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De Profeet Daniël 
Tweegesprek tussen Gert van de Weerd en Henk Schouten  

 

Aflevering 8: Daniël, hoofdstuk 7 
Bijbelvertaling uit: Weerd, De Profeet Daniël 

 

 

Precieze Voorzeggende Profetie 

Daniël 7 is een aansprekende voorbeeld van voorzeggende profetie. Het spreekt over het lot van de 
wereldrijken van de mens, voor zover die met Israël te maken hebben. Dat zijn het Babylonische, 
Perzische, Griekse en Romeinse wereldrijk. Als we de grondtekst vrij laten ‘spreken’, levert Daniël 7 
een sterk theologisch fundament voor hen die De Grote Verdrukking en het Messiaanse Rijk 
verwachten. De koppeling van Daniël met Mattheüs 24-25, met Thessalonicenzen en Openbaring valt 
niet te negeren en daar vinden we gegevens die het beeld over de Eindtijd completeren.  

Het visioen van Daniël 7 bestrijkt een periode vanaf koning Nebukadnezar tot aan de stichting van 
het Messiaanse Rijk. Die tijdlijn loopt parallel aan het visioen van het gouden beeld uit Daniël 2. In 
die tijdlijn zit een onderbreking. Die ontstaat als de Joodse staat door de Romeinen vernietigd wordt 
en het volk Israël van het wereldtoneel verdwijnt. De draad wordt weer opgepakt als Joden naar 
Israël terug keren en de Joodse staat wordt gesticht. De vervulling van de profetie is in onze tijd weer 
begonnen. Wij zijn nu op weg naar De Grote Verdrukking, de wederkomst van Christus en de 
stichting van het Messiaanse Rijk. 

 

Daniël 7:1-6  

1  In het eerste jaar van Belsazar, de koning van Babel, had Daniël op zijn bed een droom en 
kreeg hij visioenen voor ogen.  Toen schreef hij de droom op. De kern van de zaken omschreef  hij 
als volgt: 

2  Daniël nam het woord en zei: 's Nachts in mijn visioen keek ik toe, en zie, de vier winden 
van de hemel zweepten de grote zee op, 

3  en vier grote dieren stegen op uit de zee, die van elkaar verschilden. 

4  Het eerste was als een leeuw, met vleugels van een arend. Ik keek toe totdat zijn vleugels 
uitgerukt werden. Het werd van de aarde opgeheven, het werd als een mens op zijn voeten gezet 
en het werd een mensenhart gegeven. 

5  En zie, een ander dier, het tweede, leek op een beer. Het richtte zich op naar één kant. Het 
had drie ribben in zijn muil, tussen zijn tanden. Men zei het volgende tegen het dier: Sta op, eet 
veel vlees. 

6  Daarna keek ik, en zie, er was nog een ander dier, als een luipaard. Het had vier 
vogelvleugels op zijn rug en het dier had vier koppen. En het werd heerschappij gegeven. 
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Het eerste dier: Een gevleugelde Leeuw (vers 4)  

De gevleugelde leeuw (vers 4) is het Babylon onder koning Nebukadnezar, die Jeruzalem verwoeste 
en de Joden in ballingschap voerde. Dat was de vervulling van de profetie in Deuteronomium 28:49 

De Here zal tegen u doen aanrukken een volk, dat van verre komt, van het einde der aarde, zoals 
een arend aanzweeft. 

De gevleugelde leeuw was een bekend beeld in Babel. Ze stonden bij de toegangen van de paleizen. 

Over vers 4b is geen duidelijkheid. Sommigen zien er de waanzin van koning Nebukadnezar in. 

 

Het tweede dier: Een Beer (vers 5) 

Dit tweede wereldrijk wordt met de beer heel raak getypeerd. Het Medisch-Perzische rijk bracht  

namelijk gigantische legers op de been, die als een onstuitbare stoomwals de tegenstander 
verpletterde.  

De beer was, na de leeuw, het meest formidabele dier dat men in het Midden-Oosten kende. 
Eigenlijk  

even sterk als de leeuw, echter minder koninklijk van aard. Dat beeld  past uitstekend bij de 
kenmerken van het Medisch-Perzische rijk. Dat was groot en sterk, maar miste de glorie van het 
Babylonische rijk. 

