vers6,7beschrijftdeoverwinningvan
degeitebokopderam.HetrijkvandeMedenenPerzenwerddoorde
legers van Alexander de Grote onder de voet gelopen. Volgens vers 8
maaktehetrijkvanAlexanderzichgroot.Degrotehoornbrakechter.Dit
wijstopdedoodvanAlexander.Hijstierfop33jarigeleeftijd; toenhet
rijkopgerichtwas.HijwildeBabeltotdehoofdstadvanzijnrijkmaken,
maaromdathijstierfgingdatnietdoor.Zijndoodmaakteeeneindaan
dedroomvaneenGriekswereldrijkmetBabelalshoofdstad.

Voor de ene aanzienlijke hoorn kwamen vier aanzienlijke (hoornen) in
deplaats."Naardevierwindendeshemels"wijstopverdelingvanhet
Griekserijkinvieren.Erwaseenkoningvanhetnoorden,zuiden,westen
enoosten.Debelangrijkstedaarvanwarendekoningenvanhetnoorden
enhetzuiden.DezespeleninDaniël11nogeenbelangrijkerol.InDaniël
7 :6wordtditaangegevendoorhet luipaarddatvierhoofdenhad.De
koningenvanhetnoordenwerdenbekendalsdeSeleuciden,genoemd
naardeeerstekoningSeleucus.Dekoningvanhetzuiden(Egypte)was
Ptolemaeus.HijwasdestichtervandedynastiederPtolemaeën.Uitéén
vandevierhoornenkwamvervolgenséénkleinehoorn,diezeergroot
werd(vers9).Hijwerdgroottegenhetzuiden,hetoostenentegenhet
sierlijkeland(sieraadland).Hetsieraadlandiseenomschrijvingvoorhet
landvanIsraël(Ezechiël20:6)ziezijlijn3VanuitBabelgerekendligtIsraël
inhetwesten.Daaruitblijktdatdiekleinehoornuithetnoordenafkom-
stig is.Uitdekoningvanhetnoordenkomtdezevorstvoort.Dekleine
hoornsteldezichtegenhetheirdeshemelsenwierpsommigenvanhen
teraarde.Zewordenmetsterrenvergeleken.Eenheiriseenlegerofeen

Zijlijn  3

Het sierlijke land
(het sieraad(land) is de
vertaling van het woord
"tzevie". Dit woord wordt
iv.m. Israël enhaarHEERE
gebruiktin2Samuël1:19,
Jesaja 4 : 2, Jesaja 28 : 1, 4,
Jesaja28 :5,Ezechiël20 :6,
Ezechiël20:15.
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groteschare.Hetgaathiernietoverengelen.Hijrichttezichweliswaar
tegenhetheirvandehemel,maardathoeftniettebetekenendatdat
heirzichindehemelbevond.Denkbijvoorbeeldaandeterm"hetkonink-
rijkderhemelen",datduidtopeenkoninkrijkdatopaardeopgerichtzal
worden.Hetiseenkoninkrijkdatuitdehemelenafkomstigis,omdatde
Koningervandaarvandaankomt;hetzalechteropaardegestaltekrijgen.
Hetheirdeshemelsishetlegervanhetkoninkrijkderhemelen,namelijk
vandeKoningDieindehemelis.Hetisvantoepassingopdegelovigen
vanhetvolkIsraël.Hetwoord"heir"staatookinvers12,waarhetmetde
offerdienstvanhetvolkIsraëlinverbandstaat."Vandatheir"en/namelijk
"van de sterren" duidt op hetzelfde. Het ene geeft een nadere aandui-
dingvanhetandere.Dehoornkeerdezichtegendesterren,hetheirdes
hemels.Diehoorniseentypevaneenkoning.Datheirofdiesterrenis
(zijn)eenbeeldvandegelovigenvanhetvolkIsraël.ziezijlijn4

De koning die voortkwam uit de koning van het noorden stelde zich
tegendegelovigenvanhetvolk Israël.Dezevorstwordthieromschre-
venalseenkleinehoorn.HetisdezelfdekleinehoornalsinDaniël7en
derhalvevan toepassingophetachtsterijk. InDaniël8wordteenver-
bindinggemaakttussenhetGriekserijkenhetrijkvandeeindtijd(het
rijkvanhetbeest).Dezekleinehoornvertradsommigenvanhetheirdes
hemels.InDaniël7:25wordtditbeschrevenals:"hijzaldeheiligender
hoge(plaatsen)verstoren"."Deheiligenderhoge(plaatsen)"spreektover
dezelfdegroepals"hetheirdeshemels".Dezekleinehoornmaaktezich
groottegendeVorstvanhetheir,deVorstvanIsraël,namelijkdeMessias.
In Daniël 9 : 25 wordt over Messias, de Vorst, gesproken. Dit is in het
Nederlandswelhetzelfdewoord,maarinhetHebreeuwsniet.InDaniël8
staat"sar"(8:11,25)eninDaniël9staat"nagied".Ditwoordwordtvertaald
met"voorganger"(o.a.1Samuël9:16),"overste"(o.a.1Kronieken9:11),"vorst"
(o.a.Daniël9:25,26;11:22).Hethoudtverbandmethetwoord"nèged",
dat "voor", "in aanwezigheid van" of "tegenover" betekent. Deze vorst
vertegenwoordigtiemandanders(namelijkdeGoddeshemels).

Het gedurig offer wordt weggenomen en de woning van Zijn heilig-
dom(de tempel)werdnedergeworpen. Inhetverleden iser inderdaad
iemand geweest die dergelijke dingen gedaan heeft. Hij kwam uit het
rijkvanhetnoorden.Niemanddachtdathijhetkoninkrijkzoukrijgen.
Ditzelfde wordt ook in Daniël 11 naar voren gebracht (daar wordt deze
figuur"deverachte"genoemd).Hijkreegdemachtoverhetsieraadland:
Israël. Hij deed zo ongeveer wat in dit vers vermeld staat. Deze man
heette Antiochus Epiphanes. Epiphanes betekent "de geopenbaarde".
HijbeschouwdezichalsGod,geopenbaardinhetvlees.Hijspeeltinde
Bijbelse historie geen rol, omdat hij optrad in de tijd tussen Maleáchi

enMatthéüs(dezgn.inter-testamentaireperiode).Hoekaneenprofetie
in vervulling gegaan zijn door de geschiedenis van een persoon die in
deheleBijbelnietvoorkomt?Datisonmogelijk!Wekomenhieropeen
algemeenprincipeterecht.IkdenkinditverbandaanDaniël4,deprofe-
tievandeboomdieafgehouwenwerd.Dieprofetiewasopdepersoon
vanNebukadnézarvantoepassing.Datneemtnietwegdatdezeprofetie
eveneensophetBabelvandetoekomstbetrekkingheeft.Dezeventijden
wijzenopdetijdsperiodedatNebukadnézarzijnkoninklijkewaardigheid
kwijtwas;daarnawerdhijhersteld.Dezeventijdenhoudenookverband
methettoekomstigeherstelvanBabelalshoofdstadvandewereld.

In Daniël 8 doet zich hetzelfde principe voor. Daniël 8 : 9-12 is in eer-
ste instantie op Antiochus Epiphanes van toepassing; in de tijd van de
Makkabeeën.Antiochusheeftdejoodsegodsdienstendetempeldienst
verboden.Hijverbooddebesnijdenis.Hijrichtteopdeheiligeplaatseen
beeld op dat aan Zeus (Jupiter) gewijd was en liet ter ere van die god
varkensofferen.Varkenszijnvoorjodenonreinedieren.Detempelwerd
ontheiligd.Dezedingenkomen inderdaadovereenmetdebeschrijving
van Daniël 8, maar we zouden het niet geweten hebben, als het niet
in de boeken van de Makkabeeën beschreven was. De boeken van de
Makkabeeën behoren echter tot de zogenaamde apocriefe boeken. Zij
worden niet tot de geïnspireerde boeken van de Bijbel gerekend. De
gebeurtenisindetijdvanAntiochuskomtnietindeBijbelvoorendaar-
omkanhetooknietdeverklaringzijn.Deverklaringvanditvisioenwordt
in de volgende verzen van Daniël 8 gegeven. De profetie van Daniël 8
"springt" van de tijd van Antiochus Epiphanes over naar een vorst, die
pas in de eindtijd zal optreden. In Daniël 8 : 17 staat immers: "... want
ditgezichtzalzijntot(doelt)opdetijdvanheteinde.Antiochusleefde
nietindetijdvanheteinde.Daaromkandezeprofetienognietvervuld
zijn.Antiochus ishooguiteenvóór-afschaduwingvaneentoekomstige
vorstdiedergelijkepraktijkenzaluitvoeren.Dievorstwordtinhetboek
Openbaringaangeduidmethetbegrip"beest".

Degangbareprotestantsetheologiebeweertdataldezeprofetieënreeds
in het verleden vervuld zijn. Ze passen dat gegeven ook toe op de ver-
woesting van Jeruzalem in de dagen van Nebukadnézar en in de tijd
vanTitus(70A.D.).Zeontkenneneenverwoestingdieindetoekomstzal
plaatsvinden. We kunnen hooguit vaststellen dat Antiochus Epiphanes
eentypeisvandefiguurdieindeeindtijdzaloptreden.Hijisechterniet
devervullervandezeprofetie. Inzijngeschiedenisgeefthijhooguiteen
illustratievandemanier,waaropdezeprofetieindetoekomstvervuldzal
worden.WewetenuitOpenbaringdathetbeestindeheiligeplaatseen
afgodsbeeldzaloprichten.DatheeftAntiochusinzijndagenookgedaan.

Zijlijn 4

Vergelijk hierbij
de droom van Jozef over
de zon, maan en ster-
ren, waarbij de sterren
een beeld zijn van de
nakomelingen van Jakob.
Datzelfdeisvantoepassing
in Openbaring 12  : 1. Als
dedagdesHEERENbegint
(zon verduisterd, maan
geen schijnsel enz.), zullen
de sterren van de hemel
vallen, zoals de onrijpe
vijgen van de vijgeboom
(Openbaring 6 : 12, 13). De
vijgeboomiseenbeeldvan
de natie Israël. De onrijpe
vijgen zijndeongelovigen
van die joodse staat. Het
nageslacht van Abraham
zou zijn als de sterren des
hemels. Op de vierde dag
steldeGoddezon,maanen
sterren aan de hemel. De
vierde dag komt overeen
met de vierde bedeling,
dieverbandhoudtmethet
volkIsraël.
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VolgensDaniël8:12zalhetheir(=Israël)indeafvalovergegevenworden.
"Afval"wilzeggen:afvallenvandewaregodsdienst(deleervanMozes).
Dejodenwerdenvanhuneigengodsdienstafgetrokkenenovergegeven
aanafgoderij.Erstaat "tegenhetgedurig (offer)". "Tegen"betekent "in
de plaats van"; het komt overeen met het Griekse "anti". Het gedurig
offer(deofferdienstindetempel)werdweggenomenendaarvoorinde
plaatswerdhetheiraanafgoderijovergegeven.Hijwierpdewaarheid
ter aarde. Het Woord der waarheid (de oudtestamentische Schriften)
werdenterzijdegezet. IndetijdvandeMakkabeeëniserfelgestreden
tegen deze ontwijding van de tempel; dit gebeurde onder meer onder
leidingvanJudasdeMakkabeeër.Uiteindelijkhebbenzedestrijdgewon-
nenenwerddetempelgezuiverdvanonreinheden.Detempelwerdin
denegendemaandopnieuwingewijd.Hetjoodsechanoekahfeestherin-
nertnogaltijdaandezegebeurtenis,dieplaatsvondinhetjaar167voor
onzejaartelling.

DebeschrijvingvanhetgezichtvanDaniëleindigt invers 12. Invers 13
wordt de vraag gesteld: "Tot hoelang zal dat gezicht van het gedurig
(offer)en(van)deverwoestendeafvalzijn,datzowelhetheiligdomals
het heir (ter) vertreding zal overgegeven worden?" De verwoestende
afval is de omschrijving van de afgoderij die voor de tempeldienst in
deplaatsgesteldwerd.InDaniël9wordtditaangeduidmethetbegrip
"verwoestendegruwel"of"gruwelderverwoesting"Afgoderijisvoorde
Heer een gruwel. Afgoderij leidt tot verwoesting. Zowel het heiligdom
(de tempel) als het heir (de gelovigen uit Israël) zullen ter vertreding
overgegeven worden. Beiden zijn "huis van God". Beiden worden ont-
heiligd.Hetantwoordvolgtinvers14:"Tottweeduizendendriehonderd
(2300)avonden(en)morgens".InhetHebreeuwsstaater:"2300avond,
morgen".Hiermeekunnendagenbedoeldzijn.Dit iseencryptischant-
woord, want we weten nu nog weinig. Na die 2300 zal het heiligdom
gerechtvaardigdworden.Hetgezichtkanzonderuitlegnietgoedbegre-
penworden,wantDaniëlzochtdebetekeniservan.Daaromkreeghijde
uitlegviaGabriël(vers15,16).Hetgezichtheeftbetrekkingopdetijdvan
heteinde.DegebeurtenissenindetijdvanAntiochusEpiphanesvonden
rond het jaar 170 voor onze jaartelling plaats. De werkelijke betekenis
heeftdaarentegenmetdetoekomsttemaken.Daniëlhadeenletterlijke
ontmoeting met Gabriël, want de beschrijving van het gezicht was al
afgelopeninvers12.Invers13wordternietmeergezien,maargehoord.

De2300dagenkunnenindetijdvanAntiochusEpiphanesnietterugge-
vondenworden.Erzijntweeverschillendeverklaringenomtrentdeduur
vandeontwijdingvandetempelindedagenvanAntiochus.Beidewor-
denaangehaaldindewerkenvanFlaviusJosephus,maarzezijntegen-

strijdigaanelkaar.Hijschrijftdaaroverinverschillendeboeken.Hijzegt
inhetenedatdetempelprecies3,5 jaarontheiligdgeweest is.Hijver-
meldterbijdatditinovereenstemmingismetwatDaniëlgeprofeteerd
had.HijdoeldedaarbijopDaniël7:25(eentijd,tijdeneneengedeelte
eenstijds).DitisdetijdwaarinIsraëlisovergegevenindehandvande
kleinehoorn.FlaviusJosephuspastdieprofetieopAntiochusEpiphanes
toe.Hetprobleemhierbij isdatDaniël8 : 14voordezelfdegebeurtenis
2300dagengeeft;3,5jaarisechter1260dagen.

Op een andere plaats geeft Flavius aan dat de ontwijding precies drie
jaar geduurd heeft. Dit is gelijk aan 1080 dagen. In de boeken van de
Makkabeeënwordtgezegddatdetempelopde25eof26evandenegen-
demaand(hetchanoekahfeest)opnieuwingewijdwerd. Indieboeken
hebikgeendatumvandeontwijdingvandetempelkunnenvinden.We
moetenopdegegevensvanJosephusafgaan.Iniedergevalishetduide-
lijkdatdeontwijdingvandetempelongeveerdriejaargeduurdheeft.De
Bijbelgeeftechter2300dagenaan.Ditiseenperiodevanruimzesjaren
(6,3888888=6,4jaren).DaarbijgeeftGabriëleenduidelijkeaanwijzing
dathetgezichtmetdetijdvanheteindetemakenheeft.Ditvisioenvindt
zijnwerkelijkevervullingpasindeeindtijd.Hetvisioenheeftbetrekking
op de kleine hoorn die in de toekomst zal komen.Terwijl Gabriël met
Daniëlsprak,vielDaniëlineendiepeslaap(vers18).Daniëlheeftduseen
gedeeltevanhetverhaalvanGabriëlgemist.Andersgezegd:Erziteen
onderbreking in dit verhaal. Die onderbreking heeft immers te maken
metdetijddievoorafgaataandetijdvanheteinde.Wijlevenindetijd
vandeonderbrekingtussendetijdvanhetRomeinserijkendievande
tien-statenbond.Hoelangdezeonderbreking(deslaap)duurde,staater
nietbij.DaarnaroerdeGabriëldeinslaapgevallenDaniëlaanenstelde
hemopzijnstandplaats.Dit isongetwijfeldeenbeeldvandebekering
vanIsraëlindetoekomst.

Invers19verteltGabriëlwaterteneindevandezegramschapgeschie-
den zal. De nadruk ligt in dit vers op het woord "einde". Wat Daniël
gemist heeft, heeft te maken met de tijd die tussen het begin en het
eindevandiegramschapligt.Dathoudtverbandmetdeverborgenheid.
In de volgende verzen wordt weliswaar over het verleden gesproken,
omdathetomderijkenvandeMeden/PerzenenvandeGriekengaat,
maardenadrukligtopdieenekoningdiehetheiligevolkzalverderven.
Datisnogsteedstoekomst.Deramiseenuitbeeldingvandekoningen
vandeMedenendePerzen.Degrotehoornisdeeerstekoning,namelijk
AlexanderdeGrote.Devierkoninkrijkenwijzenopdeverdelingvanhet
rijknadedoodvanAlexanderinviergebieden.Zijhaddenechternooit
dezelfdemachtalsAlexander. "Ophet laatstevanhunkoninkrijk"gaat
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overhetlaatstevanhetkoninkrijkvandezeviervorsten.Zijvormdende
voortzetting van het Griekse wereldrijk. Het laatste van het rijk van de
Grieken(koper)isnogsteedstoekomst.Hetkoperwerd,evenalsdeande-
remetalen,doordesteenvermalendiezonderhandenwasafgehouwen
(Daniël2:45).DitbetekentdathetGriekserijkindetoekomstopdeéén
ofanderewijzeweeraanwezigis.OokuitDaniël7blijktdathetrijkvan
deGriekenweeraanwezigzalzijn.Daniël7:12vermeldtdathetluipaard
in de dagen van de laatste hoorn bestaat, want aan de overige dieren
(buitendatschrikkelijkedierom)werdverlengingvanlevengegeventot
tijdenstondetoe.Ookdegeitebokisdusverlengingvanleventottijden
stondetoegegeven.Hijzalweervertegenwoordigdzijnindetijdvanhet
einde.HetGriekserijkzalookindedagenvandeeindtijdbestaan.Het
iseenvoortzettingvanhetGriekserijk.InDaniël8wordthetRomeinse
rijknietgenoemd.

Ophetlaatstevanhunkoninkrijk(vandievierkoningenvanhetGriekse
rijk)zalereenkoningopstaandiesterk(streng)vanaangezichtisendie
raadselen verstaat. Dat gebeurt wanneer de afvalligen op het hoogste
gebrachtzullenzijn(vers23).Methetbegrip"afvalligen"wordtnaarvers
12 verwezen: "het heir werd in de afval (= afgoderij) overgegeven". Het
gaatomIsraëlietendieafgoderijbedrijvenendusdeIsraëlietischedienst
aandeHeerovertreden.AntiochusEpiphanesleefdevernadedagenvan
die vier vorsten. Het kan dus niet betrekking hebben op de tijd in het
verleden. De geschiedenis in de tijd van Antiochus is wel een type van
degebeurtenissenindeeindtijd.Daaromkunnendegebeurtenissenvan
toenonslichtverschaffenovertoekomstigegebeurtenissenrondomde
vorst,diekomenzal.Antiochusiseentypevanhetbeest.Deafvalligen
zullen er in de eindtijd ook weer zijn. In de laatste dagen die vooraf-
gaan aan de wederkomst van Christus, zal er weer een afgodendienst
gepleegd worden op de heilige plaats. Dat gebeurt overigens vandaag
ookal,wantnuiserdeOmar-moskee(deRotskoepel)opdeplaatsvan
hetheiligdom.MetdekleinehoornuitDaniël8wordteenkoninginde
eindtijdbedoeld.HetisdezelfdehoorndieinDaniël7temiddenvande
10hoornenomhoogkomt.Detienhoornenzijntienkoningen,dietien
statenvertegenwoordigen.Temiddenvandietienverschijnteenandere,
kleine hoorn. Hij komt (volgens Daniël 8) uit het Griekse rijk voort. Hij
komt van buitenaf en neemt de macht over. De kleine hoorn zal de
koningvanBabelworden.Danzalhijtochopz’nminstuithetMidden-
Oostenmoetenvoortkomenomgeaccepteerd teworden.Dezevorst is
ongetwijfeldeenArabier.

IkverwachtgeenherstelvanhetRomeinserijk,maareenherstelvanhet
Griekse rijk. Dat rijk heeft niets met Griekenland te maken. Het is het

rijkvanhet luipaard,hetkoperendegeitebok.Datwaseenrijk inhet
Midden-Oosten,gelegenrondBabel.Detoekomstigehoofdstadervanis
Babel.IkverwachtdathettegenwoordigeIrakmetdatrijkvanhetbeest
temakenheeft,omdatBabyloninIrakgelegenis.Deomringendelanden
van het Midden-Oosten zullen daar ook bij behoren. Zij zullen tot een
eenheidkomen,metalshoofdstadBabel.

Daniël 2 spreekt over de tien-statenbond, uitgebeeld in de tien tenen.
Daniël7voegteraantoedatereenvorstoverdezetien-statenbondzal
regeren.Daniël8geeftaandatdievorstuithetGriekserijkvoortkomt.
Die vorst zal zijn residentie in Babel hebben. Babel zou immers ook de
hoofdstad van het Griekse rijk geworden zijn, als Alexander de Grote
nietgestorvenwas.IndetoekomstzalBabeltochdehoofdstadvanhet
Griekserijkzijn.Dekleinehoorn(=hetbeestuitdezeeuitOpenbaring)
zalraadselenkunnenverstaan.DitwordtinDaniël8nietverderverklaard,
maar we vinden het wel in het boek Openbaring terug. "Stijf van aan-
gezicht"betekentdatzijnaangezichtnietzalbewegen.Ditkanbetrek-
kinghebbenophetbeeldvanhetbeest(Openbaring13).Datbeeldkan
wonderen doen. In opdracht van het beest worden er tekenen gedaan
(Openbaring 13 : 13). "Raadselen verstaande" wijst op het feit dat deze
vorst bovenmenselijke kwaliteiten heeft. Ook uit de geschiedenis van
Antiochusblijktdatereenbeeldophettempelpleinopgerichtwerd.In
deeindtijdzaleropnieuweenbeeldgemaaktworden(Openbaring13:14,
15).OokhetbeelduitDaniël2en3houdthiermeeverband.

Volgens Daniël 8 : 24 zal deze kleine hoorn niet door zijn eigen kracht
sterkworden.Hijheeftdiekrachteldersvandaan,namelijkvandesatan.
Openbaring13:2:"...Endedraakgafhem(d.i.hetbeestuitdezee)zijn
krachtenzijntroonengrotemacht."Hijzalwonderlijkverderven(vers
24).Hijzalmensenopeenwonderlijkewijze inhetverderfstorten.De
dingen die hij doet zullen gelukken. Hij zal de sterken en (= namelijk)
het heilige volk verderven. Dit lazen we reeds in Daniël 7 : 25: "Hij zal
de heiligen der hoge (plaatsen) verstoren ... en zij zullen in diens hand
overgegeven worden." (Gedurende 3,5 jaar.) Hij zal door zijn kloekheid
(verstandigheid)zijnbedriegerijendoengedijen(vers25).Invers25staat:
"...enhijwierpdewaarheidteraarde..."Hijzalzichverheffeneninstille
rust(stilheid)zalhijervelenverderven.In1Thessalonicenzen5:3wordt
dit als volgt omschreven: "Want wanneer zij zullen zeggen: Het is vrede
en zonder gevaar, dan zal een haastig verderf hun overkomen, gelijk de
barensnood een bevruchte (vrouw), en zij zullen het geenszins ontvlie-
den."HijzalzichtegendeVorstdervorstenstellen.Dat isdeSteenuit
Daniël2of"demensenzoon"uitDaniël7.Dezekleinehoornzalwoorden
tegendeAllerhoogstespreken(Daniël7:25).Datmoetookwel,wanthij
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heeftzijnmachtverkregenvandetegenstandervanGod,deduivel.Zijn
eindbestemming is echter dat hij zonder hand verbroken zal worden.
HieroverspreektOpenbaring19:20.Hetcommentaarophetvisioenisin
vers25afgelopen.Daniëlkreegdeopdrachtditgezichtteverzegelen.De
dingenzijninhetboekDaniëltoegesloten.Daniël9:24:"...hetgezichten
(of:van)deprofeetteverzegelen,..."Daniël12:4,9:"dezewoordenzijn
toegesloten(=verborgen)enverzegeldtotdetijdvanheteinde."Dewoor-
den van het boek Daniël zijn toegesloten, maar kunnen via het Nieuwe
Testamentwelbegrepenworden.DeHereJezusverwijstinMatthéüs24:
15naardeprofetievanDaniël,inverbandmetdegruwelderverwoesting.
InOpenbaringwordendedingendieverborgenwarengeopenbaard.

Devraagvanhoelanghetgezichtvanhetgedurigofferendeverwoes-
tende afval zou duren (vers 13), werd in vers 14 beantwoord met 2300
avondenenmorgens.Invers26staat:"Hetgezichtnuvanavondenmor-
genisdewaarheid...".Ditverduidelijktnietsvanwatalinvers14gezegd
is.Deze2300avondenenmorgenswordendusnietverklaard.Waarom
wordtditdaninvers26genoemd?Wehebbengeenduidelijkeaanwij-
zingvandelengtevandetijddatdetempelindedagenvanAntiochus
Epiphanesontwijdwas.Zelfsalzoudendatexact2300dagengeweest
zijndanzoudatonsprobleemnietopgelosthebben,wanterstaatdat
dit gezicht duurt tot de tijd van het einde. Die 2300 kunnen dus niet
vantoepassingzijnopdedagenvanAntiochus.Indeeindtijdwordthet
heiligdomgedurende3,5jaarontwijd(Daniël9:27:vanafdehelftvande
week).InDaniël7:25wordtditomschrevenals"eentijd,entijdeneneen
gedeelteeenstijds".DitisvolgensOpenbaring12:14en12:6gelijkaan
1260dagen.Erisduseenverschilvan1040dagen.Hetenigealternatief,
datiknukanbedenken(waarikoverigensnietzekervanben),is,datdeze
2300dagendetotaletijdsduurvandeontwijdingvandetempelenvan
Israëlaangeeft;zowel indedagenvanAntiochus,als indetijdvanhet
einde.Indetijdvanheteindeisersprakevan1260dagen.Ditbetekent,
daterindetijdvanAntiochus1040dagenvanontwijdinggeweestzijn.
1040 dagen is gelijk aan 2,8888 jaar (2,9 jaar) oftewel 34,6666 (34,7)
maanden. Dit is bijna gelijk aan drie jaren. Dit komt enigszins overeen
metéénvandegegevens,dieFlaviusJosephusaangaf.Hetisnietexact
drie jaar, want er is een verschil van 1,333334 maand (± 40 dagen). Het
kloptdusniethelemaal,maar ikmoeterdirectbijzeggendatergeen
exactegegevensvandedagenvanAntiochusvoorhandenzijn.Degege-
vensdieeroverbestaanzijntegenstrijdigaanelkaar.De2300dagenzijn
van toepassing op de tijd in de dagen van Antiochus en op die van de
eindtijd.DeheleprofetieisimmersopzowelAntiochusalsdevorstinde
eindtijdvan toepassing. Invers 13staat: "datzo(wel)hetheiligdomals
hetheir(ter)vertredingzalovergegevenworden."

1040  (onderbreking)  1260  =2300

Hetbovenstaandeisgeenkloppendeberekening,maareenbeteralter-
natief heb ik nog niet kunnen vinden. "Avond en morgen" is de meest
duidelijke uitdrukking voor een dag (etmaal; dag en nacht). Avond en
morgen zijn twee begrippen die samen op één dag wijzen (vergelijk
Genesis1).Avondenmorgenzijntweebegrippendieophetsamenvoe-
genvandetijdvanvroeger(Antiochus)endeeindtijdwijzen.Hetbegrip
"morgen"isindeBijbeldetijdvanafmiddernachttotaanzonsopgang.
"Avond"isdetijdvanzonsondergangtotmiddernacht."Avond"iseigen-
lijk de term voor: van de mid-dag tot de mid-nacht. "Avond" kan ook
opgevatwordenalsdetijddiewij"middag"noemen."Morgen"isdetijd
totaanzonsopgang.

Avond   wordtduister  tijdvanAntiochus
Morgen  isduister  tijdvanheteinde

Openbaring 13

Vooreenbeterbegripvandehierondervolgendetoelichtingishetver-
standigomvoorafOpenbaring13telezen.DeprofetievanOpenbaring13
sluitaanbijDaniël7en8,waarbijhetomdierengingdieeenbeeldzijn
vankoninkrijkendieindehistorieeenrolzoudenspelen.

Openbaring13:1-18
1 Enikzaguitdezeeeenbeestopkomen,hebbendezeven

hoofdenentienhoornen;enopzijnhoornenwarentien
koninklijke hoeden, en op zijn hoofdenwas een naam
vangodslastering.

2 Enhetbeestdatikzag,waseenpardelgelijk,enzijnvoe-
tenalseensbeersvoeten,enzijnmondalsdemondeens
leeuws;endedraakgafhemzijnkracht,enzijntroon,en
grotemacht.

3 Enikzageenvanzijnhoofdenalstotdendoodgewond,
en zijn dodelijke wonde werd genezen; en de gehele
aardeverwonderdezichachterhetbeest.

4 Enzijaanbadendendraak,diehetbeestmachtgegeven
had;enzijaanbadenhetbeest,zeggende:Wieisditbeest
gelijk?wiekankrijgvoerentegenhetzelve?

5 Enhetzelvewerd eenmond gegeven, om grote dingen
engods lasteringente spreken;enhetzelvewerdmacht
gegeven,omzulkstedoen,tweeenveertigmaanden.

6 EnhetopendezijnmondtotlasteringtegenGod,omZijn
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Naamtelasteren,enZijntabernakel,endieindenhemel
wonen.

7 Enhetzelvewerdmacht gegeven, omdenheiligenkrijg
aantedoen,enomdieteoverwinnen;enhetzelvewerd
machtgegevenoverallegeslacht,entaal,envolk.

8 Enallen,dieopdeaardewonen,zullenhetzelveaanbidden,
welkernamennietzijngeschreveninhetboekdeslevens,
desLams,Datgeslachtis,vandegrondleggingderwereld.

9 Indieniemandorenheeft,diehore.
10 Indieniemandindegevangenis leidt,diegaatzelf inde

gevangenis; indien iemandmet het zwaard zal doden,
diemoetzelfmethetzwaardgedoodworden.Hierisde
lijdzaamheidenhetgeloofderheiligen.

11 Enikzageenanderbeestuitdeaardeopkomen,enhet
hadtweehoornen,desLamshoornengelijk,enhetsprak
alsdedraak.

12 Enhetoefentaldemachtvanheteerstebeest,integen-
woordigheid van hetzelve, en hetmaakt, dat de aarde,
endiedaarinwonenhet eerstebeest aanbidden,wiens
dodelijkewondegenezenwas.

13 En het doet grote tekenen, zodat het ook vuur uit den
hemeldoetafkomenopdeaarde,voordemensen.

14 En verleidt degenen, die op de aarde wonen, door de
tekenen, die aan hetzelve toe doen gegeven zijn in de
tegenwoordigheidvanhetbeest; zeggende totdegenen,
dieopdeaardewonen,datzijhetbeest,datdewonddes
zwaardshad,enwederleefde,eenbeeldzoudenmaken.

15 Enhetzelvewerdmachtgegevenomhetbeeldvanhet
beest een geest te geven, opdathet beeld vanhet beest
ookzouspreken,enmaken,datallen,diehetbeeldvanhet
beestnietzoudenaanbidden,gedoodzoudenworden.

16 Enhetmaakt,dathetaanallen,kleinenengroten,enrij-
kenenarmen,envrijenendienstknechten,eenmerkte-
kengeveaanhunrechterhandofaanhunvoorhoofden;

17 En dat niemand mag kopen of verkopen, dan die dat
merktekenheeft,ofdennaamvanhetbeest,ofhetgetal
zijnsnaams.

18 Hier is de wijsheid: die het verstand heeft, rekene het
getalvanhetbeest;wanthetiseengetaleensmensen,en
zijngetaliszeshonderdzesenzestig.

Babelzalindetoekomstweereenbelangrijkerolspelen.Hetisdevereni-

gingvanpolitiekengodsdienst.Romeisinoverdrachtelijkezinweliswaar
gelijkaanBabel,maardaaromishetnognietinletterlijkezingelijkaan
hetBabelvandetoekomst.InRomezeteltdepauselijkemacht,diezich
weldegelijkbezighoudtmetpolitiekezakenindewereld."IJzer" iseen
uitbeeldingvanhetRomeinserijk.Mengaaterinhetalgemeenvanuit
daterindetoekomsteenherstelvanhetRomeinserijkzalplaatsvinden.
Ditisonjuist.UitDaniël8blijktdathetjuisteenherstelisvanhetGriekse
rijk, met als hoofdstad Babel. Het ijzer is wel vertegenwoordigd, maar
dan meer in de betekenis van het militaire geweld. De letterlijke bete-
kenis van de Bijbel moeten we niet veronachtzamen. Babel is gewoon
Babel.DatRomezichalsBabelgedraagt,isopzichnoggeenbewijsdat
Rome in de toekomst als Babel zal functioneren. Het gaat om een let-
terlijkestadBabylon.IndetoekomstverwachtenweeenhersteldGrieks
rijkmetalshoofdstadBabylon.DathersteldeGriekserijkheefttemaken
methetgebieddatAlexanderdeGroteveroverde.Totdatrijkbehoorde
hetgebiedvanPerzië(Iran),Babylonië,Assyrië(Irak),Syrië,Jordanië,Israël,
Egypte,Libië,hetgrootstegedeeltevanKlein-Aziëeneenkleingedeelte
vanGriekenland(Macedonië).

Openbaring13 : 1 InOpenbaring13gaathetover tweebeesten(Grieks:
thèrion=dier/gedierte(Markus1:13)ofbeest(Handelingen28:4,5).Het
eerstebeestkomtopuitdezee,terwijlhettweede(vers11)uitdeaarde
(Grieks:gè=aardeofland)opkomt.Eenbeestiseenuitdrukkingvaneen
koning,eenmachthebber.Dezeprofetievandebeestenkannognietver-
vuldzijn,omdatzenádehemelvaartvanJezusChristusgegevenzijn.In
dietussentijdisdetijdstilgezet,volgensdeonderbrekinginde70weken
inDaniël9.Eenbeestuitdezeeiseenmachthebber(ofeenkoninkrijk),
die(dat)uitdevolkerenvoortkomt.Hetbeestuitdezeeheeft7hoofden
en10hoornen, iseenweergavevandekoninkrijkenderaardeenstaat
modelvoordewereldrijkendieerzoalgeweestzijn.Deklemtoonligtop
hetzevenderijk,wanterzijnzevenhoofden.Daarnaastzijnernogtien
hoornendieopdezevendekopbehorentestaan,wanthetzevenderijk
uitdereekswashetrijkmetdetienhoornen(tienkoningen).Dezeven
hoofdenstaanmodelvoordezevenrijken,gerekendvanafEgyptetoten
met het rijk van de 10 tenen (de tien-statenbond). Zij zullen in de toe-
komstweervertegenwoordigdzijn.Opdehoornenwaren10koninklijke
hoeden:diademen(Grieks:diadèma).Hetisniethetwoordvoor"kroon".
HetGrieksewoordkomtinOpenbaring12:3;13:1en19:12(m.b.t.Christus)
voor.In12:3staatdezelfdeomschrijvingalsin13:1,maarisvantoepas-
singopdesatan,voorgesteldalseengroterodedraak.Hetgaatomtien
rijken(tienhoornen)mettienmachthebbers(koninklijkehoeden).Opde
zeven hoofden stond een naam van lastering. Het is een lastering van
allesdatermaartelasterenvalt;zekerooklasteringtegenGod.
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Openbaring13:2.Hetbeestwordtnaderomschreven.Hetwaseenpar-
delgelijk.Hetwoordpardel(Grieks:pardalis;1xinN.T.)isgelijkaaneen
panter of luipaard.Wanneer we de klinkers buiten beschouwing laten,
zien we dezelfde letters als in het woord luipaard. Het luipaard houdt
verbandmethetGriekserijkuitDaniël7:6.Vervolgensstaaterdatde
voetenvanhetbeestgelijkzijnaandievaneenbeer(Grieks:arkos).Dit
iseenverwijzingnaarhetrijkvandeMedenendePerzenuitDaniël7:5.
Hetbeesthadeenmondalsdievaneenleeuw(Grieks:leoon).Ditiseen
heenwijzingnaarhetrijkvanBabeluitDaniël7:4.Erisnu,watderijken
van het verleden betreft, een omgekeerde volgorde. Het beest is niet
gelijkaanhetBabylonischeenMedo-Perzischerijk.Hoewelhetbeestde
voetenalsvaneenbeerhadeneenmuilalsdievaneen leeuwenzijn
kracht had van de draak (Grieks: drakoon) is het gelijk aan een pardel,
namelijkeenluipaard.HetGriekserijkzalweerhersteldzijn,maardaarin
zijnelementenvanhetrijkvandeMedenenPerzenenvanBabelterug
tevinden.Dedraakisdeaanduidingvandeduivel(Openbaring12:3,9).
DedraakisniethetRomeinserijk,wantdanzouerietsvaneenschrik-
kelijkdiervermeldmoetenworden.Hetfeitdatdedraakdekrachtaan
hetbeestuitdezeegeeft,houdttevensindathetbeestgelijkisaandie
laatstekleinehoorn,dieoverdetienkoningenzalheersen.

Openbaring13:3Eénvandezevenhoofdenwasalstotdedoodgewond.
Gewond zijn is de vertaling van het werkwoord sfattoo (of: "sfazoo");
dit wordt vertaald met "doodslaan" (1 Johannes 3 : 12), "slachten"
(Openbaring5:6,9;13:8)of"doden"(Openbaring6:4,9;18:24).Dezewond
vanhetzwaardwordtgenezen(Openbaring13:12,14).Wondisdevertaling
vanplègè,datook"plaag"(Openbaring9:20;11:6)of"slag"(Lukas10:12;
12:48)betekent.Eendodelijkewondiseendodelijkeslagofplaag.Het
ligthetmeestvoordehanddathetvijfdehoofdverwondraaktengene-
zenzal,wanthetgingomeenherstelvanhetGriekserijk.DatGriekse
rijkisdevijfdeinderijvanzeven.Allerijkenzijnnatuurlijkopdeéénof
anderewijzevertegenwoordigd.HetkenmerkvanhetGriekserijkiseen
ideologischeverbredingvandecultuur.Degeheleaarde(of:hetgehele
land)verwonderdezichachterhetbeest(uitdezee).

