
  

Daniël 
‘vers voor vers’ UITLEG 

 

 
 

Daniël 2:34-35 en 44-45: 
“Hier keek u naar, totdat er, niet door mensenhanden, EEN STEEN werd afgehouwen. Die TROF DAT BEELD (uit 
Nebukadnezar’s droom) aan zijn voeten van ijzer en leem, EN VERBRIJZELDE DIE... Maar de steen die het beeld getroffen 

had, werd tot een grote berg (zijnde de Bruid/Bruidsgemeente van het Lam van God) en vulde de hele aarde.” … 

“In de dagen van die koningen (ofwel: de regeringsleiders, die over Europa heersen in de antichristelijke tijd) zal de God van de 

hemel echter een Koninkrijk doen opkomen dat voor eeuwig niet te gronde zal gaan en waarvan de heerschappij niet op een 

ander volk zal overgaan. Het zal al die andere (aardse) koninkrijken verbrijzelen en tenietdoen,... De grote God heeft de ko-

ning laten weten wat er hierna geschieden zal. De droom is waar en de uitleg ervan betrouwbaar.” 

 
 
 

 
Een studie van CJH Theys 

(1903 – 1983) 
 
 

 
 

NOOT A. Klein (van https://www.eindtijdbode.nl): 
De Bijbelverzen zijn weliswaar omgezet naar de HSV-vertaling (soms met een gedeelte van de SV erbij vermeld), maar aan de oorspronke-
lijke (taalkundig wat oudere) tekst is weinig gewijzigd. Wel is er soms – hopelijk ter verduidelijking – door mij tekst toegevoegd in deze kleur 
en dit lettertype. 

https://www.eindtijdbode.nl/
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Hoofdstuk 7 

Daniëls droom – Het visioen van de 4 dieren 

 
 

Dit hoofdstuk is één van de centrale hoofdstukken van dit Boek. Het is een beetje gecompliceerd en derhalve niet 
zo gemakkelijk te verstaan. Daarom zullen wij voorzichtig voorwaarts gaan, opdat u alles goed kunt volgen. 
Wij gaan thans de 1ste van de 4 openbaringen onder de loep nemen, die God aan Daniël zelf heeft gegeven. Deze 
openbaring kwam tot hem in een droom: het is het nachtgezicht (ofwel: visioen) van de 4 dieren (letterlijke vertaling: 4 le-
vende wezens). 
 

De droom, die Daniël ontving 
Vers 1, “In het eerste jaar van Belsazar, de koning van Babel, had Daniël op zijn bed een droom en kreeg hij visi-
oenen (SV: gezichten) voor ogen. Toen schreef hij de droom op. De kern van de zaken omschreef hij als volgt:…” 
In het eerste jaar van Belsazar, dat was dus in het jaar 541 voor Christus, kreeg Daniël, terwijl hij op zijn legerstede 
(= bed) sliep, deze droom; hij was toen ongeveer 84 jaar oud. Wakker geworden, had hij die droom opgeschreven 
en zich hierbij bij de hoofdpunten bepaald. 
In de verzen 2-14 wordt ons de droom, die Daniël had gekregen, verteld. In de verzen 15-27 volgt de uitleg, de in-
terpretatie van hetgeen hij had ontvangen. Deze uitleg valt weer uiteen in 2 gedeelten, namelijk: de verzen 15-18 
met de globale beschrijving en de verzen 19-27 met de meer gedetailleerde beschrijving ervan. Vers 28 is de con-
clusie, die er valt te trekken, namelijk: het effect van deze droom in Daniëls hart en leven. Dit is de grote lijn, die er 
in dit hoofdstuk valt te trekken. 
Daniël kreeg deze droom reeds “in het eerste jaar van Belsazar”. Chronologisch gebeurde dit dus vóór de geschie-
denissen die ons in de hoofdstukken 5 en 6 zijn verhaald. 
De Geest van God, Die Daniël deze droom en de uitleg gaf, is Dezelfde, van Wie Joël heeft geprofeteerd met be-
trekking tot de dagen, waarin wij leven (zijnde “de laatste dagen” – zie Hand. 2:17-181). De vervulling van de profetie 
van Joël begon op die Pinksterdag onder de “Vroege Regen”.2 Wij leven nu onder de druppels van de “Spade Re-
gen”,3 die straks met STROMEN zal neervallen. De Geest van God zal dit schenken in deze dagen.4 Ieder kind van 
God, levende in deze tijdsbedeling, dat gedoopt is met de Heilige Geest, kan deze belofte van God, die de UIT-
STORTING van de volheid van de Heilige Geest inhoudt, claimen; althans, indien zijn/haar geweten hem/haar 
voor Gods aangezicht niet aanklaagt en hij/zij God en Zijn wil boven ALLES stelt, aldus zijn/haar leven waarlijk wij-
dend voor het getuigenis en de glorie van Zijn Naam alléén. 

• “Het getuigenis van Jezus is namelijk de geest van de profetie.” (Openb. 19:10b) 
Deze zelfde Heilige Geest kan dan ook in òns werken, en kan ons gezichten en dromen geven èn de uitlegging er-
van. Ontbreken deze dingen in ons Nieuwtestamentisch leven, dan komen wij tekort aan de geestelijke rijk-
dommen van God, die voor deze (laatste) dagen beloofd zijn. Een kind van God moet doordrongen zijn van de ge-
nadegaven, die God hem/haar wil schenken. 

 
1 Handelingen 2:17-18: “En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en 

uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw jongemannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen dromen. En 
ook op Mijn dienaren en op Mijn dienaressen zal Ik in die dagen van Mijn Geest uitstorten en zij zullen profeteren.” (HSV) 
2 De “Vroege Regen” het beeld is van de uitstorting van de Heilige Geest op de (1ste, Nieuwtestamentische) Pinksterdag. Zie 

Handelingen 2, vooral de verzen 1-4. Zie ook nog, voor de hierboven vermelde profetie, Joël, 2:23b+28-29. (noot AK) 
3 De Spade (of Late) Regen = Het beeld van de uitstorting van de Heilige Geest in de eindtijd – zie Joël 2:23b en 28-29. Zie 

eventueel onze studie “De ‘Spade Regen opwekking’”, van H. Siliakus. (noot AK) 
4 In deze dagen = Hiermee bedoeld de schrijver de dagen waarin ook wij NU leven, zijnde de laatste fase van de eindtijd (wel-

iswaar nog voor de grote verdrukking). (noot AK) 

https://www.eindtijdbode.nl/weblog/spaderegen.pdf
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Waarom heeft God deze werkingen van de Geest vooral met betrekking tot deze laatste dagen beloofd?5  
Omdat deze dingen mede tot heiliging6 van het Lichaam van Christus werken en tot opscherping der liefde strek-
ken, vooral waar de Wederkomst7 van de Here meer en meer genaakt (= naderbij komt) en ook de waakzaamheid 
hierdoor wordt opgescherpt. God waarschuwt ons hiermee niet alleen voor onszelf; Hij kan ons ook gezichten (of-
wel: visioenen), dromen en profetieën geven ten behoeve van het Lichaam van Christus, waarvan wij leden zijn. Als 
de Geest van God bemoeienis heeft met u en met mij, blijven wij (in geestelijke zin) levend. 
Claimen wij deze belofte van God niet, dan blijven wij, geestelijk gesproken, in armoede, ontbloot van de rijkdom-
men van Christus. Een ieder die dit wel doet, zal ook weten, dat hij/zij naar het Woord van God leeft. 
Wie in deze dagen verflauwt en de dingen van de wereld nog najaagt, zal tevergeefs hierom bidden. 
Laten wij dit goed verstaan en een gezond gebedsleven leiden, opdat Hij Zich ook aan òns kan openbaren op de 
manier, waarop Hij dit in Zijn Woord heeft vastgelegd. 
God gaf eertijds wondervolle dromen aan koning Nebukadnezar, en Daniël heeft ze mogen uitleggen. Maar hier 
zijn wij gekomen in een periode van Daniëls leven, waarin God rechtstreeks aan Daniël openbaringen doet; eerst 
in een droom en later in wonderbare visioenen. Wij zien hier, hoe de wijze van openbaring in het leven van Daniël 
toenam in genade. Ook weten wij, dat Daniël al deze openbaringen op hoge leeftijd ontving. 
Deze openbaring van God, aan Daniël in deze droom, grijpt terug naar de dromen van Nebukadnezar, vandaar dat 
deze droom een beetje gecompliceerd is en voorzichtig moet worden afgehandeld. 
 

Vers 2, “Daniël nam het woord en zei: ‘s Nachts in mijn visioen keek ik toe, en zie, de 4 winden van de hemel 
zweepten de grote zee op,…” 
U moet de profetische taal van Gods Woord leren verstaan in het verband van de Schriftopenbaring. Waar in de 
Schrift sprake is van “winden” slaan deze op “krachtstromingen op geestelijk gebied” Zo ook hier. 
Vergelijk hiermee Lukas 21:25b, “… vanwege het bulderen van zee en golven.” 
Dit is niet alleen in letterlijke zin zo, maar óók in geestelijk opzicht. Deze “zee” is de “volkerenzee”. God wil hiermee 
zeggen, dat er in de laatste dagen grote rumoerigheid zal zijn onder de natiën, waartussen wij nu al leven. Als u de 
persberichten hoort en de kranten leest dan kunt u zien, dat dit Woord nù al vervuld wordt. Er is niet alleen sprake 
van oorlogen en geruchten van oorlogen, pestilentiën en aardbevingen; maar er is ook nooit voorheen zo’n rumoer 
onder de volkeren geweest zoals in déze tijd. Men trekt zich niets aan van de besluiten van de Verenigde Naties. 
Maar God heeft alles in Zijn hand en er gebeurt niets buiten Zijn wil. Daarom kon Paulus zeggen: “Of wij dan 
leven of sterven, wij zijn van de Heere.” (zie Rom. 14:8b) 
“De 4 winden van de hemel zweepten de grote zee op”. De volkerenzee werd in Daniëls droom in beweging ge-
bracht door 4 grote krachtstromingen, door 4 grote koninkrijken. Deze zelfde koninkrijken hebben wij al ontmoet 
bij de behandeling van het beeld van Nebukadnezar in hoofdstuk 2 (van het Boek Daniël). Deze dromen van 
Nebukadnezar en Daniël zijn dan ook aan elkander identiek en elkander completerend. Deze 4 wereld-koninkrijken 
zullen standhouden gedurende de gehele periode van de “tijden der heidenen” (zie Luk. 21:24), dus tot de tijd van de 
vestiging van het eeuwig Koninkrijk van God bij de 2de komst van de Here Jezus Christus. Ook het beeld uit 
Nebukadnezars droom, gaande van hoofd naar voeten, beeldt de “tijden der heidenen” uit en reikt dus tot het ein-
de van deze tijdsbedeling8; dit is: tot de volheid der heidenen zal zijn ingegaan. 
Wij hebben dus gezien, dat die koninkrijken of heerschappijen zijn: 
1. het Babylonische, 
2. het Medo-Perzische, 
3. het Griekse koninkrijk, 
4. de Romeinse heerschappij, 
waarvan de allerlaatste openbaringsvorm die van het 10-statendom is, dat werkelijkheid zal worden op het einde 
van deze tijdsbedeling. De geest, die het ene rijk inspireert, verdwijnt niet, als die van het volgende zich manifes-
teert. Ook in onze dagen is er nog steeds sprake van de “Babylonische geest”, het zogenaamde “Babylonisme”; 
maar eveneens de geest van verdeeldheid, die in het Medo-Perzische rijk te vinden was. Babylon werd aangeduid 
door één hoofd; Medo-Perzië bestond al uit twee delen. Het Griekse koninkrijk van Alexander de Grote werd uit-
eindelijk in vieren verdeeld onder zijn 4 generaals. Het machtige Romeinse rijk wordt straks, als uit de dood herre-
zen, in tienen verdeeld. Ook nu kennen wij nog de Romeinse geest van overheersing en superioriteitswaan. Het is 
geen toeval, dat wij deze “Romeins-Babylonische geest” vinden onder de blanke volkeren van nu, die vroeger tot 
het Romeinse Imperium hebben behoord en die zich tot voor kort heeft geopenbaard in koloniale expansie. Dit 
komt bijvoorbeeld sterk tot uitdrukking in Engeland; vandaar, dat wij in dit verband spreken van “colour-line”.9 
Deze 4 geestesstromingen hebben de hele volkerenzee in beweging gebracht. 
 

