1 - Het kolossale beeld
Amazing Facts Storacle Guide (1/24)
Het enorme Babylonische rijk was weelderig en welvarend. Toch kon
Nebukadnezar, de koning, de slaap niet vatten. Hij vroeg zich af hoe
lang dit gouden tijdperk stand zou houden en wat er met zijn
machtige koninkrijk zou gebeuren als hij er niet meer zou zijn.
Malend over deze verontrustende vragen viel de machtige heerser
uiteindelijk in slaap. Diezelfde nacht nog zag hij in een droom een
schitterende verschijning van een torenhoog beeld dat uit
verschillende metalen bestond. Zoiets had hij nog nooit
meegemaakt. De koning wierp zijn lakens van zich af en sprong uit
bed. Hij riep direct zijn schildwachten bijeen en beval hen: ‘Roep alle
magiërs en astrologen op om nu direct te komen. Ik moet de
betekenis van deze droom weten!’ De wijze mannen werden vlug
bijeengeroepen en bij de onthutste koning gebracht. De koning zei
tegen hen: ‘Ik heb een droom gehad, en mijn geest is zo verontrust
dat ik die droom wil weten’ (Daniël 2:3). Eén van de valse profeten
antwoordde zelfvoldaan: ‘Vertel uw dienaren de droom, dan zullen wij de uitleg ervan te kennen geven’.
Maar zoals vaak het geval is met dromen, waren de details van de droom al wat vervaagd. Deze mannen
beweerden over goddelijk inzicht te beschikken, maar de koning twijfelde aan hun kunnen. Dit zou de
ultieme test worden. ‘Vertel me de droom en de uitlegging en jullie zullen beloond worden,’ zei de koning
tegen zijn raadsheren, ‘anders zult u in stukken worden gehouwen, en zullen uw huizen tot een mesthoop
worden gemaakt!’ De magiërs en astrologen konden niet anders dan toegeven dat ze niet in staat waren de
droom te verklaren zonder deze eerst gehoord te hebben. De koning was woedend op deze bedriegers en
gaf het bevel om alle wijzen van Babylon ter dood te brengen. Maar de Here God had één persoon in
Babylon die de droom over het kolossale beeld wel kon verklaren.

1. Waarom heeft God deze droom aan de Babylonische koning
gegeven?
Daniël 2:28 Maar er is een God in de hemel Die
________________ openbaart.
Hij heeft koning Nebukadnezar laten weten wat er in later tijd
gebeuren zal.
Antwoord: ___________________________
Aantekening: In deze droom voorspelde God voor de komende
eeuwen de opkomst en de val van de wereldrijken die een directe invloed zouden hebben op Zijn volk.

2. Welk bevel gaf de koning toen de raadsheren de droom niet
konden openbaren en uitleggen?
Daniël 2:12 De koning ... beval dat men al de wijzen in Babel
______ moest _______________.
Antwoord: ___________________________
Aantekening: De astrologen en magiërs van Babylon beweerden
over een bovennatuurlijke kracht te beschikten. Maar toen ze de
droom van de koning niet konden openbaren, werd het duidelijk dat
zij oplichters waren. Als de koning hun de droom verteld zou
hebben, hadden ze simpelweg een uitleg erbij verzonnen. In zijn grote woede beval Nebukadnezar dat alle
wijzen, ook zij die niet aanwezig waren geweest, omgebracht moesten worden. Onder de afwezigen
bevond zich een godvrezende gevangene die Daniël heette en pas was opgeleid om dienst te doen aan
het hof van de koning.

3. Wat vroeg Daniël aan de koning toen hij van het executiebevel hoorde en wat zei hij tegen zijn
vrienden?
Daniël 2:16-18 Toen trad Daniël binnen en verzocht de koning of hij
hem een bepaalde _________ wilde gunnen om aan de koning de
uitleg te kennen te geven. Daarop vertrok Daniël naar zijn huis en
liet hij de zaak aan zijn vrienden Hananja, Misaël en Azarja weten,
opdat zij het aangezicht van de God van de hemel zouden zoeken
om barmhartigheid te verkrijgen met betrekking tot deze
verborgenheid.
Antwoord: ___________________________
Aantekening: Daniël vroeg koning Nebukadnezar om wat tijd en beloofde dat hij de droom zou openbaren
en de betekenis ervan zou geven. De koning, die nog steeds heel graag de betekenis van zijn droom wilde
weten, willigde Daniëls verzoek in. Daniël en zijn vrienden wendden zich toen tot de enige Bron die de
droom van de koning kon openbaren. Zij baden tot de God die hemel en aarde gemaakt had.

