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DROMEN IN HET BOEK DANIËL (1) – wereldrijken
hjms
Geliefde broeders en zusters, het boek Daniël schenkt net als het boek Openbaring bijzondere aandacht aan het rijk van de Antichrist, het Babylon in de eindtijd. Ook schenkt dit boek
aandacht aan Gods Koninkrijk in de eindtijd. Het boek Daniël is daarom voor kinderen Gods,
die geestelijk waakzaam willen zijn voor de Wederkomst van Jezus, heel erg belangrijk.
In deze vijfdelige studie zal ik enkele dromen of visioenen uit het boek Daniël behandelen.
Één droom van de Babylonische koning Nébukanezar en twee van de Joodse profeet Daniël.
Deze dromen of visioenen zijn van groot belang om de eindtijdgebeurtenissen te herkennen
en er méér van te begrijpen!
Waarom eigenlijk? Omdat deze dromen en visoenen één geheel vormen en hierin vier
wereldrijken aan de orde komen, welke hun licht werpen op het wereldrijk van de Antichrist
tijdens de grote Verdrukking, waarin hij de alléén-heerser en dictator zal zijn (Openb. 13).
Op voorhand wil ik reeds opmerken, dat volgens de meeste bijbelonderzoekers de eindfase
van het vierde wereldrijk in zowél de droom van Nebukadnézar als de dromen van Daniël in
schaduwbeeld verwijst naar het eindtijd-Babylon van Openb. 17 en18. Dit rijk uit de eindtijd
noemt men ook wel het “herstelde” Romeinse rijk, omdat het de herleving van het oude
Romeinse rijk is.
Achtereenvolgens zal het volgende aan de orde komen. In Deel 1 behandel ik de droom van
Nebukadnézar. Deze droom is het fundament voor een juist begrip van de materie. Daarom
zal ik hier uitgebreid bij stilstaan. In Deel 2 komen de twee dromen van Daniël aan de orde.
Tevens behandel ik het (eerste) Babylonische rijk, het (tweede) Medo-Perzische rijk en het
(derde) Grieks-Macedonische rijk. NB, het Babylonische rijk wordt vaak Babylon of Babel
genoemd. In Deel 3 komt het (vierde) Romeinse rijk uitgebreid aan de orde. In Deel 4 komt
de herleving (in zekere zin) van de vier wereldrijken in de eindtijd aan de orde. Tenslotte
komt in Deel 5 aan de orde, dat er nog een (vijfde) wereldrijk komt, namelijk het Koninkrijk
van God.
Broeders en zusters, zoals gezegd vang ik nu aan met de droom van Nebukadnézar. In de
volgende delen van deze studie zal ik opnieuw op deze droom ingaan.
De droom van Nebukadnézar
De heidense Babylonische koning Nebukadnézar, aan wie God het wereldbestuur in handen
had gegeven (Dan. 2:37-38), droomde op een dag (of liever gezegd op een nacht) een
droom waarvan hij behoorlijk ondersteboven was. Het was een droom die God hem had
gegeven (Dan. 2:28), maar die hij helaas ook meteen weer vergeten was. Wat droomde hij
eigenlijk precies?
Dan. 2:28-36a – “(28) Maar er is een God in den hemel, Die verborgenheden openbaart, Die
heeft den koning Nebukadnézar bekend gemaakt, wat er geschieden zal in het laatste der
dagen; uw droom, en de gezichten uws hoofds op uw leger, zijn deze: (29) Gij, o koning! op
uw leger zijnde, klommen uw gedachten op, wat hierna geschieden zou; en Hij, Die verborgen dingen openbaart, heeft u te kennen gegeven, wat er geschieden zal. (30) Mij nu, mij is
de verborgenheid geopenbaard, niet door wijsheid, die in mij is boven alle levenden; maar
daarom opdat men den koning de uitlegging zou bekend maken, en opdat gij de gedachten
uws harten zoudt weten. (31) Gij, o koning! zaagt, en ziet, er was een groot beeld (dit beeld
was treffelijk, en deszelfs glans was uitnemend), staande tegen u over; en zijn gedaante was
schrikkelijk. (32) Het hoofd van dit beeld was van goed goud; zijn borst en zijn armen van
zilver; zijn buik en zijn dijen van koper; (33) Zijn schenkelen van ijzer; zijn voeten eensdeels
van ijzer, en eensdeels van leem. (34) Dit zaagt gij, totdat er een steen afgehouwen werd
zonder handen, die sloeg dat beeld aan zijn voeten van ijzer en leem, en vermaalde ze. (35)
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Toen werden te zamen vermaald het ijzer, leem, koper, zilver en goud, en zij werden gelijk
kaf van de dorsvloeren des zomers, en de wind nam ze weg, en er werd geen plaats voor
dezelve gevonden; maar de steen, die het beeld geslagen heeft, werd tot een groten berg,
alzo dat hij de gehele aarde vervulde. (36) Dit is de droom; ………………………..”
