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een kind” (Hebr. 5:13). Het “woord van de gerechtigheid” staat in contrast tot “de eerste beginselen van de 

uitspraken van God” (Hebr. 5:12). Het “woord van de gerechtigheid” duidt daarom op diepere waarheden 

waarin God handelt op basis van Zijn gerechtigheid met ons. 

Het Woord van de Gerechtigheid wil een bijdrage leveren om christenen vertrouwd te maken met de 

“vaste spijs” (Hebr. 5:14) van het woord van God om geestelijke volwassenheid mogelijk te maken. Bijbelse 

waarheden die nauwelijks worden onderwezen en van cruciaal belang zijn om “het einddoel van het geloof” 

(1 Petr. 1:9) te bereiken, zullen in het bijzonder onderwerp van aandacht zijn. 
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Daniël de Profeet 
Deel 7 

Het Gezicht van de Vier Dieren (Daniël 7) 

“… waarvan gesproken is door Daniël, de profeet …” (Matt. 24:15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met Daniël 7 begint het profetische deel van het boek en is het historische gedeelte beëindigd. 

De gangbare uitleg van Daniël 7 is dat de vier dieren overeenstemmen met de verschillende delen 

– koninkrijken – van het beeld van Nebukadnezar. Er is echter een verschil, namelijk dat alles nu 

profetisch is en de kenmerken van de dieren niet overeenstemmen met de opeenvolgende 

Babylonische rijken. Er zijn doorslaggevende redenen om het visioen van het beeld van 

Nebukadnezar niet te verbinden met de vier dieren in Daniël 7. De redenen zijn de volgende: 
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1. Het droomgezicht begint met “de vier winden van de hemel die de grote zee in beroering 

brachten” (Dan. 7:2). De vier winden bliezen lokaal tegelijkertijd en verwijzen daarom niet 

naar de verschillende tijdstippen van de koninkrijken van het Babylonische beeld. 

2. De ‘grote zee’ is de Middellandse Zee. De Joden kenden verschillende zeeën, maar het 

gaat hier niet over verschillende zeeën. Dit situatie is lokaal en kan daarom niet uitgelegd 

worden als verschillende tijden. 

3. De droom is toekomstig in een tijd dat het Babylonische rijk nog volop bestond. 

4. Het tweede beest, de beer, komt niet overeen met het Medo-Perzische rijk. De beer was 

niet het symbool van dat rijk. 

5. Het derde rijk, het rijk van Alexander de Grote, voldoet niet aan de beschrijving van de 

panter. Het symbool van het Griekse rijk was de bok. Alexander kwam tot heerschappij uit 

een koninkrijk met één kop, terwijl de panter vier koppen en vier vogelvleugels had. 

6. Al de vier dieren kwamen op tijdens één storm en een ieder van hen streefde naar de 

heerschappij. In de geschiedenis heeft deze situatie nog niet plaatsgevonden. Daarom is 

het van groot belang om de politieke situatie rond de Middellandse Zee goed in de gaten 

te houden, want het Nabije Oosten is de sleutel tot de heerschappij in de wereld. 

 

Wanneer we, in het licht van Daniël 7, Openbaring 13:1-4 lezen, in de wetenschap dat 

Openbaring 6-18 de toekomstige periode beschrijft van de “tijd van benauwdheid voor Jacob” (vgl. 

Jer. 30:7; Dan. 9:24-27), is het duidelijk dat de eerste drie dieren geen beschrijving vormen van 

de eerste drie koninkrijken van het beeld van Nebukadnezar. In Openbaring 13:1-4 lezen we: 

 

“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. 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 en grote macht. En ik zag een van zijn 

koppen als ten dode gewond, en zijn dodelijke wond genas; 

en de gehele aarde ging het beest met verbazing achterna, 

en zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest de macht 

gegeven had, en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is 

aan het beest gelijk? en: Wie kan er oorlog tegen voeren?”  

 

Nu valt alles op zijn plaats. De eerste drie dieren in Daniel 7 vormen samen de belichaming 

van het vierde dier. Het vierde dier is de collectiviteit van de eerste drie dieren. Blijkbaar is de 

specifieke aard en kracht elk van de eerste drie dieren nodig om het vierde dier te omschrijven.  

Concluderend, de vier dieren staan niet voor de verschillende rijken van het Babylonische 

beeld. Daniël 7:1-8, 23-27 verwijst naar het rijk van de antichrist dat in het Midden-Oosten zal 

opkomen en de godsdienst van dat rijk is de islam. 
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1. Een leeuw met adelaarsvleugels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“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” (Dan. 7:4). 

