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Daniël 
 
 Inleiding 
Onlangs sprak ik met een goede vriend over het bestuderen en toepassen van de Bijbel. Het 
onderwerp van het gesprek betrof een punt over de toepassing van een oudtestamentisch 
gedeelte in ons dagelijks leven. Om precies te zijn: mogen wij als christenen een kerstboom in 
huis hebben, terwijl wij Jeremia 10:1-5 in de Bijbel hebben staan? Gaandeweg het uitwisselen 
van de argumenten wijzigde het gesprek echter van onderwerp en raakten we in gesprek over 
de essentie van onze christelijke levenshouding. Mijn vriend stelde daarbij dat ons christelijke 
leven om niets anders mag en moet draaien dan om de Heer Jezus. Onze relatie met Hem en 
onze navolging van Hem is alles wat telt. Ik kon dit niet anders dan beamen natuurlijk, maar 
hij voegde er het volgende aan toe, wat mij aan het denken zette: ‘het gaat dus niet om de 
regels die we naleven, het gaat zelfs niet om de Bijbel, maar het gaat alleen om de Heer 
Jezus’.  
Het confronterende zat hem er niet in dat het (wettisch) naleven van regels niet de essentie is, 
daarvoor staan er genoeg teksten in met name de brieven van Paulus om dit te weten. Wat mij 
echter trof is dat het misschien wel mogelijk is om de Bijbel te bestuderen zonder daarbij te 
zien  de Heer Jezus.  
In de afgelopen lessen hebben we uitgebreid stil gestaan bij de historische achtergronden van 
de profetische boeken. Dit is erg interessant en het levert ons ook veel handreikingen op om 
de betekenis van een profetisch boek beter te begrijpen. Maar we moeten ons goed blijven 
beseffen dat de Heer Jezus toen Hij opliep met de Emmaüsgangers, aan hen niet een 
uiteenzetting gaf van de literaire structuur van de profetische boeken of een historische schets 
van de gebeurtenissen die in de tijd van die profeten speelden. Hij wees hen enkel op dat wat 
in al de Schriften op Hem betrekking had (Lk 24:27). 
Wanneer wij de Bijbel bestuderen en daarbij gaan spitten in de Bijbelse periode en de 
belangrijke omslagpunten in de wereldgeschiedenis dan kunnen we ons daar volledig op blind 
staren. Er is genoeg historisch materiaal om ons leven mee te vullen en het is vaak nog 
interessant ook. Maar toch brengt die kennis ons geen stap dichter bij de werkelijke 
boodschap in deze historisch geladen boeken, tenzij wij deze kennis aanwenden om meer te 
begrijpen van de boodschap van de profeten, die altijd op de Heer Jezus Christus wijst. Laten 
we ons niet ten doel stellen zo veel mogelijk kennis te vergaren, maar meer van Hem te leren 
en zo onze relatie met Hem te verdiepen. 
 
Wat betekent dit concreet voor deze les? Zoals ik al zei, geloof ik dat begrip van de 
historiciteit van een boek en de historische achtergrond een helder licht kan schijnen op de 
betekenis van een boek. Daarom wil ik graag eerst het (historisch betrouwbare) auteurschap 
van Daniël bespreken. Vervolgens wil ik aan de hand van de drie benaderingswijze (historie, 
metahistorie en heilshistorie) de boodschap van Daniël onderzoeken. Tot slot wil ik afsluiten 
met een praktische toepassing voor ons leven. 
 
 Auteurschap/historische betrouwbaarheid van Daniël 
Het auteurschap van Daniël is een onderwerp dat is omgeven door discussie. Wanneer je de 
inleiding tot het boek in de NBV zou lezen dan lees je tussen de regels door dat Daniël het 
boek zelf niet geschreven zou hebben. Toch is het opvallend dat we in de inleidingsles aan het 
begin van dit jaar hebben gezien dat in de Tenach (het Joodse Oude Testament) het boek 
Daniël tot de Chetoevim, de (historische) geschriften, wordt gerekend. Het boek Daniël wordt 
in die traditie dus niet in de eerste plaats als profetisch boek gezien, maar als historisch 
geschrift.  
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Vaak wordt, ook in christelijke kringen, het argument gebruikt dat de Bijbel geen 
geschiedenisboek is. Dit leidt er in veel gevallen toe dat er een snelle capitulatie plaatsvindt 
voor de argumenten dat de Bijbel op sommige vlakken historisch onbetrouwbaar is of dat de 
historiciteit van sommige boeken niet vaststaat. Dit is volgens mij een gevaarlijke 
ontwikkeling binnen de christelijke gemeente. De Bijbel mag dan weliswaar geen 
geschiedenisboek zijn, maar het is zeker geen verhalenboek. De Bijbel is een waar verslag 
van werkelijke gebeurtenissen, waarin God Zijn grote daden heeft getoond. Wij mensen 
mogen dit niet afdoen als een verhaal met een belangrijke les, maar zonder historische 
ondergrond, daarmee loochenen we namelijk ook de historiciteit van Gods handelen. Laten 
we blijven geloven in het historisch betrouwbare woord van God.  
De wetenschap baseert zich altijd op de huidige kennisstand, maar heeft helaas nog niet 
geleerd haar veelgehoorde stelligheid los te laten. Vaak is het namelijk zo dat bepaalde 
vondsten de stand van zaken drastisch kunnen wijzigen. Straks zal ik hier enkele voorbeelden 
van geven. Laten we eerst bekijken welke voor- en tegenargumenten er zoal bestaan over het 
auteurschap van Daniël1.  
 
