
Hoop in onzekere tijden

Europa in de profetie
van Daniël



Vier profetische lijnen
in het boek Daniël

• Daniël 2

• Daniël 7

• Daniël 8, 9

• Daniël 10-12



De droom van koning
Nebukadnessar

Daniël 2



De voeten van het beeld

Daniël 2: 40-43



Keizer Constantijn en de kerk

Constantijn zocht de steun van de kerk en verbond
de kerk met de staat.



Constantijn en het edict van Milaan

Als beloning voor de steun van de kerken gaf keizer
Constantijn in 313 in het edict van Milaan opdracht dat
alle bezittingen van de christenen teruggegeven moesten
worden aan de kerk, aan alle christenen, zonder
onderscheid.
Maar de katholieke (algemene) kerk verklaarde dat zij
alleen het recht had om christelijk genoemd te worden.
De anderen waren “ketters”.



Constantijn en het edict van Milaan

Toen werd het edict gericht aan de katholieke kerk van
christenen.
Later schreef Constantijn: De heilige katholieke kerk.
Nog later: De rechtmatige heiligste katholieke kerk.

Constantijn bepaalde dat, zij die het niet met deze kerk
eens waren hun bezittingen moesten overgeven aan de
katholieke kerk.



Een inwendige verdeling

Het ijzer en het leem verenigden en verbonden zich,
doch zonder zich te vermengen. Twee maatschappijen
die verschillend bleven. De kerk werd een staat in de
staat.
Elk van hen had:
• zijn eigen ambten
• zijn eigen instellingen
• zijn eigen wetten
• zijn eigen justitie
• zijn eigen staatshoofd of soeverein



Heel West-Europa behoorde
tot de kerk

• Er waren twee volkeren, de leken en de
geestelijkheid.

• Aan het hoofd van deze twee volkeren stonden de
koning of de keizer als het hoofd van de leken, de
paus was het hoofd van de geestelijkheid.

• Er waren ook twee rechtssystemen: het geestelijk en
het wereldlijk recht.



De tien tenen –
een uitwendige verdeling

Daniël 2: 41, 42

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



Het verdeelde koninkrijk

• Constantijn
• Karel de Grote
• Karel V
• Napoleon Bonaparte
• Keizer Wilhelm II
• Hitler
• Europese unie

Daniël 2: 43



De droom van Daniël
Daniël 7



De kleine horen
Daniël 7: 8, 20, 21, 24, 25



Acht kenmerken

1. Hij komt op uit het vierde dier
2. Hij verscheen na tien andere horens
3. Hij begon klein maar werd groter dan de anderen
4. Hij zou drie koningen ten val brengen
5. Hij had ogen als mensenogen en een mond vol

grootspraak en sprak woorden tegen de Allerhoogste



Acht kenmerken

6. Hij zou strijd voeren tegen de heiligen des
Allerhoogsten en ze te gronde richten

7. Hij zal erop uit zijn tijden en wet te veranderen
8. Zijn macht zou zijn voor een ‘tijd, tijden en een

halve tijd’



Chronologie van de kleine horen

1.Constantijn, de eerste christelijke keizer, verplaatste
zijn troon naar Konstantinopel
2.Het aanzien van de bisschop van Rome steeg daardoor
aanmerkelijk
3.Het West-Romeinse rijk werd overspoeld door een
volksverhuizing en tien stammen vestigden zich daar



De drie uitgerukte horens

1.De Herulen (493 n.Chr.)
2.De Vandalen (534 n.Chr.)
3.De Oostgoten (538 n.Chr.)

Ariaanse stammen. Ze geloofden niet dat Jezus deelde
in het ‘wezen’ van de Vader. Hij was in hun opvatting
een schepsel. Het Oost-Romeinse leger kwam de
bisschop van Rome te hulp om deze volkeren ‘uit te
rukken’.



Zij zullen in zijn macht
gegeven worden

En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote
macht.

Openbaring 13: 2



De macht van het
pausdom werd
vastgelegd in de
wet. Justinianus
schreef een brief
aan de paus en een
andere patriarch in
Konstantinopel,
waarin hij plechtig
verklaarde dat de bisschop van Rome het hoofd van de
kerk zou zijn en dit werd opgenomen in het burgerlijke
wetboek.



De heiligen des Allerhoogsten te
gronde richten

De Rooms Katholieke
kerk ziet zichzelf
gedurende de
Middeleeuwen als de
voortzetting van het
Romeinse rijk. Dat alles
was gebaseerd op het
Romeinse recht.

Het geheel aan kerkelijke wetten ontving na verloop
van tijd de naam ‘canoniek recht’. De kerkelijke
rechtbank was de Inquisitie.



Tijd , tijden en een halve tijd

Tijd , tijden en een halve tijd
1 jaar, 2 jaren en een ½ jaar
360 + 720 + 180 = 1260 dagen

Tweeënveertig maanden
Een bijbelse maand is 30 dagen
42 x 30 = 1260 dagen

In profetie is een dag een jaar.
1260 dagen zijn in werkelijkheid 1260 jaren



De uitoefening van de macht
gedurende 1260 jaren

In 538 na Chr. werd de kerkelijke wet van kracht, nadat
de laatste van de drie horens was uitgerukt.

In 1798 werd de paus door Napoleon gevangen
genomen en werd in Rome de republiek uitgeroepen.
Dit was het einde van het canonieke recht als recht en
daarmee het einde van het Romeinse recht.
Er bestaat nu alleen nog maar staatsrecht.