Nebukadnézar begreep helemaal niets van de droom die hij droomde, maar zijn geest was
zó verslagen dat hij niet meer kon slapen (Dan. 2:1). Toen hij ook nog tot de conclusie
kwam, dat hij de droom niet meer wist, zette hij alles op alles om de droom én de uitleg te
weten te komen (Dan. 2:2-6). Maar slechts één geleerde aan het koninklijke hof, de Jood
Daniël, was onder Gods leiding in staat de droom te verklaren. Nadat Daniël en zijn drie
vrienden ernstig God hadden gebeden om Zijn hulp (Dan. 2:18-19), gaf God hem zowel de
droom als ook de openbaring te kennen. En Daniël gaf alle eer aan God (Dan. 2:28).
Daniël’s uitlegging
Nadat Daniël aan de koning de droom had verteld, gaf hij hem óók nog de uitlegging.
Dan. 2:36b-45 – “(36b)……………….. zijn uitlegging nu zullen wij voor den koning zeggen.
(37) Gij, o koning! zijt een koning der koningen; want de God des hemels heeft u een
koninkrijk, macht, en sterkte, en eer gegeven; (38) En overal, waar mensenkinderen wonen,
heeft Hij de beesten des velds en de vogelen des hemels in uw hand gegeven; en Hij heeft u
gesteld tot een heerser over al dezelve; gij zijt dat gouden hoofd. (39) En na u zal een ander
koninkrijk opstaan, lager dan het uwe; daarna een ander, het derde koninkrijk van koper,
hetwelk heersen zal over de gehele aarde. (40) En het vierde koninkrijk zal hard zijn, gelijk
ijzer; aangezien het ijzer alles vermaalt en verzwakt; gelijk nu het ijzer, dat zulks alles
verbreekt, alzo zal het vermalen en verbreken. (41) En dat gij gezien hebt de voeten en de
tenen, ten dele van pottenbakkersleem, en ten dele van ijzer, dat zal een gedeeld koninkrijk
zijn, doch daar zal van des ijzers vastigheid in zijn, ten welken aanzien gij gezien hebt ijzer
vermengd met modderig leem; (42) En de tenen der voeten, ten dele ijzer, en ten dele leem;
dat koninkrijk zal ten dele hard zijn, en ten dele broos. (43) En dat gij gezien hebt ijzer
vermengd met modderig leem, zij zullen zich wel door menselijk zaad vermengen, maar zij
zullen de een aan den ander niet hechten, gelijk als zich ijzer met leem niet vermengt. (44)
Doch in de dagen van die koningen zal de God des hemels een Koninkrijk verwekken, dat in
der eeuwigheid niet zal verstoord worden; en dat Koninkrijk zal aan geen ander volk overgelaten worden; het zal al die koninkrijken vermalen, en te niet doen, maar zelf zal het in alle
eeuwigheid bestaan. (45) Daarom hebt gij gezien, dat uit den berg een steen zonder handen
afgehouwen is geworden, die het ijzer, koper, leem, zilver en goud vermaalde; de grote God
heeft den koning bekend gemaakt, wat hierna geschieden zal; de droom nu is gewis, en zijn
uitlegging is zeker.”
Zoals we lezen, verwijst het beeld in Nebukadnézar’s droom naar koninkrijken, beter gezegd
naar wereldrijken. In de droom kwamen in totaal vier aardse wereldrijken voor en daarná de
Steen van het eeuwige Koninkrijk van God op aarde. Dus eigenlijk vijf rijken!
