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                         OVERZICHT  VAN DE PROFETIE VAN DANIÉL 
 

                                         Uit: www.trustingthelord.com 

 

              Alle teksten komen uit de Statenvertaling van 1977 of eerdere uitgaven. 

 

God heeft een profetisch doel met deze aarde. Er zijn mensen in de Bijbel die een aardse 

erfenis hebben. Maar er zijn eveneens mensen in de Bijbel met een hemelse erfenis. Het is een 

enorme fout om de leer, die behoort tot de ene groep, te verwarren en te MENGEN met de 

leer van de andere groep. Ons wordt gezegd, in 2Tim.2:15, om het woord der waarheid recht 

te snijden. Door Paulus komen we er achter dat God een bedoeling heeft met de Hemel. Maar 

gedurende het Oude Testament was er niets bekend van Gods bedoeling met de hemel of het 

hemelse volk van God. Dat was een verborgenheid die alleen is bekend gemaakt aan de 

Apostel Paulus. Zoals in: 

 

“Kol.1:25: Welker dienaar ik geworden ben, naar de bedeling van God, die mij gegeven is 

aan u, om te vervullen het Woord Gods; 

 

Om het Woord van God te vervullen betekent letterlijk het aanvullen of het compleet maken. 

Paulus vervulde het Woord van God in het schrijven van zijn 13 boeken, Romeinen tot en met 

Filemon. Zonder de aan Paulus gegeven openbaringen zou er een groot gat zijn, er zou dan 

helemaal geen informatie zijn voor de gemeente, het lichaam van Christus, en er zou geen 

openbaring der verborgenheid zijn. 

 

“Kol.1:26: Namelijk de verborgenheid, die verborgen is geweest van alle eeuwen en van alle 

geslachten, maar nu geopenbaard is aan Zijn heiligen; 

 

Het allereerste vers in de Bijbel zegt ons dat God twee plaatsen heeft geschapen….hemel en 

aarde. Hij heeft een bedoeling met beide plaatsen. De profetie in het boek Daniël betreft de 

aarde. In Genesis gaan we, vanaf Adam naar Noach, en verder naar Abraham. God roept 

Abraham in Genesis 12. Van Genesis 12 tot aan het einde van Handelingen 12 (de bediening 

van Petrus) is de focus van God op de nakomelingen van Abraham. Abraham was een 

Hebreeër. Hij was een nakomeling van Heber die een nakomeling was van Sem. Het 

woordenboek van Strong zegt dat de naam “Hebreeër” op “doortocht” duidt, of 

“pelgrimstocht”, of “komen van de overkant van de rivier de Eufraat”. En dat is precies waar 

Abraham was toen God hem riep. Jozua noemt het DE ANDERE ZIJDE van de vloed. (Dit 

verwijst niet naar de vloed van Noach maar naar de vaak voorkomende overstromingen van 

de rivier de Eufraat).  

 

“Jozua 24:2: Toen zeide Jozua tot het ganse volk: Alzo zegt de HEERE, de God Israels: Over 

gene zijde der rivier hebben uw vaders van ouds gewoond, namelijk Terah, de vader van 

Abraham, en de vader van Nahor; en zij hebben andere goden gediend. 

 

“Jozua 24:3: Toen nam Ik uw vader Abraham van gene zijde der rivier, en deed hem 

wandelen door het ganse land Kanaan; Ik vermeerderde ook zijn zaad en gaf hem Izak. 

 

Abraham kwam uit Ur der Chaldeeën toen God hem riep om te komen naar het land Kanaän. 

God beloofde Abraham vele dingen. Waaronder de belofte dat zijn zaad zeer zou worden 

vermenigvuldigd, als de sterren des hemels. Toen God dat aan Abraham had gezegd, zegt de 

Bijbel “En hij geloofde in den HEERE”.  Dat wil zeggen dat Abraham God geloofde op Zijn 
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woord en daarom wordt er gezegd: “en Hij rekende het hem tot gerechtigheid”. (Gen.15:6). 

Door de gehele Bijbel komen de mensen recht voor God te staan door geloof. Alle redding in 

de Bijbel is door geloof. Echter, NIET ALLE redding is UIT GENADE door geloof. 

Bijvoorbeeld, VOND Noach genade in de ogen van de Heer. Maar dat is niet het geval wat 

ons aangaat. Ons is genade gegeven. (Ef.4:7). Alleen in de bedeling der genade, deze huidige 

eeuw, worden mensen gered alleen uit genade door het geloof. Titus 2:11 zegt dat de “de 

zaligmakende genade Gods” aan alle mensen is verschenen. Voorheen was dat niet het geval. 

 

Maar terug in Genesis had God aan Abraham gezegd dat IN IZAK zal uw zaad genoemd 

worden. (Gen.21:12). Met andere woorden, alle beloften van God aan Abraham zijn in 

Christus. Izak was het beloofde ZAAD van Abraham en dat was een type van Christus, zijnde 

het KIND der BELOFTE. Paulus verwijst daarnaar in de brief aan de Galaten: 

 

“Gal.4:28: Maar wij, broeders, zijn kinderen der belofte, als Izak was. 

 

Het is natuurlijk zo dat de Galaten een ander soort mensen waren dan, laten we zeggen, de 

Efeziërs want God deed nimmer beloften aan de Efeziërs. Ze waren VREEMDELINGEN 

voor wat betreft de beloften. (Ef.2:12). Ze waren precies als u en ik. Daarom is het zo 

belangrijk om de speciale dingen te onderkennen die Paulus schrijft in de brief aan de 

Efeziërs. Er wordt in de brief aan de Efeziërs een verborgenheid geopenbaard dat van 

toepassing is op de redding van mensen die vandaag de dag leven, en die verborgenheid staat 

los van de andere verborgenheden waar Paulus over schrijft. 

 

Maar Abraham verwekte Izak en Izak verwekte Jacob. Jacob had twaalf zonen en zijn naam 

werd veranderd in Israël. Zijn nakomelingen werden de twaalf stammen van Israël. In het 

Nieuwe Testament schreef Jacobus aan die mensen: 

 

“Jac.1:1: Jakobus, een dienstknecht van God en van den Heere Jezus Christus; aan de twaalf 

stammen, die in de verstrooiing zijn: zaligheid. 

 

Petrus en Johannes schreven eveneens aan hen. Petrus verwijst naar hen als vreemdelingen 

die verstrooid waren in 1Petrus 1:1. Hij zegt dat ze “onder de heidenen” waren in 1Petrus 

2:12. Maar Johannes zegt dat ze voor Zijn Naam zijn uitgegaan “niets nemende van de 

heidenen”. (3Joh.vers 7). Tijdens zijn aardse bediening was Jezus Christus een dienaar der 

besnijdenis volgens Rom.15:8. De besnijdenis is een verwijzing naar Israël. De Heer 

onderwees 12 mannen om apostelen te zijn van de besnijdenis om het evangelie der 

besnedenen te prediken, zie Gal.2:7-9. 

 

De twaalf stammen waren niet ALTIJD in de verstrooiïng. Nadat Mozes hen uit Egypte had 

geleid en Jozua hen had geleid in het beloofde land hadden ze in eerste instantie Richteren en 

daarna Koningen. Eerst was er Saul, toen David en daarna Salomo. Zij waren de Koningen 

van het verenigd Koninkrijk. Geheel Israël was daar in het “beloofde land”.  

