Droomgezichten in Daniël
Tekstenblad 1
Daniël 2
vs. 26-31
lezen

A

vs. 1-3 lezen
17 die grote dieren,
die vier, zijn vier
koningen die uit de
aarde zullen
opkomen; 18
daarna zullen de
heiligen des
Allerhoogsten het
koningschap
ontvangen, en zij
zullen het
koningschap
bezitten tot in
eeuwigheid, ja, tot
in eeuwigheid der
eeuwigheden.

Daniël 8
vs. 1 en 2 lezen

vs. 15-18 lezen

Inleiding tot gezicht

Inleiding tot uitleg
vs.19 Zie, Ik maak u
bekend wat geschieden
zal in het laatst van de
gramschap; want het
doelt op het tijdstip
van het einde.

Daniël 10 + 11:

32. Het
hoofd van
dat beeld
was van
gedegen
goud

32-28. Gij, o
koning
(Nebucadnessar)...
gij zijt dat gouden
hoofd

4 Het eerste
geleek op een
leeuw, en het had
adelaarsvleugels.
Terwijl ik bleef
toezien, werden
het de vleugels
uitgerukt, en werd
het van de grond
opgeheven en op
twee voeten
overeind gezet als
een mens, en werd
het een
mensenhart
gegeven.

32b. zijn
borst en
armen
waren van
zilver

39. Doch na u zal
een ander
koninkrijk opstaan,
geringer dan het
uwe;
(Nebucadnessars
zoon: Belsaszar
kreeg van God te
horen: uw
koninkrijk is
gebroken en aan
de Meden en
Perzen gegeven.
Dan.5:28)

5 En zie, een
ander dier, het
tweede, geleek op
een beer; het
richtte zich op de
ene zijde op, en
drie ribben waren
in zijn muil tussen
zijn tanden; en
men sprak tegen
hem aldus: sta op,
eet veel vlees.

3 Toen ik mijn ogen
opsloeg, zag ik, en zie,
een ram stond voor de
stroom; hij had twee
horens, en die horens
waren hoog, de ene
echter was hoger dan
de andere, en de
hoogste rees het laatst
op. 4 Ik zag de ram
stoten naar het westen,
naar het noorden en
naar het zuiden, en
geen enkel dier kon
tegen hem
standhouden; er was
niemand die redden kon
uit zijn macht, en hij
deed naar zijn
welgevallen en maakte
zich groot.

20 De ram die gij
gezien hebt, met de
twee horens, doelt op
de koningen der Meden
en Perzen,

1 In het derde jaar
van Kores, de
koning der Perzen,
werd aan Daniel
een woord
geopenbaard.
11:2 Nu dan, ik zal
u de waarheid
bekendmaken. Zie,
nog drie koningen
zullen in Perzië
opstaan, en de
vierde zal grotere
rijkdom bezitten
dan alle anderen,
en als hij sterk
geworden is door
zijn rijkdom, zal hij
alles in beweging
brengen tegen het
koninkrijk

32. Het
hoofd van
dat beeld

39b. en, weer een
ander, een derde
koninkrijk, van
koper, dat heersen
zal over de gehele
aarde;

6 Daarna zag ik,
en zie, een ander
dier, gelijk een
panter; het had
vier vogelvleugels
op zijn rug en vier
koppen. En aan
hem werd
heerschappij
gegeven.

5 Maar terwijl ik
nauwkeurig acht gaf,
zie, daar kwam een
geitenbok van uit het
westen over de gehele
aarde zonder de aarde
aan te raken; en de bok
had een opvallende
horen tussen zijn ogen.
6 En hij kwam tot de
ram met de twee
horens... 7b. verbitterd
stiet hij de ram, brak
zijn beide horens,... en
er was niemand die de
ram uit zijn macht
redde.
8 De geitenbok nu
maakte zich bovenmate
groot, maar toen hij
machtig werd, brak de
grote horen af, en vier
opvallende horens rezen
in diens plaats op, naar
de vier windstreken des
hemels. 9 En uit een
daarvan kwam weer een
horen voort, die klein
begon, maar die zeer
groot werd tegen het
zuiden, tegen het
oosten en tegen het
Sieraad,

21 en de harige
geitenbok (doelt) op de
koning van Griekenland,
en de grote horen die
tussen zijn ogen stond,
dat is de eerste koning.