Om wélke wereldrijken gaat het hier?
Geliefde broeders en zusters, in de theologie was er in het verleden niet echt veel aandacht
voor Nebukadnézar’s droom, omdat men er vanuit ging dat deze vier wereldrijken toch reeds
voorbij waren gegaan. Hoe kwam men tot dit standpunt?
Het was de bekend kerkhervormer Johannes Calvijn (1509-1564) – samen met onder andere
Maarten Luther was hij een van de grondleggers van de Reformatie – die stelde, dat de vier
wereldrijken er niet meer zijn en bij de geboorte van Christus reeds hun einde hebben
gevonden. Deze vier wereldrijken waren volgens hem het Babylonische rijk, het Medische
rijk, het Perzische rijk en het Grieks-Macedonische rijk.
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Ook sommige moderne theologen hangen soms nog deze theorie aan. Volgens hen zou,
gezien de nauwkeurigheid van de daarin vervatte profetieën, een onbekende schrijver het
boel Daniël pas in de 2e eeuw na Christus hebben geschreven. En deze schrijver zou de (op
dat moment reeds historische) gebeurtenissen in Israël rond de Grieks-Syrische overheerser
en Jodenvervolger Antiochus IV Epiphanes zogenaamd als een (toekomstige) profetie in de
mond van Daniël, die zo’n zes eeuwen vóór Christus leefde, hebben gelegd.
Calvijns visie hing samen met de theologie, dat het vijfde rijk, het Koninkrijk van God, metéén
na de geboorte van Christus is aangevangen. Dit Koninkrijk zou volgens hem dus niet pas bij
Jezus’ Wederkomst op aarde aanvangen. Ook dient dit Koninkrijk volgens hem niet letterlijk
te worden genomen. Vele Hervormden en Gereformeerden staan vandaag de dag nog
steeds achter dit (onjuiste) standpunt.
Evangelische Christenen uit allerlei minder traditionele stromingen hebben echter vandaag
de dag veel meer aandacht voor het beeld van Nebukadnézar gekregen. Zij vinden het
standpunt van Calvijn en van de moderne theologen onjuist. Waarom?
•

Calvijns standpunt is geestelijk onbegrijpelijk, omdat Zijn Koninkrijk onmogelijk reeds na
Jezus’ geboorte op aarde kan zijn gevestigd.

Immers, de duistere en zondige (hedendaagse) maatschappij strookt op geen enkele manier
met het heerlijke, toekomstige Koninkrijk van Jezus, waarin vrede zal heersen en Satan zal
zijn gebonden. Ook de tijd waarin Calvijn leefde (1509-1564) was niet bepaald een voorbeeld
van “vrede op aarde”. Zijn standpunt staat dan ook op gespannen voet met de uitspraken in
het Woord van God over de zondige sfeer in de eindtijd. Broeders en zusters, leest u bijvoorbeeld 2 Thess. 2:3; 1 Tim. 4:1-2 en 2 Tim. 3:1-5.
•

Calvijns standpunt klopt ook niet met de ontdekte historische feiten.

Dit is hem natuurlijk niet te verwijten, omdat de wetenschap in zijn tijd natuurlijk nog láng niet
zo ver gevorderd was als nu in onze tijd. Maar de moderne theologen is het zeker wel te
verwijten, want historici en archeologen hebben namelijk een groot aantal feiten ontdekt, die
het standpunt van Calvijn volkomen logenstraffen.
Zo hebben zij bijvoorbeeld ontdekt, dat ten tijde van de geboorte van Jezus het GrieksMacedonische rijk reeds lang ten einde was. Reeds in de 3e en de 2e eeuw voor Christus
was Klein-Azië in bezit gekomen van de Romeinen en namen de gebiedsuitbreidingen van
het Romeinse wereldrijk een grote vlucht. In het midden van de 2e eeuw voor Christus was
geheel Griekenland reeds onder Romeinse heerschappij gekomen.
Ook is er volgens de wetenschappers historisch nooit sprake geweest van een groot
Medisch wereldrijk en vervolgens een groot Perzisch wereldrijk. Wel is er sprake geweest
van een gezamenlijk Medisch-Perzisch wereldrijk, nadat tijdens de heerschappij van koning
Cyrus II (Kores) de Perzen in het jaar 550 of 549 voor Christus Medië veroverden en er één
groot dubbel koninkrijk van maakten. Als koning van deze dubbelmonarchie veroverde hij
Babel, dat toen onder leiding stond van koning Bélsazar (Dan. 5:28).