 
5 Zie eventueel onze studie “De werkingen van de Geest in de eindtijd” van E. van den Worm. 

Ook kunnen wij u, over de werkingen van de Geest, de volgende studies aanbevelen: “De natuurlijke mens en de Heilige 
Geest” en/of “De Gever en Zijn Gaven” van CJH Theys. (noot AK) 
6 Zie eventueel onze studie “Heiligmaking” van E. van den Worm. (noot AK) 
7 Zie eventueel ons artikel “De Wederkomst van Christus nader bekeken” van A. Klein. (noot AK) 
8 Deze tijdsbedeling = De (tijds)bedeling van de GENADE = De periode die de verhouding tussen God en mens NA Christus’ 

(1ste) komst aangeeft tot aan Zijn wederkomst. (noot AK) 
9 Colour-line = Barrière tussen etnische groeperingen. Een barrière die zwarte mensen ervan weerhouden deel te nemen aan 

verschillende activiteiten van de blanken (en andersom). Al komt dit m.i. heden ten dage in mindere mate voor dan in vroeger 
tijden. (noot AK) 

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/werkingen.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/natuurlijke.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/natuurlijke.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/Gever-en-Gaven.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/heiligmaking.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/wederkomst2.pdf
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Vers 3-8, “…en 4 grote dieren stegen op uit de zee, die van elkaar verschilden. Het 1ste 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. En zie, een ander dier, het 2de, leek 
op een beer. Het richtte zich op naar één kant. Het had 3 ribben in zijn muil, tussen zijn tanden. Men zei het vol-
gende tegen het dier: Sta op, eet veel vlees. Daarna keek ik, en zie, er was nog een ander (het 3de) dier, als een lui-
paard. Het had 4 vogelvleugels op zijn rug en het dier had 4 koppen10 (SV: hoofden). En het werd heerschappij gege-
ven. Daarna keek ik toe in de nachtvisioenen, en zie, het 4de dier was schrikwekkend, gruwelijk, en uitzonderlijk 
sterk. Het had grote ijzeren tanden. Het at en verbrijzelde, en de rest vertrapte het met zijn poten11 (SV: voeten). Het 
verschilde van al de dieren die ervóór geweest waren. En het had 10 horens. Terwijl ik op de horens bleef letten, 
zie, een andere, kleine, horen (SV: hoorn) rees daartussen op. Drie van de eerdere horens werden voor hem uitge-
rukt. En zie, in die horen waren ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak.” 
Hier worden de 4 bovengenoemde wereldkoninkrijken uitgebeeld door 4 wilde dieren. Deze verschillen van aard, 
en wij kunnen in die verschillende gesteldheden een neerdalende lijn constateren. De aard van een leeuw is in 
menig opzicht veel meer te appreciëren (= te waarderen) dan die van een luipaard. Wij hebben gezien (in hoofdstuk 2 
van het Boek Daniël), dat ook de metalen van het beeld van Nebukadnezar in waarde dezelfde neerdalende lijn ver-
toonde. Dezelfde neerdalende lijn is te constateren in de aard en de belangrijkheid van de na elkander optredende 
wereldrijken. 
Waarom toonde God aan Daniël deze, na elkaar opkomende, wereldrijken als wilde dieren? De Here God heeft 
daarmee het karakter van deze koninkrijken willen uitbeelden. Een wild dier is egoïstisch, jaloers, altijd erop uit om 
een prooi te vinden. De wet van de jungle is het recht van de sterkste. Als een leeuw brult, zwijgt alles… De dieren, 
ofschoon zij niet kunnen spreken, erkennen de leeuw als de koning van het woud. Zo is er ook geen groter, majes-
tueuzer vogel in de lucht als de arend. Als hij komt aanvliegen, verschuilt iedere andere vogel zich; zij vrezen die 
geweldenaar in de lucht. 
 

Het Babylonische rijk 
Wij zien Babylonië, het “gouden hoofd” (in Dan. 2:38+32a), hier als “een leeuw, met vleugels van een arend” (zie vers 
4a). De leeuw is de koning van het woud, en de arend is de koning van de lucht. God wil met die leeuw met 
arendsvleugelen uitduiden12: Daar was niemand meerder dan Nebukadnezar. Het Babylonische rijk was in zijn dag 
hèt wereldrijk bij uitnemendheid. Het onderwierp alles en allen aan zich, wat wij ook in de geschiedenis hebben 
meegemaakt. 
Dat van deze leeuw de arendvleugelen werden uitgerukt, hebben wij reeds gezien in de vernedering van 
Nebukadnezar, die in die vernedering moest blijven tot die “7 tijden” over hem heen waren gegaan (zie Dan. 4:16+23-
33). De verandering van het wilde dier in een mens met een mensenhart wijst heen naar het herstel en de bekering 
van koning Nebukadnezar (zie Dan. 4:34-37). 
Wij zien dat hetgeen God Nebukadnezar liet dromen, en door Daniël liet uitleggen, stuk voor stuk nu gecomple-
teerd wordt door wat Hij Daniel liet dromen. Opdat wij een duidelijke voorstelling van zaken krijgen, een duidelijk 
beeld van de wereldrijken, die zich voor ons in de geschiedenis hebben gemanifesteerd èn van de geest, die in de-
ze (wereld)rijken heeft geheerst, voortgaande tot op het einde van deze bedeling.13 
Ditzelfde vinden wij in het  Boek Openbaring,  waar sprake is van de opening van de (7) zegels (zie Openb. 6 en 8:1-5 

14). Deze gaan allemaal open vóórdat Christus wederkomt om het Koninkrijk te vestigen. Wij kunnen NIET zeggen: 
van dan tot dan duurt het 1ste zegel; van dan tot dan het 2de, enzovoort. Als het ene zegel nog aan de hand is en 
voortduurt, wordt het volgende reeds geopend. De gebeurtenissen overlappen elkaar dus. 
Wij lezen bijvoorbeeld van de Ruiter op het witte paard,15 Die uitging, overwinnende tot overwinning (zie Openb. 6:2). 
Het Evangelie is alzo uitgegaan in de volle kracht van de Heilige Geest. Dit is nooit te stuiten, want nu nog vindt het 
voortgang. Jezus’ profetie van Mattheüs 24:14 – “En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepre-
dikt worden tot een getuigenis voor alle volken;…” – moet vervuld worden, met tittel en jota! 
Wat het rode paard betreft (zie Openb. 6:4); deze oorlogsgeest is ook niet opgehouden met de 1ste wereldoorlog. Wij 
hebben een 2de wereldoorlog gekend; en thans kennen wij nog oorlogen en geruchten van oorlogen, al noemen wij 
die: grensincidenten, conflicten, enzovoort. Wij gebruiken allerlei verzachtende uitdrukkingen om de zaken niet zo 
ernstig voor te stellen, als ze eigenlijk wel zijn. Weinigen bevroeden, dat wij al jaren leven op een werkende vul-
kaan! 
Wij zagen reeds, dat Daniël deze droom had gekregen, voordat hij de hoofdstukken 5 en 6 had geschreven. Zoiets 
doet God dikwijls in Zijn Woord. Zo is bijvoorbeeld het 7de hoofdstuk van Openbaring als het ware een “tussenstuk” 
in dat hele Boek. 

 
10 Een beest heeft (meestal) een “kop”, maar hier is het beest – naast de uitbeelding van (antichristelijke) machten – ook een 

typebeeld van (antichristelijke) mensen, en mensen hebben een “hoofd”. Dus beide benamingen/vertalingen zijn hier, in princi-
pe, juist… (noot AK) 

11 Hier geldt hetzelfde als bij noot 10. Al gaat het hier om “poten” of “voeten”. (noot AK) 
12 Uitduiden = Iets helemaal duidelijk maken. (noot AK) 
13 Zie noot 8. 
14 Zie eventueel onze ‘vers voor vers’ studie van het Bijbelboek Openbaring “Die IS en Die WAS en Die KOMEN ZAL”, hoofd-

stuk 6, met de titel “De zegels worden geopend” en hoofdstuk 8, met de titel “De bazuinen gaan klinken” van CJH Theys. 
(noot AK) 
15 Zie eventueel ons artikel “Een ANDER geluid – Wie is de ruiter op het WITTE paard uit Openbaring 6?” van A. Klein. (noot 

AK) 

https://www.eindtijdbode.nl/weblog/ct-openbaring6.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/ct-openbaring6.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/ct-openbaring6.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/ct-openbaring8.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/ct-openbaring8.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/adgruiter.pdf
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Daniël kreeg deze droom al, voordat er sprake was van het beleg van Babylon door Kores. Nu kunt u Daniëls hou-
ding beter begrijpen, toen Belsazar hem de 3de heerser in zijn koninkrijk wilde maken. Hij bedankte voor de eer, 
want hij wist door de openbaring van God méér. 
Zo kan God in deze dagen aan kinderen Gods dingen mededelen betreffende Zijn Lichaam, die nog in de toekomst 
liggen –  soms vlak voor de deur, soms nog ver verwijderd. Soms beduidt16 God: “Zeg het!” Maar soms mogen wij 
niet spreken, totdat de tijd daar is. Dit houdt ons klein en nederig. Als God u zou toestaan om alles te vertellen wat 
Hij u heeft geopenbaard, en het zou straks vervuld worden, dan zeggen allen: “Wat geweldig! Wat die broeder X 
gezegd heeft, is precies uitgekomen!” En de borst van de betrokken persoon zou zwellen! Dit wil God voorkomen. 
Daarom vertrouwt Hij u soms dingen toe, waarover u niet spreken mag, maar die u op Gods tijd vervuld ziet wor-
den. Dan weet u, hoe waarachtig God is. Dit is tot versterking van uw geloof en tot opbouw van uw geestelijk leven! 
 