 

De leeuw is de koning van de dieren, zoals de adelaar dat is onder de vogels. Het eerste dier zal 

sterk zijn, vol majesteit en snel in zijn bewegingen. Het heeft de trekken van een katachtig roofdier 

en van een vogel. Zijn einde is echter dat de vleugels worden uitgerukt, het dier op twee poten 

gaat staan en het hart van een mens krijgt. Bij Nebukadnezar was het andersom, waarbij een 

mens een hart kreeg als een dier.  

 

2. Een beer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“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” (Dan. 7:5). 

 

De beer is, zoals ook de leeuw, een roofdier, maar zwaarwichtiger en minder wendbaar. Zijn 

verwoestende kracht is echter groot. Het dier had drie ribben in zijn mond dat kan duiden op drie 

rijken die nog niet bij zijn koninkrijk behoorden. Het dier lijkt meer op expansie gericht te zijn dan 

op de handhaving van de gevestigde grenzen van het koninkrijk. 
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3. Een panter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Daarna zag ik, en zie, een ander dier, gelijk een panter; het had vier vogelvleugels op zijn rug 

en vier koppen. En aan hem werd heerschappij gegeven” (Dan. 7:6). 

 

Een panter is een mooi en aantrekkelijk dier, maar als roofdier ook wreed. Zijn vier vleugels 

verwijzen naar een verbinding van vier staten, de antichrist die voortkomt uit de vierdeling van het 

Griekse rijk. De koppen verwijzen naar een vierhoofdig gezag. De vleugels geven mobiliteit in elke 

richting. 

 

4. Een vreselijke beest met ijzeren tanden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“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” (Dan. 7:7). 

 

Het vierde is angstaanjagend, afschrikwekkend en geweldig sterk. Daniël had al veel 

angstaanjagende zaken meegemaakt, maar dit dier was met niets te vergelijken. Daniël vervolgt: 

 

“Toen ik naar de horens keek zag ik hoe een kleine, nieuwe horen tussen de andere opkwam; 

drie van de oude horens werden uitgerukt om er plaats voor te maken. En in die horen bevonden 

zich ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak” (Dan. 7:8). 
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Het beest met zeven koppen en tien horens 

 

Dit vierde dier, het beest, de antichrist, zal de climax zijn van al het menselijke kwaad in de 

onverloste schepping. Het vermaalt alles wat op zijn weg komt. Het dier is geweldig sterk en heeft 

betrekking op alle krachten die besloten liggen in de politiek, wereldlijke organisatie en het 

menselijke brein. 

 

Daniël vraagt zich af waar het vierde dier betrekking op heeft en een van de Oude van dagen 

antwoordt hem: 

 

“Hij zei: ‘Dat vierde dier duidt op een vierde koninkrijk dat op aarde zal komen, anders dan alle 

andere koninkrijken, en dat de hele aarde zal verslinden, vertrappen en vermorzelen. Die tien 

horens duiden op tien koningen die uit dat koninkrijk zullen opstaan, maar na hen zal een andere 

opstaan, anders dan alle vorige, en deze zal drie koningen ten val brengen. Hij zal in opstand 

komen tegen de hoogste God, en de heiligen van de hoogste onderdrukken. Hij zal proberen hun 

feesten en hun wet te veranderen, en zij zullen aan zijn heerschappij zijn overgeleverd voor één 

tijd, een dubbele tijd en een halve tijd. Dan zal het hof plaatsnemen en zal hem zijn heerschappij 

ontnomen worden, hij zal voor eeuwig verdelgd en vernietigd worden’” (Dan. 7:23-26). 

 

De identiteit van het vierde dier is niet moeilijk vast te stellen wanneer we dit vergelijken met 

Openbaring 17:9-14: 

 

“Hier is het verstand, dat wijsheid heeft: De zeven koppen zijn zeven bergen waarop de vrouw 

gezeten is. Ook zijn het zeven koningen: vijf ervan zijn gevallen, een is er nog en de andere is 

nog niet gekomen, en wanneer hij komt, moet hij korte tijd blijven. En het beest, dat was en niet 

is, is zelf ook de achtste, maar het is uit de zeven en het vaart ten verderve. En de tien horens, 

die gij zaagt, zijn tien koningen, die nog geen koningschap hebben ontvangen, maar een uur 

ontvangen zij macht als koningen met het beest. Dezen zijn een van zin en geven hun kracht en 

macht aan het beest. Dezen zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam zal hen 

overwinnen.” 