•

Calvijns standpunt is ook theologisch onjuist, omdat Nebukadnézar juist droomde, dat in
het laatste der dagen, dus in de eindtijd (Dan. 2:28), een vijfde rijk dat zonder handen
was gemaakt – dus het Koninkrijk van God (Dan. 2:34) – zou opkomen en het gehéle
beeld (dus de vier voorbij gegane wereldrijken) zou verpletteren (Dan. 2:44-45). Op de
een of andere manier zou die oude wereldrijken in de eindtijd dus weer tot leven moeten
zijn gewekt.

Deze wederopstanding vond tot op heden nog niet plaats. Calvijn kan deze dus ook nooit
hebben gesignaleerd. Voorts leefde Calvijn pas ruim 1500 jaren ná de geboorte van Jezus
en had hij dus kunnen begrijpen, dat het Koninkrijk nooit tot stand kon zijn gekomen bij de
geboorte van Jezus. Het kon toen immers nog niet “het laatste der dagen” betreffen!
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Er zijn ook nog moderne theologen die zeggen, dat de vier wereldrijken achtereenvolgens
Babel, Medo-Perzië, Grieks-Macedonië en het Seleucidische rijk waren. Ook deze visie
strookt niet met de historische feiten. Het Seleucidische rijk werd geregeerd door Seleucus,
één van de vier generaals van Alexander de Grote onder welke het Grieks-Macedonische rijk
na zijn dood werd opgedeeld. Uit het Seleucidische rijk kwam overigens ook die beruchte
koning Antiochus IV Epiphanes voort. Evenwel is het Seleucidische rijk nooit een wereldrijk
geweest, óók niet onder Antiochus. Het had slechts een beperkte omvang en moest in haar
oorlogen regelmatig nederlagen incasseren. Uiteindelijk werd dit rijk door de Romeinen
verslagen en opgeslokt.
Welke zijn deze wereldrijken dan wel volgens de bijbelonderzoekers?
Daniël’s uitleg van Nebukadnézar’s droom laat ons allereerst zien, dat het gaat om opéénvolgende koninkrijken (Dan. 2:39-40). Verder is er ook geen discussie mogelijk is over de
identiteit van het eerste en het vijfde rijk, want Dan. 2:38 verklaart immers dat koning
Nebukadnézar, dus Babylon, het gouden hoofd is. M.a.w. het eerste wereldrijk in de droom is
het Babylonische wereldrijk (in de jaren 625-538 voor Christus). Met dit rijk begint de uitleg
en de betekenis van de droom.
Dit betekent dat het Egyptische wereldrijk en het Assyrische wereldrijk, die achtereenvolgens
aan Babylon vooraf gingen, géén enkele rol in de droom spelen.
Dan. 2:34 en 44 verklaart, dat het vijfde Koninkrijk Gods Koninkrijk is, want het is zonder
handen gemaakt en eeuwig. Dit eeuwige Vrederijk van God zal in de eindtijd aanvangen
(Dan. 2:28) en zal álle voorgaande koninkrijken verwoesten.
De meerderheid van de wetenschappers en de evangelisch-christelijke en orthodox-Joodse
bijbelonderzoekers is het thans eens over de identiteit van het tweede, derde en vierde rijk.
Het tweede rijk stelt het gezamenlijke koninkrijk der Meden en Perzen voor (de jaren 538331 voor Christus). Niet alleen de wetenschap, maar ook de bijbel, zegt dat de Meden en de
Perzen een eenheid vormden (Dan. 5:28; 6:9; 8:20). Hun gezamenlijke rijk volgde het
Babylonische rijk op (Dan. 5:28 tot 6:1). Het derde grote rijk, dat volgens de historici het rijk
der Meden en Perzen opvolgde, stelt het Griekse rijk voor, dat heerste in de jaren 331-168
voor Christus (Dan. 8:5-7, 21;10:20). Het vierde rijk stelt het Romeinse rijk voor, dat volgens
de historici Griekenland opzij schoof en heerste van het jaar 168 voor Christus tot het jaar
451 na Christus. Het boek Daniël noemt het Romeinse rijk overigens niet. Overigens was dit
Romeinse rijk ten tijde van Jezus’ omwandeling op aarde nog volop aan de macht.