Argumenten voor het historische auteurschap van Daniël zijn: 
 
- Het ‘interne bewijs’ 

Daniël spreekt op meerdere plaatsen in de eerste persoon (7:2, 4, 6, 28; 8:1, 15; 9:2; 10:2). 
Er wordt daarnaast ook nog eens verteld dat Daniël zijn droom opschreef (7:2) en dat een 
engel hem de opdracht gaf ‘het boek te verzegelen’ (12:4). Mogelijk wijzen de gedeeltes 
die in de derde persoon zijn geschreven op een latere redacteur, die bestaande gedeeltes 
heeft samengevoegd.  

- Het ‘nieuwtestamentische bewijs’ 
De Heer Jezus citeert in Mattheüs 24:15 (n.a.v. de gruwel van de verwoesting) uit het 
boek Daniël en Hij noemt daarbij de profeet Daniël als auteur. 
 

Al in een vroeg stadium ontstond er echter kritiek op deze opvatting (Porphyrius, 3e eeuw 
nC). Deze kritische stroming die door veel hedendaagse wetenschappers wordt gedeeld, ziet 
het boek Daniël als een ‘profetie na het feit’. Een pseudoniem werk dat gebeurtenissen uit de 
tweede eeuw afzette tegen ‘het verhaal’ van Daniël (uit de zesde eeuw). 
 
Argumenten tegen het historische auteurschap van Daniël zijn: 
 
- De beschrijvingen in met name Daniël 11 vertonen sterke gelijkenis met de terugkeer van 

Antiochus IV Epiphanes (zie meer over hem in de volgende paragraaf) van zijn tweede 
veldtocht tegen Egypte (167 vC) in vers 29-39 en zijn dood in vers 40-45 (163 vC). 
Opmerkelijk daarbij is echter dat Polybius (een Romeinse geschiedschrijver uit de 2e eeuw 
vC2) vertelt dat Antiochus niet stierf in het land Israël (het Sieraad; 11:41, 45), maar in 
Syrië. 

- Een ander en in de ogen van de gelovige een zeer simplistisch argument is dat mensen niet 
in staat zijn toekomstige gebeurtenissen eeuwen van tevoren nauwkeurig te voorspellen. 
Zeker de gedetailleerde beschrijvingen van Daniël zijn voor deze tegenstanders 
onmogelijk te zien als profetie. Uiteraard kunnen als gelovigen en kenners van de grote 
daden van God weinig met dit argument. 

- Anderen vinden het moeilijk om met name de eerste zes hoofdstukken in de 2e eeuw vC te 
plaatsen. De positieve houding ten opzichte van Nebukadnessar (Dn 4) zou nooit kunnen 

                                                
1 Inleiding op het Oude Testament, Dillard en Longman III (407) 
2 De Oudheid, Naerebout en Singor (453) 
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passen in een periode dat een heidense heerser, in de 2e eeuw vC was dit Antiochus 
Epiphanes, in het land Israël regeerde en hevige vervolgingen uitvoerde. De voorstanders 
van dit punt kiezen voor een andere datering namelijk de 3e eeuw vC. Mij wordt echter 
niet duidelijk waarom dan de 3e eeuw en niet gewoon, zoals het boek zelf claimt, de 6e 
eeuw. 

- Een laatste argument is de aanwezigheid van zogenaamde historische fouten in het boek 
Daniël. Dit is natuurlijk een moeilijk punt. Ik stelde hierboven dat we altijd uit moeten 
blijven gaan van de historische betrouwbaarheid, maar daar wil ik niet mee zeggen dat we 
ons verstand moeten uitschakelen. Maar, zoals ik hierboven al zei, we moeten ook niet te 
snel capituleren voor de zogenaamde waarheid. Nieuwe vondsten kunnen zaken namelijk 
plotseling in een heel ander licht zetten. Ik wil dit illustreren met drie voorbeelden. 