3 En er zal een
heldhaftige koning
opstaan, die met
grote heerschappij
zal regeren en
doen zal wat hem
goeddunkt.

B

C

Daniël 7

22 En dat die afbrak en
er vier in zijn plaats
kwamen te staan: vier
koninkrijken zullen uit
het volk ontstaan, doch
zonder zijn kracht.
23 En in het laatst van
hun koningschap, als de
boosdoeners de maat
hebben volgemaakt, zal
er een koning opstaan,
hard van aangezicht en
bedreven in listen.

4 Maar nauwelijks
is hij opgestaan, of
zijn koninkrijk zal
verbroken worden
en verdeeld naar
de vier windstreken
des hemels; doch
niet aan zijn
nakomelingen, en
zonder de macht
waarmee hij
heerste;

Droomgezichten in Daniël
Tekstenblad 2a
Daniël 2:
33. zijn
benen zijn
van ijzer

D

E

Daniël 2:
40 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.

41 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, 42 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.
43 Dat gij gezien hebt ijzer
vermengd met kleiachtig leem,
betekent: zij zullen zich door
huwelijksgemeenschap
vermengen, maar met elkander
geen samenhangend geheel
vormen, zoals ijzer zich niet
vermengt met leem.

Daniël 7:

Daniël 8:

7 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;

23 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.

7b en dit dier verschilde van alle
vorige, en het had tien horens.

24 En de tien horens – uit
dat koninkrijk zullen tien
koningen opstaan,

Daniël 8 en 11
Het gaat in onderstaande gedeelten
in eerste plaats om Anthiochus de
IV Epifanes, die regeerde in het
derde rijk. Maar uit de beschrijving
in deze hoofdstukken en door
vergelijk van 11:31 en 12:7b, 10 en
11, blijkt dat hij een type is van de
antichrist.

9 (vier horens rezen op) En uit één
daarvan kwam weer een horen
voort, die klein begon, maar die zeer
groot werd tegen het zuiden, tegen
het oosten en tegen het Sieraad,

F

8 Terwijl ik op die horens lette, zie,
daartussen verhief zich een andere
kleine horen, en drie van de vorige
horens werden daarvoor uitgerukt;
en zie, in die horen waren ogen als
mensenogen en een mond vol
grootspraak.

24b en na hen (d.w.z. nadat
de tien koningen zijn
opgestaan) zal een ander
opstaan; die zal van de
vorige verschillen en drie
koningen ten val brengen.
25a Hij zal woorden spreken
tegen de Allerhoogste,

10 ja, zijn grootheid reikte tot aan
het heer des hemels, en hij deed er
van het heer, namelijk van de
sterren, ter aarde vallen, en
vertrapte ze.
11 Zelfs tegen de vorst van het heer
maakte hij zich groot, en Hem werd
het dagelijks offer ontnomen en zijn
heilige woning werd neergeworpen.
12 En een eredienst werd in
overtreding ingesteld tegenover het
dagelijks offer;

21 Ik zag, dat die horen strijd voerde
tegen de heiligen en hen overmocht.

G

25b en de heiligen des
Allerhoogsten te gronde
richten; hij zal er op uit zijn
tijden en wet te veranderen,
en zij zullen in zijn macht
gegeven worden voor een
tijd en tijden en een halve
tijd;

12b en hij wierp de waarheid ter
aarde, en wat hij ook deed, gelukte
hem.
24 En zijn kracht zal sterk zijn –
maar niet door eigen kracht – en op
ontstellende wijze zal hij verderf
brengen, en wat hij onderneemt zal
hem gelukken; machtigen zal hij
verderven, ook het volk der heiligen.
25 En door zijn sluwheid zal hij het
bedrog dat hij aanwendt, doen
gelukken; hij zal zich in zijn hart
verheffen, en onverhoeds velen
verderven. Ook tegen de Vorst der
vorsten zal hij optreden, doch
zonder mensenhanden zal hij
vernietigd worden.

Droomgezichten in Daniël
Tekstenblad 2b
Daniël 11

Daniël 12

Mattheus 24

De hieronder
vermelde
profetieën
slaan maar
zeer ten dele
op Antiochus
IV.
Voornamelijk
slaan ze op
de antichrist,
de gruwel der
verwoesting.

