De Voeten van het Statenbeeld
De tijd van het Einde
M.V. 30-4-2006. Update 1-4-2019
In Daniël 2 heeft God aan Nebukadnezar via een droom, waarin
hem een beeld getoond werd, bekend gemaakt wat er in de toekomst
zou gaan gebeuren met zijn koninkrijk en met de daarop volgende
1. Goud
wereldrijken. De Heer gebruikt hierbij Daniël als uitlegger.
1) Het hoofd van goud duidt op het Babylonische rijk. Dit rijk wordt
in Dan. 7:4 door een leeuw voorgesteld.
2) De Meden en Perzen worden daarna de wereldheersers. Hun
macht wordt door de zilveren borst en armen voorgesteld. In Dan
2. Zilver
7:5 echter door een beer en in Dan. 8:4, 20 door een ram.
3) Daarna krijgen de Grieken de macht in handen. Hun heerschappij
wordt aangeduid door de buik en lendenen van koper, in Dan. 7:6
door een panter en in Dan. 8:5, 21 door een geitenbok.
4) Tenslotte nemen de Romeinen de wereldheerschappij in handen.
Het zijn de benen, die van ijzer zijn, die hun macht weergeven. In
3. Koper
Dan. 7:7 wordt deze wereldmacht een vreselijk dier genoemd. Toen
de Heer Jezus geboren werd, bevonden ook de Joden zich onder
deze heerschappij. In latere eeuwen is deze Romeinse macht uiteengevallen en zijn er diverse rijken en rijkjes ontstaan. De Bijbel
spreekt echter van een herstel in de vorm van een tien-statenrijk,
door de tien tenen van ijzer en leem voorgesteld. Van dit rijk ver4. IJzer
meldt Openb. 17:7-13: ‘het was en is niet en zal zijn’. Christus,
voorgesteld door een steen, zal echter zonder menselijk ingrijpen het
beeld vermorzelen (Dan. 2:45). Dit zal plaats vinden als Hij als
Dan. 2:45 Vorst der vorsten op aarde zal verschijnen, na de opname der Gemeente en aan het eind van de 70ste jaarweek van Dan. 9:25-27. Hij
zal dan met de Zijnen uit de hemel komen om Zijn rijk van vrede op
4b. IJzer + Leem
te richten. Dan. 7:13, 14, 18. Zie verder Dan. 7:26, 27; Openb. 20:4.
Zie http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Statenbeeld.pdf

Voeten van ijzer vermengd met leem: “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 vermengt met leem” (Dan 2:43). Het leem wijst op mensen die het hersteld Romeine
rijk binnenkomen, zoals eertijds de Barbaren, in grote aantallen. Hun aanwezigheid verzwakt de
sterkte van dit herstelde rijk. Het zijn vreemde volkeren – zoals Afrikanen, islamieten van overal,
etc. – die een vreemde godsdienst, moraliteit en politiek aanhangen welke niet verenigbaar zijn met
het westerse doen en laten.
Multiculturele samenleving: ijzer (hersteld Romeinse Rijk/inheemsen) + leem (uitheemsen)
Democratie: sterk staatsgezag (ijzer) wordt verhinderd door de stem van het volk (leem)
Syncretisme: versmelting van opvattingen zonder opheffing van tegenstrijdigheden
Pluralisme: coöperatie van verschillende beginselen naast elkaar
Dialectiek: tegengestelden versmelten tot een synthese
Oecumene: religieuze wereldeenheid  Antichrist
Nieuwe Wereldorde:  dictatuur
De voorvervulling van deze leem-infiltratie zien we reeds vandaag gebeuren! Wij zijn daarom
dichtbij de Opname en de daarop volgende algehele vervulling van Daniël 2:43-44 gekomen!

Zie verder de bespreking van “Het Boek Daniël”: http://www.verhoevenmarc.be/daniel.htm
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