Uitgangspuntpunten voor het uitleggen van de droom
Geliefde broeders en zusters, om de droom van Nebukadnézar goed te verstaan, is het
verstandig om enkele uitgangspunten duidelijk voor ogen te houden.
•

Het boek Daniël verklaart ons allereerst expliciet, dat het grote beeld dat Nebukadnézar
in zijn droom zag, verband houdt met de toekomstige gebeurtenissen in de eindtijd vlák
voor de Wederkomst van Jezus, de Messias, en de aanvang van Zijn eeuwige Koninkrijk.

Laten we Dan. 2:28,29,44b,45b lezen: “(28) Maar er is een God in den hemel, Die verborgenheden openbaart, Die heeft den koning Nebukadnézar bekend gemaakt, wat er
geschieden zal in het laatste der dagen;……… (29) Gij, o koning! op uw leger zijnde,
klommen uw gedachten op, wat hierna geschieden zou; en Hij, Die verborgen dingen
openbaart, heeft u te kennen gegeven, wat er geschieden zal………… (44b) ……. .en dat
Koninkrijk zal aan geen ander volk overgelaten worden; het zal al die koninkrijken vermalen,
en te niet doen, maar zelf zal het in alle eeuwigheid bestaan. (45b) …………..; de grote God
heeft den koning bekend gemaakt, wat hierna geschieden zal; de droom nu is gewis, en zijn
uitlegging is zeker.”
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Meerdere malen wordt er gezegd “wat er (hierna) (in het laatste der dagen) geschieden zal”.
In de taal van het Woord van God betekent dit, dat het ook absoluut zo zal gebeuren! En het
zal gebeuren vlak vóór de tijd dat het eeuwige Koninkrijk van Jezus Christus op aarde zal
worden geïnstalleerd. Dus vlak vóór Jezus’ Wederkomst.
•

God noemde de koning Nebukadnézar via Daniël het “gouden hoofd” en gaf hem de titel
“koning der koningen” (Dan. 2:37).

God deed dat ook reeds in Ezech. 26:7. De naam Nebukadrezar is overigens dezelfde als
Nebukadnézar. In het Oude Testament komt deze hoge titel verder niet voor, behalve in Ezra
7:12 waar koning Arthahsasta zichzelf in zijn hoogmoed ook zo noemde. In het Nieuwe
Testament wordt de titel “koning der koningen” wél (driemaal) gebruikt voor de Heer Jezus
Christus (1 Tim. 6:15; Openb. 17:14; 19:16).
Dit heeft ons iets belangrijks te zeggen!
Nebukadnézar als heerser van het wereldrijk Babylon en de Here Jezus Christus als de
Koning van het eeuwige Koninkrijk zijn dé sleutelfiguren in deze droom over Gods plan voor
de eindtijd. Want de uitleg en de betekenis van de droom begint bij het gouden hoofd van het
beeld (Nebukadnézar – Babylon) en het eindigt met de Steenrots (Jezus). In feite gaat het
om de machtstrijd tussen deze twee. En de Overwinnaar staat vast. Onze Rots en Heiland
Jezus Christus zal uiteindelijk het hele beeld volkomen vermorzelen. Prijst God! Ook in
Openb. 18 kunnen we over de val en vernietiging van Babylon lezen.
Het wordt ons nog duidelijker als we het verhaal uit Dan. 3 lezen, waarin Nebukadnézar in
zijn hoogmoed een groot gouden beeld liet vervaardigen hetwelk iedereen, goedschiks dan
wel kwaadschiks, moest aanbidden. Als we dit verhaal vergelijken met Openb. 13:11-18
mogen we verstaan, dat Nebukadnézar ook een schaduwbeeld is van de Antichrist. En de
grote strijd in de eindtijd zal worden gevoerd tussen de Antichrist en de Ware Christus Jezus.
