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Daniel 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 2 

De 1ste droom van Nebukadnezar: Het beeld  

(Actueel vanwege het antichristelijke tijdperk van “voeten en tenen”) 
 

 
 

In het jaar 1492 voor Christus kwam Israël (alle 12 stammen) uit Egypte (naar het beloofde land Kanaän).1 (Het huis van) Juda 
ging in 70-jarige ballingschap in het jaar 606 voor Christus. De verlossing uit de Babylonische gevangenschap door 
Kores was in het jaar 536 voor Christus (zie Dan. 1:21 + de uitleg hierbij). Vanaf 1492 voor Christus was (het huis van) Ju-
da, zoals vermeld, uit Egypte. Dus, 886 jaren lang (van 1492 tot 606 voor Christus) was het Jodendom een theocratie 
geweest; dit wil zeggen, een volk dat door God werd geregeerd. In ballingschap zouden zij beseffen wat het 
zeggen wilde om geregeerd te worden door een heidense vorst! 
 

De ‘tijden der heidenen’ 
Toen Israël en later Juda volledig ten onder gingen onder heidense suprematie,2 begonnen de door Gods Woord 
genoemde “tijden der heidenen” (zie Luk. 21:24, SV). Nebukadnezar was tijdens het gebeuren, beschreven in Daniël 
hoofdstuk 1, nog geen alleen-regerende monarch; maar in de tijd, waarin hij zijn droom kreeg, was dit wèl het ge-
val. 
De “tijden der heidenen” begonnen, toen Nebukadnezar een alleen-regerende vorst in Babel werd. Deze “tijden der 
heidenen” duren thans nog voort. En het einde van deze periode valt samen met het einde van deze huidige 
(tijds)bedeling; namelijk die van de Gemeente of die van de Heilige Geest.3 De antichristelijke periode van 3½ jaar – 
“1260 dagen” ofwel “42 maanden” ofwel “een tijd en tijden en een halve tijd” – genoemd in het Boek Openbaring 
(zie respectievelijk Openb. 11:3+12:6, 11:2+13:5 en 12:14), is dus de afsluitingstijd van deze “tijden der heidenen”. 
Voor de kinderen van God is het thans weliswaar de tijd van genade, de tijdsbedeling van de Gemeente, of die van 
de Heilige Geest (zie noot 2), maar in het groot bezien is deze bedeling van de tijd een onderdeel van de “tijden der 
heidenen”. Dit is een apart onderwerp in Gods raadsplan van verlossing en daarom van GROOT belang. 

 
1 Het volk van Israël bestaat uit de 12 stammen, vernoemd naar de 12 zonen van Jakob (die later van God de naam Israël 

kreeg). Maar later komt er een splitsing. Er wordt in de Bijbel dan onderscheid gemaakt tussen het ‘huis van Israël’ en het ‘huis 
van Juda’ (de zgn. Joden). Het ‘huis van Israël’ bestaat uit 10 stammen, die in de loop van de geschiedenis weggevoerd zijn 
uit het beloofde land Kanaän/Palestina. Zij zijn daarna de zgn. heidenwereld ingetrokken, waar zij tot op heden (in het ‘ver-
borgen’, vaak zonder het zelf te weten) wonen. Het zijn vooral de zgn. ‘christelijke’ landen in Noordwest Europa en de landen, 
waar velen later naar toe zijn gemigreerd, zoals Amerika, Canada, en Australië. Het ‘huis van Juda’ bestaat uit 2 stammen, na-
melijk het volk van Juda en Benjamin die, in de dagen dat Jezus op aarde was, in het beloofde land Kanaän/Palestina leefde. 
Het ‘huis van Juda’, de zgn. Joden, is dan ook het deel van Israël waarover de verharding is gekomen (zie Rom. 11:25). 
Het huidige land Israël (voornamelijk de 2 stammen van het ‘huis van Juda’) doet thans haar rechten gelden op het land Pales-
tina. Historische rechten, waarvan we ook lezen in de Bijbel. Als de tijd daar is dat het profetisch Woord vervuld wordt, dan kan 
het niet anders of geheel Israël (alle 12 stammen) zal uiteindelijk in bezit komen van geheel Palestina en van de stad Jeruzalem 
(zie Gen.15:18). Abrahams nakomelingen zouden volgens bovenstaande Goddelijke belofte het land Kanaän bewonen. Dat 
land zou zich uitstrekken van de beek van Egypte (een kleine rivier ten oosten van de Nijl) tot aan de rivier de Eufraat. Voor ons 
zijn het tekenen dat we in de (Bijbelse) ‘laatste dagen’, vlak voor de wederkomst van Jezus, leven. Daarom is het juist in deze 
tijd belangrijk om na te gaan wat de Bijbel over deze dingen zegt. Zie eventueel ook nog de link: https://nl.wikipedia.org/wiki/Palestina_(staat)  

• In Jozua 13:1-6 staat: “Jozua nu was oud en op dagen gekomen, en de HEERE zei tegen hem: U bent zelf oud geworden en op dagen ge-
komen, en er is nog zeer veel land overgebleven om dat in bezit te nemen. Dit is het land dat overgebleven is: alle gebieden van de Fi-
listijnen en heel het land van de Gesuriet; vanaf de Sichor, die tegenover Egypte ligt, tot aan het gebied van Ekron in het noorden, dat tot 
het gebied van de Kanaänieten wordt gerekend. De vijf stadsvorsten van de Filistijnen, die van Gaza en die van Asdod, die van Askelon, 
die van Gath en die van Ekron, en de Avvieten; vanaf het zuiden heel het land van de Kanaänieten, en Meara, dat van de Sidoniërs is, tot 
aan Afek, tot aan het gebied van de Amorieten; bovendien het land van de Giblieten, en de hele Libanon, waar de zon opkomt, vanaf Baäl-
Gad, onder aan de berg Hermon, tot aan Lebo-Hamath; allen die in het Bergland wonen vanaf de Libanon tot aan Misrefoth-Maïm, al de 
Sidoniërs. Ík zal hen van voor de ogen van de Israëlieten verdrijven. Alleen, maak dat het land aan Israël als erfelijk bezit toevalt, 
zoals Ik u geboden heb.” (noot AK) 

2 Suprematie = Oppergezag (of: hoogste gezag) en/of oppermacht (of: hoogste macht). (noot AK) 

3 De periode van het begin (of het ontstaan) van de Gemeente, die plaatsvond/doorbrak NA de UITSTORTING van Gods Geest 

op het Pinksterfeest (zie Hand. 2:1-4). Een periode van in totaal 2000 jaar. (noot AK) 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Palestina_(staat)
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ALLES, wat zich in deze laatste dagen, waarin wij leven, afspeelt, staat in het “teken van het heidendom”. De geest 
van deze tijd is absoluut heidens in vorm en gedaante… ook al geeft men zichzelf het etiket “Christelijk” of “Natio-
naal Christelijk”. 
Profetisch gezien leven wij in “de tijd van de Gemeente van Laodicéa”. Als u de brief aan deze Gemeente in Open-
baring 3 leest, wordt u overtuigd van de grote afval, die er nù al in het Lichaam van Christus is. Het merendeel van 
het Christendom – de Bruidskinderen (zij die behoren tot de zgn. Bruidsgemeente) niet te na gesproken – zegt: “Wij zijn rijk 
en steeds rijker geworden en wij hebben aan niets gebrek… zie onze prachtige kathedralen, onze rijke behuizin-
gen”. In Gods ogen is men (geestelijk gezien) echter “arm, blind en naakt” (zie Openb. 3:17). Dit is in het algemeen de 
toestand in de Gemeente. Als die in de Christelijke Gemeente al zo is, hoe zal die dan in de wereld wel niet zijn. 
Op Babylonisch-heidense leest is eveneens de zich thans openbarende “Oecumenische Beweging”4 geschoeid. 
De “Wereldraad van Kerken” openbaart reeds nu haar “Babylonisme”: ze vervolgt nu reeds IN bepaalde delen van 
deze wereld Christenen en kerken, die zich niet willen aansluiten bij haar “oecumene”. Mede hieraan merken wij, 
dat deze “Oecumenische Beweging” antichristelijk is in al haar vormen. Christus heeft NOOIT gedwongen; God 
vraagt een vrijwillig volk, dat Hem in liefde dienen en volgen wil. Hiertoe roept Hij de mensen en heeft Hij gezegd: 
“Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn.” (Joh. 8:36) 
God liet mij jaren geleden al zien, dat de “Wereldraad van Kerken” niet deugt! Het komt er voor de Kerk (ofwel: Ge-
meente) van God – zich tegenover deze “Wereldraad” stellend – op aan om te durven blijven staan op het standpunt 
van Gods Woord. Deze “Wereldraad van Kerken”, die zogenaamd alles wil brengen onder haar vleugelen, wordt 
door Gods Woord vergeleken bij “zeven vrouwen die één man vastgrijpen” (zie Jes. 4:1a). 
Een “vrouw” staat in Gods Woord zinnebeeldig voor “Gemeente” en “leer”. Al die kerken willen bij elkaar komen, 
maar zij willen allen, ieder voor zich, het hunne houden en zeggen tegen deze “man”: – eerst de personificatie van 
de antichristelijke, Babylonische geest en later de antichrist zelf – “Ons eigen brood zullen wij eten en met onze ei-
gen kleren zullen wij ons kleden. Laat ons slechts uw naam mogen dragen” (Jes. 4:1b). Met andere woorden vragen 
ze hier: Onze eigen concepties (d.i. ideeën, opvattingen of denkbeelden) van het Woord zullen wij blijven hebben; ook zul-
len wij onze eigen ceremonies houden, maar laat ons enkel onder uw naam verenigd worden. Hoe deze groepe-
ring zich ook noemen wil, uit Gods Woord weten wij, hoe God haar noemt: “Het grote Babylon, de moeder van de 
hoeren (SV: de moeder der hoererijen) en van de gruwelen van de aarde” (Openb. 17:5b). De tijd zal leren in welke mate 
en hoedanigheid ze haar antichristelijke vanen5 zal ontplooien. Wees daarom wakende en biddende, vraag God 
om geopende ogen en neem niet alles voor “zoete koek” aan! Wij moeten ons niet beraden op wat “men” wel zegt, 
al is die mens nog zo hoog gezeten, maar wat God in Zijn Woord zegt. Als alles om ons heen faalt en valt en niet 
meer is, BLIJFT HET WOORD VAN GOD NOG STAAN! 
God heeft Israël en Juda overgeleverd in de handen van de heidenen, omdat ze de weg van de Here verlieten, op 
de hoogten rookten (HSV: op alle offerhoogten reukoffers brachten, zoals de heidenvolken) en zich keerden tot de bossen (HSV: 
tot de gewijde palen) en tot heidense ceremonies, waarbij zij afgoden aanbaden in plaats van de levende God (zie o.a. 2 
Kon. 17:9-11 en 2 Kron. 24:18). Als wij dit zo overdenken, kan men tot de verkeerde conclusie komen, dat God ons ook 
het kwade geeft. Zo is het echter niet. Het is de taal van de Schrift, die men moet leren verstaan. God kan Zich niet 
bemoeien met iemand, die niets van Hem weten wil. God dwingt de zondaar niet om op zijn knieën te vallen, om-
dat dit niet in harmonie is met Zijn eigen uitspraken: “Wat gij niet wilt, dat u geschiedt, doe dat ook aan een ander 
niet”! (in bevestigende zin komen deze woorden voor in Matth. 7:12 en Luk. 6:31). God zèlf geeft in dit opzicht nummer één het 
voorbeeld. Maar het geval is, dat God Zijn hand van degenen, die niet willen, terugtrekt, en dan worden dezulken 
een prooi van satan, van zonden en de zondemacht. Zó is het ook in het groot; als volkeren niet willen luisteren en 
zich afkeren van de waarheid en bij al hun plannen God buiten de deur laten staan, trekt God Zijn hand terug van 
die volkerenmassa’s en worden ze een prooi van satan en zijn horden. 
 

Waarom Juda weer in eigen land terug moest keren 
Wij hebben (in hoofdstuk 1 van Daniël) gezien hoe Juda in ballingschap kwam. Pas nà 70 – door God voorspelde – lan-
ge jaren was Juda uit de ballingschap gekomen. God deed dit omwille van Zijn Naam en Zijn Woord, namelijk: om-
dat het in Zijn Raadsplan nodig was; want uit Bethlehem-Juda zou de Messias geboren moeten worden. Hiertoe 
verwekte Hij Kores, van wie wij (in hoofdstuk 1) gelezen hebben (zie Dan. 1:21 + de uitleg hierbij), opdat hij degenen, die 
Joden waren, de gelegenheid zou geven om terug te keren naar hun land. Alzo is het ook gebeurd. Nehemia en 
Ezra waren destijds de wetgevers en staatslieden van de Joden ná hun ballingschap. Vooral onder het leiderschap 
van Nehemia zijn de Joden (de 2 stammen van “het huis van Juda”) teruggetrokken naar hun land. 
Allen, die wilden gaan, kregen van koning Kores “carte blanche” om Jeruzalem en de tempel te herbouwen (zie Dan. 
1:21 + de uitleg hierbij). Later leest u over “Sanballat, Tobia en Gesem, de Arabier”, die de Joden in hun bouw tegen-
stonden en wilden verhinderen dat de muren van Jeruzalem werden herbouwd (zie Nehemia 6). Maar als God 
opent, sluit niemand; en als God sluit, opent niemand! En als God voor hen is, wie zal tegen hen zijn? Daarom 
hebben de Joden dit grote werk ook kunnen voleindigen. 
 