Het Medo-Perzische en het Griekse rijk 
Het Medo-Perzische rijk, de “borst en armen van zilver” in de droom van Nebukadnezar (zie Dan. 2:32b+39a), is hier in 
Daniels droom de beer en die “richtte zich op naar één kant” (zie vers 5a). Dit wil zeggen: die komt aan één kant op. 
De “3 ribben in zijn muil” (zie vers 5b) zijn de 3 rijken die hij had veroverd: Babylonië, Egypte en Lybië. “Sta op, eet 
veel vlees!” (zie vers 5c) wil zeggen, dat dit rijk zich oprichtte en veel volkeren ten onder heeft gebracht. 
Het Griekse rijk, de “buik en dijen van koper” uit Nebukadnezars droom (zie Dan. 2:32c+39b), is hier een luipaard met 
4 vleugels van een vogel. Dit was het grote rijk van Alexander de Grote, dat Medo-Perzië veroverde. Een luipaard 
is een zeer snel beest, vlug in zijn actie; maar ook wat wij noemen: gemeen, sluipend. Hij bespringt onverhoeds 
zijn prooi. 
Alexander de Grote kwam met een geweldige vaart opzetten. Hij veroverde de toenmalig wereld binnen 12 jaar. Hij 
stond met zijn legers aan de Bosporus en tot aan de Indus, de grensrivier met India. Tijdens deze tochten kwam 
Alexander de Grote plotseling te overlijden… Het veroverde grondgebied werd verdeeld onder zijn 4 generaals. 
Als u de brochure “Heidenvolken in profetisch licht”17 leest, vindt u dit gedetailleerd daarin beschreven aan de hand 
van de geschiedenis, zoals wij die op school geleerd hebben. Ik geef u hier alleen de grondgedachte. 
Wraakzuchtig als een luipaard was ook de gang geweest van het Griekse wereldrijk van Alexander de Grote. “Vier 
vogelvleugels” duidt aan, dat het zich met grote snelheid voortbewoog en zich uitbreidde. Zó was Alexander de 
Grote ook met zijn legers voortgetrokken. 
Deze luipaard had “4 koppen18 (SV: hoofden)”. De “4 koppen” slaan op de verdeling van het rijk na de dood van 
Alexander de Grote onder zijn 4 generaals. 
 

Het Romeinse rijk 
Wat een verschrikkelijk dier is dit. Zó gewelddadig, dat God er geen naam voor gaf. In het beeld uit de droom van 
Nebukadnezar is dit rijk uitgebeeld met de “(onder)benen van ijzer en de voeten gedeeltelijk van ijzer, gedeeltelijk 
van (modderig) leem” (zie Dan. 2:33+40-43). Dit dier is een waar monster! 
Dit Romeinse rijk verschilde van de andere (konink)rijken, die ervóór geweest waren (zie vers 7). Het verslond de 
gehele aarde (zie Dan. 7:23), alle (konink)rijken verslagen hebbende. Hij had ze met voeten getreden en ze absoluut 
aan zich onderworpen. De Britse eilanden hebben ertoe behoord; het reikte tot aan de boorden van Scandinavië. 
Het omvatte geheel Duitsland tot aan de grens van Rusland toe; de gehele Balkan, alle Donaulanden; Italië en het 
noorden van Afrika; alles rondom de Middellandse Zee; Spanje, Frankrijk en Nederland. U kunt nagaan, wat een 
rijk dat was, waarover de caesars geregeerd hebben! Ook ten tijde van Jezus’ omwandeling op aarde, toen Tiberi-
us keizer was, was het grote wereldrijk van Rome zó in opkomst en aanzien, dat alles ervoor beefde. Nogmaals: 
de Romeinse adelaar heeft geheerst vanaf het noorden van Europa tot aan de noordkust van Afrika. Vanaf de Brit-
se eilanden tot aan het gebied waar Alexander de Grote is gekomen in zijn optrekken naar het oosten, betaalde al-
les schatting19 aan Rome. Overal had Rome zijn stadhouders en legioenen20, en men beefde en sidderde voor dit 
beest. 
 

Het “10-statendom”, het als herboren Romeinse rijk 

 

 
16 Beduidt (van “beduiden”) = Met een gebaar duidelijk maken. (noot AK) 
17 Deze brochure is – helaas – niet in mijn bezit. (noot AK) 
18 Zie noot 10. 
19 Schatting = Heffing of belasting voor de schatkist. (noot AK) 
20 Legioenen = Legerafdelingen van het Romeinse leger. (noot AK) 
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Er wordt nog iets merkwaardigs vermeld met betrekking tot het 4de beest: “het had 10 hoornen.” Wij lezen hiervan 
in de verzen 7, 20 en 24 van dit hoofdstuk. Dit zijn 10 koninkrijken. Tussen deze 10 zal een eerst kleine hoorn op-
staan, die dra groter dan de andere hoornen zal worden. Deze hoorn zal 3 van de 10 hoornen vernederen en alle 
andere zullen zich vrijwillig aan hem onderwerpen. 
Deze 10 koninkrijken, hier gezien in profetisch vergezicht, vormen het “10-statendom” uit de laatste dagen. Straks, 
in de heel nabije toekomst, zullen zij zich op aarde manifesteren. Reeds nu21 werkt, zoals wij weten, de Europese 
Economische Gemeenschap (E.E.G.)22 in de richting van het “10-statendom”.23 Thans zijn reeds (konink)rijken ver-
enigd in een steeds hechter economisch-sociale band. Deze zullen spoedig tot een tiental worden aangevuld. Van 
recente tijd is de Britse toetreding tot deze gemeenschap, hetgeen op dit moment reeds door de volksvertegen-
woordiging van de Britten werd geratificeerd (= door internatonale overeenkomsten bekrachtigd). Het ligt in de bedoeling om 
langs deze weg te groeien naar een politieke statenbond. Alles wat nu zoal plaats heeft in de deelnemende (ko-
nink)rijken, alles wat zoal georganiseerd wordt door de antichristelijke stromingen van deze tijd, gaat al in deze rich-
ting. Bij alles wat de ministers van de deelnemende (konink)rijken willen ondernemen, wordt eerst afgevraagd: “Wat 
zegt de E.E.G.”? Het mag, naar mens gesproken, nog lang duren, voor dat deze “10-statenbond” in vervulling gaat; 
maar als kind van God weten wij, dat iedere tittel en jota van Gods Woord vervuld zal worden, of wij willen of niet. 
Om goed te verstaan, wat er zoal gaande is in ònze dagen en wat wij straks zullen aanschouwen, gaan wij naar 
Openbaring 12:3, “En er verscheen een ander teken in de hemel. En zie: een grote vuurrode draak met 7 koppen 
(SV: hoofden) en 10 horens. En op zijn koppen 7 diademen (SV: koninklijke hoeden).”24 
Hier wordt gesproken van dezelfde 10 hoornen, die Daniël op dat “naamloze beest” zag. Hier is de uitbeelding al 
meer gedetailleerd. Ook zien wij het “antichristelijk karakter” van het “10-statendom” hier duidelijk tot uitdrukking 
gebracht: De 10 hoornen worden gedragen door de “vuurrode draak”, de satan zelf. 
Waarom zag Daniël een naamloos beest? Omdat dat beest pas zijn naam krijgt in de tijdsbedeling, waarin wij le-
ven. 
Ook in Openbaring 13:1-8 wordt dat beest met zijn 10 hoornen, dat uit de volkerenzee opkomt, beschreven. Verder 
in Openbaring 17, de verzen 3, 7,12-14, 16 en 17.25 
In Openbaring 17 zien wij op het “scharlakenrood beest” (zie vers 3) een vrouw zitten, die “Verborgenheid, het grote 
Babylon, de moeder der hoererijen en van de gruwelen der aarde” wordt genoemd (zie vers 5b, SV). De weg van 
God wordt altijd door satan geïmiteerd. Gods handelingen worden nauwkeurig door satan; overgenomen; hij 
pleegt dus plagiaat. Wij weten, dat de vrouw uit Openbaring 12:1 de Bruid weergeeft,26 die in glorie en heerlijkheid 
van God op de aarde zal worden gezien. Wat doet satan? Ook hij formeert een bruid. Deze koninklijk aangeklede 
vrouw (in Openbaring 17) is de bruid van satan. De duivel (= satan) kan haar niet sieren met de heerlijkheid, waarmee 
God Zijn Bruid siert; namelijk, met de heerlijkheid van Hemzelf, waarvan “zon, maan en sterren” (zoals vermeld in 
Openbaring 12:1)27 de symbolen zijn. Daarom siert hij haar met de rijkdommen van deze aarde: “purper en scharla-
kenrode kleding, goud, kostbaar edelgesteente en parels” (zie Openb. 17:4). Wij zien hier, hoe satan God imiteert. 

