
Hoop in onzekere tijden

De Laatste Koning



De droom van Daniël

Daniël 7: 1-8, 15-17



Symbolen

• Winden = oorlog, opstand, beroeringen

• Zee (wateren) = volken, natiën, talen

• Dieren = koningen, die koninkrijken
vertegenwoordigen (vers 17, 23)



De dieren zijn profetische symbolen

Wanneer verschijnt een profetisch symbool
in de Bijbel?

Het symbool verschijnt op het moment dat de macht die
het symboliseert in aanraking komt met Gods volk.
Babylonië werd voorgesteld door de leeuw, maar hoe
zag het dier eruit dat Egypte moest voorstellen? Wij
weten dat niet omdat het buiten het gezichtsveld van de
profeet viel. Er was geen aanrakingspunt met Gods
volk.



Vier roofdieren

Het ware karakter van deze rijken wordt gesymboliseerd
door wilde, verscheurende dieren. Dieren die beheerst
worden door beginselen van zelfzucht en ambitie voor
macht.

Het symbool voor het koninkrijk van Christus is een
lam, een symbool van onzelfzuchtigheid, nederigheid en
ootmoed.



De les uit Daniël hoofdstuk 3

Geloof verbonden
met macht leidt tot
fanatisme en
vervolging.



Een les voor iedereen

De God des hemels onderwees koning
Nebukadnessar, en door hem alle koningen,

regeerders en volken voor altijd, dat in alle zaken
van godsdienst en aanbidding, de overheid geen

enkele zeggenschap heeft.

Ieder mens heeft het recht om God te dienen
volgens zijn eigen geweten.



Heeft de koning die les geleerd?

Daniël 3: 28-30



De leeuw is Babylon



De beer is Medo-Perzië



Dezelfde les voor Medo-Perzië

Daniël werd in de
leeuwenkuil geworpen
omdat de koning van
de Meden en Perzen
een wet had gemaakt
die het hem verbood
om tot God te bidden.

(zie Daniël 6)



De panter is Griekenland



Gods volk in de verdrukking

Ptolemeüs

Seleuces

Het Griekse rijk

Daniël 11: 3-14



Het monster is Rome



…en een vierde koninkrijk zal hard zijn als ijzer; juist
zoals ijzer alles verbrijzelt en vermorzelt; en gelijk ijzer,
dat vergruizelt, zal dit die allen verbrijzelen en
vergruizelen.

Daarna zag ik in de nachtgezichten en zie, een vierde
dier, vreselijk, schrikwekkend en geweldig sterk; het
had grote, ijzeren tanden: het at en vermaalde, en wat
overbleef, vertrad het met zijn poten.

Daniël 2: 40 en 7: 7



Toen wilde ik de ware zin weten van het vierde dier, dat
van die alle verschilde, dat buitengewoon vreselijk was
met zijn ijzeren tanden en zijn koperen klauwen, dat at
en vermaalde en wat overbleef met zijn poten vertrad…

Hij sprak aldus: Dat vierde dier is het vierde koninkrijk,
dat op aarde zal zijn, dat verschillen zal van alle
(andere) koninkrijken, en dat de gehele aarde zal
verslinden en haar zal vertreden en vermorzelen.

Daniël 7: 19, 23



Een Romeinse heerser
veroordeelde Jezus



Romeinse soldaten kruisigden Hem



Christenvervolging in het
Romeinse Rijk



Tien horens zijn tien koninkrijken



De tien horens:
Het verdeelde Europa

Daniël 7: 7, 20, 24

•De Herulen
•De Vandalen
•De Oostgoten
•De Lombarden
•De Franken
•De Bourgondiërs
•De Westgoten
•De Sueven
•De Alemannen
•De Saksen



Ze vormen geen geheel

En dat gij de voeten en de tenen gezien hebt deels van
pottenbakkersleem en deels van ijzer, betekent, dat dit
een verdeeld koninkrijk wezen zal: wel zal het iets van
de hardheid van het ijzer aan zich hebben, juist zoals gij
gezien hebt ijzer gemengd met kleiachtig leem, en de
tenen der voeten deels van ijzer en deels van leem; ten
dele zal dat koninkrijk hard zijn, en ten dele zal het
broos zijn… zij zullen zich door huwelijksgemeenschap
vermengen, maar met elkander geen samenhangend
geheel vormen, zoals ijzer zich niet vermengt met leem.
Daniël 2: 41-43



Een hoorn die klein begon

Daniël 7: 8, 20, 21, 24, 25



Hij zal van de vorige verschillen

Deze kleine horen was niet alleen een
koninkrijk, het is een religieus/politieke macht.