 
(1) De datering van Daniël 1:1. 
De precieze datering en de nauwkeurige benoeming van namen van koningen, wijst erop 
dat de schrijver van het boek, Daniël, een historische pretentie heeft. Deze tekst leek lange 
tijd op gespannen te staan met teksten uit het boek Jeremia (25:1, 9, 46:2). De datering uit 
beide boeken leek niet synchroon te lopen, totdat het volgende werd ontdekt.  
 
De chronologie van de Bijbelse periode is een lastig onderwerp en daar zijn al veel boeken 
over vol geschreven. Het zijn met name de vondsten van Mesopotamische (Assyrië en 
Babylonië) en Egyptische annalen die wetenschappers in staat hebben gesteld om de 
chronologie van de Bijbelse periode vast te stellen. De Assyrische jaartallen en de 
Egyptische jaartallen staan onafhankelijk van elkaar en vormen gezamenlijk de 
ruggengraat voor de historische gebeurtenissen zoals beschreven in de Bijbel. 
In de betreffende periode waren beide jaartellingen echter anders van soort. Het 
Mesopotamische stelsel werkte namelijk met een troonbestijgingsjaar-systeem, dat wil 
zeggen dat het jaar dat de koning sterft dat jaar aan zijn regeringsjaren wordt toegekend. 
De nieuwe koning kent dus een jaar nul. Het Egyptische stelsel werkte echter met een 
niet-troonbestijgingsjaar-systeem, dat wil zeggen dat het jaar dat een koning sterft dat jaar 
direct aan de regeringsjaren van de nieuwe koning wordt toegekend. Beide gebruiken 
hebben invloed gehad op de datering van de Hebreeuwse koningen en dus ook in de 
Bijbelse verslaglegging. 3  
 
In het geval van de datering uit Daniël 1:1 komt dit op het volgende neer4: 
 
Met troonbestijgingsjaar: Troonbestijgingsjaar 1e jr 2e jr 3e jr Dn 1:1 
Zonder troonbestijgingsjaar: 1e jr   2e jr 3e jr 4e jr Jr 25:1, 9; 46:2 
 
(2) De ‘derde heerser’ uit Daniël 5:16. 
Een andere kwestie die lange tijd als historisch onjuistheid in het boek Daniël werd 
beschouwd is de vermelding van koning Belsazar (Dn 5:1, 2; 7:1; 8:1). Tot een eeuw 
geleden geloofde men dat er in de Babylonische geschiedenis helemaal geen koning 
Belsazar heeft bestaan Uit oude documenten bleek namelijk dat toen de stad Babel viel 
koning Nabonidus op de troon zat. Verdere studie leidde echter tot de ontdekking dat deze 
koning Nabonidus een zoon had die in de Hebreeuwse transcriptie bekend stond als 
koning Belsazar. Koning Belsazar was degene die feitelijk regeerde in de stad Babel, 
omdat zijn vader koning Nabonidus zich had teruggetrokken in Teima, een oase in het 
noordwesten van Arabië.  

                                                
3 On the Reliability of the Old Testament, Kitchen (22-28) 
4 Inleiding op het Oude Testament, Dillard en Longman III (411) 
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Dit verklaart het feit dat Daniël koning Belsazar beschrijft als de koning van Babel en dit 
verklaart ook de opmerkelijke belofte aan Daniël in 5:16 dat hij als derde heerser in het 
rijk zou heersen. Er waren namelijk op dat moment al twee koningen aan de macht in 
Babylonië. 
 
(3) Belsazar en zijn ‘vader’ Nebukadnessar (Dn 5). 
Nebukadnessar was niet de werkelijke vader van Belsazar. Het feit dat in Daniël 5 over 
Nebukadnessar wordt gesproken als de vader van Belsazar zegt echter niets over de 
biologische relatie, maar wel wat over het gebruik om met name grote voorgangers 
‘vader’ te noemen5. 
 
Aanvullende historische feiten droegen dus nieuwe argumenten aan die de historische 
betrouwbaarheid van het boek Daniël in een geheel nieuw licht stelde.  

 
Hiermee wil ik het gedeelte rond het (historische) auteurschap van Daniël afsluiten. Ik hoop 
dat hiermee aannemelijk is gemaakt dat Daniëls profetie historisch betrouwbaar en gegrond is. 
Vanuit dat uitgangspunt wil ik gaan kijken naar de historische gebeurtenissen, de 
metahistorische betekenis hiervan en de heilshistorische boodschap die beschreven staan in 
het boek Daniël.  
 
 Historische schets 
We hebben in de vorige lessen gezien dat er diverse (wereld)machten rondom Israël genoemd 
en aangesproken worden in de oudtestamentische profetieën. Bij Daniël spelen deze machten 
ook een grote rol. In de eerste plaats omdat Daniël gedurende twee wereldrijken heeft 
opgetreden en dus het kantelpunt van de toenmalige wereldmacht heeft meegemaakt. En in de 
tweede plaats omdat de wereldmachten in de profetie van Daniël op een bijzonder 
symbolische wijze worden voorgesteld. Om deze symboliek goed te begrijpen is het 
verstandig om allereerst een historische schets te geven van de betreffende periode6. 
 