 
21 Let op: Deze studie is geschreven rond 1970, en in onze dagen hebben we inmiddels al jaren (als opvolger van de EEG) de 

EU = de Europese Unie, met zijn – inmiddels voor steeds meer mensen duidelijk wordende – antichristelijke trekken. (noot AK) 
22 E.E.G. = Europese Economische Gemeenschap. Het samenwerkingsorgaan van een aantal West-Europese staten die een 

verdrag tot economische samenwerking gesloten hebben (1958), inmiddels opgegaan in de Europese Unie (EU). (noot AK) 
23 Al die (per 010715 – 28) landen van het Verenigd Europa (de EU of Europese Unie genaamd) zullen vermoedelijk straks in 10 

staten verdeeld worden (waarschijnlijk omdat het dan beter te besturen is). En uit één van die 10 staten komt dan de antichrist 
voort. (noot AK) 
24 Voor satan en/of zijn werkers wordt in Openbaring 12:3 en 13:1 het Griekse woord “diadēma” gebruikt, wat (mijns inziens) in 

dit geval de uitleg van “haar- of hoofdband” heeft (zie de uitleg van de Studiebijbel, hieronder vermeld). Wat letterlijk betekent: 
“met een band binden”, en dus precies verwoord wat satan doet! 
In de Studiebijbel staat er bij “diadēma”: 

Het zelfstandig naamwoord (onz.) “diadēma” betekent: 

1. (om het hoofd vastgeknoopt) sierlint, 

2. (koninklijk) hoofdversiersel, 

3. diadeem. 
Onder invloed van het diadeem dat de Perzische koningen – en in navolging van hen ook andere koningen – zich als symbool 
van hun koningschap om het hoofd bonden, doet “diadēma” vooral aan koninklijke waardigheid denken. De Nederlandse verta-
ling ‘kroon’ roept weliswaar de gedacht aan ‘koningschap’ op, maar de gedachte aan ‘vastbinden’ (van het Griekse woord 
dēo ‘(vast)binden’, waar het woord van afgeleid is) is bij deze vertaling (van Openb. 12:3 en 13:1 – AK) verloren gegaan: 
een kroon wordt niet om het hoofd vastgebonden, maar opgezet. (noot AK) 
25 Zie eventueel onze ‘vers voor vers’ studie van het Bijbelboek Openbaring “Die IS en Die WAS en Die KOMEN ZAL”, hoofd-

stuk 13, met de titel “De antichrist en zijn heerschappij” en hoofdstuk 17, met de titel “Gods oordeel over Babylon als gees-
telijke macht” van CJH Theys. (noot AK) 
26 Zie eventueel ons artikel “Een ANDER geluid – Wie is de VROUW uit Openbaring 12?” van A. Klein en/of  de studie “Er 

komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde” van E. van den Worm. (noot AK) 
27 Openbaring 12 opent met: “En er werd een GROOT TEKEN gezien in de hemel; namelijk een VROUW, bekleed met de 

zon, en de maan was onder haar voeten, en op haar hoofd een kroon van 12 sterren.” 
Wij zullen hier de zon, maan en sterren nader beschouwen. In het licht van Bijbelse profetie kunnen wij alsdan het volgende 
vaststellen: 

• De “zon” is nog altijd het symbool van de Heerlijkheid Gods, van de Vader, als de 1ste “Persoon” (beter gezegd: de 1ste 
Openbaringsvorm) van de Godheid. 

• De “maan” is nog altijd het symbool van het gebroken Lichaam en uitgestorte Bloed van de Here Jezus, de Zoon van de le-
vende God en de 2de “Persoon” (beter gezegd: de 2de Openbaringsvorm) van de Godheid – de Centrale Figuur. → 

https://www.eindtijdbode.nl/weblog/ct-openbaring13.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/ct-openbaring13.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/ct-openbaring13.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/ct-openbaring17.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/ct-openbaring17.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/ct-openbaring17.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/adgvrouw.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/bruiloft.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/bruiloft.pdf
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Wij vestigen uw aandacht nog op het volgende: In Openbaring 12:3 is er sprake van “7 koninklijke hoeden” (HSV: 
diademen); in Openbaring 13:1 van “10 koninklijke hoeden”. Dit duidt aan, dat er in de loop van de ontwikkeling van 
het raadsplan van God een verandering komt in de satanische machten en antichristelijke stromingen. Wij hebben 
ook gezien, dat een “kleine hoorn” tussen die 10 zal opkomen, die in aanzien en kracht zal toenemen. Het naamlo-
ze beest uit Openbaring 13, dat Johannes uit de volkerenzee zag opkomen, is hetzelfde dier, dat Daniël zag in zijn 
droom. Het is de komende antichrist. 
 

De grote afval van de kinderen Gods in de laatste dagen 
Wij leven in een tijd, waarin de antichristelijke stromingen hoe langer hoe sterker worden. Ik kan het niet genoeg 
benadrukken: u MOET gedoopt worden met Gods Geest, wilt u weerstand kunnen bieden aan de misleidingen, die 
satan de laatste tijd ten toon zal spreiden. Ook zal hij en zijn demonen zich in deze dagen openbaren als “engelen 
van het licht”, als waren zij dienstknechten van God! 
Als u de (inwonende) Geest van God mist, zult u niet kunnen onderscheiden wàt waarlijk van God en wat van de an-
tichrist is. Bovennatuurlijke dingen kunnen alleen door de Geest van God worden onderscheiden. De Geest 
van God onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten Gods (zie 1 Kor. 2:10). Dat kan de geest van een mens niet doen. 
Als de satan zich vertoont “als een engel van het licht” (zie 2 Kor. 11:14) en u bent niet vervuld met de Geest van God, 
dan wordt u door zijn manifestatie, die er door toedoen van zijn (valse) apostelen zal zijn, overweldigd; zo subtiel 
komt hij tot u in de verschillende werkingen en methoden… U staat, als mens alleen, machteloos hiertegenover… 
De duivel (= satan)  gebruikt in deze dagen ALLES; hij weet precies, waarmee hij u en mij moet vangen. Zijn wij ons 
van deze werkingen van de satan bewust, dan beseffen wij pas goed, dat de lijn van de gerechtigheid van God in 
onze dagen vlak naast de lijn van ongerechtigheid loopt!  Leefden Kaïn en Abel niet vlak naast elkaar? 
In het Nieuwe Testament worden wij onderwezen aangaande het bovennatuurlijke, maar het spreekt ons ook van 
wat ons te wachten staat in de tijd, waarin wij leven. De maatregelen, wetten, instellingen en inzettingen nemen 
met zulk een kracht toe, dat u en ik ons straks niet kunnen bewegen, of wij moeten ons aan iets onderwerpen. 
Straks komt ook de tijd, die wij al in voorafschaduwing gekend hebben in de tijd van allerhande distributies (in de 2de 
wereldoorlog), toen wij alles op bonnen moesten halen. Toen hadden wij geen naam maar een nummer! Dat zal zich 
herhalen. In die (tijds)bedeling deelt alleen een ieder, die het merkteken van het BEEST heeft! (zie Openb. 13:17) 
De enige kracht, die u en mij kan “bewaren” (zie Openbaring 3:10), is die van de Heilige Geest! Houdt daarom vol en 
bidt: “Here, ik moet de Heilige Geest hebben; anders val ik en heb ik geen kracht meer om op te staan.” 
De duivel sluipt, via verschillende media, in deze dagen de Tempel28 van God binnen. Satan weet, dat hij nog 
maar een korte tijd heeft en hij zal alles doen om Gods kinderen te laten vallen. Omwille van de uitverkoren zal 
God de tijd verkorten (zie Matth. 24:22). In Openbaring 12:4 leest u, dat de vuurrode draak voor de vrouw staat. Dit 
duidt op de vervolging, die de Bruidsgemeente mee zal maken. Dit is de periode, die de Here Jezus het “begin van 
de weeën/smarten” noemde (zie Matth. 24:8). Wij zullen dit, als wij nog (tot aan die periode) blijven leven, ALLEN kennen! 
In Openbaring 12:4 lezen wij, dat de staart van de vuurrode draak het 3de deel van de sterren des hemels neer 
slaat. Dit wijst heen naar de grote afval van het geloof, waarvan 2 Thessalonicensen 2:3 spreekt: “Laat niemand u 
op enigerlei wijze misleiden. Want die dag (van Christus wederkomst) komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is…” 
“Sterren des hemels” zijn kinderen Gods. De duivel gaat in zijn antichristelijke stromingen, verzoekingen en mislei-
dingen zó te keer, dat het 3de deel van de kinderen Gods zal afvallen! Zij zullen dan Christus de rug toekeren om 
de mammon, de wereld, de zonde, de ongerechtigheid en de satan te dienen en te aanbidden! U moet dit “derde 
deel” niet alleen zoeken onder de kinderen Gods, die niet vervuld zijn, maar óók onder hen, die gedoopt zijn met 
de Heilige Geest, maar die niet meer dagelijks in en uit de vervulling met de Geest van God leven. Daarom schreef 
Paulus (in Ef. 5:17-18): “Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heere is. En word niet dron-
ken van wijn, waarin losbandigheid is, maar WORD VERVULD MET DE GEEST!” “Wijn” is hier het beeld van de 
wereld; wordt niet dronken (= onder invloed) van wat de wereld biedt: “de begeerte van het vlees, de begeerte van de 
ogen en de hoogmoed van het leven” (zie 1 Joh. 2:16); maar wordt vervuld met de Heilige Geest! 
Als wij vol zijn van Hem, hebben de dingen van satan op ons geen vat. Als ons hart vol is van Christus, blijven wij 
in de “eerste liefde” (zie Openb. 2:4) en kunnen wij ALLE verleidingen van de satan weerstaan! Dan wordt ons geloof 
gekenmerkt door VURIGHEID en ACTIE! Als het Vuur van God verminderd is, kan men dat zien. Zodra iemand de 
dingen van de wereld in zijn/haar gedachtewereld en hart toelaat, in welke vorm of gedaante ook, verflauwt hij/zij 
en zakt hij/zij af! Als de satan dàn met zijn staart zwiept, valt zo iemand, met dat 3de deel van Gods kinderen, af! 

 
• De “sterren” in hun menigvuldigheid zijn het symbool van (de veelvuldige gaven van) de Heilige Geest, de 3de “Persoon” 

(beter gezegd: de 3de Openbaringsvorm) van de Godheid. De 12 sterren wijzen hier ook op 12 met Gods Geest vervulde 
personen – kinderen Gods – die hier dienen te worden onderscheiden als degenen, aan wie het “leiderschap” in de tijd van 
het einde gegeven is. Openbaring 1:20b schenkt ons in deze het nodige licht. 