Openbaring13:4Zijaanbadendedraakdiehetbeestmachtgegevenhad,
maarzijvereerdenookhetbeestzelf.Eendraakbestaatniet;zekomenals
dierennietvoor.Eendraakstaatmodelvoor"vertreding",wanthethoudt
verbandmethetHebreeuwse"darag"dato.a."(ver)treden"betekent.Het
iséénvandeaanduidingenvandesatan(=tegenstander).Ditblijktuit
Openbaring12:9en20:2.Dedraakisdusgeenmens,maardeomschrij-
vingvandesatan.Hetbeestisweleenmensdiezijnmachtvandesatan
ontvangen zal. Daarom is hij volgens de mensheid onoverwinnelijk. Bij

dezemachthebbermoetenwedusnietdenkenaanhetoostblokofhet
westblok,maaraandemachthebberteBabel(overdeArabieren).

Openbaring13:5Hetbeestwordteenmondgegevenomgrotedingenen
lasteringentespreken,gedurende42maanden.Hijzalviabepaaldeide-
ologieënen/ofreligie(Islam:"heiligeoorlog")spreken.Overeenkomende
woordenkomenvoorinDaniël7:8en25(m.b.t.dekleinehoorn),Daniël8:11,
23-25(dekleinehoorn),Daniël11:36(deverachte)en2Thessalonicenzen
2:4(dezoondesverderfs,demensderwetteloosheid,dewetteloze).De
tijdvanhetzevendeenachtsterijkwordtverdeeldineenperiodevan7
en33 jaren.Deperiodevan7 jaren isweeronderverdeeld in tweemaal
3,5jaar.Eriseersteenperiodevanvrede;gedurende3,5jaar.Detweede
3,5jaarheeftbetrekkingopdeverdrukkingdieoverIsraëlzalkomen.De
daaropvolgende33jarenhebbenbetrekkingopdeverdrukkingdieover
devolkerenzalkomen.Hetbeestkrijgt42maandendetijdomgrotedin-
gentesprekenenlasteringteuiten.Ditisgelijkaan3,5jaar.

Openbaring13:6HetbeestlasterttegenGod(déGod),lasterendeZijn
NaamenZijntabernakelen(of:namelijk)dieindehemelwonen(lett.:
tabernakelen).Hetmomentwaaropditgebeurtisvanafhetmiddenvan
dezevenjarenendaarna.HetheeftbetrekkingopDaniël7:25:"Hijzal
woorden spreken tegen de Allerhoogste, ... tijd, tijden en een gedeelte
eens tijds." De tabernakel van God is Christus. Een tabernakel is een
tempel in een vergankelijke wereld. Zijn Naam en Zijn tabernakel zijn
aanelkaargelijkenwijzenbeideopChristus."Degenendieindehemel
wonen"isopdeGemeentevantoepassing,diedánalshetlichaamvan
Christusopgenomenis.

Openbaring13:7Hijverklaartdeoorlogaandeheiligenenoverwinthen.
Ditzijn"deheiligenderhoge(plaatsen)"uitDaniël7:21,25bof"hetheir
vandeVorstdervorsten"uitDaniël8 : 10, 11,namelijkdegelovigenuit
Israël.Indeeerste3,5jaarheeftdezevorsteenvredesverbondmetIsraël
gesloten,maarindetweede3,5jaarzalhijhenbestrijdenenhenover-
winnen.Hethelelandverwondertzichachterhetbeest(Openbaring13
:3).DatisindeeersteplaatsIsraël.Ditisvantoepassingopdeeerste3,5
jaar.DaarnavolgtdestrijdtegenIsraëlgedurendedetweede3,5jaar.Het
beestzalookoverallevolkerenmachtontvangen(Openbaring13:7).Dit
geldtaanheteindvande7jaren.DatisnadeverschijningvandeHeerop
deOlijfbergofvanafdatmoment.Allevolkerenwordenhieraangeduid
met"geslachtentaalenvolk".AanheteindvandiezevenjaarzalBabel
weerdehoofdstadvandattoekomstigewereldrijkworden.Hetbeestzal
daarzijnkoninkrijkvestigen,terwijlJeruzalemverwoestisgeworden.Op
datzelfdemomentisereengelovigoverblijfselvanIsraëldatindewoes-
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tijnisenverzameldwordt(Zacharía14:4;Openbaring12:6).Vandaaruit
zaleentochtnaarJeruzalemondernomenworden.Destadzal inbezit
genomenenherbouwdworden.DeboekenvanEzra,Nehemíaenenkele
kleineprofetenkunnenonsderhalve,profetischgezien,lichtgevenopde
toekomstigeherbouwvanJeruzalem.Debelangrijkstelijnenzullenzich
herhalen. Na het eind van de 70-ste week is er de wedergeboorte van
Israël.Danzullende144.000Israëlietenverzegeldenuitgezondenworden
onderaldevolkeren.Matthéüs24:30,31vermeldtdeverschijningvande
Heer op de Olijfberg bij een verwoest Jeruzalem. Matthéüs 25 : 31 duidt
opdekomstvandeHeerinJeruzalem(danherbouwd)omtezittenopde
troonvanZijnheerlijkheid.Daartussenzitdeperiodevan33jaar.

Openbaring13:8-10Allendieopdeaardewonenzullenhetbeestaanbid-
den.Ditheeftbetrekkingopdegenenwiensnamennietgeschrevenzijn
inhetboekdeslevensvanhetLam.HetLamisgeslachtvanafdenederwer-
pingvan(de)wereld.Deuitdrukking"indieniemandorenheeft,diehore"
isaltijdeenverwijzingnaarandereSchriftgedeelten;zovan:"Leterop,
wanthetstaateldersookbeschreven".DetermkomtinOpenbaring2en
3voorenwerddoordeHereJezusookbijhetsprekenvandegelijkenis-
sengebruikt.Dezetermheeftmetdeverborgenhedenvanhetkoninkrijk
der hemelen te maken.Vers 10 is een beschrijving van de periode van
verdrukkingdienadiezevenjarenzalplaatshebben.Hetbeestuitdezee
isdusdezelfdealsdekleinehoornuitDaniël7en8.Erwordtechternog
eenanderbeestgenoemd;datbeestkwamopuitdeaarde.

Openbaring13:11Hetbeestuitdeaarde(of:uithetland)isgeenvorst
uitdevolkerenwereld.HijzalinIsraëlaandemachtkomen.Hijkomtin
deschema’svanhetboekDaniëlnietvoor,omdatdieoverdevolkeren
handelen.Tegenover"zee"staat"land".Zeeënzijnvolkeren.Landisdan
gelijk aan Israël. Het beest uit het land heeft twee hoornen, gelijk aan
eenlam.HijlijktophetLam,namelijkJezusChristus,maarhijspreektals
dedraak.UiterlijklijkthijopdeHeer,maaruitzijnsprekenblijktdathij
hetwoordvandesatanspreekt.Hijspreektleugens,wantdesatanisde
leugenaarvandebeginne(Johannes8:44).

Openbaring13:12Hetbeestuithetlandoefentaldemacht(volmacht,
gezag) van het eerste beest (het beest uit de zee) uit, in diens tegen-
woordigheid (letterlijk: ten overstaan van hem of voor hem). Hij heeft
eenondergeschiktemacht,wanthijstaatonderdeinvloedvanheteer-
ste beest. Er is sprake van een samenwerking tussen de machthebber
overIsraëlendieoverdevolkerenwereld.Zijzulleneenverbondsluiten.
InDaniël9 :27vindenwedaarvaneenaanwijzing:"EnHijzaldevelen
hetverbondversterkenéénweek..."Hetbeestuithetlandzorgtervoor

datdegenendieinhetland(Israël)wonenheteerstebeestaanbidden.
Israëlieten zullen de vorst van Babel vereren en daarmee tevens de
godsdienstervan.HetzoumogelijkkunnenbetekenendatIsraëlietende
Islamitischegodsdiensterkennen.

Openbaring13:13,14Met"het"wordthetbeestuithetlandbedoeld.Het
doetgrotetekenen.Hetdoetvuuruitdehemelafkomeninhetlandten
overstaanvandemensen(inhetland).Dezefiguurverleidtdegenendie
inhetlandwonendoordetekenendiehijzaldoentenoverstaanvanhet
(eerste)beest.Hijbeweegtdegenendieinhetlandwonenertoevoorhet
eerstebeesteenbeeldtemaken.DatbeestheeftmetBabel temaken,
wantookinDaniël3komteenbeeldvoordataanbedenmoestworden.
In Daniël 2 is ook sprake van een beeld. Dit beeld wordt in Jeruzalem
opgerichtenisgewijdaandekoningofgodvanBabel.Jeruzalemzalzich
behalveinpolitiekeookingodsdienstigezinaanBabelonderwerpen.

Openbaring13:15Hetbeestuithetlandkrijgtdemachtomaanhetbeeld
dataanhetbeestuitdezeegewijdiseengeesttegeven.Daardoorkan
hetbeeldspreken.Dezesprekendegeestkomtuiteraardbijdesatanvan-
daan.Degenendiehetbeeldnietzullenvererenzullengedoodworden.
DitwerdinDaniël3uitgebeeldindegeschiedenisvandedrievrienden
van Daniël die in de vurige oven geworpen werden. Zij werden echter
behoudenuitdeverdrukkinggehaald.

Openbaring13 : 16, 17Hetbeestuithet landzorgtereveneensvoordat
aanallemenseneenmerktekengegevenwordt;aanhunrechterhandof
aanhunvoorhoofd.HetGrieksewoordvoor"merkteken"is"charagma".
InhetboekOpenbaringishettelkensvantoepassingophetmerkteken
datbijhetbeesthoort.HetkomtvoorinOpenbaring13:16,17;14:9,11;16
:2;19:20en20:4.DaarnaastkomthetnogéénmaalinHandelingen17:
29voor,waarhetomgesnedenkunst(beeldwerk)gaatdataanhetvereren
vanGodgewijdis.Hetmerktekenzalopderechterhandofophetvoor-
hoofdaangebrachtworden."Voorhoofd"isinhetGrieks"metopon".Het
woordheeftmetdeogen temaken,wanthetGrieksewoordvooroog
is erin opgesloten. In verruimde zin betekent het woord "gezicht". De
rechterhandwordtinMatthéüs5:29,30genoemd,metdaarnaasthet
rechteroog.Mogelijkerwijzekomthetmerktekenaanderechterhandof
aan/bij/op/bovenhetrechteroog(ooglid).Velenhebbengedachtdatdit
tekenviadecomputerherkenbaarzouzijn.Datzouwelmogelijkkunnen
zijn.Hetgaatechteromhetdienenvandeverkeerdegod.Wiedewáre
Godwildienenzaldattekennietwillenontvangenendaardoortevens
buitenhetlevenvandemaatschappijgesteldworden.
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Ookde144.000zulleneenzegelaanhunvoorhoofdhebben.Dit ishet
zegelvanGod (Openbaring7 :3;9 :4).VolgensOpenbaring 14 : 1 isdit
zegelgelijkaandeNaamvandeVadervanhetLam.Hetmerktekenop
hetvoorhoofdwordtverdernoggenoemdinOpenbaring14 :9en20 :
4.HetbeestuitOpenbaring17heeftopzijnvoorhoofd"Babylon"staan.
DedienstknechtenvanGodzullendeNaamvanGoden/ofvanhetLam
ophunvoorhoofdenhebben (Openbaring22 : 3,4).Demensen (ook in
Israël)kunnenkopenenverkopenalszijdatmerktekenhebben.Menkan
deelnemenaanheteconomischesysteem.Ditmerktekenisgelijkaande
naamvanhetbeestófhetgetalvanzijnnaam(deeerstekeerstaathet
woordje"of"nietindegrondtekst).InIsraëlwordthetinitiatiefgenomen
omdemensenhettekenvandevorst(god)vanBabeltegeven.Ditwordt
laterookuitgebreidoverdegehelewereld(zieOpenbaring14).

Openbaring13:18Hetwerkwoordrekenen(=spèfizoo)komtookvoorin
Lukas14:28(overrekenen=berekenenvandekostenvoorhetbouwen
vaneentoren).Getalisdevertalingvanarithmos.Ditbetekentookaan-
tal(Lukas22:3;Handelingen11:21).Hetishetgetalvaneenmensenzijn
getalis666;letterlijk:zeshonderd,zestig,zes.Hetbeestheefteennaam
en een getal. Datgetal is teberekenen. zie zijlijn 5 "Zes" is niet het getal
vandesatan,maarvandemens.Demenswerdopdezesdedaggescha-
pen.HetiseveneenshetgetalvandeZoondesmensen,Dieindezesde
bedelingverschijnt(inZijnmenselijkehoedanigheid).Daaromishetook
vantoepassingopdegene,diezichindeplaatsvandeMessiasstelt.Het
getal 666 is het hoogste van het getal 6. Alle dingen bestaan uit drie.
"Drie"ishetgetalvandevormwording.Devervullingvaneengetalishet
kwadraat.Devervullingvande7is49(=7x7)envande6isdat36(=
6x6).Ookhetdriehoeksgetalisdevervullingvaneengetal.666ishet
driehoeksgetalvan36(36+35+34+enz.).De6isinhetHebreeuwsde
letterwaw,diealsbetekenis"haak"heeftenmet"verbinding"temaken
heeft.Dezeletterisgelijkaanhetvoegwoord"en".Eenvoegwoordver-
bindt twee zinnen aan elkaar. De zesde bedeling brengt de verbinding
tussen de dag des mensen en de dag des HEEREN (of het Messiaanse
rijk)totstand.

Openbaring 17

OokOpenbaring17heefttemakenmetdeprofetieënuitDaniël7en8.

Openbaring17:1-18
1 Eneenuitdezevenengelen,diedezevenfiolenhadden,kwam

en sprakmetmij, en zeide totmij:Komherwaarts, ik zalu
tonenhetoordeeldergrotehoer,diedaarzitopvelewateren;

2 Metwelkedekoningenderaardegehoereerdhebben,en
diede aardebewonen zijndronkengewordenvanden
wijnharerhoererij.

3 Enhij brachtmijweg in eenwoestijn, indengeest, en
ikzageenvrouw,zittendeopeenscharlakenroodbeest,
dat volwasvannamendergodslastering, enhad zeven
hoofdenentienhoornen.

4 Endevrouwwasbekleedmetpurperenscharlaken,en
versierdmetgoud,enkostelijkgesteente,enpaarlen,en
hadinharehandeengoudendrinkbeker,volvangruwe-
len,envanonreinigheidharerhoererij.

5 Enophaarvoorhoofdwaseennaamgeschreven,namelijk
Verborgenheid;hetgroteBabylon,demoederderhoere-
rijenendergruwelenderaarde.

6 Enikzag,datdevrouwdronkenwasvanhetbloedderheili-
gen,envanhetbloeddergetuigenvanJezus.Enikver-
wonderdemij,alsikhaarzag,metgroteverwondering.

7 Endeengelzeidetotmij:Waaromverwondertgiju?Ik
zal u zeggen de verborgenheid der vrouw en van het
beest, dathaar draagt, hetwelkde zevenhoofdenheeft
endetienhoornen.

8 Hetbeest, dat gij gezienhebt,was en isniet; enhet zal
opkomenuitdenafgrond,entenverdervegaan;endie
op de aarde wonen, zullen verwonderd zijn (welker
namenniet zijn geschreven inhet boekdes levensvan
degrondleggingderwereld),ziendehetbeest,datwasen
nietis,hoewelhetis.

9 Hierishetverstand,datwijsheidheeft.Dezevenhoofden
zijnzevenbergen,opwelkedevrouwzit.

10 Enhetzijnookzevenkoningen;devijfzijngevallen,ende
eenis,endeanderisnognietgekomen,enwanneerhij
zalgekomenzijn,moethijeenweinigtijdsblijven.

11 En het beest, dat was en niet is, die is ook de achtste
koning,enisuitdezevenengaattenverderve.

12 Endetienhoornen,diegijgezienhebt,zijntienkonin-
gen,diehetkoninkrijknogniethebbenontvangen,maar
alskoningenmachtontvangenopeenuremethetbeest.

13 Dezenhebbenenerleimening,enzullenhunkrachten
machthetbeestovergeven.

14 DezenzullentegenhetLamkrijgen,enhetLamzalhen
overwinnen (want Het is een Heere der heren, en een
Koningderkoningen),endiemetHemzijn,degeroepe-
nen,enuitverkorenenengelovigen.

Zijlijn  5

Een naam is een
teken.Elkwoordbestaatuit
de tekens van het alfabet.
Er is (fundamenteel) geen
verschil tussen letters en
cijfers. In het Hebreeuws,
Grieks en tot op zekere
hoogte inhet Latijn is een
letter tevens een cijfer. In
Nederland gebruiken we
Romeinse letters, maar
Arabische cijfers. Onze cij-
fers zijn Arabische letters.
Een voorbeeld: de Naam
“Jehovah” wordt geschre-
ven met een jod (10), een
hee(5),eenwaw(6)eneen
hee (5). Het getal van de
Naam des HEEREN is 26.
De getalswaarde van de
naamvanhetbeest is666.
In de loop der tijd zijn er
velepogingen inhetwerk
gesteld om namen van
personen om te zetten in
getalswaarden, waaronder
die van diverse pausen,
Napoleon,Gadaffi,Hitler.
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15 Enhijzeidetotmij:Dewateren,diegijgezienhebt,waar
dehoerzit,zijnvolken,enscharen,ennatiën,entongen.

16 Endetienhoornen,diegijgezienhebtophetbeest,die
zullen de hoer haten, en zullen haar woestmaken, en
naakt; en zij zullenhaarvlees eten, en zullenhaarmet
vuurverbranden.

17 WantGodheefthun inhunhartengegeven,datzijZijn
meningdoen,endatzijenerleimeningdoen,endatzij
hunkoninkrijkhetbeestgeven,totdatdewoordenGods
voleindigdzullenzijn.

18 Endevrouw,diegijgezienhebt,isdegrotestad,diehet
koninkrijkheeftoverdekoningenderaarde.

Openbaring17:1Eénvandezevenengelendiedezevenfiolen(Grieks:fialè
=schaalmet/vangramschap/toornvanGod)had,kwamtotJohannes.
Eenfioolkomthetmeestovereenmeteenlanggerektefles(defendel
zittenookinditwoord).Erwordtookeenschaaluitgegotenoverdestad
Babylon(Openbaring16:19).AanJohanneswordthetoordeelover/van
degrotehoerdieopvelewaterenzitgetoond.Dehoer iseentypevan
Babel. Babel is niet alleen een stad en een wereldrijk, maar het is ook
een principe. Het is een vereniging van godsdienst (religie) en politiek;
buitenGodom.Deverenigingvandemensheidwaseral inhetBabel
vanGenesis10en11.Metvereendeinspanningwerddehemelbestormd;
uitgebeeldinhetbouwenvaneentoren.Menwildeeeneigengerechtig-
heidoprichten.Dehoer isdeafvallige,diedeverkeerdemannen(afgo-
den) dient. Zij oefent geen gemeenschap met de enige ware God. Het
oordeeloverBabelwordtindithoofdstukaangekondigd.Dehoerzitop
velewateren.DitwordtinOpenbaring17:15verklaard:dewaterenzijn
volken,scharen,natiënentongen.Waterenofzeeënzijneenbeeldvan
volkeren.DehoerBabylonzitopdewateren.DitbetekentdatBabylonde
volkerenregeert.

Openbaring 17 : 2 De koningen der aarde zullen met de hoer Babylon
hoereren. Degenen die op de aarde wonen zijn dronken geworden van
dewijnvanhaarhoererij.Babelheeftgehoereerdmetdekoningender
aarde.Babelhoereerdemetanderegoden.De"koningenderaarde"zijn
nietindeeersteplaatsmensen,maarengelen-vorstendieoverdevolke-
renregeren(Daniël10:vorstvanPerziëenGriekenland). Indehemelen
zijn (gevallen)engelen-vorstenenzij regeren/heersenoverdevolkeren
der aarde en ook over de koningen van die volkeren. De volkeren heb-
ben aardse overheden en machten over zich, maar ook een geestelijke
supervisieindehemelen.Gelovigenhebbeneengeestelijkestrijdtegen

de overheden en machten in het hemelse.Toen het volk Israël vroeger
een verbond met de koning van Egypte of Assyrië sloot, werd dat als
hoererijaangeduid.Israëlslootinwezeneenverbondmetdegodenvan
dievolkeren.Dekoningenderaardestaantegenoverdegenendieopde
aardewonen.Zijzijnindeeersteplaatseenbeeldvandevorsteninde
hemelen.Demensheidopdeaardeisdronkengewordenvandewijn.De
invloed van Babel is over de hele aarde verspreid geworden. Deze wijn
doetdemensheiddronkenworden."Wijn"komtovereenmet"geest"en
isderhalveeenbeeldvanleringendienietnaarGodleidenenookniet
vanHemafkomstigzijn.

Openbaring17 :3 Johanneswerdindegeestweggevoerdineenwoes-
tijn.Wekrijgennumeteenvisioentemaken.Ditbetekentdatheteen
geestelijke(=overdrachtelijke)betekenisheeft.Hijzageenvrouw.Deze
vrouwisBabel,dehoer.Dievrouwzitopeenscharlakenroodbeest.Het
scharlakenrodebeestisgelijkaandevelewateren.Alsweditalleenlet-
terlijknemenishettegenstrijdig.Wanneerwedegeestelijkebetekenis
ervankennenisdatniethetgeval.Dewaterenzijndevolkerenderaarde.
HetscharlakenrodebeestishetzelfdebeestalsinOpenbaring13.Hetis
het wereldrijk van de toekomst, waarin de volkeren verenigd zijn. Het
scharlakenrode beest is gelijk aan de volkeren die onder de vorst van
Babelzullenstaan.Alsiemandópdewaterenzitgeeftdatdeheerschap-
pij erover aan. Ditzelfde geldt voor het zitten op een beest. De vrouw
regeertoverdevolkerenderaarde,maarisnietgelijkaanhetbeest.De
vrouwzitóphetbeest.Hetbeestishetwereldrijkvandelaatstedagen.
Devrouwiseenbeeldvandestaddiehetkoningschapheeftoverdekonin-
genderaarde.DitblijktuitdeuitleginOpenbaring17:18:"devrouw...is
degrotestad,diehetkoninkrijkheeftoverdekoningenderaarde."Ditis
hetgroteBabylon(Openbaring17:5).Babylonzaldehoofdstadderwereld
worden.Hetbeestisscharlakenrood."Rood"isdekleurvankoningschap
en heerschappij. De Here Jezus droeg een rode mantel als uitbeelding
van Zijn koningschap over de joden. Een grote rode draak duidt op
de heerschappij van de satan. "Rood" staat voor (het uitoefenen van)
macht en potentie. Het houdt verband met hetgeen van de mens uit-
gaat."Rood"isalseennaarbuitentoedraaiendespiraal.Dekleurblauw
draaitalsspiraalnaarbinnen.Dehemelisbinnen,deaardeisbuiten.De
aardbodem bestaat uit "adamah", hetgeen van "adam" wordt afgeleid
en"rood"betekent.Hetscharlakenrodebeeststaatdusvoordehoogste
aardse macht. Het beest was vol van namen van lastering. Daarnaast
hadhetzevenhoofdenentienhoornen.Ditkomtweerovereenmethet
eerstebeestuitOpenbaring13.Hetscharlakenrodebeestis"eenschar-
lakenroodluipaard".
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Openbaring17:4Devrouwwasbekleedmetpurperenscharlaken.Inver-
bandmetdebeschrijvingvandetabernakelkomtindeBijbeldecombi-
natiehemelsblauw,purperenscharlakenvaakvoor.Weziendathemels-
blauwontbreekt.Hemelsblauwisdekleurvandehemel.Scharlaken is
eenrodekleurenheeftmetdemachtvandemenstemaken.Demens
(Adam=rood)zouheerschappijhebbenoverdeaarde(deaardbodem=
adamah). Daartegenover staat de kleur van de hemel. "Purper" (paars)
iseenvermengingvanroodenblauw.HetisdekleurvandeMiddelaar,
namelijkDegeneDiehemelenaardeverbindt. "Purper" isdekleurvan
deMiddelaarvanhetnieuweverbond.Hijishet,Diedemens(rood)met
God(Dieindehemelwoont:blauw)verzoent.JezusChristusisdelaat-
steAdam(rood),maarHij istevensuitdehemel(blauw;1Korinthe15 :
45-47).JezusChristuswasGodenmens.HemelenaardewareninHem
vertegenwoordigd. Hij richt het koninkrijk der hemelen (ook) op aarde
op. Deze vrouw is met purper bekleed. Zij claimt de middelaarsfunctie
tussen hemel en aarde te bezitten. Scharlaken wijst op de heerschap-
pij op de aarde. Beide aspecten komen we ook in de torenbouw van
Babel tegen. De kleur blauw ontbreekt, omdat de hemel niet werkelijk
bereiktwordt.Ze isversierdmetgoud,kostelijkegesteenteenpaarlen.
Dit zijn beelden van de eeuwigheid (de nieuwe schepping). Ze komen
inOpenbaring21en22inverbandmethetnieuweJeruzalemvoor.Een
goudendrinkbekerwasinhaarhand.Dezewasvolvangruwelenenvan
onreinheid van haar hoererij. De drinkbeker hoort gevuld te zijn met
wijn,namelijkmethetlevenvanhetnieuweverbond."Gruwelen"hou-
denverbandmetafgoderij,metalleswatbijdemensenhooginaanzien
staat.Iederdievandiebekerdrinkt,krijgtdeelaandehoererijvanBabel.
Gelovigendrinkenvandedrinkbekervanhetnieuweverbondenhebben
gemeenschapmetChristus.

Openbaring17:5Ophaarvoorhoofdstonddenaam"Verborgenheid:het
grote Babylon, de moeder der hoererijen (letterlijk: der hoeren) en der
gruwelenderaarde".Hetwoord"verborgenheid"iseigenlijkteveel;hetis
geen(eigen)naam.DezevrouwiseenbeeldvanBabylon.Tevensstaater
hetwoord"verborgenheid"bij.Datwerdreedsin2Thessalonicenzen2:7
genoemd:"Deverborgenheidvandeongerechtigheid(=wetteloosheid)
wordt alrede gewrocht." (= is reeds in werking.) Deze wetteloosheid
wordtgeopenbaarddoor"dewetteloze"(Statenvertaling:"deongerech-
tige": 2Thessalonicenzen 2 : 8), namelijk "de zoon des verderfs" of "de
mensderzonde"(2Thessalonicenzen2:3).Dewetteloosheiddiekomen
zal,isreedsinhetverborgenewerkzaam.Alsdiewerkingopenbaarwordt
blijkthet"Babylon"teheten.Babelwordtgeïdentificeerdmetdezewet-
teloosheid.DatomvatallemenselijkstrevenbuitenGodom.Babylonis
de moeder van de hoeren en gruwelen van de aarde. De vaderlijke (=

gevende)kantwordtindehemelbijdesatanenzijnengelengevonden.
Babylonisdeontvangendekant.

Openbaring17:6Devrouwwasdronkenvanhetbloedvandeheiligen
envanhetbloeddergetuigenvanJezus.Deheiligenengetuigenzullen
wordenvervolgdengedood. InDaniël7en8werdookoverdebestrij-
dingvandeheiligengesproken.Hetbeestuitdezeezaldeheiligenkrijg
aandoenenhenoverwinnen (Openbaring13 :8).Hetgaathieroverde
heiligen en (of: namelijk) de getuigen van Jezus in de volgende bede-
ling.HetheeftgeenbetrekkingopdegelovigenvandeGemeente.Het
gaat in eerste instantie om gelovigen uit Israël en later om gelovigen
uitdeheidenen.ZijgetuigendatJezusdeMessiasisendatHijdeenige
Rechthebberisopdetroonoverdekoninkrijkenderaarde.

Openbaring 17 : 7 De engel zal aan Johannes de verborgenheid van de
vrouwenvanhetbeestdathaardraagtverklaren.Devrouwenhetbeest
wordenalsééngeheelgezien,wanterstaat"verborgenheid"(enkelvoud).
Hetgaatomdemacht,onderdenaam"Babylon".

Openbaring17:8Hetbeestdatgijgezienhebt,wasenisnietenhetzal
opkomenuitdeafgronden tenverdervegaan.Ditwordt tot Johannes
gezegd, die in de dagen van het Romeinse rijk leefde. Het beest wàs:
het kan één van de rijken die aan Babel voorafgingen zijn. Het ís niet:
hetkanhetrijkvandeRomeinendusnietzijn,wantdatbestondinde
dagenvan Johannes.Hetzalopkomenuitdeafgrond (=abussos).Aan
heteindvanvers8staat:"hetbeestdatwasennietis,hoewelhetis".Het
laatstegedeelte is"hoewelhet is".Dewerkwoorden"zijn"en"worden"
zijngelijk.Hetkanookvertaaldwordenmet:"hoewelhetwordt".Inhet
Grieksstaat:"kaiparestai".Kaibetekent"en".Parestaiwordtafgeleidvan
het werkwoord "pareimi", dat "tegenwoordig/aanwezig zijn" betekent.
VolgensdeCodexSinaïticusstaater:"kaiperpalinestin".Kaiperbetekent
"hoewel"(Filippenzen3:4);palinis"wederom"of"opnieuw"enestinwordt
vertaald met "zijn". In andere Griekse manuscripten staat hetzelfde,
behalve het woord palin. De Statenvertaling volgt deze manuscripten:
"hoewelhet is".Debeteregrondtekst-manuscriptenhebbenechter:kai
parestai.Ditbetekent:"enhetzalaanwezigzijn".Ditkomtookovereen
metheteerstegedeelte:"enhetzalopkomen".Ditiseveneenseentoe-
komendetijd."Hoewelhetwordt"of"enhetzalaanwezigzijn"duidtdus
ophetbeest.Hetkanderhalvegeenbetrekkinghebbenopeenherstel
vanhetRomeinserijk.Hetrijkvanhetbeestishetlaatsterijkdatkomen
zal,wanthetbeestgaattenverderve.Deafgrondkomtovereenmetde
wateren of de zeeën. Het beest uit de afgrond is dus het beest uit de
zee. Degenen die op de aarde wonen zullen verwonderd zijn (vergelijk
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Openbaring13:3).Datheeftbetrekkingopdegenenvanwiedenamen
nietgeschrevenzijnin(letterlijk:op)hetboekdeslevensvanafdegrond-
legging(letterlijk:neerwerping)derwereld.

Openbaring17:9,10Dezevenhoofdenzijnzevenbergen.Devrouwzitop
dezezevenbergen.HetverhaalgaatdatBabelopzevenbergengebouwd
is,maardatwordtookvanJeruzalemenvanRomegezegd.Eenbergis
eenbeeldvaneenkoninkrijk(Daniël2).Zevenbergenzijnzevenkonink-
rijken.Openbaring17:10voegteraantoedatdezevenhoofdeneveneens
zevenkoningenzijn.Hetgaatdusomzevenkoninkrijkenonder leiding
vanzevenkoningen.Dezevenhoofdenzijnzowelzevenbergenalszeven
koningen.Devijfzijngevallen:DitzijnderijkenvanAssyriëtotenmet
Griekenland.Deéénis:Romeinen(indetijdvanJohannes).Deéneisdus
dezesdeuitdereeks.Deanderisnognietgekomenenwanneerhijkomt
(zalgekomenzijn),moethijeenweinigblijven:Ditheeftbetrekkingop
detien-statenbond.

Openbaring17:11Hetbeestdatwasennietis,isook(de)achtsteenis
uitdezevenenhijgaattenverderve.Hetbeestzelf isnietéénvandie
koppen,maarhetkomterna.Hetbeestwas:DitishetGriekserijk.Enniet
is:HetkandusniethetRomeinserijkzijn.Dieisookeen8eenisuitde
zeven:Ditishetbeestuitdezee,dekleinehoorn,dieuitdezevenrijken
voortgekomenis.Eénvandeeerstevijfrijkenzalzichzodanigherstellen
dathetdeachtstewordt.UitDaniël8bleekdatdithetrijkvandeGrieken,
hetvijfderijk,is.Devijfdewordtookeenachtste.InhetHebreeuwslijken
devijfdeletter,dehee(h )endeachtste,decheeth(x )veelopelkaar.Zelfs
onzecijfers5en8 lijkenergopelkaar.Hiergaathetomeennegatieve
toepassingvandezegetallen.Degeitebok,hetluipaard,zalzichherstel-
len en het beest zal daarover heersen. In Openbaring 17 gaat het niet
omzeven(ofacht)rijken.Hetgaatslechtsoméénrijk.Hetgaatomde
achtste, die uit de zeven voortgekomen is. Het beest heeft kenmerken
vandevoorgaandezevenrijken,maariszelfdeachtste.Hetbeestisniet
detien-statenbond.Hijkomtdaarweluitvoort,maarhij isdeachtste.
Tegelijkertijdkangezegdwordendatereenherstelisvanéénvandevijf
diegevallenwaren.VanuitDaniël8blijktdithetGriekserijktezijndat
gelegenzalzijninhetgebiedvandeArabischelanden.Datrijkbindtde
strijdaanmeteenbekeerdIsraëlonderleidingvanhaarMessias.

Openbaring 17 : 12 De tien hoornen zijn tien koningen. Zij hebben nog
geen koninkrijk ontvangen. In de dagen van Johannes hadden zij hun
macht nog niet verkregen. Deze tien-statenbond moest dus ná het
Romeinserijkopkomen.Dezetien-statenbondverschijntindetoekomst.
De tien koningen zullen hun macht ontvangen op één ure met het

beest.Aanheteindevandetijdenderheidenenzaldietien-statenbond
bestaan, terwijl deze geregeerd wordt door het beest. Het achtste en
zevenderijkbestaangelijktijdig,maardevolgordeinopkomstisverschil-
lend.Detien-statenbondbestaatreeds.Daarnakomthetbeestentrekt
demachtnaarzichtoe.Detienkoningenzijntegelijkmethetbeestaan
demacht."Machtontvangen"kanbetekenen:beginnenmetregeren.In
deGrieksegrondtekststaatniet"opéénure",maar"éénuur".Detijdvan
hunmachtisduséénuur.Erwordtnietgezegddatzediemachtgelijktij-
digmethetbeestzullenkrijgen.Erstaatdatze(maar)gedurendeéénuur
machtmethetbeestzullenontvangen.Eénuurkandeomschrijvingvan
een periode zijn. De tien-statenbond zal vermoedelijk 40 jaar bestaan.
Haarondergeschiktheidaanhetbeestisergedurendedelaatste33jaar.
Nazevenjaartrekthetbeestuitdezeedemachtnaarzichtoe.Determ
"éénuur"komtverdernogvoorinMatthéüs20:12(éénuurgearbeid)en
Openbaring18:10,16,19(hetoordeeloverendeverwoestingvanBabylon
zijninéénuurgekomen).

Openbaring 17 : 13 Dezen (de tien koningen) hebben enerlei mening.
Detienhebbenzichverenigdineenverbond(=éénmening).Dezetien
koningen zullen zich onderwerpen aan het beest. In Daniël 7 zien we
hetzelfde beeld.Van de tien koningen worden er drie vernederd, maar
hetblijvenertien.Dekleinehoornisgelijkaanhetbeest.

Openbaring17:14Dezen(detienkoningen)zullentegenhetLamoorlog
voerenenhetLamzalhenoverwinnen.HetLamisgelijkaandeLeeuw
uit de stam van Juda (Openbaring 5 : 5, 6). Dit is het Lam, staande als
geslacht. Het heeft betrekking op de dood en opstanding van de Here
JezusChristus.HetLamzaldezekoningenoverwinnen(aanheteindvan
de33jaren).HetLamisHerederherenenKoningderkoningen.Degenen
diemethetLamzijn,zullendekoningenoverwinnen.Zijwordenaange-
duid als de geroepenen, uitverkorenen en gelovigen. Deze drie vormen
samenééngroep.Hetzijndriesynoniemenvoorééncategorie.Datwijst
indeeersteplaatsopdegemeente (envervolgensopdegelovigenuit
Israëlenuitdevolkeren).

Openbaring17:15,16Nuvolgteencommentaarophetgezicht.Dewate-
renzijngelijkaandevolken,scharen,natiënentongen.Dehoerzitopdie
wateren,namelijkopdatbeest.Dehoerzitopdevolkeren.Zijbestuurt
hen.Detienhoornenophetbeestzullendehoerhaten.Detienhoornen
maken deel uit van het zevende rijk. Het beest zelf is de achtste. Het
zevenderijk isonderworpenaanhetachtste.Deeenheidzalverbroken
worden. De tien koningen die zich aan het beest onderworpen had-
den, zullen tegen hem in opstand komen. De tien-statenbond komt in
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opstandtegendehoer,namelijkBabylon,dehoofdstad.Detienkoningen
zullenBabylonhaten,haarwoestennaaktmaken.Naaktmakenisont-
kledenenditkomtovereenmet:vanmachtenpraalberoven.Zijzullen
haarvlees(letterlijk:haarvlezen)etenenhaarmetvuurverbranden.

Openbaring17:17Deredenvandeopstandvandetienkoningenwordt
invers17vermeld. Invers13staatdatdetienkoningenenerleimening
hebbenenzichaanhetbeestonderwerpen.Zekomenechterinopstand,
omdatGodervoorzorgtdatzijZíjnmeningdoen.Hijlegtdatinhunhar-
tenomtedoen.DetienstatenkomeninopstandtegenBabel,waardoor
destadverwoestwordt.Godlaattoedatdetienkoningenéénmening
toegedaan zijn en hun koninkrijk aan het beest ondergeschikt maken,
totdat Zijn woorden voleindigd zijn; tot het moment van de regering
van Christus. De tien-statenbond wordt door God gebruikt om Babel
tevernietigen.DevalvanBabelgeschiedtzo’n(kleine)veertigjarenna
de opname van de Gemeente. Het beest is de koning van het achtste
koninkrijk.Aanheteindvandezesdebedelingwordthijlevendgevangen
genomen en in de poel des vuurs geworpen (Openbaring 19 : 20). God
gebruiktdeheidensevolkerenomZijnwiltenuitvoertebrengen.

Openbaring17:18Devrouwisdegrotestaddiehetkoninkrijkheeftover
dekoningenderaarde.Erstaat"degrotestad".Ditbetekentdathetom
destadBabelgaat;nietzozeeromhetprincipedatBabelvertegenwoor-
digt. De grote stad is het grote Babylon. Het gaat hier om de stad, als
hoofdstad der wereld. In hoofdstuk 18 en 19 wordt de val van Babylon
beschreven.Datkanalleenalsdiestadweerherbouwdis.Openbaring18:
2zegt:"Zijisgevallen,hetgroteBabylonenisgewordeneenwoonstede
derduivelen(=demonen)eneenbewaarplaatsvanalleonreinegeesten
eneenbewaarplaatsvanalleonreinenhatelijkgevogelte."Deprofetieën
omtrent de ondergang van Babel zijn nog niet vervuld. De stad is wel
veroverd en stelselmatig afgebroken. Babel is echter niet rechtstreeks
verwoest,zoals indeprofetieënvermeldwordt.Deprofetieënomtrent
deverwoestingvanBabelzijnnogtoekomst.Hetisdanookvanbelang
omdieprofetieëntebestuderen,omdatdaarinookvermeldwordt,wie
Babel zullen verwoesten. De Perzen zullen Babel verwoesten en dat is
nognietvervuld,wantdePerzenhebbendestadalleenmaarveroverd.
IndetoekomstzalIranéénvandietienstatenzijn.