 
 

 
4 Oecumenische Beweging = Beweging die de verbroedering van de verschillende christelijke kerken nastreeft. 

• Zie eventueel onze studie “De valse staatskerk van de laatste dagen – De grote hoer van Openbaring 17” van E. van den 
Worm. (noot AK) 

5 Vanen (meervoud) = Vaan (enkelvoud) = Letterlijk: Een vaandel. Denk bijvoorbeeld aan een (deel van het) leger dat onder 

één vaan (vaandel) optrekt; of aan het gezegde: ‘de vaan van de opstand planten’ (d.i. opstand teweegbrengen). (noot AK) 

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/staatskerk.pdf
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God geeft ook dromen 
Vers 1, “In het tweede regeringsjaar van Nebukadnezar (de koning van Babel – zie Dan. 1:1) had Nebukadnezar dromen. 
Daardoor werd zijn geest verontrust (SV: verslagen) en was het met zijn slaap gedaan.” 
Nebukadnezar droomde en zijn dromen werden van God ingegeven, omdat Hij Zich ging bemoeien met 
Nebukadnezar. God heeft Zich altijd wonderbaar bemoeid met de mannen van Zijn keuze (Abraham, Jakob, Jozef; 
zelfs met Farao van Egypte, denk aan de tijd van “de 7 vette en 7 magere jaren” – lees Genesis 41). Ook kwam God 
tot Abimelech, de koning van Gerar, in een droom des nachts, omwille van Sara, Abrahams huisvrouw (zie Gen. 
20:1-8). Zó kwam Sara weer bij Abraham terug. God had dit toegelaten om Abrahams geloof te sterken. En dit 
moest ook, anders zou Izaäk nimmer geboren zijn. 
In het Nieuwe Testament lezen wij van de dromen van Jozef (zie o.a. Matth. 1:20-25, 2:12-15+19-23). Ook in onze dagen 
wil God tot ons spreken door dromen. Dit kunnen wij lezen in de profetie van Joël (2:28), die door Petrus in 
Handelingen 2:17 werd aangehaald. Deze profetie slaat namelijk op “de laatste dagen”, de tijd, waarin wij thans le-
ven: 

• “Uw jongemannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen dromen.” (Joël 2:28b) 
Wij zien dus dat God Zich soms met mensenkinderen bemoeit in hun slaap door middel van dromen. Daarom moet 
u niet vergeten, vóór u zich ter ruste begeeft, om God te bidden om u ook in de slaap niet los te willen laten. Hij 
bemoeit Zich dan zo met uw geest en ziel. Onze geest kan in de droom actief zijn in de Here. 
Heeft u nooit ervaren dat u midden in de nacht wakker werd en u zich een wonderbare droom herinnerde? Maak er 
een gewoonte van God te bidden óók in de nacht bemoeienis te willen hebben met uw ziel en geest, en wel zoda-
nig, dat u niet “verslagen van geest” en verward zult zijn, zoals Nebukadnezar; maar dat, ofschoon de slaap kan 
wijken, u toch fris daarbij blijft. 
Job 33:14-16 spreekt over zo’n bemoeienis: “Want God spreekt één of twee keer, maar men slaat er geen acht op: 
in een droom, een visioen in de nacht, als een diepe slaap op de mensen valt, in de sluimer op de slaapplaats. Dan 
openbaart Hij het voor het oor van de mensen, en Hij verzegelt hun tuchtiging.” 
Denk ook aan wat de kleine Samuël overkwam. Hij was door zijn moeder, Hannah, aan de hogepriester afgestaan, 
opdat hij zijn leven zou mogen wijden aan God. Samuël hoorde zijn naam roepen, maar hij begreep niet, dat God 
hem riep… Tot 3 keer toe ging hij naar de hogepriester Eli. Toen leerde Eli hem: “Ga heen, leg u neder, en het zal 
geschieden, zo Hij u roept, zo zult u zeggen: Spreek, HEERE, want Uw knecht hoort.” (1 Sam. 3:9a, SV) 
Al naar mate wij meer bezig zijn met God en met de dingen van boven, zal ons hart als het ware van boven worden 
geïnjecteerd; het wordt dan gevoed door de Geest van God. Wij kunnen wakker worden met de Naam van de Here 
op onze lippen of met een bepaald Schriftgedeelte in onze geest. Dit geschiedt om ons krachtig te houden in de 
Here. Wij kunnen dit vergelijken met een patiënt die bewusteloos is en wiens lichaam krachtig en gezond wordt 
gehouden door hem onderhuids te voeden. Hoe meer wij ons aan de Here overgeven, hoe meer de Here dit je-
gens ons doet. Zoiets verkwikt ons geestelijk, maar ook lichamelijk, want Zijn Woord is Geest en Leven. Wij blijven 
daardoor levend in Hem en worden als het ware gedragen op de wiekslag van Zijn genade. Hij wil maken, dat wij 
wandelen en leven met Hem. 
Wij kunnen ook over iets of iemand dromen, wanneer onze geest zeer veel bezig is geweest met die zaak of per-
soon. Ook kunnen wij dromen vanwege een overvolle maag… maar als God ons een droom geeft, hebben wij daar 
nooit op gerekend. Psalm 127:2b zegt: “de HEERE geeft het Zijn beminden in de slaap.” 
Geeft God een droom, dan moet men er niet mee naar de eerste de beste, ongelovige “droomuitlegger” gaan of er 
een “dromenboek” voor raadplegen, maar ermee tot de Here komen voor de uitleg of naar een kind van God, dat 
van God de genade heeft gekregen om Zijn dromen te verstaan. 
 

Nebukadnezar stelde een bovennatuurlijke eis 
Doordat God Zich in dromen met Nebukadnezar bemoeide, raakte Nebukadnezars geest als het ware overbelast; 
hij kon het niet meer verwerken. Zijn slaap was absoluut geweken. Hij wist dat deze bepaalde droom zeer belang-
rijk was, maar deze was hem ontgaan. Toen kende de koning rust noch duur,6 voordat hij de droom weer kende en 
de uitlegging hem bekend was. 
 
Vers 2-10, “Toen zei de koning dat men de magiërs, de bezweerders, de tovenaars (SV: de tovenaars, en de sterrenkij-
kers, en de guichelaars)7 en de Chaldeeën moest roepen om de koning zijn dromen bekend te maken. Zij nu kwamen 
en gingen vóór de koning staan. De koning zei tegen hen: Ik heb een droom gehad, en mijn geest is zo verontrust 
dat ik die droom wil weten. Toen spraken de Chaldeeën tot de koning, in het Aramees: O koning, leef in eeuwig-
heid! Vertel uw dienaren de droom, dan zullen wij de uitleg ervan te kennen geven. De koning antwoordde en zei 
tegen de Chaldeeën: De zaak staat wat mij betreft vast (SV: De zaak is mij ontgaan). Als u mij de droom en de uitleg er-
van niet laat weten, zult u in stukken worden gehouwen, en zullen uw huizen tot een mesthoop worden gemaakt. 
Maar als u de droom en de uitleg ervan wel te kennen geeft, zult u geschenken, een beloning en bijzondere eer 
van mij ontvangen. Daarom, geef mij de droom en de uitleg ervan te kennen. Zij antwoordden voor de tweede keer 
en zeiden: Laat de koning aan zijn dienaren de droom vertellen, dan geven wij de uitleg ervan te kennen. De ko-
ning antwoordde en zei: Ik weet zeker dat u tijd probeert te winnen, omdat u ziet dat de zaak wat mij betreft vast-
staat (SV: dat de zaak mij ontgaan is). Als u mij de droom niet laat weten, dan is er voor u maar één vonnis! U hebt met 
elkaar afgesproken om een leugenachtig en bedrieglijk woord tegen mij te zeggen, totdat de tijd zou veranderen. 
Daarom, vertel mij de droom, dan weet ik dat u mij ook de uitleg ervan te kennen kunt geven. De Chaldeeën ant-

 
6 Rust noch duur hebben = Zeer onrustig zijn. (noot AK) 

7 Een sterrenkijker = Een astroloog. Een guichelaar = Oud Nederlands voor ‘bedrieger of tovenaar’. (noot AK) 
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woordden in de tegenwoordigheid van de koning en zeiden: Er is geen mens op de aardbodem die de zaak van de 
koning te kennen zou kunnen geven. Daarom is er ook geen koning, hoe groot of machtig ook, die een zaak als 
deze gevraagd heeft van welke magiër, bezweerder of Chaldeeër dan ook.” 
De Here God liet een heidens vorst dromen, maar Diezelfde God liet hem die droom weer vergeten! God kan al-
les; Hij had hiermee een bedoeling. De tovenaars en sterrenwichelaars (= astrologen) hadden absoluut geen begrip 
van wat de almachtige God kan doen. Ook toonden zij in deze zaak hun absolute onmacht en hun gelimiteerd kun-
nen. 
 

Gods bovennatuurlijke weg 
Wetenschap en techniek kunnen nog zo’n hoge vlucht nemen – men is thans al in staat het luchtruim te veroveren8 
– maar het menselijk vermogen blijft menselijk begrensd. Vanaf het begin van de “tijden der heidenen”, zien wij hoe 
het intellect, de menselijke rede, naar voren komt en hoe wereldse wijsheid de eerste plaats krijgt; men spreekt 
dan van “gezond verstand”. Maar wij zien ook, dat de wereldwijzen niet altijd een antwoord weten te geven op de 
problemen. Dit geldt ook voor de “dingen van het einde” van de “tijden der heidenen”. De wereldwijzen van de tijd 
waarin wij nu leven weten niet wat God zal doen; toch verbeelden zij zich alles te kunnen. De wijsheid en het ver-
mogen van de wereld is maar betrekkelijk. Deze (tijds)bedeling sluit gegarandeerd niet met de glorie van de mens. 
GOD ZAL HET LAATSTE WOORD HEBBEN! Het is goed voor allen, die Zijn Woord geloven, om te doen wat Hij 
gezegd heeft: “Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw 
verlossing nabij is.” (Luk. 21:28) 
Immers, onze Here zal dan spoedig op de wolken van de hemel komen met grote kracht en heerlijkheid. Wij die le-
vend overblijven zullen dan in een punt des tijds veranderd worden en “zullen…, samen met hen (de opgestane ont-
slapenen) opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere (SV: de Here tegemoet)  in de lucht...” (1 
Thess. 4:17).9 Dit zal gebeuren door de Kracht van de Heilige Geest, de Kracht, die Jezus deed opstaan uit de 
dood en waardoor de discipelen Hem naar de hemel zagen opvaren. God gaat een bovenmenselijke en boven-
natuurlijke weg. Hoe komt het Lichaam van Christus in deze dagen tekort aan deze wonderbare Kracht van de 
Heilige Geest! Deze zelfde Kracht maakte in de tijd van het Boek Handelingen dat zij gezamenlijk baden, en de 
grond werd bewogen onder hun voeten vanwege de Kracht van God! Dit kan ook nù gebeuren, als wij maar willen 
wandelen, zoals Gods kinderen moeten wandelen! 
Hoe wonderbaar manifesteerde Gods Kracht zich in het leven van Sadhu Soendar Singh,10 die omstreeks onze 
eeuwwisseling (die van de 19de naar de 20ste eeuw) in India leefde. In één van zijn boeken beschreef hij, hoe hij in Tibet 
door goddelozen gevangen genomen werd en in een diepe kuil werd geworpen. Toen hij op de bodem van de put 
neerplofte, zag hij daar niet alleen adders… maar ook doodsbeenderen van mensen, die gedood waren. De Sadhu 
kon niets anders dan tot de Here Jezus Christus bidden. Dezelfde God, Die Daniël in de leeuwenkuil bewaarde, 
deed het de Sadhu in deze adderkuil. Tot overmaat van ramp had men een deksel op de put gelegd. Maar de 
Sadhu vertelde, hoe hij in het holst van de nacht opeens een knarsend geluid hoorde. Hij zag het deksel verdwij-
nen en het licht van de maan naar binnen schijnen. Hij hoorde iemand zeggen: “Ik ben gekomen om u te verlos-
sen; kom hogerop!” De Sadhu wist niet meer hoe hij uit de put gekomen was; maar hij KWAM hogerop en naast de 
put te staan. 
Van deze Sadhu is ook bekend dat hij op zekere dag in gebed was op een open plek in het bos. Zijn leerlingen, die 
hem op enige afstand gevolgd waren, verstijfden van schrik, toen zij een Bengaalse tijger op de Sadhu toe zagen 
lopen. Toen de tijger bij de Sadhu gekomen was, legde hij zijn kop op de schoot van de Sadhu. Deze streelde hem 
over zijn kop, waarna de tijger weer rustig in het bos verdween. Hoe wonderbaar is die Kracht van Christus, Die in 
ons wil wonen en werken! 
In de dertiger jaren (van de vorige eeuw) was de Sadhu op een gegeven ogenblik zoekgeraakt in het hooggebergte 
van Tibet. Twee expedities, uitgerust om hem te zoeken, konden nergens een spoor van hem ontdekken… 
Alle geestelijke en natuurlijke krachten zijn aan het kind van God onderworpen, al zien wij dat nog niet geopen-
baard, de incidentele gevallen uitgezonderd. 
“Alle dingen hebt Gij onder zijn voeten (die van de mens – zie Hebr. 2:2) onderworpen. Want daarin, dat Hij hem alle din-
gen heeft onderworpen, heeft Hij niets uitgelaten, dat hem niet onderworpen zij; doch nu zien wij nog niet dat hem 
alle dingen onderworpen zijn.” (Hebr. 2:8, SV) 
Eenmaal komen wij terug in de staat, waarin Adam en Eva leefden; namelijk bekleed met de kracht van God… Het 
Licht van God was de kleding van Adam en Eva. Adam gaf deze heerlijkheid prijs ter wille van de leugen van sa-
tan. Toen werd de duivel wederrechtelijk de vorst van deze wereld, waarvan Adam eerst de ongekroonde koning 
was. Maar wij zullen terugkomen tot die geestelijke standaard, waarin Adam en Eva eertijds stonden. In het 1000-
jarig Rijk zullen wij 1000 jaar met Hem heersen als koningen en priesters op deze aarde! Hoe wondervol zal dat 
zijn! 