In de Studiebijbel staat er bij Openbaring 12 vers 1: 
Johannes bevindt zich kennelijk nog steeds op aarde en ziet ‘in/aan de hemel’ (zie woordstudie 3255 het Griekse woord “oura-
nos”) een ‘groot teken’ verschijnen (vergelijk vers 3 en 15:1 – zie 3995 het Griekse woord “sēmeion”), dat als het ware wordt 
geprojecteerd op het hemeldoek. Het beeld doet enigszins denken aan de droom van Jozef (zie Gen. 37:9). De vrouw in het 
visioen wordt getekend als een hemelse figuur (vergelijk Openb. 1:16, 10:1 en19:7), die bekleed is met de zon (vergelijk Ps. 
104:2) en de maan als voetbank heeft, dat wil zeggen: als iemand die zich in een bijzonder verheven positie, een ere-
plaats, bevindt. Gekroond met 12 sterren, een teken van koninklijke waardigheid… Het is ONwaarschijnlijk dat we hier 
concreet hebben te denken aan Maria, de moeder van Jezus; zij wordt in het Nieuwe Testament NOOIT als een hemelse figuur 
of als moeder van de gelovigen voorgesteld. In de openingsscène van het visioen wordt zij getekend in haar hemelse, 
verheerlijkte gestalte… (noot AK) 
28 De Tempel van God = De (Geestvervulde) christenen. “Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God in u 

woont?” (1 Kor. 3:16 – lees ook nog 1 Kor. 3:17, 6:19 en 2 Kor. 6:16) 
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Als u let op de volgorde van de dingen, die gaan gebeuren, die ons in 2 Thessalonicensen 2:3 zijn genoemd, dan 
leest u dat “eerst deze afval” komt en dat daarna pas de antichrist zich openbaart. U ziet hoe de profetie in het 
Oude en het Nieuwe Testament in elkaar grijpen, als een raderwerk dat zuiver op elkaar is afgesteld. Daarom 
spreken wij ook van de harmonie in de profetieën van Gods Woord. Laat daarom dit Woord rijkelijk in u wonen! 
U ziet nu al de verdeeldheid onder de kinderen van God. De één leeft bij het profetisch licht en zal hierdoor de 
diepten van Gods openbaringen zien, de ander leidt een oppervlakkig Christelijk leven. Deze laatste wil de diepten 
van Gods Woord niet, want deze vragen meer reiniging en heiliging van ons. Mensen die zo denken vinden 
een oppervlakkig Pinksteren29 véél prettiger en gezelliger… maar met gezelligheid komt u niet in de hemel! De weg 
naar Gods heerlijkheid gaat langs vele verdrukkingen. Zoals de Zoon des mensen is ingegaan in Zijn heerlijkheid 
langs de weg van véél verdrukking, van lijden, sterven, en opstanding, om pas daarna de heerlijkheid in God te 
ontvangen; zo ook wìj. 
Daarom, met het onderzoeken van Gods profetieën met betrekking tot de eindtijd, worden wij gewaarschuwd: Pas 
op, dat het u niet aantast; dek u onder het Bloed van Christus; laat de Geest van God u vervullen, opdat u bewaard 
worde (volgens de belofte in Openbaring 3:10) voor die verschrikkelijke tijd van de grote verdrukking! 
Bidt God, dat wij zó mogen leven, dat wij waardig geacht worden om de grimmigheid van dit naamloze beest, van 
de antichrist, te ontvlieden! 
 
Vers 9-14, NOOT A. Klein: Deze verzen worden later in dit hoofdstuk behandeld (zie blz. 11-12) 
 
Vers 15-17, “Ik, Daniël, was tot in het diepst van mijn geest geraakt, en de visioenen die mij voor ogen kwamen, 
verschrikten mij. Ik kwam in de nabijheid van één 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: Die grote dieren (letterlijk: levende wezens), 
die 4 in getal zijn, zijn 4 koningen, die uit de aarde zullen opstaan.” 
NOOT A. Klein: Van vers 15-17 heb ik (in deze studie van CJH Theys) geen aparte uitleg kunnen vinden. Vermoedelijk omdat deze verzen, 
mede gezien de hieraan voorafgaande uitleg, al voor zich spreken. 
 

Vers 18, NOOT A. Klein: Dit vers wordt later in dit hoofdstuk behandeld (zie blz. 13) 
 

 
 

De kleine hoorn, die snel toeneemt in aanzien en kracht 
Vers 19-25, “Toen wilde ik de ware betekenis weten van het 4de 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 – en van de 10 horens die op zijn kop zaten en van die andere, die oprees en waarvoor er 3 afgevallen 
waren, namelijk die horen (SV: hoorn) die ogen had en een mond vol grootspraak en waarvan de verschijning 
groter was dan die van zijn metgezellen. Ik had namelijk toegekeken en gezien dat die horen oorlog voerde tegen 
de heiligen en dat hij hen overwon, totdat de Oude van dagen kwam, de heiligen van de Allerhoogste recht ver-
schaft werd en het tijdstip was bereikt dat de heiligen het koningschap in bezit namen (SV: het Rijk bezaten). Hij zei het 
volgende: Het 4de dier zal het 4de 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. En de 10 horens duiden aan dat uit dat ko-
ninkrijk 10 koningen zullen opstaan, en na hen zal een ander opstaan. Die zal verschillen van die er eerder ge-
weest waren. Drie koningen zal hij vernederen. 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 (= 3½ jaar, de periode van de Grote [wereld-
wijde] Verdrukking30).” 
Van deze “kleine hoorn” lezen wij in de verzen 8 (hiervoor behandeld, vanaf blz. 3), 11 (zie blz. 11-12), 20-22 en 24-25. 
Wij zullen nu 10 verschillende punten bezien in verband met die “kleine hoorn”. Het is hoogst belangrijk om deze 
“kleine hoorn” aan een nadere beschouwing te onderwerpen, tot goed begrip van de ontwikkeling van Daniëls pro-
fetie en van de ontwikkeling van het raadsplan van God; want wat deze “kleine hoorn” doet, heeft geen van de an-
dere “hoornen” kunnen doen. 

 
29 Pinksteren = Gemeente(n) waar de Pinksterboodschap en de Pinksterervaring – dus: de boodschap over en de ervaring van 

de uitstorting van en/of de vervulling met de Heilige Geest – gepredikt en ervaren wordt. De schrijver wil hier – met de vermel-
ding van “een oppervlakkig Pinksteren“ – vooral een duidelijke waarschuwing geven. (noot AK) 
30 Vergelijk “tijd, tijden en een halve tijd” in Daniel 7:25 met wat in Openbaring 12:6 en 14 staat. Vers 6 en 14 gaan over hetzelf-

de, namelijk over de BEWARING van de vrouw (= de Bruid) uit de Grote Verdrukking. In vers 6 staat, als duur van die periode, 
“1260 dagen” vermeld (= 3½ jaar) en in vers 14 “een tijd en tijden en een halve tijd” (= 1+2+½=3½ jaar). (noot AK) 
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Een “hoorn” is in Gods Woord symbolisch voor “macht en kracht”. En de antichrist is zo’n “krachtpatser”, omdat hij 
de duivel-in-het-vlees is. Christus was God-in-het-vlees op aarde; Hij was het vlees-geworden-Woord (zie o.a. Joh. 
1:1+14). Wij weten echter dat de duivel (= satan) God imiteert. Hij neemt óók bezit van een menselijk lichaam om erin 
te wonen en zich erdoor te manifesteren, maar deze “vleeswording” van satan is, zoals wij weten, geheel verschil-
lend: hij legt beslag op een afvallige “christ”! (een afvallige christen, die dan de vleesgeworden – en dus lijfelijk aanwezige – anti-
christ wordt). Wij weten uit de Goddelijke geschiedenis dat er zelfs 2000 demonen konden wonen in 1 Gadarener (zie 
Mark. 5:12-13). 
 

➔ Punt 1 
De “kleine hoorn” is dus de antichrist, “de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf” uit 2 Thessaloni-
cenzen 2:3-8. Als de Wederhouder31, de Geest van God, weggenomen zal zijn met de Bruid van het Lam32 naar 
“de woestijn”, naar Gods plaats op aarde “buiten het gezicht van de slang” (zie Openb. 12:6+14), zal het voor de duivel 
(= satan) mogelijk zijn om zich te personifiëren, te manifesteren, in en door een mens. Vers 8 van 2 Thessalonicen-
zen 2 vertelt ons dan, dat “de wetteloze”, de antichrist, vernietigd zal worden door het Vuur van Gods oordeel bij de 
wederkomst van de Here Jezus Christus (aan het eind van de Grote Verdrukking). 
Hij is het beest, dat uit de volkerenzee opkomt (zie Openb. 13:1-2) en hij wordt als volgt beschreven: “…En het 
beest dat ik zag, leek op een panter (SV: pardel = luipaard)33, en zijn poten waren als die van een beer, en zijn muil 
was als de muil van een leeuw...”, want hij brult en bralt grote godslasterlijke dingen. Wij zien hier, dat het 4de dier 
alle karakteristieken van de 3 voorafgaande in zich verenigd heeft. Wat een satanische kwaliteiten treden in dit 
beest tevoorschijn! Is het een wonder, dat die “kleine hoorn” zó snel in aanzien en sterkte toeneemt, dat hij daarbij 
3 koninkrijken onderwerpt? Deze “kleine hoorn” immers, bezit, als hij opkomt, de VOLHEID van deze satanische, 
antichristelijke geest! 
 

➔ Punt 2 
Die “kleine hoorn” komt dus op tussen de 10 andere hoornen. Hij zal nà hen opkomen. Hij zal anders zijn dan 
de andere hoornen, te midden waarvan hij opkomt (zie Dan.7:24c). Zijn verschijning, grootheid, kracht en macht 
zullen anders zijn dan die van de andere hoornen. Hij wordt ook meerder dan hun allen, want hij verslaat 3 van ze. 
 

➔ Punt 3 
Hij maakt een totaal einde aan de heerschappij van 3 van de andere hoornen (zie Dan.7:24). Het woord “ver-
nederen” wil hier zeggen “verslaan, onderwerpen”. Vergelijk met wat “de beer”, Medo-Perzië, gedaan heeft: de 3 
ribben waren 3 koningen, die verslagen werden. (zie Dan.7:5) 
 

➔ Punt 4 
Hij zal ogen hebben als mensenogen. Dit spreekt ons van een geweldige satanische wijsheid, die hij ten toon zal 
spreiden. Ook zal zijn blik als het ware biologerend, hypnotiserend, zijn; zoals eertijds die van de slang in de hof 
van Eden. De komende antichrist zal aldus in zijn soort een geweldige ziener en profeet zijn, die echter zijn kracht 
aan de satan ontleent. Hij zal grote dingen kunnen voorzeggen en wonderen (der leugen) kunnen verrichten (zie 2 
Thess.2:9). Het zijn wonderen die niet God, maar hèm, de mens der zonde, groot maken. 
Zien wij deze zelfde dingen ook niet heden ten dage om ons heen gebeuren; “ons, over wie het einde van de eeu-
wen gekomen is” (zie 1 Kor. 10:11b), dit is “die in de laatste dagen leven”? U ziet thans vele wonderen en tekenen 
plaatshebben, die de MENS groot maken en die niet strekken tot verheerlijking van de Here Jezus Christus. Dit 
maakt, dat men het geluid hoort van: “Evangelist X heeft de zieke de handen opgelegd en opgericht” in plaats van 
“Jezus Christus heeft hem gezond gemaakt!” De betreffende mens stelt zichzelf zodoende in het voetlicht, dat hem 
alle eer wordt gegeven. Dat is de gewoonte van de mens. Kijkt maar wat er gebeurt op het gebied van techniek en 
wetenschap. Ook de “Beatles” en “hippies” doen zó. Ze doen iets spectaculairs om in de aandacht van het grote 
publiek te komen; zo doen propaganda-stunts. Ook acteurs en actrices handelen zo en zoeken publiciteit! 
De Geest van God zal NOOIT de mens verheerlijken, maar is er op gericht om Christus groot te maken. 
 