 

Na de dood van Salomo werd het Koninkrijk gesplitst. Tien van de stammen werden bekend 

als Israël en twee stammen werden bekend als Juda. Israël werd gevankelijk weggevoerd naar 

Assyrië en enige tijd later werd Juda gevankelijk weggevoerd naar Babel. Na ZEVENTIG 

JAAR keerde Juda, na hun gevangenschap, terug in het land Israël en met hen keerde ook een 

niet onbeduidende vertegenwoordiging van de twaalf stammen terug. Vanaf de tijd van het 

boek Esther zijn ze bekend onder de naam Joden. Petrus was een Jood. Ze waren Hebreeërs, 

Joden en Israëlieten. Maar in het algemeen wordt in de Bijbel naar hen verwezen als Joden. 
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Speciaal in het Nieuwe Testament. Ten tijde van Daniël was het volk vervallen in de afgoderij 

van de hen omringende volken en werden ze gevankelijk weggevoerd. Zie: 

“2Kron.36:15: En de HEERE, de God hunner vaderen, zond tot hen, door de hand Zijner 

boden, vroeg op zijnde, om die te zenden; want Hij verschoonde Zijn volk en Zijn woning. 

 

“2Kron.36:16: Maar zij spotten met de boden Gods, en verachtten Zijn woorden; zij 

verleidden zichzelven tegen Zijn profeten; totdat de grimmigheid des HEEREN tegen Zijn volk 

opging, dat er geen helen aan was. 

 

“2Kron.36:17: Want Hij deed tegen hen opkomen den koning der Chaldeen, die hun 

jongelingen met het zwaard in het huis huns heiligdoms doodde, en hij verschoonde de 

jongelingen niet, noch de maagden, de ouden noch de stokouden; Hij gaf hen allen in zijn 

hand. 

 

“2Kron.36:18: En alle vaten van het huis Gods, de grote en de kleine, en de schatten van het 

huis des HEEREN, en de schatten des konings en zijner vorsten, dit alles voerde hij naar 

Babel. 

 

De volken van Assyrië en Babel waren altijd beducht om Israël in te nemen maar God hield 

hen tegen totdat, zoals het vers zegt, “er geen helen aan was”. (vers 16). Jeremia profeteerde 

ook zo: 

 

“Jer.25:11: En dit ganse land zal worden tot een woestheid, tot een ontzetting; en deze volken 

zullen den koning van Babel dienen zeventig jaren. 

 

En zo zijn de TIJDEN DER HEIDENEN begonnen waar Christus naar verwees: 

 

“Lukas 21:24: En zij zullen vallen door de scherpte des zwaards, en gevankelijk weggevoerd 

worden onder alle volken; en Jeruzalem zal van de heidenen vertreden worden, totdat de 

tijden der heidenen vervuld zullen zijn 

 

De “tijden der Heidenen” moeten niet worden verward met de “volheid der Heidenen” 

waarover Paulus spreekt in Rom.11:25: 

 

“Rom.11:25: Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij (opdat gij niet 

wijs zijt, bij uzelven), dat de verharding voor een deel over Israel gekomen is, totdat de 

volheid der heidenen zal ingegaan zijn. 

 

Als Paulus verwijst naar de volheid der Heidenen verwijst hij naar de Heidenen die vandaag 

de dag, na de val van Israël in het boek Handelingen, worden gered. Het was door de val van 

Israël dat de zaligheid, uit genade en door het geloof, tot de Heidenen is gekomen in deze 

eeuw. Maar deze “volheid der Heidenen’ is niet hetzelfde als “de tijden der Heidenen”. De 

tijden der Heidenen zijn begonnen toen Israël zijn politieke preëminentie verloor hetgeen zo 

zal blijven tot en met de verdrukking waarop de profetie van Daniël betrekking heeft. Let op 

wat Johannes zegt in het boek Openbaring: 

 

“Op.11:1: En mij werd een rietstok gegeven, een meet roede gelijk; en de engel stond en 

zeide: Sta op, en meet den tempel Gods en het altaar, en degenen, die daarin aanbidden. 
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“Op.11:2: En laat het voorhof uit, dat van buiten den tempel is, en meet dat niet, want het is 

den heidenen gegeven; en zij zullen de heilige stad vertreden twee en veertig maanden. 

 

De “tijden der Heidenen” gaan dus door tot in de tijd van de verdrukking. 

 

Ten tijde van de Babylonische gevangenschap verloor Israël zijn politieke macht. God had het 

volk zowel politiek als geestelijk verhoogd maar vanaf die tijd hebben ze hun politieke macht 

nimmer herkregen….en er zou een tijd komen….in het boek Handelingen dat ze ook hun 

geestelijk voordeel verloren. Paulus verwijst naar dat voordeel in Romeinen 3:1-2, ten tijde 

van Handelingen twintig (de tijd dat de brief aan de Romeinen is geschreven). Ten tijde dat 

Paulus een gevangene is te Rome was Israël verworpen…maar niet voor altijd. Hosea heeft 

over deze tijd geprofeteerd: 

 

“Hosea 1:9: En Hij zeide: Noem zijn naam Lo-ammi; want gijlieden zijt Mijn volk niet, zo zal 

Ik ook de uwe niet zijn. 

 

Het woord “Ammi” betekent “mijn volk” maar wanneer het voorzetsel “Lo” wort toegevoegd 

aan het woord dan wordt het “niet mijn volk”. Deze tijdsperiode waarin God Israël niet erkent 

als Zijn volk is begonnen toen Israël verworpen werd, verstrooid onder de volken, en het 

Romeinse leger kwam en de stad Jeruzalem en de tempel in de stad vernietigde. Bijbels wordt 

naar deze “Lo-ammi” periode verwezen als “na Handelingen 28”. Er is dus geen vastgestelde 

hoeveelheid tijd tussen Hosea 1:9 en Hosea 1:10. Tot nu toe duurt deze periode, vanaf 70 na 

Christus, de tijd van vernietiging, meer dan 1900 jaar. Maar Hosea zegt duidelijk dat Israël 

weer bijeen gebracht zal worden en weer zal verrijzen: 

 

“Hosea 1:10: Nochtans zal het getal der kinderen Israels zijn als het zand der zee, dat niet 

gemeten noch geteld kan worden; en het zal geschieden dat ter plaatse, waar tot hen gezegd 

zal zijn: Gijlieden zijt Mijn volk niet; tot hen gezegd zal worden: Gij zijt kinderen des 

levenden Gods. 

 

“Hosea 1:11: En de kinderen van Juda, en de kinderen Israels zullen samenvergaderd 

worden, en zich een enig hoofd stellen, en uit het land optrekken; want de dag van Jizreel zal 

groot zijn. 