 
8 Geschreven rond 1970. (noot AK) 

9 Zie eventueel ons artikel “Een ANDER geluid – Is de visie aangaande de zgn. OPNAME wel juist ?” en/ of het artikel “De 

Wederkomst van Christus nader bekeken”, beide van A. Klein. (noot AK) 

10 Voor (meer) info over Sadhu Soendar Singh, zie o.a. https://nl.wikipedia.org/wiki/Sundar_Singh. Verschillende van zijn boe-

ken zijn al tijdens zijn leven in meerdere talen vertaald, waaronder het Engels, Duits, Nederlands en Zweeds. 
Koningin Wilhelmina schrijft in haar memoires dat zij jarenlang de geschriften van Sundar Singh heeft bestudeerd. “Steeds weer 
had ik bij de lezing van de Sadhu de indruk, dat ik putte uit een bron, waaruit Christus’ leven zelf mij tegemoet kwam, zo nauw 
was de Sadhu met onze Heiland verbonden en zo geheel stond zijn leven in het teken van het verlangen Zijn lijden te delen. Ik 
mag gerust zeggen, dat Soendars liefde voor Christus geen grenzen kende.” – Eenzaam maar niet alleen (Ten Have 1959), blz. 
226. (noot AK) 

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/adgopname.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/wederkomst2.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/wederkomst2.pdf
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sundar_Singh
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Vers 11, “Want de zaak waar de koning om vraagt, is te moeilijk. Er is niemand anders die het in de tegenwoordig-
heid van de koning te kennen kan geven dan de goden, die hun verblijf niet bij de schepselen hebben.” 
Hier staat wereldwijsheid voor een onoverkomelijke barrière. Alleen Goddelijke goedertierenheid en hulp kon hier 
uitkomst geven; een Goddelijke interventie in hetgeen voor de mens onmogelijk is. De wereldwijzen van Babel 
konden niets doen, omdat God, naar hun eigen getuigenis, niet met hen was: “Niemand anders dan de goden, 
kunnen die droom te kennen geven, welker woning bij het vlees (hun vlees) niet is.” (zie Dan. 2:11, SV) 
Evenzo heeft God, in Zijn onvolprezen goedertierenheid en barmhartigheid, de verlossing van de mens uit de 
macht van zonde en satan – iets wat voor de mens zèlf een onmogelijkheid is – moeten bewerkstelligen, wil de 
mens weer komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van het kind van God. Zo is overeenkomstig Gods Raadsbe-
sluit het Wonder van de Vleeswording tot stand gekomen:  

• “En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een 
heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid.” (Joh. 1:14) 

Dit is de vervulling van de profetie van Jesaja: 

• “…Zie, de maagd (Maria) zal zwanger worden. Zij zal een Zoon baren en Hem de naam IMMANUEL (dit betekent: 
God met ons – zie Matth. 1:23) geven.” (Jes. 7:14) 

Deze profetie van Jesaja werd door Mattheüs (1:23) geciteerd… Deze Vleeswording en de dood en opstanding 
van de Here Jezus Christus hebben gemaakt dat Paulus, onder de zalving van de Heilige Geest, kon schrijven 
over de triomf van de Zoon des mensen en van allen, die in Hem geloven zoals de Schrift het zegt: 

• “En buiten alle twijfel, groot is het geheimenis van de godsvrucht (SV: de verborgenheid der godzaligheid is groot): God 
is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de Geest, is verschenen aan (SV: is gezien van) de engelen, is 
gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid.” (1  Tim. 3:16) 

Wat een wondervoile, onuitsprekelijke genade heeft God hier in Zijn wijsheid voor de armen van geest, die in Zijn 
Zoon geloven, weggelegd! 
 

De wijzen in Babel werden gedood… maar Daniel geloofde dat God zou helpen en vroeg om 
uitstel van verdere executies 
Vers 12-13, “Hierdoor (door het antwoord van de Chaldeeën – zie vers 10-11) werd de koning woedend en zeer verbolgen, 
en hij beval dat men al de wijzen in Babel om moest brengen. De wet ging dan uit dat de wijzen ter dood gebracht 
moesten worden. En men zocht ook Daniël en zijn vrienden (SV: metgezellen) om ter dood gebracht te worden.” 
Alle wijzen, ook Daniël en zijn metgezellen, moesten ter dood gebracht worden. In hoofdstuk 1 (van het boek Daniël) 
lezen wij, hoe Nebukadnezar Daniël en zijn metgezellen prees vanwege de wijsheid, die zij ten toon spreidden en 
hier liet hij ze met de anderen ter dood brengen. Men ziet hoe ongestadig (d.i. veranderlijk, wispelturig) een menselijk 
oordeel kan zijn en hoe gevaarlijk het is om op een mens te bouwen. Toen togen de trawanten (d.i. de handlangers) 
van de koning uit en begonnen de wijzen te doden. God heeft dit toegelaten, opdat de wijsheid, die Hij Daniël zou 
schenken te meer zou uitkomen. Dit alles moest leiden tot de bekering van Nebukadnezar. 
God gaat een heel andere weg dan wij. Wij willen alles maar vlug-vlug. Vandaar, dat men heden ten dage zulke 
‘beroerde’ bekeringen ziet! 
Met de moed, die God hem gaf, ging Daniël naar de overste van de trawanten – die de wet van de koning moesten 
uitvoeren – om uitstel te vragen. 
 
Vers 14-16, “Toen wendde Daniël zich met raad en verstandige woorden tot Arioch, het hoofd van de lijfwacht (SV: 
de overste van de trawanten) van de koning, die was uitgetrokken om de wijzen van Babel ter dood te brengen. Hij nam 
het woord en zei tegen Arioch, de bevelhebber van de koning: Waarom is dit bevel van de koning zo overhaast uit-
gegaan? Toen liet Arioch Daniël de zaak weten. Toen trad Daniël binnen en verzocht de koning of hij hem een be-
paalde tijd wilde gunnen om aan de koning de uitleg (van Nebukadnezars droom) te kennen te geven.” 
Dit is een kwestie van geloof! Daniël geloofde dat God, tot redding van hem en de zijnen, zou komen met een 
openbaring en uitleg. “Waarom zo’n overhaaste uitvoering van die wet?” vroeg Daniël. Dit doet ons denken aan 
Jesaja 28:16b: “Wie gelooft, zal zich niet haasten”. 
God deed in Daniël niet alleen de “gave van geloof” in demonstratie (= in werking) komen (zie vers 14-16), maar ook, 
zoals wij straks zullen zien, de “gaven van het Woord der wijsheid en der kennis” (zie vers 17-23). Al kende men in 
Daniëls tijd de 9 gaven van de Geest – waarvan wij in het Nieuwe Verbond (of: Nieuwe Testament) in kennis zijn ge-
steld – nog niet bij name (zie 1 Kor. 12:8-10); de Geest van God is er altijd geweest en Zijn gaven eveneens. God kan 
deze gaven werkzaam doen zijn, waar en wanneer Hij dat wil;11 Hij zoekt hiertoe bruikbare instrumenten. 
Hij zoekt die thans in de Gemeente: gereinigde en geheiligde “vaten”, die Hij kan vullen met Kracht en wijsheid en 
andere gaven. Zo weinig Gaven van God zien wij in ònze dagen in demonstratie (= in werking, tot uiting) komen. Dit is 
te wijten aan het feit, dat er in de Gemeente van God zo weinig gereinigde en geheiligde vaten zijn te vinden. Wij 
zullen véél méér moeten jagen naar deze dingen. Eén ding is zeker: als wij hieraan geen wezenlijke behoefte heb-
ben, bidden en smeken wij er NIET om; en als wij er niet om bidden en smeken, met dankzegging, zal God ze 
nooit schenken. 

• “Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden.” (Matth. 7:7) 
God zal geven degenen, die Hem bidden; Hij zal Zich laten vinden door degenen, die Hem zoeken; Hij zal Zijn ge-
nadedeur openen voor degenen, die kloppen. Maar dit gaat ten koste van ons vlees, van ons eigen-ik. Soms leidt 
de Here ons hierbij in het vasten. Bidden verandert alles, maar de bidder het meest, want hij wordt erdoor méér 
aan het Beeld van de Zoon gelijk gemaakt. 

 
11 Zie eventueel onze studie “De Gever en Zijn Gaven” van CJH Theys. (noot AK) 

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/Gever-en-Gaven.pdf
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God verhoort eendrachtig, verenigd gebed 
Vers 17-18, “Daarop vertrok Daniël naar zijn huis en liet hij de zaak aan zijn vrienden (SV: metgezellen) Hananja, 
Misaël en Azarja weten, opdat zij het aangezicht van de God van de hemel zouden zoeken om barmhartigheid te 
verkrijgen met betrekking tot deze verborgenheid, zodat men Daniël en zijn vrienden niet met de rest van de wijzen 
van Babel zou doen omkomen.” 
Daniël gaf de zaak aan zijn drie metgezellen te kennen. Toen kwamen zij in het huis van Daniël in verenigd ge-
bed tot God. Daniël bad met zijn drie vrienden voor deze kwestie tot God! In hùn dag werd al waar gemaakt wat 
wij, Nieuwtestamentische kinderen van God, óók ervaren: “Waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, 
daar ben Ik in hun midden” (Matth. 18:20). Hoe wordt in het Nieuwe Verbond door onze Here Jezus Christus niet de 
nadruk gelegd op gemeenschappelijk, gemeentelijk gebed. Daarom lezen wij in het Boek Handelingen, waar de 
(tijds)bedeling van de Heilige Geest begon, hoe onze broeders en zusters onder de “Vroege Regen”12 volhardden in 
gemeenschappelijke gebeden. Zij zochten elkaar op om gezamenlijk met volharding hun knieën te buigen voor 
God. Er was een verenigd gebed, waarnaar God (wel) moest luisteren. Eendracht was de grondslag van hun 
doen en laten. Waar eendracht in de dingen van God en Zijn Woord is, manifesteert de Geest van God Zich. Hij 
komt dan “onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf ech-
ter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.” (Rom. 8:26) 
Gemeentelijk gebed is daarom noodzakelijk! “De onderlinge bijeenkomsten”, genoemd in Hebreeën 10:25 zijn 
waardeloos, als zij niet gedragen worden door eendrachtig, volhardend gebed! Als gemeenschappelijk gebed een 
lange tijd weinig of niet gepraktiseerd is of als u een tijd niet volgens het patroon van Gods Woord hebt geleefd, 
moet u zich niet verwonderen als het de eerste keren zéér stroef gaat en u deze eerste keren “kurkdroog” blijft. Dat 
is begrijpelijk. Maar God vraagt, dat wij VOLHARDEND zullen zijn. Alléén degenen, die volharden tot het eind, be-
halen de overwinning! 
God beproeft ons hierin; Hij wil zien of wij werkelijk uit dankbaarheid bidden, vanwege Zijn grote zegeningen… of 
wij weten door te zetten, totdat wij onze hand kunnen leggen op de troon van genade. Maar dàn komt er een (gees-
telijke) “Wolkbreuk”, dat verzeker ik u, met het Woord van God! Spurgeon zei eens: “Als ik hier in Londen een paar 
mensen bij elkaar kan krijgen, die met mij strijden in de gebeden, dan staat Londen op zijn kop!” 
Iedere opwekkingsbeweging begint bij degenen die bidden. De Geest van God zet een Hem toegewijd hart in 
vuur en vlam voor de zaak van Christus; deze vraagt anderen om mee te bidden en het wordt spoedig een “prai-
riebrand”! Als u dit gelooft, verzuim dan geen bidstond! God kan uw leven zó maken, dat anderen ook worden aan-
gestoken! 
Laten wij ons in deze laatste dagen daarom óók verenigen tot gebed. Gebedloosheid is voor kinderen Gods een 
grote zonde. 
“Wat mij betreft, er is bij mij geen sprake van dat ik tegen de HEERE zou zondigen door op te houden voor u te 
bidden;…” (1 Sam. 12:23). 
Als wij verzaken om VOLHARDEND TE BIDDEN, zondigen wij nummer één tegen God; in de tweede plaats tegen 
onze naaste voor wie wij moeten bidden; en in derde plaats tegen onszelf. 
 

