Koninkrijken in het Boek Daniël en Openbaring
Daniël 2

Daniël 7

Hoofd van goud
Dn 2:32

Leeuw
met adelaarsvleugels
stijgt uit de zee op
Dn 7:3, 4

1

1

Babylonische Rijk
vanaf Nebukadnezar
Dn 2:38
Borst en armen
van zilver
Dn 2:32
2

2

Daniël 8

Beer
stijgt uit de zee op
Dn 7:3, 5

Betekenis

Openbaring

Neo-Babylonisch rijk
606 - 536 vC
Dn 2:38

Leeuwemuilen
Beest stijgt uit de zee op
Op 13:1-2

Ram
Dn 8:3-4, 20

Medo-Perzische rijk
536-330 vC
Dn 5:28 en 8:20
Perzen waren machtiger
dan de Meden. 3 Ribben
zijn drie veroveringen:
Lydië (546 vC)
Babylonië (539 vC)
Egypte (525 vC)

Berepoten
Beest stijgt uit de zee op
Op 13:1-2

Geitebok
met 1 tot 4 horens
Dn 8:5-12, 21-22

Griekse rijk
300 - 63 vC
Rijk van Alexander verdeeld na zijn dood:
1. Macedonië:
Cassander
2. Thracië:
Lysimachus
3. Syrië: Seleucus I
4. Egypte: Ptolemaeus
Antiochus Epifanes komt
voort uit Syrië - hij is het
profetische beeld van de
Antichrist.

Zag er uit als een Panter
Beest stijgt uit de zee op
Op 13:1-2

Romeinse rijk
en zijn heropstanding (in
de politieke en economische Europese Gemeenschap?) aan het begin
van de 70ste jaarweek

Tien horens
Beest stijgt uit de zee op

2

Medo-Perzische Rijk vanaf Cyrus - Dn 2:39a
Buik en lendenen
van koper
Dn 2:32, 39

3

Panter met 4 koppen
stijgt uit de zee op
Dn 7:3, 6

3

3

Antiochus
Epifanes

Griekse Rijk vanaf
Alexander de Grote
Dn 2:39b
Benen van ijzer

4

Beest met tien horens en ijzeren tanden
Stijgt uit de zee op
Dn 7:3, 7-8, 19-26

5

5

6

4

Voeten deels van ijzer en “uit dat koninkrijk zullen tien
koningen opstaan, en na hen
leem, tien tenen
zal
een ander opstaan; die zal
Dn 2:33, 40-43
van de vorige verschillen en
Benen: Romeinse Rijk
drie koningen ten val brengen”
Dn 2:40
(Dn 7:24)
Voeten: Hersteld RomeinRomeinse
federatie
(10 horens)
se Rijk - federatie van 10
de
wordt
5
wereldmacht
vanaf
de
koningen - is een 5 weBabel. Kleine horen wordt
reldrijk vanaf Babel - Dn
achtste koning vd Romeinse
2:41-42
federatie en is de 6de wereldDe onderbreking wordt in macht vanaf Babel - hij overDaniël niet gezien.
heerst alle andere
Een steen
Dn 2:34-45

Koninkrijk van God

De Mensenzoon
Dn 7:13-14, 19-25

Op 13:1-2

In 63 vC wordt Israël een
Romeins protectoraat.
Het West-Romeinse rijk
eindigt in 476 nC
Onderbreking vanaf 476 De Romeinse federatie is de
de
nC tot na de Opname van 7 wereldmacht in Opb 13,
met
de kenmerken van Danide Gemeente.
els 4 dieren (wereldrijken).
“En het beest dat was en niet
is, is ook zelf de achtste”
(Op 17:11)
De achtste koning van de
Romeinse federatie (Dn
7:24) wordt in Op 17 als 8ste
wereldmacht beschouwd en
vereenzelvigd met het beest,
en zal de strijd aanbinden
tegen het Lam (Op 17:14)
Koninkrijk Gods
Dn 2:44
Steen = Christus
(Lk 20:18) Mensenzoon
= Christus
Na de 70ste jaarweek
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Daniël: 4 metalen & 10 tenen — 4 grote dieren & 10 horens  4 wereldrijken
Openbaring 13: 7 koppen & 10 horens  kenmerken van Daniëls 4 dieren in 1 Romeinse federatie van 10 koningen
Dn 2:31-33 Gij, o koning, hadt een gezicht, en
zie, er was een groot beeld! Dit beeld was hoog,
en de glans ervan was buitengewoon; het stond
vóór u, en de aanblik ervan was schrikwekkend.
32 Het hoofd van dat beeld was van gedegen
goud, zijn borst en armen waren van zilver, zijn
buik en lendenen van koper, 33 zijn benen van
ijzer, zijn voeten deels van ijzer deels van leem.
Dn 2:41 En dat gij de voeten en de [tien] tenen
gezien hebt deels van pottenbakkersleem en
deels van ijzer,