Broeders en zusters, de Antichrist en zijn inspirator Satan zullen uiteindelijk onbekeerlijk
blijken en voor eeuwig in de hel worden geworpen (Openb. 20:10). Nebukadnézar echter
kwam op een ontzagwekkende manier tot bekering, niet lang vóórdat hij opgevolgd werd
door Bélsazar. Hij beleed zijn hoogmoed en erkende de Almacht van God (Dan. 34-37). In dit
opzicht was de heidense koning Nebukadnézar zeker ook een “koning der koningen”.
•

De vier oude wereldrijken hebben voorts gemeenschappelijke kenmerken. Want alle vier
hebben zij in het verleden geheerst over Israël en Jeruzalem, terwijl we voorts zien, dat
de stad Babylon steeds (als centrum van rebellie tegen God – Jer. 51:1) een uiterst
belangrijke stad in deze rijken was. In het “herstelde” Romeinse Rijk in de eindtijd zal de
stad Babylon opnieuw het geestelijk tegen God rebellerend centrum zijn (Openb. 17-18).

Vanaf zes eeuwen vóór Christus (de Babylonische ballingschap) tot het jaar 70 na Christus,
toen Jeruzalem werd verwoest en de Joden over de hele wereld verstrooid, heersten de vier
oude wereldrijken over de Joden in Israël en was er géén zelfstandige Joodse koning.
Daarná werden de Joden door de Romeinen verstrooid. De Romeinen heersten vervolgens
nog enkele eeuwen. De profetie in Nebukadnézar’s beeld was hiermee ogenschijnlijk
beëindigd.
Ná de Romeinen was het land voortdurend in bezit van andere heidenvolken, onder andere
de Arabieren, de Engelsen, de Turken, etc. Met andere woorden, er heersten dus steeds
heidenvolken over Gods volk en land. In 1948 werd het land Israël eindelijk weer in bezit
genomen door de Joden, waarna zij de onafhankelijke staat Israël uitriepen.
De tijden der heidenen zijn daarmee echter nog niet geheel beëindigd, want een meer
intensieve studie van Nebukadnézar’s droom, maar óók van de dromen en visioenen van de
profeet Daniël maken ons duidelijk dat Israël in de eindtijd opnieuw door de heidenen zal
worden bezet. Namelijk door een herleving of zo u wilt wederopstanding van het oude
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(het vierde) Romeinse wereldrijk. Maar Nebukadnézar’s droom maakt vervolgens gelukkig
ook duidelijk, dat daarná die oude wereldrijken zullen worden vervangen door het Koninkrijk
van de Rotssteen, Koning Jezus, Die vanuit Jeruzalem in Israël over de hele wereld zal gaan
heersen.
Als we de profetie over het beeld van Nebukadnézar bestuderen, zit er dus in feite een “gat”
in de tijd van een kleine tweeduizend jaren in de geschiedschrijving van oude wereldrijken
als heersers over Israël. Een vergelijkbaar tijdsgat zit er ook in de profetie van Daniël over de
zeventig jaarweken (Dan. 9:24-27). Een aparte studie van deze profetie zal eveneens op
deze website aan de orde komen.
Broeders en zusters, we moeten in bovengenoemde zin Jezus’ uitspraak verstaan, toen Hij
sprak over de “tijden der heidenen”. Namelijk dat de heidenvolken Gods volk en land zouden
overheersen. Jezus woorden klonken op een moment, dat heidenvolken al zeshonderd jaar
in Israël heersten en Hij zei dat dit zou voortduren, tótdat de “tijden der heidenen” vervuld
zouden zijn. Luke 21:24 – “En zij zullen vallen door de scherpte des zwaards, en gevankelijk
weggevoerd worden onder alle volken; en Jeruzalem zal van de heidenen vertreden worden,
totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn.”
Jezus’ profetie werd, zoals we zojuist lazen, gedeeltelijk vervuld in het jaar 70 na Christus
toen de Romeinen de tempel en Jeruzalem volkomen verwoestten en de Joden over de hele
wereld verstrooiden. Maar de eindvervulling van Jezus’ profetie zal in de grote Verdrukking
plaatsvinden. Openb. 11:2 – “En laat het voorhof uit, dat van buiten den tempel is, en meet
dat niet, want het is den heidenen gegeven; en zij zullen de heilige stad vertreden twee en
veertig maanden.”