➔ Punt 5 
Hij heeft een grote mond, grote dingen sprekende. Laat ons dit vergelijken met Openbaring13:5-6, “En het werd 
een mond gegeven om grote woorden en godslasteringen te spreken, en het werd macht gegeven om dit 42 
maanden lang (= 3½ jaar, de periode van de Grote Verdrukking) te doen. En het opende zijn mond om God te lasteren, om 
Zijn Naam te lasteren en Zijn tent (SV: tabernakel – waarin God woont en troont) en hen die in de hemel wonen.” 
Met Gods tabernakel wordt Christus èn Zijn Gemeente bedoeld. De antichrist is het summum (= toppunt) van egoïs-
me. Ook bij hèm geldt het: “l’Etat c’est moi”! (= De staat dat ben ik). De wereld kijkt uit naar deze “big man”, die orde op 
de zaken zal stellen. Hij doet het zó, dat niemand hem kan weerstaan, want hij is de duivel (= satan) in mensenge-
daante. Zijn optreden maakt al, dat men er als het ware door versteent; ook is hij arglistig ( lees, ter waarschuwing, 2 
Kor. 11:3)! 
De antichrist zal zich zó voordoen, dat velen hem wel moeten aanhangen. In deze dagen (geschreven voor of rond 
1970) hebt u iets in het klein gezien, dat tòch al in deze richting gaat: een gewone palingboer34 kletst en duizenden 
lopen hem achterna… hiervoor moet toch een verklaring zijn! 
 
 

 
31 Voor deze “Wederhouder” van de antichrist, zie 2 Thessalonicenzen 2:6-9. (noot AK) 

32 Zie eventueel onze studie “Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde” van E. van den Worm. (noot AK) 
33 Het woord “pardel” betekent, ook volgens de schrijver, luipaard, Dit komt overeen met de benamingen van dit beest (en de 

andere 2, namelijk: beer en leeuw) in Daniël 7:4-6. Zie eventueel ook nog: https://www.etymologiebank.nl/trefwoord/pardel (noot AK) 
34 Zie eventueel: https://nl.wikipedia.org/wiki/Lou_de_Palingboer (noot AK) 

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/bruiloft.pdf
https://www.etymologiebank.nl/trefwoord/pardel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lou_de_Palingboer
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➔ Punt 6 
Hij wordt in zijn optreden geholpen door de “VALSE profeet”: “En ik zag een ander beest opkomen, uit de 
aarde, en het had 2 horens, als die van het Lam, maar het sprak als de draak. En het (andere beest – de valse profeet) 
oefent al de macht van het 1ste beest voor zijn ogen uit, en het maakt dat de aarde en zij die er wonen het 1ste beest 
aanbidden, waarvan de dodelijke wond genezen was. En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel 
laat neerkomen op de aarde, voor de ogen van de mensen. En het misleidt hen die op de aarde wonen door mid-
del van de tekenen die het gegeven zijn te doen voor de ogen (SV: in de tegenwoordigheid) 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. 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.” (Openb. 13:11-15) 
Dit 2de beest komt uit de aarde, “uit de afgrond” (zie Openb. 11:7). Het is de “valse profeet” (zie Openb. 19:20 en 
20:10). Dit beest heeft 2 hoornen, dit wil zeggen: een dubbele kracht en grootheid, een tweevoudige macht. Maar 
er staat bij: “als die van het Lam”. Hij komt op met demonische macht en kracht, maar imiteert daarbij de geaard-
heid van het Lam van God. Hij zal zich versteken35 in een zekere vorm van liefelijkheid en goedaardigheid. Zijn 
verschijning en werkwijze zijn van die aard, dat hierdoor het 1ste beest, de antichrist, erdoor verheerlijkt wordt; net 
zoals de Heilige Geest Jezus verheerlijkt. De “valse profeet” is een duivelse imitatie van de Heilige Geest en hij zal 
maken, dat de gehele wereld de antichrist achterna loopt en aanbidt. Zijn werkwijze zal zodanig zijn, dat de men-
sen geloven, dat ze te maken hebben met de dingen van God36 en de teruggekomen Christus en Zijn Vrederijk! 
 

➔ Punt 7 
Zijn voorkomen is geweldiger dan die van de andere hoornen: “en van de 10 horens die op zijn kop zaten en 
van die andere, die oprees en waarvoor er 3 afgevallen waren, namelijk die horen die ogen had en een mond vol 
grootspraak en waarvan de verschijning groter was dan die van zijn metgezellen.” (Dan. 7:20) 
 

➔ Punt 8 
“Ik had namelijk toegekeken en gezien dat die hoorn oorlog voerde tegen de heiligen en dat hij hen over-
won” (Dan. 7:21). Dit komt overeen met  vers 25a: “Woorden tegen de Allerhoogste zal hij spreken, de heiligen 
van de Allerhoogste zal hij te gronde richten.” Dit is ook in harmonie met Openbaring 13:7a, “En het beest werd 
macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen en om hen te overwinnen.” 
Hier grijpen Daniël en Openbaring in elkaar, gelijk op zoveel plaatsen. De antichrist zal Gods kinderen vervolgen 
en hen overwinnen. Wie zijn deze heiligen, die hij aanvalt? Het is de groep, die betiteld wordt met “dwaze maag-
den” (zie Matth. 25:1-13), want de “5 wijze maagden” zijn al in veiligheid37; zij zijn als “Bruid” van het Lam “buiten 
het gezicht van de slang” in de woestijn bewaard (zie Openb. 12:6+14) . Deze “dwaze maagden” zijn dezelfde, die 
in Openbaring 12:17a “de overigen van het zaad van de vrouw” genoemd worden. Hoewel dezen “de geboden van 
God in acht nemen (SV: bewaren) en het getuigenis van Jezus Christus hebben” (zie Openb. 12:17b) moeten zij toch in 
de Grote Verdrukking komen en hun getuigenis aangaande Jezus Christus met hun martelaarsbloed bezegelen, 
omdat zij op het exacte ogenblik van de Bruiloft van het Lam van God NIET bereid (d.i. gereed) bevonden zijn om 
in te gaan in de Bruiloftszaal, zodat de Bruidegom, komende, heeft moeten zeggen: “Ik ken u niet”! (zie Matth. 25:12). 
Hij vindt dezulken niet bereid en zonder olie, dat is: niet vervuld met de Heilige Geest (zie Matth. 25:1-13), zonder 
het Bruiloftskleed aan (zie Matth. 22:11-1338). Dit waarschuwt ons, dat wij moeten zorgen niet alleen gedoopt te 
zijn met Gods Geest, maar vervuld te blijven. Dit leven in en uit deze vervulling is (geestelijk gezien) ons Bruilofts-
kleed. Nogmaals: als wij die Olie van de Heilige Geest missen op dat kritieke uur, waarop Hij ter Bruiloft komt, zijn 
wij bestemd voor de Grote Verdrukking. Een andere weg ter zaligheid (lees: ter BEWARING – volgens Openbaring 3:10) is 
er dan niet meer. 
 

➔ Punt 9 
Hij verandert de tijden en de wetten: “Hij zal erop uit zijn bepaalde tijden en de wet te veranderen” (Dan. 7:25b). 
Hij zal komen met een systeem, dat de gehele wereld aan elkaar bindt. Hij zal deze onder hem verenigde wereld 
zijn eigen wet voorschrijven en alles veranderen. Wat nu (geschreven rond 1970) als “Benelux” en “E.E.G.” begonnen 
is, zal, zoals wij weten, op deze wereldheerschappij uitlopen. God wil dat, als wij deze dingen zien plaatshebben, 
wij naar het profetisch Woord grijpen, dat zéér vast is. Geestelijke dingen worden geestelijk onderscheiden. Wij 
hebben de Geest van God nodig om te kunnen verstaan en doorzien, wat zich achter de coulissen van het wereld-
toneel afspeelt. 
 
 
 

 
35 Zich versteken = Letterlijk: Een schuilplaats zoeken. Hier: zich anders voordoen, zijn ware aard verbergen. (noot AK) 
36 Dit zal voor velen, ook vele gelovigen, zeker in de beginperiode van zijn functioneren, gelden. Ter info vermelden wij nog dat 

de antichrist de eerste 3½ jaar (van de laatste jaarweek, volgens Daniël 9:27) nog een zekere vorm van liefelijkheid en goed-
aardigheid zal hebben, maar… de laatste 3½ jaar zal zijn ware gezicht en bedoeling openbaar en merkbaar worden – zeker 
voor christenen (denk bijv. aan lauwe gelovigen en “dwaze maagden” die o.i. in de Grote Verdrukking terecht komen). (noot AK) 
37 Zie eventueel onze studie “De 5 wijze en de 5 dwaze maagden en hun eigen lotsbestemmingen in de eindtijd” van E. 

van den Worm en/of “Een ANDER geluid – Het verschil tussen ‘het Lichaam van Christus’ en ‘de Bruid van Christus’” van 
A. Klein/E. van den Worm. (noot AK) 
38 Waarbij de in Matth. 22:13 genoemde “buitenste duisternis” een verwijzing is naar de Grote Verdrukking waar degenen zon-

der bruiloftskleed in terecht zullen komen. Niet dat ze dan verloren zijn of (hoeven te) gaan, maar zij zullen wel de marteldood 
moeten ondergaan daar alle christenen die in de Grote Verdrukking terecht komen door de antichrist gedood zullen worden 
door “onthoofding” (zie Openb. 20:4). (noot AK) 

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/maagd.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/adgmaagd.pdf
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➔ Punt 10 
Hij zal 3½ jaar regeren: “en zij zullen in zijn hand worden overgegeven voor een tijd, tijden en een halve tijd” (Dan. 
7: 25c). 
Dit is in harmonie met het Boek Openbaring. In Openbaring 13:5 is die tijd “42 maanden” (= 3½ jaar) genoemd. Indi-
rect vinden wij dit ook in de genoemde tijdsduur van de verberging van de Bruid – in de woestijn, buiten het gezicht 
van de slang – in Openbaring 12:6+14, want deze verberging duurt net zo lang als de regering van de antichrist, 
namelijk “1260 dagen” of “een tijd en tijden en een halve tijd” (= beide 3½ jaar39). Corresponderend met deze tijd is te-
vens het optreden van de “2 getuigen” van God, gedurende de Grote Verdrukking op aarde: “1260 dagen” (zie 
Openb. 11:3), tevens de tijd van de vertreding van het “voorhof” van Gods geestelijke tempel, die wij identiek we-
ten aan de “dwaze maagden”, gedurende de Grote verdrukking, die (volgens Openbaring 11:2) “42 maanden” 
duurt. 
Tenslotte is deze tijdsduur in harmonie met hetgeen weergegeven is in de 70-weken profetie, die in hoofdstuk 9 
van dit Boek Daniël wordt behandeld: namelijk de helft van de laatste week van 7 jaar… dit is 3½ jaar. Dit is dus 
de tijd, dat de antichrist heerschappij mag hebben over deze aarde. 
 