De gebeurtenissen in het boek Daniël spelen zich af tijdens de regeerperiodes van de 
Babylonische koningen Nebukadnessar en Belsazar en van de Medo-Perzische koningen 
Darius de Meder en Kores. Deze periode liep van ongeveer 605 vC tot 530 vC.  
We hebben in eerdere lessen gezien dat het na de dood van koning Josia eigenlijk over was 
met het koninkrijk van Juda. Het koninkrijk van Israël was toen al bijna 120 jaar in 
ballingschap en dit lot wachtte de rest van het Joodse volk ook. Dit keer zou de ballingschap 
echter niet door de Assyriërs worden opgelegd, maar door de Babyloniërs. Dit volk was onder 
leiding van koning Nabopolassar (de vader van Nebukadnessar) sinds 626 vC hard op weg om 
een nieuw wereldrijk te worden. Het hoogtepunt van deze opkomst werd behaald toen de 
Babyloniërs (gesteund door de Meden) in 612 Ninevé wisten te verwoesten. De periode die 
daarop volgde, staat bekend als de nieuw-Babylonische periode (Babel bestond immers al 
veel langer, zoals we weten uit de eerste hoofdstukken van het boek Genesis). In 605 behaalde 
Nebukadnessar een grote overwinning op Egypte en in datzelfde jaar overleed zijn vader 
Nabopolassar, wat hem op de troon bracht.  
Zoals we eerder gezien hebben, probeerde Egypte in de daaropvolgende periode het 
koninkrijk van Juda op te zetten tegen het machtige Babylonische rijk, wat uiteindelijk 
resulteerde in de verwoesting van Jeruzalem in 587/586 vC. Daniël behoorde dus, gezien de 
dateringen in zijn boek, tot een groep ballingen die al voor de verwoesting van Jeruzalem 

                                                
5 On the Reliability of the Old Testament, Kitchen (74) 
6 Inleiding op het Oude Testament, Dillard en Longman III (415-419) 
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waren weggevoerd. Uit Jeremia 52:28-30 kunnen we inderdaad concluderen dat er op 
verschillende momenten wegvoeringen hebben plaatsgevonden. 
Na koning Nebukadnessar kwam niet gelijk koning Belsazar (of zijn medeheerser koning 
Nabonidus) aan de macht. Er hebben in de tussenliggende periode nog drie andere koningen 
geregeerd, die niet in het boek Daniël worden genoemd (namelijk Evilmerodach, Neriglissar 
en Labasi-Marduk). Waarschijnlijk was er voor Daniël geen aanleiding om over deze periode 
te schrijven, want het grootste gedeelte van zijn boek wordt geplaatst in de regeerperiode van 
Nabonidus/Belsazar.  
Het feit dat koning Nabonidus zich had teruggetrokken en zijn koninklijke taken in handen 
van zijn zoon Belsazar had overgedragen, wijst op interne spanningen in het Babylonische 
rijk. Mogelijk gaf Nabonidus de voorkeur aan de verering van de maandgod Sin, wat voor 
grote ergernis zorgde bij de machtige Marduk-priesters. In diezelfde periode kwam er echter 
in het oosten een machtige nieuwe heerser op, Kores de Grote. Deze aanvankelijke vazal van 
Perzië, kwam in opstand tegen de Medische opperheer Astyages en wist binnen korte tijd zijn 
rijk uit te breiden van Opper-Mesopotamie, Syrië tot aan het huidige Afghanistan.  
Door de interne spanningen in Babylonië kon Kores vervolgens in 539 vC vrij makkelijk de 
macht overnemen in Babel. De vooravond van de val en de val van Babel zelf staan 
beschreven in Daniël 5. Na deze overwinning stelde Kores een vazal-koningschap in, waarbij 
hij Darius de Meder aanstelde als koning. (Er bestaat trouwens veel discussie over de persoon 
van Darius de Meder. Zijn naam wordt niet teruggevonden in de Medo-Perzische annalen. Er 
zijn wel theorieën over de mogelijkheid om hem historisch in te passen7, maar die wil ik hier 
verder buiten beschouwing laten.) Dit heeft echter niet lang geduurd, want vrij snel daarna 
begon Kores zijn heerschappij rechtstreeks uit te oefenen. 
De regeerperiode van Kores is de laatste datering in het boek van Daniël, maar gezien zijn 
profetieën is het leerzaam om ook de rest van de geschiedenis van het Nabije Oosten te 
bekijken. Na Kores kwam zijn zoon Cambyses aan de macht die het Perzische rijk nog verder 
uitbreidde, zelf tot aan Egypte. Na hem volgden er nog verschillende heersers, maar toen 
koning Xerxes, in 479 vC de belangrijke slag bij Salamis verloor, was het duidelijk dat er een 
nieuw wereldrijk voor de deur stond, namelijk dat van Griekenland. 
De bekendste en belangrijkste Griekse heerser is natuurlijk Alexander de Grote. Deze jonge 
man, zoon van de Macedonische koning Philippus en onderricht door de beroemde filosoof 
Aristoteles, wist binnen 10 jaar het volledig Perzische rijk onder zijn bewind te krijgen en 
zelfs uit te breiden tot aan de Indus in India. Om ervoor te zorgen dat het rijk na zijn dood, die 
al heel vroeg kwam, namelijk op zijn drieëndertigste, niet uit elkaar zou vallen, zorgde 
Alexander ervoor dat zijn Macedonische officieren huwden met Perzische vrouwen8. Hij 
wilde hiermee een Macedonisch-Perzische elite creëren die het nieuwe rijk bij elkaar zou 
houden. Na zijn dood in 323 vC verstootten echter vrijwel alle Macedonische officieren hun 
Perzische vrouwen en was de eenheid ver te zoeken. De vier machtigste generaals van 
Alexander de Grote trokken de macht naar zich toe, waardoor het rijk in vier delen uiteen viel: 
Thracië, Macedonië, Seleucië en Ptolemea. (Deze situatie vertoont sterke overeenkomsten 
met de profetie in Daniël 2:43-44, maar daarmee is er in de profetie geen ruimte meer voor 
het belangrijke Romeinse rijk. Zie hierover meer in de volgende paragraaf). Met name deze 
laatste twee delen waren belangrijk en zij vochten ook om de heerschappij over het land 
Israël, dat een belangrijke schakel vormde tussen beide rijken. In de tweede eeuw voor 
Christus was Israël uiteindelijk bezit van het Seleucidische rijk.  
Dit betekende voor het Joodse volk, dat zoals we weten uit de Bijbel al onder Kores 
(gedeeltelijk) was teruggekeerd, met name onder de wrede koning Antiochus IV Epiphanes 
een periode van zware onderdrukking.  
                                                