De verborgenheid door God aan Daniël geopenbaard 
Vers 19-23, “Toen werd aan Daniël in een nachtvisioen de verborgenheid (van Nebukadnezars droom) geopenbaard. 
Daarop loofde Daniël de God van de hemel. Daniël nam het woord en zei: De Naam van God zij geloofd van eeu-
wigheid tot in eeuwigheid, want van Hem is de wijsheid en de kracht. Hij verandert de tijden en tijdstippen, Hij zet 
koningen af en stelt koningen aan, Hij geeft de wijsheid aan wijzen, de kennis aan wie verstand hebben. Hij open-
baart diepe en verborgen dingen, Hij weet wat in het duister is, want het licht woont bij Hem. U, God van mijn 
vaderen, dank en prijs ik, omdat U mij wijsheid en kracht hebt gegeven, en mij nu hebt laten weten wat wij van U 
hebben verzocht, want U hebt ons de zaak van de koning laten weten.” 
Als antwoord op het eendrachtig gebed van deze vier Hebreeuwse mannen kreeg Daniël een nachtgezicht, een 
nachtelijk visioen. God openbaarde hem toen de droom. Hierbij was “de gave van kennis” in werking. Hij gaf hem 
tegelijkertijd de uitlegging ervan. Hierbij was “de gave van wijsheid” in werking in Daniël. Toen begon Daniël de 
God van zijn (voor)vaderen te loven en te prijzen. Al was het ook midden in de nacht, daar stoorde hij zich niet aan. 
Daniël deed hier wat later Paulus en Silas in de kerker te Filippi zouden doen (zie Hand. 16:25). 
Let nu op wat Daniël zegt in vers 23b: “…en mij nu hebt laten weten (SV: en mij nu bekend gemaakt hebt) wat WIJ van U 
hebben verzocht…” 
Daniël kende de kracht en de waarde van verenigd gebed! Al had God de zaak hèm geschonken, toch zei hij: “…U 
hebt ONS de zaak van de koning laten weten.” (zie vers 23c) 

 
12 De “Vroege Regen” = Het beeld van de UITSTORTING van de Heilige Geest op de dag van het 1ste (Nieuwtestamentische) 

Pinksterfeest (zie Hand. 2:1-4), nodig voor het ontstaan van de Nieuwtestamentische Gemeente. God spreekt in de Bijbel over 
“de vroege en de late (SV: spade) Regen”. 

•  “…Laten wij toch de HERE, onze God, vrezen, Die de regen geeft, zowel vroege regen als late regen, op Zijn tijd,...” (Jer. 
5:24). 

• “Dan zullen wij kennen, wij zullen ernaar jagen de HERE te kennen! Zijn verschijning staat vast als de dageraad. Ja, Hij 
komt naar ons toe als de regen, als late regen,….” (Hosea 6:3). 

• “En u, kinderen van Sion, verheug u en wees blij in de HERE, uw God, want Hij zal u geven de Leraar tot gerechtigheid. Die 
zal regen op u doen neerdalen, vroege regen en late regen…” (Joël 2:23). 

• “Vraag (SV: BEGEER van) de HERE om regen ten tijde van de late regen.” (Zach. 10:1a). 
Als u meer wilt weten over de bedoeling, de invloed en/of de werkingen van Gods Heilige Geest, zie dan onze studie “De na-
tuurlijke mens en de Heilige Geest”, van CJH Theys. (noot AK) 

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/natuurlijke.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/natuurlijke.pdf
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Vers 24, “Daarom trad Daniël binnen bij Arioch, die de koning had aangesteld om de wijzen van Babel om te bren-
gen. Hij ging naar hem toe en zei het volgende tegen hem: Breng de wijzen van Babel niet om. Breng mij bij de ko-
ning, zodat ik de koning de uitleg (van zijn droom) te kennen kan geven.” 
Onbevreesd, met de zekerheid van de Here God in zijn hart, wendde Daniël zich toen tot Arioch. Vrees geen 
mens; vrees geen voorganger, ouderling of diaken; ook niet hen, die maatschappelijk in hoogheid gezeten zijn (zij 
die een hoge staat, positie hebben); vrees slechts de Here God! Dien Hem getrouw met uw gehele hart! 
 
Vers 25, “Toen bracht Arioch Daniël met spoed bij de koning en zei het volgende tegen hem: Ik heb onder de bal-
lingen uit Juda een man gevonden die de koning de uitleg (van zijn droom) zal laten weten.” 
Toen Arioch tot koning Nebukadnezar gegaan was, zei hij: “IK heb onder de ballingen uit Juda een man gevon-
den…” Maar, hij had Daniël niet gevonden, maar Daniël was naar hem toegegaan! Hier ziet men de natuurlijke 
zucht van de mens –  een mens in zijn natuurlijke, zondige staat – om iets van de eer die God alléén toekomt, voor 
zich te roven… Arioch wilde zichzelf in de ogen van de koning grootmaken… Daniël daarentegen gaf God alle eer 
en deinsde er niet voor terug om de koning de waarheid te zeggen. 
 

Daniël geeft, in het aangezicht van de koning, God alleen de eer 
Vers 26-30, “De koning antwoordde en zei tegen Daniël – zijn naam was Beltsazar (d.i. de Babylonische naam die Daniël 
kreeg – zie Dan. 1:7) –: Bent u in staat mij de droom te laten weten die ik gezien heb, en de uitleg ervan? Daniël ant-
woordde in de tegenwoordigheid van de koning en zei: De verborgenheid die de koning vraagt (SV: die de koning eist), 
kunnen wijzen, bezweerders, magiërs en toekomstvoorspellers de koning niet te kennen geven. Maar er is een 
God in de hemel Die verborgenheden openbaart. Hij heeft koning Nebukadnezar laten weten (SV: bekend gemaakt) 
wat er in later tijd gebeuren zal (SV: wat er geschieden zal in het laatste der dagen). Uw droom en de visioenen die u voor 
ogen kwamen op uw bed, zijn deze: Terwijl u, o koning, op uw bed lag, kwamen er gedachten in u op over wat 
hierna gebeuren zal. En Hij Die de verborgenheden openbaart, heeft u laten weten wat er gebeuren zal. Mij nu, 
aan mij is deze verborgenheid geopenbaard, niet door een wijsheid die in mij is boven alle levenden, maar daarom 
dat men de koning de uitleg ervan zou laten weten en dat u de gedachten van uw hart zou weten.” 
Daniël beleed hier dat geen menselijke wijsheid en kracht die droom aan de vergetelheid kon onttrekken, maar dat 
de levende God hem de droom en de uitlegging ervan door openbaring had bekendgemaakt. In vers 28 vertelt Da-
niël ons dat God in die droom een profetisch vergezicht heeft gegeven, dat tot op “het laatst der dagen” reikt. 
Daniël, staande voor de koning, wist God in deze kwestie ALLE eer te geven. 
 

Het beeld van Nebukadnezar, het beeld van de ‘tijden der heidenen’ 
Vers 31-33, “U, o koning, keek toe, en zie: een groot beeld. Dit beeld was hoog, de glans ervan uitzonderlijk. Het 
stond voor u. De aanblik ervan was schrikwekkend. Het hoofd van dit beeld was van goed goud, zijn borst en zijn 
armen waren van zilver, zijn buik en zijn dijen van brons (SV: koper), zijn benen van ijzer, zijn voeten gedeeltelijk van 
ijzer, gedeeltelijk van leem.” 
Dit beeld, dat Nebukadnezar in zijn droom zag, bezat vele kwaliteiten: het was groot, glanzend, uitnemend, voor-
treffelijk, maar zijn gedaante was evenzogoed “schrikwekkend”. De mens, die door dit beeld tot uitdrukking wordt 
gebracht, staat in zijn profetische waarde en betekenis lijnrecht tegenover het beeld van de waarachtige Mens, de 
Christus Gods, zoals Deze ons in de Schriften wordt uitgebeeld; van Hem, Die thans het Hoofd is van Zijn Li-
chaam, de Gemeente. 
Als wij goed hebben gelezen, dan hebben wij opgemerkt dat alle genoemde metalen in waarde AFNEMEN en, in 
grote lijn gezien, ook in gewicht. Van boven naar beneden gaande, lezen wij van een hoofd van goud, een borst 
en armen van zilver; een buik en dijen van koper; benen van ijzer, en voeten van ijzer vermengd met leem. 
Deze kolos stond dus op zeer zwakke voeten. Bovendien laten ijzer en leem zich niet vermengen; deze stoffen 
kleven een beetje aan elkaar, maar vallen zó weer uiteen. 
Ook profetisch gezien nemen de genoemde metalen in waarde af. In profetische zin heeft goud nog altijd een 
veel grotere en diepere betekenis dan ijzer en leem. 
Uit dit alles leren wij verstaan, dat deze kolos TOPZWAAR is. Omdat de voeten met leem zijn vermengd en boven-
dien in verhouding veel kleiner zijn dan het gehele lichaam, kan dit gevaarte nooit stand blijven houden; het moet 
op een gegeven ogenblik vallen! Hiermee had God al duidelijk willen maken dat er aan de verschillende koninkrij-
ken, die achtereenvolgens gevonden zouden worden, op een gegeven ogenblik perse een eind moet komen. God 
had hiermee de “tijden der heidenen” de door Hem gestelde begrenzing getoond. 
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God zal met dit heersende heidendom afrekenen 
Vers 34-36, “Hier keek u naar (dit zag u, Nebukadnezar, in uw droom), totdat er, niet door mensenhanden, een Steen 
werd afgehouwen. Die trof (SV: sloeg) dat beeld aan zijn voeten van ijzer en leem, en verbrijzelde die. Toen werden 
het ijzer, het leem, het brons (SV: koper), het zilver en het goud tegelijk verbrijzeld. Ze werden als kaf op een zomer-
dorsvloer. De wind voerde ze weg, zodat er geen spoor van teruggevonden werd. Maar de Steen die het beeld 
getroffen (SV: geslagen) had, werd tot een grote berg en vulde de hele aarde. Dit is de droom. Nu zullen wij de 
uitleg ervan in de tegenwoordigheid van de koning vertellen:” 
De “Steen, die zonder mensenhanden werd afgehouwen”,… de Messias Gods, Die toen nog in de wereld komen 
zou, zou het beeld van de “tijden der heidenen” vermalen. 
Mattheüs 21:44 vermeldt ons ook iets van deze Steen: “En wie op deze steen valt, zal verpletterd worden; en op 
wie Hij valt, die zal Hij vermorzelen.” Dit is dezelfde “Steen, die de bouwlieden verworpen hadden/hebben” (zie Ps. 
118:22, Matth. 21:42 en 1 Petrus 2:7, SV), en die in 1 Petrus 2:6 (van de SV) “uiterste Hoeksteen” wordt genoemd, 
namelijk: onze Here Jezus Christus (lees ook nog 1 Petrus 2:4-7). 
De Steen werd “zonder mensenhanden afgehouwen”. Dit wil zeggen dat geen mens, geen menselijke kracht, deel 
heeft aan de activiteiten die door deze “Steen” worden ontwikkeld. 
“Want zie, wat betreft de Steen die Ik voor Jozua neergelegd heb, op die ene Steen zullen zeven ogen zijn (dat zijn 
de 7 Geesten van God,13 die uitgezonden zijn over heel de aarde – zie Openb. 5:6)...” (Zach. 3:9a). Deze “zeven ogen” spreken 
van de Goddelijke alwetendheid van de Here Jezus Christus. 
Daarna werden het ijzer, leem, koper, zilver en goud tezamen door die Steen vermalen en ze werden als kaf,14 dat 
door de wind wordt weggenomen. En geen plaats werd er meer voor gevonden. 
“Maar (als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd. – zie Ps. 1:3) zo zijn de goddelozen niet: die zijn 
juist als het kaf, dat de wind wegblaast. Daarom blijven de goddelozen niet staande in het gericht, de zondaars niet 
in de gemeenschap van de rechtvaardigen.” (Ps. 1:4-5) 
Wat niet naar Gods wil is, wordt vermorzeld; het wordt als kaf weggedreven door de wind; niet alleen door de wind 
van de tijd, maar ook door de Wind van Gods kracht en heerlijkheid. 
“Wanneer de wind erover is gegaan, is hij er niet meer en zijn plaats kent hem niet meer.” (Ps. 103:16) 
Nergens is er een plaats te vinden voor dingen, waaraan God een einde maakt. Letterlijk en geestelijk is dit zo. Als 
God afrekent met een individu of met enige zaak, is er geen plaats meer voor die mens of die zaak. God rekende 
door middel van David af met Goliath (zie 1 Sam. 17:46-50); nergens wordt deze (Goliath) daarna in het Raadsplan van 
God meer gevonden. God rekende – bij monde van Petrus – met Ananias en Saffira af (zie Hand. 5:1-10); ook zij 
hadden sindsdien geen plaats meer in het Raadsplan van God. Zó gaat het ook met zaken. God is Soeverein; Hij 
rekent straks met alles af, wat niet gebeurt naar Zijn wil en welbehagen. Daarom zegt Psalm 2:12: “Kus de Zoon, 
opdat Hij niet toornig wordt en u onderweg (SV: op de weg; d.i. op Zijn weg) omkomt, wanneer Zijn toorn slechts even 
ontbrandt. Welzalig allen die tot Hem de toevlucht nemen (SV: die op Hem betrouwen)!” 
Dit is voor òns een waarschuwend Woord. Wij leven in dagen, waarin zelfs Christenen niet genoeg rekening 
houden met uitspraken van Gods Woord. Als de Heilige Geest schrijft: “Dwaal niet: God laat niet met Zich spot-
ten…” (Gal. 6:7a), dan verwacht God dat Zijn kinderen dit toch zeker ter harte zullen nemen. Wij zien vandaag de 
dag juist echter het tegenovergestelde. Men weet wel, dat het geschreven staat, maar het GEHOORZAMEN ervan 
is er niet bij! God heeft niet gezegd dat wij door het weten (d.i. alleen door kennis) van Zijn Woord zalig worden! 