Het komende oordeel van God; Christus’ komst als Rechter 
Vers 9-10, “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 (SV: rade-
ren) ervan waren laaiend vuur. Een rivier van vuur stroomde en ging voor Zijn aangezicht uit. Duizendmaal duizen-
den dienden Hem en tienduizendmaal tienduizenden stonden voor Zijn aangezicht. Het gerechtshof hield zitting 
(SV: het gericht zette zich) en de boeken werden geopend.” 
Hier lezen wij van het komende Godsoordeel, dat op het eind der tijden, waarin wij nù leven, zal plaatsvinden. De 
“Oude van dagen” is de almachtige God, Wiens kleed wit is als de sneeuw. Dit “wit” spreekt ons van gerechtig-
heid… Denk aan de omheining van de tabernakel van Israël in de woestijn: die was van wit getweernd linnen en 
staat symbolisch voor de gerechtigheid van God. Ook onze Here Jezus Christus, Die Zich als Hogepriester van 
Zijn Gemeente openbaarde in Openbaring 1:13-14, werd gezien in de glorie van Gods gerechtigheid: “…Zijn hoofd 
en haar waren wit, als witte wol, als sneeuw, en Zijn ogen waren als een vuurvlam.” 
“Zijn troon was vuurvonken, deszelfs raderen een brandend vuur” (vers 9b, SV). De heerlijkheid van God wordt hier 
beschreven als de heerlijkheid van verterend hemelvuur; het is Zijn troon van GERECHTIGHEID! 
“Het gericht zette zich” (SV) wil zeggen: “het oordeel werd uitgesproken”. De aantallen zielen die hierbij voor de 
troon staan zijn niet letterlijk bedoeld, maar hebben een symbolische waarde. Ontelbaar “als de sterren des he-
mels” zijn de heiligen van God. De Here (God) zei dit reeds aan Abraham (zie Gen. 15:5+22:17+Hebr. 11:12). 
In vers 26 (daarom hieronder vermeld) worden de hier behandelde verzen 9-10 bevestigd. 
 
Vers 26, “Daarna zal het gerechtshof zitting houden (SV: Daarna zal het gericht zitten): men zal hem (de antichrist) zijn 
heerschappij ontnemen, hem verdelgen en volledig vernietigen.” 
Hier wordt het antichristelijk rijk beëindigd. God, in de Here Jezus Christus, komt en Hij komt als Rechter, 
“wanneer Hij met vlammend vuur wraak oefent over hen die God niet kennen, en over hen die het Evangelie van 
onze Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Zij zullen als straf het eeuwig verderf ondergaan, weg van het 
aangezicht van de Heere en van de heerlijkheid van Zijn macht.” (2 Thess. 1:8-9) 
Met Hem komen Gods heiligen: “Zie, de Heere is gekomen met Zijn tienduizenden heiligen, om over allen het oor-
deel te vellen (SV: gericht te houden) en alle goddelozen onder hen terecht te wijzen voor al hun goddeloze daden, die 
zij op goddeloze wijze bedreven hebben, en voor al de harde woorden die zij, goddeloze zondaars, tegen Hem ge-
sproken hebben.” (Judas 14b-15) 
Een ontelbare schare van Gods heiligen volgt de Ruiter op het witte paard: “En de legers in de hemel volgden Hem 
op witte paarden, gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos.” (Openb. 19:14) 
Deze Ruiter op Zijn witte paard – Die genaamd is “Getrouw en Waarachtig” (zie Openb. 19:11), Die ogen heeft als een 
vuurvlam en op Zijn hoofd vele koninklijke hoeden, Die gekleed is met een kleed, dat met bloed geverfd is, Wiens 
Naam wordt genoemd “Het Woord van God” (zie Openb. 19:13), onze Here Jezus Christus – zal door Zijn verschijning 
de antichrist en al zijn horden verslaan! 

• “Want zie, die dag komt, brandend als een oven. Dan zullen alle hoogmoedigen en allen die goddeloosheid 
doen, stoppels worden. En de dag die komt, zal ze in vlam zetten, zegt de HEERE van de legermachten, Die 
van hen wortel noch tak zal overlaten.” (Mal. 4:1) 

Als de Here Jezus komt als “de Ruiter op het witte paard”, komt Hij dus als de “Leeuw van Juda”. Het is dan niet 
meer “een Heiland, Die bidt voor een anders verlorengaande wereld”, maar Hij komt om af te rekenen met diezelf-
de wereld, die Hem niet heeft aangenomen, maar in Zijn plaats de antichrist heeft verkozen. Evenzeer als het oor-
deel van God over het Joodse volk kwam, omdat het de Christus verwierp en in Zijn plaats de moordenaar Ba-
rabbas verkoos… komt straks het oordeel van God over een TOTALE wereld, omdat zij de antichrist boven Chris-
tus heeft gekozen; deze wereld, die dan is gekomen tot de verafgoding van een mens, die zij boven Hem heeft ge-
steld! 
Als de Hemelse Rechter komt met Zijn heiligen, om gericht te houden, heeft de antichrist nog de euvele moed om 
met zijn horden slag te willen leveren tegen de Here. Zo ontbrandt de “Slag van Armageddon” (zie Openb. 16:14-16). 
Maar als in een bliksemflits is deze zaak beslecht: “En ik zag het beest en de koningen van de aarde en hun legers 
bijeenverzameld om oorlog te voeren tegen Hem Die op het paard zat, en tegen Zijn leger. En het beest werd ge-
grepen, en met hem de valse profeet…” (Openb. 19:19-20a). 

 
39 Zie nogmaals noot 30. 
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Vers 11-12, “Toen keek ik, vanwege het geluid van de grote woorden die de horen (SV: hoorn) sprak. Ik keek toe tot-
dat het dier gedood werd en zijn lichaam vernietigd werd, en aan het laaiend vuur werd prijsgegeven. Ook de rest 
van de dieren ontnam men hun heerschappij, want verlenging van het leven was hun gegeven tot een bepaald tijd-
stip en een bepaalde tijd.” 
Wij zien hier het lichaam van het beest gegrepen worden door brandend vuur! Dit is in harmonie met Openbaring 
19 vers 20: “En 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 (het beest = de antichrist, en de valse profeet) werden levend geworpen in de poel van vuur, 
die van zwavel brandt.” 
De “rest van de dieren” zijn de andere dieren, die Daniël in zijn droom had gezien. Hun heerschappij is reeds door 
het laatste dier te niet gedaan, maar hun geest is in de wereld gebleven. Hiermee worden dan ook alle mensen, 
natiën en tongen van die antichristelijke wereld bedoeld. Zij ALLEN zullen een einde nemen bij de wederkomst van 
Christus als Rechter over deze wereld, want wij lazen net in Maleachi 4:1, dat hun lichamen door de heerlijkheid 
van Christus zullen verbranden tot “stoppels”! 
Aan deze komst ten oordeel van de Here Jezus Christus zijn de opening van het 6de en het 7de zegel voorafge-
gaan.40 Bij de opening van het 6de zegel worden de geweldige catastrofen en cataclysmen ingeleid, die aan zullen 
groeien tot wereldrampen. Straks zullen zelfs “de sterren van de hemel vallen” en “de zon zal veranderd worden in 
duisternis en de maan in bloed” en “de aarde zal waggelen als een dronkaard” (zie Mark. 13:25, Hand. 2:20, Jes. 24:20). 
Deze catastrofen en cataclysmen vormen als het ware een inleiding tot de opruiming van de wereld en de reiniging 
van de aarde, als een voorbereiding tot de vestiging van het 1000-jarig Rijk van Christus. 
De opening van het 7de zegel brengt de bazuin-oordelen van God en later de afsluitende, totalitaire fiool-
oordelen.41 
Met de bazuinoordelen komen de felle, antichristelijke bezoekingen over de aarde los, die zullen leiden tot de 
komst van de antichrist, terwijl de fiool-oordelen Gods inleidende oordelen zijn over het antichristelijke rijk, welke 
afgesloten zullen worden door de komst van Christus ten oordeel, waarmee een absoluut einde wordt gemaakt aan 
de antichristelijke periode, maar ook aan de tijden der heidenen! 
 

De wederkomst van Christus op de wolken des hemels 
Vers 13-14, “Ik keek toe in de nachtvisioenen, en zie, er kwam met de wolken van de hemel Iemand als een Men-
senzoon. Hij kwam tot de Oude van dagen en men deed Hem voor Zijn aangezicht naderbijkomen. Hem werd ge-
geven heerschappij, eer en Koningschap (SV: het Koninkrijk), en alle volken, natiën en talen moesten Hem vereren. 
Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die Hem niet ontnomen zal worden, en Zijn Koningschap (SV: Zijn 
Koninkrijk) zal niet te gronde gaan.” 
Wolken hebben een ruime plaats in het profetisch raadsplan van God. De Bijbel spreekt op verschillende manieren 
van die “wolken van God”; ook nemen deze een aparte plaats in, waar zij genoemd worden met betrekking tot de 
Zoon des mensen. 