Dn 7:3 en vier grote dieren stegen uit de zee
op, het ene verschillend van het andere.
Dn 7:7 Daarna zag ik in de nachtgezichten en
zie, een vierde dier, vreselijk, schrikwekkend
en geweldig sterk; het had grote, ijzeren tanden: het at en vermaalde, en wat overbleef,
vertrad het met zijn poten; en dit dier verschilde van alle vorige, en het had tien horens.
Dn 7:17 die grote dieren, die vier, zijn vier
koningen die uit de aarde zullen opkomen;

Op 13:1-2 En ik zag uit de zee
een beest opkomen met tien
horens en zeven koppen; en op
zijn horens tien kronen en op
zijn koppen namen van godslastering. 2 En het beest, dat ik
zag, was een luipaard gelijk,
en zijn poten als van een beer
en zijn muil als de muil van een
leeuw. En de draak gaf hem
zijn kracht en zijn troon …

De Wereldrijken
1ste: goud - leeuw - arendsvleugels - Babylonische rijk — 3de wereldmacht in Openbaring 13
Dn 2:32 Het hoofd van dat
beeld was van gedegen
goud,
Dn 2:37-38 Gij, o koning,
koning der koningen
[Nebukadnezar] ... 38 ... gij
zijt dat gouden hoofd.

Dn 4:33 Op hetzelfde ogenblik ging dat
woord aan Nebukadnessar in vervulling, en
hij werd uit de gemeenschap der mensen verstoten en at gras als de runderen, en door de
dauw des hemels werd zijn lichaam bevochtigd, totdat zijn haar lang werd als de veren
der arenden en zijn nagels als die der vogels.

Dn 7:4 Het eerste geleek op een
leeuw, en het had adelaarsvleugels.
Terwijl ik bleef toezien, werden het de
vleugels uitgerukt, en werd het van de
grond opgeheven en op twee voeten
overeind gezet als een mens, en werd
het een mensenhart gegeven.

Op 13:2 En
het beest
dat ik zag ...
zijn muil als
de muil van
een leeuw.

2de: zilver - Beer - Ram met 2 horens - Medo-Perzische rijk — 4de wereldmacht in Openbaring 13
Dn 2:32 Het hoofd
van dat beeld was van
gedegen goud, zijn
borst en armen waren
van zilver,
Dn 2:39 Doch na u zal
een ander koninkrijk
ontstaan, geringer
dan het uwe;

Dn 5:28 Peres: uw koninkrijk is gebroken en aan de Meden en Perzen
gegeven.
Dn 7:5 En zie, een ander dier, het
tweede, geleek op een beer; het
richtte zich op de ene zijde op, en
drie ribben waren in zijn muil tussen
zijn tanden; en men sprak tegen hem
aldus: sta op, eet veel vlees.