 

Het derde dier: Een Luipaard (vers 6a) 

De luipaard kenmerkt zich door z’n enorme snelheid bij het achtervolgen van een prooi. Dit dier is 
nog sneller, want het heeft tevens vier vogelvleugels op zijn rug. Dat beeld is bij uitstek van 
toepassing op het Griekse rijk, dat in verbazend korte tijd een enorm wereldrijk veroverde. De 
opkomst van het Griekse rijk onder Alexander de Grote is het verhaal van een Blitzkrieg, zoals er 
nooit eerder was geweest. In ruim tien jaar veroverde hij een rijk dat nog groter was dan het 
Medisch-Perzische rijk. Het besloeg een gebied dat zich uitstrekte vanaf India in het oosten, de 
Kaukasus in het Noorden, Griekenland en delen van Italië in het westen en Egypte in het zuiden. 

 

Een  Luipaard met vier koppen (vers 6b)  

het dier had vier koppen. En het werd heerschappij gegeven. 

Alexander de Grote stierf op jonge leeftijd. Hij had zeer veel gebied veroverd, maar heerschappij 
voerde hij er nog niet over. De plaatselijke generaal was in feite de machthebber.  Pas na jaren van 
oorlogen, na de slag bij Ipsus (301 v. Chr.), ontstond een bestendige situatie. Het oorspronkelijke 
wereldrijk van Alexander de Grote was toen onder vier generaals opgedeeld. Aan die vier koppen 
(dus de vier generaals), die allen eigen koninkrijken stichtten, werd heerschappij gegeven. Twee 
daarvan, het rijk der Seleuciden en dat der Ptolemaeën, kwamen tot grote bloei. 
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Daniël 7:6-8 

6  Daarna keek ik, en zie, er was nog een ander dier, als een luipaard. Het had vier 
vogelvleugels op zijn rug en het dier had vier koppen. En het werd heerschappij gegeven. 

7  Daarna keek ik toe in de nachtvisioenen, en zie, het vierde dier was schrikwekkend, 
gruwelijk, en uitzonderlijk sterk. Het had grote ijzeren tanden. Het at en verbrijzelde, en de rest 
vertrapte het met zijn poten. Het verschilde van al de dieren die ervóór geweest waren. En het had 
tien horens. 

8  Terwijl ik op de horens bleef letten, zie, een andere, kleine, horen rees daartussen op. Drie 
van de eerdere horens werden voor hem uitgerukt. En zie, in die horen waren ogen als mensenogen 
en een mond vol grootspraak. 

 

Het vierde dier: Wreed en zeer sterk 

Met het vierde beest zijn we bij het Romeinse rijk aangeland. In Daniël 2:40 staat:  

En het vierde koninkrijk zal sterk zijn als ijzer, want het ijzer verbrijzelt en vergruist alles. Juist zoals 
het ijzer alles verplettert, zo verbrijzelt en verplettert dit koninkrijk alles. 

Het vierde wereldrijk onderscheidt zich dus door z’n meedogenloze hardheid van de voorgaande.  

Het Romeinse rijk begon z’n expansie nadat het de Eerste Punische Oorlog gewonnen had en in 241 
v. Chr. Sicilië bezette. In tegenstelling tot de voorgaande rijken, expandeerde Rome langzaam. Pas in 
117 na Chr. bereikte Rome het toppunt van haar macht, 358 jaar na de bezetting van Sicilië.  

Het Romeinse rijk kenmerkte zich door z’n ongehoorde wreedheid en z’n militair genie. Alexander de 
Grote, maar ook de Meden en Perzen ‘absorbeerden’ de volken die onderworpen werden. Deze 
werden vervolgens onderdeel van het wereldrijk, maar behielden toch hun eigen identiteit. De 
Romeinen kenden maar twee soorten volkeren. Vazallen (die totaal werden onderworpen aan Rome) 
en vijanden. Elk land dat Rome veroverde werd als staatkundige eenheid grondig vernietigd, waarbij 
ontelbare slachtoffers vielen en honderdduizenden in slavernij werden gebracht. Elke rivaal diende 
volkomen gebroken te worden. De woorden: Carthago delenda est, dat is: Carthago zal verwoest 
worden, zijn kenmerkend voor de vasthoudendheid van Rome om elke potentiële vijand definitief uit 
te roeien. 