Hij is er op uit tijden en
wet te veranderen

Matteüs 5: 17-19

Voorwaar, Ik, de
HERE, ben niet
veranderd…
Maleachi 3: 6



Veranderen van Gods wet

Wanneer wij de katholieke catechismus nakijken, wordt
het duidelijk dat de kerk:

- het tweede gebod heeft weggelaten
- het vierde gebod heeft veranderd



Het tweede gebod

Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige
gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat
beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder
de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen
dienen; want Ik, de HERE, uw God, ben een naijverig
God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de
kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van
hen die Mij haten, en die barmhartigheid doe aan
duizenden van hen die Mij liefhebben en mijn geboden
onderhouden.
Exodus 20: 4-6



Het vierde gebod
Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt; zes dagen zult
gij arbeiden en al uw werk doen; maar de zevende dag
is de sabbat van de HERE, uw God; dan zult gij geen
werk doen, gij noch uw zoon, noch uw dochter, noch
uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee,
noch de vreemdeling die in uw steden woont. Want in
zes dagen heeft de HERE de hemel en de aarde
gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte op de
zevende dag; daarom zegende de HERE de sabbatdag
en heiligde die.
Exodus 20: 8-11



Vraag: Welke is de sabbatdag?
Antw.: Zaterdag is de sabbatdag.
Vraag: Waarom houden wij de zondag in plaats van de
zaterdag?
Antw.: We houden de zondag in plaats van de zaterdag
omdat de katholieke Kerk de viering van zaterdag naar
zondag heeft verschoven.

The convert’s Catechism of Catholic Doctrine



Het visioen van Daniël
Daniël 8



De laatste macht in hoofdstuk 8

Zelfs tegen de Vorst van het heer maakte hij (het
Romeinse rijk) zich groot, en hem werd het dagelijks
offer ontnomen en zijn heilige woning werd
neergeworpen. En een eredienst werd in overtreding
ingesteld tegenover het dagelijks offer; en hij wierp de
waarheid ter aarde, en wat hij ook deed, gelukte hem.

Daniël 8: 11, 12



Pontifex maximus

Sinds Julius Ceasar droegen de keizers van Rome de
titel pontifex maximus. Maar keizer Gratianus weigerde
rond 376, om christelijke redenen, deze titel nog langer
te dragen daar het hem duidelijk was dat het hier om een
heidense afgodendienst ging.



Pontifex maximus

Inmiddels had de bisschop van Rome hoog aanzien en
grote politieke macht verworven. En zo werd Damasus,
de bisschop van Rome in 378 gekozen tot pontifex
maximus, als officiële hogepriester van de mysterieën.
Heidenen en christenen beschouwden nu één man als
hun leider.



Heidendom en christendom

In 379 kwam er een keizer, Theodosius, die met harde
hand heel de toenmalige wereld ‘christelijk’ maakte. In
een tijdsverloop van 15 jaar werd het heidendom
opgenomen in de kerk.



Het heiligdom van God

Toen hoorde ik een heilige spreken, en een andere
heilige zeide tot degene die gesproken had: Hoelang zal
dit gezicht gelden – het dagelijks offer en de ontzettende
overtreding, het prijsgeven van het heiligdom en het
vertrappen van het heer?

Daniël 8: 13



Hoe wordt het heiligdom vertrapt?

Hoeveel zwaarder straf, meent gij, zal híj verdienen, die
de Zoon van God met voeten heeft getreden, het bloed
des verbonds, waardoor hij geheiligd was, onrein geacht
en de Geest der genade gesmaad heeft?

Hebreeën 10: 29



In de plaats van Christus

• Het offer van Christus
• Christus’ middelaarschap
• Gods wet
• Zondevergiffenis op

grond van geloof
• Verlossing door Christus
• Christus het hoofd van de

kerk

• Het misoffer
• Maria is de middelares
• Kerkwetten
• Zondevergiffenis via de

absolutie van de priester
• Verlossing door werken
• De paus het hoofd van

de kerk



De uitleg van de engel
in hoofdstuk 8

Daniël 8: 22-25



Het einde in Daniël 2

Maar in de dagen van die koningen zal de God des
hemels een koninkrijk oprichten, dat in eeuwigheid niet
zal te gronde gaan, en waarvan de heerschappij op geen
ander volk meer zal overgaan: het zal al die
koninkrijken verbrijzelen en daaraan een einde maken,
maar zelf zal het bestaan in eeuwigheid.

Vers 44



Het einde in Daniël 7

Dan zal de vierschaar zich nederzetten, en men zal hem
de heerschappij ontnemen en hem verdelgen en
vernietigen tot het einde. En het koningschap, de macht
en de grootheid der koninkrijken onder de ganse hemel
zal gegeven worden aan het volk van de heiligen des
Allerhoogsten: zijn koningschap is een eeuwig
koningschap, en alle machten zullen het dienen en
gehoorzamen.

Vers 26, 27



Het einde in Daniël 8 en 9

Doch zonder mensenhanden zal hij vernietigd worden.

Om de overtreding te voleindigen, de zonde af te
sluiten, de ongerechtigheid te verzoenen, en om
eeuwige gerechtigheid te brengen.

8: 25 en 9: 24



Er is hoop in onzekere tijden