Op de laatste pagina van deze studie is een vergelijking gemaakt die
betrekking heeft op de wereldrijken die in het boek Daniël naar voren
komen.AchtereenvolgenswordenDaniël2,Daniël4en5,Daniël7,Daniël
8,Openbaring13enOpenbaring17onderlingvergeleken.

9.   Daniël 9

Daniël9:1-27
1 InheteerstejaarvanDarius,denzoonvanAhasveros,uit

het zaad derMeden, die koning gemaaktwas over het
koninkrijkderChaldeeën;

2 In het eerste jaar zijner regering,merkte ik, Daniël, in de
boeken,dathetgetalderjaren,vandewelkehetwoorddes
HEERENtotdenprofeetJeremíageschiedwas,inhetvervul-
lenderverwoestingenvanJeruzalem,zeventigjarenwas.

3 EniksteldemijnaangezichttotGod,denHeere,omHem
te zoekenmet het gebed, en smekingen,met vasten, en
zak,enas.

4 IkbaddantotdenHEERE,mijnGod,endeedbelijdenis,
en zeide: OchHeere! Gij grote en verschrikkelijke God,
Diehetverbondendeweldadigheidhoudtdien,dieHem
liefhebbenenZijngebodenhouden.

5 Wij hebben gezondigd, en hebben onrecht gedaan, en
goddelooslijkgehandeld, engerebelleerd,met af tewij-
kenvanUwgeboden,envanUwrechten.

6 En wij hebben niet gehoord naar Uw dienstknechten,
deprofeten,dieinUwNaamsprakentotonzekoningen,
onzevorstenenonzevaders,entotalhetvolkdeslands.

7 Bij U, o Heere! is de gerechtigheid, maar bij ons de
beschaamdheid der aangezichten, gelijk het is te dezen
dage; bij de mannen van Juda, en de inwoners van
Jeruzalem,engeheelIsraël,dienabijendieverrezijn,in
aldelanden,waarGijzehenengedrevenhebt,zijtegenU
overtredenhebben.

8 OHeere!bijons isdebeschaamdheidderaangezichten,
bij onze koningen, bij onze vorsten, en bij onze vaders,
omdatwijtegenUgezondigdhebben.

9 BijdenHeere,onzenGod,zijndebarmhartighedenenver-
gevingen,alhoewelwijtegenHemgerebelleerdhebben.

10 Enwij hebben der stem des HEEREN, onzes Gods, niet
gehoorzaamd,datwij inZijnwettenwandelenzouden,
die Hij gegeven heeft voor onze aangezichten, door de
handvanZijnknechten,deprofeten.

11 Maar geheel Israël heeft Uwwet overtreden,met af te
wijken,datzijUwerstemnietgehoorzaamden;daarom
isoveronsuitgestortdievloek,endieeed,diegeschreven
isindewetvanMozes,denknechtGods,dewijlwijtegen
Hemgezondigdhebben.
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12 EnHij heeft Zijnwoorden bevestigd, dieHij gesproken
heeft tegen ons, en tegen onze richters, die ons richt-
ten,brengendeoveronseengrootkwaad,hetwelkniet
geschiedisonderdengansenhemel,gelijkaanJeruzalem
geschiedis.

13 GelijkalsindewetvanMozesgeschrevenis,alzoisaldat
kwaad over ons gekomen; enwij smeekten het aange-
zichtdesHEEREN,onzesGods,niet,afkerendevanonze
ongerechtigheden,enverstandelijkachtgevendeopUw
waarheid.

14 DaaromheeftdeHEEREoverhetkwadegewaakt,enHij
heefthetoveronsgebracht;wantdeHEERE,onzeGod,
is rechtvaardig in al Zijnwerken, die Hij gedaan heeft,
dewijlwijZijnerstemnietgehoorzaamden.

15 Ennu, oHeere, onzeGod!DieUwvolkuit Egypteland
gevoerdhebt,meteensterkehand,enhebtUeenNaam
gemaakt, gelijk hij is te dezen dage;wij hebben gezon-
digd,wijzijngoddeloosgeweest.

16 OHeere!naaralUwgerechtigheden,laattochUwtoorn
en Uw grimmigheid afgekeerd worden van Uw stad
Jeruzalem,Uwheiligenberg;wantomonzerzondenwil
enomonzervaderenongerechtigheden,zijnJeruzalemen
Uwvolktotversmaadheidbijallen,dierondomonszijn.

17 Ennu,oonzeGod!hoornaarhetgebedUwsknechts,en
naarzijnsmekingen;endoeUwaangezichtlichtenover
Uwheiligdom,datverwoestis;omdesHEERENwil.

18 Neig Uw oor,mijn God! en hoor, doe Uw ogen op, en
zie onze verwoestingen, ende stad, dienaarUwNaam
genoemdis;wantwijwerpenonzesmekingenvoorUw
aangezichtnietnederoponzegerechtigheden,maarop
Uwbarmhartigheden,diegrootzijn.

19 OHeere,hoor!oHeere,vergeef!oHeere,merkopendoe
het, vertraag het niet! Om Uws Zelfs wil, o mijn God!
WantUwstad,enUwvolkisnaarUwNaamgenoemd.

20 Als ik nog sprak, en bad, en beleedmijn zonde, en de
zonde mijns volks van Israël, en mijn smeking neder-
wierpvoorhetaangezichtdesHEEREN,mijnsGods,om
desheiligenbergswilmijnsGods;

21 Alsiknogsprakinhetgebed,zokwamdemanGabriel,
die ik inhetbeginineengezichtgezienhad,snellijkge-
vlogen,mijaanrakende,omtrentdentijddesavondoffers.

22 Enhijonderrichttemijensprakmetmij,enzeide:Daniël!
nubenikuitgegaan,omudenzintedoenverstaan.

23 Inhetbeginuwersmekingenishetwoorduitgegaan,en
ikbengekomen,omudattekennentegeven;wantgijzijt
eenzeergewenstman;verstadanditwoord,enmerkop
ditgezicht.

24 Zeventigwekenzijnbestemdoveruwvolk,enoveruw
heiligestad,omdeovertredingtesluiten,enomdezon-
den teverzegelen, enomdeongerechtigheid teverzoe-
nen, enomeen eeuwigegerechtigheid aan tebrengen,
enomhetgezicht,endenprofeetteverzegelen,enomde
heiligheidderheilighedentezalven.

25 Weet dan, en versta: van den uitgang des woords, om
te doen wederkeren, en om Jeruzalem te bouwen, tot
opMessiasdenVorst, zijnzevenweken,entweeenzes-
tig weken; de straten, en de grachten zullen wederom
gebouwdworden,dochinbenauwdheiddertijden.

26 EnnadietweeenzestigwekenzaldeMessiasuitgeroeid
worden,maarhetzalnietvoorHemzelvenzijn;eneen
volkdesvorsten,hetwelkkomenzal, zalde stadenhet
heiligdomverderven,enzijneindezalzijnmeteenover-
stromendevloed,entotheteindetoezalerkrijgzijn,en
vastelijkbeslotenverwoestingen.

27 Enhijzalvelenhetverbondversterkeneenweek;enin
dehelftderweekzalhijhetslachtofferenhetspijsoffer
doenophouden,enoverdengruwelijkenvleugelzaleen
verwoester zijn, ook tot de voleinding toe, die vastelijk
beslotenzijnde,zaluitgestortwordenoverdenverwoeste.

Dit hoofdstuk bestaat voor het grootste gedeelte uit een gebed van
Daniël(9:4-19).Daniël9:1leverdeinhetverledenproblemenop,omdat
de kennis van de algemene geschiedenis tekortschoot. Daardoor kon
men dit vers niet plaatsen. Darius komt uit de Meden voort. Dat is in
overeenstemmingmetDaniël6 : 1.Degeschiedkundigenhebbenaltijd
gezegd, dat Darius er nooit geweest is. Hij heeft volgens hen nooit
koningschapontvangen,nochBabelveroverd.Zijzeggen,datKoresBabel
veroverdheeft.Sommigenzeggenzelfs,datKoresdePersookDariusde
Meder genoemd wordt. Achteraf is gebleken, dat de legeraanvoerder
Gobryas (of ook wel: Gobaroe) van het leger van Kores de stad Babel
veroverdheeft.Hijnamdestadinhetjaar538in,terwijlin536vooronze
jaartellingKoreshetkoningschapinBabelovernam.Dariusisgeennaam,
maareentitel,dieeensoortmachthebberaanduidt.Gobryasisdezelfde
alsDarius,deMeder.DeongewijdegeschiedeniskenteenzekereDarius
deGrote,maardieisnietdezelfdepersoonalsDariusdeMeder.
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Darius werd koning gemaakt over het koninkrijk van de Chaldeeën. Er
staatniet:overhetrijkvandeMedenenPerzen.Dariusisdeeerstemacht-
hebbervandeMedenenPerzen,dieoverhetrijkvandeBabyloniërsging
regeren.DatgebeurdenadathijdestadBabelveroverde.Dariuswasde
zoonvanAhasvéros.MenzegtdatertoeninhetgeheelgeenAhasvéros
leefde. Achteraf heeft men vastgesteld dat elke koning van de Perzen
met"achasveros"aangeduidwerd,omdathetwoordookdeaanduiding
vaneenmachthebberofkoning is.Achasveros isoverigenseenandere
uitspraak van de naam Xerxes. Xerxes (Artaxerxes) is eveneens een
Perzischetitel,netzoalsinEgypteelkekoning"farao"heette.Heteerste
jaarvanDariusishetjaar538vooronzejaartelling.Toenontvinghijhet
koninkrijk.DitisheteerstejaarvanhetMedo-Perzischerijk,terwijlhet
boek Daniël begint met het eerste jaar van het Babylonische rijk (606
v. Chr.). Deze omwenteling van machthebbers heeft Daniël kennelijk
aanhetdenkengezet.DeBabylonischeballingschapwasineenMedo-
Perzischeballingschapveranderd.

Daniëlheeft toen indeprofetieënvan Jeremíagestudeerd.Hijmerkte,
dat het vervullen van de verwoestingen van Jeruzalem zeventig jaren
was;leeshiertoeJeremía25:11,12en29:10envergelijk2Kronieken36
: 21. Sinds de verovering van Jeruzalem door Nebukadnézar tot op het
eerste jaar van Darius waren 68 jaren verlopen (606 - 538 v. Chr.). Er
warenbijnazeventigjarenvoorbijsindshetmomentdatIsraëlaanBabel
dienstbaargemaaktwerd.In606werdJeruzalemaanBabelonderwor-
pen. Dat duurde tot het tweede jaar van Darius de Meder oftewel het
eerstejaarvanKoresdePers(536v.Chr.).Dezeperiodevanzeventigjaar
wasdetijdvandedienstbaarheidvanIsraëlaanBabel(alsstad).Inhet
jaar536kreegmentoestemmingomterugtekerennaarJeruzalem,onder
leidingvanZerubbabel(Ezra).Erisechtergeenzelfstandigestaatontstaan.
Eenminderheidvandejodenkeerdenaarhetlandterug.Erisechternog
eenándereperiode,die598begon.ToenwerdJeruzalemvoordetweede
keeringenomenenhetgrootstedeelvandebevolkingvanJudawegge-
voerdnaarBabel.Deballingschapbegonpasinhetjaar598.In606wer-
denenkelevooraanstaandejodenmeegevoerd,waaronderDaniëlenzijn
drievrienden.Deballingschapduurdeeveneenstothetjaar536,omdat
toen de mogelijkheid kwam om terug te keren naar het land van hun
oorsprong.Deballingschapduurdevan598tot536vooronzejaartelling.
Datiseenperiodevan62jaar.Eriseenperiodevan70jaarvandienst-
baarheid,maarookeenperiodevan62jaarvanballingschap.

Er is nog een derde periode. Er was nog een minderheid in Jeruzalem,
toenJeremíapredikte.HijkondigdeaandatJeruzalemverwoestzouwor-
denalsmenzichnietaandekoningvanBabelzouonderwerpen.Ditisin

hetjaar587gebeurd.Inhetjaar589werdhetbelegreedsomJeruzalem
gelegd.Vanaf589wordtdeperiodevanverwoestingvanJeruzalemgere-
kend.Dieperiodeduurdetothetjaar520.Inhetjaar520kreegmende
toestemmingomde tempel teherbouwen.Menhadaleerder (in536)
toestemminggekregenomdetempel teherbouwen,maarerontston-
dennogalwatproblemenmetandereinwonersinhetland.Deherbouw
werdstopgezet,alleenhetfundamentwasgelegd.Hieroveristelezenin
hetboekEzra.Deherbouwvandetempelpasteinhetjaar536nogniet
inhetplanvanGod.Ditzoumoetenwachtentotdezeventigjarenvan
verwoestingvoorbijgegaanwaren.Samengevat:

70jarenvandienstbaarheid(606-536)
62jarenvanballingschap(598-536)
70jarenvanverwoestingvanJeruzalem(589-520)

Daniëlhaddeperiodevanzeventigjarengelezenin:

Jeremía25:11,12
11 Enditganselandzalwordentoteenwoestheid,toteen

ontzetting;endezevolkenzullendenkoningvanBabel
dienenzeventigjaren.

12 Maar het zal geschieden, als de zeventig jaren vervuld
zijn,dan zal Ik over den koning van Babel, en over dat
volk,spreektdeHEERE,hunongerechtigheidbezoeken,
mitsgadersoverhetlandderChaldeeën,enzaldatstellen
toteeuwigeverwoestingen.

Hierwordtgesprokenoververwoestingen,maarookoverdienstbaarheid
("dienen"; vers 11). Jeruzalem zou verwoest worden (v.a. 589). Hier wor-
den verschillende perioden van zeventig jaren bedoeld. Zeventig jaren
dienstbaaraanBabelénzeventigjarenvanverwoestingvanJeruzalem.
InJeremía29:8-10wordenzeventigjarengenoemdinverbandmeteen
terugkeernaarJeruzalem.

Jeremía29:8-10
8 WantzozegtdeHEEREderheirscharen,deGod Israëls:

Laatuwprofetenenuwwaarzeggers,dieinhetmidden
vanuzijn,unietbedriegen,enhoortnietnaaruwdro-
mers,diegijdoetdromen.

9 WantzijprofeterenuvalselijkinMijnNaam;Ikhebhen
nietgezonden,spreektdeHEERE.

10 Want zo zegt de HEERE: Zekerlijk, als zeventig jaren te
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Babelzullenvervuldzijn,zal Ikuliedenbezoeken,enIk
zal Mijn goed woord over u verwekken, u wederbren-
gendetotdezeplaats.

DaniëlzochthetaangezichtvanGod(Daniël9:3).Hijwenddezichtot
de Heer met gebed en smekingen (om iets te vragen), maar ook met
vasten,zakenas.Daniëlwasinderouw.Vanuitdiepositiebadhijtotde
HEERE,zijnGodendeedbelijdenisvandezondenvanhetvolk.DezeGod
houdt het verbond en de weldadigheid aan degenen die Hem liefheb-
ben(vergelijkDeuteronomium7:9,12).DaniëlhadhetverbondvanGod
metIsraëlingedachten."Hijzalgevenalhetgeennodigis,aandegenen,
dieHemliefhebben".Voorwaardewas,datmenzichaandeHEEREzou
onderwerpendoorZijngeboden,inzettingenenrechtentehouden.Een
beschrijvinghiervanistelezeninDeuteronomium7,8en28.Daniëlver-
klaarde,datGodrechtvaardigis.HijheeftZichaanhetverbondgehou-
den, maar Israël heeft zich van Hem afgewend. God is rechtvaardig.
DeHeer liefhebbendoetmendoorZijngeboden tehouden. "Geboden
houden" wil zeggen: "vasthouden aan hetgeen God gesproken heeft",
namelijk:"ZijnWoordgeloven".Hetgaatnietspeciaalomdetiengebo-
denofomdeMozaïschewet,maaromhetheleWoordvanGod. Israël
had gedurende 490 jaren geen sabbatsjaren gehouden. Deze zeventig
sabbatsjarenwerdeningehaald.

2Kronieken36:21
21 OpdathetwoorddesHEERENvervuldwierd,doorden

mondvanJeremía,totdathetlandaanzijnsabbatteneen
welgevallenhad;hetrusttealdedagenderverwoesting,
totdatdezeventigjarenvervuldwaren.

IsraëlwasontrouwaanhetverbondvanGod(9:5).Daniëldeedbelijde-
nisvoorhetvolk, terwijlhijalspersoonzelfnietverantwoordelijkwas,
wanthijhadGodlief.Daniëlnamalshetwaredezondenvanhetvolk
op zich, zoals Mozes dat ook wel bij gelegenheid heeft gedaan. Beide
personen waren representant van hun volk. Later deed de Here Jezus
dat ook. Daarmee wordt de functie van middelaar aangegeven. Toen
degesteldetijdvanzeventigjarenvoorbijwas,wasditalleentotzegen
voordeIsraëlietendiedeHeerliefhadden.EenongelovigeIsraëlietdeelt
niet in Gods zegeningen. Dat principe geldt overigens voor alle tijden.
Israëlzalzichindetoekomstmoetenbekerenenhaarnationalezonden
moeten belijden aan de HEERE. De nog in de toekomst gelegen komst
vandeHeeropdeOlijfbergzalvolgenophetaanroepenvandeNaam

desHEERENdoorhetoverblijfsel.DitgebedvanDaniëlstaatmodelvoor
de belijdenis van het overblijfsel van Israël aan het eind van de 70-ste
week.AlsvolkheeftIsraëlgerebelleerdtegendeHEERE,haarGod.Hijzal
hetvolknietzegenen,tenzijzijzichbekeert.Demeestejodenerkennen
weldathetvolkvandejodennubestemdisomtelijdenindewereld.Ze
vragenzichblijkbaarnietafwaarómditgeschiedt.Hetvolkheeftdewet-
tenvandeHeernietgehouden.Dezewettenwerdengegevendoorde
handvanZijnknechten,deprofeten(9:11).Hieruitblijktaldathetwoord
"wet"duidtopalhetgeenGodgesprokenheeft.Hetgaatomgoddelijke
wetmatigheden,omonderwijzingenvanGodswege.

Geheel Israël (als volk) heeft de wet van God overtreden. Er staat niet:
"elke Israëliet", maar "geheel Israël". Het gaat om Israël als volk (9 :
11). Vanwege haar ongehoorzaamheid is de vloek over haar uitgestort
waarover in de wet van Mozes geschreven is. Deze vloek wordt o.a. in
Deuteronomium27en28beschreven.Achterafblijktdatdezehoofdstuk-
ken een beschrijving zijn van de geschiedenis van het volk Israël. God
is trouw aan Zijn woord. In dat verband spreekt Romeinen 3 over "het
geloofvanGod".DetrouwaanZijnWoordblijkthieruithetfeit,datdeze
vloekoverhetvolkgekomenis.Godhadlieverdezegengegeven,maar
omdathetvolkongelovigwasenbleef,werddevloekuitgestort.Daniël
herinnerdedeHeeraandeuitleidinguitdeslavernijuitEgypte.Hijvroeg
Hem om de joden uit de ballingschap van Babel te verlossen. Hij deed
eenberoepopdebarmhartighedenvanGod(9:19).Hijvroegomverlos-
singomdesHEERENwil(9:17).Hijvroegomvergeving(9:19)endatde
Heernietzouvertragen("vertrek"="vertraag").Daniëlsuggereerdedat
deHeeralshetwaredeverlossingzouuitstellen.NaditgebedvanDaniël
kwamdemanGabriël(9:21)omhemdeprofetieoverdezeventigweken
bekendtemaken.

Daniël9 :24Erzijnzeventigweken(letterlijk:zeventigzevens;periode
van70x7jaren=490jaren;zieLeviticus25:8enGenesis29:27)bestemd
overhetvolkvanDaniëlenoverJeruzalem("uwheiligestad").Hetdoel
is:Deovertredingsluitenendezondenverzegelen;deongerechtigheid
verzoeneneneeneeuwigegerechtigheidaanbrengen; gezichtenpro-
feetverzegelen;deheiligheidderheilighedenzalven."Verzegelen"komt
overeenmet"sluiten".Deovertredingenzondenzullenna490jarenver-
zoendzijn."Gezichtenprofeet"iseenhendiadys.Hetgaatomhetgezicht
vandeprofeetofomhetprofetischegezicht.Datzouverzegeldworden.
Deinhoudzouvoordejodenverborgenzijn.Paswanneermentotgeloof
komt, kan men de Schrift leren begrijpen. In Daniël 12 : 4 staat dat de
woordenvanhetboekDaniëltotdetijdvanheteindeverzegeldzouden
worden.Toch wil dit niet zeggen dat we de inhoud van het boek niet
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zoudenkunnenweten.DeHereJezushaaltZelfinMatthéüs24:15het
boekDaniëlaanenwaarschuwtdejodenachttegevenophetgeendaar
geschrevenis.VandeHereJezuswordtinGalaten4gezegddatHijinde
volheiddestijdsgeborenis.Datisdetijdvanheteinde.Sindsdeeerste
komstvandeHeerlevenwenogsteedsindetijdvanheteinde,namelijk
in de laatste dagen van de tegenwoordige boze eeuw. Een gelovige is
doorwedergeboortereedsuitdiebozeeeuwgetrokken,maarlichamelijk
leefthijnogindieeeuw.DegeboortevandeHereJezusluiddedeeind-
tijdin.IndedagenvanJohannesdeDoperwarendelaatstedagenreeds
gaande.Hijpredikte,evenalsdeHereJezusZelf,dathetkoninkrijk(=de
toekomendeeeuw)nabijgekomenwas.DewetwastotopJohannesen
sindsdienwerdhetkoninkrijkgepredikt.Toenwasdetijdvanheteinde
reeds gaande. De heiligheid der heiligheden heeft te maken met de
Allerheiligste,DietothetvolkvanDaniëlbehoort.Hetgaathierimmers
omhetherstelvanhetkoningshuisvanDavidteJeruzalemenoverhet
joodsevolk.Indatgevalisdeheiligheidderheilighedendekroonpreten-
dentuithethuisvanDavid,namelijkdeMessiasZelf.Hetgaateromdat
eeneeuwigegerechtigheidaangebrachtzalworden.Datgaatgebeuren
bijdekomstvandeMessias."Zalven"ishetwerkwoord"mashach",waar-
vanhetwoord"mashiach"(Messias)afgeleidis.

Daniël9:25Deperiodevanzeventigwekenbegontelopenvanafdeuit-
gangdeswoordsomtedoenwederkerenenomJeruzalemtebouwen.Er
staatniet"vanafhetmoment,datmenwederkeerdeofdatmenbegon
metJeruzalemtebouwen",noch"vanafhetmoment,datmendetempel
begontebouwen/verfraaien".In536kregendejodentoestemmingom
terugtekerenendetempelteherbouwen.Ditwasinheteerstejaarvan
Kores. Inhet jaar520werddefunderingvandetempelgelegd(Ezra4:
24 en Haggaï: op de 24e van de negende maand). Dit was het tweede
jaarvanDarius,dekoningvanPerzië(eenandereDariusdandeDarius
uitDaniël6).Beidesituatiesbeantwoordennietaandebeschrijvingvan
Daniël9:25,wanterwordtnietoverdetempelgesproken.Ookhetjaar
458vooronze jaartelling(Ezra7), toenmentoestemmingkreegomde
inmiddelsgebouwdetempelteverfraaien,heeftnietsmetDaniël9:25
temaken.Deenigejuistedatumisdievanhetjaar445vooronzejaartel-
ling.DitishettwintigstejaarvanArtaxerxes(of:Arthasastha/Ahasvéros),
indemaandnisan(deeerstemaandvanhetjoodsegodsdienstigejaar).
DitstaatinNehemía2:1.Nisanvaltbijonsindemaandmaart/april.Er
wordtgeendatumindemaandgenoemd.Indatgevalwordtdeeerste
van de maand bedoeld. De eerste nisan is nieuwjaarsdag ("roosh has-
hanah"). Nehemía was treurig, want de datum bepaalde hem bij de
verwoestingvanJeruzalem.HijkreegtoestemmingomnaarJeruzalem
terugtekerenenomdestadJeruzalemtebouwen.Indepraktijkblijkt,

datdemuurgebouwdwerd."Vandeuitgangdeswoords"heeftbetrek-
kingopdetoestemming,dieNehemíaopeerstevandemaandnisanin
hettwintigstejaarvanArthasasthaontving;nietvanafhetmoment,dat
Nehemíavertrok,nochvanafhetmoment,dathijteJeruzalemaankwam
ofbegontebouwen;ooknietvanafdevoltooiingvandebouw.Toenhet
woord uitging, namelijk toen Nehemía toestemming kreeg, begonnen
de zeventig weken. Dit was op 1 nisan. Op de Juliaanse kalender komt
dezedatumovereenmet14maartvanhetjaar-445.

TotopMessias-deVorst-zouden7en62weken(=69weken)verlopen.
De 69 weken worden onderverdeeld in 7 en 62 weken. In die eerste 7
weken(=49jaren)werdJeruzalemalsstadherbouwd.Daarnaverliepen
nog62weken(=434jaar)totopMessias,deVorst.Intotaalwarenhet
483jaar."Messias"ishetzelfdeals"gezalfde".Devorstisnietdekoning,
maardekroonprins.Vorstkomtovereenmet"voorste".Hijwasdekroon-
pretendent. Het zalven houdt verband met het koningschap van de
Allerheiligste(deMessias).Daartoezoudenzeventigwekenverlopen.Er
verliepenechter69wekentotopMessias,deVorst.Bijwelkegebeurte-
nisinhetlevenvandeHereJezuskonHijMessias-deVorst-genoemd
worden? Dat was de dag waarop de Heer naar Jeruzalem reed op een
ezel;detiendenisan.DitwasdedagwaaropIsraëlverondersteldwerd
het paaslam in huis te nemen (Exodus 12). Op die datum was de Heer
onderwegnaarJeruzalemomhetpaschatevieren.DeHeerreedopde
ezel vanaf de Olijfberg (een beeld van het verborgen koninkrijk) naar
Jeruzalem.Dezegebeurteniswordtgewoonlijk"deintochtinJeruzalem"
genoemd.Eenezeliseenbeeldvanvernedering;eenpaardiseenbeeld
vanverhogingenkoningschap.DeHeerweendeoverdestadJeruzalem,
omdatdeinwoners"dezeuwdag"nietonderkendhadden(Lukas19:41-
44).OphetmomentvandetochtnaarJeruzalemwaren69weken(=483
jaar)voorbijgegaan.

Deuitgangdeswoordwasop1nisan445(gelijkaan-444)vóóronzejaar-
telling.Ditkomtovereenmet14maart.Hetjaar"nul"bestaatniet.Deze
berekeninghebikvanSirRobertAnderson,diezo’nhonderdjaargeleden
leefde(ziezijnboek"ThecomingPrince").TotopMessias,deVorst,zijn7
en62weken.Datissamen69weken.De70-steweekisnognietgeteld.
Deeerste7weken(49jaar)warennodigomJeruzalemteherbouwen.In
dieperiodevan49jaartradendeprofetenZacharía,HaggaïenMaleáchi
op.MetdieperiodewastevensonsOudeTestamentvoltooid.Devolgen-
de62jaarwekenvielengrotendeelsindeperiodetussenhetO.T.enhet
N.T.Mennoemtdezetijdwelde"inter-testamentaireperiode".Dezeterm
iseigenlijkfout,omdatdeBijbelonderhetoudetestament(=verbond)
deperiodetotaanhetaanbrekenvanhetnieuweverbondverstaat.Het
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nieuweverbondbrakbijdeopstandingvandeHereJezusaan.Ditbete-
kentdatookdewandelvandeHereJezusinhetlandnogonderhetoude
testament(verbond)gerekendmoetworden.ErbestaangeendoorGod
geïnspireerdeboekenoverdezeperiodetussenhetO.T.enhetN.T.Erzijn
welapocriefeboekendieoverdie tijdhandelen (o.a.deboekenvande
Makkabeeën).InMaleáchitreffenwedeaankondigingvandegeboorte
vandeHeeraanenookdekomstvanJohannesdeDoper.Metdiegebeur-
tenissenbeginthetevangelievanMatthéüs.Inbenauwdheiddertijden
werdendestratenendegrachtenvandestadJeruzalemherbouwd.Dat
wordtalduidelijkdooralleenmaarhetboekNehemíadoortelezen.Over
de62wekenwordt indeBijbelnietverteld,watergebeurde.DeBijbel
blijftdaaroverzwijgen.InDaniël8wordtweloverdeverwoestendeafval
gesproken,gedurende2300avondenenmorgens.Dezetijdheeftbetrek-
kingophetjaar168vóóronzejaartelling,toenAntiochusEpiphanesde
tempellietontwijden.Hetisechternietdevervullingvandeprofetievan
Daniël8,omdatdiegeschiedenisniet indeBijbelbeschreven is.De62
wekenwordengerekendvanafdevoltooideherbouwvanJeruzalemtot
opMessias,deVorst.

Messias is in het Grieks "christos". Dit woord betekent "gezalfde". In
Daniël 9 : 24 werd reeds gesproken over het zalven van "de heiligheid
der heiligheden". Die uitdrukking heeft ook betrekking op de Messias.
HetzalvenvandeMessiaszounazeventigwekengeschieden.Nustaat
er "Messias, deVorst" en dat heeft betrekking op het eind van 62 (69)
weken.VanafMessiasdeVorst totaanhetzalvenvandeAllerheiligste
is nog altijd één week (7 jaar: de 70-ste week). Op welke gebeurtenis
heeft"Messias,deVorst"betrekking?Daarzijnvelesituatiesvooraante
geven:degeboorte;deinwijdingindetempel;toenHijtwaalfjaarwas
(barmitzwah),zijnbedieningopdertigjarigeleeftijd;dedoop;deintocht
inJeruzalem;dekruisiging;deopstanding;dehemelvaart;deuitstorting
vandeHeiligeGeest;dewederkomst.Tochishetnietzomoeilijkomde
juistegebeurtenisvasttestellen.ErstaatbijMessiasdetoevoeging"de
Vorst".Ditbetekentdevoorste,watbetreftdeerfopvolging.Hetissyno-
niemmetonswoord"kroonpretendent".HetEngelsewoordis"prince",
datnaarhetNederlandsweermet"prins"vertaaldwordt.Hetgaatom
dekroonprins,deeersteomalskoninggekroondteworden.Erstaatniet:
"Messias, de Koning". Het gaat over de Messias, terwijl Hij nog niet de
Koningis.DeMessiaszoudeKoningwordennaZijnvernederingenver-
hoging,doorZijnopstanding.DeChristuszoueerst lijden,alvorensHij
Zijnheerlijkheidzou ingaan (Lukas24 :26).DoorZijnopstandingwerd
Jezus de beloofde Messias. De Messias zou uit het geslacht van David
moeten voortkomen, maar tevens een eeuwig koninkrijk ontvangen
(2 Samuël 7). Dat kan geen betrekking hebben op de Here Jezus. Pas

sinds Zijn opstanding heeft de Heer onvergankelijk leven aan het licht
gebracht. Door wedergeboorte (dood en opstanding) werd de Heer
Degene Die op de troon zit. Hij is de Koning (zie o.a. Hebreeën 1). De
term"Messias,deVorst"heeftderhalvebetrekkingopeengebeurtenis
die aan de opstanding van de Heer voorafging. De nadruk ligt wel op
hetfeitdatdeHeerdeKroonpretendent,maarnognietdeKoningis.De
enigegebeurteniswaarbijdeHeeralsKoningerkendwerdalsdeZone
Davids, was bij de zogenaamde "intocht in Jeruzalem" (o.a. Lukas 19 :
28-44).DeHeergingvanuitBethaniëenvanafdeOlijfbergopeenezel
naar Jeruzalem. Dit gebeurde op de zondag die aan de vrijdag waarop
deHeergekruisigdwerd,voorafging.Hetwasdetiendenisan.Deezelis
eenpaardinvernedering.HetiseenbeeldvandekomstvandeKoning,
echterinvernedering(Zacharía9:9).Demenigtederdiscipelen(Lukas
19:37)riepmetgrotestem:"GezegendisdeKoning,Diedaarkomtinde
NaamdesHEEREN".Alleendediscipelen(méérdandetwaalf)erkenden
deHeeralsdeKoning.Defarizeeënerkendendatniet.Zijvondenhetlas-
teringdatmessiaanseprofetieënopJezusvanNazarethvantoepassing
gebrachtwerden.Destenenzoudenhaastroepen.DéSteenisChristus.
DestenenzijnzijdieinChristuszijn:gelovigen(=levendestenen).

ToendeHeernabijdestadkwam,weendeHijoverhaarenzei:"Och,of
gijookbekendet,ooknogindezeuwdag,hetgeentotuwvrededient!"
Hetwoordje"ook"wijstopdediscipelendiewelerkendenwattothun
vredediende. Jeruzalemwistnietwaarhaarvredevandaankwam.Die
zouvandeMessiasmoetenkomen. "Ooknog indezeuwdag".Dedis-
cipelenaccepteerdendeHeeralsdeMessias,maarzewarenookopde
hoogtevandebewustedag.Zijerkendenookdezedatum.Dedatumwas
detiendenisan,dedagwaaropdejodenhetpaaslaminhuisdiendente
nemendatopdeavondvandeveertiendenisangeslachtzouworden.Het
paaslamiseenbeeldvandeMessias inZijnvernedering."Nu ishetver-
borgenvooruwogen".Jeruzalem(dejoden)(h)erkendendezedagniet.
Hetkoninkrijkwerdverborgenvoorhunogen.DeBijbelspreektdanook
van de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen (Matthéüs 13).
Jeruzalemzouverwoestworden.Zijhaddetijdvanhaarbezoekingniet
onderkend.DezedatumwordtnunogsteedsgevierdalsPalmzondag.Dit
waseenweekvóórdedagvandeopstanding.

Johannes12:1
1 JezusdankwamzesdagenvóórhetpaschateBethanië,...

BethaniëligtaandeoostkantvandeOlijfberg.Hetpaschawordtgehou-
denopdeavondvandeveertiendenisan(Exodus12).Zesdagenervoor
wasdusopdeachtstenisan.
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Johannes12:2 
ZijbereidenHemdanaldaareenavondmaal,...

DeHeerkwam tegendeavondopdeachtstenisan inBethanië.Maria
zalfdedeHeeropdieavond.

Johannes12:9
9 Eengrotescharekwamtothethuis.

Ditwasnietmeeropdeachtstenisan,maaropdenegende.Johannes12:
12-19beschrijftdetochtnaarJeruzalem.

Johannes12:12,13
12 Desanderendaagseengroteschare,dietothetfeestgeko-

menwas,
13 ...namendetakkenvanpalmbomen,engingenuitHem

tegemoet,enriepen:Hosanna,gezegend isHij,Diekomt
indenNaamdesHEEREN,deKoningIsraels!

"Desanderendaags":ditvondplaatsopdetiendenisan,eenzondag.De
HereJezuskwamvrijdagtegendeavondinBethaniëaan.Daaropvolgde
desabbat.Hijvierdeopdeavondvandeveertiendenisanhetpaschamet
Zijndiscipelenindeopperzaal.HetgeenbeschrevenisinJohannes13-17
vindtdaarplaats; indenachtvandeveertiendeopdevijftiendenisan.
Daarna werd de Heer gevangen genomen. In de loop van de vijftiende
nisanwerdHijgekruisigdeninhetgrafgelegd.Opdezeventiendenisan
isdeHeeropgestaan.Dekruisigingvondplaatsopeenvrijdag.Desab-
batvolgdedaarop;deopstandingwasopdezondag,namelijkdeeerste
dagderweek.

Daniël9:26DetochtnaarJeruzalemwasopdelaatstedagvande69
weken.Nadie62(69)wekenzoudeMessiasuitgeroeidworden.Hijzou
afgesnedenworden.Zijnlevenkwamabruptaaneeneinde."Enhetzal
nietvoorHemzelvenzijn"iseenonjuistevertaling.Erstaatletterlijk"en/
maar(er)isnietvoorhem".Datbetekent:Hijzalniethebben.HijzouZijn
koningschapofkoninkrijkniethebben.Nade69wekenwerddeMessias
gedood.DaardoorontvingHijZijnkoninkrijkniet.Delaatsteweekvande
zeventigwekenmoetnogsteedskomen.Delaatstedagvande69jaar-
wekenisexactgelijkaandedag,waaropdeHereJezusopeenezelnaar
Jeruzalemreed.VandaardeuitspraakvandeHeer:"dezeuwdag".Hetwas
verborgenvoorhunogen.Hetbegrip"verborgen"houdtverbandmethet
verborgenkoninkrijk.HetgaatoverdeGodDieZijnaangezichtverbergt.

Sindsdedagvande intocht in JeruzalemverbergtdeHeerZijnaange-
zicht.DaarwerdHijalsKoning(invernedering)gezien.Daarnaheeftde
HereJezusZichindehemelverborgen.Menzei:"Wijwillennietdatdeze
koningoveronsis".JeruzalemheeftdeHeernooitalsKoninggewild.Dat
isvandaagdedagnogsteedszo.MenverwerptJezusalsdeMessias.De
zeventigwekenbegonnenopdeeerstenisan(14maartvanhetjaar445
vóór onze jaartelling. Het eind van de 69-ste week was de dag van de
intocht,detiendenisanvanhetjaar32A.D,6apriloponzekalender.

Het jaar 32 A.D. 

Lukas3:1,23
1 EninhetvijftiendejaarderregeringvandenkeizerTibérius,
23 EnHij,Jezus,begonomtrentdertigjaaroudtewezen,...

In het vijftiende jaar van keizerTibérius was de Here Jezus dertig jaar
oud.HeteerstejaarvankeizerTibériuswashetjaar14A.D.Hijwerdop
19 augustus van het jaar 14 gekroond. Zijn vijftiende jaar begon vanaf
19augustusvanhetjaar28enduurdetotde19eaugustusvanhetjaar
29vanonzejaartelling.Tibériuszattoen14jaaropdetroonenwasmet
zijn vijftiende jaar bezig. We moeten niet 15 jaar erbij optellen, maar
14 jaar.ToenwasdeHeer30 jaaroud.Erwarenvierpaasfeesten inhet
openbareoptredenvandeHereJezus.Zijnoptredeneindigdemetzo’n
paasfeest. De tijd van het optreden van de Heer wordt gewoonlijk als
driejaargezien.MenzoukunnendenkendatZijnoptredendanookbij
hetpaschabegonnenwas.Dat isechternietzo;hetbegoneerder.Het
openbareoptredenvandeHeerwasméérdandriejaar.Hetbegoninhet
vijftiendejaarvanTibérius.Heteerstepaschawasdanindemaandnisan
vanhetjaar29.Hetinhetjaar30,hetderdein31enhetvierdeenlaatste
in32.Op6aprilvanhetjaar32(10nisan)wasdezogenaamde"intochtin
Jeruzalem".Enigedagenlater(vijftiennisan)werddeHeergekruisigd.