Op het moment van de profetie van Openb. 11:2 zal de Antichrist wereldwijd aan de macht
komen en de alleenheerser worden van het “herstelde” Romeinse rijk, het eindtijd-Babylon.
Hij zal ook heersen over de heilige stad Jeruzalem en Israël.
Babylon zal dus gedurende de tijden der heidenen steeds vertegenwoordigd zijn in de
wereldrijken die over Israël heersen.
De kern van de profetie over het beeld
Geliefde broeders en zusters, waar het in de droom van Nebukadnézar nu eigenlijk precies
omgaat, zal ik nu aan de orde stellen.
De profeet Daniël leefde, toen hij van God de uitlegging van de droom ontving, in de tijd van
het eerste wereldrijk uit de droom. Dus het Babylonische rijk. Aan dit eerste rijk, maar ook
aan de twee volgende wereldrijken, het Medo-Perzische rijk en het Grieks rijk drie werd in de
droom van Nebukadnézar niet bijzonder veel aandacht geschonken. Daarom zal ik dat in
deze meer algemene behandeling van Nebukadnézar’s droom nu ook niet doen. In Deel 2
zal ik er wél op ingaan. In Nebukadnézar’s droom werd de meeste aandacht gegeven aan
het vierde wereldrijk, dat wil zeggen aan het Romeinse rijk. Dat zal ik daarom nu ook doen!
Daniël legde uit, dat dit toekomstige vierde wereldrijk alleréérst een keihard rijk zou zijn. Het
zou zó hard zijn, dat het alles zou verbreken. Dan. 2:33 en 40 – “(33) Zijn schenkelen van
ijzer; zijn voeten eensdeels van ijzer, en eensdeels van leem. ………….. (40) En het vierde
koninkrijk zal hard zijn, gelijk ijzer; aangezien het ijzer alles vermaalt en verzwakt; gelijk nu
het ijzer, dat zulks alles verbreekt, alzo zal het vermalen en verbreken.”
De profetie is precies uitgekomen, want het oude Romeinse rijk was ook echt keihard.
Maar vervolgens lezen we in het Woord van God een schijnbare tegenstelling over dit rijk.
Eérst zei het Woord dat het een keihard rijk zou zijn, maar vervolgens spreekt het Woord dat
dit rijk ten dele hard en ten dele broos zou zijn.
Dan. 2:41-43 – “(41) En dat gij gezien hebt de voeten en de tenen, ten dele van pottenbakkersleem, en ten dele van ijzer, dat zal een gedeeld koninkrijk zijn, doch daar zal van des
ijzers vastigheid in zijn, ten welken aanzien gij gezien hebt ijzer vermengd met modderig
leem; (42) En de tenen der voeten, ten dele ijzer, en ten dele leem; dat koninkrijk zal ten dele
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hard zijn, en ten dele broos. (43) En dat gij gezien hebt ijzer vermengd met modderig leem,
zij zullen zich wel door menselijk zaad vermengen, maar zij zullen de een aan den ander niet
hechten, gelijk als zich ijzer met leem niet vermengt.”
Dit schriftgedeelte trekt daarom aandacht omdat uit historische gegevens is gebleken, dat
het oude Romeinse rijk in het verleden nooit broos als leem, maar altijd hard is geweest. Dit
deel van de profetie moet blijkbaar dus nog op een later tijdstip in de toekomst worden
vervuld. In de toekomst moet er dus opnieuw sprake zijn van dit vierde wereldrijk. Want de
verzen 41-43 horen immers bij vers 40. Dit zien we ook in het feit dat in vers 33 staat
geschreven, dat het ijzer van de benen van het beeld opnieuw terugkomt in de voeten en
tenen, hoewel alsdan vermengd met leem. Deze bijbelse beeldspraak ten aanzien van terugkerend ijzer is bijzonder belangrijk! Want het betekent dat er zéker een herleving van het
oude Romeinse rijk zal gaan plaatsvinden, een zich herstellend Romeins rijk. De term
“hersteld” Romeins rijk kwam in deze studie al aan de orde. Een synoniem hiervoor is het
“eindtijd-Babylon” (Openb. 17:5).