• “Als u deze dingen weet, zalig bent u ALS U ZE DOET.” (Joh. 13:17). 
Het Evangelie bedoelt niets anders te zijn dan een voorschrift voor gedrag en leven in de praktijk. De Here Jezus 
Christus was niet alleen gekomen om te leren, maar Hij heeft door Zijn gedrag en leven ons aanschouwelijk on-
derwijs gegeven, opdat wij zouden weten, hoe God het hebben wil! 
De Here Jezus Christus was God geopenbaard in het vlees. Ook van ons wil Hij dat wij als mens het Beeld van 
onze Schepper zullen uitdragen. Pas dan zal men bekennen dat God leeft; omdat zulks alleen in de actieve Kracht 
van God kan geschieden. Vandaar dat de opdracht van de Here Jezus Christus aan Zijn discipelen is geweest: “U 
zult Mijn getuigen zijn!” 

15 (Hand. 1:8). Doen wij het met minder, dan delven wij niet alleen het onderspit, maar wij be-
talen dan ook het gelag,16 want wij zullen God rekenschap moeten geven. 
Met de wederkomst van de Here met grote kracht zal Hij een eind maken aan dit “beeld van de tijden der heide-
nen”. Wij weten dat deze tijden zich uitstrekken vanaf de Babylonische ballingschap tot aan het einde van deze 
(tijds)bedeling. 
Deze “Steen” werd in die droom tot een grote berg, die de gehele aarde vervulde (een “berg” staat in Gods Woord 
voor een koninkrijk). Dit vinden wij beschreven in Openbaring 11:15,17 “En de 7de engel blies op de bazuin, en er 
klonken luide stemmen in de hemel, die zeiden: De koninkrijken van de wereld zijn van onze Heere en van Zijn 
Christus geworden, en Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid.” 

 
13 Zie eventueel onze studie “De 7 Geesten van God en van het Lam van God” van E. van den Worm. (noot AK) 

14 Kaf = Het oneetbare en dus waardeloze (lege) omhulsel van koren. Geestelijk gezien: Beeld van onze oude en zondige na-

tuur. Het “koren” moet dus niet voor niets van het “kaf” gescheiden worden. (noot AK) 

15 Zie eventueel onze studie “Onze aardse roeping: ‘En gij zult Mijn getuigen zijn’” van E. van den Worm. (noot AK) 

16 Het gelag betalen (figuurlijk) = De straf voor anderen dragen. (noot AK) 

17 Voor uitleg over dit vers, zie de ‘vers voor vers’ Bijbelstudie van het boek Openbaring, hoofdstuk 11 met de titel: “Gods vol-

maakte openbaring van Zijn oordeel en genade wordt de wereld GEGEVEN” van CJH Theys. (noot AK) 

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/geestengods.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/getuigen.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/ct-openbaring11.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/ct-openbaring11.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/ct-openbaring11.pdf
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Deze “koninkrijken van de wereld” zijn ALLE, die letterlijk hebben bestaan in de geschiedenis van deze wereld en 
wier geest (de geest van het Babylonisme)18 nog gevonden wordt in deze dagen. Alle koninkrijken die eertijds be-
hoorden tot het grote Romeinse wereldrijk worden gekenmerkt door de zucht tot koloniale overheersing. Dit is een 
van de grootste bewijzen dat diezelfde Romeins-Babylonische geest voortbestaat tot op de dag van heden. Deze 
geest kent een superioriteitswaan. Alle volkeren die behoord hebben tot het Romeinse wereldrijk ademen dezelfde 
geest en zijn op hun beurt gekomen tot koloniale overheersing. Dit is geen toeval; dit is de geest van Nimrod (een 
geweldenaar), een grote (mensen)jager voor Gods aangezicht, de stichter van Babel (zie Gen. 10:8-10). 
Het beeld uit Nebukadnezars droom was “een groot beeld”, maar zijn waarde nam gestadig (= voortdurend) af. Zo is 
het Goddank ook in profetie: de “tijden der heidenen” nemen af in kracht, in voortreffelijkheid, in grootheid… En 
plotseling… op een ogenblik dat bij niemand bekend is, zullen de hemelen vaneenscheuren en Christus is daar, 
komende in de heerlijkheid van Zijn Vader. Dan maakt Hij een eind aan alle menselijke grootheid. Men zal Hem 
dan kennen als “Koning der koningen en Heere der heren” (zie o.a. 1 Tim. 6:14-15 en Openb. 19:16). 
 

Het Babylonische rijk van “goud” 
Vers 37-45, “U, o koning, bent een koning der koningen, want de God van de hemel heeft u het koningschap, 
macht, sterkte en eer gegeven. Overal waar de mensenkinderen wonen, heeft Hij de dieren van het veld en de vo-
gels in de lucht in uw hand gegeven. Hij heeft u aangesteld tot heerser over dit alles. U bent dat gouden hoofd. Na 
u zal een ander koninkrijk opkomen, lager in waarde dan het uwe. Daarna nog een ander, het derde koninkrijk, van 
brons (SV: koper), dat heersen zal over de hele aarde. En het vierde koninkrijk zal sterk zijn als ijzer, want het ijzer 
verbrijzelt en vergruist alles. Juist zoals het ijzer alles verplettert, zo verbrijzelt en verplettert dit koninkrijk alles. Dat 
u verder de voeten en de tenen, gedeeltelijk van leem van een pottenbakker en gedeeltelijk van ijzer, gezien hebt – 
dat zal een verdeeld koninkrijk zijn. Het zal iets hebben van de hardheid van ijzer – juist daarom zag u ijzer ver-
mengd met modderig leem. En de (10) tenen van de voeten, gedeeltelijk van ijzer en gedeeltelijk van leem – dat 
koninkrijk zal gedeeltelijk sterk zijn en gedeeltelijk broos. Dat u gezien hebt ijzer vermengd met modderig leem – ze 
zullen zich door menselijk zaad vermengen, maar ze zullen zich niet aan elkaar hechten, zoals ijzer zich niet ver-
mengt met leem. In de dagen van die (10) koningen (ofwel: de regeringsleiders, die over Europa heersen in deze antichristelij-
ke tijd – AK) zal de God van de hemel echter een Koninkrijk doen opkomen (SV: verwekken) 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, maar zelf zal het voor eeuwig standhouden. Daarom hebt u gezien dat, niet 
door mensenhanden, uit de berg19 een steen werd afgehouwen, die het ijzer, brons (SV: koper), leem, zilver en goud 
verbrijzelde. De grote God heeft de koning laten weten wat er hierna geschieden zal. De droom is waar en de 
uitleg ervan betrouwbaar.” 
Nebukadnezar stond representatief voor het Babylonische rijk, het “GOUDEN hoofd”. In verschillende Bijbelteksten 
wordt hierop door de Geest gewezen: 

• “Dan zult gij deze spreuk opnemen tegen de koning van Babel, en zeggen: Hoe houdt de drijver (HSV: de onder-
drukker) op? Hoe houdt de GOUDENE op?” (Jes. 14:4, SV) 

• “Babel was in de hand van de Heere een GOUDEN beker, die heel de aarde dronken maakte. Van zijn wijn 
hebben de volken gedronken, daarom gedragen de volken zich als een waanzinnige (SV: daarom zijn de volken dol 
geworden).” (Jer. 51:7) 

Babel was een gouden beker “IN DE HAND VAN DE HEERE”. Dit wil zeggen: in 606 voor Christus gebruikte God 
Babel (als een oordeel – AK) om de volkeren gerechtigheid te leren. 
 

Het Medo-Perzische rijk van “zilver” 
Babel, het “gouden hoofd” (zie Dan. 2:38b), werd op zijn beurt weer overwonnen door Medo-Perzië, “de borst en ar-
men van zilver” (zie Dan. 2:32b). De “borst en twee armen” doelen profetisch op een dubbel-rijk: twee volkeren tot één 
rijk verenigd. Dit Medo-Perzische rijk werd in 536 voor Christus gesticht; het was geen goud meer, het was van 
mindere kwaliteit; het was zilver. De kracht, de glans en de voortreffelijkheid van het goud was daar niet meer in te 
vinden. Maar één ding was gebleven in de afgaande lijn van het beeld en dat was de toevoeging: “schrikwekkend” 
(zie Dan. 2:31b). Ook dit slaat op de “tijden der heidenen”, waarmee God straks afrekent. Bij het begrip “heidenen” 
denken wij aan Papoea’s, aan menseneters of aan Aboriginals (vroeger austraalnegers genoemd) uit de binnen-
landen van Australië; maar God bedoelt met “heidenen” al die volkeren, die deze “Babylonische geest” van 
moord en geweld, van “verdeel en heers” ademen. Ze hebben geheerst en geschitterd, maar ze hebben God 
noch gebod willen handhaven bij al hun handelingen. 
Daarom zijn, op grond van de Schriftopenbaring, ook de “Verenigde Naties” (afgekort: VN)20 een antichristelijke orga-
nisatie. Hoeveel bewondering wij ook voor dit “heidendom” mogen hebben, God rekent ermee af. Waarom? Bij al 
hun vergaderingen en besluiten laten zij God en Zijn gebod buiten de deur staan! 

 
18 Zie eventueel onze studies ‘vers voor vers’ Bijbelstudie van het boek Openbaring, hoofdstuk 17 met de titel: “Gods oordeel 

over het grote Babylon als geestelijke macht” en hoofdstuk 18 met de titel: “Gods oordeel over het grote Babylon als poli-
tieke en economische macht” van CJH Theys. (noot AK) 

19 Zoals al eerder in deze studie vermeld, staat een “berg” in Gods Woord voor een koninkrijk. Hier wordt het een eeuwig Ko-

ninkrijk genoemd, dat zich “in de dagen van die koningen” (ofwel: “in het laatste der dagen” – zie Dan. 2:28, SV) zal beginnen te 
manifesteren door middel van de Bruid/Bruidsgemeente van het Lam van God. (noot AK) 

20 VN (Verenigde Naties) of UNO (United Nations Organization) = Internationaal samenwerkingsverband tot behoud van de 

vrede. Oorspronkelijk ontstaan als een statenbond gericht tegen de Asmogendheden (zie 22a) in WO II. De VN kreeg zijn defi-
nitieve vorm in 1945. Het hoogste orgaan is de Algemene Vergadering, waarin alle leden zijn vertegenwoordigd. Komt jaarlijks 