 

Er is vandaag de dag geen enkele indicatie dat deze profetie is vervuld, werd vervuld of wordt 

vervuld. Dus de vervulling zal plaats vinden op een toekomstige dag. In de dagen waarin wij 

nu leven is er, naar de leer die aan Paulus is toebetrouwd, geen verschil tussen Joden en 

Heidenen en er is geen enkele voorkeur voor welk volk dan ook. Vandaag de dag wil God: 

“1Tim.2:4: …..dat alle mensen zalig worden, en tot kennis der waarheid komen”. Vandaag de 

dag is: “Titus 2:11 ……de zaligmakende genade Gods verschenen aan alle mensen” zonder 

onderscheid of uitsluiting. Het is niet waar dat God Israël heeft hersteld in 1948 of dat God 

met de mensen op Aarde omgaat op basis van verbonden en beloften die Hij heeft gemaakt 

met Israël. Hij ZAL dat doen, maar de tijd van vervulling van oud testamentische profetieën 

die aan Israël toebehoren, zijn nog toekomstig. Profetie predikers maken een ernstige fout 

door te trachten de aandacht van de mensen af te leiden naar de kranten en verslagen op de 

televisie en dit trachten gelijk te stellen met bijbelse profetie.  Israël is “Lo-ammi” ze zijn 

vandaag de dag niet Gods volk.  

 

De zeventigjarige gevangenschap in Babel is eveneens een “Lo-ammi” periode. Merk op dat 

de uitdrukking “de God van Israël” niet wordt gevonden in het boek Daniël. Toen Daniël zijn 
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drie vrienden verzocht om te bidden vroeg hij hen barmhartigheid te vragen aan “de God des 

Hemels” (Dan.2:18-19,37, 44). De spreekwijze “de Heer” komt één keer voor in hoofdstuk 1 

en één keer in hoofdstuk vijf met betrekking tot de vaten van het huis van God, deze vaten 

waren naar Babel gebracht. In Daniël hoofdstuk negen komt de uitdrukking “de Heer” negen 

keer voor, allemaal in relatie tot het gebed van Daniël in dat hoofdstuk. God is “DE HEER”, 

maar het feit dat niet naar Hem wordt verwezen als “de God van Israël” geeft een “uit de 

gratie” of “Lo-ammi” conditie aan. In Ezra, in verband met de wederoprichting, wordt 13 keer 

verwezen naar “de God van Israël”, dit even ter vergelijking. 

 

Wat nu volgt is een eenvoudig overzicht van enige belangrijke dingen in het boek Daniël. Het 

is geen diepgaande studie en er wordt van uitgegaan dat u enige kennis heeft van hetgeen er 

staat geschreven in het boek Daniël. Het eerste visioen van Daniël is in hoofdstuk twee en is 

de uitleg van de droom van de Koning van Babel. In hoofdstuk vijf is er uitleg van het 

“handschrift op de muur”. Dat duidde het einde aan van het heersen van de familie van 

Nebucadnezar en het begin van het heersen van de Meden en de Perzen. Belsazar, de 

(klein)zoon van Nebucadnezar stierf die nacht en het koninkrijk ging over in de handen van 

de Meden en de Perzen, en Darius de Meder nam het koninkrijk over. Echter, het in hoofdstuk 

zeven aangegeven visioen gebeurde in het EERSTE JAAR van Belsazar, koning van Babel. 

Deze beide visioenen waren vóór “het handschrift op de muur”. 

 

Het was in het eerste jaar van Darius de Meder dat het gebed van Daniël, en de verschijning 

van de engel Gabriël, geschiedde. Dat is wat is vastgelegd in Daniël hoofdstuk negen. Later, 

in het derde jaar van Cyrus, koning van PERZIË, ontving Daniël een andere openbaring. Dat 

is het onderwerp van Daniël tien, elf en twaalf. Daniël leerde dat er na koning Cyrus nog drie 

Perzische koningen zouden volgen en daarna het koninkrijk van Griekenland, of Alexander de 

Grote (die wij kennen vanuit de geschiedenis), en “anderen daarnaast”.  

 

Toen Daniël voor het eerst naar Babel ging was hij een jonge man. Als het boek Daniël 

compleet is, is hij een oude man, waarschijnlijk zo’n 85 jaar. Israël is dus in gevangenschap in 

Babel en deze Koning, Nebucadnezar, heeft een droom….maar toen hij wakker werd was de 

droom weg en hij kon zich de droom niet meer herinneren. Hij eiste van de wijze mannen en 

de magiërs en de astrologen niet alleen om de droom te reproduceren maar ook om de droom 

uit te leggen. Ze konden het niet en Nebucadnezar gaf opdracht om ze te doden. Maar Daniël 

stond in die tijd in een goed daglicht bij de Koning en vraagt de Koning om hem enige tijd te 

geven….en hij en zijn metgezellen gaan bidden. En dan, in een nachtelijk visioen, wordt de 

droom, en zijn betekenis, aan Daniël bekend gemaakt. 

 

“Dan.2:31: Gij, o koning! zaagt, en ziet, er was een groot beeld (dit beeld was treffelijk, en 

deszelfs glans was uitnemend), staande tegen u over; en zijn gedaante was schrikkelijk. 

 

“Dan.2:32: Het hoofd van dit beeld was van goed goud; zijn borst en zijn armen van zilver; 

zijn buik en zijn dijen van koper; 

 

“Dan.2:33: Zijn schenkelen van ijzer; zijn voeten eensdeels van ijzer, en eensdeels van leem. 

 

“Dan.2:34: Dit zaagt gij, totdat er een steen afgehouwen werd zonder handen, die sloeg dat 

beeld aan zijn voeten van ijzer en leem, en vermaalde ze. 

 

Dan.2:35: Toen werden te zamen vermaald het ijzer, leem, koper, zilver en goud, en zij 

werden gelijk kaf van de dorsvloeren des zomers, en de wind nam ze weg, en er werd geen 
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plaats voor dezelve gevonden; maar de steen, die het beeld geslagen heeft, werd tot een 

groten berg, alzo dat hij de gehele aarde vervulde. 

 

De heer openbaarde aan Daniël wat de Koning had gedroomd en wat het betekende: 

 

“Dan.2:36: Dit is de droom; zijn uitlegging nu zullen wij voor den koning zeggen. 

 

“Dan.2:37: Gij, o koning! zijt een koning der koningen; want de God des hemels heeft u een 

koninkrijk, macht, en sterkte, en eer gegeven; 

 

“Dan.2:38: En overal, waar mensenkinderen wonen, heeft Hij de beesten des velds en de 

vogelen des hemels in uw hand gegeven; en Hij heeft u gesteld tot een heerser over al dezelve; 

gij zijt dat gouden hoofd. 

 

“Dan.2:39: En na u zal een ander koninkrijk opstaan, lager dan het uwe; daarna een ander, 

het derde koninkrijk van koper, hetwelk heersen zal over de gehele aarde. 

 

“Dan.2:40: En het vierde koninkrijk zal hard zijn, gelijk ijzer; aangezien het ijzer alles 

vermaalt en verzwakt; gelijk nu het ijzer, dat zulks alles verbreekt, alzo zal het vermalen en 

verbreken. 

 

“Dan.2:41: En dat gij gezien hebt de voeten en de tenen, ten dele van pottenbakkersleem, en 

ten dele van ijzer, dat zal een gedeeld koninkrijk zijn, doch daar zal van des ijzers vastigheid 

in zijn, ten welken aanzien gij gezien hebt ijzer vermengd met modderig leem; 

 

“Dan.2:42: En de tenen der voeten, ten dele ijzer, en ten dele leem; dat koninkrijk zal ten dele 

hard zijn, en ten dele broos. 

 

“Dan.2:43: En dat gij gezien hebt ijzer vermengd met modderig leem, zij zullen zich wel door 

menselijk zaad vermengen, maar zij zullen de een aan den ander niet hechten, gelijk als zich 

ijzer met leem niet vermengt. 