 

De Tien Horens (vers 7c en 8a) 

Met vers 7c doet de profetie een grote stap naar de toekomst. De geschiedenis leert, dat het 
Romeinse Rijk onderging. De Bijbel spreekt dat tegen. Wel spreekt Daniël 2 van een tijdelijke 
verzwakking. Dat zijn de benen van ijzer en leem = Een beeld, dat de verandering van de macht van 
de Romeinse staat in die van de Roomse en Ort hodoxe kerk kenmerkt. Want in de Eindtijd herleeft 
de macht van Rome. In Daniël 2 wordt dat getypeerd door de voeten met tien tenen van het gouden 
beeld. Hier zijn dat tien horens. In beide gevallen vertegenwoordigen zij tien koningen. Uit één van 
die tien koninkrijken ontstaat een nieuwe macht, in vers 8 kleine horen genoemd. Deze dood drie 
van de tien koningen en wordt machtig. Die kleine horen is de Antichrist. Van hem wordt gezegd 
(vers 8b):  
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En zie, in die horen waren ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak.  

Ook Openbaring 13:5 spreekt over de Antichrist:  

En het werd een mond gegeven om grote woorden en godslasteringen te spreken, en het werd macht 
gegeven om dit tweeënveertig maanden lang te doen.  

En 2 Thessalonicenzen 2:3 en 4 getuigt van:  

de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, de tegenstander, die zich ook verheft boven 
al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en 
zichzelf als God voordoet. 

 

Daniël 7:9-14 

9  Ik keek toe totdat er tronen werden geplaatst, en de Oude van dagen Zich neerzette. Zijn 
gewaad was wit als de sneeuw en het haar van Zijn hoofd als zuivere wol. Zijn troon waren 
vuurvlammen en de wielen ervan waren laaiend vuur. 

10  Een rivier van vuur stroomde en ging voor Zijn aangezicht uit. Duizendmaal duizenden 
dienden Hem en tienduizendmaal tienduizenden stonden voor Zijn aangezicht. Het gerechtshof 
hield zittingen de boeken werden geopend. 

11  Toen keek ik, vanwege het geluid van de grote woorden die de horen sprak. Ik keek toe 
totdat het dier gedood werd en zijn lichaam vernietigd werd, en aan het laaiend vuur werd 
prijsgegeven. 

12  Ook de rest van de dieren ontnam men hun heerschappij, want verlenging van het leven 
was hun gegeven tot een bepaald tijdstip en een bepaalde tijd.  

13  Ik keek toe in de nachtvisioenen, en zie, er kwam met de wolken van de hemel Iemand als 
een Mensenzoon. Hij kwam tot de Oude van dagen en men deed Hem voor Zijn aangezicht naderbij 
komen. 

14  Hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap, en alle volken, natiën en talen 
moesten Hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die Hem niet ontnomen zal 
worden, en Zijn koningschap zal niet te gronde gaan. 

In vers 9 wordt ons een blik in de hemel gegund. Er worden tronen opgesteld. De persoon, die plaats 
neemt omschrijft de HSV-vertaling als: de Oude van Dagen. Dat kan beter, want de grondtekst 
spreekt van Hij die de dagen of tijdperken verduurt en dat is God zelf. Daarnaast zijn de Zeven 
Geesten, die voor zijn troon zijn aanwezig. Dat zijn zeven aartsengelen. De tekst beschrijft een 
majesteitelijk gebeuren. Dan zegt vers 10c: Het gerechtshof hield zitting en de boeken werden 
geopend. Er worden drie boeken geopend: 1. Het boek des levens. Hierin staan alle mensen 
geschreven die ooit geleefd hebben en nog geboren zullen worden. Dit boek bevat een verslag van 
alles, wat zij gedaan hebben gedurende hun leven op aarde. 2. Het gedenkboek van hen die de Here 
vrezen. Dat bevat de namen van alle gelovigen, uitgezonderd de leden van de Gemeente van 
Christus. 3. Het boek des levens van het Lam. Daarin zijn allen opgetekend die tot de Gemeente van 
Christus behoren. 
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Daniël 7:11  

Toen keek ik, vanwege het geluid van de grote woorden die de horen sprak. Ik keek toe totdat het 
dier gedood werd en zijn lichaam vernietigd werd, en aan het laaiend vuur werd prijsgegeven. 

De horen is stelt de Antichrist voor en die wordt gedood. Openbaring 19:20 spreekt daarover:  

Het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet, die in zijn tegenwoordigheid de tekenen 
gedaan had, waardoor hij hen misleid had die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die 
zijn beeld aanbeden hadden. Deze twee werden levend geworpen in de poel van vuur.  