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/weblog/ct-openbaring18.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/ct-openbaring18.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/ct-openbaring18.pdf
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Wat wij hier in het groot aanschouwen, vinden wij in vele huisgezinnen in het klein terug. Dezulken bieden God 
geen plaats als de Koning der koningen. Als u Hem – Wiens Naam is “Raadsman, Sterke God,… Vredevorst” (zie 
Jes. 9:5) – buiten alles laat, behoeft u zich niet te verwonderen, dat de boel als een kaartenhuis in elkaar valt. 
De Joodse mystiek kent het verhaal van iemand die een rijpe vrucht aan een hoge boom zag hangen. Hij zocht 
onder zijn vrienden de sterkste personen uit om een menselijke “ladder” te vormen. De sterkste ging onderaan 
staan; hij zou de grootste druk krijgen. Telkens ging iemand, die minder sterk was, op de ander staan. Op het laatst 
zou er nog maar één nodig zijn om de vrucht te plukken. In deze hele “ladder” bleek er echter één te zijn, die niet 
sterk genoeg was. Daardoor vielen allen naar beneden. Zo willen vele mensen iets in bezit nemen en zij doen het 
dan volgens eigen plannen, goeddunken en kracht. Maar… al wat van de mens zelf is, is voorbestemd om in el-
kaar te storten, evenals de toren van Babel! 
Met hoeveel zaken heeft de VN (in het Engels, de UNO, inmiddels meestal UN genaamd – zie noot 20) na de tweede wereld-
oorlog al geen bemoeienis gehad; voor hoeveel zaken heeft men zich al niet ingezet; hetzij als arbiter,21 hetzij met 
inzet van troepen? Als men dit nagaat – tot op heden –  rijst de vraag: waar hebben zij al niet gefaald? Waarom? 
Omdat de mensen Hem niet willen, Wiens Naam is “Raadsman en Vredevorst”! De Mammon-dienende volkeren 
hebben er zelf belang bij dat de oorlog, in Vietnam bijvoorbeeld,22 niet zo gauw afgelopen is. Er moet geld verdiend 
worden! De grote democratieën, maar ook de communistische grootmachten, moeten op die slagvelden hun oude 
en nieuwe voorraden op de markt kunnen gooien. Oorlog is in elke vorm en gedaante een “kermis van satan”. De 
wereld is één brok leugen… maar dit kan ook niet anders, want de overste van deze wereld (d.i. de duivel/satan) is 
“een leugenaar en de vader van de leugen” (zie Joh. 8:44). Maar Jezus heeft gezegd: “In de wereld zult u verdrukking 
hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen!” (Joh. 16:33b) en “Mij is gegeven ALLE macht…!” 
(Matth. 28:18b). Er gebeurt niets in het heelal zonder Gods toelating en wil. 
Jezus komt spoedig terug en zal hem (d.i. de duivel/satan), die de gehele wereld achter zich aan heeft gekregen, “TE-
NIETDOEN door de verschijning bij Zijn (weder)komst” (zie 2 Thess. 2:8). De antichrist en zijn horden zullen worden 
verslagen in de slag van Armageddon… Eenmaal zag deze wereld Jezus als het Lam van God; straks zal zij 
Hem kennen als de Leeuw van Juda, Die zal brullen en zal afrekenen! 
In de natuur is het zo, dat de leeuw brult als hij zijn prooi gaat bespringen en er al zeker van is dat hij die zal be-
machtigen. Door dat gebrul verstijft de prooi al van schrik! 
Straks laat God Zijn stem horen. U krijgt daar enig idee van, als u Openbaring 4 leest, waar sprake is van “blik-
semstralen en donderslagen” (zie vers 5), die uit de troon van God komen. Zo zal Zijn afrekening straks zijn. De we-
reld zal versmelten bij de komst van Christus en God maakt zó een einde aan de “tijden der heidenen”. 
 

Het Griekse rijk van “koper” 
Het Medo-Perzië moest in 330 voor Christus plaats maken voor het Griekse koninkrijk van Alexander de Grote, “de 
buik en dijen van koper” (zie Dan. 2:32c). Het ene koninkrijk nà het ander viel door het krijgsgeweld van deze ver-
overaar. Toen Alexander plotseling – door de malaria overmand – stierf, werd zijn Griekse rijk verdeeld onder zijn 
vier generaals. Dit koninkrijk was van “koper” en dus van mindere kwaliteit, dan de vorige twee. 
 

Het Romeinse rijk van “ijzer” 
Het Romeinse Rijk werd door “ijzer” gesymboliseerd; dit wil zeggen dat het uitmuntte in MEEDOGENLOOSHEID. U 
weet hoe hard ijzer is. Men zegt niet voor niets: “Men kan geen ijzer met handen breken”. Het rijk van de Romeinse 
Caesars was hardvochtig, onbuigzaam en wreed. Zó waren de Romeinen in hun dagen. 
De Bijbel heeft maar een summier verslag van de overheersing van de Romeinen over het Palestina van die dagen 
gegeven. In de dagen van Jezus was hun stadhouder: Pontius Pilatus. Maar de druk van het Romeinse juk, ook op 
het Joodse land, was zó groot en de belastingplicht zó zwaar, dat dit onder andere geleid heeft tot de opstand van 
de Makkabeeën en tot menige opstand daarna. 
In ± 70 na Christus trok de Romeinse veldheer Titus met zijn legioenen het Joodse land binnen en brandschatte23 
geheel Palestina. Zijn vader was keizer Vespasianus. Ook Jeruzalem werd platgebrand en de tempel ging in 
vlammen op. De profetie van Jezus werd bevestigd: “…Ik zeg u: hier zal niet één steen op de andere steen gelaten 
worden….” (Matth. 24:2). 
Sedert de Romeinse overheersing had het Joodse volk gezucht en kende men een steeds groter wordend verlan-
gen naar de komst van de beloofde Messias, (Jezus) de Zoon van God, Die een einde hieraan zou maken. Toen de 
Messias werd geopenbaard, leefden degenen die waarlijk in Hem geloofden, in dit geval Zijn eigen discipelen, ook 
in deze veronderstelling. Zelfs in Handelingen 1:6, vlak vóór Zijn hemelvaart, vroegen zij Hem ronduit of Hij nù het 

 
bijeen in maandenlange zittingen. Voorts is van belang de Veiligheidsraad (zie 22b). De VN heeft zijn zetel in New York. Voor 
bepaalde doeleinden zijn een aantal gespecialiseerde organisaties opgericht, onder meer het Internationaal Monetair Fonds 
(IMF), de Unesco en de ‘Food and Agriculture Organization’ (FAO). (noot AK) 

a. De Asmogendheden = De As Berlijn-Rome = Het verbond tussen het fascistische Italië en het nazistische Duitsland van 1936-1943. Na 1939 
veelal het ‘stalen pact’ genoemd. Italië werd in politiek opzicht naar Duitsland toegedreven na de veroordeling door de Volkenbond van Mus-
solini’s optreden in Ethiopië. De capitulatie van Italië in WO II (sept. 1943) maakt een einde aan de As. 

b. De Veiligheidsraad = Het hoofdorgaan van de VN bestaat uit 5 permanente leden: China, Frankrijk, Rusland, Verenigd Koninkrijk (= 
Groot-Brittannië en Noord-Ierland) en de VS en 10, voor 2 jaar, door de Algemene Vergadering van de VN verkozen leden; heeft de ‘primaire 
verantwoordelijkheid’ voor de handhaving van internationale vrede en veiligheid en zijn besluiten daartoe moeten door de leden van de VN 
worden opgevolgd. Zie eventueel ook nog: https://nl.wikipedia.org/wiki/Leden_van_de_Veiligheidsraad_van_de_Verenigde_Naties  

21 Arbiter = Letterlijk: Scheidsrechter. Juridisch gezien is het iemand die bij een geschil een schikking treft… (noot AK) 

22 Geschreven rond 1970, toen deze oorlog – die duurde van 1-11-1955 tot 30-4-1975 – nog in volle gang was. (noot AK) 

23 Brandschatten = In oorlogstijd de bevolking een schatting opleggen op straffe van plundering en brand. (noot AK) 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Leden_van_de_Veiligheidsraad_van_de_Verenigde_Naties


Daniël – Hoofdstuk 2 12 

Koninkrijk weer zou oprichten? Dat was hun liefste wens. Het Koninkrijk van de Messias zou dan aan de Romeinse 
overheersing een einde maken. Dat wilden zij zo graag. Maar Jezus had gezegd: “Mijn Koninkrijk is niet van deze 
wereld” (Joh. 18:36a). Zij zagen toen nog niet, dat de Christus eerst moest lijden om zó Zijn heerlijkheid te kunnen 
ingaan. Pas in Gods bestemde tijd daarna, zou Hij wederkomen als “Koning der koningen en Heere der heren” (zie 
o.a. 1 Tim. 6:14-15 en Openb. 19:16). Nochtans was Hij de beloofde Messias. 
Hierdoor konden velen Hem niet accepteren. Omdat Hij niet kwam in het raam (d.i. binnen het perspectief) van hun 
verwachtingen keerde het hele Judaïsme en het Farizeïsme zich tegen Hem… Het leek hun dat Hij gekomen was 
om alles, wat zij als inzettingen hadden gekend en waarmee zij vertrouwd waren geraakt, te verbreken. Jezus, Die 
hun onderwees als Machthebbende, leidde hen echter zo het Nieuwe Verbond van God binnen, waarbij Hij de Hei-
land der wereld, en niet van één volk of natie, wilde zijn. 
In 476 na Christus maakte God een einde aan dat geweldige Romeinse Rijk, dat vol van kracht was om anderen te 
breken en te doen buigen voor zijn macht. 
 

 
 

Het antichristelijk “10-statendom” van “ijzer en leem” 
Tot slot zien wij aan het beeld uit de droom van Nebukadnezar 2 voeten met 10 tenen van ijzer vermengd met 
leem. Van het hoofd naar beneden gaande tot en met de benen, is het profetisch Woord geschiedenis geworden. 
Wij hebben een Babylonisch, een Medo-Perzisch, een Grieks en een Romeins Wereldrijk gekend. Wat nu verder 
volgt ligt in de TOEKOMST. De profetie van Daniël moet in deze nog vervuld worden, en de tijd is niet ver meer! 
Deze 2 voeten en 10 tenen spreken ons van 10 heersers, die zich zullen manifesteren op het einde van deze be-
deling. Zij zullen tenslotte eenparig achter het dictatorschap van de antichrist staan, die hen met hem wereldmacht 
zal geven. Onze tegenwoordige wereld zal straks – in de tijd van het absolute einde – door 10 wereldheersers on-
der de antichrist geregeerd worden. Tien is het symbolische getal van VOLKOMENHEID. Hier van volkomen we-
reldheerschappij. 
In het leem, dat buigzaam en kneedbaar is, vinden wij een symbool voor de stem van het volk. Die zal in de ko-
mende “laatste dagen” zwak zijn. Het volk zal zich niet meer kunnen doen gelden, zoals nu in de democratie. Wij 
(d.w.z. de christen-democraten) zeggen nu: “Vox populi, vox Deï” (De stem van het volk is de stem van God). Met ande-
re woorden: Gods stem is te beluisteren in de stem van het volk. Straks komt er een tijd waarin het volk hoe langer 
hoe minder te zeggen zal hebben. Kijk maar naar de landen achter het (inmiddels voormalige) “IJzeren Gordijn”. 
De vermenging van ijzer met leem spreekt ons eensdeels van de onbuigzaamheid van een dictatoriaal gezag, an-
derdeels van een listig spelen met de democratische gedachte, die in feite niet veel te betekenen zal hebben. Zo 
spreken bijvoorbeeld Rusland en China graag van “volksdemocratieën”, die met democratie zelf niets uitstaande 
hebben. 
Deze 10 “koninkrijken”, die straks op de aarde gevonden zullen worden, vormen samen het antichristelijk 10-
statendom. U ziet die nu al ingeleid worden. Wij kennen (geschreven rond 1970) een organisatie die E.E.G. genoemd 
wordt, de Europese Economische Gemeenschap (inmiddels EU – Europese Unie – genaamd). Deze omvat nu al 10 lan-
den (inmiddels, in 2014, 28 landen24). Deze willen elkaar thans zoeken en vinden op economisch-sociaal terrein. Ze zul-
len straks niet alleen op economisch terrein, maar zich ook politiek verenigen: Het in West-Europa zetelende 10-
statendom, het herboren Romeinse Imperium, dat wereldheerschappij zal uitoefenen. Over dit alles zal de anti-
christ zijn dictatoriale scepter zwaaien. Hij komt voort uit het oorspronkelijk gebied van deze 10 “koninkrijken” en hij 
zal de wereldlijke en geestelijke macht, die dan in zijn handen zullen zijn, gebruiken om over de ruggen van deze 
10 te komen tot waar hij wezen wil. 
Dit 10-statendom wordt door God in de Bijbel op verschillende manieren uitgebeeld: 

1. In de 10 tenen van het beeld van koning Nebukadnezar (zie Dan. 2:42-44). 
2. In het visioen dat Daniël kreeg van het 4de dier, waar sprake is van 10 horens (zie Dan 7:7+20+24). 
3. In de “grote, rode draak” van Openbaring 12:3, die ook 10 horens heeft. 
4. In het “beest uit de zee” van Openbaring 13:1, eveneens met 10 horens. 
5. In het “scharlakenrode beest” van Openbaring 17:3+12+16, ook met 10 horens. 