 

“Dan.2:44: Doch in de dagen van die koningen zal de God des hemels een Koninkrijk 

verwekken, dat in der eeuwigheid niet zal verstoord worden; en dat Koninkrijk zal aan geen 

ander volk overgelaten worden; het zal al die koninkrijken vermalen, en te niet doen, maar 

zelf zal het in alle eeuwigheid bestaan. 

 

De droom van Nebucadnezar heeft dus te maken met alle koninkrijken der wereld tot aan de 

tweede komst van Jezus Christus. Als de God des hemels een koninkrijk opricht welke alle 

andere koninkrijken zal vermalen dan spreekt het voor zich dat het door God opgerichte 

koninkrijk al die andere koninkrijken zal VERVANGEN. Met andere woorden, het is een 

letterlijk en zichtbaar koninkrijk zoals ook al die anderen waren en, evenals die anderen, is 

ook dit koninkrijk OP de AARDE. Dat is het onderwerp van het zogenaamde “gebed des 

Heeren”: 

 

“Matth.6:10: Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel alzo ook op de 

aarde. 

 

Naast deze droom van de Koning had Daniël zelf verscheidene visioenen en al die visioenen 

waren gerelateerd aan deze droom. Wat er gebeurt in het boek Daniël is PROGRESSIEVE 
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OPENBARING. Met andere woorden ieder visioen versterkt het daaraan voorafgaande 

visioen en voegt meer informatie toe. Zijn visioenen worden in de hoofdstukken 5 tot en met 

12 gevonden. Het was zo overweldigend voor Daniël dat hij er ziek van was: 

“Dan.8:27: Toen werd ik, Daniel, zwak, en was enige dagen krank; daarna stond ik op, en 

deed des konings werk; en ik was ontzet over dit gezicht; maar niemand merkte het. 

 

De openbaringen werden niet gegeven aan de Heidense Koning, maar de openbaringen 

werden aan Daniël gegeven. De reden daarvoor….de openbaringen hadden betrekking op 

Daniël en ZIJN VOLK. Zie wat de engel Daniël vertelde: 

 

“Dan.10:14: Nu ben Ik gekomen, om u te doen verstaan, hetgeen uw volk bejegenen zal in het 

vervolg der dagen, want het gezicht is nog voor vele dagen. 

 

Dus aan wie behoren de visioenen? Het volk van Daniël. Het volk Israël….Joden. Handelt 

God vandaag de dag nog met het volk van Daniël….ALS het volk van Daniël….als het volk 

Israël? Nee, dat doet Hij niet. Hij handelt vandaag de dag met alle mensen op dezelfde 

manier. “Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen”. (Titus 2:11). 

En dat is dus zonder onderscheid. Het maakt vandaag de dag niet uit of u Jood of Heiden bent. 

Dat is zo omdat God op een bepaalde tijd is gestopt met het handelen met Israël als volk, ze 

verloren hun geestelijk voordeel en werden “Lo-ammi” of “niet Gods volk”. Maar zo zal het 

niet altijd blijven. Er is nog een toekomst voor het Israël Gods. De huidige staat Israël is 

gecreëerd door politici in reactie op de Zionistische beweging en is niet het Israël van de 

Bijbel. Het “Israël Gods” bestond in de dagen van Paulus, maar is vandaag de dag niet te zien.  

 

“Gal.6:16: En zovelen als er naar dezen regel zullen wandelen, over dezelve zal zijn vrede en 

barmhartigheid, en over het Israel Gods. 

 

Dus beide, de droom en de visioenen van Daniël, in het boek Daniël, hebben te maken met de 

VIER wereldwijde rijken. Het eerste is Babel en Nebucadnezar is het hoofd van het beeld, het 

eerste Koninkrijk. Het tweede is die van de Meden en de Perzen. Het derde is dat van 

Alexander de Grote en de VIERDE is VERSCHILLEND. Het is anders, dat wil zeggen NIET 

HETZELFDE. Populair onderwijs zegt dat dit heeft te maken met het aloude Romeinse Rijk, 

het herrezen Romeinse rijk, waarin een groot Europees leider op het toneel zal verschijnen en 

de antichrist worden. Daniël leert exact, in de serie visioenen die hij had, wie die wereldwijde 

rijken zijn. Het tweede Koninkrijk wordt duidelijk omschreven als zijnde van de Meden en de 

Perzen. Let op het handschrift op de muur: 

 

“Dan.5:25: Dit nu is het schrift, dat daar getekend is: MENE, MENE, TEKEL, UPHARSIN. 

 

“Dan.5:26: Dit is de uitlegging dezer woorden: MENE; God heeft uw koninkrijk geteld, en 

Hij heeft het voleind. 

 

“Dan.5:27: TEKEL; gij zijt in weegschalen gewogen; en gij zijt te licht gevonden. 

 

“Dan.5:28: PERES; uw koninkrijk is verdeeld, en het is den Meden en den Perzen gegeven. 

 

Het Koninkrijk ging over van Babel naar de Meden en de Perzen. Het DERDE Koninkrijk 

was dat van Alexander de Grote. Het Griekse Koninkrijk: 
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“Dan.8:20: De ram met de twee hoornen, dien gij gezien hebt, zijn de koningen der Meden en 

der Perzen. 

 

“Dan.8:21: Die harige bok nu, is de koning van Griekenland; en de grote hoorn, welke tussen 

zijn ogen is, is de eerste koning. 

 

“Dan.8:22; Dat er nu vier aan zijn plaats stonden, toen hij verbroken was; vier koninkrijken 

zullen uit dat volk ontstaan, doch niet met zijn kracht. 

 

Uit dit visioen begreep Daniël dat na de Meden en de Perzen het Koninkrijk van Griekenland 

zou komen. Dat zou Alexander de Grote zijn. En zijn Koninkrijk zou verdeeld worden in vier 

Koninkrijken. Met andere woorden, zijn vier Generaals kwamen aan de macht waardoor de 

volgende koninkrijken kwamen, dat van Egypte en Syrië….het NOORDEN en het 

ZUIDEN….en de Koninkrijken van Thracië en Macedonië. Dat is het DERDE Koninkrijk in 

de visioenen. Het werd dus verdeeld in deze vier delen……en zie wat er nog meer is: 

 

“Dan.11:2: En nu, ik zal u de waarheid te kennen geven; ziet, er zullen nog drie koningen in 

Perzie staan, en de vierde zal verrijkt worden met groten rijkdom, meer dan al de anderen; en 

nadat hij zich in zijn rijkdom zal versterkt hebben, zal hij ze allen verwekken tegen het 

koninkrijk van Griekenland. 

 

“Dan.11:3: Daarna zal er een geweldig koning opstaan, die met grote heerschappij heersen 

zal, en hij zal doen naar zijn welgevallen. 

 

“Dan.11:4: En als hij zal staan, zal zijn rijk gebroken, en in de vier winden des hemels 

verdeeld worden, maar niet aan zijn nakomelingen, ook niet naar zijn heerschappij, 

waarmede hij heerste; want zijn rijk zal uitgerukt worden, en dat voor anderen, dan deze. 

 

Na de Meden en de Perzen, en na Alexander de Grote en het Koninkrijk van Griekenland, wat 

komt er daarna? Er wordt gezegd “anderen dan deze”. Waar is dan de herrijzenis van het grote 

Romeinse rijk of van een grote Europese leider? Dat staat hier niet! Er wordt gewoon gezegd 

“anderen dan deze”. 