69x7jaaris483jaar.Hetgaatom(profetische)jaarvan360dagen(12
x30dagen).483jaarvan360dagenistotaal173.880dagen.Ditzijnde
dagentussen1nisan445vóóronzejaartellingen10nisanvanhetjaar32.
Erverliepen445jaartothetbeginvanonzejaartelling.Daarnaverliepen
nogde jaren 1 t/m31vanonze jaartelling.Dat is31 jaar.Totaalnu:476
jaar.Hetjaar32kannietmeegeteldworden,omdathetnognietverlopen
was.Deze476jaarzijnverlopenvan14maart-445tot14maart32.476
jaarvan365dagen=173.740dagen.Dedagenvan14maart32tot6april
32moetenernogbijgerekendworden.Erkomennog24dagenbij.Eén
opdevierjaariseenschrikkeljaar(366dagen).Erwaren476jaarwaarin



5 6   B i j b e l s t u d i e  -  D a n i ë l

119schrikkeljarenzijngeweest.Erkomendus119schrikkeldagenbij.De
eeuwjaren zijn normaal gesproken geen schrikkeljaren. Het jaar 1900
was geen schrikkeljaar. Als het jaartal door vier deelbaar is, dan is het
eenschrikkeljaar.Deeeuwjarenzijnookdeelbaardoorvier,maarworden
nietalszodaniggerekend.1900,1800en1700warengeenschrikkeljaren.
1600echterwel.Hetjaar2000isookweereenschrikkeljaar.Vandevier
eeuwjarenzijnerdriegeenschrikkeljaar,maaréénwel. In476jaarzijn
viereeuwjaren.Daarvaniserdusmaaréénjaaralsschrikkeljaartereke-
nen.We hebben ze nu alle vier gerekend, zodat er nog drie eeuwjaren
afgetrokkenmoetenworden.Ermoetendusniet119,maar116dagenbij-
geteldworden.173.740+24+116=173.880dagen,hetgeenovereenkomt
metdeBijbelsejaar.VanafdeintochtinJeruzalemwarenernogzeven
jaartegaantotophetmomentdatdeMessiasgezalfdzouworden.

De geboorte van de Here Jezus

De Here Jezus werd geboren in het jaar 4 voor onze jaartelling, op de
eerstedagvanhetloofhuttenfeest.Hetargumentdaarvooriseentypo-
logischargument.Hetloofhuttenfeestiseenbeeldvandeduizendjaar.
Hetwordtgevierdindezevendemaand.Hetwoneninloofhuttenkomt
overeenmethetwonenintenten.Hetiseenbeeldvanhetverblijfvande
HereJezusopaarde.Hetmeestessentiëlevandeduizendjaarisdatde
Heeropaarderegeert.Hetwerkwoord"tabernakelen"wordtdanookvoor
deaardsewandelvandeHeergebruikt(Johannes1:14,grondtekst).Als
hetmessiaanserijkbegonnenis,isdetabernakelGodsisbijdemensen.
Dat wil zeggen dat de Heer dan lichamelijk op aarde aanwezig is. De
tabernakelvanGod ishet lichaamvanGodwaarindeHeerZichopen-
baart,namelijkJezusvanNazareth.Hetloofhuttenfeestiseenbeeldvan
God Die (tijdelijk) op aarde woont. Het loofhuttenfeest is daarom een
beeldvanhetlevenvandeHereJezusopaarde,uiteindelijkinverband
metZijn toekomst.Er isechtergeenenkele redenomdeeerstekomst
vandeHeerlostekoppelenvanZijnwederkomst.IndeBijbelisdatéén
komst,dieechteronderbrokenwordt.DegeboortevandeHeerzoudan
opéénvandebijzonderedagenrondomhetloofhuttenfeestmoetenzijn
geweest.Datzoudeeerstedagvandezevendemaand(Tishri)geweest
kunnenzijn,ophetfeestderbazuinen(feestdesgeklanks).Eenandere
mogelijkheid is de tiende Tishri, de dag waarop de grote verzoendag
gevierd wordt. Op de vijftiendeTishri begint het zeven dagen durende
loofhuttenfeest,datopgroteverzoendaggebaseerdis.ziezijlijn6

DegebeurtenissenrondomheteindvanhetlevenvandeHereJezusval-
lenookopbijzonderedata.De intocht in Jeruzalemkomtovereenmet
hetinhuisnemenvanhetpaaslamopdetiendenisan.Debijeenkomstin

deopperzaalmetdediscipelenwasopdeveertiendenisan.Dekruisiging
vielopdevijftiendenisan;ditistevensdeeerstedagvanhetfeestvan
de ongezuurde broden. De opstanding vond plaats op de zeventiende
nisan, die volgens de Schrift gelijk is aan de dag van het feest van de
eerstelingengarf.DeuitstortingvandeHeiligeGeestvielgelijkmethet
wekenfeest(vijftigdagenlater).Daaromishetookteverwachtendatde
Heeropeenbijzonderedatumgeborenwerd.Alswedanmoetenkiezen,
omdat de Schrift daar geen aanleiding voor geeft, dan nemen we de
eerstedagvanhetloofhuttenfeest.DanzoudebesnijdenisvandeHere
Jezus vervolgens op "de achtste dag" van het loofhuttenfeest gevallen
zijn. Hoewel het loofhuttenfeest maar zeven dagen duurt, wordt het
echtergevolgddooreenachtstedag.Datwordtweleens"hetslotfeest"
genoemd.Dezevendagenvanhetloofhuttenfeestzijneenbeeldvande
zevendebedeling.HetkoninkrijkvandeHeerduurtechtergeenduizend
jaar,maareeuwig.Hetstrektzichookuittotindenieuweschepping.Dat
isnade7eninde8.Johannes7spreekthierover:

Johannes7:8-10DeHeergingnognietopnaarhetloofhuttenfeest(een
beeldvanhetkoninkrijk).HijgingnietmetZijn"broersnaarhetvlees"
mee, maar Hij ging apart en in het verborgene, omdat het koninkrijk
eerstinhetverborgenezoukomen.Laterzouhetgeopenbaardworden.

Johannes7:36,37
36 Watisditvooreenrede,dieHijgezegdheeft:GijzultMij

zoeken,enzultMijnietvinden;enwaarIkben,kuntgij
nietkomen?Ditgaatoverdeverborgenheid.

37 En op den laatste dag, zijnde de grotedag vanhet feest,
stondJezusenriep,zeggende:Zoiemanddorst,diekome
totMijendrinke.

Vers 36 gaat over de verborgenheid. In vers 37 gaat het om de achtste
dag,dedagnadezevendagenvanhetloofhuttenfeest.Diedagiseen
beeld van de nieuwe schepping. Het ontvangen van het water van de
HeerishetzelfdealshetontvangenvandeGeest(Johannes7:37-39).Dat
ishetzelfdealswedergeboorte.Hetzietuiteindelijkopdewedergeboor-
tevandenieuweschepping.Deoudescheppingwordtweggedaanener
komteennieuwevoorindeplaats.AlsdeHeergeborenwerdopdeeer-
stedagvanhetloofhuttenfeest,danvielZijnbesnijdenisopdezeachtste
dag. Die dag is een beeld van wedergeboorte. Besnijdenis is eveneens
eenbeeldvanwedergeboorte.Hetgaatdaarbijomhetafleggenvande
oudemensenhetopenbaarwordenvandenieuwemens.Opdezeacht-
ste dag openbaart de Heer Zich ook door de mensen op te roepen tot

Zijlijn 6

Belangrijke gebeur-
tenissen vinden in de
Bijbel altijd op belangrijke
dataplaats.Deuittochtuit
Egypte door de Schelfzee
vond op 17 nisan plaats.
De komst van Abram in
Kanaän was ook op 17
nisan.Hetverschijnenvan
Esther voor Ahasvéros,
waarna de koning verlos-
singschonkvoordejoden,
was eveneens op 17 nisan.
Hetstrandenvandearkop
deAraratwasopde17evan
dezevendemaand,dielater
tothoofdvandemaanden
gerekend werd, namelijk
demaandnisan.Deopstan-
dingvanChristuswasop17
nisan.Dezegebeurtenissen
duiden allen hetzelfde
principe aan: wederge-
boorte (= hetgeen dood
was, wordt weer levend).
Gelijksoortige gebeurtenis-
senvindenopgelijkedata
plaats.
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Hemtekomenentedrinkenvanhetlevendewater.Dezeachtstedagis
eenbeeldvanopstanding,vannieuwleven.Besnijdenishoudtdaarook
verbandmee.DaaromishetlogischteveronderstellendatdeHereJezus
geborenwerdopdeeerstedagvanhetloofhuttenfeest(devijftiendevan
dezevendemaand).Danvaltdebesnijdenisopdeachtstedag(Lukas2
:21).Deeerstedagvanhet loofhuttenfeestwasdevijftiendetishrivan
hetjaar4vóóronzejaartelling.Datiseindseptember,beginoktober.In
datjaarvieldeeerstedagvanhetloofhuttenfeestop6oktober.Denacht
waarindeHeergeborenwerdisdenachtvan5op6oktobervanhetjaar
4vooronze jaartelling. InhetvijftiendejaarvankeizerTibériuswasde
HereJezus30jaaroud.Hetvijftiendejaarbegonop19augustusvanhet
jaar28A.D.HetbeginvanhetoptredenvandeHeermoetdangelegen
hebbentussen19augustusen6oktobervanhetjaar28.Alsdegeboorte
vandeHeeropdevijftiendevandezevendemaandheeftplaatsgevon-
denendekruisigingopdevijftiendevandeeerstemaand,betekentdit
datdeHeerexact34,5 jaaroudwas(volgensonzekalender).Hetbete-
kentvervolgensook,datdeHeeropdedagvandeintochtprecies12.600
dagenoudwas.Datzijn35jaarvan360dagen.DeHeerheeftprecies35
profetischejaargeleefdtotopdedagvandetochtnaarJeruzalem.Toen
warenookde483jaarvande69wekenvoorbij.

Vanhetjaar4vóóronzejaartellingtothet32vanonzejaartellingisgeen
36jaar.Inhetjaar4verliepenernogmaardriemaanden,vervolgenshet
jaar3,2en1vooronzejaartelling.Daarnadejaar1t/m31(wanthetjaar
0bestaatniet).Vanhetjaar32warenalleendemaandenjanuaritoten
metmaartverlopen.Datgeefttotaal34jaaren6maanden(afgerondop
maanden).35jaarvan360dagen(=12.600dagen)istienmaalzoveelals
3,5jaarvan360dagen(=1260dagen).3,5isdehelftvan7.Hetisdehelft
vandelaatstezevenjaarvandezeventigweken.35jaar isdehelftvan
70jaar.DeHeertrad3,5jaarinhetopenbaarop.Hetismaardehelft.De
anderehelftheeftmetwederkomstvandeHeertemaken.Nade62(69)
wekenzoudeMessiasgedoodworden.Erstaatnietdatditínde70-ste
weekgebeurenzal.De70-steweekwordtpasinDaniël9:27genoemd.
Er zit dus een onderbreking in de tijdrekening tussen de 69-ste en de
70-steweek.Daniël9:26spreektoverdetijd,dietussende69wekenen
de70-steweekligt.Daarinwordtgeentijdgerekend.Dezeventigweken
vormengeentijdrekeninginverbandmetdewereld,maarmetbetrek-
kingtothetvolkvanDaniël.

De Messias werd op de vijftiende nisan gekruisigd. Dat is op de vijfde
dagnahetverlopenvande69weken(opdetiendenisan).Datisnietin
de70-steweek,maardatvaltindetijdtussende69wekenende70-ste
week. De Here Jezus werd als de Koning der joden gekruisigd; niet als

deMessias,wantdatgeloofdenzeniet.DejodengeloofdenweldatHij
deKoningderjodenwas,maarzewildenHemnietalszodanigaccepte-
ren.DeHeerwerddoorhetjodendomzelfsalsdeErfgenaamvanDavid
erkend. Het geslachtsregister was te controleren (Matthéüs 1 en Lukas
3).DeHeerwerdofficieelalsdeKoningderjodengekruisigd.Pilatusen
Heródeswistenditook.HetafsnijdenvandeMessiasverondersteltdat
hetomeenverdelingintweegedeeltengaat.Hettijdperkvanzeventig
jaarwekenwerdafgesneden,omdatdeMessiasafgesnedenwerd."Maar
hetzalnietvoorHemzelvenzijn" iseen interpretatievan"maarHijzal
niethebben".Menconcludeertdatanderenwelzullenhebben.M.a.w.:
hetisnietvoorHemzelfbestemd.Denieuwevertalingheeft:"terwijler
niets tegen Hem was". Ook dit is een interpretatie. Men leest alsof er
staatdatergeenbeschuldigingtegenHemzalzijn.Hetbetekentechter
datdeMessiasZijnkoninkrijknietzalhebben,omdatHijafgesnedenzal
worden. Zo is er ook een verband gelegd met de rest van dit vers: "en
eenvolkdesvorsten,hetwelkkomenzal...".Erwordtverwezennaareen
vorstdiezoukomen.Dezevorstkomtwél,maardeMessiasniet,omdat
Hijafgesnedenwerd.

De volgorde van het middelste gedeelte van vers 26 is iets anders. Er
staatletterlijk:"...endestadenhetheiligdomzalverderveneenvolkvan
eenkomendevorst(of:eenvorst,diekomenzal)enzijneinde(zalzijn/
is) met een overstromende vloed ..." Hier wordt niet Messias, deVorst,
bedoeld, want Hij is afgesneden. Er komt een andere vorst. Daarmee
wordtdievorstuitDaniël7en8bedoeld.Hetgaatomdevorst,diealle
volkerenaanzichzalonderwerpen,namelijk"dekoningvanBabel".Het
isdekleinehoorn,diegrotedingen tegendeAllerhoogstezalspreken.
"Hetwelkkomenzal"wijst indeStatenvertaling terugophetvolk.Dat
staaterinhetHebreeuwsechterniet.Hetwoordismannelijkenwijstop
devorst.Hetgaatomeenvorstdiekomenzal.Datisopzichnietsnieuws,
wantdatkwamookal indevoorgaandehoofdstukkennaarvoren.Wel
nieuwisdathetvolkvandievorstdestadenhetheiligdomverderven
zal.Dievorstkomtpasindeeindtijdaandemacht.Hetvolkzouechter
verderfbrengennáde69-steenvóórde70-steweek.Datbetekentdat
eerst een volk komt en daarna de vorst. Het gaat om een volk van die
vorst.Erismaarééngebeurtenisdieaandezebeschrijvingvoldoetinde
periode tussen de 69-ste en 70-ste week. Dat is de gebeurtenis in het
jaar70A.D.,toendetempelverbrandenJeruzalemverwoestwerddoor
de legers van de Romeinen onder leiding vanTitus. Het waren wel de
legersvandeRomeinen,maardielegersbestondenvooreengrootdeel
uithuurlingendieuitverschillendevolkerenafkomstigwaren.Hetwaren
onderdanenvandieanderevorst.DelegeraanvoerderTitusiseenbeeld
vandetoekomstigevorstoverBabel.
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DeverwoestingvanJeruzaleminhetjaar70A.D.valttussende69-steen
70-steweek.Hetkannietinde70-steweekgerekendworden,wantde
tijdtussenhetjaar32en70ismeerdan7jaar.Erisdussprakevaneen
onderbrekingindetijdrekening.

"Enzijneinde(vandevorst)zalmeteenoverstromendevloedzijn".Hier
wordteenbeloftegedaanvanwateruiteindelijkmetdevorstoverde
wereldzalgaangebeuren.Datvindtplaatsnade70-steweek.Eenvloed
heefttemakenmetwaterendieopzicheenbeeldzijnvanvolkeren.Een
overstromendevloediseenuitbeeldingvaneenveelheidvanlegersdie
aankomenstormen.Heteindevandievorstzalviastrijdkomen.Erstaat
danook:"...totheteindezalerkrijgzijn,vastelijkbeslotenverwoestin-
gen". Het einde wijst niet op het einde van de 69-ste week, want dat
isreedsgeweest.Hetkanwijzenopheteindvande70-steweek,maar
feitelijkvalthetnoglater.Hetzalaanheteindvande33jaarnade70-
steweekplaatsvinden.Hetgaatomheteindedereeuw,datplaatsvindt
aanhetbeginvandeduizendjaar.Vastbeslotenverwoestingenzijnhet
gevolgvandekrijgdiegevoerdzalworden.

Daniël 9 : 27

"Enhijzalaandeveleneenverbondversterken(bekrachtigen)éénweek".
Met"develen"wordteeneenheidbedoeld.Hiermeewordtgedoeldop
de joodse staat. Dat zijn er wel velen, maar niet allen. "De velen" is de
aanduidingvandetegenwoordigejoodsestaat.Hetgaatomeenvorst,
dieeenverbondsluit.Hijdoetdatmeteenanderevorst.Alshetomeen
meervoudgaat,wijstdatophetvolkvandievorst.Erstaatniet"eensterk
verbond" maken. Een verbond versterken is hetzelfde als een verbond
bekrachtigen,zodathetgeldigheidheeftgekregen.Datdoetmendoor
ereenhandtekeningondertezetten.Vergelijk:

Daniël6:8 :eenkoninklijkeordinantietestellen,eneensterkgebod
 temaken,
Daniël6:9 :eengebodbevestigenen(=namelijk)eenschrifttekenen,
Daniël6:13 :hebtgijnieteengebodgetekend,
Daniël6:14 :hetgebod,datgijgetekendhebt.

"Een gebod sterk maken" is hetzelfde als een koninklijke ordinantie
stellen.Eengebodbevestigendoetmendoorhetteondertekenen.Dat
verbond zal gedurende zeven jaar geldigheid hebben. De resterende
70-ste week van Daniël 9 begint met het sluiten en bekrachtigen van
eenverbond.Dezeventigwekenbegonnenmethetbevestigenvaneen
koninklijkdecreetdoorKoresomJeruzalemteherbouwen.Daaromver-

wachtikookdataanhetbeginvande70-steweekeenverbondgesloten
zal worden dat verband houdt met de joodse staat en stad Jeruzalem.
DitverbondwordtgetekenddoordetweebeestendieinOpenbaring13
genoemdworden.Hetbeestuithetlandzaldevorstindejoodsestaat
zijn.HijzaleenverbondsluitenmetdevorstvanBabel,hetbeestuitde
zee.Zijhebbenenerleimening.

Datverbondzalvoordeduurvanzevenjaargeslotenworden.Hetloopt
echterfout.DatlazenweookalinOpenbaring13,wantdaarwerdgezegd
dat er een afgodsbeeld opgericht zou worden. In de helft van de week
zalhijhetslachtofferenspijsofferdoenophouden.Dehelftderweekis
dehelftvanzevenjaar,namelijkna3,5jaar.Doorzijntoedoeneninvloed
zal het slachtoffer en spijsoffer gestopt worden. Dit houdt tevens in,
dat er weer de mogelijkheid bestaat om dergelijke offers te brengen.
Dezeofferdienstzalmogelijkietsmetdatverbondtemakenhebben.Ik
verondersteldathetverbondmetdevrijheidvandejoodsestaat,maar
ookmetbepaaldejoodsegodsdienstigerituelenverbandzalhouden.Die
offers zullen op de heilige plaats gebracht worden. Er zal geen tempel
zijn,wanterisgeentempelnodigomdieofferstebrengen."Enoverde
gruwelijke vleugel (lett.: de vleugel van gruwelen) zal een verwoester
zijn".Hiermeewordteenafgodsbeeldbedoeld,precieszoalsinMatthéüs
24:15enOpenbaring13beschrevenis.Dejoodsestaatzaleenverbond
sluiten.UitdegeschiedenisvanhetvolkIsraëlisreedsvelemalengeble-
kendathetsteunenopanderevolkerenhetzelfdeisalshetsluitenvan
eenverbondmetanderegoden. IsraëlhadeenverbondmetdeHEERE.
Hijbeschouwthetsluitenvaneenverbondmetanderevolkeren/goden
alsoverspel.

InJesaja28wordthetverbonddatdejodenindetoekomstzullenslui-
ten, "eenverbondmetdedoodenhetdodenrijk"genoemd(Jesaja28 :
15-22). De Here zal echter verdrukking brengen over een ontrouw volk.
Dit wordt omschreven als "de overvloeiende gesel". De gebeurtenissen
in de dagen van Jesaja zijn slechts aanleiding tot deze profetie en zijn
daarom niet vervuld in die dagen. Dat verbond wordt "een voorzichtig
verbond"genoemd(Jesaja28:15).Ditiseenverbondmet"vooruitziendeblik"
(=vanuitmenselijkstandpunt).Menwilzekerheid.UitJesaja30blijkthet
eenverbondmetEgyptetezijn.Dieschuilplaatsentoevlucht(28:17)zal
geennuthebben.

Jesaja28 : 16 iseenprofetieoverdeHoeksteen,deGrondsteen teSion
(Jeruzalem). Dit is de Messias van Israël. Een beproefde steen is een
steen die door het vuur (= oordeel) gegaan in (vergelijk 1 Korinthe 3).
HierwordtreedsverwezennaarhetlijdenenstervenvandeHereJezus,
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Dieookopstondendaarombeproefdgewordenis.Eenkostelijkesteen
iseenbeeldvandeopstanding.WieindieHeerzijnvertrouwenstelt,zal
niethaasten.Datwilzeggen:diezalnietsnelvluchten.Ditverswordt
in Romeinen 9 : 33 en 10 : 11 aangehaald en vertaald met "die zal niet
beschaamdworden".DegelovigehoudtzichvastaandeRotsenwordt
nietbeschaamd.DithoudtindatdejodendoorhetverbondmetEgypte
tesluiten,wel inhetoordeelzullenkomenenzullenmoetenvluchten.
AlleendegenediezijnvertrouwenopdeHerezalstellen,zalaanhetoor-
deelkunnenontkomen.Eengeseliseenwerktuigvoorstrafenoordeel.
"Overvloeiend"wijstopwaterenhoudtderhalveverbandmetvolkeren.
Dejodenzullendoorlegersvanvolkerenvertredenworden(vergelijkJoël
2)."Indehelftderweek"(Daniël9:27)kanookvertaaldwordenmet"in
hetmiddenvandeweek".De70-steweekvanDaniëlwordt intweeën
verdeeld.Datistweemaaleenperiodevan3,5jaar.Inhetmiddenvande
zevenjaarzorgtdievorst(uitDaniël9:26b)ervoordatdejoodseinzet-
tingen (slacht- en spijsoffer) stopgezet worden. Hij kan daar zelf voor
zorgen of toelaten dat het gebeurt.Wanneer dat verbond bekrachtigd
wordt,begintdetijdvandelaatste70-steweek.Daarbijzullenookreli-
gieuzezakeneenrolspelen.Bepaaldevormenvaneredienstwordendan
toegestaan.DatzaldeArabischewereldnuzekerniettoestaan.
Jeruzalem is een heilige stad voor de Joden, Arabieren en christenen.
Mogelijkzalereenaltaarstaan,waaropdeoffersgebrachtkunnenwor-
den.Hetverbondhoudtverbandmetpolitiekeéngodsdienstigezaken.
InIsraëlhorenpolitiekengodsdienstbijelkaar.Slachtofferenspijsoffer
kunnenhieralleeneen letterlijkebetekenishebben,omdatderestvan
dezeventigwekenook letterlijkbedoeldzijn.Hetkannietslaanopde
kruisiging van de Here Jezus, zoals sommigen menen. Verder staat er:
"Enover(of:op)degruwelijkevleugel".Hetbegrip"gruwel"heeftinde
Bijbelmetafgoderijtemaken(o.a.Ezechiël16:36).Eenvleugelstaatvoor
"bescherming"inhetalgemeen(ziebijv.Psalmen61:4,5;63:8,9en91:
3,4).DeHereJezusspraktegenJeruzalemin

Matthéüs23:37
37 ...hoemenigmaalhebIkuwkinderenwillenbijeenverga-

deren,gelijkerwijseenhenhaarkiekensbijeenvergadert
onderdevleugelen,engijliedenhebtnietgewild.

IsraëlzouhaarbeschermingentoevluchtbijdeHeerhorentezoeken,in
plaatsvanbijeenanderegod(afgod).Overdieafgoderijdiebescherming
biedtzaleenverwoesterzijn(komen).Degenendiehuntoevluchtbijdie
godgezochthebbenzullenonderdezeverwoestingterechtkomen.Die
verwoestingzalzijntotdevoleindingtoe.

Voor zover deze vleugel een mens is, is het een ander dan met wie de
joden een verbond zullen sluiten. Als Israël een verbond sluit met een
volk zal het dat doen om zich tegen een ander volk te beschermen. Er
komteenanderendiezalhetlandverwoesten.InJesaja28ginghetom
eenverbondmetEgypte,maardeovervloeiendegeselwasAssyrië.Het
land werd toen onderworpen. In de toekomst zal de joodse staat een
verbondsluiten,maarerkomtweldegelijkeenverwoester.Hetgaatom
tweebelangrijkemachtenindeeindtijd.DeeersteisdevorstoverBabel
(dekleinehoorn).Hetbegrip"voleinding"heeftinDaniël9:27methet
eindvande70-steweektemaken.Datisdemeestvoordehandliggende
conclusie.Nade70-steweekzalerechterooknogverwoestingzijn,maar
dieheeftnietdirektmetdeheiligestadtemaken.InMatthéüs24staat
deuitdrukking"devoleindingdereeuw"Ditwijstopdevoleindingvan
zesdebedeling,namelijkheteindvandeveertigjaar.Datis33jaarnahet
eindvande70-steweek.

UitZacharía14wetenwe,datdejodentotbekeringzullenkomenopde
dagvandeverwoestingvanJeruzalem.Datisaanheteindvande70-ste
week.Deverwoestingduurtdusvanhetmiddenvandelaatstejaarweek
totheteindedaarvan.Datwilzeggen:3,5jaarlangverwoesting.Datisde
3,5jaarverdrukkingoverdejoodsestaat."Dievastelijkbeslotenzijnde"
kan ook vertaald worden met "wat vast besloten is" of "waartoe vast
beslotenis"."Overdeverwoeste"kanookzijn:"overdeverwoester".Het
kan slaan op degene die verwoesting brengt, maar ook op degene die
verwoestwordt. Ikdenkdathetop"deverwoester"slaat,wantanders
zouertweemaalhetzelfdestaan.Erzouimmersalverwoestingzijntot
devoleindingtoe.Alshetverwoestis,heefthetgeenzinomnogmeer
teverwoesten.DeverwoesterdieJeruzalemverwoest,zalzelfverwoest
worden.Zie inditverbandookZacharía14. In14 : 1,2staatdatGodde
heidenen tegen de stad Jeruzalem verzamelt. De stad zal ingenomen
worden.InZacharía14:3e.v.staatdatdeHEEREZelftegendieheidenen
zaluittrekkenomhetoverblijfselvandejodenteredden.Zacharía14:1,2
begintreedsinde70-steweek.Zacharía14:3e.v.zalaanheteindvande
70-steweekplaatsvinden.Deverwoesterzalzelfverwoestworden.

Schriftgedeelten, die aansluiten bij Daniël 9 

ErzijnveelSchriftgedeeltendiebijDaniël9aansluiten.HetBijbelseprin-
cipe is: Schriftplaats met Schriftplaats vergelijken (vergelijk 2 Petrus 1 :
19-21).WezullenenkelebelangrijkeSchriftgedeeltenopzoekenommeer
inzichtteverkrijgenomtrentdeprofetievanDaniël9.
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Joël 

HetvolkuitJoël2,datJeruzalemzalverwoesten,isRusland.Devorst,die
komenzal,isdekoningvanBabel(eenArabier),hetbeestuitdezee.Dieis
(aanvankelijk)nietvijandiggezind.Dejoodsestaatzalbijhemveiligheid
zoekentegendevorstvanRos,MesegenTubal(Rusland;dekoningvan
hetnoorden).Vanafhetmiddenvande70-steweekkomtRuslandenzal
hethethelelandplatwalsen.DebeschrijvingdaarvanlezenweinJoël2.
InJoëlissprakevaneengrotesprinkhanenplaag,waardoorheelhetland
kaalgevretenwordt.

Joël1:15
15 Ach,diedag!wantdedagdesHEERENisnabij,enzalals

eenverwoestingkomenvandenAlmachtige.

De dag des HEEREN is nabij en zal als verwoesting komen van de
Almachtige.DedagdesHEERENisdezevendedagendaaromdeuitbeel-
dingvandezevendebedeling.Hetstaatvoorhetkoninkrijkderhemelen.
HetisdedagwaarindeHeerregeert.Sommigendenken,datdedagdes
HEERENzelfverwoesting is.Dit iseenmisverstand.Deverwoestingen
verschrikkingwordtaltijdgenoemdinverbandmetdekómstvandedag
desHEEREN.Diedagkomtmeteenoordeel.

Joël2:1,2
1 Blaast de bazuin te Sion, en roept luide op den berg

Mijner heiligheid; laat alle inwoners des lands beroerd
zijn,wantdedagdesHEERENkomt,wanthijisnabij.

2 Eendagvanduisternisendonkerheid,eendagvanwol-
kenendikkeduisterheid,alsdedageraaduitgespreidover
debergen;eengrootenmachtigvolk,desgelijksvanouds
niet geweest is, ennahetzelvenietmeer zal zijn tot in
jarenvanvelegeslachten.

DedagdesHEERENisnabij;eendagvanduisternisendonkerheid,een
dagvanwolkenendikkeduisterheid,alsdedageraaduitgespreidoverde
bergen."Dag"iswatwijde"na-nacht"noemen(deperiodevanmidder-
nachttotzonsopgang)."Dageraad"isdetijdvoordatdezonopgaat.De
duisterstetijdvandenacht.Erissprakevan"eengrootenmachtigvolk".
Datisdeverklaringvandesprinkhanen.InJoël1:4wordenvierverschillen-
desprinkhanengenoemd.Sommigenziendaarinvierstadiaindeontwik-
kelingvandesprinkhaan.Hetzijnechterverschillendeomschrijvingenvan

desprinkhanen.Ditvolkisvanoudsnietgeweest.Hetiseenvolk(wereld-
rijk)datindeBijbelverdernietvoorkomt.Hetzalnahetzelvenietmeer
zijn.Datwilzeggendathetopdátmomentnietmeerzalzijn."Totinjaar
vanvelegeslachten"houdtin,dathetnavelegeslachtenweerterugzal
keren.DitiseenverwijzingnaarEzechiël38enOpenbaring20:8.

Joël2:3-9
3 Voorhetzelveverteerteenvuur,enachterhetzelvebrandt

eenvlam;hetlandisvoorhetzelvealseenlusthof,maar
achterhetzelve eenwoestewildernis, enook is ergeen
ontkomenvanhetzelve.

4 Degedaantedeszelvenisalsdegedaantevanpaarden,en
alsruiterszozullenzijlopen.

5 Zijzullendaarhenenspringenalseengedruisvanwage-
nen,opdehoogtenderbergen;alshetgedruisenervuur-
vlam,diestoppelenverteert;alseenmachtigvolk,datin
slagordegesteldis.

6 Vandeszelfsaangezichtzullendevolkeninpijnzijn;alle
aangezichtenzullenbetrekkenalseenpot.

7 Alsheldenzullenzij lopen,alskrijgsliedenzullenzijde
murenbeklimmen;enzijzullendaarhenentrekken,een
iederinzijnwegen,enzullenhunpadennietverdraaien.

8 Ookzullenzijdeeendenandernietdringen;zij zullen
daarhenentrekkenelkinzijnbaan;enalvielenzijopeen
geweer,zijzoudennietverwondworden.

9 Zij zullen in de stad omlopen, zij zullen lopen op de
muren,zijzullenklimmenindehuizen;zijzullendoor
devenstereninkomenalseendief.

Vers 3-5: De verwoesting beschreven. "Als de gedaante van paarden" is
een omschrijving voor tanks. Vers 6-9: Oorlogsgeweld; zonder tegen-
standzullendelegersindestad(Jeruzalem)komen.

Joël2:10,11
10 De aarde is beroerd voor deszelfs aangezicht, de hemel

beeft;dezonenmaanwordenzwart,endesterrentrek-
kenhaarglansin.

11 En de HEERE verheft Zijn stem voor Zijn heir henen;
wantZijnlegeriszeergroot,wantHijismachtig,doende
Zijnwoord;wantdedagdesHEERENisgrootenzeervre-
selijk,enwiezalhemverdragen?
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We vinden hier de omschrijving voor het aanbreken van de dag des
HEEREN: aarde is beroerd voor deszelfs aangezicht, de hemel beeft, de
zonenmaanwordenzwartendesterrentrekkenhaarglansin.Ditkomt
door deze overvloeiende gesel of verwoestende gruwel, die het land
doortrekt. Deze gevolgen zullen voortkomen uit atmosferische vervui-
ling.Invers11staatdatdeHEEREZijnstemverheftvoorZijnheirhenen.
Het is de HEERE Zelf Die dit leger van de Russen aanstuurt om zo te
handelen.DithoudtindatHijervoorzorgtdatdejoodsestaatingrote
benauwdheidgebrachtwordt.DitkomtovereenmetZacharía14:1,2.Er
volgtechterookeenommekeer,zoalsstaatinJoël2:18v.v.

Joël2:18,19
18 ZozaldeHEEREijverenoverZijnland,enHijzalZijnvolk

verschonen.
19 En de HEERE zal antwoorden en tot Zijn volk zeggen:

Ziet, Ikzenduliedenhetkoren,endenmost,endeolie,
dat gij daarvanverzadigd zultworden; en Ik zal uniet
meerovergeventoteensmaadheidonderdeheidenen.

Vers18:DeHEEREzalijverenoverZijnlandenHijzalZijnvolkverschonen.
HetvolkzalHemaanroepen(Joël2:32).Vers19:Hetzaldelaatstekeer
zijndathetvolkvanGodaandesmaadheidderheidenenovergegeven
zalworden.

Joël2:20,21
20 En Ikzaldienvanhetnoordenverrevanuliedendoen

vertrekken,enhemwegdrijvenineendorenwoestland,
zijn aangezicht naar de Oostzee, en zijn einde naar de
achterstezee;enzijnstankzalopgaan,enzijnvuiligheid
zalopgaan;wanthijheeftgrotedingengedaan.

21 Vrees niet, o land! verheug u, en wees blijde; want de
HEEREheeftgrotedingengedaan.

Erstaat:"dienvanhetnoorden".Datlegerkwamuithetnoorden.Vanuit
het land Palestina naar het noorden komt men in het gebied van het
Ruslandvanvoorheenterecht.Hijzalverdrevenworden;zijnaangezicht
naar de oostzee en zijn einde naar de achterste zee. Dit is de beschrij-
vingvanhetlandvandejoodsestaatdattussentweezeeëninligt.De
achterstezeeisdeMiddellandseZeeendeoostzeeisdeDodeZee.Zijn
stankzalopgaan.Zijzullennaarhetdodenrijkverdrevenworden.Datis
hetdorreenwoesteland(=hetdodenrijk).DelegerszulleninPalestina

vernietigdworden.Desoldatenzullennaarhetdodenrijkgaan.Dezeleger-
machtzalkomenvanuitdeachterstezeeeninderichtingvandeOostzee
optrekken.Hetlandwordtvanuithetwestkustnaarhetoostentoever-
overd.Vers21beschrijftdeommekeervoorhetland;ervolgtblijdschap.

Ezechiël 38 en 39

Ezechiël38:2
2 Mensenkind!zetuwaangezichttegenGog,hetlandvan

Magog,denhoofdvorstvanMesechenTubal;enprofeteer
tegenhem,

Hoofdvorst=vorstvanRos.ZetuwaangezichttegenGog,hetlandvan
Magog,devorstvanRos,vanMesechenTubalenprofeteertegenhem.
Gog en Magog zijn aanduidingen van koningen in het noorden. Ros =
Rus;Mesech=MoskouenTubal=Tobolsk(Tblisi).Dezenamenschijnen
vroeger inKlein-Aziëgeplaatst temoetenworden.Metdevolksverhui-
zingenzijnzeechtermeeverhuisdnaarhetnoorden.

Ezechiël38:8
8 Naveledagenzultgijbezochtworden;inhetlaatsteder

jaren zult gij komen in het land, datwedergebracht is
vanhet zwaard, dat vergaderd isuit velevolken, opde
bergenIsraëls,diesteedstotverwoestinggeweestzijn;als
hetzelvelanduitdevolkenzaluitgevoerdzijn,enzijalle-
maalzekerzullenwonen.

DitvolkzalopdebergenIsraëlsvergaderdworden.Ruslandzaloptrek-
kentegeneenoverblijfselvanIsraëldatisovergeblevenvanhetzwaard.
Deze Israëlieten zullen in dorpen wonen (38 : 11). Deze aanval moet na
deduizendjaargeplaatstworden,volgensOpenbaring20:8,9.Ditzal
plaatsvindenindeperiodenádeduizendjaarenvóórdejongstedag.

Ezechiël39:1-6
1 Voorts, gijmensenkind!profeteer tegenGog, en zeg: Zo

zegtdeHeereHEERE:Zie,Ikwilaanu,oGog,hoofdvorst
vanMesechenTubal!

2 En Ikzaluomwenden,eneenzeshaak inu slaan,enu
optrekkenuitdezijdenvanhetnoorden,enIkzalubren-
genopdebergenIsraels.

3 Maar Ikzaluwbooguituwlinkerhandslaan,en Ikzal
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uwpijlenuituwrechterhanddoenvallen.
4 OpdebergenIsraëlszultgijvallen,gijenaluwbenden,

endevolken,diemetuzijn;Ikhebuaanderoofvogelen,
aanhetgevogeltevanallenvleugel,enaanhetgedierte
desveldsterspijzegegeven.

5 Ophetopenveldzultgijvallen;wantIkhebhetgespro-
ken,spreektdeHeereHEERE.

6 EnIkzaleenvuurzendeninMagog,enonderdegenen,
dieindeeilandenzekerwonen;enzijzullenweten,dat
IkdeHEEREben.

Vers 1 en 2 beschrijft het oordeel over Gog, die op de bergen Israëls
gebracht zal worden. Vers 4-6: Op de bergen Israëls zal Gog ten val
komen met al de benden en volken, die met hem zijn. "Open veld" is
mogelijkgewordendoordatdelegershetlandplatgewalsthebben.