 

Een kort overzicht van wat hierna gebeurt 
Wat gebeurt er straks? Straks zal de wereldlijke macht (het scharlakenrode dier uit Openbaring 17) ook gebruik 
maken van de geestelijke macht (de “grote hoer” uit Openbaring 17 zittende op het scharlakenrode beest).25 De 

 
24 Voor de juiste stand en/of deelnemende landen, zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_lidstaten_van_de_Europese_Unie (noot AK) 

25 Zie eventueel onze studie “De valse staatskerk van de laatste dagen – De grote hoer van Openbaring 17” van E. van 

den Worm. (noot AK) 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_lidstaten_van_de_Europese_Unie
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/staatskerk.pdf
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antichrist zal straks van het religieuze pact gebruik maken om ook over de rug van de religie – namelijk via de “val-
se kerk” – aan de top van zijn macht te komen. Hij wordt hierbij geholpen door een valse geestelijkheid. 
De “grote hoer” (zie Openb. 17:1) is de “valse kerk” van schijnheilige, Farizeïsche mensen, die compromis in het 
godsdienstige kennen; die enerzijds God willen dienen en die anderzijds flirten met de mammon, de wereld en het 
“vlees”. Deze valse kerk wordt gebruikt door de opkomende antichrist. Deze “kerk” helpt hem, denkende straks een 
plaats naast hem te krijgen. Hij is de valse christus en deze is de valse gemeente. Die twee passen bij elkaar, 
maar deze valse gemeente komt bedrogen uit. De antichrist is de gepersonifieerde duivel, zoals Christus de 
God-in-het-vlees is. 
Als de antichrist – met behulp van de valse kerk – aan de top van zijn macht gekomen is, maakt hij een einde aan 
ALLE geestelijkheid; dan laat hij zichzelf aanbidden, zeggende, dat hij de wedergekomen Christus en God is! En 
allen, die hem niet willen aanbidden, zal hij doen ombrengen (zie Openb. 20:4). Zo zal de gehele (ongelovige, goddeloze) 
wereld de antichrist en zijn beeld aanbidden. De satan zal de gehele dan nog levende mensheid zelfs zó in zijn 
macht hebben, dat hij ze kan leiden tot een totale oorlog tegen God. Zó zal het Armageddon van de eindtijd 
worden voorbereid. Maar “Die in de hemel woont, zal lachen” (Ps. 2:4). Jezus Christus zal opstaan. Hij is nu GE-
ZETEN “aan de rechterhand van de Majesteit in de hoogste hemelen” (Hebr. 1:3). Hij zal echter OPSTAAN en ko-
men, maar dan niet meer als het Lam van God (d.i. als Redder), maar als de Leeuw van Juda (d.i. als Rechter). Hij is de 
Ruiter op het witte paard van Openbaring 19:11-13. Hij zal (naar deze aarde) komen en wij, als Zijn getrouwen, zullen 
Hem ontmoeten (zie 1 Thess. 4:13-17).26 Wij worden in een punt des tijds veranderd en doen eeuwigheid aan (d.i. 
wij ontvangen onvergankelijke lichamen – zie 1 Kor. 15:42-44), terwijl de rechtvaardige doden eerst zijn opgestaan in hun op-
standingslichamen. Dan gaan al de Zijnen “Hem tegemoet in de lucht”. 
Wij komen dan met Hem terug (naar deze aarde) in witte kleren gehuld, in opstandingsheerlijkheid, eveneens rijdend 
op witte paarden (zie Openb. 19:14),27 dit wil zeggen: in de volle kracht van de Heilige Geest. Met Hem zullen wij 
straks triomferen in de strijd van Armageddon. 
De antichrist en zijn horden delven het onderspit. Hij wordt, met de valse profeet, geworpen in “de poel van vuur”, 
terwijl de duivel (satan) 1000 jaar wordt gebonden, zodat (gedurende het 1000-jarig Vrederijk) alle machten der duisternis 
niets meer kunnen doen (zie Openb. 19:20-21 en 20:1-3). 
 

Het effect van de openbaring van de droom 
Vers 46-49, “Toen wierp koning Nebukadnezar zich met het gezicht ter aarde en hij aanbad Daniël. En hij beval dat 
men hem een offergave (SV: spijsoffer en drankoffer) en aangenaam reukwerk zou brengen. De koning antwoordde 
Daniël en zei: Waarlijk, uw God is de God der goden en de Heere der koningen. Hij openbaart verborgen-
heden, zodat u déze verborgenheid kon openbaren. Toen bevorderde de koning Daniël. Hij gaf hem vele grote 
geschenken en stelde hem aan als heerser over heel het gewest Babel en als hoofd van alle machthebbers over 
alle wijzen van Babel. Omdat Daniël de koning daarom verzocht, stelde hij Sadrach, Mesach en Abed-Nego aan 
over het bestuur van het gewest Babel. Daniël bleef echter in de poort van de koning.” 
 

Daniël door Nebukadnezar aanbeden 
Aanbidding van de medemens kunt u van een heiden altijd verwachten. Hij buigt zich niet alleen voor afgoden, 
maar als de wijsheid en kracht van God Zich in een mens manifesteren (waarvan de heiden niets verstaat, omdat 
hij geen kennis draagt van Gods wil en genade), dan is hij ook in staat om zijn knieën te buigen voor die mede-
mens. Hierover moeten wij niet verwonderd zijn; Nebukadnezar was een heiden. 
In Openbaring 22:8-9 lezen wij dat Johannes, de apostel, op een gegeven ogenblik bijna een engel, een mede-
dienstknecht van God, aanbad: “En ik, Johannes, ben het die deze dingen gezien en gehoord heb. En toen ik ze 
gehoord en gezien had, viel ik neer om te aanbidden voor de voeten van de engel die mij deze dingen liet zien. En 
hij zei tegen mij: Pas op dat u dat niet doet! Want ik ben een mededienstknecht van u en van uw broeders, de pro-
feten, en van hen die de woorden van dit boek in acht nemen. Aanbid God.” 
Dit was, gezien de kennis en wetenschap van Johannes aangaande Gods wil en genade, niet getolereerd, al was 
hij ook, door de verrukkende en ontroerende openbaringen die deze engel hem gaf, buiten zichzelf geraakt! 
Heden ten dage knielt men weliswaar niet meer voor mensen die men vereert; men valt ze niet meer (letterlijk) ‘te 
voet’; tòch maakt men zich op een ander wijze schuldig aan mensenaanbidding. Behalve dat mensen in deze da-
gen waarlijk “liefhebbers zijn van zichzelf” – wat een bevestiging is van Gods Woord in 2 Timotheüs 3:2 – verheer-
lijken zij ook “het schepsel, méér dan de Schepper” (zie Rom. 1:25). In dit kader moeten wij de waarschuwing van 
de Here Jezus ook zien voor “wonderwerkers” uit de laatste, dit is in ONZE dagen! 
“En zij zullen tegen u zeggen: Ziehier of ziedaar is Hij. Ga er niet heen en ga er niet achteraan.” (Luk. 17:23) 
Men ziet dan in deze “wonderwerkers” Gods Zoon Zelf, en gaat hen derhalve Goddelijke eer toekennen. Hoevele 
gelovigen doen dit heden ten dage niet in meer of mindere mate! Als men hoort van een ‘groot’ evangelist of een 

 
26 Let op: Dit vindt plaats NA de grote verdrukking, maar VOOR aanvang van het 1000-jarig Vrederijk. 

Zie eventueel ons artikel “De Wederkomst van Christus nader bekeken” en vooral ook “Een ANDER geluid – Is de visie 
aangaande de zgn. OPNAME wel juist ?” van A. Klein. (noot AK) 

27 Hier meen ik een verschil van inzicht met de schrijver te hebben. Ik denk oprecht dat degenen  die, volgens Openbaring 

19:14 “Hem uit de hemel volgen op witte paarden, gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos” de 144.000 zijn, die met Hem naar 
de aarde terugkomen. 
Let op! Er wordt in Judas 1:14 gesproken van Jezus wederkomst met Zijn “tienduizenden heiligen”. Alleen dit gegeven (beter 
gezegd: dit relatief kleine aantal) zou ons al tot nadenken moeten stemmen over de gangbare leer van “de OPNAME van alle 
(oprechte) gelovigen, voor de grote verdrukking, in de hemel”. Zie ook nog de artikelen/studies, vermeld bij noot 26. (noot AK) 

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/wederkomst2.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/adgopname.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/adgopname.pdf
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opwekkingsprediker van allure, gaat men erheen. Men wordt dan bewogen, echter niet door de Naam van de Here 
Jezus Christus, maar door de naam van dat individu! Wij moeten open ogen hiervoor hebben en scherp gees-
telijk leren onderscheiden, opdat wij dit zullen verstaan en doorzien! 
In de dagen van weleer werden deze dingen óók geconstateerd. Velen gingen uit tot Johannes de Doper aan (de 
oever van de rivier) de Jordaan. Zelfs de Farizeeën werden bewogen, maar zij werden (toen hij velen van hen op zijn doop 
zag afkomen) door Johannes de Doper begroet met de boodschap: “Adderengebroed! Wie heeft u laten weten dat u 
moet vluchten voor de komende toorn?” (Matth. 3:7). Johannes was vol van de Heilige Geest, Die hem betuigde 
met wat voor mensen hij te maken had. Dergelijke boodschappen horen wij in deze dagen niet meer; maar deze 
komen terug! Waar zijn de predikers zoals Johannes de Doper, Spurgeon (de “prins der predikers” genaamd), 
Savonarola28 en zovele anderen die op de kansel hebben gestaan en tegen het volk, vanwege zijn onreinheid en 
grote afval van het geloof, hebben gedonderd (de zgn. “donderpreken”)? Men kent in deze dagen zulke predikers niet 
meer; maar God heeft beloofd, dat Hij ze terug zal brengen. 
Van Jakobus en Johannes staat er geschreven dat zij “zonen van de donder” waren (zie Mark. 3:17). Hun (van God in-
gegeven) boodschappen in die dagen moeten zijn geweest als de donder! In de dagen van de apostelen werd het 
menselijk hart in elk geval niet gestreeld. 
Toen de Here Jezus op aarde kwam, was het eveneens een tijd van decadentie (immoraliteit) en afval. Niet alleen 
sociaal, maar ook geestelijk. Dit zal eveneens het geval zijn in de toekomst van de Zoon des mensen, in het tijd-
perk, dat wij zijn ingegaan! Daarom zegt de Prediker: “Er is niets nieuws onder de zon” (Pred. 1:9b). Wat eens ge-
weest is, komt weer terug… 
Als Jezus wederkomt, zal het zijn zoals in de dagen van Noach en Lot. Ook in die tijd waren geestelijke en sociale 
decadentie (immoraliteit) de hoofdkenmerken van die tijd. Deze decadentie brengt verdrukking en vervolging van 
gelovigen en rechtvaardigen met zich mee! Maar prijst de Here; Hij heeft ons beloofd dat Hij ons door alles heen 
zal brengen. Wij kunnen rusten in Zijn beloften. 
Behalve aanbidding, kreeg Daniël “spijsoffer, drankoffer en liefelijk reukwerk” van koning Nebukadnezar. Daniël zal  
deze Goddelijke eer vast, met tact en beleid, hebben doorgegeven aan zijn grote God. Hij zal de koning, wiens be-
velen hij niet kon stuiten (d.i. tegenhouden), tactvol hebben gewezen op “de God der goden en de Heere der konin-
gen”, op de enige Openbaarder van verborgenheden. Dit kunnen wij opmaken uit het antwoord, dat de koning, 
zulks inziende, Daniël gaf in vers 47 (van Dan. 2). 
 