 

Toen Jeruzalem werd vernietigd in het jaar 70, wie heeft dat gedaan? Het was Titus en het 

Romeinse leger. De ROMEINEN hadden de politieke macht ten tijde van Christus, maar weet 

u hoe ze worden genoemd in het boek Daniël? Ze worden niet iets groots of het grote 

Romeinse Rijk genoemd en er is geen enkele aanwijzing van een zogenaamde “herrijzenis 

van het grote Romeinse Rijk”. Ze worden gewoon genoemd: “een volk des vorsten, hetwelk 

komen zal”. Het Romeinse leger bestond niet alleen uit mensen van Rome maar uit 

verschillende mensen van verschillende etnische groeperingen, inclusief Egyptenaren en 

Syriërs, Grieken, Macedoniërs en anderen. Paulus had, bijvoorbeeld, in Handelingen 21 een 

ontmoeting met een overste die veel geld had betaald om een Romeins burger te worden. 

Soldaten in het Romeinse leger konden eveneens het Romeinse burgerschap verkrijgen door 

vele jaren dienst te doen in het Romeinse leger. In Handelingen 21 begreep de overste Paulus 

niet goed en dacht dat hij een Egyptenaar was die met vierduizend mannen een “oproer” had 

veroorzaakt. In Handelingen tien is er een man, Cornelius, die hoofd is van de “Italiaanse 

bende”. Wat dat ook moge betekenen, het Romeinse leger bestond uit militaire eenheden die 

uit verschillende etnische groepen bestonden. Let op “een volk des vorsten” in het nu 

volgende vers dat we vinden in de profetie van “de zeventig weken van Daniël”: 
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“Dan.9:26: En na die twee en zestig weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal 

niet voor Hem zelven zijn; en een volk des vorsten, hetwelk komen zal, zal de stad en het 

heiligdom verderven, en zijn einde zal zijn met een overstromenden vloed, en tot het einde toe 

zal er krijg zijn, en vastelijk besloten verwoestingen. 

 

Er wordt niet gezegd dat de vorst zal komen maar EEN VOLK des vorsten, hetwelk komen 

zal. Het Romeinse leger deed dat. En ze worden in Daniël 11 genoemd: “…en dat voor 

anderen”, anderen dan de vier divisies van het Koninkrijk van Alexander de Grote. Alhoewel 

het Romeinse rijk heerste in de eerste eeuw, gedurende het leven van Christus en daarna, 

betekenen de profetieën in Daniël niet dat er een herrijzenis van dat rijk moet komen, en ook 

suggereren de profetieën niet dat de antichrist een grote Europese charismatische leider zal 

zijn. Zie opnieuw naar de passage: 

 

“Dan.11:4: En als hij zal staan, zal zijn rijk gebroken, en in de vier winden des hemels 

verdeeld worden, maar niet aan zijn nakomelingen, ook niet naar zijn heerschappij, 

waarmede hij heerste; want zijn rijk zal uitgerukt worden, en dat voor anderen, dan deze. 

 

Verscheidene theologen hebben een aantal verschillende inzichten naar voren gebracht om te 

proberen deze profetieën in te brengen in de wereldgeschiedenis.  

 

Er zijn twee beschouwingen betreffende Daniël hoofdstuk 11. De éne is dat de “scheiding” in 

de profetie van Daniël is tussen de verzen 20 en 21. De tweede is dat Daniël hoofdstuk 11 tot 

en met vers vier “VERLEDEN TIJD” is. En dat vers VIJF, en verder, nog toekomstig is. Met 

andere woorden: er is een “scheiding” tussen vers 4 en vers 5 van Daniël 11. Te beginnen met 

vers vijf is de focus op TWEE KONINGEN….de Koning van het Noorden en de Koning van 

het Zuiden. Maar welke beschouwing ook goed moge zijn, om in de benen van het beeld in de 

droom van Nebucadnezar, het Romeinse Rijk te zien, is waarschijnlijk een misvatting. 

 

De twee benen van het beeld van Nebucadnezar zijn hoogstwaarschijnlijk de Koning van het 

Noorden en de Koning van het Zuiden en dat heeft niets te maken met de herrijzenis van het 

Romeinse Rijk, of de opkomst van een groot Europees leider, of een vijfde Koninkrijk. Er 

worden slechts VIER Koninkrijken genoemd in het boek Daniël, zie naar het Vierde: 

 

“Dan.7:23: Hij zeide aldus: Het vierde dier zal het vierde rijk op aarde zijn, dat verscheiden 

zal zijn van al die rijken, en het zal de ganse aarde opeten, en het zal dezelve vertreden, en het 

zal ze verbrijzelen. 

 

“Dan.7:24: Belangende nu de tien hoornen: uit dat koninkrijk zullen tien koningen opstaan, 

en een ander zal na hen opstaan; en dat zal verscheiden zijn van de vorigen, en het zal drie 

koningen vernederen. 

 

De tien koningen komen, in de droom van Nebucadnezar, overeen met de tien tenen van het 

beeld. Dat zijn tien koningen die op zullen komen aan het einde van de profetische tijd. Het is 

interessant dat het boek der Psalmen de volgende verwijzing maakt: 

 

“Psalm 83:4: Zij hebben gezegd: Komt, en laat ons hen uitroeien, dat zij geen volk meer zijn; 

dat aan den naam Israels niet meer gedacht worde. 

 

“Psalm 83:5: Want zij hebben in het hart te zamen geraadslaagd; tegen U hebben zij een 

verbond gemaakt; 
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“Psalm 83:6: De tenten van Edom en der Ismaelieten, Moab en de Hagarenen; 

“Psalm 83:7: Gebal, en Ammon, en Amalek, Palestina met de inwoners van Tyrus. 

 

“Psalm 83:8: Ook heeft zich Assur bij hen gevoegd; zij zijn den kinderen van Lot tot een 

arm geweest. Sela. 

 

Zie nu naar het visioen van Johannes, in het boek Openbaring, betreffende het scharlaken 

gekleurde beest waarop de grote hoer zit: 

 

“Op.17:12: En de tien hoornen, die gij gezien hebt, zijn tien koningen, die het koninkrijk nog 

niet hebben ontvangen, maar als koningen macht ontvangen op een ure met het beest. 

 

“Op.17:13: Dezen hebben enerlei mening, en zullen hun kracht en macht het beest overgeven. 

 

“Op.17:14: Dezen zullen tegen het Lam krijgen, en het Lam zal hen overwinnen (want Het is 

een Heere der heren, en een Koning der koningen), en die met Hem zijn, de geroepenen, en 

uitverkorenen en gelovigen. 

 

De hier in deze Psalm genoemde mensen zijn allen uit het midden oosten, niet uit Europa. Het 

boek Openbaring gaat niet over Europeanen maar betreft de gebeurtenissen die horen bij de 

profetie van Daniël. De focus van de hele profetie betreft het volk van Daniël. Het betreft 

Israël, met Jeruzalem in het midden. 

 

Het zegt dat het VIERDE Koninkrijk ANDERS zal zijn en dat die Koning ANDERS zal zijn. 