Met deze teksten is duidelijk geworden, dat het Nieuw-Romeinse rijk van de Eindtijd op last van God  

zelf zal worden vernietigd, evenals haar leiders, de Antichrist en de Valse Profeet. 

Daniël 7:12  

Ook de rest van de dieren ontnam men hun heerschappij, want verlenging van het leven was hun 
gegeven tot een bepaald tijdstip en een bepaalde tijd. 

Als gesproken wordt van de rest van de dieren (= wat overblijft), dan ziet dat op de restanten van de 
menselijke heerschappij, na de ineenstorting van het rijk van de Antichrist. Na de ineenstorting van 
het rijk van de Antichrist zal de Messias zijn koningschap het eerst vestigen in Jeruzalem, zijn 
toekomstige hoofdstad. Vervolgens zal Hij zijn macht over de gehele wereld uitbreiden. Aan de 
resterende delen van het rijk van de antichrist, wordt nog een beperkte tijd uitstel gegeven. Een 
beperkte tijd? ... natuurlijk, want na de nederlaag van de antichrist zal de Messiaskoning wel enige 
tijd nodig hebben om zijn macht over de gehele aarde te vestigen. Daar zullen een aantal maanden 
overheen gaan. 

 

Daniël 7:13 

Ik keek toe in de nachtvisioenen, en zie, er kwam met de wolken van de hemel Iemand als een 
Mensenzoon. Hij kwam tot de Oude van dagen ( beter: Hij die de tijdperken verduurt) en men deed 
Hem voor Zijn aangezicht naderbij komen. 

Er gebeurt iets nieuws. De Mensenzoon – dat is de verheerlijkte Jezus Christus – treed nader tot zijn 
Vader; tot God.  

 

Daniël 7:14  

Hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap, en alle volken, natiën en talen moesten Hem 
vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die Hem niet ontnomen zal worden, en Zijn 
koningschap zal niet te gronde gaan. 

We zijn hier getuige van een groot moment in de heilsgeschiedenis. Jezus ontvangt Zijn koninkrijk 
(het Messiaanse rijk) van zijn Vader en tevens de heerschappij over geheel de aarde. Deze profetie is 
de vervulling van de belofte uit Mattheüs 28:18 Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. 
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Daniël 7:15 en 16 

15 Ik, Daniël, was tot in het diepst van mijn geest geraakt en de visioenen die mij voor ogen 
kwamen,  verschrikten mij. 16 Ik kwam in de nabijheid van een van hen die daar stonden, en vroeg 
hem naar de juiste betekenis van dit alles. Hij vertelde die mij en liet mij de uitleg van deze zaken 
weten: 

Daniël begrijpt de strekking van wat hij gezien en gehoord heeft en dat besef brengt hem totaal uit 
z’n evenwicht. Hij vraagt vervolgens aan een aartsengel, wat de reden voor dit alles is. De engel 
vertelt hem dat en legt tevens nog eens uit wat al die dieren en symbolen voorstellen. 

 

Daniël 7:17-18 

17 Die grote dieren, die vier in getal zijn, zijn vier koningen, die uit de aarde zullen opstaan. 

Dat klinkt als: Het zijn maar koningen die uit de aarde voortkomen; niet uit de hemel. Hij gaat verder: 

18 De heiligen van de Allerhoogste zullen echter het koningschap ontvangen. Zij zullen het  

koningschap in bezit nemen tot in eeuwigheid, ja, tot in der eeuwen eeuwigheid. 

Met de heiligen van de Allerhoogste bedoelt Daniël het bekeerde deel van het volk Israël. Hen wordt 
het koningschap onder de Messias toegezegd. Het Duizendjarig Rijk. 

 

Daniël 7:19-22 

19 Toen wilde ik de ware betekenis weten van het vierde dier, dat verschilde van al de andere – 
uitzonderlijk schrikwekkend, zijn tanden waren van ijzer, zijn klauwen van brons, het at, 
verbrijzelde en de rest vertrapte het met zijn poten – 20 en van de tien horens die op zijn kop zaten 
en van die andere, die oprees en waarvoor er drie afgevallen waren, namelijk die horen die ogen 
had en een mond vol grootspraak en waarvan de verschijning groter was dan die van zijn 
metgezellen. 

21 Ik had namelijk toegekeken en gezien dat die horen oorlog voerde tegen de heiligen en dat hij 
hen overwon, 22 totdat de Oude van dagen kwam, de heiligen van de Allerhoogste recht verschaft 
werd en het tijdstip was bereikt dat de heiligen het koningschap in bezit namen. 