Voorvervuld in 70 naChr,
maar de werkelijke
vervulling is pas tegen
de tijd dat Jezus
weerkomt.
Zie verder hieronder.

Openbaring 13

Openbaring 17

1 En ik zag uit de zee
een beest opkomen
met tien horens en
zeven koppen; en op
zijn horens tien kronen
en op zijn koppen
namen van
godslastering.

3 En hij voerde mij in
de geest weg naar een
woestijn. En ik zag een
vrouw zitten op een
scharlakenrood beest,
dat vol was van
godslasterlijke namen,
en het had zeven
koppen en tien horens.

INLEIDING:
6 en de een
zeide ....: hoelang
toeft het einde
dezer wonderbare
dingen? 10 ...de
dingen blijven
verborgen en
verzegeld tot de
eindtijd.
26 En na de
tweeënzestig weken
zal een gezalfde
worden uitgeroeid,
terwijl er niets tegen
hem is; en het volk van
een vorst die komen
zal, zal de stad en het
heiligdom te gronde
richten, maar zijn einde
zal zijn in de
overstroming; en tot
het einde toe zal er
strijd zijn:
verwoestingen waartoe
vast besloten is.

F

12 En de tien horens,
die gij zaagt, zijn tien
koningen, die nog geen
koningschap hebben
ontvangen, maar een
uur ontvangen zij macht
als koningen met het
beest. (d.i. het beest uit
Openbaring 13:11-18}.

11 En van de tijd
af dat het dagelijks
offer wordt
gestaakt en een
gruwel wordt
opgericht, die
verwoesting
brengt, zijn het
duizend
tweehonderd en
negentig dagen;
welzalig hij die
blijft verwachten
en duizend
driehonderd en
vijfendertig dagen
bereikt.

15 Wanneer gij
dan de gruwel der
verwoesting,
waarvan door de
profeet Daniel
gesproken is, op
de heilige plaats
ziet staan (wie het
leest, geve er acht
op) laten dan wie
in Judea zijn,
vluchten naar de
bergen (enz)
21 Want er zal
dan een grote
verdrukking
zijn.....

7b Een tijd, tijden
en een halve tijd;
en wanneer en
wanneer er een
einde komt aan
het verbrijzelen
van de macht van
het heilige volk,
dan zullen deze
dingen voleindigd
zijn.

25b en de heiligen
des Allerhoogsten
te gronde richten;
hij zal er op uit zijn
tijden en wet te
veranderen, en zij
zullen in zijn
macht gegeven
worden voor een
tijd en tijden en
een halve tijd;

27b en op een vleugel
van gruwelen zal een
verwoester komen en
wel tot aan de
voleinding toe.

G

2 Thess. 2

26 ... en het volk van
een vorst die komen
zal, zal de stad en het
heiligdom te gronde
richten

D

E

Daniël 9

32 En
degenen die
zich misgaan
tegen het
verbond, zal
hij door
vleierijen tot
afval
bewegen,
maar het volk
dat zijn God
kent, zal sterk
zijn en daden
doen.

1. Met betrekking tot de
komst van onze Here
Jezus Christus én onze
vereniging met Hem....
3. Laat niemand u
misleiden.... want eerst
moet de afval komen
en de mens der
wetteloosheid, de zoon
des verderfs, de
tegenstander, 4 die zich
verheft tegen al wat
God is of voorwerp van
verering heet, zodat hij
zich in de tempel Gods
zet, om aan zich te
laten zien dat hij een
god is.

6. En (het beest)
opende zijn mond tot
lastering tegen God,
om zijn naam te
lasteren en zijn tent en
hen die in de hemel
wonen.
4. en zij aanbaden de
draak omdat hij aan het
beest de macht
gegeven had.

5 En hem werd een
mond gegeven, die
grote woorden en
godslasteringen
spreekt; en hem werd
macht gegeven dit
tweeënveertig
maanden lang te doen.
7. En hem werd
gegeven om tegen de
heiligen oorlog te
voeren en hen te
overwinnen.

13. Dezen (koningen)
zijn één van zin en
geven hun kracht en
macht aan het beest.
(Opb.13:11-18)