Dn 8:3-4 Toen ik mijn ogen opsloeg, zag ik, en zie,
een ram stond voor de stroom; hij had twee horens
[Medië & Perzië], en die horens waren hoog, de ene
echter was hoger dan de andere, en de hoogste rees
het laatst op. 4 Ik zag de ram stoten naar het westen, naar het noorden en naar het zuiden,
Dn 8:20 De ram die gij gezien hebt, met de twee horens, doelt op de koningen der Meden en Perzen,

Op 13:2 En
het beest
dat ik zag ...
zijn poten
waren als
die van een
beer

3de: koper - panter met 4 koppen - geitebok met 4 horens - Griekse rijk — 5de wereldmacht in Openbaring 13

Dn 2:32 Het
hoofd van dat
beeld was van
gedegen
goud, zijn
borst en armen waren
van zilver,
zijn buik en
lendenen van
koper,
Dn 2:39
Doch na u zal
een ander koninkrijk ontstaan, geringer dan het
uwe; en, weer
een ander,
een derde
koninkrijk,
van koper,
dat heersen
zal over de
gehele aarde;

4 koppen/horens: het Griekse rijk valt uiteen in 4 delen: Macedonië, Thracië, Syrië, Egypte
kleine horen: uit Syrië komt Antiochus Epifanes, profetisch beeld van de Antichrist
Dn 8:21-25 en de harige geitebok
Dn 7:6 Dn 8:5-12 Maar terwijl ik nauwkeurig acht gaf, zie,
[doelt] op de koning van GriekenDaarna daar kwam een geitebok van uit het westen over de
gehele aarde zonder de aarde aan te raken; en de bok
land, en de grote horen die tussen
zag ik,
had een opvallende horen tussen zijn ogen. 6 En hij
zijn ogen stond, dat is de eerste koen zie,
ning [Alexander de Grote]. 22 En dat
een an- kwam tot de ram met de twee horens, die ik voor de
stroom
had
zien
staan,
en
rende
op
hem
toe
in
zijn
die afbrak en er vier in zijn plaats
der dier,
grimmige kracht; 7 ik zag, dat hij tot vlak bij de ram
kwamen te staan: vier koninkrijken
gelijk
kwam; verbitterd stiet hij de ram, brak zijn beide hozullen uit het volk ontstaan, doch
een
zonder zijn kracht. 23 En in het laatst
panter; rens, en er was geen kracht in de ram om tegen hem
van hun koningschap, als de booshet had stand te houden; hij wierp hem ter aarde en vertrad
vier vo- hem, en er was niemand die de ram uit zijn macht red- doeners de maat hebben volgemaakt,
zal er een koning opstaan, hard van
gelvleu- de. 8 De geitebok nu maakte zich bovenmate groot,
gels op maar toen hij machtig werd, brak de grote horen af, en aangezicht en bedreven in listen. 24
zijn rug vier opvallende horens rezen in diens plaats op, naar En zijn kracht zal sterk zijn - maar
en vier de vier windstreken des hemels. 9 En uit één daarvan niet door eigen kracht - en op ontstellende wijze zal hij verderf brenkoppen. kwam weer een horen voort, die klein begon, maar
En aan die zeer groot werd tegen het zuiden, tegen het oos- gen, en wat hij onderneemt zal hem
ten en tegen het Sieraad, 10 ja, zijn grootheid reikte
gelukken; machtigen zal hij verderhem
tot aan het heer des hemels, en hij deed er van het
ven, ook het volk der heiligen. 25 En
werd
heer, namelijk van de sterren, ter aarde vallen, en ver- door zijn sluwheid zal hij het bedrog
heerdat hij aanwendt, doen gelukken; hij
schappij trapte ze. 11 Zelfs tegen de vorst van het heer maakte
hij
zich
groot,
en
Hem
werd
het
dagelijks
offer
ontzal zich in zijn hart verheffen, en
gegenomen en zijn heilige woning werd neergeworpen. 12 onverhoeds velen verderven. Ook
ven.
En een eredienst werd in overtreding ingesteld tegen- tegen de Vorst der vorsten zal hij
over het dagelijks offer; en hij wierp de waarheid ter
optreden, doch zonder mensenhanaarde, en wat hij ook deed, gelukte hem.
den zal hij vernietigd worden.
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Op 13:2
En het
beest dat
ik zag
was aan
een luipaard
gelijk,