De belijdenis van koning Nebukadnezar 
De koning, Nebukadnezar, werd zó door God gebracht tot inzicht en belijdenis dat de God van de Joden een “God 
der goden” is, een “Here der koningen”, en Degene Die verborgenheden openbaart. Hij (God) had Daniël bekwaam 
gemaakt om de verborgenheid (de droom) van de koning te openbaren. Wij zullen later zien hoe Nebukadnezar, in 
verband met de aanbidding van het gouden beeld, komt tot een handeling die deze belijdenis weerspreekt; maar 
daarvoor moest hij ook boeten. 
Wij kunnen niet iets belijden, om later net te doen alsof die belijdenis van nul en generlei waarde was. Wij zien dit 
heden ten dage ook. Hoevelen zijn gekomen aan de voet van het kruis en hebben Hebreeën. 3:1 beleden: “Daar-
om, heilige broeders, deelgenoten aan de hemelse roeping, let op de Apostel en Hogepriester van onze belijdenis: 
Christus Jezus.” 
Later zijn zij in omstandigheden gekomen, waarin het hun voorspoedig ging. En, zoals het doorgaans in zulke om-
standigheden geschiedt, men is dan de Here Jezus Christus vergeten! Hierdoor doolt men zienderogen af van het 
rechte pad en komt tot compromissen, tot het aanbidden van de mammon, enz. Als men dezulken vraagt naar hun 
geestelijke welstand, spreekt hun hele houding ervan, dat zij dezelfde Jezus, Die zij destijds beleden hebben, niet 
meer nodig hebben. Precies hetzelfde zullen wij straks van Nebukadnezar lezen. 
In verband met deze belijdenis van Nebukadnezar gaan wij nu naar 1 Korinthe 14:24-25, “Maar als allen zouden 
profeteren, en er kwam een ongelovige of niet-ingewijde binnen, dan zou die door allen overtuigd en door allen be-
oordeeld worden. En zo worden de verborgen dingen van zijn hart openbaar, en zo zal hij zich met het gezicht ter 
aarde werpen en God aanbidden, en verkondigen dat God werkelijk in uw midden is.” 
Dit hoofdstuk uit de 1ste brief aan de Korinthiërs handelt over de Heilige Geest en Zijn Gaven.29 Dit tot belijdenis 
komen van mensen, die ongelovig zijn, gebeurde dus niet alleen in de dagen van Nebukadnezar, maar ook, zoals 
wij gelezen hebben in deze brief (aan de Korinthiërs), in de Gemeente onder de “Vroege Regen”.30 Straks, als de 
“Spade Regen”31 valt in zijn volle kracht, komt dit terug. Dan zult u zondaren zien binnenkomen, die door de Kracht 
van God, midden in de Gemeente, waar zij dan zijn, geestelijk “in hun hemd” worden gezet. De Geest van God kan 
iemand geestelijk “in zijn nakie” zetten. Denk aan David. Hij wilde zijn zonde (eerst) niet belijden en niet komen tot 
verbreking des harten. Maar God zegt in Zijn Woord (zie Luk. 12:2-3): “Als je dat niet doet, zal Ik het van de daken la-
ten verkondigen!”. David was ervan overtuigd dat God dit ook zou doen. Hij kwam tot inkeer. Wij lezen hiervan in 

 
28 Voor informatie over Spurgeon, zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Charles_Spurgeon en voor informatie over  Savonarola, zie  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Girolamo_Savonarola (noot AK) 

29 Zie eventueel onze studies “De werkingen van de Geest in de eindtijd” van E. van den Worm, “De natuurlijke mens en de 

Heilige Geest” en/of “De Gever en Zijn Gaven” van CJH Theys . (noot AK) 

30 Zie noot 12. (noot AK) 

31 De Spade Regen (HSV: de Late Regen) = Het beeld van de uitstorting van de Heilige Geest in de eindtijd (zie Joël 2:23b 

en 28-29), nodig om de Gemeente(leden) – vooral in geestelijke zin – klaar te maken voor persoonlijke groei en om nog vele 
zielen te kunnen winnen voor Christus tijdens de (wereldwijde) opwekking (zie o.a. Matth. 24:14). 
• Zie eventueel onze studie “De Spade Regen-opwekking” van H. Siliakus. (noot AK) 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Charles_Spurgeon
https://nl.wikipedia.org/wiki/Girolamo_Savonarola
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/weblog/spaderegen.pdf
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Psalm 51. Toen nam God een andere weg: Hij zond Nathan, die hem nogmaals benadrukte waarop het aankwam, 
en David beleed zijn zonden (zie 2 Sam. 12:1-14). 
Straks, als de Spade Regen valt, kunnen wij deze dingen in ons midden zien gebeuren. Nu al kan de Geest van 
God Zijn Gaven toebedelen aan degenen, die Hij daarvoor heeft uitgezocht: “Hij deelt uit aan ieder afzonderlijk zo-
als Hij wil” (zie 1 Kor. 12:11). Nù al kan God het zó maken, dat wij iemands innerlijk zien en onwaarheid en ge-
veinsdheid kunnen onderkennen. Ik heb dit ook in het verleden meermalen zien gebeuren. 
God geeft, wat wij voor de arbeid in Zijn Koninkrijk nodig hebben. Als God u ergens heenzendt, maakt Hij u be-
kwaam om Zijn werk te verrichten, maar WIJ moeten alles van onszelf opzij zetten. 
Laat mij u een voorbeeld geven van de geestelijke Gave van onderscheiding van de Geest, die Samuel nodig had, 
en die daarom in hem opereerde: God had een andere koning nodig in de plaats van Saul en Hij zond Samuel, de 
profeet, naar het huis Isaï. Samuel vroeg Isaï om zijn zonen. Toen de oudste zoon binnenkwam, werd niet het hart 
van de PROFEET Samuel bewogen, maar dat van de MENS Samuel. Hij dacht: “Dat is een geweldig man!” Hij wil-
de Eliab al zalven, maar de Geest van God corrigeerde hem (zie 1 Sam. 16:6). Wij falen, als wij afgaan op wat 
wij zien, op wat onze zintuigen waarnemen. Er moet iets anders in het Koninkrijk van God werkzaam zijn; name-
lijk, de Geest van God. God kan ons doen “zien” tot in de diepste diepten van het mensenhart. God kan maken dat 
u ziet, zoals Hij ziet. Daarom had het in Isaï‘s huis zo lang geduurd: 7 zonen werden (door God) afgekeurd (voor het 
koningschap). David, de 8ste, was de jongste van de zonen van Isaï, maar hij was een man naar Gods hart (zie 1 Sam. 
16:7b+12-13). Wie zal het beter weten dan God? Hoe dikwijls roept God iemand, waar wij, als mens, geen cent voor 
zouden geven; iemand, die geen “stature” heeft (d.i. geen aanzien of status hebben qua uiterlijk of positie)… “Hoe is het mo-
gelijk!” zeggen wij dan. Maar wat bij de mens onmogelijk is, is mogelijk bij God! Van Paulus wordt verteld, dat hij 
lelijk en klein was. Er was ogenschijnlijk niets begeerlijks aan hem. Maar wij kennen geen groter heiden-apostel 
dan Paulus. Hij is de enige van Christus’ apostelen, aan wie de openbaring aangaande de Gemeente uit de laatste 
dagen, die voor God in de volle kracht van de Heilige Geest zal staan, is gegeven tot in haar hoogte, diepte, lengte 
en breedte. Geen van de andere apostelen heeft hierover zó kunnen spreken. God peilt de diepste diepten van het 
menselijk hart en als onze motieven zuiver zijn, kan Hij ons gebruiken op Zijn wijze. 
 

Daniël door Nebukadnezar overladen met goederen, eer en heerschappij 
Daniël kreeg van koning Nebukadnezar “vele grote geschenken” en hij maakte hem tot een heerser, (in rang) na 
hem, en overlaadde hem met eer (zie Dan. 2:48). Daniël ontving dit alles, omdat hij God ALLE eer gegeven had. 
Toen Daniël zo groot werd gemaakt, heeft hij niet gedaan, wat wij mensen zo dikwijls hebben zien doen. Als men-
sen in goede doen zijn gekomen, kennen zij meestal hun kameraden niet meer met wie zij eerst de moeilijkheden 
hebben gedeeld. Denk eens aan die “kameraden” uit krijgsgevangenschap! Dit deed Daniël niet, wat toen hij zo 
hoog te paard gezeten was (lees: zo’n grote eer en hoge positie kreeg),32 dacht hij ook aan zijn vrienden. Daniël “verzocht 
de koning” hen te laten delen in zijn roem en glorie. Prijst God, het gebeurde zo; ook zijn vrienden verkregen heer-
schappij in het landschap van Babel (zie Dan.2:49). 
Dit is ook Jozef in zijn dag overkomen. Hij werd door zijn eigen broers naar Egypte verkocht; maar later, toen hij 
farao’s rechterhand was en alles aan hem onderworpen was, moesten deze broers – vanwege hun hongersnood – 
naar hem toegaan en hij heeft hen aan brood geholpen (lees Genesis, hoofdstuk 37 en 42 t/m 45). 
Jozef is niet alleen een typebeeld van de Here Jezus Christus, Die door de Zijnen werd verworpen, maar óók, en 
bovenal, van de Bruidsgemeente uit de eindtijd. Deze Bruidsgemeente zal straks het Brood van God breken 
voor een hongerige wereld en voor de gelovigen in die hongerige wereld. Zij zal straks doen, wat de Here Jezus 
Christus in Zijn dag deed ten behoeve van die hongerige menigten. Zij zal hen die (geestelijk) hongerig zijn het 
Evangelie prediken “tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen.” (Matth. 24:14) 
 

De graduele vooruitgang in Daniëls leven ten aanzien van: het ontvangen van Goddelijke 
openbaringen 
Als u de hoofdstukken van het Boek Daniël hebt bestudeerd en biddend hebt overdacht, zult u hebben gezien dat 
de openbaringen, die God aan Daniël gaf, groeiden in heerlijkheid. God zal altijd zo handelen in het leven van Zijn 
getrouwen. Als wij spreken, wat Hij ons te spreken geeft, en als wij doen, wat Hij ons te doen geeft, en wij doen dat 
GETROUW, dàn zal God ons altijd méér schenken. Herinnert u zich Zijn Woord (?): “Gij goede en getrouwe 
dienstknecht! over weinig zijt gij getrouw geweest; over VEEL zal ik u zetten” (Matth. 25:21a, SV). Dit Woord is niet 
alleen van kracht aan het eind van onze aardse loopbaan; het geldt OOK tijdens ons leven en onze bediening voor 
Hem. God is een Waarmaker van Zijn Woord. Die het beloofd heeft, is getrouw; Hij zal het ook doen! 

• In de eerste plaats hebben wij gezien, dat Daniël een droom van koning Nebukadnezar heeft uitgelegd. Dit is 
niet alleen het geval in het 2de hoofdstuk (van het boek Daniël), maar ook in het 4de. 

• In het 7de hoofdstuk lezen we dat Daniël zelf een openbaring van de Here in een droom kreeg; vervolgens kreeg 
Daniël van God een openbaring in een visioen; dus niet terwijl hij sliep, maar in wakende toestand. 

• In Daniël 9, 10, 11 en 12 lezen wij van zijn gebed tot God en de ontvangen openbaringen, rechtstreeks van 
Gabriël, een Hemelse Verschijning. 

Ziet u hierin de progressie, de toename in heerlijkheid? 
Wij zullen straks (in het vervolg van deze studie van het boek Daniël) zien, wat God in het leven van Daniël toeliet, welke 
beproevingen hij moest doorstaan om geestelijk bekwaam te worden gemaakt voor het ontvangen van één van de 
grootste profetieën, qua tijdruimte – de 70-weken-profetie (zie Dan. 9:24-27) – die tot aan het einde van deze 

 
32 Hoog te paard zitten = Letterlijk:  Verwaand zijn, eigendunk hebben. En dat is, volgens mij, zeker niet bedoeld door de schrij-

ver of aan de orde geweest bij Daniël. (noot AK) 
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(tijds)bedeling reikt. Tot die beproevingen, om Daniël geestelijk te bekwamen…, hoorde ook de ervaring in DE 
LEEUWENKUIL (zie Dan. 6). 
God kan een wonderbare weg gaan met Zijn kinderen en… Zijn weg is de beste. Als God in ons leven komt en 
met ons Zijn weg gaat, zoals Hij dat wil, dan schrikken wij dikwijls; soms huilen wij of zeggen: “Hoe is het moge-
lijk!”, maar God weet wat Hij doet. Jezus zei in Lukas 14:28, “Want wie van u die een toren wil bouwen, gaat niet 
eerst zitten om de kosten te berekenen, of hij de middelen wel heeft om het werk te voltooien?” 
Als wij eerst komen met een gloedvol hart en later lauw worden, zijn wij onbruikbaar in Zijn dienst en voor Zijn Ko-
ninkrijk. Hij zal ons dan “uit Zijn mond spuwen!” (zie Openb. 3:16). Dit wil voor ons zeggen, dat wij dan straks terecht 
komen in de tijd van de Grote Verdrukking. Wij hebben dan geen direct aandeel meer in het Koninkrijk van God, 
want degenen, die het wel hebben, zijn dan “binnen” (ofwel: in Zijn “bewaring” – zie o.a. Mattheus 25:10, Openbaring 3:10 en 
12:6+14).33 
 

CJH Theys34 
(1903 – 1983) 

 
 

Einde van hoofdstuk 2 – wordt vervolgd 

 
 

 
33 a) Voor uitleg over deze verzen uit Openbaring, zie eventueel onze studie ‘vers voor vers’ Bijbelstudie van het boek Openba-

ring hoofdstuk 3 met de titel: “De brieven aan de 7 Gemeenten” en hoofdstuk 12 met de titel: “De openbaring van Gods grote 
verborgenheid” van CJH Theys. (noot AK) 
b) En voor uitleg over verzen uit Mattheus 25:1-13, zie onze studie “Een ANDER geluid – Het verschil tussen ‘het Lichaam 
van Christus’ en ‘de Bruid van Christus’ (over de 5 wijze en de 5 dwaze maagden en hun eigen lotsbestemmingen in de 
eindtijd)” van A. Klein/E. van den Worm. (noot AK) 

34 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. 

• Als u iets meer wilt weten over de schrijver van deze studie, zie dan zijn “In Memoriam”, te vinden op onze site. (noot AK) 

https://www.eindtijdbode.nl/weblog/ct-openbaring3.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/ct-openbaring3.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/ct-openbaring12.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/ct-openbaring12.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/ct-openbaring12.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/adgmaagd.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/adgmaagd.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/adgmaagd.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/memoriam.pdf