 

Het beest is de antichrist, die opkomt uit de afgrond (Openb. 13:1). Het beest heeft 7 koppen 

en 10 horens, evenals de draak in Openbaring 12:3. Het beest heeft zijn macht ontvangen van de 

draak (de satan). Openbaring 17:9-14 verklaart de betekenis van de horens en de koppen.  

Te midden van de tien horens verschijnt de “kleine horen”, de antichrist, van Daniël 7. Deze 

tien horens verwijzen naar de tien tenen van het beeld van Nebukadnezar. Het is de uiteindelijke 

vorm van de heidense overheersing en het hoogtepunt van de zonde in de menselijke 

geschiedenis. De Steen valt op de tenen en het beeld valt om. 

 

Wat is nu de uitleg van deze zeven koppen en tien horens?  

Allereerst is het van belang dat we de zeven koppen en de tien hoorns niet door elkaar halen.  
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Het gaat in de hele profetie om zeven koppen, verdeeld in vijf gevallen koppen, één kop die er 

nog is en één kop die er nog moet komen. De koppen schetsen de ontwikkeling van de machten 

gedurende de jaarweek (van zeven jaar) van Daniël. Daniël 11 beschrijft deze ontwikkeling.  

 

In de eerste helft van de jaarweek vallen vijf machten. In het midden van de jaarweek is de 

zesde aan de macht en komen ook de tien koningen in beeld die bij de laatste macht behoren. Er 

verschijnt een “kleine horen” die drie koningen omverwerpt. Deze drie koningen maken geen deel 

uit van de tien koningen, want deze tien zullen heersen onder de antichrist (Openb. 12:3; 13:1; 

17:12). De sleutel tot de drie koningen vinden in Daniël 8:9 waar we zien dat het koninkrijk van 

Alexander de Grote in vieren werd verdeeld.  

 

Een noordelijk deel (Thracië en 

Bythinië) onder Lysimachus, een 

westelijk deel (Macedonië en 

Hellas) onder Cassander, een 

oostelijke deel (Syrië, Iran, Irak, tot 

aan de streken in India) onder 

Seleucus en een zuidelijk deel 

(Egypte, Palestina, Cyprus en 

Ciliclië) onder Ptolemeüs. Dit is het 

raamwerk dat blijft bestaan als 

setting waarin de antichrist opkomt uit het oostelijke deel en hij de drie andere delen onderwerpt, 

waarbij hij de meeste tegenstand krijgt van het zuidelijke deel (vgl. Dan. 11). 

Door de val van de drie koningen verschijnt de “kleine hoorn” te midden van de tien koningen 

met wie een tienstatenbond wordt gevormd. Het verschil tussen de koppen en de koningen lijkt te 

zijn dat de koppen naties of politieke machten zijn die binnen de jaarweek van Daniël van belang 

zijn en overwonnen worden door de antichrist. Om welke landen het dan gaat, zal in de eindtijd 

duidelijk worden. De hoorns zijn de koningen of machthebbers die binnen de grenzen van het 

vroegere Griekse rijk onder Alexander de Grote een rol zullen spelen in de jaarweek van Daniël. 

Schematisch zien we dan het volgende: 

 

Eerst helft jaarweek Midden jaarweek Tweede helft jaarweek 

3,5 jaar  3,5 jaar 

7 koppen: extern   

5 gevallen machten 1 macht is er nog (6e macht)  

 1 macht moet nog komen (7e macht) Is ook 8e macht, want het is uit 

de 7e 

10 hoorns: intern   

3 koningen 

overwonnen 

10 koningen (nog geen macht) 10 koningen 

(een ‘uur’ aan de macht)  

 Verschijning van de “kleine hoorn”. 10 koningen geven hun macht 

aan het beest. 
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Over de koppen kunnen we nog het volgende zeggen. 

 

De Bijbel noemt specifiek de namen van de 10 koningen: 

“De tenten van Edom en de Ismaëlieten, Moab en de Hagrieten, Gebal, Ammon en Amalek, 

Filistea met de inwoners van Tyrus; zelfs Assur heeft zich bij hen gevoegd, zij zijn de zonen van 

Lot tot steun” (Ps. 83:7-9). 

 

Het is moeilijk in deze tijd deze koningen te bepalen en te lokaliseren. We doen er het beste aan 

deze koningen onder de antichrist aan te duiden als de omringende vijandige volken van Israël. 

De actuele situatie en de politieke doelstellingen rond ISIS zijn hierin goed te plaatsen. De hele 

setting weerstaat de interpretatie dat het Romeinse rijk het rijk van de antichrist is.  