Het schriftgedeelte uit Openb. 17:8, dat handelt over het Beest als het wereldrijk van de
Antichrist, bevestigt het voorgaande, namelijk: “Het beest, dat gij gezien hebt, was en is niet;
en het zal opkomen uit den afgrond, en ten verderve gaan;………..”.
Met andere woorden, er zal sprake zijn van een beest (een rijk) dat er was, waarna het er
gedurende een zekere tijd niet zal zijn, om daarna weer uit de afgrond op te komen. Maar
tenslotte zal het verdorven worden. Zoals we hebben gelezen in Dan. 2:34-35, 44-45 zal het
door de Steenrots van God worden vernietigd.
Ook Daniël verklaart in feite, dat dit vierde Rijk bij de komst van de Steenrots, het Koninkrijk
van de God des hemels, zal bestaan. Want de Steenrots zal het beeld mét de vier koninkrijken vermalen. Dan. 2:34-35a – ”(34) Dit zaagt gij, totdat er een steen afgehouwen werd
zonder handen, die sloeg dat beeld aan zijn voeten van ijzer en leem, en vermaalde ze.
(35a) Toen werden te zamen vermaald het ijzer, leem, koper, zilver en goud, en zij werden
gelijk kaf van de dorsvloeren des zomers, en de wind nam ze weg, en er werd geen plaats
voor dezelve gevonden; …………..”
Het vierde (“herstelde”) Romeinse wereldrijk moet dan logischerwijs als het laatste rijk vóór
de komst van Gods Koninkrijk nog (steeds) bestaan. Zeker als we in ogenschouw nemen dat
de Steenrots tégen de voeten van ijzer en leem aansloeg. Juist het Romeinse rijk zal de
grote klap van de Steenrots in ontvangst nemen.
Trouwens, alle vier de wereldrijken zullen op de een of andere manier in de eindtijd weer tot
leven zijn gewekt, omdat het gehéle beeld door de Steenrots werd vernietigd. In Deel 4 zal
dat nog aan de orde komen.
De theorie van de herleving van het oude Romeinse rijk klopt zeer zeker ook met de
historische feiten!
Want het oude Romeinse rijk viel uiteindelijk dan wel als machtsblok uit elkaar. Eerst het
West-Romeinse rijk toen Italië door Atilla de Hun in het jaar 451 na Christus werd veroverd,
en véél later het Oost-Romeinse rijk in het jaar 1453 toen Mohammed II de laatste OostRomeinse keizer versloeg te Constantinopel. Maar de Romeinse cultuur en het Romeinse
machtsstreven zijn nooit verdwenen! Tot op de dag van vandaag gelden er op vele en
verschillende gebieden van de Europese samenleving nog steeds de “Romeinse” invloeden.
In die zin is het Romeinse rijk dus steeds latent aanwezig gebleven. Maar ook in het
machtsdenken en –streven van de grote Europese heersers en van de Europese Unie is
door de eeuwen heen het geweldige oude Romeinse rijk altijd latent aanwezig gebleven. In
Deel 3 van deze studie komt dit nogmaals aan de orde.
Geliefde broeders en zusters, het Romeinse rijk zal in de eindtijd dus weer tot leven komen
en wel als het zogenaamde “herstelde” Romeinse rijk. Het zal het wereldrijk, het eindtijdBabylon, van de Antichrist zijn. En zijn wereldrijk zal enerzijds keihard, maar anderzijds
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broos zijn (Dan. 2:41-43). Het ligt voor de hand dat deze broosheid wordt veroorzaakt
doordat het een bonte verzameling van een groot aantal verschillende staten zal betreffen.
De openbaring van het eindtijdrijk van de Antichrist is in Nebukadnézar’s droom nog niet
groot. In eerste instantie wordt ons slechts een oppervlakkige blik op zijn rijk gegund.
Maar de profeet Daniël kreeg in het jaar 556 of 555 vóór Christus ook twee dromen over
wereldrijken in de eindtijd. En in deze dromen wordt ons méér onthuld over het rijk van de
Antichrist. Er is dus verband tussen Nebukadnézars droom en de twee dromen van Daniël.
Nebukadnézars droom is daarom van belang om Daniëls dromen goed te begrijpen.
Volgende week zal ik hier verder op ingaan. Moge de Heer u rijkelijk zegenen. Amen.
(wordt vervolgd)