Hoewel Daniël al veel begrijpt, vraagt hij aanvullende uitleg van de profetie. 

 

Daniël 7:23-25 

23 Hij zei het volgende: Het vierde dier zal het vierde koninkrijk op aarde zijn, dat verschillen zal van 
al de andere koninkrijken. Het zal heel de aarde verslinden, het zal haar vertrappen en haar 
verbrijzelen. 24 En de tien horens duiden aan dat uit dat koninkrijk tien koningen zullen opstaan, en 
na hen zal een ander opstaan. Die zal verschillen van die er eerder geweest waren. Drie koningen 
zal hij vernederen. 25 Woorden tegen de Allerhoogste zal hij spreken, de heiligen van de 
Allerhoogste zal hij te gronde richten. Hij zal erop uit zijn bepaalde tijden en de wet te veranderen, 
en zij zullen in zijn hand worden overgegeven voor een tijd, tijden en een halve tijd. 
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We weten reeds dat het vierde rijk in z’n eindfase een statenbond van tien koningen omvat. Daarvan 
worden er drie geëlimineerd, als de elfde horen (koning) de macht grijpt. Zoals we reeds gesteld 
hebben en later nogmaals zullen aantonen is deze elfde koning de antichrist, die, volgens vers 23, de 
gehele aarde zal verslinden en haar vertrappen en verwoesten. De macht van de antichrist zal dus 
niet beperkt blijven tot de koninkrijken van de tien koningen, maar uiteindelijk de gehele aarde 
omspannen (Daniël 7:23). Het karakter van de Antichrist, als werktuig van satan, wordt heel duidelijk 
in vers 25 geschilderd. Zijn doel is de Allerhoogste God te lasteren en zijn heiligen te doden. Hij zal 
zich aan geen enkele Goddelijke wet houden en proberen de gestelde tijden te veranderen. 

 

Wie zijn dat: de heiligen? 

Dat zijn die Joden die God trouw blijven. Zij zullen weigeren de Antichrist te aanbidden.  

 

Maar, wie of wat moet zij dan aanbidden? 

Wel, als de Gemeente van Christus in de hemel is opgenomen, zal de Antichrist de macht in de 
wereld naar zich toetrekken. Hij zal een verbond aangaan met de Joodse staat. Na drieënhalf jaar zal 
hij een beeld oprichten, dat aanbeden zal moeten worden. Openbaring 13: 13-15 spreekt erover: 

13 En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel laat neerkomen op de aarde, voor de 
ogen van de mensen. 14 En het misleidt hen die op de aarde wonen door middel van de tekenen die 
het gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tegen hen die op de aarde wonen, 
dat zij een beeld moeten maken voor het beest dat de wond van het zwaard had en weer levend 
werd. 

15 En hem werd macht gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest, opdat het beeld 
van het beest zelfs zou spreken, en zou maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden 
aanbidden, gedood zouden worden. 

 

Daniël 7:25-27 

26 Daarna zal het gerechtshof zitting houden: men zal hem zijn heerschappij ontnemen, hem  

verdelgen en volledig vernietigen. 27 Maar het koningschap en de heerschappij en de grootheid van 
de koninkrijken onder heel de hemel zullen gegeven worden aan het volk van de heiligen van de 
Allerhoogste. Zijn koninkrijk zal een eeuwig koninkrijk zijn, en alles wat heerschappij heeft, zal Hem 
eren en gehoorzamen. Heiligen = heilig enkelvoud. 

Het gerechtshof in de hemel besluit om de Antichrist zijn heerschappij te ontnemen en hem te 
doden. Daarmee komt er een einde aan De Grote Verdrukking. 2 Thessalonicenzen 2:8 spreekt 
erover: 

Dan zal de wetteloze zich openbaren, dien de Here zal doden door de adem zijns monds en 
machteloos zal maken door zijn verschijning, als Hij komt.  
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En Jesaja 11:6  

maar Hij zal de aarde slaan met de roede zijns monds en met de adem zijner lippen de goddeloze 
doden. 

Het is de verheerlijkte Jezus, die de Antichrist met een machtswoord doodt: de adem van Zijn stem. 

 

Daniël 7:28 

 Hier is het einde van deze woorden. Wat mij, Daniël, betreft – mijn gedachten verschrikten 
mij zeer, en mijn gelaatskleur veranderde. Deze woorden bewaarde ik echter in mijn hart 