7 Inleiding op het Oude Testament, Dillard en Longman III (411-415) 
8 De Oudheid, Naerebout en Singor (239) 
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De overheersing door Antiochus Epiphanes ging gepaard met een introductie van de 
Hellenistische cultuur (Griekse cultuur) in Palestina. Er ontstond in het Joodse volk een 
scheiding tussen de maatschappelijke bovenlaag (inclusief de priesterstand) die toenadering 
zocht tot het Hellenisme en de groep die zich volledig afzijdig wilde houden van deze 
heidense invloed.  
 
Veel schriftkritische wetenschappers (waaronder de schrijvers van het inleidende gedeelte in 
de NBV) dateren het boek Daniël in deze periode. Een argument daarvoor is het 
apocalyptische genre dat in Daniël ruimschoots aanwezig is. Dit genre zou met name in 
periodes van onderdrukking ontstaan. (Dat is op zich waar, denk maar aan de Apocalyps 
(Openbaring) van Johannes, die tijdens de hevige vervolgingen onder keizer Domitianus is 
geschreven.) De profetieën zouden zijn ontstaan om de invloed van het Hellenisme te 
veroordelen en vooruit te zien naar de tijd dat God de heidenen en de afvalligen zal straffen en 
Zijn koninkrijk op aarde zal vestigen. Natuurlijk is dit een legitieme uitleg van de profetie van 
Daniël, maar het is geen legitieme datering. Zoals ik hierboven namelijk al heb betoogd, ga ik 
er vanuit dat de profetie van Daniël daadwerkelijk een profetie is en dus ziet op toekomstige 
zaken een dus geen profetie na het feit is. Hiervoor zijn ook nog eens historische argumenten 
aan te dragen, zoals we eerder zagen. 
 
Onder de Perzische overheersing had het Joodse volk een rustige periode gekend. De Joden 
waren vrij geweest om hun eigen wetten en regels na te leven. Aanvankelijk liet Antiochus 
ook toe dat de Joden leefden volgens hun voorvaderlijke wetten, maar al snel begon hij in te 
spelen op de priesterstand die toenadering zocht tot het Hellenisme en door middel van 
omkoping benoemde hij de hogepriester Jason in plaats van de wettige hogepriester Onias. 
Antiochus was fanatiek bezig om de Hellenistische cultuur in Jeruzalem door te voeren. Zo 
moest niet meer de tempel het middelpunt van de sociale en religieuze leven zijn, maar het 
gymnasium. Toen bleek dat de hogepriester Jason ook te traditioneel was, werd ook hij 
afgezet en vervangen door Menelaüs, een vurige Hellenist. Toen Jason in 170 vC optrok met 
een leger tegen Antiochus, reageerde deze bikkelhard. Hij trok op tegen Jeruzalem en 
verwoeste haar. In 167 vC maakte hij de verschrikking compleet door in de tempel een varken 
te offeren aan de Romeinse oppergod Zeus. Mogelijk doelt Daniël 11:31 (de gruwel der 
verwoesting) op deze daad. 
De strijd tussen de anti-Hellenistische Joden en het Seleucidische overheersers staat heel 
beeldend beschreven in de apocriefe boeken 1 en 2 Makkabeeën.  
 