Ezechiël39:8,9
8 Ziet,hetkomtenzalgeschieden,spreektdeHeereHEERE;

ditisdedag,vanwelkenIkgesprokenheb.
9 En de inwoners der steden Israels zullen uitgaan, en vuur

stoken en branden van de wapenen, zo van schilden als
rondassen,vanbogenenvanpijlen,zovanhandstokkenals
vanspiesen;enzijzullendaarvanvuurstokenzevenjaren;

DitisdedagvanwelkeIkgesprokenheb.HierwordtdedagdesHEEREN
bedoeld. Deze beschrijving is van toepassing op de tijd die ook in Joël
2bedoeldwordt.Degelovige Israëlietenzullenzeven jaar langkunnen
stokenvanhetoorlogstuig.

Ezechiël39:11,12
11 Enhetzaltediendagegeschieden,datIkaanGogaldaar

eengrafstedeinIsraëlzalgeven,hetdalderdoorgangers
naarhetoostenderzee;endatzelvezaldendoorgangers
denneusstoppen;enaldaarzullenzijbegravenGogenzijn
gansemenigte,enzullenhetnoemen:HetdalvanGogs
menigte.

12 HethuisIsraelsnuzalhenbegraven,omhetlandtereini-
gen,zevenmaandenlang.

EengrafstedeinIsraëlvoorGog:HetdalvanGogsmenigte.Hieruitblijkt

dathetdorreenwoesteland(uitJoël2:20)hetlandvanIsraëlis."Het
oosten der zee" komt overeen met "de oostzee" (Joël 2 : 20). "De neus
stoppen" komt overeen met "hun stank zal opgaan". Zeven maanden
langzullenIsraëlietendelijkenbegraven.

Ezechiël39:23,25
23 Endeheidenenzullenweten,datdievanhethuisIsraels

gevankelijk zijn weggevoerd om hun ongerechtigheid,
omdat zij tegenMij hadden overtreden, en dat IkMijn
aangezicht voor hen verborgen heb, en heb ze overge-
gevenindehandhunnerwederpartijders,zodatzijalte-
maaldoorhetzwaardgevallenzijn;

25 DaaromzozegtdeHeereHEERE:NuzalIkJakobsgevan-
genenwederbrengen,enzalMijontfermenoverhetganse
huisIsraels,enIkzalijverenoverMijnheiligenNaam;

Deballingschapzalteneindezijn.DeHeerheefttotdantoeZijnaangezicht
verborgen.Degelovigenzullennaarhunlandteruggebrachtworden.

Ezechiël39:29
29 EnIkzalMijnaangezichtvoorhennietmeerverbergen,

wanneer IkMijnGeest overhethuis Israels zal hebben
uitgegoten,spreektdeHeereHEERE.

De HEERE zal Zijn aangezicht niet meer voor Israël verbergen aan het
eindvande70-steweek.ErstaatbijdatdeHEEREZijnGeestzaluitgieten
over het huis Israëls. Hierover spreekt Joël 2 : 28, dat deze gebeurtenis
inverbandbrengtmetdeaanvangvandedagdesHEEREN(Joël2 :31).
Dezebegintaanheteindvande70-steweek.Ezechiël39wordtvervuld
indetweedehelftvande70-steweek.Ezechiël38wordtvervuldnáde
duizendjaar.

1 Thessalonicenzen 5

1Thessalonicenzen4 : 13-18spreektoverdeopnamevandeGemeente.
De"wegrukking"vandeGemeenteisdeeerstefaseindeopenbaringvan
hetkoninkrijkvanChristus.

1Thessalonicenzen5:1,2
1 Maarvandetijdenendegelegenheden,broeders!hebtgij

nietvannode,datmenuschrijve.
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2 Wantgijweetzelvenzeerwel,datdedagdesHeerenalzo
zalkomen,gelijkeendiefindenacht.

VandetijdenengelegenhedenwarendegelovigenteThessalonicaopde
hoogte.Tijd i.v.m.kalenderendatum."Gelegenheid"komtovereenmet
omstandigheid/gebeurtenis(voorbeeld:Matthéüs24:15).Eenbepaalde
gelegenheidgeefttevenshetverbandmetanderegebeurtenissenaan.
Eriseensamenhangindiegebeurtenissen.Bijhetzienvandegruwelder
verwoesting(=eengelegenheid)begintdegroteverdrukkingvoorIsraël.
UitHandelingen1:6,7blijktdatdeuitdrukking"tijdenengelegenheden"
met het koninkrijk van de Heer te maken heeft. De Thessalonicenzen
warenopdehoogtevandegebeurtenissen.Erisdaarovermeergezegd,
dangeschreven.DedagdesHEERENzalkomenalseendiefindenacht,
echternietvoordegelovigenvandegemeente.DedagdesHEEREN is
gelijkaanhetoordeelvandeHeer.

1Thessalonicenzen5:3
3 Wantwanneerzijzullenzeggen:Hetisvrede,enzonder

gevaar; dan zal een haastig verderf hun overkomen,
gelijkdebarensnoodeenbevruchtevrouw; enzij zullen
hetgeenszinsontvlieden; 

Met "zij" worden niet de Thessalonicenzen bedoeld. De gelovigen zijn
immers reeds weggerukt (opgenomen), wanneer gezegd wordt: "Het
isvrede (shaloom)enzondergevaar".Ditwordtdoorde jodengezegd,
zoalsblijktuitJeremía6:14;8:11;23:17enEzechiël13:10.Henzaleen
haastig verderf overkomen. De vrouw is een beeld van Israël. De joden
zullenzeggen:"Hetisvredeenzondergevaar";opgrondvanhetverbond
datzijgeslotenhebben(Daniël9:27).Debarensnoodvaneenbevruchte
vrouwiseenverwijzingnaarOpenbaring12.Hethaastigeverderfheeft
nogweleenpositiefeffect,wanterwordtuitdevrouwietsgeboren.De
mannelijkezoon(Openbaring12:5,6)iseenbeeldvanChristus,inclusief
ZijnLichaam,deGemeente.Daarnaisernogsprakevan"deoverigenvan
haarzaad"(Openbaring12:17).DatishetgelovigoverblijfseluitIsraël.In
Jesaja66wordtookovereenbevruchtevrouwgesproken.

Jesaja66:7,8
7 Eerzijbarensnoodhad,heeftzijgebaard,eerhaarsmart

overkwam,zoiszijvaneenknechtjeverlost.
8 Wie heeft ooit zulks gehoord? Wie heeft dergelijks

gezien? Zou een land kunnen geborenworden op een

enigen dag? Zou een volk kunnen geborenworden op
eenenigereize?MaarSionheeftweeëngekregen,enzij
heefthaarzonengebaard.

Hierwordtnietduidelijkgezegdoverwiehetgaat.Hetiseenaspectvan
deverborgenheid.VanuithetN.T.ishetweltebegrijpen."Zij"isSion(vers
8).SionisdebergvanGodsheiligheid(Psalmen2).Hetisdebergwaar
de troon van David stond en een omschrijving van het koninkrijk. Sion
staatoverdrachtelijkvoorallendiezichaandeZoonvanDavidonderwor-
pen hebben. Daarom staat Sion voor het gelovig deel van Israël. Eerst
wordt gesteld dat er een knechtje (enkelvoud) gebaard is vóórdat er
barensnoodwas.Daarnastaaterdaterzonen(meervoud)gebaardzijn,
nádeweeën.EengelovigIsraëlheefthaarzonengebaard.Datknechtje
is de Gemeente, die vóór de barensnood geboren wordt. Het volk (de
Gemeente)wordtopééndaggeboren(=weggerukt).Debarensnoodis
eenomschrijvingvoordegroteverdrukking,dieoverIsraëlkomenzal.De
Gemeentewordtdusweggeruktvoordatdegroteverdrukkingaanvangt.
Dezonenzijndegelovigenuitdejodendieinde70-steweektotgeloof
komen.Zijzijn"deoverigenvanhaarzaad"(Openbaring12:17).Hetbegrip
"volk"kanookvantoepassingzijnopdegelovigenuitdejoden,dieals
volktotgeloofkomenaanheteindvande70-steweekendaarnaviade
gescheurde Olijfberg het land zullen verlaten. Zij zullen in de woestijn
verzameldworden.Datgebeurtookopééndag.Dezegebeurtenisisop
zichweereenbeeldvandeopnamevandeGemeente.Deverlossingvan
IsraëlheefteengeestelijketoepassingopdeGemeente.

Het isdeHEEREDiedebaarmoederopent(Jesaja66 :9),heeftbetrek-
king op de eerstgeborene. Al wat de baarmoeder opent is van Hem.
Het is de Heer Die de baarmoeder opent. Dit wil zeggen dat Hij Zelf
de Eerstgeborene is. Hij brengt tevens voort (= genereert). Inzake de
GemeenteishetzodathetHoofdreedsgeborenis.Debaarmoederisreeds
geopend.Hijbrengtverdervoort,namelijkZijnLichaam,deGemeente.De
bevallinguitOpenbaring12:5,6isallanggaande.DoorZijnopstanding
heeftdeHeerdebaarmoedergeopend.Deonvruchtbarevrouwbrengt
toch voort. Het oude Israël was onvruchtbaar, maar door het ingrijpen
vanGodiservoortgebracht.Zijzullenhetgeenszinsontvlieden.Deonge-
lovigeninde joodsestaatzullendeverdrukkingnietkunnenontvluch-
ten.Erzijnerechterweldienogaandeverdrukkingontkomen.Datzijn
degenendiedegruwelderverwoestingzienstaanopdeheiligeplaats
enzeersnelhetlanduitvluchtennaardebergen(Matthéüs24:15v.v.).
Alleendegenendieblijvenzeggendatervredeengeengevaaris,zullen
onderhetverderfkomen.
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1Thessalonicenzen5:4,5
4 Maargij,broeders,gijzijtnietinduisternis,datudiedag

alseendiefzoubevangen.
5 Gijzijtallenkinderendes lichts,enkinderendesdaags;

wijzijnnietdesnachts,nochderduisternis.

Dezeverzensprekenover"gij".DatzijndegelovigenteThessalonica.Deze
gelovigenzijnzonenvanhetlichtendedag.DatdeHeeralseendiefin
denachtkomt,kannietopdeGemeentevantoepassinggebrachtwor-
den.DitbetekentdatdeopnamevandeGemeentenietzalplaatsvinden
alseendiefindenacht.GelovigenzijnreedsheteigendomvandeHeer.
Hijhoefthennietalseendieftestelen.DedagdesHEERENovervaltde
gelovigenniet,zolangzijinhetlichtzijn.Voordatdiedag(desHEEREN)
komtwordtdeGemeenteweggerukt.Daarziengelovigennaaruit.

1Thessalonicenzen5:6-8
6 Zo laatonsdanniet slapen,gelijkalsdeanderen,maar

laatonswaken,ennuchterenzijn.
7 Wantdieslapen,slapendesnachts,endiedronkenzijn,

zijndesnachtsdronken;
8 Maar wij, die des daags zijn, laat ons nuchteren zijn,

aangedaanhebbendehetborstwapendesgeloofsender
liefde,entoteenhelm,dehoopderzaligheid.

"Laatons"(latenwij)nietslapen,gelijkalsdeanderen.Dienachtisernu
dusookal.Deanderenslapen,omdathetvoorhennacht is.Zemaken
deeluitvandewerelddieinduisternisleeft."Wij":latenwijnuchterzijn
enwaken.Daaromaandoenhetborstwapenvangeloofenliefdeende
helmderhoop.Geloof,hoopenliefdeblijven(1Korinthe13).

1Thessalonicenzen5:9-11
9 WantGodheeftonsnietgesteldtottoorn,maartotver-

krijgingderzaligheid,dooronzenHeereJezusChristus;
10 Dievooronsgestorvenis,opdatwij,hetzijdatwijwaken,

hetzijdatwijslapen,tezamenmetHemlevenzouden.
11 Daaromvermaantelkander, en stichtdeeendenande-

ren,gelijkgijookdoet.

God heeft ons (gelovigen) niet tot toorn gesteld. Degenen die zeggen
"vrede,vredeengeengevaar"zijndaartoeduswelgesteld.Hetverderf

zalnietoverdegelovigenvandeGemeentekomen.Dehoopvandegelo-
vige is juist "zaligheid".Vaten ter onere zijn ongelovigen.Vaten ter ere
zijngelovigen."TezamenmetHemleven"komtovereenmet"altijdmet
deHerewezen"(1Thessalonicenzen4:17).Levenwijstophetontvangen
van nieuw leven, op grond van geloof in de opstanding van Christus,
evenalsopeenlevenswandelingemeenschapmetdeHeer.Tochligtde
nadruk,geziendecontextvanditSchriftgedeelte,opdeopnamevande
Gemeente.Vers 10 spreekt primair over de opname van de Gemeente.
Ook gelovigen (wedergeborenen) die slapen (geen weet hebben van
de opname of nauwelijks interesse in de Schrift hebben), zullen toch
metdewegrukkingmeegaan.Zijzijnimmersgerechtvaardigduitgeloof.
1Thessalonicenzen5:11komtovereenmet4:18.Vertroostenkomtover-
eenmetvermanen.Deboodschapistotstichting,totopbouw.

Matthéüs 24

InDaniël7:25werdoverdekleinehoorngesproken,diewoordentegen
deAllerhoogstezalspreken.Hijzaldeheiligenderhogeplaatsengedu-
rende"eentijd,entijdeneneengedeeltevaneentijd"verstoren.Deze
vorstzaldemachtoverdejodenkrijgenenhenverstoren.Zijzulleninzijn
handovergegevenworden.Ditgaatovereenperiodevan3,5tijdofjaar.
Dithoudtookverbandmetde70-steweekvanDaniël9.Diezevenjaar
wordenintweedelenvanelk3,5jaarverdeeld.Daniël7:25slaatdanop
detweedehelftvande70-steweek.VolgensDaniël7:26zaldaarnáhet
gerichtzitten.DaarbijisdeOudevandagenofeenmensenzoonbetrok-
ken(7:13).Ditgerichtvindtplaatsnade70-steweek,inde33jaar.Hetis
eventueelmogelijkomDaniël7:25indeeerstehelftvande70-steweek
teplaatsen,maardetweedehelft ligtmeervoordehand.Daniël8:10
spreektoverhetterneerwerpenvanhetheirdeshemels(desterrendes
hemels).DithandeltoverhetzelfdealsDaniël7:25.Daniël8:11vermeldt
datdezehoornhetgedurigofferzalwegnemenendewoningvanhet
heiligdomzalterneerwerpen.Ditkomtovereenmethetslachtofferen
spijsoffervan9:27.Daniël8:13spreektoververwoestendeafval.Daniël
9:27vermeldtdekomstvaneenverwoester.11:22spreektovereenvorst
vanhetverbonddieverbrokenzalworden.Hetisdezelfdevorstdievol-
gensDaniël9:26,27eenverbondversterkenzal.In11:31komtdezelfde
verwoestendegruwelvoor.Hetheiligdomzalontheiligdwordenenhet
gedurigofferzalweggenomenworden.Daniël9:27sluitaanbij:

Matthéüs24:15
15 Wanneergijdanzult ziendengruwelderverwoesting,

waarvangesprokenisdoorDaniël,deprofeet,staandein
deheiligeplaats;(diehetleest,diemerkedaarop!).



B i j b e l s t u d i e  -  D a n i ë l  6 5

InMatthéüs24:15haaltdeHereJezusdeprofetievanDaniëlaanalsHij
spreekt over de gruwel der verwoesting. Deze gruwel zal in de heilige
plaats(ophettempelplein)staan.Hetgaathieroverdeoprichtingvan
een afgodsbeeld. Met "die het leest, die merke daarop" roept de Heer
ertoe op om in het boek van Daniël verder te studeren. De gruwel der
verwoesting zal in het midden van de 70-ste week opgericht worden.
Daarnazalergrotebenauwdheidoverdejodenkomen,dieinMatthéüs
24:21als"groteverdrukking"omschrevenwordt.Dedagenvandever-
drukkingzullenterwillevandeuitverkorenenverkortworden(Matthéüs
24:22).Met"deuitverkorenen"wordendejodenbedoeld.Hunverdruk-
kingduurtmaximaal3,5jaar(1260dagen).Deverdrukkingzalgedurende
33jaaroverdeoverigevolkerendoorgaan.Deverdrukkingduurtintotaal
36,5jaar.Aanheteindvande70-steweekzalIsraëlzichbekeren.Ophet
momentvanhetoprichtenvandegruwelderverwoestingiserdelaatste
mogelijkheidomhetlanduittevluchten;ingrotehaast(Matthéüs24:
16-22).Gedurendedeeerste3,5 jaarzijnreedsgelovige jodenopgrond
vandepredikingvandetweegetuigenhetlanduitgetrokken.Daarover
handeltOpenbaring12:6,datspreektoverhetvluchtenvandevrouwin
dewoestijn,nadatzijdemannelijkezoonterwereldgebrachtheeft.Na
dewegrukkingvandeGemeente,zaleengelovigoverblijfselvandejoden
naardeplaatsPetravluchtenendaar1260dagenbewaardworden.Aan
heteindvandeeerstehelftvande70-steweekzullengelovigejodenzich
bijdieanderegelovigeninPetravoegen.Pasaanheteindevande70-ste
weekkanhetoverblijfselvanuitJeruzalemzichbijhenaansluiten.

Matthéüs24:29
29 En terstond na de verdrukking dier dagen, zal de zon

verduisterdworden, en demaan zal haar schijnsel niet
geven,endesterrenzullenvandenhemelvallen,ende
krachtenderhemelenzullenbewogenworden.

"Terstondnadeverdrukkingdier(vandie)dagen"iseenverwijzingnaar
Matthéüs24:21:"Wantalsdanzalgroteverdrukkingwezen,hoedanige
nietisgeweestvanhetbeginderwereldtotnutoe,enooknietzijnzal."
Het gaat om de verdrukking van de tweede helft van de 70-ste week.
AanheteindvandeverdrukkingzaldedagdesHEERENkomen.Invers
29wordendeverschijnselengenoemddieaandekomstvandedagdes
HEERENvoorafgaan.Geheelhetoverblijfseluitallestammenzalzichin
de woestijn verzamelen en van daaruit zullen zij onder leiding van de
Messiashetlandbinnentrekken.HetboekJozuazalzichherhalen.

Openbaring 11

Openbaring11:1
1 Enmijwerdeen rietstokgegeven, eenmeetroedegelijk;

endeengel stondenzeide:Staop,enmeetden tempel
Godsenhetaltaar,endegenen,diedaarinaanbidden.

Johannes moet met een rietstok (een meetroede) de tempel opmeten.
Hoelang die rietstok is wordt niet gezegd. Het gaat niet zozeer om de
afmetingen,maarmeeromheteigendomsrecht.Hetopmetengeeftaan
datdetempelheteigendomvaniemandis.Hetbegrip"roede"wordtook
welvertaaldmet"stam"enhoudtverbandmetvoortplantingoferfrecht.
Hetwijstop(weder)geboorte.Hetgaathiernietomeenletterlijketem-
pel,wanthetiseenvisioen.Degeestelijketempelwordthiergemeten.
DatisdeGemeente,dieeengeestelijkewoonstedeisdienuvoltooidis.
DeroededuidtopdeverwekkingdoorGodZelf.Ditversspreektoverde
opnamevandeGemeente,dieheteigendomvandeGodis.Hetaltaar
en degenen die daarin aanbidden, moeten ook gemeten worden. Een
altaariseensymboolvangodsdienst.InHebreeën13:10wordtgezegd
datwijeenanderaltaardanhetoudtestamentischealtaarhebben.De
godsdienst van de gelovigen van de Gemeente bestaat uit aanbidding
(Hebreeën13 : 15;Éfeze 1).DeGemeente isgeroepen totprijsvanGods
Naam.InhetboekOpenbaringwordtdeGemeentevoorgestelddoorde
24oudsten,diealleenmaarinaanbiddingzijn.Vooralindebriefaande
Efeziërswordtdeaanbiddingdoordegemeentenaarvorengebracht.

Openbaring11:2
2 En laathetvoorhofuit,datvanbuitendentempel is,en

meet dat niet,want het is denheidenen gegeven; en zij
zullendeheiligestadvertredentweeenveertigmaanden.

Devoorhofmoetbuitenbeschouwinggelatenworden.Devoorhofwordt
nietgemeten.Dezeisrondomdetempel,maarmaakthiergeendeelvan
detempelzelfuit.DetempelisdeGemeente.Devoorhofomringdede
tempel. Na de Gemeente zal Israël tot geloof komen. De voorhof is de
aanduidingvanIsraël.Devoorhofwordtnietgemeten,omdatIsraëlnog
niettotgeloofgekomenis.Devoorhofisaandeheidenengegeven.Een
heidenisiemanddieniettothetvolkvanGodbehoort.DenaamIsraëlis
gereserveerdvoordeerfgenamenvanAbraham(gelovigen).Ongelovige
jodenwordenookonderdeheidenengerekend.Zijzijnonderdeheide-
nenverstrooidgeworden.Deheidenenzullendeheiligestadgedurende
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42maandenvertreden.Jeruzalemzoudoordeheidenenvertredenwor-
den, totdat de tijden der heidenen vervuld zouden zijn (Lukas 21 : 24).
Als Israël zich aan het eind van de 70-ste week bekeert, zal Jeruzalem
onderdemachtvandeHeergebrachtworden.Danwordendetijdender
heidenenvervuld,omdatChristusdestadonderZijnbeheerzalbrengen.
42maandenisgelijkaan1260dagenenaan3,5jaar.Zevolgendirectop
deopnamevandeGemeente.Hetisdeeerstehelftvande70-steweek.
Openbaring11:14eindigtongeveeraanheteindvande33jaar.

Openbaring11:3,4
3 En Ik zalMijn twee getuigenmacht geven, en zij zullen

profeterenduizend tweehonderd zestigdagen,met zak-
kenbekleed.

4 Dezen zijn de twee olijfbomen, ende tweekandelaren,
dievoordenGodderaardestaan.

De Heer zal Zijn twee getuigen geven om gedurende 1260 dagen te
profeteren. Dat is de eerste helft van de 70-ste week. Na de opname
vandeGemeentezijndezetweegetuigendeenigegelovigenopaarde.
Door hun prediking komen er joden tot geloof.Volgens Romeinen 9-11
zaleraltijdeengelovigoverblijfselzijn.Paulusmaaktezelfdeeluitvan
hetgelovigoverblijfselvanIsraël.Inde70-steweekzalerookeengelo-
vig overblijfsel zijn. Het zijn geen gelovigen die dán geroepen worden,
want op het moment van de opname zijn er geen gelovigen meer op
aarde.Hetoverblijfselbestaatuitdetweegetuigen.Zijbehorenniettot
de Gemeente, maar komen uit de daaraan voorafgaande bedelingen. In
het O.T. wordt aangekondigd dat Elia zal komen voordat Christus Zijn
koninkrijkzaloprichten."Detweeolijfbomenendetweekandelarendie
voordeGodderaardestaan"iseenomschrijvingvandetweegetuigen.
HetiseenverwijzingnaarZacharía4:3,14.Detweegetuigenprediken
hetevangelievanhetkoninkrijkdatgepaardzalgaanmet tekenenen
wonderen. Zij prediken met name in en rondom Jeruzalem; gedurende
de1260dagen(42maanden)vandeeerstehelftvande70-steweek.Dan
ishetverbond(Daniël9:27)reedsbekrachtigdenzaler"vrede"zijn.De
tweegetuigenzullenongetwijfeldDaniël9enMatthéüs24aanhalenen
daarover prediken. Zij zijn met zakken bekleed, hetgeen een beeld van
rouwis.HetoudenatuurlijkeIsraëlisimmersdood.Godaccepteerteigen
werkenniet.Eenzakiseenbeeldvanvormloosheid.Eenzakiseenuit-
beeldingvanhetafleggenvandeoudemens.Datzalookdeinhoudvan
hunpredikingzijn.Erzaleenhaastigverderfkomenoverdejoodsestaat.
Zezullenoproepentotbekering.Eenkandelaariseenlichtdrager.Detwee
getuigenzijntweelichtdragers.HetlichtkomtovereenmethetWoordvan

God.HetprofetischWoordisalseenlicht(2Petrus1:19).Eenkandelaaris
eenbeeldvaneenpredikervanhetWoordvanGod.Eenolijfboomheeft
metolie temaken.Olie iseenbeeldvannieuwleven.Detweegetuigen
predikendaternieuwlevenisindeMessias,JezusvanNazareth.

Openbaring11:5,6
5 Enzoiemanddiewilbeschadigen,eenvuurzaluithunmond

uitgaan,enzalhunvijandenverslinden;enzoiemandhen
wilbeschadigen,diemoetalzogedoodworden.

6 Dezen hebbenmacht den hemel te sluiten, opdat geen
regenregeneindedagenhunnerprofetering;enzijheb-
benmachtoverdewateren,omdieinbloedteverkeren,
endeaardeteslaanmetallerleiplage,zomenigmaalals
zijzullenwillen;

Uitvers5blijkthunmacht.Zijzijnimmuunvoorhunvijanden.Menkan
hennietbeschadigen.Dat ispasaanheteindvande3,5 jaarmogelijk.
"Dehemelsluiten"wijstopElia(1Koningen17:1).ToenEliabad,regende
het3,5 jaarniet (drie jaarenzesmaanden-Lukas4 :25enJakobus5 :
17). "Regen" iseenbeeldvanzegendievanbovenkomt.Gedurende3,5
jaarbleefGodszegenweg.Die3,5jaarvantoenwijzenopde3,5jaarvan
predikingdoorEliaenMozes.Hetveranderenvanwaterinbloedenhet
brengenvanandereplagenwijstopdepersoonvanMozes(Exodus7-12).
De tweegetuigenzijnMozesenElia.Mozes iseenprofeetalsdeHere
Jezus(Deuteronomium18:15,18).Dejodenverwachttendeprofeet.Dat
vroegenzeaanJohannesdeDoper.Zewisteneveneensafvandekomst
van Elia en van de Messias.Vers 6 zegt niet dat de twee getuigen ook
zullendoenwatinditversvermeldwordt.Hetiseenomschrijvingvan
debeidepersonen.Zijhebbenweldemachtdaartoe.Elia is tenhemel
gevaren en is niet gestorven. Van Mozes staat dat er om zijn lichaam
gestreden werd (Judas : 9). Zijn lichaam is nog nodig. Op de berg der
verheerlijking waren Mozes en Elia aanwezig (Matthéüs 17).Wonderen
kwamenalleenvoorindetijdvanMozesenzijndirecteopvolger(Jozua)
enindetijdvanEliaenzijnopvolger(Elisa).Daarnaastwarenerwonde-
renindetijdvandeHereJezusendeapostelen.Wonderenzijntekenen
vanChristusenhorenbijdeopenbaringvanhetkoninkrijk.

Openbaring11:7,8
7 Enalszijhungetuigeniszullengeeindigdhebben,zalhet

beest,datuitdenafgrondopkomt,hunkrijgaandoen,en
hetzalhenoverwinnen,enzalhendoden.

8 Enhundodelichamenzullenliggenopdestraatdergrote
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stad, die geestelijk genoemdwordt Sodoma en Egypte,
alwaarookonzeHeeregekruistis.

Aanheteindvande1260dagenhebbenzijhungetuigenisvoleindigd.
Danzalhetbeestuitdeafgrondtegenhenstrijden,henoverwinnenen
doden.Hetbeestuitdeafgrondisgelijkaanhetbeestuitdezee."Zee"is
synoniemmet"afgrond"(Psalmen135:6;Jesaja51:10;Jona2:5).Inhet
middenvande70-steweekzalhetbeestuitdezee(dekleinehoornuit
Daniël7en8)detweegetuigendoden.Inhetmiddenvande70-steweek
heeft deze vorst, die het uiteindelijk tegen Christus Zelf zal opnemen,
reedsmacht.Hijblijftdiemachthoudentotaanheteindevandezesde
bedeling.Dedoodvandetweegetuigenvaltophetzelfdemomentals
het oprichten van de gruwel der verwoesting. Aangezien aan het eind
vande70-steweekdebekeringvanhetgelovigoverblijfselinJeruzalem
zalplaatsvinden,kunnendetweegetuigenniet indetweedehelftvan
de70-steweekoptreden.Dehelestadendegenendieinhetlandwonen,
zullenblijzijnoverhundood(Openbaring11:10).Datkanalleenaanhet
eindvandeeerstehelftvande70-steweekzijn.InhetlandIsraëlzalmen
blijzijndatmenvandetweegetuigenverlostis.Hundodelichamenzul-
lenzichopdestraatvandestadJeruzalembevinden.Dezestadwordt
hiernietbijnamegenoemd,maarwelomschreven.Zewordtgeestelijk
(=overdrachtelijk)SódomenEgyptegenoemd.SódomwordtindeBijbel
wel vaker i.v.m. Jeruzalem aangehaald (Romeinen 9 : 29; Jesaja 13 : 19;
Jeremía50:40;Ezechiël16:46).Sódomiseenbeeldvaneenafgodisch
Jeruzalem.HetisdeplaatswaarookonzeHeregekruisigdwerd.DeHere
Jezuswerdnabij(opGolgotha)Jeruzalemgekruisigd.DenaamJeruzalem
wordtnietgenoemd,omdatdienaam"stichtingvandevrede"betekent,
terwijlerdánjuistgeenvredevanGodswegezalzijn.

Openbaring11:9-12
9 En de mensen uit de volken, en geslachten, en talen, en

natiën,zullenhundodelichamenziendriedageneneen
halven,enzullenniettoelaten,dathundodelichamenin
gravengelegdworden.

10 Endieopde aardewonen,die zullenverblijd zijnover
hen, en zullen vreugde bedrijven, en zullen elkander
geschenkenzenden;omdatdezetweeprofetendegenen,
dieopdeaardewonen,gepijnigdhadden.

11 Ennadiedriedageneneenhalven,iseengeestdeslevens
uitGodinhengegaan;enzijstondenophunvoeten;eneris
grotevreesgevallenopdegenen,diehenaanschouwden.

12 Enzijhoordeneengrotestemuitdenhemel,dietothen

zeide: Komt herwaarts op. En zij voeren op naar den
hemelindewolk;enhunvijandenaanschouwdenhen.

Deeerste3,5dagvandetweede3,5jaarzullendelichamenvanMozes
enEliaonaangeroerdblijvenliggen.Demenseninhetlandzullenblijzijn
om hun dood en elkander zelfs geschenken zenden. De twee getuigen
worden nu "twee profeten" genoemd (zowel Mozes als Elia worden in
deSchrift"profeet"genoemd).Detweeprofetenhaddendegenen,diein
hetlandwonen,gepijnigd.DitiseenverwijzingnaarOpenbaring11:5.De
tegenstandersvande tweeprofetenwordendoorhenzelfgedood.Na
die3,5dagwordenzeopgewekt.Ditiseenbeeldvandeopwekkingvan
Israëlalsnatiena3,5 jaar(aanheteindvande70-steweek).Doorhun
opwekkingwordendemenseninhet landbevreesd.Detweegetuigen
varenineenwolkopnaardehemelterwijlhunvijandenhenaanschou-
wen.Hunvriendenzijnallangnietmeer inhet land.Zijwarennaarde
woestijngevlucht,naardeplaatsPetra/Sela.

Openbaring11:13,14
13 Enindiezelfdeuregeschieddeeengroteaardbeving,en

hettiendedeelderstadisgevallen,enerzijnindeaard-
bevinggedoodzevenduizendnamenvanmensen,ende
overigenzijnzeerbevreesdgeworden,enhebbendenGod
deshemelsheerlijkheidgegeven.

14 Hettweedeweeisweggegaan;ziet,hetderdeweekomthaast. 

Op het moment van hun wegvoering naar de hemel zal er een grote
aardbevingkomen.HettiendedeelvandestadJeruzalemzalvallen;niet
de hele stad, want dat gebeurt pas aan het eind van de 70-ste week.
Bij die aardbeving verliezen zevenduizend mensen hun leven. "En de
overigen zijn zeer bevreesd geworden en hebben den God des hemels
heerlijkheidgegeven".Nulijkthetalsofdoordieaardbevingdeoverigen
plotseling totgeloofzullenkomen.Het tijdstipkloptdaarvoorniet.De
term"overigen"moetnietgezienwordeninverbandmetdezevendui-
zend die sterven. Het begrip duidt op het overblijfsel (= degenen die
over zijn) namelijk degenen die geloven. Het laatste gedeelte van vers
13slaatnietslechtsopheteindevande70-steweek,maarookophet
einde van de totale zesde bedeling. Het gaat om het overblijfsel dat
gedurendediezesdebedelingaanwezigzalzijn.Datconcludeer ikaan
de hand van Openbaring 11 : 14, 15. Daar wordt gezegd dat het tweede
wee is weggegaan en dat het derde spoedig komen zal. Het derde en
laatsteweewordtinvers15genoemd.Indatverswordtgezegddatde
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koninkrijkenderwereldvandeHeerenZijnChristusgewordenzijn.Het
slotvanOpenbaring11spreektoverheteindevandezesdebedelingen
deaanvangvanhetkoninkrijkvanChristus.Openbaring10en11spreken
overdeverborgenheidvanhetkoninkrijk(Openbaring10:7;11:15).Alsde
zevendeengelbazuint,isdeverborgenheidvanGodvervuld.Hetbegrip
"overigen"inOpenbaring11:13bheeftdusmetdegelovigenuitdetotale
verdrukking te maken. Zij hebben de verdrukking overleefd. De vijfde
bazuinisgelijkaandeeerstewee(Openbaring9:1,12),dezesdeaande
tweede(Openbaring9:13;11 :14a)endezevendebazuinkomtovereen
methetderdeenlaatstewee(Openbaring11:14b,15).Indetweedehelft
vande70-steweekkanmentotgeloofkomen,omdatmendeprediking
vandetweegetuigennogkentennuookgelooft.Daarnaastheeftmen
natuurlijkdeBijbel,waardoormentotgeloofkankomen.Menkanzich
opgrondvandegebeurtenissenindewereldtotdeBijbelwenden.

Openbaring 12

Openbaring12:6
6 Endevrouwvluchtteindewoestijn,alwaarzijeenplaats

had,haar vanGodbereid, opdat zij haar aldaar zouden
voedenduizendtweehonderdzestigdagen.

Devrouw(Israël) isgevluchtnaardewoestijn,naareenplaatsdieGod
voorhaarbereidheeft.Zewordtdaar1260dagenlanggevoed(doorde
Gemeente).Gedurendedeeerstehelftvande70-steweekzullengelovi-
genuitdejodennaardezeplaatsvluchten.Zijwordendaarbewaard.De
vluchtvandevrouwwordtdirectnadewegrukkingvandemannelijke
zoongenoemd.DusdirectnadeopnamevandeGemeente.Openbaring
12:6kandusopdeeerstehelftvande70-steweekslaan.Hetkaneven-
tueelopdetweedehelftervanbetrekkinghebben,omdatOpenbaring12
:13,14daartoeaanleidinggeeft.

Openbaring12:13,14
13 En toen de draak zag, dat hij op de aarde geworpen

was,zoheefthijdevrouwvervolgd,diehetmanneken
gebaardhad.

14 Endervrouwezijngegeventweevleugeleneensgroten
arends,opdatzijzouvliegenindewoestijn,inhaarplaats,
alwaarzijgevoedwordteentijd,entijden,eneenhalven
tijd,buitenhetgezichtderslang.

De vrouw (Israël) "vliegt" in de woestijn, in haar plaats. Daar wordt zij
gevoedeentijd,entijden(eendubbeletijd)eneenhalvetijd.3,5tijdkomt
overeenmet1260dagen.InDaniël7:25komteensoortgelijketermvoor.
"Buitenhetgezichtvandeslang"betekentdatdeslang(=desatan)niet
bijhetgelovigeoverblijfselkankomen.Deze3,5jaarvanbewaringbegin-
nenpasvanafhetmiddenvande70-steweek.Dedraakvervolgtdevrouw.
Datkanalleenbetrekkinghebbenopdetweedehelftvande70-steweek,
omdaterindeeerstehelft"vrede"inhetlandvandejodenzalzijn.

Openbaring 13

Openbaring13:1-18
1 Enikzaguitdezeeeenbeestopkomen,hebbendezeven

hoofdenentienhoornen;enopzijnhoornenwarentien
koninklijke hoeden, en op zijn hoofdenwas een naam
vangodslastering.

2 Enhetbeestdatikzag,waseenpardelgelijk,enzijnvoe-
tenalseensbeersvoeten,enzijnmondalsdemondeens
leeuws;endedraakgafhemzijnkracht,enzijntroon,en
grotemacht.

3 Enikzageenvanzijnhoofdenalstotdendoodgewond,
en zijn dodelijke wonde werd genezen; en de gehele
aardeverwonderdezichachterhetbeest.

4 Enzijaanbadendendraak,diehetbeestmachtgegeven
had;enzijaanbadenhetbeest,zeggende:Wieisditbeest
gelijk?wiekankrijgvoerentegenhetzelve?

5 En hetzelvewerd eenmond gegeven, om grote dingen
engods lasteringente spreken;enhetzelvewerdmacht
gegeven,omzulkstedoen,tweeenveertigmaanden.

6 EnhetopendezijnmondtotlasteringtegenGod,omZijn
Naamtelasteren,enZijntabernakel,endieindenhemel
wonen.

7 Enhetzelvewerdmacht gegeven, omdenheiligenkrijg
aantedoen,enomdieteoverwinnen;enhetzelvewerd
machtgegevenoverallegeslacht,entaal,envolk.

8 Enallen,dieopdeaardewonen,zullenhetzelveaanbidden,
welkernamennietzijngeschreveninhetboekdeslevens,
desLams,Datgeslachtis,vandegrondleggingderwereld.

9 Indieniemandorenheeft,diehore.
10 Indieniemandindegevangenis leidt,diegaatzelf inde

gevangenis; indien iemandmet het zwaard zal doden,
diemoetzelfmethetzwaardgedoodworden.Hierisde
lijdzaamheidenhetgeloofderheiligen.
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11 Enikzageenanderbeestuitdeaardeopkomen,enhet
hadtweehoornen,desLamshoornengelijk,enhetsprak
alsdedraak.

12 Enhetoefentaldemachtvanheteerstebeest,integen-
woordigheid van hetzelve, en hetmaakt, dat de aarde,
endiedaarinwonenhet eerstebeest aanbidden,wiens
dodelijkewondegenezenwas.

13 En het doet grote tekenen, zodat het ook vuur uit den
hemeldoetafkomenopdeaarde,voordemensen.

14 En verleidt degenen, die op de aarde wonen, door de
tekenen, die aan hetzelve toe doen gegeven zijn in de
tegenwoordigheidvanhetbeest; zeggende totdegenen,
dieopdeaardewonen,datzijhetbeest,datdewonddes
zwaardshad,enwederleefde,eenbeeldzoudenmaken.

15 En hetzelvewerdmacht gegeven omhet beeld van het
beest een geest te geven, opdathet beeld vanhet beest
ookzouspreken,enmaken,datallen,diehetbeeldvan
hetbeestnietzoudenaanbidden,gedoodzoudenworden.