 

Het is boeiend om te zien hoe de antichrist zal opstaan. Hierover lezen we in Daniël 11: 

 

“In zijn plaats zal iemand opstaan, die een afperser rondzendt door het heerlijkste deel van het 

koninkrijk, maar binnen enkele dagen zal hij verbroken worden, doch niet door toorn, noch door 

strijd. En in zijn plaats zal een veracht man opstaan, wie men de koninklijke waardigheid niet had 

toegedacht; onverhoeds echter zal hij komen en zich meester maken van het koningschap door 

slinkse streken; alles overstromende strijdkrachten zullen voor zijn aangezicht weggespoeld en 

vernietigd worden, ja, ook een vorst van het verbond. En wanneer men met hem een verbond 

heeft aangegaan, zal hij bedrog plegen; zo zal hij omhoog komen en sterk worden, met weinig 

volk” (Dan. 11:20-23). 

 

Er zal een situatie ontstaan dat er een afperser of belastinginner omkomt en er een politiek 

kwetsbare situatie ontstaat, waarin een veracht en bedrieglijk man opstaat die zich meester maakt 

van het koningschap. De antichrist wordt dan beschreven als een veracht man met slinkse streken 

en vleierijen die bedrog pleegt. Zo zal hij omhoog komen en alle macht van de tienstatenbond 

naar zich toe trekken. Daniël zegt verder van hem: 

 

“Hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste, en de heiligen van de Allerhoogste te gronde 

richten; hij zal er op uit zijn tijden en wet te veranderen, en zij zullen in zijn macht gegeven worden 

voor een tijd en tijden en een halve tijd” (Dan. 7:25). 

 

Het einde van het koninkrijk van de antichrist 

 

Het koninkrijk van de antichrist moet verbonden worden met het noordelijke deel van het rijk 

na de verdeling van het Griekse rijk van Alexander de Grote. Dit omvat het gebied van het 

tegenwoordige noorden van Irak, delen van Syrië, Iran en Turkije. De antichrist zal daarom 

opkomen uit het Midden-Oosten en niet uit Europa. Wat alle inquisities, pogroms en nazies niet is 

gelukt, zal de antichrist gelukken. De vervolging van de Joden zal zó hevig zijn dat Israël de God 

van haar vaderen collectief zal aanroepen en dan zal God ingrijpen. In de antitype zien we deze 

gebeurtenis in Egypte waar het volk in slavernij was.  
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God zal Zijn volk, dat inmiddels wereldwijd door de antichrist uit haar land zal zijn verdreven, 

verzamelen en een nieuw verbond met haar sluiten, alvorens zij voor altijd het beloofde land zal 

binnengaan. De islam ligt dan in duigen, zoals Duitsland ook moreel aan de grond was na de 

Tweede Wereldoorlog. De Arabische wereld en alle andere naties die de islam hebben omarmd, 

zullen in een moreel vacuüm verkeren, omdat hun vermeende messias uiteindelijk de duivel zelf 

bleek te zijn. Om dit aan te tonen, hoeven we alleen maar te kijken naar wat de Koran (Quran) en 

de Bijbel leren: 

 

Koran  Bijbel  

Quran 3:54; 8:30 Allah is de beste verleider Openb. 20:10 De duivel verleidde hen 

Quran 10:37 Allah is heer van alle 

werelden 

2 Cor. 4:3-4 Stan is de god van deze 

wereld 

Quran 59:23 Allah: de hoogmoedigste Jes. 14:12-15 Satan uitgeworpen om zijn 

hoogmoed 

Quran 3:156 Allah: de verdelger 1 Cor. 10:10 Satan is de verdelger 

Quran 8:12 Allah = Terreur Ez. 28:19 Satan = Terreur 

Haddith 4:52:220 Mohammed: Allah overwint 

door terreur 

1 Joh. 3:8 Zonde is uit de duivel 

Quran 2:19 Dood hen die je tegenkomt Ex. 20:13 Je zult niet doodslaan 

Quran 9:14 Bestrijd (dood) hen! Joh. 8:44 Duivel is een moordenaar 

Hadith 4:52:177 Dood de Jood! Joh. 16:1-3 De Jood doden zal men zien 

als een dienst aan God. 