• “En nadat Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen. 
En toen zij, terwijl Hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij 
hen in witte kleding, die ook zeiden: Galilese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze 
Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de he-
mel hebt zien gaan.” (Hand. 1:9-11) 

Wij hebben hier het relaas (= verslag) van de hemelvaart van de Here Jezus. De discipelen stonden nog na te staren 
naar het hemelruim, niet alleen omdat de Here Jezus naar de hemel was gevaren, maar ook, omdat Hij op een ge-
geven ogenblik, door een wolk, uit hun gezichtsveld werd weggenomen. 
Wij zien hier in Daniëls droom, in profetisch vergezicht, als het ware het vervolg ervan, de aankomst van de Zoon 
des mensen voor de troon van de Oude van dagen, de almachtige God en Vader, Die Hem tot een Hoofd maakt 
van dat geestelijk Lichaam, de Gemeente. Maar tevens is in dit droombeeld óók de overdracht van Koninklijke 
waardigheid en de aanvaarding van deze Goddelijke heerschappij, bij het beëindigen van de tijden der heidenen, 
vervat. 

• “En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen; en dan zullen al de stammen (SV: ge-
slachten) van de aarde rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de 
hemel komt met grote kracht en heerlijkheid.” (Matth. 24:30) 

Het “teken van de Zoon des mensen” is de “bloedrode maan” (zie Hand. 2:20) in de Egyptische duisternis, die er 
dàn over deze gehele aarde zal heersen, als een Goddelijke aanklacht tegen die antichristelijke wereld, die het 
Bloed van Gods Zoon heeft verworpen. Ook hier (in Mattheüs 24:30) zijn er “wolken des hemels”, die aan de manifes-
tatie van de Zoon des mensen gepaard gaan. 
“Zie, de HEERE rijdt op een snelle wolk…” (Jes. 19:1). “Wolken des hemels” dienen Hem als middelen van verber-
ging en van vervoer om Zijn heerlijkheid tot de mensheid te doen komen. Andere teksten, die dit vermelden zijn: 

• Mattheüs 26:64, “Jezus zei tegen hem (de hogepriester Kajafas): U hebt het gezegd. Maar Ik zeg u: Van nu aan zult 
u de Zoon des mensen zien zitten aan de rechterhand van de kracht van God en zien komen op de wolken van 
de hemel.”  

 
40 Voor meer uitleg over deze zegels, zie de studievermelding bij noot 14. 
41 Zie eventueel onze ‘vers voor vers’ studie van het Bijbelboek Openbaring “Die IS en Die WAS en Die KOMEN ZAL”, hoofd-

stuk 8, met de titel “De bazuinen gaan klinken” en hoofdstuk 15, met de titel “De 7 fiolen (schalen) vol van de toorn van 
God”  en/of hoofdstuk 16 “De fiolen van Gods toorn worden uitgegoten” van CJH Theys. (noot AK) 

https://www.eindtijdbode.nl/weblog/ct-openbaring8.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/ct-openbaring8.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/ct-openbaring8.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/ct-openbaring15.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/ct-openbaring15.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/ct-openbaring15.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/ct-openbaring16.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/ct-openbaring16.pdf
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• Openbaring 1:7, “Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem doorstoken hebben. 
En alle stammen van de aarde zullen rouw over Hem bedrijven. Ja, amen.” 

 

Vers 15-17, NOOT A. Klein: Deze verzen staan op blz. 8 vermeld. 
 

De wederkomst van Christus als Koning van het 1000-jarig Vrederijk 
De Here Jezus is met de wolken des hemels gekomen om ook het 1000-jarig Vrederijk op aarde te vestigen. Hij is 
de Steen uit de droom van koning Nebukadnezar, die alles van het beeld van de tijden der heidenen vermaalt, 
waarna de wind alle stof, de restanten van dat beeld, heeft weggenomen. En deze Steen wordt nu tot een grote 
berg, die geheel de aarde gaat vervullen. (zie Dan. 2:34-35+44-45) 
Aan de Here Jezus Christus is thans de heerschappij, de eer en het Koninkrijk gegeven. En aan dit Koninkrijk komt 
geen einde. Na die 1000 wondervolle jaren zal het in eeuwigheid worden voortgezet op die Nieuwe Aarde met die 
Nieuwe Hemel, die dan door de Here God geschapen zullen zijn. Glorie voor God! 
 
Vers 18, “De heiligen van de Allerhoogste zullen echter het koningschap (SV: dat Koninkrijk) ontvangen. Zij zullen het 
koningschap in bezit nemen (SV: het Rijk bezitten) tot in eeuwigheid, ja, tot in der eeuwen eeuwigheid.” 
Dit Koninkrijk is het Koninkrijk van God en van Christus maar ook van al Zijn heiligen. Zijn wij niet met Jezus mede-
erfgenamen geworden van dit Koninkrijk? Alles wat ons in Christus is weggelegd, wordt “de erfenis van de heiligen 
in het licht” genoemd (zie Kol. 1:12). Christus is de Kracht en de Wijsheid en de Heerlijkheid van God en wij delen 
hierin: Hij is ons geworden tot de Kracht, Wijsheid en Heerlijkheid van God! 
Ja, wij zijn mede-erfgenamen van God geworden! Alles wat Hem toevalt, valt ook Zijn kinderen toe! Daarom is het 
van zo’n groot belang, dat wij God getrouw blijven dienen, niet om wisselvallig Hem èn de wereld te dienen, maar 
Hem alleen! Iedere stap terug verzwakt ons geloofsleven. De weg naar God toe is een weg van reiniging en hei-
ligmaking.42 Dit is een PROCES, WAARIN PROGRESSIVITEIT GEVONDEN WORDT. Wij worden van dag tot dag 
veranderd en gaan van heerlijkheid tot heerlijkheid, totdat wij in Zijn volmaakte heerlijkheid Hem zullen zien! Ie-
dere stap terug of iedere stilstand in onze geestelijke groei betekent verlies, onnodig oponthoud, en ons geloofsle-
ven neemt erdoor in kracht af! 
Het eenmaal aannemen van Jezus betekent het volgen van Hem door dik en door dun! Daarom zei de Here ook: 
“Strijdt om in te gaan…!” (zie Luk. 13:24). Het leven van een Christen IS een strijd, vanaf het ogenblik dat hij/zij Hem 
aanneemt als zijn/haar persoonlijke Verlosser en Zaligmaker, totdat hij/zij tot hogere heerlijkheid wordt opgeroe-
pen. Als u Bunyans “Christenreis naar de Eeuwigheid”43 hebt gelezen, kunt u zich een duidelijk beeld vormen van 
het leven van een Christen op aarde. Niemand gaat de hemel van God, Zijn Koninkrijk, binnen, dan langs de weg 
van vele verdrukkingen. En God alleen weet hoevele. 
Paulus had zich, toen hij nog Saulus van Tarsen heette, nooit bezig gehouden met de vraag: “Hoeveel moet ik wel 
lijden?” De Here had dat woord gesproken tot Ananias: “Want Ik zal hem laten zien hoeveel hij moet lijden voor 
Mijn Naam” (Hand. 9:16). Dat lag vast bij God; daar was niets aan te veranderen. Nadat hij geslagen en gestenigd 
was (zie Hand. 14:19, 16:22-23), heeft Paulus niet gezegd: “Wat moet er nu nog komen?” Hij had daar niet bij stilge-
staan. 
Wij hebben in ons Christelijk leven voor vele dingen te bidden. “Volhard in het gebed!” staat er in Romeinen 
12:12c geschreven. Maar voor één ding hoeven wij nooit te bidden: voor lijden en kruis, want die komen onherroe-
pelijk. Als kind van God zult u een weg van lijden leren kennen. 
 

Vers 19-25,  NOOT AK: Deze verzen zijn eerder in dit hoofdstuk behandeld (zie blz. 8 t/m begin blz. 11) 
Vers 26,  NOOT AK: Dit vers is eerder in dit hoofdstuk behandeld (zie blz. 11) 
 
Vers 27, “Maar het koningschap (SV: het Rijk) 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 ko-
ninkrijk zijn, en alles wat heerschappij heeft, zal Hem eren en gehoorzamen.” 
In het Boek Openbaring staat van dit 1000-jarig Rijk geschreven: 

• “En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen 
die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, die het beest en zijn beeld niet 
hadden aangebeden, die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij wer-
den weer levend en gingen als koningen regeren met Christus, 1000 jaar lang.” (Openb. 20:4) 

Wij zien dat een gedeelte van de overwinnaars bestaat uit kinderen van God, die de Grote Verdrukking hebben 
moeten ingaan, maar die desondanks niet bezweken zijn voor het geweld van de antichrist, die hen heeft laten 
onthoofden. 

• “Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar 
zij zullen priesters van God en van Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen regeren, 1000 jaar 
lang.” (Openb. 20:6) 

Een fractie vóór de wederkomst van Christus zullen de rechtvaardige doden worden opgewekt (zie 1 Thess. 4:1644). 
Deze is de 1ste opstanding. De 2de opstanding geschiedt pas ná het 1000-jarig Rijk en geschiedt tot OORDEEL 
van de overige doden. 

 
42 Zie noot 6. 

43 Zie https://theologienet.nl/bestanden/bunyan-christenreis.pdf (noot AK) 

44 Dit Bijbelvers wordt ten onrechte gebruikt voor de bewaring (de zgn. opname) VOOR de Grote Verdrukking, terwijl het duide-

lijk een gebeuren aan het eind van de Grote Verdrukking is. 

https://theologienet.nl/bestanden/bunyan-christenreis.pdf
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En “in een ondeelbaar ogenblik (SV: in een punt des tijds – zie 1 Kor. 15:52)” zullen de dan nog levende kinderen Gods, de 
(volgens Openbaring 12:6+14) in de woestijn bewaarde Bruid, onsterfelijkheid aandoen. Zo zullen deze overwinnaars 
dan met Christus zijn en regeren als koningen en priesters, die 1000 lange jaren. Glorie voor God! 
 
Vers 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.” 
Dit vers is de conclusie, die er valt te trekken, namelijk: het effect van deze droom in Daniëls hart en leven (de uitleg 
van dit vers is overgenomen uit, de uitleg van, vers 1 – zie blz. 2). 

 
 

CJH Theys45 
(1903 – 1983) 

 
 
 

Einde van hoofdstuk 7 – wordt vervolgd 

 
• Lees eventueel ons artikel “Een ANDER geluid – Is de visie aangaande de zgn. OPNAME wel juist?” van A. Klein. (noot AK) 

45 De Bijbelverzen zijn omgezet naar de HSV-vertaling (soms met een gedeelte van de oude Statenvertaling erbij vermeld). 

Soms is er – hopelijk ter verduidelijking – door mij tekst toegevoegd in deze kleur en dit lettertype. (noot AK) 

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/adgopname.pdf