Alle beschrijvingen tonen aan dat haar
heerschappij is gelegen op godsdienstig terrein.



De geschiedenis van
Europa laat zien dat elke
vorm van macht
verbonden met het
geloof tot fanatisme en
vervolging leidt.



De kerkelijke rechtbank -
de inquisitie



Christenvervolgingen in de
Middeleeuwen

• Het is berekend dat in Spanje door de inquisitie
31.912 personen levend verbrand werden en 291.450
zogenaamde berouwvolle personen tot onderwerping
werden gedwongen.

• Een miljoen mensen kwamen om in het bloedbad
onder de Albigenzen.



Christenvervolgingen in de
Middeleeuwen

• Onder leiding van de hertog van Alva werden 36.000
christenen door de beul ter dood gebracht

• Onder de regering van Karel v werden 50.000
Vlamingen en Duitsers opgehangen, verbrand of
levend begraven.



Er komt een einde aan de
vervolgingen van de kleine horen

Gedurende de Franse
revolutie komt er een
einde aan de kerkelijke
macht. Alle canonieke
(kerkelijke) wetten worden
afgeschaft in 1798.



Daniël 7: 8-10

Het gerechtshof hield zitting en de boeken werden
geopend.
Daniël 7: 10 HSV

Het gerechtshof in de hemel



De boeken in de hemel

De HERE bemerkte het toch en hoorde het en er werd
een gedenkboek voor zijn aangezicht geschreven.
Maleachi 3: 16

En nog een ander boek werd geopend, het (boek) des
levens.
Openbaring 20: 12



Wanneer zal dit gebeuren?

Daniël 7: 25, 26

… Daarna zal het gerechtshof zitting houden: men zal
hem zijn heerschappij ontnemen, hem verdelgen en
volledig vernietigen.
(HSV)

Dit is dus na 1798



Het doel van het oordeel

• Jezus Christus wordt Koning

• Hij ontvangt het koninkrijk

• De heiligen ontvangen het koningschap

• De overheersing wordt voor altijd verbroken



Jezus Christus wordt Koning

Daniël 7: 13, 14

In het Nieuwe
Testament wordt
Jezus meer dan 40
keer de Mensenzoon
genoemd.



Het koninkrijk wordt Hem gegeven

En Hem werd gegeven heerschappij, en eer, en het
Koninkrijk, dat Hem alle volken, natiën en tongen eren
zouden; Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij,
die niet vergaan zal, en Zijn Koninkrijk zal niet
verdorven worden.
Daniël 7: 14 (SV)

De enige “dwang” in dit koninkrijk is
waarheid en  liefde



De heiligen ontvangen het
koningschap

Daniël 7: 18, 22



Het goede nieuws van
het oordeel

Dan zal hij over Uw volk rechtspreken met
gerechtigheid en over Uw ellendigen met recht…
Hij zal de ellendigen van het volk recht doen, hij zal de
kinderen van de arme verlossen en de onderdrukker
verbrijzelen.

Psalm 72: 2, 4



De heerschappij voor altijd
verbroken

Daniël 7: 26-28



Het evangelie van het koninkrijk

• Christus wordt Koning
• Hij ontvangt het koninkrijk
• De heiligen des Allerhoogsten ontvangen het

koningschap
• De heerschappij wordt voor altijd verbroken

En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele
wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle
volken, en dan zal het einde gekomen zijn.

Matteüs 24: 14



Het gebed des Heren

Onze Vader die in de
hemelen zijt, uw naam
worde geheiligd; uw
Koninkrijk kome; uw wil
geschiede, gelijk in de
hemel alzo ook op de
aarde…Want Uwer is het
Koninkrijk en de kracht en
de heerlijkheid in der
eeuwigheid. Amen.
Matteüs 6: 10, 13



Er is hoop in onzekere tijden