 Metahistorische betekenis9 
Over de betekenis van de visioenen en de gebruikte symboliek is natuurlijk al enorm veel 
geschreven. Met name de profetie over de rijken is onderwerp van studie geweest. Alle 
uitleggers zijn het er wel over eens dat Nebukadnessars droom van het beeld (Dn 2) en 
Daniëls visioen van de beesten uit de zee (Dn 7) symbool staan voor vier opeenvolgende 
rijken.  
 
Als we het beeld goed bekijken dan zien we dat het uit vijf delen (waarvan we het vierde deel 
in a en b splitsen en dus spreken over vier delen) bestaat: 
 
1. Het gouden hoofd 
2. De zilveren borst en armen 
3. De bronzen buik en lendenen 

                                                
9 De Negende Koning, Ouweneel (15-26); Inleiding tot het Oude Testament (429-432) 
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4a. De ijzeren benen 
4b. De ijzeren met leem vermengde voeten 
 
Deze onderdelen van het beeld staan allen symbool voor een opvolgend rijk, te beginnen bij 
het gouden hoofd, dat symbool staat voor Nebukadnessar, de koning van Babylonië. We 
moeten echter niet vergeten dat er in de droom ook nog sprake is van een vijfde rijk: 
 
5. De steen, die het complete beeld vernietigt 
 
Het boek Daniël vertoont opvallende overeenkomsten met het boek Openbaring, zoals we al 
zagen wat betreft het apocalyptische genre. Maar ook de symboliek van wereldse rijken die 
opkomen uit de zee, vinden we in Openbaring terug (Op 13). De zee in het visioen van Daniël 
was voor die tijd een herkenbaar symbool voor chaos en wanorde, slechtheid en onheil. Wat 
hij vervolgens uit de zee ziet oprijzen, vertoont weer de opvallende kenmerken van zowel een 
mens, als een arend, als een leeuw (denk aan de bespreking van de hemelse wezens uit 
Ezechiël 1). Het is onduidelijk of de oorsprong hiervan in de Mesopotamische waarzeggerij-
wijsheid, de Kanaänitische mythologie of de historische symboliek ligt. Wat wel duidelijk is 
dat de vermenging van diersoorten voor de Israëlieten met hun sterke besef van de 
scheppingsorde een afschrikwekkend symbool is en een machtig en groot kwaad 
representeert. 
Duidelijk is dat zowel Daniël als Johannes in de Openbaring de beesten als rijken in de 
(totale) wereldgeschiedenis zien. In zijn boek De Negende Koning combineert Ouweneel deze 
gegevens en komt in totaal op een aantal van negen wereldrijken die de totale 
wereldgeschiedenis beslaan. Dit aantal baseert hij op Openbaring 17:10-14. Daar wordt 
gesproken over 7 koningen en de achtste koning, dat is het beest, die zal optrekken tegen het 
Lam, dat zal overwinnen en daarmee de negende en laatste koning zal zijn. Volgens 
Ouweneel kunnen deze negen wereldrijken als volgt worden gedefinieerd: 
 
1.    Egypte 
2.    Assur 
3. =  I. Babel 
4. =  II. Medo-Perzië 
5. = III. Griekenland 
6. = IV. Rome 

i.   Heilige Roomse Rijk 
ii.   Kleinduitse keizerrijk 

7. iii.  ‘Dritte Reich’ 
8.   Rijk van de antichrist 
9. = V. Rijk van de Messias 
 
- Arabische cijfers: nummering van Openbaring 17 
- Grote Romeinse cijfers: nummering Daniël 2 en 7 
- Kleine Romeinse cijfers: nummering van Duitse geschiedenis  
 