De focus is op de Koning van het Noorden en de Koning van het Zuiden en Daniël wordt 

duidelijk gemaakt dat deze ANDERE Koning uit die Noordelijke Divisie komt…uit Syrië.  

Maar niet alleen dat hij een Jood zal zijn... niet een grote Europese leider. Zie: 

 

“Dan.11:36: En die koning zal doen naar zijn welgevallen, en hij zal zichzelven verheffen, en 

groot maken boven allen God, en hij zal tegen den God der goden wonderlijke dingen 

spreken; en hij zal voorspoedig zijn, totdat de gramschap voleind zij, want het is vastelijk 

besloten, het zal geschieden. 

 

“Dan.11:37: En op de goden zijner vaderen zal hij geen acht geven, noch op de begeerte der 

vrouwen; hij zal ook op geen God acht geven, maar hij zal zich boven alles groot maken. 

“Dan.11:37: Neither shall he regard the God of his fathers, nor the desire of women, nor 

regard any god: for he shall magnify himself above all. 

 

“Dan.11:38: En hij zal den god Mauzzim in zijn standplaats eren; namelijk den god, welken 

zijn vaders niet gekend hebben, zal hij eren met goud, en met zilver, en met kostelijk 

gesteente, en met gewenste dingen. 

 

“Dan.11:39: En hij zal de vastigheden der sterkten maken met den vreemden god; dengenen, 

die hij kennen zal, zal hij de eer vermenigvuldigen, en hij zal ze doen heersen over velen, en 

hij zal het land uitdelen om prijs. 

                                                       --------------------------- 

Opmerking: Er is, in vers 37, een groot verschil tussen de Statenvertaling en de King James 

Bijbel. Omdat ik dit artikel uit het Engels vertaal neem ik aan dat de King James Bijbel 

(1611) de juiste vertaling is. De reden dat ik twijfel aan de Statenvertaling is dat er staat: “hij 
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zal ook op geen God acht geven”.  “God” moet hier niet met een hoofdletter worden 

geschreven maar met een kleine “g”. 

                                                       --------------------------- 

Een “vreemde god” (vers 39) is niet de God van zijn vaderen. Zijn vaderen kenden de God 

van Abraham, maar er staat dat hij geen acht zal geven op God (hoofdletter G) zijner vaderen. 

(King James Bijbel).  Zie hoofdstuk 12: 

 

“Dan.12:1: En te dier tijd zal Michael opstaan, die grote vorst, die voor de kinderen uws 

volks staat, als het zulk een tijd der benauwdheid zijn zal, als er niet geweest is, sinds dat er 

een volk geweest is, tot op dienzelven tijd toe; en te dier tijd zal uw volk verlost worden, al wie 

gevonden wordt geschreven te zijn in het boek. 

 

Het hoogtepunt van alle visioenen heeft te maken met de tijd van benauwdheid. De Bijbel 

noemt het “de benauwdheid van Jacob”. Daniël is dus in gevangenschap in Babel.  Hij is nu 

oud aan het worden. Hij is als een jonge man in gevangenschap gevoerd en heeft al deze jaren 

in gevangenschap doorgebracht in Babel. Hij begrijpt dat Jeremia heeft geprofeteerd van deze 

zeventig jarige gevangenschap maar hij profeteerde ook van de terugkeer van de Joden naar 

hun land:  

 

“Jer.29:10: Want zo zegt de HEERE: Zekerlijk, als zeventig jaren te Babel zullen vervuld zijn, 

zal Ik ulieden bezoeken, en Ik zal Mijn goed woord over u verwekken, u wederbrengende tot 

deze plaats. 

 

Daniël begrijpt en gelooft de Hebreeuwse schriften. 

 

“Dan.9:1: In het eerste jaar van Darius, den zoon van Ahasveros, uit het zaad der Meden, die 

koning gemaakt was over het koninkrijk der Chaldeen; 

 

“Dan.9:2: In het eerste jaar zijner regering, merkte ik, Daniel, in de boeken, dat het getal der 

jaren, van dewelke het woord des HEEREN tot den profeet Jeremia geschied was, in het 

vervullen der verwoestingen van Jeruzalem, zeventig jaren was. 

 

Dat is een verwijzing naar: 

 

“Jer.25:9: Ziet, Ik zal zenden, en nemen alle geslachten van het noorden, spreekt de HEERE; 

en tot Nebukadnezar, den koning van Babel, Mijn knecht; en zal ze brengen over dit land, en 

over de inwoners van hetzelve, en over al deze volken rondom; en Ik zal ze verbannen, en zal 

ze stellen tot een ontzetting, en tot een aanfluiting, en tot eeuwige woestheden. 

 

“Jer.25:10: En Ik zal van hen doen vergaan de stem der vrolijkheid en de stem de vreugde, de 

stem des bruidegoms en de stem der bruid, het geluid der molens en het licht der lamp. 

 

“Jer.25:11: En dit ganse land zal worden tot een woestheid, tot een ontzetting; en deze volken 

zullen den koning van Babel dienen zeventig jaren. 

 

Hier begrijpt Daniël uit dat de 70 jaar ten einde lopen en hij bidt voor zichzelf en voor zijn 

volk: 

 

“Dan.9:7: 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 
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Jeruzalem, en geheel Israel, die nabij en die verre zijn, in al de landen, waar Gij ze 

henengedreven hebt, om hun overtreding, waarmede zij tegen U overtreden hebben. 

Merk op dat hij over GEHEEL ISRAËL spreekt, hen die nabij en hen die VERRE zijn. Dat 

komt overeen met hetgeen Petrus zegt: 

 

“Hand.2:38: En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den 

Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes 

ontvangen. 

 

“Hand.2:39: Want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen, die daar verre zijn, zo 

velen als er de Heere, onze God, toe roepen zal. 

 

In Handelingen twee spreekt Petrus tot de mannen van Israël, het gehele huis Israëls. Er wordt 

naar hen verwezen als Joden, “….godvruchtige mannen van allen volke dergenen, die onder 

den hemel zijn”. Degenen die ver af zijn, waar Petrus over spreekt, zijn dezelfde als waar 

Daniël naar verwijst, het volk Israël. Daniël bidt dus en belijdt zijn zonden en de zonden van 

het volk Israël. Dit gebed is te vergelijken met 1Joh.1:9, 2Kron.7:14 en Leviticus 26:40-42. 

En hij bidt met betrekking tot de Stad en de Tempel en het terug brengen van de Joden naar 

hun land….en in antwoord op zijn gebed komt de engel Gabriël….zodoende hebben we de 70 

JAARWEKEN VAN DANIËL: 

 

“Dan.9:24: Zeventig weken zijn bestemd over uw volk, en over uw heilige stad, om de 

overtreding te sluiten, en om de zonden te verzegelen, en om de ongerechtigheid te verzoenen, 

en om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen, en om het gezicht, en den profeet te 

verzegelen, en om de heiligheid der heiligheden te zalven. 

 

“Dan.9:25: Weet dan, en versta: van den uitgang des woords, om te doen wederkeren, en om 

Jeruzalem te bouwen, tot op Messias, den Vorst, zijn zeven weken, en twee en zestig weken; de 

straten, en de grachten zullen wederom gebouwd worden, doch in benauwdheid der tijden. 

 

“Dan.9:26: En na die twee en zestig weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal 

niet voor Hem zelven zijn; en een volk des vorsten, hetwelk komen zal, zal de stad en het 

heiligdom verderven, en zijn einde zal zijn met een overstromenden vloed, en tot het einde toe 

zal er krijg zijn, en vastelijk besloten verwoestingen. 