Quran 3:151 Terreur aan de ongelovigen Joh. 10:10 Duivel is een dief en een 

verdelger 

Hadith 8:73:224 Mohammed zei: “de 

vreselijkste naam voor Allah 

op de dag van de Opstanding 

zal de man zijn die zich noemt 

“Malik Al-Amlak” (Koning der 

koningen)  

Openb. 17:14; 

19:14-16;  

1 Tim. 6:14-15 

Jezus is de Koning der 

koningen 

Quran 2:97 Gabriël bracht de Koran Gal. 1:8-9 Maar ook al zouden wij, of 
een engel [Gabriël] uit de 
hemel, u een evangelie 
verkondigen, afwijkend van 
hetgeen wij u verkondigd 
hebben, die zij vervloekt! 
Gelijk wij vroeger reeds 
gezegd hebben, zeg ik thans 
nog eens: indien iemand u 
een evangelie predikt, 
afwijkend van hetgeen gij 
ontvangen hebt, die zij 
vervloekt! 
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De vierschaar 

 

“Ik zag, dat die horen strijd voerde tegen de heiligen en hen overmocht, totdat de Oude van dagen 

kwam en recht verschaft werd aan de heiligen van de Allerhoogste en de tijd naderde, dat de 

heiligen het koningschap in bezit kregen” (Dan. 7:21-22). 

 

“Dan zal de vierschaar zich nederzetten, en men zal hem de heerschappij ontnemen en hem 

verdelgen en vernietigen tot het einde. En het koningschap, de macht en de grootheid der 

koninkrijken onder de ganse hemel zal gegeven worden aan het volk van de heiligen van 

Allerhoogste: zijn koningschap is een eeuwig koningschap, en alle machten zullen het dienen en 

gehoorzamen” (Dan. 7:26-27). 

 

Wie zijn de “heiligen van de Allerhoogste”? Daniël had de gemeente van Jezus Christus niet 

in beeld en daarom kunnen het alleen de Joodse gelovigen zijn die door de Verdrukking zijn 

gegaan.  

 

De vierschaar is een woord dat gebruikt wordt voor het gerechtelijke bestuur van een bepaald 

gebied. Het wordt dan ook vertaald dat het (gerechts)hof zal plaatsnemen (NBV, NRD vert.). 

De heerschappij van de koninkrijken van de aarde zal dan aan Israël worden gegeven, zoals 

ook de heerschappij vanuit de hemelen wordt gegeven aan christenen. 

 

In het millennium zal Israël als eerste onder de volkeren heersen op de aarde en overwinnende 

christenen vanuit de hemelen over de aarde. Er zijn tegenwoordig weinig christenen die het 

onderscheid zien tussen het hemelse deel en het aardse deel van het komende koninkrijk. Dit 

onderscheid is echter nodig om het komende koninkrijk goed te begrijpen. Bijbelkenners als 

Robert Govett en G.H. Lang zagen dit onderscheid en hun boeken geven buitengewoon licht op 

het Messiaanse koninkrijk. Indien we dit onderscheid niet zien tussen het onvervreemdbare deel 

en het vervreemdbare deel van de twee eerstgeboren zonen – Israël en de gemeente – dan lopen 

we het gevaar geen toekomst meer voor Israël te zien of de prijs van de roeping van God voor 

christenen uit het oog te verliezen. Het sleutelvers van het evangelie naar Matthéüs is Matthéüs 

21:43: “Daarom, Ik zeg u, dat het Koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden en het zal 

gegeven worden aan een volk, dat de vruchten daarvan opbrengt.”  

 

De volgorde waarin de geloofsgetuigen in Hebreeën 11 worden genoemd, geven ons verder 

licht over Gods heilsplan met Israël en de gemeente van Christus: De Gemeente en Israël: 1. Abel 

– het offer van Christus: dood en vergoten bloed (11:4). 2. Henoch – de opname van de gemeente 

van Christus (11:5). 3. Noach – Israël door de grote verdrukking (11:7). Israël en de volkeren: 4. 

Abraham – Gods plan (11:8,17). 5. Izaäk – de rechten van de eerstgeborene (11:20). 6. Jacob – 

hemelse en aardse beloften (11:21). 7. Jozef – de opstanding van Israël (11:22). 8. Mozes – het 

herstel van Israël (11:23). 9. Jericho – het einde van de macht der volkeren (11:30). 10. Rachab 

– het behoud van de volkeren (11:31).  
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Studievragen 

 

1. Noem de vier dieren die uit de zee opkomen. 

2. Waarom zijn de eerste drie dieren ook een beschrijving van het vierde dier? 

3. Verklaar de 7 koppen en 10 horens. 

4. In welk deel van de wereld komt de antichrist op? 

5. Hoe zal dat gebeuren en wat voor soort man zal het zijn? 

6. Waarom is de messias van de islam het beest zelf? 

7. Vertel wat over de volgorde van de geloofsgetuigen in Hebreeën 11. 

 