Het is natuurlijk maar een theorie, maar daarmee worden wel de profetie van Daniël en 
Openbaring en het feitelijke verloop van de wereldgeschiedenis op een aannemelijke wijze 
geharmoniseerd.  
Sommige critici vinden de westwaartse ontwikkeling van de wereldgeschiedenis 
(Mesopotamië – Griekenland – Rome – Europa) veel te eenzijdig, omdat er helemaal geen 
rekening wordt gehouden met de ontwikkeling van grote culturen van bijvoorbeeld China en 
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India. We moeten echter goed beseffen dat de Bijbelse geschiedschrijving altijd Gods volk 
centraal heeft staan en dat het best goed mogelijk is dat de wereldgeschiedenis inderdaad 
‘westwaarts’ is ontwikkeld, omdat het Joodse volk nu eenmaal westwaarts is verspreid. Van 
de eerste zes rijken hebben we al veel voorbeelden gezien hoe deze rijken in aanraking zijn 
gekomen met het volk Israël en hoe dit de koers van de geschiedenis heeft gewijzigd. Maar 
ook voor de Europese geschiedenis geldt dat het contact met het volk Israël bepalend is voor 
het verloop van de geschiedenis. Dit komt het duidelijkst en tegelijkertijd ook het meest 
tragisch tot uitdrukking in de verschrikkingen van de holocaust. Vandaag de dag zien we ook 
nog duidelijk dat de Joodse lobby in Amerika (per slot van rekening Europese kolonisten) een 
grote invloed op de politiek heeft en dat Amerika’s steun aan Israël de dagelijks 
ontwikkelingen op het wereldtoneel bepalen. 
 
Deze spilfunctie van het volk Israël zien we uitdrukkelijk genoemd in Daniël 7, waar in vers 
25 staat dat het vierde beest in opstand zal komen tegen de hoogste God en de heiligen van de 
Hoogste zal onderdrukken. Het boek Daniël geeft ons eigenlijk een aanwijzing hoe wij de 
geschiedenis moeten bestuderen. Ouweneel onderscheidt hierbij drie niveaus: 
 
1e niveau: het imposante beeld (Dn 2) 
Dit beeld wordt in een droom getoond aan de heidense koning Nebukadnessar en dit is 
eigenlijk het niveau waarop de mens zonder God tegen de wereldgeschiedenis aankijkt. Hij 
ziet wereldrijken komen en gaan, maar merkt alleen de menselijke imposantheid van de 
wereldrijken op. Hij heeft geen dieper inzicht in de werkelijke gebeurtenissen. 
 
2e niveau: de vier beesten (Dn 7) 
Alleen aan de profeet Daniël, een man van God, kan getoond worden wat de werkelijke aard 
van de wereldrijken is. Alleen voor hem die Gods hand erkent en herkent in de geschiedenis, 
wordt het slechte en ontaarde karakter achter de wereldrijken zichtbaar. 
 
3e niveau: de engelvorsten (Dn 10) 
Tot slot krijgt Daniël in hoofdstuk 10 inzicht in de werkelijke wereld achter de wereldrijken. 
De hemelse boodschapper vertelt hem over de (engel)vorst van Perzië en de (engel)vorst van 
Griekenland met wie hij moest vechten. Het menselijke en ontaarde wereldrijken, die blijkens 
de profetieën van Daniël en Johannes uit zijn op de vernietiging van het volk van God, staan 
onder de rechtstreekse bestudering van demonische machten. 
 
 Heilshistorische boodschap 
Gelukkig is dit niet de hele boodschap van Daniël, want er is meer. Uiteindelijk zal er een 
steen losraken, niet door mensenhanden, en die zal dat hele beeld uit Daniël 2 omverwerpen 
en een koninkrijk oprichten dat voor eeuwig is. Opvallend is dat de Romeinse dichter 
Vergilius, die een belangrijke rol speelde bij de vastlegging van de oorsprongsgeschiedenis 
van Rome, van Jupiter, de Romeinse oppergod, het volgende doorgekregen had: ‘ik heb u een 
rijk zonder einde gegeven’. In Daniël 2:44, 7:14, 18, 27 vinden we echter soortgelijke 
woorden die betrekking hebben op het rijk van de Messias.   
Zolang satan vrij spel heeft zal hij er alles aan doen om Gods plan te dwarsbomen, maar het 
feit dat God zich heeft teruggetrokken in de hemel (zie voor de bespreking van de 
naamsverandering ‘Heer van de ganse aarde’ in ‘God van de hemel’ de aantekeningen van les 
2) wil nog niet zeggen dat God het wereldgebeuren niet in handen heeft. Hij heeft tijdelijk de 
macht in handen gegeven hebben van de toenmalige wereldheerser Nebukadnessar (Dn 2:37-
38), maar uiteindelijk zal de Oude van Dagen alle macht, eer en koningschap aan de 
Mensenzoon overdragen, wiens heerschappij een eeuwige heerschappij zal zijn (Dn 7:13-14). 
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Daniël is een van de oudtestamentische boeken waarin de Messiaanse profetie zo duidelijk en 
aangrijpend gedetailleerd wordt uitgesproken. Met name de ‘Messiaanse rekensom’ uit Daniël 
9:25-26 is hier een spectaculair voorbeeld van10. Laten we eens de gegevens op een rijtje 
zetten: 
- Een jaarweek is een periode van 7 jaar 
- 70 jaarweken is dus een periode van 490 jaar en 69 jaarweken dus van 483 jaar et cetera. 
- Het ogenblik dat het woord uitging om Jeruzalem te herstellen kan gedateerd worden op 