 

“Dan.9:27: En hij zal velen het verbond versterken een week; en in de helft der week zal hij 

het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden, en over den gruwelijken vleugel zal een 

verwoester zijn, ook tot de voleinding toe, die vastelijk besloten zijnde, zal uitgestort worden 

over den verwoeste. 

 

Deze Zeventig Weken moeten worden verstaan als jaarweken. Zeventig zevens of zeventig 

maal zeven of 490 jaar. Waarom is dat zo? Hoe kunnen we zeker zijn dat de zeventig weken 

opgevat moeten worden als JAARWEKEN, of een totaal van 490 jaar? Nu, één ding is een 

feit en dat is dat het gebod, waarnaar de engel Gabriël verwees, gevonden wordt in Nehemia 

hoofdstuk twee. Het was 450 jaar voor Christus. Als u 450 jaar neemt tot de geboorte van 

Jezus Christus en u voegt daar 33 jaar bij, Christus is gekruisigd op de leeftijd van 33 jaar, 

dan heeft u exact 483 jaar….en de laatste zeven jaar moeten nog worden vervuld. 

 

Iets anders dat u moet begrijpen aangaande het woord WEKEN in de passage, verwijzende 

naar “jaarweken”….is een situatie zoals u ziet met Jacob: 
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“Gen.29:22: Zo verzamelde Laban al de mannen dier plaats, en maakte een maaltijd. 

“Gen.29:23: En het geschiedde des avonds, dat hij zijn dochter Lea nam, en bracht haar tot 

hem; en hij ging tot haar in. 

 

“Gen.29:24: En Laban gaf haar Zilpa, zijn dienstmaagd, aan Lea, zijn dochter, tot een 

dienstmaagd. 

 

“Gen.29:25: En het geschiedde des morgens, en ziet, het was Lea. Daarom zeide hij tot 

Laban: Wat is dit, dat gij mij gedaan hebt; heb ik niet bij u gediend om Rachel? waarom hebt 

gij mij dan bedrogen? 

 

“Gen.29:26: En Laban zeide: Men doet alzo niet te dezer onzer plaatse, dat men de kleinste 

uitgeve voor de eerstgeborene. 

 

“Gen.29:27: Vervul de week van deze; dan zullen wij u ook die geven, voor den dienst, dien 

gij nog andere zeven jaren bij mij dienen zult. 

 

“Gen.29:28: En Jakob deed alzo; en hij vervulde de week van deze. Toen gaf hij hem Rachel, 

zijn dochter, hem tot een vrouw. 

 

Laban had Jacob bedrogen door hem zijn oudste dochter, Lea, te geven om mee te trouwen 

terwijl het in feite Rachel was waarover hij met Laban overeen was gekomen om met haar te 

trouwen.  Jacob had Laban een WEEK gediend, zie wat hij daarna zegt: “dien gij nog andere 

ZEVEN JAREN”. Hieruit zien we dat de WEEK letterlijk zeven jaren waren. De regel 

van:  ”waar iets voor het eerst wordt genoemd” is één reden om te bevestigen dat de zeventig 

weken zeventig jaarweken zijn. De passage in Genesis is de eerste keer dat naar zeven jaren 

wordt verwezen als een “week”. 

 

Welke andere reden hebben we nog om te geloven dat de zeventig weken verwijzen naar een 

letterlijke periode van 490 jaar? Een sterke reden is dat het AANTAL JAREN het onderwerp 

is van het gebed van Daniël: 

 

“Dan.9:2: In het eerste jaar zijner regering, merkte ik, Daniel, in de boeken, dat het getal der 

jaren, van dewelke het woord des HEEREN tot den profeet Jeremia geschied was, in het 

vervullen der verwoestingen van Jeruzalem, zeventig jaren was. 

 

In de bijbelse profetie komen we verdeling van tijd tegen als: uren, dagen, weken, maanden, 

jaren. Het is duidelijk dat, teneinde de betekenis te begrijpen van dat alles, er ÉÉN maatstaf 

moet zijn. En wat is die maatstaf? Zie: 

 

“Num.14:34: Naar het getal der dagen, in welke gij dat land verspied hebt, veertig dagen, 

elken dag voor elk jaar, zult gij uw ongerechtigheden dragen, veertig jaren, en gij zult gewaar 

worden Mijn afbreking  

 

Dit oordeel is letterlijk vervuld want de kinderen Israëls zwierven gedurende VEERTIG jaren 

door de woestijn, één JAAR voor elke dag dat de verspieders het land Kanaän verspieden. Zie 

ook het volgende vers in Ezechiël: 
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“Ez.4:6: Als gij nu deze voleinden zult, lig ten anderen male neder op uw rechterzijde, en gij 

zult de ongerechtigheid van het huis van Juda dragen veertig dagen; Ik heb u gegeven elken 

dag voor elk jaar. 

Hier zien we dus dat een DAG staat voor een jaar. We weten dat een WEEK verwijst naar 

ZEVEN JAREN, en als we dat toepassen op het visioen van Daniël komen we op zeventig 

JAARWEKEN, of 490 jaar. 

 

Binnen die 490 jaar zijn er DRIE specifieke perioden. 

 

In Dan.9:25 staat iets dat de PROFETISCHE KLOK in werking zal zetten. Het is een 

opdracht om te herstellen en te bouwen….niet de Tempel….maar de stad Jeruzalem. Die 

opdracht staat in hoofdstuk twee van Nehemia. Nehemia is de schenker van de Koning van 

Perzië. 

 

“Neh.2:1: Toen geschiedde het in de maand Nisan, in het twintigste jaar van den koning 

Arthahsasta, als er wijn voor zijn aangezicht was, dat ik den wijn opnam, en gaf hem den 

koning; nu was ik nooit treurig geweest voor zijn aangezicht. 

 

“Neh.2:2: Zo zeide de koning tot mij: Waarom is uw aangezicht treurig, zo gij toch niet krank 

zijt? Dit is niet dan treurigheid des harten. Toen vreesde ik gans zeer. 

 

“Neh.2:3: En ik zeide tot de koning: De koning leve in eeuwigheid! Hoe zou mijn aangezicht 

niet treurig zijn, daar de stad, de plaats der begrafenissen mijner vaderen, woest is, en haar 

poorten met vuur verteerd zijn? 

 

“Neh.2:4: En de koning zeide tot mij: Wat verzoekt gij nu? Toen bad ik tot God van den 

hemel. 

 

“Neh.2:5: En ik zeide tot den koning: Zo het den koning goeddunkt, en zo uw knecht voor uw 

aangezicht aangenaam is, dat gij mij zendt naar Juda, naar de stad der begrafenissen mijner 

vaderen, dat ik ze bouwe. 

 

“Neh.2:6: Toen zeide de koning tot mij, daar de koningin nevens hem zat: Hoe lang zal uw 

reis wezen, en wanneer zult gij wederkomen? En het behaagde den koning, dat hij mij zond, 

als ik hem zekeren tijd gesteld had. 