16 Enhetmaakt,dathetaanallen,kleinenengroten,enrij-
kenenarmen,envrijenendienstknechten,eenmerkte-
kengeveaanhunrechterhandofaanhunvoorhoofden;

17 En dat niemand mag kopen of verkopen, dan die dat
merktekenheeft,ofdennaamvanhetbeest,ofhetgetal
zijnsnaams.

18 Hier is de wijsheid: die het verstand heeft, rekene het
getalvanhetbeest;wanthetiseengetaleensmensen,en
zijngetaliszeshonderdzesenzestig.

Hetbeestuitdezeeiseenvorstoverdevolkeren.Hetbeestuitdeaarde
(=het land) iseenbeeldvandevorst inhet land Israël. Invers5staat,
dathetbeestuitdezeelasteringenzaluitspreken.Hijkangedurende42
maandendoenwathijwil.Deze42maandenduidenopdeeerstehelft
vande70-steweek.Indieperiodepredikendetweegetuigenook.Indie
periodeisereenverbondtussendejoodsestaatenhetbeestuitdezee.
Invers6wordtgesprokenoverdelasteringdiehetbeestuitdezeetegen
Godzalrichten.DetabernakelvanGodisChristusZelf(Openbaring21:3
-ChristusisGod)."Endieindehemelwonen(lett.:tabernakelen)"(vers
6)iseenomschrijvingvandeGemeente.DetabernakelGodsendieinde
hemelwonenisgelijkaanChristusendeGemeentediedanindehemel
heersen.Invers7staatdathetbeestdeheiligenkrijgaanzaldoen.Met
"deheiligen"wordtde joodsestaatbedoeld. InDaniël7 :25werdenzij
"deheiligenderhogeplaatsen"genoemd.Hetstrijdentegendeheiligen

vindtplaatsindegroteverdrukking,namelijkindetweedehelftvande
70-steweek.Heiligenzijndegenendievooreenbepaalderoepingafge-
zonderdzijn.DatgeldtookvoorIsraël.

HetbeestkreegeerstmachtoverIsraël;daarnaoverallegeslachtentaal
envolk.Dithoudtindatereenperiodetussenheteindevande70-ste
weekenhetaanbrekenvanhetkoninkrijkligt.Datiseenperiodevan33
jaar.Hetbeestuitdezeekrijgtaanheteindvande70-steweekdemacht
overallevolkeren.DanzalhijdekoningvanBabelzijn.Inde70-steweek
is hij dat nog niet. Precies aan het einde van de 70-ste week zal Babel
weerdehoofdstadvaneenwereldrijkzijn.NadatJeruzalemverwoestis,
wordt Babel de hoofdstad van de wereld. De uiteindelijke verwoesting
van Jeruzalem zal niet door het beest uit de zee uitgevoerd worden,
maardoordeRussischelegers(Joël2).DekoningvanBabel(hetbeestuit
dezee)heeftalmachtoveréénofmeervolkerenophettijdstipvande
opnamevandeGemeente.Hijsluit immerseenvredesverbondmetde
joodsestaat.Aangeziendiefiguurzijnmachtvandetien-statenbondzal
ontvangen,zaldietien-statenbondookalinaanlegmoetenbestaanvoor
deopnamevandeGemeente.Detienhoornenzullenhunmachtaande
kleinehoorngeven.Hijheeftreedsmachtaanhetbeginvande70-ste
week,wantanderskanhijgeenverbondsluiten.Die tienstatenzullen
dus reeds bestaan vóór het begin van de 70-ste week. Hoe groot hun
machtis,wordtnietgezegd.Erisweldegelijkeenbepaaldgevaar,want
diemannelijkezoonwordtweggerukttotGodenZijntroon."Wegrukken"
gaatzeersnel.Demachtvandietien-statenbondvaltnognietonderde
stadBabel.Pasaanheteindvande70-steweekzalBabeldehoofdstad
zijn.IsraëlzaleenverbondmakenmeteenmachtigeArabier.Eenandere
macht,namelijkRusland,zalechteringrijpenenhetlandvandejoodse
staat verwoesten. Uit Openbaring 13 blijkt dat er een goede verstand-
houdingzalbestaantussendemachthebberinIsraël(=hetbeestuithet
land)endemachthebbervandeArabieren(=hetbeestuitdezee).Toch
looptdieverstandhoudingdoorhetingrijpenvandeRussenfout.

Het tweede gedeelte van Openbaring 13 spreekt over het beest uit de
aarde.Dit isdezogenaamdeantichrist.Hijzalaanhetbeestuitdezee
ondergeschiktzijn.Hijzalervoorzorgendatdemenseninzijnlandhet
beeldvanhetbeestuitdezeezullenaanbidden.Dathoudtmetreligie
verband;zeerwaarschijnlijkmetbetrekkingtotdeIslam.Hetjodendom
ende Islamhebbenveelmetelkaar temaken.Jeruzalemiseenheilige
plaatsvoorzoweldejodenalsdemohammedaansearabieren.Abraham
isvoorbeideeenbelangrijkevoorvader.Als Israëlvredewilzalhetook
toenaderingophetgodsdienstigeniveaumoetenzoeken.Menzalinde
eerstehelftvande70-steweekeenakkoordhebbenovereengezamen-
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lijkeheiligeplaats.Hetbeestuithetlandzaltekenenkunnendoen.Dat
ligtophetgodsdienstigvlak.Hetbeelddatopgerichtwordtzalaanbe-
denworden.Ditbeeldisgelijkaan"degruwelderverwoesting"dieinhet
middenvande70-steweekopgerichtzalworden.Datbeeldisaanhet
beestgewijdenzalkunnenspreken(doordeinvloedvandesatan).Wie
hetbeestnietaanbidtzalgedoodworden.Vanafdetweedehelftvande
70-steweekzullendemensenindejoodsestaateenmerktekenmoeten
aannemen.Datgeldtoverigensookvoordeanderevolkerendieonderde
heerschappijvanBabelterechtkomen.

De 33 jaar

Erziteenperiodevan33jaartussenheteindvande70-steweekende
aanvangvandeduizendjaar.AlsdeHeeraanheteindvande70-steweek
opdeOlijfbergterugkeertisernoggeenenkelvolkaandeHeeronder-
worpen.Dejoodsestaatisopdatmomentvernietigd.Hetgelovigover-
blijfselisdoordeOlijfbergheennaardewoestijngevlucht.Deduizend
jaar worden daarentegen gekenmerkt doordat er uitsluitend gelovige
natieszijn.Ermoetduseenperiodezijnwaarinmenvan"geenenkele
gelovige natie" tot "de gelovige naties in het koninkrijk van de Heer"
komt. De duur van die periode is wel te achterhalen, maar staat niet
rechtstreeksindeSchrift.InOpenbaring12:1-6wordtdeopnamevande
Gemeenteinsymbolischetaalbeschreven.Openbaring12:6spreektover
devrouw(Israël),dienaardewoestijnvluchtomdaargevoedteworden
gedurende1260dagen.Devluchtvandevrouwisvantoepassingopde
eerstehelftvande70-steweek, terwijlhetvoedenvandevrouwinde
bestemde plaats op de tweede helft ervan duidt. Het vers spreekt dus
overdehele70-steweekvanDaniël9.Datiseenperiodevanzevenjaar.
NergensindeSchriftwordtgezegddatde70-steweekvanDaniëlogen-
blikkelijkvoorafgegaanwordtdoordeopnamevandegemeente.Datis
zo,omdatergeenwerkelijkverbandtussenbestaat.De70-steweekvan
DaniëlheeftmetIsraëltemaken,terwijldeopnamemetdeGemeente
temakenheeft.Degebeurtenissenstaanlosvanelkaar.Ikgeloofdatde
opnamevandeGemeenteaanhetbeginvande70-steweekvoorafgaat.
Er kunnen enige dagen tussen zitten, maar zeker geen jaar. De eerste
redenisdievanOpenbaring12:5en6.Invers5wordtgesprokenoverde
opnamevandeGemeente.Vers6volgtmetdebeschrijvingvande70-
ste week. Beide verzen worden direct aan elkaar gekoppeld. Een ander
argumenthiervoorvindenweinLeviticus12.Daargaathet-typologisch
gezien-overdezelfdevrouwalsinOpenbaring12.

Leviticus12:2-6
2 Spreek tot de kinderen Israëls, zeggende:Wanneer een

vrouw zaad gegeven, en een knechtje gebaard zal heb-
ben,zozalzijzevendagenonreinzijn;volgensdedagen
derafzonderingharerkrankheidzalzijonreinzijn.

3 Enopdenachtstedagzalhetvleeszijnervoorhuidbesne-
denworden.

4 Daarna zal zij drie endertigdagenblijven inhetbloed
harerreiniging;nietsheiligszalzijaanroeren,entothet
heiligdomzalzijnietkomen,totdatdedagenharerreini-
gingvervuldzijn.

5 Maarindienzijeenmeisjegebaardzalhebben,zozalzij
tweewekenonreinzijn,volgenshaarafzondering;daar-
na zal zij zes en zestigdagenblijven inhetbloedharer
reiniging.

6 Enalsdedagenharerreinigingvoordenzoon,ofvoorde
dochter,vervuldzullenzijn,zozalzijeeneenjariglamten
brandoffer,eneenjongeduif,oftortelduif,tenzondoffer
brengen,voordedeurvandetentdersamenkomst, tot
denpriester.

Wanneer een vrouw een knechtje gebaard heeft, zal zij zeven dagen
onreinzijn.Opdeachtstedagzalhetjongetjebesnedenworden.Daarna
zaldevrouw33dagenblijveninhetbloedvanhaarreiniging.Dezewet
isaanIsraëlgegeven.Eenwetiseenschaduwvantoekomendegoederen
enheeftdaaromeenprofetischebetekenis.Wanneerdevrouweenmeis-
jegebaardheeft, isersprakevaneenperiodevan14en66dagen.Het
gaathieromritueleonreinheid,dieeenprofetischebetekenisheeft.De
letterlijkebetekenisisnatuurlijkookvankracht.Hannabrachthaarzoon
indetempel.Maria,demoedervandeHereJezus,voldeedookaandeze
wet(Lukas2:22-24).InOpenbaring12:5gaathetookovereenvrouwdie
eenmannelijkezoonbaart.Daarna(Openbaring12:6)gaathetoverde
70-steweek,eenperiodevanzevenjaar.

Leviticus12:2Eenvrouwkangeenzaadgeven.Hetzaaddervrouwisde
aanduidingvandeMessias(Genesis3:15).DevrouwisIsraël.HetZaad
isChristus.HijwasdeKnechtdesHEEREN.Eenknechtjeisgeennormaal
woordvooreenjongetje.Hetwoordkomtindezebetekenisalleenhier
voor.Hetisdus"eenongewoonjongetje".Hetisdemannelijkezoonin
Openbaring12,namelijkChristus,inclusiefZijnLichaam.Dezevendagen
staanmodelvoorzevenjaar.Aangeziendevrouwdirectnadebevalling
zevendagenonreinis,ishetookzodatde70-steweekdirectopdeweg-
rukking van de Gemeente volgt. In het jaar dat de Gemeente opgeno-
menwordt,begintookde70-steweek.Hetverbonddatbekrachtigdzal
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worden,zal inhet jaarvandeopnamevandeGemeenteplaatsvinden.
"Volgensdedagenvandeafzonderingharerkrankheid"wilzeggen,dat
devrouwnetzoonreinisalsbijdeperiodiekeongesteldheid.Demaan-
delijkse onreinheid heeft als betekenis dat de vrouw onvruchtbaar is,
omdathetbloedstroomt (denkaandebloedvloeiendevrouwdiedoor
deHereJezusgenezenwerd;Lukas8).

Leviticus12:3Opdeachtstedagwerdhetjongetjebesneden.Hetishet
wegnemen van de omhulling (= dood) en het openbaren van hetgeen
verborgenwas (=opstanding).Demannelijkezoonzalonmiddellijkna
de zeven jaar van de 70-ste week weer geopenbaard worden. De Zoon
(Christus,inclusiefZijnGemeente)zalaanheteindvande70-steweek
opdeOlijfbergverschijnen.DeOlijfbergzaldandoormiddenscheuren.

Leviticus12:4De33dagenstaanmodelvoor33jaar.Erstaatnietdatde
vrouw veertig dagen achtereen onrein is. De onreinheid wordt als het
ware onderbroken door de besnijdenis van het jongetje. "Niets heiligs
aanroeren"wilzeggendatdevrouwgeenheiligevoorwerpenmagaan-
raken.Zemagniettothetheiligdom(detempel)komen.Indetoekomst
(inde33jaar)isergeentempel,wantálserdanaleensoorttempelinde
heiligeplaats(indezevenjaar)zouzijn,danisdiezekeraanheteindvan
de70-steweekverwoestgeworden.

Parallellen van 7 en 33

David. In de duizend jaar zal er wel een tempel zijn. Die zal dán pas
gebouwdworden.Inde33jaarwordtdetempelnietgebouwd.VanDavid
wordtgezegddathijgeentempelmochtbouwen,omdaterbloedaan
zijnhandenkleefde.Vanwegehetbloedwashijonrein.Davidregeerde
ook7en33jaar.DeparallelmetDavidisniettoevallig.

1Koningen2:10
10 EnDavidontsliepmetzijnvaderen,enwerdbegravenin

destadDavids.

1Kronieken29:26,27
26 ZoheeftdanDavid,dezoonvanIsai,geregeerdovergans

Israël.
27 De dagen nu, die hij geregeerd heeft over Israël, zijn

veertig jaren; te Hebron regeerde hij zeven jaren, en te
Jeruzalemregeerdehijdrieendertig.

"David regeerde veertig jaar, 7 jaar te Hebron en 33 jaar in Jeruzalem".
DavidiseentypevandeHereJezusinZijnwederkomst;inverbandmet
deoprichtingvanhetkoninkrijk.Christus isdeZoneDavids.Deregeer-
periodevanDavidkomtovereenmetdetijdvandezesdebedeling,die
uit7en33jaarbestaat.Indetoekomstigeperiodevanveertigjaarwordt
hetkoninkrijkvandeHeeropgericht.SálomoiseenbeeldvanChristus,
als de Vredevorst in de duizend jaar. De naam Sálomo betekent "Zijn
vrede".Sálomobouwdedetempel.Detempelzalpasindeduizendjaar
gebouwdkunnenworden.Davidwasreedseerdergezalfd,maarmoest
wachtenophetverdwijnenvanSaul.SauliseenbeeldvandeHereJezus
inZijneerstekomst invernedering.Davidmoestdoor tevluchtenzich
verbergen. Hij is een beeld van de verborgen Koning en Hogepriester,
gedurende de vijfde bedeling. David werd aanvankelijk koning over de
stammen van Juda en Benjamin te Hebron. Na zeven jaar kwam een
afvaardiging van alle twaalf stammen aan David vragen of hij koning
overhenwildezijn.HijveroverdeJebusennoemdediestadJeruzalem.
HetisdestadDavids(2Samuël5:5-7).HebroniséénvandeLevietische
vrijsteden.DevrijstedenzijneenbeeldvandeGemeente,dieindehemel
gesitueerdisinChristus.InprofetischezinregeertdeHeerinde70-ste
weekoverdetweestammen;echternietletterlijk,maarvanuitdehemel.
Nade70-steweekzaldeHeeroveralletwaalfstammenKoningzijn.De
33jaarhebbenmetalletwaalfstammentemaken.

2Samuël5:4,5
4 Dertig jaarwasDavid oud, als hij koningwerd; veertig

jarenheefthijgeregeerd.
5 Te Hebron regeerde hij over Juda zeven jaren en zes

maanden; en te Jeruzalem regeerde hij drie en dertig
jarenovergansIsraëlenJuda.

1Kronieken3:4
4 ZeszijnhemteHebrongeboren;wanthijregeerdedaar

zeven jaren en zes maanden; en drie en dertig jaren
regeerdehijteJeruzalem.

"TeHebronoverJudazevenjaarenzesmaandenenteJeruzalem33jaar
overgansIsraëlenJuda".HethalvejaarhoudtverbandmetOpenbaring
8:1.Hetzevendezegelhoudtverbandmetheteindevande70-steweek.
Het stilzwijgen van een half uur komt overeen met het halve jaar van
David,nadeperiodevanzevenjaar.Erwordthiernietover7,5en32,5jaar,
maarover7,5en33jaargesproken.
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Mozes. In Exodus 24 : 16-18 staat dat Mozes veertig dagen op de berg
was;totdezevendedagwashijindewolk.Opdezevendekwamhijuit
dewolkenontmoettedeHeer.Daarnanog33dagen,waarindeHeermet
hem sprak. Dit was bij het begin van het oude verbond. Het heeft ook
zijntoepassingbijhetbeginvanhetnieuweverbondvoorIsraël.Mozes
schuildeinderotsendatiseenbeeldvanPetra.

Thomas.DebekeringvanThomasiseenbeeldvandebekeringvanIsraël.

Johannes20:19,24
19 Als het dan avond was, op denzelven eersten dag der

week,enalsdedeurengeslotenwaren,waardediscipelen
vergaderdwarenomdevrezederJoden,kwamJezusen
stondinhetmidden,enzeidetothen:Vredezijulieden!

24 EnThomas,eenvandetwaalven,gezegdDidymus,was
methenniet,toenJezusdaarkwam.

OpdeeerstedagderweekwasThomasbijdeverschijningvandeHeer
aanZijndiscipelennietaanwezig.

Johannes20:26-28
26 En na acht dagenwaren Zijn discipelenwederom bin-

nen,enThomasmethen;en Jezuskwam,alsdedeuren
geslotenwaren,enstondinhetmidden,enzeide:Vrede
zijulieden!

27 DaarnazeideHijtotThomas:Brenguwvingerhier,enzie
Mijnhanden,enbrenguwhand,ensteekzeinMijnzijde;
enzijtnietongelovig,maargelovig.

28 EnThomasantwoorddeenzeidetotHem:MijnHeereen
mijnGod!

 

Na acht dagen verscheen de Heer weer.Toen wasThomas wel aanwe-
zigengeloofde.Thomasgeloofdeopdeachtstedag.Datwasnazeven
dagen.TussendeopstandingenhemelvaartvandeHeerverliepenveer-
tigdagen(Handelingen1:3).Opnieuweenverdelingvan7en33dagen.

Jozef. Jozefwas30 jaaroudtoenhijonderkoningwerd.Degevangenis
iseenbeeldvandeGemeente.Erkwameenperiodevanzevenjaarvan
overvloed, gevolgd door zeven jaar hongersnood. In Genesis 50 : 22, 26
staatdatJozef110jaaroudwerd.Hijwas44jaartoendehongersnood
voorbijwasenregeerdedaarnanog66jaar.InEgyptewordtallesdubbel

gerekend.7en7en66jaarkomenprofetischgezienovereenmet3,5en
3,5en33jaar.Bijdegeboortevaneenmeisjewasdevrouwtweemaalzo
langonrein(Leviticus12).De70-steweekbestaatuitzevenjaarvan360
dagen.Ditis2520dagen.Heteindvande70-steweekisinhetjaar2003.
Oponzekalenderisdathetjaar2002,8.De33jaarzijnookjaarvan360
dagen.Dit is 11.880dagen.Oponzekalenderzijn33 jaargelijkaan32,5
jaar. Het koninkrijk van de duizend jaar zal dus aanvangen in het jaar
2035,3.Datisinhetjaar2036.

De tijd tussen het eind van de 69-ste week en het begin van de 70-ste week

Jozua3:3,4
3 Enzijgebodenhetvolk,zeggende:Wanneergijdearkdes

verbondsdesHEEREN,uwsGods,ziet,endeLevietische
priestersdezelvedragende,verreistgijliedenookvanuw
plaats,envolgthaarna;

4 Daternochtansruimtezijtussenuliedenentussendezel-
ve, bij de twee duizend ellen in demaat; ennadert tot
dezelveniet;opdatgijdienwegwetet,diengijgaanzult;
wantgijliedenzijtdoordienwegnietgegaangisterenen
eergisteren. 

InJozua3:4staatdatertweeduizendellentussendepriestersmetde
arkdesverbondsenhetvolkwaren.HetvolktrokvanSittimnaarGilgal
viadeJordaan.OpdetiendevandeeerstemaandkwamenzijteGilgal
aan(Jozua4:19).Sittimkomtvandezelfdestamalshetwoordsatan(=
tegenstander).Sittimhoutiseenbeeldvandeoudenatuur,dieafgehakt
moest worden en overtrokken werd met goud. Het principe: een oude
schepping wordt een nieuwe schepping. Sittim komt overeen met de
oude mens. "Afhakken van hout" komt overeen met de dood van de
oudemens."Overtrekkenmetgoud"beeldtdenieuwemensuit.Hetis
eenbeeldvanwedergeboorte.Gilgalheeftookmet"wedergeboorte"te
maken.Alswerkwoordbetekenthet"afwentelen"(Jozua5:9).Alszelf-
standignaamwoordishet"wiel"of"rad".Hethoudtverbandmetietsdat
voordetweedekeergestalteofvormkrijgt.Vandaartweemaaldeletters
gimmelenlamed.InGilgalwerdhetvolkbesneden(Jozua5).Besnijdenis
enhettrekkendoordeJordaanzijneenbeeldvandoodenopstanding.
In Jozua 3 wordt over de wedergeboorte van Israël gesproken. Na een
vertragingvandriedagentrokhetvolkdoordeJordaan(Jozua3:3).Na
drie dagen of op de derde dag vindt altijd opstanding plaats. Het volk
overnachttevoordeJordaan.Datiseenbeeldvandedood.Opdederde
dagtrokkenzijerdoorheen.Datiseenbeeldvanopstanding.
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InJozua3:3staatdathetvolkdearkdesverbondsmoestnavolgen.De
arkvanhetverbondisvolgensHebreeëneentypevandeopgestaneHeer.
Zoalsdearkdewetinzichbergde,zodroegdeHeerJezusGodsWoordin
Zijnbinnenste.JezusChristusisdeoversteLeidsmanenisdegelovigen
voorgegaan het heiligdom binnen. Het volk moet nu de ark (Christus)
navolgen. Volgens vers 4 hoorde er een ruimte van tweeduizend ellen
tussenhetvolkendearktezijn.Dieafstandmoestgehandhaafdworden.
Reden:opdathetvolkdewegzalweten,diezemoetgaan.Doordieweg
washetgisterennocheergisterennietgegaan.Datzijntweedagen,dieop
tweedagenvanduizendjaarduiden.DewaterenvandeJordaanvloeiden
samen,zodatereenpaddoordeJordaankwam(Jozua3:16).Depriesters
blevenmetdearkopdebodemvandeJordaanstaan(Jozua3:8,13,17).

Daarna trok het volk over de Jordaan. Daarmee werd de afstand van
tweeduizendelleningehaald.Daarnavoegdedearkzichbijhetvolk.Het
afdalen in en het opklimmen uit de Jordaan is een beeld van dood en
opstanding.DearkiseenbeeldvanChristus.DearkindeJordaaniseen
beelddatdeChristusvoor Israëldood is.Hetvolkgeloofdeniet inZijn
opstanding.Deark (deopgewekteChristus)bevindtzichopdebodem
vandeJordaan(alsindedood).Alleendepriestershebbendeelaande
ark.ZijzijneenbeeldvandeGemeentevanChristus.Israëlmoettwee-
duizendelinhalen.Ditiseenbeeldvantweeduizendjaar.Israëlkomtdán
opdezelfdepositiealsdeGemeente.Zijzaldeoudemensopgevenen
metdelevendeChristusverbondenworden.DebodemvandeJordaan
komt overeen met het uitgaan buiten de legerplaats en met Christus
gestorven zijn voor de wereld. Op de andere oever komt de ark weer
bijhetvolk.DitiseenbeeldvandeopenbaringvandeChristusaaneen
gelovigIsraël.Ditvindtdirectnaheteindvande70-steweekplaats;inde
plaatsPetra.Aanheteindvande70-steweekwordtIsraëlwedergeboren.
Werekenennutweeduizendellen/jaarvanafdedoodenopstandingvan
JezusChristus totophetmomentdat Israël sterftenopstaat,aanhet
eindvande70-steweek.DeopstandingvandeHeerwasop17nisanvan
hetjaar32.Datishetjaar31,4.Dekruisigingwasop15nisan.Tweeduizend
jaar van 360 dagen = 720.000 dagen. 720.000 dagen : 365,24 dagen =
1971,3065jaar+31,4=2002,7065.Ditisinhetjaar2003.Datiszevenjaar
nadeopnamevandeGemeente.7x360=2520:365,24=6,8995728jaar.
2002,7065-6,8995728=1995,807.Ditisinhetjaar1996:indatjaarkande
opnamevandeGemeenteplaatsvinden.

InJozua4:19staatdathetvolkopdetiendenisanuitdeJordaankwam.
Dat zou het einde van de 70-ste week zijn. Deze datum komt overeen
metheteindevande69-steweek,dedagvandeintochtinJeruzalem.
Het ligt voor de hand te verwachten dat de Heer op de Olijfberg zal

verschijnen op de tiende nisan, de dag van het in huis nemen van het
paaslam.

Hoséa6:1,2
1 Komt en laat onswederkeren tot denHEERE,wantHij

heeftverscheurd,enHijzalonsgenezen;Hijheeftgesla-
gen,enHijzalonsverbinden.

2 Hijzalonsnatweedagenlevendmaken;opdenderden
dag zal Hij ons doen verrijzen, enwij zullen voor Zijn
aangezichtleven.

BijhetbeginvandederdedagvindtdewedergeboortevanIsraëlplaats.
Ditzijnprofetischedagenvanelkduizendjaar.Ditlezenwein:

2Petrus3:8
8 Doch deze ene zaak zij u niet onbekend, geliefden, dat

een dag bij den Heere is als duizend jaren, en duizend
jarenalseendag.

EéndagbijdeHereisalsduizendjaarenduizendjaaralsééndag;geci-
teerd uit Psalmen 90 : 4. De wederkomst van de Heer werd door hen
verwacht en gepredikt. Zij hadden echter geleerd dat God lankmoedig
is (2 Petrus 3 : 9). De tijd van de Gemeente is ertussen geschoven. De
openbaring van het koninkrijk zou uitgesteld worden. De tijd ertussen
is twee dagen, namelijk tweeduizend jaar. Dit komt weer overeen met
detweeduizendellen.DewederkomstvandeHeerisnognietgekomen,
opdat velen tot bekering kunnen komen. Twee dagen komen overeen
mettweeduizendjaar(van360dagen).Hetisdelengtevandetijdtot
dewederkomstvanChristusvoorIsraëlopdeOlijfberg,aanheteindvan
de70-steweek.

2Petrus3:10
10 Maar de dag desHeeren zal komen als een dief in den

nacht,inwelkendehemelenmeteengedruiszullenvoor-
bijgaan,endeelementenbrandenzullenenvergaan,en
deaardeendewerken,diedaarinzijn,zullenverbranden.

DedagdesHEERENzalkomenalseendiefindenachtenbegintaanhet
eindvande70-steweek.
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2Petrus3:15
15 EnachtdelankmoedigheidonzesHeerenvoorzaligheid;

gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus, naar de
wijsheid,diehemgegevenis,uliedengeschrevenheeft;

DelankmoedigheidvanonzeHeer(=hetuitblijvenvandewederkomst
vandeHeer)dienenwealszaligheidteachten.Petrusgeefteenverwij-
zingnaardebrievenvanPaulus.PaulusheeftgeleerdhoehetmetGods
planzitgedurendehetuitblijvenvandewederkomstvanChristus.Petrus
kendedeaardseverwachting.Pauluskendeookdehemelsetoepassing
van het koninkrijk. Hij sprak over de roeping van de Gemeente, die tot
standkomtindetijdtussendeopstandingenopnamevandeGemeente.

10.  Daniël 10
Daniël10:1-21
1 InhetderdejaarvanKores,denkoningvanPerzië,werd

aan Daniël, wiens naam genoemd werd Béltsazar, een
zaak geopenbaard, en die zaak is dewaarheid, doch in
eengezettengrotentijd;enhijverstonddiezaak,enhij
hadverstandvanhetgezicht.

2 Indiedagenwas ik,Daniël, treurendedriewekender
dagen.

3 Begeerlijke spijze at ik niet, en vlees of wijn kwam in
mijnmondniet; ook zalfde ikmij gansniet, totdat die
driewekenderdagenvervuldwaren.

4 Enopdenvierentwintigstendagdereerstemaand,zo
wasikaandenoeverdergroterivier,welkeisHiddékel.

5 Enikhiefmijnogenop,enzag,enziet,erwaseenMan
met linnenbekleed,enZijn lendenwarenomgordmet
fijngoudvanUfaz.

6 En Zijn lichaamwas gelijk een turkoois, en Zijn aange-
zichtgelijkdegedaantedesbliksems,enZijnogengelijk
vurige fakkelen,enZijnarmenenZijnvoetengelijkde
verfvangepolijstkoper;endestemZijnerwoordenwas
gelijkdestemenermenigte.

7 Enik,Daniël,alleenzagdatgezicht,maardemannen,diebij
mijwaren,zagendatgezichtniet;docheengroteverschrik-
kingvielophen,enzijvloden,omzichteversteken.

8 Ikdanwerdalleenovergelaten,enzagditgrotegezicht,
enerbleefinmijgeenkrachtoverig;enmijnsierlijkheid

werdaanmijveranderdineenverderving,zodatikgeen
krachtbehield.

9 EnikhoordedestemZijnerwoorden;entoenikdestem
Zijnerwoordenhoorde,zovielikineendiepenslaapop
mijnaangezicht,metmijnaangezichtteraarde.

10 Enziet,eenhandroerdemijaan,enmaakte,dat ikmij
bewoogopmijnknieen,endepalmenmijnerhanden.

11 EnHijzeidetotmij:Daniël,gijzeergewensteman!merk
op dewoorden, die Ik tot u spreken zal, en sta op uw
standplaats,wantIkbenalnutotugezonden;entoenHij
datwoordtotmijsprak,stondikbevende.

12 ToenzeideHij totmij:Vreesniet,Daniël!wantvanden
eerstendagaan,datgijuwhartbegaaft,omteverstaan
enomuzelven teverootmoedigen,voorhet aangezicht
uwsGods,zijnuwwoordengehoord,enomuwerwoor-
denwilbenIkgekomen.

13 DochdevorstdeskoninkrijksvanPerziestondtegenover
Mij een en twintig dagen; en ziet,Michaël, een van de
eerstevorsten,kwamomMijtehelpen,enIkwerdaldaar
gelatenbijdekoningenvanPerzië.

14 NubenIkgekomen,omutedoenverstaan,hetgeenuw
volk bejegenen zal in het vervolg der dagen,want het
gezichtisnogvoorveledagen.

15 En toenHijdezewoordenmetmij sprak, sloeg ikmijn
aangezichtteraarde,enikwerdstom.

16 Enziet,Een,denmensenkinderengelijk,raaktemijnlip-
penaan, toendeed ikmijnmondopen,en ik sprak,en
zeidetotDien,Dietegenovermijstond:MijnHeere!om
desgezichtswilkerenzichmijnweeënovermij,zodatik
geenkrachtbehoude.

17 EnhoekandeknechtvandezenmijnHeeresprekenmet
dienmijnHeere?Wantwatmijaangaat,vannuafbestaat
geenkrachtinmij,engeenademisinmijovergebleven.

18 ToenraaktemijwederomaanEen,alsindegedaantevan
eenmens;enHijversterktemij.

19 EnHijzeide:Vreesniet,gijzeergewensteman!vredezij
u,weessterk,ja,weessterk!EnterwijlHijmetmijsprak,
werd ikversterkt,enzeide:MijnHeere spreke,wantGij
hebtmijversterkt.

20 Toen zeideHij:Weet gij,waaromdat Ik tot u gekomen
ben?DochnuzalIkwederkerenomtestrijdentegenden
vorstderPerzen;enalsIkzaluitgegaanzijn,ziet,zozalde
vorstvanGriekenlandkomen.
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21 DochIkzalutekennengeven,hetgeengetekendisinhet
geschriftderwaarheid;enerisnieteen,diezichmetMij
versterkttegendezen,danuwvorstMichaël.

Deeerstevraagdiemenzichnahetlezenvanhettiendehoofdstukkan
stellen, is:"Watisereigenlijkgebeurd?"Alswedithoofdstukbeschou-
weninhetlichtvandevoorgaandehoofdstukken,dankunnenwezelfs
zeggendatereigenlijknietsbijzondersgebeurdis.Indevoorgaandeen
volgendehoofdstukkenwordtveelgezegd.Zezijnerggecomprimeerd.In
Daniël10isnietsaanrechtstreekseprofetietevinden.Hetisalsofweeen
pasopdeplaatsmaken,wanthetverhaalgaatpasinhoofdstuk11verder.
HetbijzonderevanhetboekDaniëlisdatweindeopeenvolgendehoofd-
stukkeneennaderetoelichtingkrijgenophetéénofandereprobleem,
datinéénvandevoorgaandehoofdstukkenonduidelijkisgebleven.Dat
is de logische opbouw van het boek. Na Daniël 9 houden we eigenlijk
maaréénvraagover.Datisdevraagnaaraanleidingvanvers26.Datis
devraagnaardetijddiezouverlopentussende69wekenende70-ste
week.IndeDaniël9ginghetomdeprofetievanzeventigweken.Hetis
detijd,diezouverlopentotophetmomentdatdeMessiashetkoninkrijk
overIsraëlzoubeginnenopterichten.Dieperiodevaltuiteenin69(7+
62)wekeneneen70-steweek.Eriseenonderbrekinggekomenindetijd
vande70weken.InDaniël9:26wordtdaarovergezegddatdeMessias
uitgeroeidzouwordenendatHijZijnkoninkrijknietzouhebben.Erzou
eenanderevorstkomen.Hetvolkvandievorstzoudestadenhetheilig-
domverdervenenerzouverwoestingkomentotheteindaantoe.Meer
wordtoverdietijdnietvermeld.Wijbevindenonsindietijdtussende
69wekenendeaanvangvande70-steweek.EengrootdeelvanhetN.T.
spreektoverdietussenliggendeperiode.Daniël10illustreertdetijddie
tussende69-steende70-steweekgelegenis.Daniël10spreekterwel
over,maarverklaarteigenlijkniets.

HetderdejaarvanKores(vers1),dekoningvanPerzië,ishetjaar534voor
onzejaartelling.Waarom"hetderdejaar"?Hetgetaldriehoudtverband
met"opstanding".Aandieopstandinggaateenperiodevanrustvooraf.
Deeerstedagiserdedood,detweedederustenopdederde iserde
opstanding.DetweededagblijktinhetgevalvandeHereJezuseensab-
bat -eendagvanrust - tezijn.Daniël9 :26vermeldtdedoodvande
Messias.WezoudennuietsvanZijnopstandingverwachtenenvande
openbaringvanZijnkoninkrijkaanIsraël.Hetderdejaariseenverwijzing
naarwedergeboorte.AangezienwemethetvolkvandeMessias(Israël)
temakenhebben,wijsthetnaardewedergeboortevanIsraël(Hoséa6:
2,3).KoreswasdekoningvanPerzië.Hetwoord"peres"betekent"verde-

ling". Het koninkrijk is een verdeeld koninkrijk (Meden en Perzen). Het
woord"peres"kanookals"onderbreking"opgevatworden.Hoofdstuk10
heeftoverdrachtelijkgezienmetdeonderbrekingtemaken.Daniëlbete-
kent"MijnrechterisGod".DenaamBéltsazarisgewijdaanBel,eengod
vandeBabyloniërs.Daniëlwerdmettweenamenaangeduid.Hijwasde
vertegenwoordigervanIsraël.Daniëlnamimmersdemiddelaarspositie
vanIsraëlin(Daniël9).DenaamBéltsazarwordtgenoemd,omdatGod
Zelf in deze tussenliggende periode (de onderbreking) het volk niet bij
haarnaamnoemt.Hetvolkisnu"lo-ammi".Daniëlwordtaangeduidbij
denaam,diehijonderdeheidenen(indeballingschap)draagt.

AanDaniëlwerdeenbepaaldezaakgeopenbaard.Dithoudtindathet
omeenzaakgaatdieverborgenwas.Dingendiegeopenbaardworden,
zijnverborgen.EengrootdeelvanhetNieuweTestamenthoudtzichmet
hetopenbarenvanverborgenhedenbezig.Dieverborgendingenhouden
juistverbandmethetgeennádeverwerpingvandeMessiasenvoordat
Hij weer zou worden aangenomen, gebeuren zou.We zouden moeten
vragenwaterdan inhoofdstuk10geopenbaardwordt?Datwetenwe
niet,wanthetwordtnietvermeld.Indithoofdstukkomtjuistnaarvoren
daterietsverborgenis.Erisietsgeheimzinnigsdatnietbekendgemaakt
wordt.HetwerdaanDaniëlbekendgemaakt,maarhijheefterverderniet
overgesproken.EenzelfdesituatiedoetzichinOpenbaring10voor.Indat
hoofdstukwordtechteroverdeverborgenheidgesproken(10:7).Daniël
10spreektookoverdeverborgenheid.Dezaakdieaanhemgeopenbaard
werd,isdewaarheid.Ineengezettegrotetijdwilzeggen,dathetverbor-
genemeteengrotetijdtemakenheeft.Eenanderevertalingis:"maar
eengrootheir".Dangaathetomeengrotemassa(mensen)."Eengroot
heir"isdanvantoepassingopdegenendieindetijdvandeonderbreking
totgeloofzullenkomen.Hetiseenverwijzingnaardetotstandkoming
vandeGemeente.DieGemeentewordtindiegrotegezettetijdgevormd.
Hetiseenperiodevan1993jaar.Het(debedelingvandegenade)isde
langsteperiodeuitdeheleheilsgeschiedenis.

Daniëlbegreepdiezaak,wanthijhadverstandvanhetgezicht.Daniël
10 : 1 iseigenlijkhetopschriftbovendithoofdstuk.Vanafvers2begint
Daniël te vertellen, maar hij maakt niets duidelijk. Hij was treurende,
gedurende 21 dagen. Er staat "drie weken der dagen". De toevoeging
"der dagen" geeft aan dat het om "dagen" gaat. Dit is niet altijd zo. In
Daniël9gaathetomwekenvanjaar.Zijntreurenuittezichinhetniet
vlees eten noch wijn drinken. Hij vastte. Dit is een beeld van dood en
rouw.Hijbeschouwdezichgedurende21dagenfeitelijkalsdood.Anders
gezegd: totná twintigdagen.Hierzienweweerhetzelfdeprincipe:na
twee dagen en op de derde dag. Het gaat hier in overdrachtelijke zin
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om dood en opstanding. In vers 4 wordt de 24-ste dag van de eerste
maandgenoemd.Dedriewekenderdagenkunnenopdeeerstedagvan
deeerstemaandbegonnenzijn.Nehemíatreurdeookopdeeerstedag
vandeeerstemaand(Nehemía2:1v.v.).Indatgevalzouhettreurenvan
Daniëlvandeeerstetotde21-stevandemaandnisangeduurdhebben.
Danzouhetvisioenopde24-stevandiemaandgezienzijn.Ditisechter
nietzeker.Eenanderemogelijkheidisimmersdatdedriewekenbegon-
nenopdederdenisan.Watikerinprofetischezinmeemoetaanvangen,
weetikniet.De21-stedagisdelaatstedagvanhetfeestderongezuurde
broden.Danblijftdevraagwaaromerdriedagen tussenzitten. Ikkan
alleenmaarvaststellendathethieromdoodenopstandinggaat.Ook
hetpaschaenfeestvanongezuurdebrodensprekenvandoodenopstan-
dingvanChristus.Dezeismijnsinzienscorrect,naaraanleidingvanvers
12:"vandeeerstedagaan".