445 vC (het twintigste jaar van Arthahsasta/Artaxerxes, Nh 2:1-8). 
- De Heer Jezus begon zijn openbare dienst in het 15e jaar van keizer Tiberius (Lk 3:1), dat 

gedateerd kan worden in 29 nC. Deze dienst duurde ongeveer 3 jaar, dus tot 32 nC.  
- Een profetisch jaar in de Bijbel duurt 360 dagen in plaats van onze gebruikelijke 365/366 

dagen (vergelijk Openbaring 12:4 en 11:3 waar twee en een halve tijd (jaar) wordt 
gelijkgesteld aan 1.260 dagen). 

- 69 jaarweken zijn dus 483 jaar wat in feite 173.880 dagen inhoudt. Deze periode past 
tussen 445 vC (de opdracht tot de herbouw van Jeruzalem) en 32 nC (de kruisdood van 
Jezus Christus)! 

- De splitsing in 7 en 62 weken heeft mogelijk te maken met het feit dat er twee opdrachten 
zijn geweest tot de herbouw van Jeruzalem (door Kores in 539/538 (Ezra 1; Js 44:28) en 
door de hierboven genoemde Arthahsasta). Daniël zegt namelijk dat de stad in de eerste 
49 jaar (zeven weken) herbouwd zal worden en daarna breken de andere 62 weken aan. 
Na de opdracht van Kores is echter niet begonnen aan de herbouw van Jeruzalem, dus we 
moeten rekenen met de opdracht van Arthahsasta. 

 
We begonnen de les met de constatering dat onze Bijbelstudie uiteindelijk om de Heer Jezus 
moet draaien. Ik denk dat we met het boek Daniël een mooi voorbeeld hebben van hoe dat 
kan. Uiteindelijk loopt het complete wereldgebeuren uit op Zijn manifestatie en Zijn 
heerschappij. Aan Hem worden ook de eigenschappen van de Oude van Dagen toegeschreven 
in Openbaring (1:12-16) en Hij is de goddelijke Strijder (Op 19:11-21) die rijdt op de wolken 
des hemels (Op 1:7). Een mooiere geschiedenis bestaat niet. Laten we blijven uitzien naar 
Zijn komst, omdat we weten hoeveel goeds dat gaat brengen. Voor eeuwig vrede en 
gerechtigheid. Wie verlangt daar niet naar? 
 
 Toepassing 
Hoe kan ik Gods stem verstaan en hoe kan ik Gods plan leren kennen voor mijn leven? Dit 
waren vragen die ik mijzelf stelde toen ik het boek Daniël begon te bestuderen.  
Het leven van Daniël is een nastrevenswaardig voorbeeld. In Ezechiël 14:14 en 20 wordt hij 
genoemd wegens zijn gerechtigheid samen met de geloofsgrootheden Noach en Job.  
 
Ik zou graag het ‘geheim’ ontdekken van Daniël krachtige geestelijke leven. Eén ding viel mij 
in ieder geval op bij de bestudering van het boek er is een meermaals terugkerende structuur 
van Toewijding, Zegen en Openbaring.  
 
Toewijding   Zegen    Openbaring 
Dn 1:8 (geen verontreiniging) Dn 1:15 (gezonder)  Dn 2:19 (onthulling van het mysterie) 
Dn 3:17-18 (niet buigen)  Dn 3:25 (niet branden)  Dn 4:15-16 (onthulling van de droom) 

Dn 5:23-28 (betekenis wandschrift) 
Dn 6:11 (blijven bidden)  Dn 6:23) (niet opgegeten)  Dn 7-12 (diverse visoenen)  
 

                                                
10 Deze is het…van Wie de profeten gesproken hebben, Liebi (15-21). 
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Een treffende uitwerking van dit principe vinden we samengevat in Daniël 10:12. Laten we 
streven naar de toewijding van Daniël (en zijn vrienden) en verwachtend uitzien naar de 
zegen de openbaring die God ons mogelijk gaat geven. 
 
 Divers 
Betekenis namen (1:7)11: 
Daniël: God is mijn rechter Beltesassar: heer van de schat van iemand die in verlegenheid is
  
Chananja: God heeft begenadigd Sadrach: koninklijk/groot schrijver 
Misaël: wie is wat God is  Mesach: gast van een koning 
Azarja: YHWH heeft geholpen Abednego: dienaar van Nebo 

                                                
11 Online Bijbel, Nederlands-Hebreeuwse lexicon 