 

De koningin is niemand anders dan Koningin Esther. De tijd stond dus vast. Daarmee 

begonnen de EERSTE ZEVEN WEKEN van het visioen. De eerste 49 jaar van de herbouw: 

 

“Dan.9:25: Weet dan, en versta: van den uitgang des woords, om te doen wederkeren, en om 

Jeruzalem te bouwen, tot op Messias, den Vorst, zijn zeven weken, en twee en zestig weken; de 

straten, en de grachten zullen wederom gebouwd worden, doch in benauwdheid der tijden. 

 

Nu komen we tot de tweede periode en er wordt naar verwezen als twee en zestig weken. 

Daarna: 

“Dan.9:26: En na die twee en zestig weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal 

niet voor Hem zelven zijn; en een volk des vorsten, hetwelk komen zal, zal de stad en het 

heiligdom verderven, en zijn einde zal zijn met een overstromenden vloed, en tot het einde toe 

zal er krijg zijn, en vastelijk besloten verwoestingen. 
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In deze tweede periode gaat er 434 jaar voorbij. De Messias wordt uitgeroeid. Met andere 

woorden, volgens Petrus in het boek Handelingen….de mannen van Israël VERMOORDEN 

hun Koning: 

“Hand.3:17: En nu, broeders, ik weet, dat gij het door onwetendheid gedaan hebt, gelijk als 

ook uw oversten. 

 

“Hand.3:18: Maar God heeft alzo vervuld, hetgeen Hij door den mond van al Zijn profeten te 

voren verkondigd had, dat de Christus lijden zou. 

 

Christus stierf dus aan het kruis. Ze wisten niet het WAAROM van het kruis. Petrus 

beschuldigde de mannen van Israël dat ze hun Koning hadden omgebracht, ze hadden de 

Vorst des levens gedood. Het goede nieuws dat Petrus had was het feit dat God Christus had 

opgewekt uit de doden om te zitten op de troon van David, Hij is de erfgenaam van de troon 

van David, Koning van Israël. Petrus beloofde de mannen van Israël een toekomstige dag van 

verzoening en de wederoprichting van het koninkrijk van Israël. Maar ook in onze passage in 

Daniël was er nog iets anders dat zou gebeuren NADAT de Messias uitgeroeid was. 

 

Een VOLK des vorsten…niet de vorst maar het volk. (Dan.9:26). De vorst is de 

antichrist…degene waarover Daniël over leerde in al de visioenen…zijn volk zou de stad en 

het heiligdom vernietigen. Zijn volk bleken Titus en het Romeinse leger te zijn. Ze 

vernietigden de Tempel en de Stad in het jaar 70 en Israël werd verworpen en verstrooid 

onder de volken. De Heer vertelde dar over in Lukas 21: 

 

“Luk.21:20: Maar wanneer gij zien zult, dat Jeruzalem van heirlegers omsingeld wordt, zo 

weet alsdan, dat haar verwoesting nabij gekomen is. 

 

“Luk.21:21: Alsdan die in Judea zijn, dat zij vlieden naar de bergen; en die in het midden van 

dezelve zijn, dat zij daaruit trekken; en die op de velden zijn, dat zij in dezelve niet komen. 

 

“Luk.21:22; Want deze zijn dagen der wraak, opdat alles vervuld worde, dat geschreven is. 

 

Als we dus deze TWEE perioden bij elkaar optellen dan krijgen we 7 WEKEN, of 49 jaar, en 

62 WEKEN, of 434 jaar, Totaal dus 483 jaar.  

 

Hetgeen u moet zien is, dat het uitroeien van de Messias EN de vernietiging van Jeruzalem 

beide geschieden NA 7 weken en 62 weken. Met andere woorden NA de periode van 483 

jaar, maar vóór Dan.9 vers 27…..waar het over de LAATSTE ZEVEN JAAR gaat van de 

profetie. Alles, met uitzondering van de laatste zeven jaar van de profetie van Daniël, is 

alreeds letterlijk vervuld. Er blijven nog zeven jaren, één week, over van die profetie die nog 

vervuld moeten worden. En hier komt hoe u dat kunt weten: 

 

“Dan.9:27: En hij zal velen het verbond versterken een week; en in de helft der week zal hij 

het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden, en over den gruwelijken vleugel zal een 

verwoester zijn, ook tot de voleinding toe, die vastelijk besloten zijnde, zal uitgestort worden 

over den verwoeste. 

 

De “hij” in het vers is de vorst die komen zal. Hij zal een VERBOND maken. Het zal een 

verbond zijn van VREDE in het Midden Oosten. Het verbond zal de dienst in de Tempel weer 

herstellen, inclusief de offers. Het is voor ÉÉN WEEK of zeven jaar…de laatste week van de 

zeventig jaarweken van de profetie van Daniël. Zo’n verbond is er nog nimmer gemaakt. 
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Sommigen trachten het vers toe te passen op Jezus Christus terwijl het in feite gaat over de 

ANTICHRIST, niet over Jezus Christus. Jezus Christus heeft NIMMER een verbond gemaakt 

voor een week en verbrak nimmer een verbond. God verbreekt nooit verbonden. 

Dit is dus nog toekomstig en zal gebeuren NA de opname van de gemeente, dat was voor 

Daniël een VERBORGENHEID en ook verborgen voor alle Oud Testamentische profeten, 

het is alleen geopenbaard aan de apostel Paulus.  Het Oude Testament bevat geen profetie of 

informatie aangaande de gemeente, het lichaam van Christus, en ook in het geheel geen 

informatie over de bedeling der genade Gods. 

 

Dit verbond zal worden gemaakt door de MENS DER ZONDE (2Thess.2:3-4) met het volk 

van Daniël, het volk Israël. Het verbreken van het verbond in het midden van de week zal 

resulteren in de gruwel der verwoesting waarnaar Christus heeft verwezen in Matth.24:15. 

Nadat de Heer deze woorden heeft gesproken is dat, tot op heden, nog nimmer gebeurd. 

Daniël doet vier verwijzingen naar deze verwoestende gruwel: Dan.8:13; Dan.9:27; 

Dan.11:31 en Dan.12:11. 

 

“Matth.24:15: Wanneer gij dan zult zien den gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is 

door Daniel, den profeet, staande in de heilige plaats; (die het leest, die merke daarop!) 

 

“Matth.24:16: Dat alsdan, die in Judea zijn, vlieden op de bergen; 

 

Paulus schrijft over hetzelfde: 

 

“2Thess.2:8: En alsdan zal de ongerechtige geopenbaard worden, denwelken de Heere 

verdoen zal door den Geest Zijns monds, en te niet maken door de verschijning Zijner 

toekomst; 

 

De absolute leidraad voor de vervulling van de zeventigste week van Daniël is de profetie van 

Daniël hoofdstuk zeven. Niets, sinds de tijd van Christus, heeft het reeds vervuld. Maar in 

plaats van uit te zien naar de openbaring van de “mens der zonde” geldt voor het lichaam van 

Christus: “Verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van den groten God 

en onzen Zaligmaker Jezus Christus”. Wij zien uit naar: “….opdat Hij ons trekken zal uit 

deze tegenwoordige boze wereld, naar den wil van onzen God en Vader”. Paulus zegt in 

Romeinen 5 dat: “zijnde nu gerechtvaardigd door Zijn bloed, zullen wij door Hem (Jezus 

Christus) behouden worden van den toorn”. De gemeente, het lichaam van Christus is niet 

betrokken bij de gebeurtenissen van de Zeventigste Week van Daniël. 

 

 

 