DaniëlbevondzichaandeoevervanderivierdeHiddékel.DitisdeTigris.
DenaamTigriswordtindeBijbelnietgenoemd.Hiddékelwordtgebruikt
vanwegedebetekenisvandezenaam.Hiddékelwordtvertaaldmet"een
eenvoudigraadsel".Eenraadselisdevraagnaarietsdatverborgenis.Een
raadselspreektoverdingenzondertezeggenwatzeinhouden.Hetheeft
daarommetdeverborgenheidtemaken.Eenraadselopenbaartopzich
niets.DenaamHiddékelhoudtverbandmethetkaraktervanDaniël10.
HetisdederderivieruitGenesis2:14.Hetgetaldriewijstopopstanding
enbelofte.Eenrivieriseenbeeldvanleven.Eenrivierheeftstromend(=
levend)waterenduidtderhalveopeeuwigleven.Heteeuwigelevenis
door de opstanding van Christus tot stand gekomen. Dat gebeurde op
derdedag;vandaardederderivier.Daniëlhiefzijnogenop(vers5).Het
opheffen van de ogen is al een beeld van opstanding. Na de slaap (=
dood)heftmenzijnogenop.Hijzagéénman,metlinnenbekleed.Linnen
iseenbeeldvanderechtvaardighedenderheiligen(Openbaring19:8).
Witlinneniseenbeeldvandenieuwemens,integenstellingtotwol(=
deoudemens).Linnenwijstopopstandingenhetresultaatdaarvan.Een
manmetlinneniseenbeeldvandeopgewekteChristus.

Lendenenstaanvoorvoortplanting.OmgordmetgoudvanUfaz.Goud
iseenbeeldvaneeuwigheid.Hijbrengteeuwiglevenenveelzaadvoort.
Zijnlichaamwasgelijkeenturkoois.Debetekenisvandeedelstenenis
moeilijk tebepalen,omdatdevertalingvandeHebreeuwseenGriekse
woordennietvaststaat.Eenedelsteenisinhetalgemeeneenbeeldvan
nieuwleven.Edelstenenzijngewonestenendieeenwegvan lijdenen
verdrukkingachterderughebben,waardoorzeedelgewordenzijn.Als
zegeslepenzijn,schijnthetlichterdoor.Bliksemisvuurvanuitdehemel.
HethoudtverbandmetGodDieZichopenbaart(vergelijkMatthéüs24:

27-30).Bliksemgaatgepaardmetdedonder.Donderiseenuitbeelding
vanGodDiespreekt.Hijhadogenalsvurigefakkels.Eenfakkelgeeftlicht
evenals de ogen. Het Hebreeuwse woord voor oog betekent eveneens
"bron".Ogenontvangennietslechts licht,maarergaatook ietsvanze
uit ("sprekendeogen").Vuur iseenbeeldvandeGeest(Handelingen2)
envanoordeel.

Koper is een uitbeelding van de mens die een zondaar was, maar die
geoordeeldwordt/werd.Koperspreektoververzoening.Gepolijstkoper
is koper met een glans. Door de verzoening met God is eeuwig leven
(glans)mogelijk.DestemvanZijnwoordenalsdestemvaneenmenigte.
DitduidtopdeGemeente,diedeeluitmaaktvanChristus.Debeschrij-
vingdoetsterkaandievanOpenbaring1:13-15denken,waarhetomde
Heergaat.HierkanhetdeHeernietzijn,wantMichaëlkomthemtehulp
omlangsdevorstvanPerziëtekomen.MichaëliseenbeeldvandeHere
JezusChristus.DezemaniseenengeldesHEEREN.Eenanderemogelijk-
heidisdatdezeman,wiensnaamverborgenis,eenbeeldisvandeHeer
gedurende de tijd van de Gemeente en dus de verborgenheid van het
koninkrijk,terwijlMichaëldeHeerisinverbandmethetvolkIsraëlende
openbaringvanhetkoninkrijk.Eenzelfdesituatiedoetzichvoor inhet
boekRuth("zulkéén"enBoaz)eninGenesis24(deknechtvanAbraham
en Izak). Daniël werd alleen overgelaten. Hij is een beeld van het gelo-
vigoverblijfsel.Deanderenvluchttenweg.Alleenaangelovigenmaakt
GodZijnverborgendingenbekend.Daniëlvielechterineendiepeslaap
op zijn aangezicht (vers 9). Dit houdt verband met de verborgenheid.
In Daniël 8 : 18 lazen we hetzelfde. Er wordt een stuk overgeslagen. Er
gebeurtvanallestijdensdieslaap,maarDaniëlisernietechtbijbetrok-
ken.Hetiseenbeeldvan"dood".

Daarnawerdhijaangeraakt.Daardoorbewooghijzich."Bewegen"iseen
uitdrukkingvanleven.DaarnawerdDaniëlopgeroepenomopzijnstand-
plaatstegaanstaan.Datiseenbeeldvanopstanding.Hetiseenuitbeel-
dingvandewedergeboortevanIsraël.VanafdeeerstedagvanDaniëls
gebed was deze man onderweg geweest. Hij was 21 dagen onderweg,
omdatdevorstvanhetkoninkrijkvanPerziëtegenoverhemstond(vers
13).NadriewekenopenbaardeeenengelvandeHeerzichaanDaniël.Dit
iseenbeeldvandetijdtussende69-steweekenheteindevande70-ste
week.IndetegenwoordigebedelingisdeHeerverborgen.Dederdenisan
duidtopdederdedag;dedagvandeopstanding.De24-stenisanwijstop
dewedergeboortevanhetjoodsevolk(aanheteindevande70-steweek).
De21dagenzijneentypevandetijdtussendeopstandingvanChristusen
heteindevande70-steweek:Nátwintigdagen(21-stedag);zieHoséa6:
1,2.HetiseentypevandetijdvandeGemeenteplusde70-steweek.De
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vorstvanhetkoninkrijkvanPerziëiseenengelen-vorst,dieindehemel
desupervisieoverhetkoninkrijkvandePerzenheeft.Ditisgeenaardse
koningofmachthebber.Hetgaathieromeenvisioen.Hetgaatomeen
breuk;dekomstvandezeManwordtookonderbroken(tegengehouden).
DevorstvanPerziëduidtophetfeitdatereenonderbrekingisindeont-
wikkelingvandeheilshistorieinverbandmetdeaarde.

Michaël is de Vorst van Israël (Daniël 12 : 1). Hij is één van de eerste
vorsten. Israël isheteerste,hoogstevolkvoorGod,wanneerhet trouw
is. De onderbreking blijkt ook uit Daniël 10 : 14, waar over "het vervolg
derdagen"gesprokenwordt.Erstaatletterlijk:inhetlaatstederdagen.
Diedagenhoudenverbandmet"uwvolk"(hetvolkvanDaniël).Erwas
eenafsluitingaanheteindvande69-steweekgeweest.Toenbegonde
onderbreking. Daniël werd stom (sprakeloos). Dit is een beeld van de
positievanIsraël.IndetegenwoordigebedelingspreektIsraëlniet.Het
volk is onder de heidenen verstrooid. Lieden van een belachelijke tong
zullen tot háár spreken (Jesaja 28 : 11). Daarmee wordt de Gemeente
bedoeld.Daniëlhadhetéénenandergezien,maardathadhemzoaan-
gegrependathijweeënoverzichhadengeenkrachtbehoudenhad.Hij
moetuitditvisioenhebbenbegrependatIsraëlbijnatweeduizendjaar
"lo-ammi" (=niet-Mijnvolk)zouzijn.Datmoethemzeeraangegrepen
hebben.Dieonderbrekingwasvoorhemzóerg,dathijalshetwaregeen
levenmeerinzichhad(vers17).Hetwoordvoorademis"neshamah".Het
ishetwoordvoorhetlevensbeginseldatbijGodvandaankomt(vergelijk
Genesis2:7).Daniëlwerdopnieuwaangeraakt(vers18).Ditwasalvoor
dederdekeer.Deeerstekeerstondinvers10,detweedekeerinvers16.
Vers19spreektover"vrede".ErzalvredevoorIsraëlkomen.Eriscommu-
nicatietussendezeManenDaniël.Hetiseenbeeldvandecommunicatie
tussendeHeerenIsraël.Vandaarook:"weessterk".

De Man zal wederkeren. Het is een beeld van de wederkomst van de
Heer. Hij zal strijden tegen de vorst der Perzen. Bij de wederkomst van
Christus wordt de breuk in de geschiedenis van Israël geheeld. Daarna
zaldevorstvanGriekenlandkomen.UitDaniël8bleekdatereenherstel
vaneenGriekswereldrijkzalplaatsvinden.NadekomstvandeHeerop
deOlijfbergkrijgt IsraëlmetdievorstoverhethersteldeGriekserijkte
maken. Dat is het beest uit de zee (de kleine hoorn), die in Babel zal
zetelen.Ditisuiteraarddeoverdrachtelijkebetekenis.Hetisookletterlijk
waar.Opallerleimanierenblijkthoofdstuk10metdeverborgenheidte
makentehebben.Hethoofdstukisopzicheenonderbreking.

11.  Daniël 11

Daniël11:1-45
1 Iknu, ik stond inheteerste jaarvanDariusdenMeder,

omhemteversterkenentestijven.
2 En nu, ik zal u de waarheid te kennen geven; ziet, er

zullen nog drie koningen in Perzië staan, en de vierde
zal verrijktwordenmet grote rijkdom,meer dan al de
anderen; en nadat hij zich in zijn rijkdom zal versterkt
hebben,zalhijzeallenverwekkentegenhetkoninkrijk
vanGriekenland.

3 Daarnazalereengeweldigkoningopstaan,diemetgrote
heerschappijheersenzal,enhijzaldoennaarzijnwelge-
vallen.

4 Enalshij zal staan, zal zijn rijkgebroken, en indevier
windendeshemelsverdeeldworden,maarnietaanzijn
nakomelingen, ook niet naar zijn heerschappij, waar-
medehijheerste;wantzijnrijkzaluitgeruktworden,en
datvooranderendandeze.

5 EndekoningvanhetZuiden,dieeenvanzijnvorstenis,
zalsterkworden;docheenanderzalsterkerwordendan
hij,enhijzalheersen;zijnheerschappijzaleengroteheer-
schappijzijn.

6 Ophet einde nu van sommige jaren, zullen zij zichmet
elkanderbevrienden,endedochterdeskoningsvanhet
ZuidenzalkomentotdenkoningvanhetNoorden,om
billijkevoorwaardentemaken;dochzijzaldemachtdes
armsnietbehouden,daaromzalhij,nochzijnarm,niet
bestaan;maar zij zal overgegevenworden, en die haar
gebrachthebben, endiehaargegenereerdheeft, endie
haargesterktheeftindietijden.

7 Dochuitdespruitvanhaarwortelenzalereenopstaanin
zijnstaat,diezalmetheirkrachtkomen,enhijzalkomen
tegendiesterkeplaatsendeskoningsvanhetNoorden,en
hijzaltegendezelvedoen,enhijzalzebemachtigen.

8 Ook zal hij hun goden, met hun vorsten, met hun
gewenste vaten van zilver en goud, in de gevangenis
naarEgyptebrengen;enhijzalenigejarenstaandeblijven
bovendenkoningvanhetNoorden.

9 Alzo zal de koning van het Zuiden in het koninkrijk
komen,enhijzalwederominzijnlandtrekken.

10 Dochzijnzonenzullenzichinstrijdmengen,enzijzullen
eenmenigtevangroteheirenverzamelen;eneenvanhen
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zalsnellijkkomen,enalseenvloedoverstromenendoor-
trekken;enhijzalwederomkomen,enzich indenstrijd
mengen,totaanzijnsterkeplaatstoe.

11 EndekoningvanhetZuidenzalverbitterdworden,enhij
zaluittrekken,enstrijdentegenhem,tegendenkoning
vanhetNoorden,dieookeengrotemenigteoprichtenzal,
dochdiemenigtezalinzijnhandgegevenworden.

12 Alsdiemenigtezalweggenomenzijn, zal zijnhartzich
verheffen,enhijzalerenigetienduizendennedervellen;
evenwelzalhijnietgesterktworden.

13 Want de koning van het Noorden zal wederkeren, en
hij zaleengrotermenigtedandeeerstewas,oprichten;
enaanheteindevandetijdender jaren,zalhij snellijk
komenmeteengroteheirkracht,enmetgrootgoed.

14 Ook zullen er in die tijden velen opstaan tegen den
koning vanhet Zuiden; en de scheurmakers uws volks
zullen verhevenworden, om het gezicht te bevestigen,
dochzijzullenvallen.

15 En de koning van hetNoorden zal komen, en eenwal
opwerpen,envastestedeninnemen;endearmenvanhet
Zuidenzullennietbestaan,nochzijnuitgelezenvolk,ja,
erzalgeenkrachtzijnomtebestaan.

16 Maarhij,dietegenhemkomt,zaldoennaarzijnwelge-
vallen,enniemandzalvoorzijnaangezichtbestaan;hij
zalookstaan inhet landdes sieraads,endeverderving
zalinzijnhandwezen.

17 Enhijzalzijnaangezichtstellen,ommetdekrachtzijns
gansen rijks te komen, en hij zal billijke voorwaarden
medebrengen,enhijzalhetdoen;wanthijzalhemeen
dochterdervrouwengeven,omhaarteverderven,maar
zijzalnietvaststaan,enzijzalvoorhemnietzijn.

18 Daarnazalhij zijnaangezicht totdeeilandenkeren,en
hijzalerveleinnemen;docheenoverstezalzijnsmaad
tegenhemdoenophouden,behalvedathijzijnsmaadop
hemzaldoenwederkeren.

19 Enhijzalzijnaangezichtkerennaardesterktenzijnslands,
enhijzalaanstoten,envallen,ennietgevondenworden.

20 Eninzijnstaatzalereenopstaan,doendeeengeldeiser
doortrekken,inkoninklijkeheerlijkheid;maarhijzalin
enigedagengebrokenworden,nochtansnietdoortoor-
nigheden,nochdooroorlog.

21 Daarnazalereenverachteinzijnstaatstaan,denwelken
mendekoninklijkewaardigheidnietzalgeven;dochhij

zal in stilheidkomen,enhetkoninkrijkdoorvleierijen
bemachtigen.

22 Endearmenderoverstromingzullenoverstroomdwor-
den van voor zijn aangezicht, en zij zullen verbroken
worden,enookdevorstdesverbonds.

23 Ennadeverenigingmethemzalhijbedrogplegen,enhij
zaloptrekken,enhijzalmetweinigvolksgesterktworden.

24 Metstilheidzalhijookindevetteplaatsendeslandschaps
komen,enhijzaldoen,datzijnvaders,ofdevaderszijner
vaderen,nietgedaanhebben;roof,enbuit,engoederen,
zalhijonderhenuitstrooien,enhijzaltegendevastighe-
denzijngedachtendenken,dochtoteenzekerentijdtoe.

25 Enhijzalzijnkrachtenzijnhartverwekkentegenden
koningvanhetZuiden,meteengroteheirkracht;ende
koningvanhetZuidenzalzichindenstrijdmengenmet
eengroteenzeermachtigeheirkracht;dochhijzalniet
bestaan,wantzijzullengedachtentegenhemdenken.

26 En die de stukken zijner spijze zullen eten, zullen hem
breken, endeheirkrachtdeszelven zal overstromen, en
veleverslagenenzullenvallen.

27 En het hart van beide deze koningen zal wezen om
kwaadtedoen,enaaneentafelzullenzijleugenspreken;
enhetzalnietgelukken,wanthetzalnogeeneindeheb-
benterbestemdertijd.

28 Enhijzalinzijnlandwederkerenmetgrootgoed,enzijn
hartzalzijntegenhetheiligverbond;enhijzalhetdoen,
enwederkereninzijnland.

29 Terbestemdertijdzalhijwederkeren,entegenhetZuiden
komen,dochhetzalnietzijngelijkdeeerste,nochgelijk
delaatstereize.

30 WanterzullenschepenvanChittimtegenhemkomen,
daarom zal hijmet smart bevangenworden, en hij zal
wederkeren, engramworden tegenhetheiligverbond,
enhijzalhetdoen;wantwederkerendezalhijachtgeven
opdeverlatersdesheiligenverbonds.

31 Enerzullenarmenuithemontstaan,enzijzullenhethei-
ligdomontheiligen,endesterkte,enzijzullenhetgedurige
offerwegnemen,eneenverwoestendengruwelstellen.

32 Endiegoddelooslijkhandelentegenhetverbond,zalhij
doenhuichelendoorvleierijen;maarhetvolk,diehun
Godkennen,zullenzijgrijpen,enzullenhetdoen.

33 Endeleraarsdesvolkszullenervelenonderwijzen,enzij
zullenvallendoorhetzwaardendoorvlam,doorgevan-
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genisendoorberoving,veledagen.
34 Als zij nu zullen vallen, zullen zijmet een kleine hulp

geholpenworden;dochvelenzullenzichdoorvleierijen
tothenvervoegen.

35 Envandeleraarszullenersommigenvallen,omhentelou-
terenentereinigen,enwittemaken,totdentijdvanhet
eindetoe;wanthetzalnogzijnvooreenbestemdentijd.

36 Endiekoningzaldoennaarzijnwelgevallen,enhijzal
zichzelvenverheffen, engrootmakenbovenallenGod,
enhijzaltegendenGoddergodenwonderlijkedingen
spreken; en hij zal voorspoedig zijn, totdat de gramschap
voleindzij,wanthetisvastelijkbesloten,hetzalgeschieden.

37 Enopde goden zijner vaderen zalhij geen acht geven,
nochopdebegeertedervrouwen;hijzalookopgeenGod
achtgeven,maarhijzalzichbovenallesgrootmaken.

38 En hij zal den god Maüzzim in zijn standplaats eren;
namelijk den god,welken zijn vaders niet gekendheb-
ben,zalhijerenmetgoud,enmetzilver,enmetkostelijk
gesteente,enmetgewenstedingen.

39 En hij zal de vastigheden der sterktenmakenmet den
vreemdengod; dengenen, diehij kennen zal, zalhij de
eer vermenigvuldigen, en hij zal ze doen heersen over
velen,enhijzalhetlanduitdelenomprijs.

40 En op den tijd van het einde, zal de koning van het
Zuidentegenhemmethoornenstoten;endekoningvan
hetNoorden zal tegenhemaanstormen,metwagenen,
enmetruiteren,enmetveleschepen;enhijzalindelan-
denkomen,enhijzalzeoverstromenendoortrekken.

41 Enhijzalkomeninhetlanddessieraads,envele landen
zullenternedergeworpenworden;dochdezezullenzijn
handontkomen,EdomenMoab,endeeerstelingender
kinderenAmmons.

42 En hij zal zijn hand aan de landen leggen, ook zal het
landvanEgyptenietontkomen.

43 Enhijzalheersenoverdeverborgenschattendesgouds
endeszilvers,enoveraldegewenstedingenvanEgypte;
endievanLibye,endeMorenzulleninzijngangenwezen.

44 MaardegeruchtenvanhetOostenenvanhetNoorden
zullenhemverschrikken;daaromzalhijuittrekkenmet
grotegrimmigheidomvelenteverdelgenenteverbannen.

45 En hij zal de tenten van zijn paleis planten tussen de
zeeën aan den berg des heiligen sieraads; en hij zal tot
zijneindekomen,enzalgeenhelperhebben.

Het eerste vers van Daniël 11 is nog steeds onderdeel van het betoog
vandeengeldietotDaniëlkwam(Daniël10).Met"Ik"wordtdieengel
bedoeld. Deze ontmoeting van de engel met Daniël vond in het derde
jaar van Kores plaats (Daniël 10 : 1).Voordat Kores zelf aan het bewind
kwam,wasDariusdeMedertweejaaraanhetbewindgeweest.Daniël
11 : 1 is het jaar 538 vóór onze jaartelling. Er zullen nog drie koningen
in Perzië opstaan. En een vierde zal verrijkt worden (vers 2). Daniël 11
: 3 spreekt over Alexander de Grote. Hij wordt "een geweldig koning"
genoemd.VoorAlexanderdeGrotezoudenernogdriekoningeninPerzië
staan.Ophetmomentdatditgezegdwordt,waserdusalminstenséén
koningvandePerzengeweest.Daniël11:1spreektoverDarius,deMeder.
HijwasnietdeeerstekoningvandePerzen.Kores(Cyrus)wasdeeerste,
maarhijwordthiernietgenoemd.Hijregeerdeophetmomentdatdit
gezegdwerd(Daniël10:1).DaaromkandeuitspraakvanDaniël11:1niet
indemondvanDaniëlgelegdworden.ziezijlijn7Dezegegevenszijnpro-
fetisch,wantzezijntevorenvoorzegd.UitDaniël11:4blijktdatdegrote
koninguitDaniël11:3AlexanderdeGrotemoetzijn.Zijnrijkwerdnazijn
doodonderviervanzijngeneraalsverdeeld.Diegeneraalswarennietzijn
lijfelijkenakomelingen.DitkomtovereenmetDaniël8 :8.Het rijkvan
Alexandersopvolgelingenzounietdemajesteitenheerschappijkennen
diehettentijdevanAlexanderzelfhad.Alexandersideaalwaseeneen-
heidindewereld,onderdeinvloedvandeGrieksecultuur.

Degeschiedenisleertdaterveelstrijdwastussendevierdelenvanhet
rijk.DiestrijdwordthierookinDaniël11beschreven.Vandevierrijkenzijn
dekoningvanhetnoordenendievanhetzuidenhetbelangrijkst.Deze
beidekoningenkomenindithoofdstukvoor.Dekoningvanhetzuiden
wasPtolemaeusI(Soter=redder;367-283v.C.),dieoverEgypte(enLibië)
regeerde.DekoningvanhetnoordenwasSeleucusI(Nicator=overwin-
naar;ca.356-281v.C.).HijregeerdeovereendeelvanSyrië,Babylonië,
Perzië tot aan Afghanistan en India toe. Daarnaast was er Lysimachus,
dieoverKlein-AziëenThraciëregeerde.DevierdeisCassander,dieover
Macedonië inGriekenlandheerste.Degrenzen lagenoverigensnietzo
nauwkeurigvast,wantdieveranderdendoordetijdheensteeds.Voordat
deze verdeling tot stand kwam maakten deze vier legeraanvoerders
onderlingruzie.Achterafisgemakkelijkuitdeongewijdegeschiedeniste
herleidenwatinheteerstedeelvanDaniël11reedsgeprofeteerdwerd.

VanafDaniël11:5gaatdegeschiedenisverdermetdestrijdtussenop-
volgersvandekoningvanhetzuidenendekoningvanhetnoorden.Het
is de strijd tussen de dynastie der Ptolemaeën en de dynastie van de
Seleuciden.Determen"noorden"en"zuiden"wordengezienvanuithet
landPalestina.SyriëenBabyloniëwordenvanuitIsraëlgerekendtothet

Zijlijn  7

De ongewijde
geschiedenis levert onbe-
trouwbare lijsten van
koningen van de Perzen
op. Geschiedschrijvers
hebbenookaanvervalsing
gedaan. In de overgele-
verde koningslijsten is het
aantalkoningenmeerdan
vier.Tochgevendemeeste
commentarenaan,dathet
om de volgende personen
gaat: Na Darius, de Meder
en Kores, de Pers, volgden
drie koningen: Cambyses
II, Pseudosmerdis en
Darius Istaspes en daarna
devierde,namelijkXerxes.
Deze vierdewas de rijkste
vanallemaalenhijwasde
aanstichtervaneenoorlog
tegen Griekenland. Hij
ondernameeninvasieover
de Bosporus,maar isweer
teruggekeerd vanwege
voedselgebrek.
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noorden(enoosten).TenzuidenvanJudéalagEgypte.Aangezienbeide
vorstenhuizenonderlingstrijdvoerden,kwamenzevaakdoorhetgrond-
gebiedvanJudéa.DegeschiedenisvanJudéawerdbepaalddoordestrijd
vandezebeidedynastieën.Invers5staatletterlijk:"Enhijzalsterkwor-
den,dekoningvanhetzuiden...""Dieéénvanzijnvorstenis"slaatopde
koningvanhetzuiden.Hijiséénvandeviervorsten.Daartegenoverstaat
eenanderevorst,diesterkerdandekoningvanhetzuidenzalworden.
EénvandeondergeschiktenvanPtolemaeuszoumachtigerdanhijzelf
wordenenvoorzichzelfbeginnen.Dezeondergeschiktewasdekoning
van het noorden, namelijk Seleucus. Aanvankelijk heerste Ptolemaeus
ook over Syrië en Babylonië. Seleucus maakte zich zelfstandig en nam
eendeelvanhetrijkvanPtolemaeusover.Ptolemaeuswasinoorlogen
verwikkeld.ToennamSeleucusvandegelegenheidgebruikomeendeel
vanhetrijkover tenemen.Ditgebeurde in±312vooronze jaartelling.
Toenwerdhijdekoningvanhetnoorden,zoalsookuitvers6blijkt.Inhet
jaar312begonhettijdperkvandeSeleuciden.

Daniël 11:6 leert dat de koning van het noorden en die van het zuiden
vriendschap zouden sluiten. De dochter van de koning van het zuiden
werduitgehuwelijktaandekoningvanhetnoorden. Indie tijdwasde
koning van het noorden Antiochus II (Theos). Hij was getrouwd met
Laodice,diehemaanspoordeomoorlogtegendekoningvanhetzuiden
tevoeren.DekoningvanhetzuidenwastoenPtolemaeusPhiladelphos;
±309-247voordegewonetijdrekening.Deoorlogwerdbeëindigddoor
een huwelijk tussen Antiochus II en Berenice (Veronica), de dochter
vanPtolemaeus II (Philadelphos).ToenverstootteAntiochuszijnvrouw
Laodice.Ditgebeurdeongeveerinhetjaar252vooronzejaartelling.De
zoonvanLaodicewerdonterfd.Dekinderenuithetnieuwehuwelijkzou-
denerfgenamenzijnvanzowelhetrijkvanhetnoordenalsvanhetzuiden.
"Zij zal de macht des arms niet behouden". "Arm" staat voor kracht en
invloed.Degenediehaarverwektheeft,isPtolemaeusPhiladelphos.Hijis
ookdegenediehaargebrachtheeft(metzijngevolg).Hijzousterven.De
overeenkomstkwamoplosseschroeventestaan.Antiochusverstootte
BereniceennamzijnvroegerevrouwLaodiceterug.Berenicewerddoor
Laodicevermoord,maarzijvermoorddeookhaarman.Zijgafhetkonink-
rijkoveraanhaaronterfdezoon.DezeheetteSeleucusII(Callinicus;-265
tot-226).Hijkwamopdetrooninhetjaar246vooronzejaartelling.

Iemanduitdespruitvanhaarwortelszalopstaanen tegendekoning
vanhetnoordenstrijden(Daniël11:7).HetgaathieroverBerenice."Haar
wortels"isdeaanduidingvanhaarouders."Eenspruit"wasdebroervan
Berenice, die Ptolemaeus III (Euergetus = weldoener; ± -280 tot -222)
heette.Hijwerdin246koningenbreiddehetEgyptischeRijkuittotde

Eufraat, waarmee het zijn grootste omvang kreeg. Dat wordt in vers 7
omschreven.UitDaniël11:8blijktdatPtolemaeusIIIdeschattenuitde
heiligdommenvanhetgebiedvandekoningvanhetnoordenhaaldeen
naarEgyptebracht.Hijoverleefdedekoningvanhetnoorden,wanthij
regeerdevierjaarlanger.Toenhijdekoningvanhetnoordenonderwor-
penhad,keerdehijnaarEgypteterug(vers9).Vers10spreektoverdetwee
zonenvanSeleucusII.Zijnamenhetrijkin226nadedoodvanhunvader
over.EerstwerdhijopgevolgddoorSeleucusIII(Keraunus),dieregeerde
van-226tot-223.HijstierfenwerddoorzijnbroerAntiochusIIIdeGrote
opgevolgd. Zij zouden naar Egypte optrekken om hun vader tewreken.
ZijhebbenhunoudevestingSeleuciaheroverd.Datwordthier"zijnsterke
plaats"genoemd.SeleuciawerdnoordelijkvanBabelgebouwd.

De koning van het zuiden zou verbitterd worden (Daniël 11 : 11). Dit
was Ptolemaeus IV (Philopater). De koning van het noorden was toen
Antiochus III (de Grote). Zij bestreden elkaar met een grote menigte.
PtolemaeusonderwierpAntiochus.DatgebeurdeindeslagbijRafia(in
Gaza).AntiochuswerdschatplichtiggemaaktaanPtolemaeus.Antiochus
(Daniël11:12,13)werdonderworpenaanPtolemaeus.Dekoningvanhet
noordenkwamechterinopstandmeteengroteremenigte.Hijzoutegen
de koning van het zuiden strijden. De dood van Ptolemaeus IV was in
het jaar -205.HijwerdopgevolgddoorPtolemaeusV (Epiphanes=de
geopenbaarde). Antiochus III overwon grote gebieden van Ptolemaeus.
Daardoorkreeghijdebijnaam"deGrote".Erwerdeencomplotgesmeed
tegendekoningvanhetzuiden(Daniël11:14).AntiochusdeGrotemaak-
teeenverbondmetPhilippusvanMacedoniëomsamen tegenEgypte
testrijden.Met"descheurmakersuwsvolks"wordenjodenbedoeld,die
inhetverbondbetrokkenwaren.Zijschaardenzichaandezijdevande
koningvanhetnoorden(Daniël11:15,16).Hij(metzijnbondgenoten)zou
dekoningvanhetzuidenverslaan.AntiochusdeGroteversloegEgypte.
HijveroverdedestadSidon.BekendisdeslagbijPaniumin-198."Hijdie
tegen hem komt" is van toepassing op de koning van het noorden. Hij
zoudekoningvanhetzuidenonderwerpen.Ookzouhijinhetlanddes
sieraads staan. Daarmee wordt Judéa bedoeld. Judéa werd ook onder-
worpenaanAntiochusIII.

In -198 kwam Antiochus III een huwelijk overeen tussen zijn doch-
ter Cleopatra en de koning van het zuiden (Daniël 11 : 17), namelijk
PtolemaeusV(Epiphanes).DitisnietdebekendeCleopatra(-31).Hetwas
debedoelingomderijkensamentebrengenonderéénhoofd.Antiochus
probeerdedemachtinEgyptetekrijgen."Omhaarteverderven"wilzeg-
gen:hijgafzijndochterop.ZijwildenietmetPtolemaeustrouwen."En
zijzalvoorhemnietzijn"houdtin:hethuwelijkgingnietdoor.
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Daniël11:18:HetplanvandekoningvanhetnoordenominEgypteaan
demachttekomen,zoumislukken.Hijkeerdezichtoentegendeeilan-
denennamervelein;eilandenalsCyprusenKreta.Eenoversteversloeg
hem. Deze overste was de Romeinse generaal Lucius Cornelius Scypio
Asiaticus. "Asiaticus" is een bijnaam, want hij werkte in Klein-Azië. Hij
versloegin-190AntiochusindeslagbijMagnesia.Antiochuswildesterk-
ten(=vestingen)inzijneigenlandopbouwenenversterken,zowelinhet
oostenalsinhetwesten(Daniël11:19,20).Datkostteveelgeld.Daartoe
heefthijdetempelvanBelusofJupiterinElymaïsberoofd.Bijdiegebeur-
teniswerdhijgedood(in187v.g.t.).DeopvolgervanAntiochusdeGrote
wasSeleucusIV(Philopater).Hijregeerdevan-187tot-176.Hijstuurdeeen
geldeiser(o.a.naarJuda)dieHeliodorusheette.Hijmoestdeschattenuitde
tempeldesHEERENinJeruzalemweghalen."Hijzalinenigedagengebroken
worden"=SeleucusIVwerddoorHeliodorusvermoord.

Een "verachte, die men de koninklijke waardigheid niet zal geven", uit
Daniël 11 : 21, is iemand die niet voor het koningschap in aanmerking
kwam.DeopvolgervanSeleucusIVwasdezeverachte.Hijzouviapoli-
tieke intriges aan de macht komen. Met de verachte wordt Antiochus
IV (Epiphanes) bedoeld. Deze figuur is gelijk aan de kleine hoorn, die
in Daniël 8 : 9 v.v. reeds genoemd werd. Hij was de jongere broer van
SeleucusIV;nietzijnzoon.Hijkreeghetkoningschaptochtepakken.Zijn
helperwasEumenes.Antiochuskreegookmilitairemacht(Daniël11:22).
Hijhadgrotemachteninvloed.Ookdevorstdesverbondsmoestvoor
hembuigen."Devorstdesverbonds"isdeaanduidingvandehogepries-
terinIsraël.Priesterschapheeftimmersmethetverbondtemaken.Uit
de ongewijde geschiedenis blijkt dat de functie van hogepriester voor
eenaanzienlijkbedragaaneenzeergoddeloospersoonwerdgegeven.
Antiochushadeengruwelijkehekelaanhet jodendom.Nadatanderen
methemeenverbondaangingen,zouhijbedrogplegen(Daniël11 :23)
Hijvondbondgenotenonderde joden,maarhijslootookeenverbond
met de koning van het zuiden, Ptolemaeus VI (Philometer). Antiochus
hieldzichnietaanhetverbond.Hijhadmaarweinigvolkmetzich,maar
werd wel gesterkt (in zijn macht). Hij wordt daarom ook "een kleine
hoorn"genoemd.

"Vette plaatsen" uit Daniël 11 : 24 zijn belangrijke, vruchtbare plaatsen
(wat de economie betreft). Hij zou roof, buit en goederen uitdelen. Hij
pleegdeverraadtenopzichtevanhetvolk.Hijstalvandeéénietsengaf
hetaandeanderomdiepersoonvoorzichtewinnen."Hijzoutegende
vastighedenzijngedachtendenken"wilzeggendathijplannenmaakte
omdevestingenteveroveren.Hetwasdetijdernognietvoor.Antiochus
IV (Epiphanes) (de koning van het noorden) zou met een groot leger

tegenPtolemaeusVI(dekoningvanhetzuiden)strijden(Daniël11:25).
Dezelaatstewaszijnneef.Ditgebeurdein-171.Dekoningvanhetzuiden
werdverslagen."Zijzullengedachtentegenhemdenken"wilzeggendat
zijn eigen legeraanvoerders verraad pleegden bij de slag bij Pelucium.
De mensen van zijn eigen hofhouding (van de koning van het zuiden)
pleegdenverraadtegenhunvorst(Daniël11:26,27).Zijnlegerwerdver-
slagen.Beidekoningenzoudenkwaadwillendoen.Zijbeloofdenelkaar
veel,maarhetwarenleugens.Bijdeontmoetingtussenbeidekoningen
werdenafsprakengemaakt,maarzijwarennietvanplanzichdaaraan
te houden. Antiochus keerde uit Egypte terug naar zijn land met veel
goederen(Daniël 11 :28).Toenkeerdehijzich tegenhetheiligverbond.
HijwasonderwegvanuitEgyptenaarhetnoordenenkwamdoorJudéa.
Bij die gelegenheid werd de tempel geplunderd en vele joden werden
gedood.Ditisindeapocriefeboekenbeschreven.

Daniël11:29,30:InhetzelfdejaartrokAntiochusopnieuwoptegenEgypte.
Nukonhijechternietoverwinnen,wantPtolemaeushadsteungevon-
den bij Rome. Antiochus moest zich overgeven aan de Romeinse vloot
onderleidingvanPopillius.HijmoestCyprus,éénvandeeilanden,diehij
veroverdhad,afstaanaanRome.HijmoestookEgypteverlaten.Bijzijn
terugkeerviaJudéawerdhijopnieuwtoornigopdejoden(hetheiligver-
bond).Hijschonkgunstenaandejodendiebereidwarenhungodsdienst
aftezweren.Zijworden"deverlatersdesheiligenverbonds"genoemd.
Afvalligejodenontvingenvanhemgunsten(macht,eer,positie).Hetheir
zouimmersindeafvalovergegevenworden(Daniël8:13,23)."Armen"uit
Daniël11:31zijnlegers.Zijzoudenhetheiligdomontheiligen."Desterkte"
is mogelijk Jeruzalem. Er staat "het heiligdom, de sterkte". Dit kan ook
opgevatwordenals"hetheiligdom,namelijkdesterkte".Hetheiligdom
iseenvesting.HetheiligdomstaatindesterkteJeruzalem.Hetgedurige
offer zou weggenomen worden en een verwoestende gruwel gesteld
worden. Dit was de grootste gebeurtenis van Antiochus Epiphanes in
verband met het jodendom. Hiermee wordt het afgodsbeeld bedoeld.
DaaroverspreektookDaniël7:25;8:10-13,24,25;9:26,27enOpenbaring
13(hetbeeldvanhetbeest).Ditisinhetverledengebeurd,maarhetwijst
tevens naar het midden van de 70-ste week. Er werd een afgodsbeeld
opgerichtdataanZeusofJupitergewijdwasenerwerdenvarkensgeof-
ferd.Dejoodsegodsdienst-debesnijdenis-werdverboden.