2

4de: ijzer - Romeinse rijk — 6de wereldmacht in Openbaring 13
ijzer/leem & 10 tenen - 10 horens - Romeinse federatie van 10 — 7de wereldmacht in Openbaring 13
kleine horen wordt achtste horen - Romeinse dictator — 8ste wereldmacht in Openbaring 17
Dn 2:33 zijn benen van
ijzer, zijn voeten deels
van ijzer deels van leem.
Dn 2:40-44 en een vierde
koninkrijk zal hard zijn
als ijzer; juist zoals ijzer
alles verbrijzelt en vermorzelt; en gelijk ijzer,
dat vergruizelt, zal dit die
allen verbrijzelen en vergruizelen. 41 En dat gij de
voeten en de tenen gezien hebt deels van pottenbakkersleem en deels
van ijzer, betekent, dat
dit een verdeeld koninkrijk wezen zal: wel zal het
iets van de hardheid van
het ijzer aan zich hebben,
juist zoals gij gezien hebt
ijzer gemengd met kleiachtig leem, 42 en de tenen der voeten deels van
ijzer en deels van leem;
ten dele zal dat koninkrijk
hard zijn, en ten dele zal
het broos zijn.
43 Dat gij gezien hebt ijzer vermengd met kleiachtig leem, betekent: zij
zullen zich door huwelijksgemeenschap vermengen, maar met elkander geen samenhangend
geheel vormen, zoals ijzer
zich niet vermengt met
leem. 44 Maar in de dagen
van die koningen zal de
God des hemels een koninkrijk oprichten, dat in
eeuwigheid niet zal te
gronde gaan, en waarvan
de heerschappij op geen
ander volk meer zal overgaan: het zal al die koninkrijken verbrijzelen en
daaraan een einde maken,
maar zelf zal het bestaan
in eeuwigheid.

Dn 7:7-8 Daarna zag ik in de
nachtgezichten en zie, een vierde
dier, vreselijk, schrikwekkend en
geweldig sterk; het had grote,
ijzeren tanden: het at en vermaalde, en wat overbleef, vertrad
het met zijn poten; en dit dier
verschilde van alle vorige, en het
had tien horens. 8 Terwijl ik op
die horens lette, zie, daartussen
verhief zich een andere kleine
horen, en drie van de vorige horens werden daarvoor uitgerukt;
en zie, in die horen waren ogen
als mensenogen en een mond vol
grootspraak.
Dn 7:19-26 Toen wilde ik de ware zin weten van het vierde dier,
dat van die alle verschilde, dat
buitengewoon vreselijk was met
zijn ijzeren tanden en zijn koperen klauwen, dat at en vermaalde
en wat overbleef met zijn poten
vertrad, 20 en van de tien horens,
welke op zijn kop waren, en van
die andere, die zich verhief en
waarvoor er drie uitvielen,
terwijl deze horen met ogen en
een mond vol grootspraak, er
groter uitzag dan de andere. 21
Ik zag, dat die horen strijd voerde
tegen de heiligen en hen overmocht, 22 totdat de Oude van dagen kwam en recht verschaft
werd aan de heiligen des Allerhoogsten en de tijd naderde, dat
de heiligen het koningschap in
bezit kregen. 23 Hij sprak aldus:
Dat vierde dier is het vierde koninkrijk, dat op aarde zal zijn,
dat verschillen zal van alle (andere) koninkrijken, en dat de gehele
aarde zal verslinden en haar zal
vertreden en vermorzelen. 24 En
de tien horens - uit dat koninkrijk zullen tien koningen opstaan,
en na hen zal een ander opstaan;
die zal van de vorige verschillen
en drie koningen ten val brengen. 25 Hij zal woorden spre[Het Romeinse rijk is het
ken tegen de Allerhoogste, en
6de wereldrijk vanaf Egypde heiligen des Allerhoogsten te
te (4de vanaf Babylon).
gronde richten; hij zal er op uit
Het zal na een onderbrezijn tijden en wet te verandeking terugkomen als de
ren, en zij zullen in zijn macht
voeten en tien tenen vh
gegeven worden voor een tijd en
beeld]
tijden en een halve tijd [3,5 jaar
vd Grote verdrukking]; 26 dan zal
de vierschaar zich nederzetten,
en men zal hem de heerschappij
ontnemen en hem verdelgen en
vernietigen tot het einde.