Daniël11:32:Hijzouafvalligejodenviavleierijen(=beloften,privileges)
laten huichelen. De joden die niet bereid waren hun godsdienst op te
geven, werden vervolgd en gedood (dood gemarteld). Dit is beschre-
ven in de (apocriefe) boeken van de Makkabeeën. De geschiedenis van
Antiochus IV Epiphanes vond in het verleden plaats, maar deze staat
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tevensmodelvoordetoekomst,zoalsuitDaniël8isgebleken.Indekom-
mentarenopDaniël11zijn,watbetreftvers1-32,weinigverschillenop
temerken.Vanafvers33lopenzeerguiteen.Menkandegegevensniet
meer plaatsen. De gebeurtenissen van vers 1 - 32 zijn eenvoudig in de
ongewijdegeschiedenis terugtevinden.Vers33endaarnaechterniet.
Dattoontalaandathetinhetverledennietvervuldis.Degeschiedenis
springtovervanAntiochusEpiphanesnaardefiguurdie indeeindtijd,
rondde70-steweek,zalkomen.HijzaluiteindelijkdekoningvanBabel
zijn.WatinDaniël11:31,32beschrevenstaatisprecieshetzelfdealshet-
geengebeurenzalinhetmiddenvande70-steweek.Hetjodendomzal
vanhaareigengodsdienstafgetrokkenworden;maarerzijnerookdie
hunGodwélkennen.Zijzullenvervolgdworden.Erzijndrieverschillen-
detheorieënonderevangelischechristeneninomloop.Deeersteisdat
vanafDaniël11:31overgesprongenwordtnaardetoekomst.Detweede
isdathetalinvers21gebeurd.Hetverschilisechternietzogroot,omdat
invers21aloverdezelfdefiguurgesprokenwordt(AntiochusIV),dieeen
typevandevorstvandeeindtijdis.Sommigenvindendatervanafvers5
aloverdeeindtijdgesprokenwordt.Datlaatsteisechterproblematisch
in verband met de uitleg van de gebeurtenissen. Sir Robert Anderson
noemdein"TheComingPrince"deoverganginvers31,metdemogelijk-
heidvanvers21.

Daniël 11 : 33: De leraars van het volk zullen er velen onderwijzen. Het
woord "leraar" wordt ook in vers 35 genoemd en daarna in Daniël 12 :
3. Het woord betekent eigenlijk: "degene die wijs/verstandig is". Men
heefthetmet"leraar"vertaald,omdatzijvelenzullenonderwijzen(let-
terlijk: "instrueren", "begrip/inzicht geven"). Het gaat erom dat zij wijs
zijn.Dezeverstandigenzijndejoden,dieopzijnminstvasthoudenaan
het oude verbond, aan de Schrift. Zij zullen echter vervolgd worden.
SommigenmenendatdezewijzemensendeleidersvandeMakkabeeën
zijngeweest.AlswedegeschiedenisvandeMakkabeeënlezenisechter
nietgoedvasttestellendatzijgelovigenwaren.Zijhieldenwelvastaan
huneigentradities.Alszijvallen(Daniël11:34),zullenzijmeteenkleine
hulpgeholpenworden.DitslaatopdeveroveringdoordeMakkabeeën.
De tempel werd terugveroverd en de joodse eredienst werd weer her-
steld.OnderdiehersteldeeredienstkwamdeHereJezuslateropaarde.
Hijhadnietzoveelgoedewoordenovervoorhettraditionelejodendom
in Zijn dagen. Die kleine hulp zou van de Heer kunnen komen, hoewel
datnietvaststaat.Velenzoudenzichdoorvleierijenbijhenaansluiten.
Dit wil zeggen dat zij dat niet vanuit oprechtheid deden. Het was een
politieke strijd. De mensen sloten zich aan bij degenen van wie zij het
meestverwachtten.Anderenlatendezegebeurtenissenslaanopdetijd
vandeHereJezusenZijnapostelen.Alswedezeverzenvantoepassing

brengenopdedagenvandeMakkabeeën,danzullenweevengoednog
een sprong naar gebeurtenissen in de toekomst moeten maken. De
reden daarvoor is dat hier dezelfde begrippen gebruikt worden als in
Daniël9:27eninDaniël8.Daaromhebikerooknietzoveelmoeitemee
dezeverzenopdedagenvandeHereJezusendeapostelenvantoepas-
singtebrengenenzelfsnogopdedagenvandeGemeente.Danhebben
weopeenvrijnatuurlijkewijzedeverbindingtussenhetverledenende
toekomstgelegd.Deuitdrukking"kleinehulp"isookopdedagenvande
Gemeentevantoepassing,waarbijeveneenssprakeisvandeinwijding
vaneen-overigensgeestelijke-tempel."Deverstandigendesvolks"(vers
33)isdanvantoepassingopdeHereJezusendeapostelen;degelovigen
vandiedagen.Zijzoudenviahunpredikingonderwijzen.InHandelingen
derapostelenlezenwevandevervolgingvandeapostelenengelovigen.
Aanvankelijk werden ze met een kleine hulp geholpen. De boodschap
ging in het begin met vele wonderen gepaard; later niet meer. Velen
zullenzichdoorvleierijentothenvoegen.Eengoedvoorbeelddaarvan
is Constantijn de Grote, de keizer van Rome. Hij vond het uit politieke
overwegingenbelangrijkomtothetchristendomovertegaan.Zijntoe-
treding geschiedde niet op grond van geloof. Op die wijze werd het
christendomeenpolitiekeaangelegenheid.Ditgebeurtvandaagdedag
nog steeds. Persoonlijk denk ik dat de toepassing op de hele bedeling
vandegenademeervoordehandligt,dandetoepassingopdetijdvan
deMakkabeeën.Erwordtiniedergevaleenspronggemaaktvanuitdie
dagennaardetoekomst.

Daniël11:35:Erzijnnogsteedsverstandigen,vanwiesommigenzullen
vallen.Erwasvervolgingbinnendekerk.Eenminderheidindekerkwas
werkelijkgelovig.Hetlouterenheefttotdoeldatdegenendiewelgelovig
zijnonderscheidenwordenvandegenendieveinzen(vergelijk1Korinthe
11).Erstaatbij:"totdetijdvanheteindetoe,wanthetzalnogzijnvoor
eenbestemdetijd".InDaniël8:17stond:"...wantditgezichtzalzijntot
(=doeltop)detijdvanheteinde(Hebreeuws:leethkeetz)".InDaniël11:
35staat:adeethkeetz(=tottijdvaneinde).Delaatsteuitdrukkingkomt
ookinDaniël12:4,9voor.InDaniël8bleekhetgezichtzichtotdetijd
vanheteindeuittestrekken.DatgeldtookvoorDaniël11."Wanthetzal
nogzijnvooreenbestemdetijd"betekentdathetnogeenlangetijdzal
duren,voordatdezewoordenvervuldzijn.Dezegebeurtenissenzijndus
nietvervuldindedagenvandeMakkabeeën.Hetligtvoordehandomde
geheleperiodetussenheteindvande69-steende70-steweekdaarinte
betrekken.Deuitdrukking"terbestemdertijd"treffenweinDaniël8:19
aan,nadatDaniëlineendiepeslaapgevallenwas.Dieslaapduidtopde
onderbreking.Daniël11:35v.v.spreektookoverdetijdvanheteinde.Die
gebeurtenissenzullenzichuitstrekkentotheteindvande70-steweek.



B i j b e l s t u d i e  -  D a n i ë l  8 3

Vanafvers36zijndegebeurtenisseninelkgevalnogonvervuld.Alswe
vers31-35opdedagenvanAntiochusendeMakkabeeënvantoepassing
zouden brengen, dan zijn we vanaf vers 35b toch gedwongen om over
tespringennaardetoekomst,omdatdaarnaarverwezenwordtmetde
woorden"totdetijdvanheteinde".Vanafvers36wordtoverzakenvan
de toekomst gesproken. Bovendien spreken de verzen 31 tot en met 35
zoweloverhetverledenalsoverde toekomst.De lijnvanhetverleden
houdtinvers35op.Delijnvandetoekomstbegintinvers30ofzelfsal
invers21.ZodravanAntiochusIVgesprokenwordt(vers21)isdittevens
profetischvoordegenewaarvanhijeen type is.Debeschrijvingvande
dadenvandezekoningvanhetnoordenkomtovereenmetbeschrijvin-
geninDaniël7,8enOpenbaring13.Erwordendriedingengenoemd:Hij
zalzichverheffenbovenelkegodendeGodlasteren;zieDaniël7:25,8
:10,11,24,25enOpenbaring13:5,6.Hijzalvoorspoedigzijn;zieDaniël
7:25;8:12,24enOpenbaring13:4en6:1,2.Hijzalditgedurendeeen
bepaaldetijdkunnendoen(totdatdegramschapvoleindzij,dievastelijk
beslotenis);zieDaniël7:25(tijd,tijden,eneengedeeltedestijds;danis
heteindvandemachtoverIsraëlgekomen,maarnietoverdeoverigevol-
keren);Daniël8:13,14(2300avondenenmorgens);Daniël9:27(detweede
helftvande70-steweek);Openbaring13:5(42maanden:deeerstehelft
70-steweek).Dezezakenzijnhierophetbeestuitdezeevantoepassing.

Daniël11:37,38:Hiergaathetnogsteedsoverdevorstoverdevolkeren-
wereld.Vroegerdachtik,dathetoverdevorstinIsraëlging.Erstaat“de
godendervaderen”.DaarmeekannietdeGodvanIsraëlbedoeldworden,
omdatIsraëlmaaréénGodkende.Hetgaathieromdevaderenvandeze
vorst.Diehaddengoden.Erwordendriedingengezegdwaarophijgeen
achtzalgeven:1)Opdegodenzijnervaderen.2)Opdebegeertedervrou-
wen.3) Op geen (enkele)god. Als deeerste enderde om god(en)gaat,
danmoetdebegeertedervrouwenookmeteengodverbandhouden.Ik
denknietdathethieromdeMessias(deHereJezus)gaat.Hetgaatomde
specifiekegodendiedoorvrouwenaanbedenwerden.Eenvoorbeeldis:

Jeremía7:18
18 ...endevrouwenknedenhetdeeg,omgebeeldekoeken

temakenvoordeMelécheth (=koningin)deshemels,en
anderegodendrankoffersteoffers,...

Hetgaatomeenvrouwelijkegod,die"dekoningindeshemels"scheen
tezijn. In Jeremía44 : 17, 18, 19,25komtdezelfde termvoor;metname
uitvers19blijktdit:"makenwijhaar(Meléchethdeshemels)gebeelde
koeken om haar af te beelden en offeren wij haar drankoffers zonder

onze mannen." De Babyloniërs kenden als vrouwelijke goden: Baältis,
AstharteenMilitta.BijdePerzenwaserArtemis,terwijldeSyriërsNanea
vereerden. Dat was in de dagen van Daniël een vrij algemeen gebruik.
Debegeertedervrouwenkomtovereenmet"degodinnenvandemoe-
deren".Dezevorstzaldusnietdegodenvanzijnvaderen,nochdievan
zijn moederen eren. In plaats daarvan zal hij de god Maüzzim vereren.
Hijheeftdezegodzelfuitgevonden.Niemandweetwelkegoddaarmee
bedoeldwordt.Hetiseeneigennaam,maardebetekeniservanis"degod
vandesterkeplaatsen"(sterkten/vestingen).Hetwoordkomtalleenin
Daniël11voor:Daniël11:1(versterken);Daniël11:7(desterkeplaatsen);
Daniël 11 : 10 (sterkeplaats);Daniël 11 :31 (desterkte);Daniël 11 :39 (de
vastighedendersterkten).

Maüzzimisdegodvandevestingen.Invers31ishetwoord"maoez"van
toepassing op de sterkte, namelijk het heiligdom in Jeruzalem. In dat
versstaatdatdeofferdienstweggenomenzalwordeneneengruwelder
verwoestinggesteldzalworden.Ditiseenafgodsbeeld.Dezevorstdient
degodwaarvanhijeenbeeld in Jeruzalemlaatoprichten.Datbeeld is
gewijdaandegodMaüzzim.Hetmeervoudgeeftaandateropmeerdere
plaatsen zo’n beeld wordt geplaatst. Er zijn volgens Daniël 11 immers
meerderesterkeplaatsen.InOpenbaring13wordthetbeeldaangehaald
inverbandmetdejodeninJeruzalem,vanafhetmiddenvande70-ste
week.Hetbeeldvanhetbeestwordtookonderdeanderevolkerenaan-
beden(Openbaring14:6-10).DegodMaüzzimiseenuitbeeldingvande
satanzelf. InhetwoordMaüzzimkomthetwoordoezvoor.Hetwoord
"oez" betekent "krachtig" of "sterk". Uitgesproken als "eez" wordt het
woord"eengeit",maarhetgaatdaarbijomdekrachtvandiegeit.Een
geitebokwordtwelgezienalseenbeeldvandesatan.Beidelettersvor-
mendestamvanhetwerkwoord"azav",dat"(ver)laten","achterlaten"(=
negeren,vergeten)betekent;vandaardatMaüzzimookwelmet"verbor-
genkrachten"vertaaldwordt.Sommigendenkendathetomdeverfijnde
techniekgaat.Hetgaatwelomoccultezaken,wanthetbeeldzalvolgens
Openbaring13kunnenspreken.Hetgaatomeentotaalnieuwegodheid.
Allahvaltdusookbuitenbeschouwing.Mogelijkzullendejodenenara-
bieren elkaar in de aanbidding van deze nieuwe (gemeenschappelijke)
godheidkunnenvinden.Religieuzeeenheidbehoordeook tothetprin-
cipevanBabel(Daniël3).Hetbeeldvanhetbeestwordtdanaanbeden.Hij
isechterdepersonificatievandesatanendiewordtdusvereerd.

Daniël11:39:Hijzaldesterkevastighedenmakenmetdevreemdegod.
Desterktendieerwarenzullenmetdevreemdegodversterktworden.
Hoe?Doorindiesterkteneenbeeldvandievreemdegodopterichten.
Jeruzalem werd versterkt door de dienst aan de Heer. Deze vorst zal
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degenendiehemdienen(kennen),eerbewijzen;mogelijkzoalsdefarao
eeraanJozefbeweesenNebukadnézarDaniëlenzijnvriendenbeloonde.
Hijsteltzijnmedewerkersaanovervelenengeefthenlandalsbeloning
(omprijs).Vers40iseenverrassing.Alswedelijnvandelaatsteverzen
gevolgd hebben, dan spraken we nog steeds over de koning van het
noorden.Nuwordteropeensgesprokenoverdekoningvanhetzuiden
éndekoningvanhetnoorden,diebeidetegen"hem"strijden.Antiochus
was de koning van het noorden; althans: hij kwam daaruit voort. Hij
kwam voort uit één van de vier hoornen. Hij was een voortzetting van
dekoningvanhetnoorden.HijstaatmodelvooreenArabischemacht-
hebber. Nu wordt in vers 40 over een ándere koning van het noorden
gesproken.Hetgaathieromeenkoning,dieovereennógnoordelijker
gelegenlandregeert.DaarmeewordtdevorstoverRuslandbedoeld.We
hebbenvoorheenvanuitJoël2reedsgeziendathetRussischelegerszijn
dievanuitdeMiddellandseZeezullenkomenenhetlandPalestinazullen
verwoesten.HetgaatinJoëlovereengrootenmachtigvolkdatmet"die
vanhetnoorden"omschrevenwordt(Joël2:20).Datzalplaatsvindenin
detweedehelftvande70-steweek.

VanafDaniël11:35gaathetookoverde70-steweek.Daniël11:38spreekt
over het beeld dat in de helft van de 70-ste week zal worden opge-
richt.Dekoningvanhetzuiden(Egypte)zal tegendemachthebbers in
Palestinaoptrekken,maarookdekoningvanhetnoorden(Rusland)zal
aanvallen. De leiders in Palestina zullen tussen beide vuren komen te
liggen.Ruslandzalmeteengroot legervan tanksenookmetschepen
komen.BeidekoningenontmoetenelkaarinJudéa.Enpassantwordtdat
gebiedonderdevoetgelopen.Dekoningvanhetzuidenzalmethoornen
stotentegendegenedieeigenlijkdekoningvanhetnoordenzalzijn(de
vorstoverBabel).Hijzalechterpasnade70-steweek(ennádeverwoes-
ting van Jeruzalem en de inname van Judéa) de koning van Babel zijn.
Hijisnognietophettoppuntvanzijnmacht.Egyptezalzichtegenhem
keren.Ruslandvindtdattegevaarlijkenstrijdttegendekoningvanhet
zuiden.DeRussische legerszullende landenoverstromenendoortrek-
keneninhetlanddessieraads(=Israël,Daniël11:41)komen.Daniël11:16
en8:9sprekenookoverdatsierlijkeland.HetisvoordeHereeensierlijk
land.BehalveJudéazullenookanderelandenonderworpenworden.Het
gelovigeoverblijfselteJeruzalemzaldeHereaanroepenenHijzalopde
Olijfbergverschijnen.DegelovigenzullendoordegescheurdeOlijfberg
naarPetra(inhetgebiedvanEdom)kunnenvluchten.Zezullenviahet
oostenenoverdeJordaannaarhetzuidentrekken, langsdeDodeZee.
Ze zullen in Sela bewaard worden. Edom, Moab en Ammon zullen aan
de verwoesting ontkomen.Wanneer de gelovigen onder de joden naar
het oosten trekken, zullen ze in het zuidelijke gedeelte van het gebied

van Ammon komen. Het zuidelijke gedeelte van Ammon wordt hier
omschrevenals"deeerstelingenvandezonenAmmons".Naarhetzui-
denkomenzevervolgensinhetgebiedvanMoabennogzuidelijkerligt
hetgebiedvanEdom.DegebiedenvanEdom,MoabenAmmonzullen
aandeverwoestingontkomen.Devluchtwegvanhetgelovigeoverblijf-
sel van Jeruzalem naar Petra is dus vrij. De Russen zijn onderweg naar
Egypte en blijven aan de westkant van de Jordaan. De oostkant is nog
vrij.Daarlangszalhetgelovigoverblijfselvluchten.Dezegebiedenbeho-
rentothettegenwoordigeJordanië,datalshoofdstadAmman(vergelijk
Ammon)heeft.Ditgebeurtaanheteindevande70-steweek.

Daniël 11 : 42, 43 Met "hij" wordt het beest bedoeld en niet meer de
Russischelegers.Hetbeestzaldelandenwaardoorhettrektveroverenen
ookEgypte(dekoningvanhetzuiden)zalnietontkomen.Hijzaloverde
schattenvanEgypteheersen.Libië(tenwestenvanEgypte)endeMoren
(Ethiopië;tenzuidenvanEgypte)zulleninzijngangen(=zijngevolg)zijn.
DeMorenstaanvoordezwartebevolkingvanAfrika(negers).EenMoor
is geen Ethiopiër, maar een Ethiopiër is wel een Moor (een neger). De
RussenzullenonderwegzijnnaarEgypteendoorPalestinakomen.Daar
loopthetslechtmethenaf.DekoningvanBabelzaldaarvangebruiken
makenenEgypteonderwerpen.LibiëendeMorenzullenhemvolgen.

Geruchtenvanhetoostenennoorden(Daniël11:44,45)hebbentemaken
metdeboodschap,diegeprediktwordt.Dieboodschaphoudtverband
methetgelovigoverblijfseluitPetra(=hetoosten),datnaarJeruzalem
(= het noorden) zal trekken. Ook is het zo dat de 144.000 verzegelde
Israëlieten de boodschap van het koninkrijk zullen prediken. "Daarom
zalhijuittrekken"heeftmetdetijdvandegroteverdrukkingtemaken,
dieoverdevolkerenzalkomen,gedurendede33 jaar.DeRussenzullen
verslagen worden. Het beest uit de zee zal zijn macht vestigen. Hij zal
dekoningvanBabelzijn.Dithoeftniettebetekenendathijookaltijdin
Babelzalzijn.InEzechiël28wordthijdekoningvanTyrusgenoemd.Tyrus
heet"hethartderzeeën"(Ezechiël28:2,8).Daarzalhijzijnpaleisplanten,
namelijktussendezeeën,opTyrus,datoorspronkelijkeeneilandjewas.
"Aan(bij,tegenover,indeomgevingvan)debergdesheiligensieraads"
(Palestina).Dezevorstzaleentroonhebben,dietegengesteldisaande
troondiethuishoortopdebergSion.DatisdetroonvandeMessias."Hij
zaltotzijneindekomenengeenhelperhebben"slaatopheteindevan
hetbeest,hetgeenaanheteindvande33jaarzalplaatsvinden.
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12.  Daniël 12

Daniël12ishetvervolgvan10en11.Hetlaatstevisioenlooptvan10t/m
12.Hoofdstuk10spreektoverdeverborgenheiden11overdeontwikkeling
vandekoninkrijkenderaarde,vanafheteerstejaarvanKoresdePers.Er
wordteenuiteenzettinggegevenoverdegeschiedenisvandekoningen
van het noorden en die van het zuiden. Beide dynastieën hebben met
hetGriekserijktemaken,waaruitzeverondersteldwordenafkomstigte
zijn.VanuithetGriekserijkwordtdetijdvanheteindebeschreven,zoals
datookvoorDaniël8hetgevalis.DaarbijwordenhetRomeinserijken
ookdetien-statenbond(dezevendeuitdereeks)gepasseerd.Vanuithet
Griekserijkwordtovergesprongennaardevorstdieinde70-steweeken
daarnazaloptreden.Hijzaluiteindelijkzijnkoninkrijkmoetenoverdra-
genaanChristus.DezemachthebberisdevoortzettingvanhetGriekse
rijk.ZowelinDaniël8alsinDaniël11wordtvandetijdvanAntiochusIV
Epiphanesovergesprongennaardevorstindeeindtijd.Delaatsteverzen
van Daniël 11 beschrijven de gebeurtenissen in de tweede helft van de
70-steweek;indedagenvandegroteverdrukkingoverdejoodsestaat.
Devorstindeeindtijdwordtmetverschillendenamenaangeduid.Hijis
dekoningvanBabel,dekoningvanTyrus(Ezechiël28),dekoningvanhet
noorden(Daniël11).DeprofetieëninDaniëlhoudenverbandmethetvolk
vanDaniëlenmetdeheiligestad.HeteindevanDaniël11moetaanhet
eindevande70-steweekgeplaatstworden.Devorstvandeeindtijdzal,
watIsraëlbetreft,aanheteindevande70-steweekaanzijneindkomen.
Danhoudtzijnheerschappijover Israëlop.Hetzalechternog33 jaren
durenvoordatzijnmachtoverdevolkerenweggenomenis.Dieperiode
wordtgrotendeelsinhetboekOpenbaringbeschreven.

Daniël12:1-13
1 En te dier tijd zal Michael opstaan, die grote vorst, die

voordekinderenuwsvolksstaat,alshetzulkeentijdder
benauwdheidzijnzal,alsernietgeweest is, sindsdater
eenvolkgeweestis,totopdienzelventijdtoe;entedier
tijdzaluwvolkverlostworden,alwiegevondenwordt
geschreventezijninhetboek.

2 Envelenvandie,dieinhetstofderaardeslapen,zullen
ontwaken,dezenteneeuwigen leven,engenentotver-
smaadheden,entoteeuwigeafgrijzing.

3 Deleraarsnuzullenblinken,alsdeglansdesuitspansels,
endieervelenrechtvaardigen,gelijkdesterren,altoosen
eeuwiglijk.

4 En gij, Daniël! sluit deze woorden toe, en verzegel dit
boek,totdentijdvanheteinde;velenzullenhetnaspeu-

ren,endewetenschapzalvermenigvuldigdworden.
5 Enik,Daniël,zag,enziet,erstondentweeanderen,deeen

aandezezijdevandenoeverderrivier,endeanderaan
genezijdevandenoeverderrivier.

6 EnhijzeidetotdenMan,bekleedmetlinnen,Dieboven
ophetwaterderrivierwas:Tothoelangzalhetzijn,dat
ereeneindevandezewonderenzalwezen?

7 EnikhoordedienMan,bekleedmetlinnen,Diebovenop
hetwatervanderivierwas,enHijhiefZijnrechterhand
enZijnlinkerhandopnaardenhemel,enzwoerbijDien,
Dieeeuwiglijkleeft,datnaeenbestemdentijd,bestemde
tijden, en een helft, en als Hij zal voleind hebben te
verstrooien de hand des heiligen volks, al deze dingen
voleindzullenworden.

8 Dithoordeik,dochikverstondhetniet;enikzeide:Mijn
Heere!watzalheteindezijnvandezedingen?

9 EnHijzeide:Gahenen,Daniël!wantdezewoordenzijn
toegeslotenenverzegeldtotdentijdvanheteinde.

10 Velenzullenergereinigdenwitgemaakt, engelouterd
worden;dochdegoddelozenzullengoddelooslijkhande-
len,engeenvandegoddelozenzullenhetverstaan,maar
deverstandigenzullenhetverstaan.

11 Envandientijdaf,dathetgedurigofferzalweggenomen,
en de verwoestende gruwel zal gesteld zijn, zullen zijn
duizendtweehonderdennegentigdagen.

12 Welgelukzalig is hij, die verwacht en raakt tot duizend
driehonderdvijfendertigdagen.

13 Maargij,gahenentotheteinde,wantgijzultrusten,en
zultopstaaninuwlot,inheteindederdagen.

Daniël12:1begintmetdetijdderbenauwdheiddieoverIsraëlzalkomen.
Ditisdegroteverdrukking(Matthéüs24:21).Dezeperiodewordt"dedag
vandebenauwdheidvanJakob"genoemd(Jeremía30:7).Diebenauwd-
heidwasnognooitzoergsindsdatereenvolkgeweestis.Deverdrukking
wordtnietgerelateerdaanIsraël,maaraanállevolkeren.Israëliswelhet
belangrijkstevolk,deeersteonderdevolkeren."Tedientijde"wijstopde
tijd die aan het eind van hoofdstuk 11 bedoeld wordt. Daniël 11 eindigt
aanheteindvande70-steweek.Daniël12:1spreektoverdeverdrukking
vandetweedehelftvande70-steweek,dievoordegelovigenopverlos-
sing(ontkoming)zaluitlopen.MichaëlwasvolgensDaniël10:13éénvan
deeerstevorsten.Hijisdeengelen-VorstoverhetvolkIsraël.InDaniël10
wordtoverandereengelen-vorstengesproken(vorstvandePerzen,vorst
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vanGriekenland).Michaëlzalopstaan.VoordienzátHijdus.Ditgeeftaan
datdeHeerZichpasinde70-steweekmetIsraëlzalbemoeien.Hijzal
inZijngrimmigheidentoorntegeneenongelovigIsraëlspreken.Datuit
zichindeverdrukking.Tochzaldieverdrukkingtotzegenzijnvoorhendie
totgeloofkomen."Alwiegeschrevenisinhetboek".Hiermeewordthet
boekdeslevensbedoeld.Daarinstaanuiteindelijkslechtsgelovigen.Alle
mensenstaanvanafhungeboorteinhetboekdeslevens,totdatzijsterven.
Gelovigen(=degenendieeeuwiglevenhebbenontvangen)zullennietuit
hetboekdeslevensuitgedelgdworden.Nergenswordtgezegd,datmenin
hetboekdeslevensingeschrevenwordt;wel,datmeningeschrevenstaat
enookdat iemanderuitgewistkanworden.Eenrechtvaardige/gelovige
blijft in het boek des levens geschreven. "Uw volk" heeft hier dus alleen
betrekking op degenen die gevonden worden geschreven te zijn in het
boekdeslevens.Metanderewoorden:"Uwvolk"isalleenvantoepassing
opgelovigenuithetvolk.Hetheeftbetrekkingopdelevendendieaanhet
eindvande70-steweekdeeluitmakenvanhetvolkvanDaniël.Datzijn"de
overgeblevenenvanhetzwaard"(Jeremía31:2).

Daniël 12 : 2: "Velen sliepen in het stof der aarde". Dit wil zeggen dat ze
gestorvenwaren,maaropgewektzullenworden.InOpenbaring6:9-11en
20:4-6wordtookgesprokenoverdegenen,dievanwegehetgetuigenisvan
Jezusgedoodwaren,maarweerleefdenenheerstenindeduizendjaren.
Velenzullengeloofdhebben,datdeHeerZijnkoninkrijkbinnendieene
generatiezouoprichten.Zijzijnechtervanwegehungeloofindegrote
verdrukkinggedood.Zijwordenopgewektaanhetbeginvandeduizend
jaren. Het gaat hier primair om de joden die in de 70-ste week zullen
leven. Het gaat niet over joden/Israëlieten uit voorgaande bedelingen,
wantDaniëlzouzelfstervenennietsvandevervullingvandezeprofetie-
enmeemaken(Daniël12:13).DaniëlwordtpasopgewektopdeJongste
Dag,namelijkinheteindederdagen.DeBijbelkenttweeopstandingen.
Deeersteopstandingisgefaseerd.DeEerstelingisChristus,daarnadie
van Christus zijn bij Zijn aanwezigheid. Dit omvat de opname van de
Gemeente (aanhetbeginvandezesdebedeling),maarookdeopwek-
king van de gelovigen uit de grote verdrukking (aan het einde van de
zesdebedeling).De"tweede"opstandingisdievandeJongsteDag.Met
"dezen"(vers2)dieteneeuwigenlevenzullenopstaan,wordende"velen"
bedoeld.Degenendieopstaanzulleneeuwiglevenontvangen.

Daniël12:3:Deleraarszullenblinken.Metleraarsworden"verstandigen"
bedoeld.ZowordthetwoordookinDaniël12:10vertaald.Degenen"die
ervelenrechtvaardigen",slaatopdegenendieindezesdebedelinghetevan-
gelievanhetkoninkrijkzullenprediken.Leraarszullenervelenrechtvaardi-
gen.Hetiseenparallellisme.Zijwordenvergelekenmetdesterrenvanhet

uitspansel (de hemel). Het gaat over de gelovigen uit de Israëlieten. In
Daniël8:10werdover"hetheirdeshemels"gesproken.ziezijlijn8

Daniëlmoestdewoordentoesluiten(Daniël12:4).Daarmeezijnweaan
heteindevanhetboekgekomen.Wekomennogsteedsnietverderdan
het einde van de 70-ste week. De opstanding van de martelaren is 33
jaren later. "Verzegelen" betekent "toesluiten" (= verbergen), maar het
is tegelijk een bevestiging (waarmerk). Dit toesluiten gebeurt tot de
tijdvanheteinde(=deeindtijd).Deeindtijd(=delaatstedagen)begon
(begonnen) bij de geboorte van de Here Jezus in Bethlehem. Hij werd
indevolheiddestijdsgeboren.Dietijdstrektzichuittotheteindevan
de laatstedagen,namelijkwanneerdeoudescheppingzalverdwijnen.
Velen zullen de betekenis van het boek Daniël nazoeken en later ook
begrijpen.Dathangtsamenmethetsprekenoverdingengesprokendie
nogverborgenmoestenblijven.Debreukindehistoriewasnietbestemd
voorongelovigen.Voorverstandigen(=gelovigen)hoeftdeinhoudvan
hetboekDaniëlnietverborgentezijn.Deverzenuit12:5-7sluitenaanbij
10:4-6.Tothoelangzalereeneindevandezewonderenwezen?"Linnen"
iseenbeeldvanopstandingenrechtvaardigheid.DeManmeteen lin-
nen doek is een beeld van de opgewekte Christus. Degene Die eeuwig
leeft, is de God/Koning des hemels, de Allerhoogste (Daniël 4 : 34, 37).
Het antwoord op de vraag is: 3,5 bestemde tijd. Dit wijst weer op het
eindevande70-steweek.DeHeerzalIsraël(hetheiligevolk)verstrooien,
maar daaraan zal aan het einde van de 70-ste week een eind komen.
Erstaatechter "dehand"vanhetheiligevolk.Ditkanopgevatworden
als"dehand,namelijkhetheiligevolk".HetheiligevolkisIsraël.Israëlis
Godsheilsorgaanindezewereld.Andersgezegd:IsraëlisGodshand.Het
woord"jod"houdtverbandmethetwoord"jood".

Daniël12 :8-10:Daniëlbegreephetaanvankelijkniet.Datkomt,omdat
weindevoorgaandeverzenalvoorbijde70-steweekgekomenwaren.
Die70-steweekkendehijaluitDaniël9.Hijbleefzittenmetheteinde
vandevorst,diekomenzouenverdelgdzouworden.Deoverigevolkeren
zouden niet op hetzelfde moment tot geloof komen. De verstandigen
zullenechterbegrijpenwanneerdetijdvoleindigdis.Hetwegnemenvan
hetgedurigofferenhetstellenvandeverwoestendegruwel(Daniël12:
11,12)isdegebeurtenisdieinhetmiddenvande70-steweekplaatszal
vinden.Vanaf dat moment zullen er 1290 dagen verlopen. Dit is dertig
dagen (één maand) meer dan de 1260 dagen van de tweede helft van
de70-steweek.Er iseenbelangrijkedatumdertigdagennaheteinde
vande70-steweek,maarhierstaatnietwaterdangebeurenzal.Invers
12 worden 1335 dagen na het midden van de 70-ste week genoemd. Er
komennog45dagenbij.Hetis75dagennaheteindevande70-steweek

Zijlijn 8

"Eeuwiglijk" kan
weleensbetekenendathet
beperkt is, namelijk voor
een bepaalde tijd. Hier
betekenthet"altijddurend"
want er staat "altoos" bij.
"Eeuwig" betekent niet
een beperkte tijd, maar
eenbepáálde tijd.Van een
tijdkanbepaaldzijndathij
niet eindigt. In sommige
omstandighedenkan"eeu-
wig"eenbeperktetijdzijn,
terwijlhet inandere situa-
ties "altijddurend"betekent.
Uit de context zalmoeten
blijken welke betekenis
het begrip heeft. "Eeuwig"
betekent "gedurende een
bepaalde eeuw".Hier staat
er "altoos" bij, zodat het
woord "eeuwig" hier op
"altijddurend"duidt.
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ofwel2,5maand.Ookditiseenbelangrijkedatum,maaropnieuwwordt
daarovernietsgezegd.Devraagwasnaarheteindevandezewonderen
(vers6).Na1260dagenisvoleindigdwatinDaniël9:24genoemdwordt.
Watiserdertigdagenvoorbijheteindevande70-steweek?Mijnsinziens
eindigtde70-steweekindemaandnisan.Detiendenisan(dedagvan
detochtnaarJeruzalem)wasdelaatstedagvande69-steweek.Dedag
waaropdeHeeropdeOlijfbergverschijntaanheteindevande70-ste
week,zouookweleensdetiendenisankunnenzijn.Deveertiendenisan
isdedagvanhetslachtenvanhetpaaslam.Devijftiendenisandievan
deuittochtuitEgypteenookvandedoodvandeHereJezus.Opzeven-
tiennisanvonddedoortochtdoordeSchelfzee,maarookdeopstanding
van Christus plaats. Die dagen spelen ook een belangrijke rol aan het
eind van de 70-ste week. Het lijkt mij het meest waarschijnlijk dat de
Heeropdetiendenisanverschijnt,aanheteindevande70-steweek.De
tiendenisanwasimmersookheteindevande69-steweek.Opdiedag
zaldeHeerZijnvoetenopdeOlijfbergzetten.Diedatumvaltsamenmet
de viering van pascha en ongezuurde broden. In Numeri 9 wordt over
dertigdagendaarnagesproken.DeIsraëlietenhieldenhetpaschaopde
veertiendevandeeerstemaand,tussentweeavonden(Numeri9:5).Er
warenechterliedendiedoorhetaanrakenvanhetdodelichaamvaneen
mensonreingewordenwarenendaaromhetpaschaniethaddenkun-
nenhouden(Numeri9:6).ZijlegdenditprobleemaanMozesvoor.De
HEEREspraktotMozesin:

Numeri9:10,11
9 Spreek totdezonen Israëls, zeggende:Wanneer iemand

onderu,ofonderuwgeslachten,overeendoodlichaam
onrein,ofopeenverrenwegzalzijn,hijzaldannogden
HEEREhetpaschahouden.

10 Indetweedemaand,opdenveertiendendag,tussende
tweeavonden,zullenzijdathouden;....

Invers10wordentweeredenengenoemdvoorhetonreinzijn.Teneerste
hetaanrakenvaneendoodlichaamententweedehetzijnopeenverre
weg(menkannietoptijdteJeruzalemkomen;hetpaschamoestinde
tempelgehoudenworden). Indiegevallenzullenzijpaschahoudenop
deveertiendevandetweedemaand(Ljjar/Ziv).Israëlisaanheteindevan
de70-steweekonreinvandodelichamen,vanwegedeverwoestingvan
Jeruzalem.Dertigdagendaarnazalhetvolkhetpaschavieren. Ikweet
echternietwaarofhoe.GebeurthetdanínJeruzalem?Ikdenkheteigen-
lijk niet; er is geen tempel, maar het zou mogelijk zijn. Het vieren van
paschaindetweedemaandisooiteenmaalmethethelevolkgebeurd.

2Kronieken30:2,3,13,15a:
2 Wantdekoninghadraadgehoudenmetzijnoverstenen

deganseGemeenteteJeruzalem,omhetpaschatehou-
den,indetweedemaand.

3 Wantzijhaddenhetnietkunnenhoudentedierzelfder
tijd,omdatdepriesterenzichnietgenoeggeheiligdhad-
den,enhetvolkzichnietverzameldhadteJeruzalem.

13 EnteJeruzalemverzameldezichveelvolks,omhetfeest
derongezuurdebroden tehouden, inde tweedemaand,
eenzeergroteGemeente....

15 Toen slachtten zij het pascha, op den veertienden der
tweedemaand;...

Water 1335dagennahetmiddenvande70-steweekgebeurtweet ik
niet,wantikhebnognooiteendatumgevondenwaaropietsbelangrijks
gebeurdeofgebeurenzal.Vermoedelijkhoudende1335dagenverband
metdeeerstedagvanhetChanoekafeest (de inwijdingvandetempel
in165v.Chr.).Ditheeftmetdekalendertemaken,dieooiteenhalfjaar
versprongen is.Demaandnisan/abibwerd tothoofd (=eerste)vande
maanden gesteld (Exodus 12 : 2; 13 : 4). De 1335 dagen behoren vanaf
hetmiddenvande70-steweekgerekendteworden.Heteindevande
69-steende70-steweekviel/valtop 10nisan.Eenmaand later,opde
tiendevandetweedemaand,zalhetpaschagevierdworden.Ditis1290
dagennahetmiddenvande70-steweek.1335dagennahetmiddenvan
de70-steweekvaltopde25-stedagvandederdemaand.Eenhalfjaar
later is de 25-ste dag van de negende maand. Dit is de eerste dag van
het Chanoekafeest. Aan het einde van de 70-ste week zal de kalender
weermeteenhalfjaaraangepastworden(Openbaring8:1eenhalfuur
stilzwijgen).De25-stedagvandederdemaand=de25-stedagvande
negendemaand=deeerstedagvanhetinwijdingsfeest.

Wanneerde69-steen70-steweekopdetiendenisaneindigen,danis
dehelftvande70-steweekdetiendeTishi.Ditisdedagwaaropgrote
verzoendaggevierdbehoordeteworden.HetboekDaniëliseigenlijkniet
af,wanthetbeoogtheteindevande70-steweek,maartegelijkvermeldt
hetnogdatereentijdnadiedatumis.Daniëlzalzelfpasopgewektwor-
den"inheteindederdagen"(Daniël12:13).DatisopdeJongsteDag.Hij
zalindenieuwescheppingkomen.Hijzaldevervullingvandezeprofe-
tieënnietzelfmeemaken,maarhijheefterveelinzichtingehad.

Amen
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