Op 13:1-7 En ik zag uit de
zee een beest opstijgen, dat
tien horens en zeven koppen
had en op zijn horens tien
diademen en op zijn koppen
namen van lastering. 2 En het
beest dat ik zag was aan een
luipaard gelijk, en zijn poten
waren als die van een beer en
zijn muil als de muil van een
leeuw. En de draak gaf hem
zijn macht en zijn troon en
groot gezag. 3 En ik zag één
van zijn koppen als tot de
dood geslagen [476 nC], en
zijn dodelijke wond werd
genezen [in de eindtijd]; en
de hele aarde ging met verbazing het beest achterna. 4 En
zij aanbaden de draak, omdat
hij het gezag aan het beest
had gegeven, en zij aanbaden
het beest en zeiden: Wie is
aan het beest gelijk, en wie
kan er oorlog tegen voeren? 5
En hem werd een mond gegeven die grote dingen en
lasteringen sprak; en hem
werd gezag gegeven om te
handelen, tweëenveertig
maanden [3,5 jaar vd Grote
verdrukking]. 6 En hij opende
zijn mond tot lasteringen tegen God, om zijn naam te lasteren en zijn tabernakel en
hen die in de hemel wonen. 7
En hem werd gegeven oorlog
te voeren tegen de heiligen en
hen te overwinnen; en hem
werd gezag gegeven over elk
geslacht en volk en taal en
natie.
Op 13:17-18 en dat niemand
kan kopen of verkopen dan
wie het merkteken heeft: de
naam van het beest of het getal van zijn naam. 18 Hier is
de wijsheid. Wie verstand
heeft, laat die het getal van
het beest berekenen, want het
is het getal van een mens, en
zijn getal is zeshonderdzesenzestig.
[Dit beest is het hersteld Romeinse rijk (federatie van 10
koningen) en de 7de wereldmacht vanaf Egypte (Egypte
 Assyrië  Babylonië 
Medo-Perzië  Grieken 
Rome)]

Marc Verhoeven - E-mail: verhoevenmarc@skynet.be - Homepage: http://www.verhoevenmarc.be/

Op 17:3 En hij voerde mij weg in
de geest naar een woestijn. En ik
zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest dat vol namen
van laster was en zeven koppen
en tien horens had.
Op 17:8-14 Het beest dat u gezien
hebt, was [vóór 476 nC] en is niet
[ná 476 nC] en zal uit de afgrond
opstijgen [hersteld Romeinse rijk
in de 70ste jaarweek] en ten verderve gaan; en zij die op de aarde wonen, van wie de naam van de
grondlegging van de wereld af niet
geschreven is in het boek van het
leven, zullen zich verwonderen als
zij het beest zien, dat het was en
niet is en zal zijn. 9 Hier is het verstand dat wijsheid heeft: de zeven
koppen zijn zeven bergen [Rome],
waarop de vrouw zit. 10 Ook zijn
het zeven koningen [7 wereldrijken vanaf Egypte]: vijf zijn gevallen, de ene is er [Rome t.t.v. Joh.],
de andere is nog niet gekomen [10
tenen - 10 horens], en wanneer hij
komt, moet hij een korte tijd blijven [in de 70ste jaarweek]. 11 En
het beest dat was [vóór 476 nC] en
niet is [ná 476 nC], is ook zelf de
achtste [federatie evolueert naar
dictatuur met vazalstaten], en het is
uit de zeven [alle wereldrijken] en
gaat ten verderve. 12 En de tien
horens die u hebt gezien, zijn tien
koningen [federatie], die nog geen
koninkrijk ontvangen hebben,
maar één uur [enkele jaren slechts,
in de eindtijd] gezag als koningen
ontvangen met het beest. 13 Dezen
hebben enerlei bedoeling en geven
hun macht en gezag aan het
beest [hierdoor ontstaat de dictatuur met de anderen als vazallen].
14 Dezen zullen oorlog voeren
tegen het Lam, en het Lam zal
hen overwinnen - want Hij is
Heer van de heren en Koning van
de koningen - en zij die met Hem
zijn, geroepenen en uitverkorenen
en getrouwen.
[De kleine horen van Dn 7:8 wordt
de dictator en de achtste wereldmacht. De anderen worden slechts
vazallen (geen diademen meer op
de horens) en de 8ste als wereldmacht vanaf Egypte]
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