4. Aan wie gaf Daniël alle lof en eer toen de Heer hem de droom geopenbaard had?
Daniël 2:23,28 U, _________ van mijn vaderen, dank en prijs ik. ...
er is een ________ in de hemel Die verborgenheden openbaart.
Antwoord: ___________________________
Aantekening: Het lijkt er misschien op dat de opkomst en de val van
machtige rijken slechts door de wil van mensen plaatsvindt, maar
Daniëls aanbidding laat de goddelijke tussenkomst in deze
gebeurtenissen zien. Er gebeurt niets waarvan God nog niet op de
hoogte is en wat Hij niet heeft toegestaan. Soms hebben we
momenten waarop we niet begrijpen wat er allemaal in de wereld
gebeurd en waarom, maar het is een grote troost te weten dat God over alles heerst. Alleen Daniël kon de
droom aan de koning openbaren, maar hij geeft duidelijk de eer aan Degene die de droom aan hem
geopenbaard heeft, de God van de hemel.

5. Welke twee objecten heeft de koning volgens Daniël in zijn droom gezien?
Daniël 2:31 U, o koning, keek toe, en zie: een groot __________.
Daniël 2:34 Hier keek u naar, totdat er, niet door mensenhanden,
een steen werd afgehouwen.
Antwoord: ___________________________
Aantekening: Het eerste wat de koning zag was een groot beeld dat
bestond uit de volgende materialen:
1. Het hoofd was van goud.
2. De borst en armen waren van zilver.
3. De buik en dijen waren van brons.
4. De benen waren van ijzer.
5. De voeten waren van ijzer en leem.
Daarna zag de koning dat er zonder mensenhanden een steen werd afgehouwen. Op dit moment zat
koning Nebukadnezar ongetwijfeld op het puntje van zijn stoel.
Daniël had de droom precies zo verteld als God het aan hem gegeven had. Nu keek de koning ongeduldig
uit naar de uitleg van de droom.
Daniël legde de droom uit zoals God het aan hem geopenbaard had. Wij doen er goed aan deze uitleg
precies zo aan te nemen als Daniël die aan de koning had gegeven. De enige betrouwbare manier om de
Bijbel en profetieën te verklaren, is door de Bijbel zichzelf uit te laten leggen.

6. Wat stelt het hoofd van goud voor?
Daniël 2:38 U bent dat gouden ___________.
Antwoord: ___________________________
Aantekening: De koning werd gezien als het superieure hoofd van
de staat. Zo vertegenwoordigt Nebukadnezar dus Babylon, het
koninkrijk waarmee de profetie begint.
Het Babylonische rijk heerste over de wereld van 612-539 v. Chr., als één van de machtigste koninkrijken
uit de oudheid, een rijk dat toepasselijk wordt beschreven als het gouden hoofd. Het is ook opvallend dat
de profetie begint met de tijd waarin Daniël leefde.

7. Zou het Babylonische koninkrijk voor altijd blijven bestaan?
Daniël 2:39 Na u zal een ___________ koninkrijk opkomen, lager
in waarde dan het uwe.
Antwoord: ___________________________
Aantekening: De Babylonische overheersing zou niet altijd
standhouden. Andere koninkrijken, minder in waarde dan Babylon,
zouden op hun beurt heersen. Net zoals zilver minder in waarde is
dan goud, zo was het koninkrijk dat Babylon opvolgde minder
indrukwekkend. Het Medo-Perzische rijk dat in 539 v. Chr. door
Kores werd geleid, overwon Babylon en verwoestte het. De Meden en Perzen vormden de heersende
wereldmacht tussen 539 en 331 v. Chr. Gedurende hun heerschappij moesten alle belastingen in zilver
worden betaald.

8. Welk metaal vertegenwoordigt het koninkrijk dat na Medo-Perzië zou volgen?
Daniël 2:39 Daarna nog een ander, het derde koninkrijk, van
_________, dat heersen zal over de hele aarde.
Antwoord: ___________________________
Aantekening: Het bronzen koninkrijk, Griekenland, kwam aan de
macht toen Alexander de Grote de Meden en Perzen overwon in
de strijd van Arbela in 331 v. Chr. Griekenland bleef aan de macht
tot ongeveer 168 v. Chr.
Griekse soldaten werden ‘zwaar gewapenden’ genoemd (ook wel
‘met brons bekleed’), omdat hun wapenrusting helemaal uit brons
bestond. Wat opvalt is dat elk van de metalen in het beeld van boven naar beneden, telkens in waarde
afneemt, maar wel steeds langer stand houdt.

9. Welk metaal stelt het vierde koninkrijk voor?
Daniël 2:40 En het vierde koninkrijk zal sterk zijn als ________.
Antwoord: ___________________________
Aantekening: Het ijzeren rijk van Rome versloeg de Grieken in
168 v. Chr. en genoot van de wereldmacht totdat het in 476 n.
Chr. door de Oostgoten werd ingenomen. Rome is het rijk dat
aan de macht was toen Jezus Christus werd geboren. Het is
opvallend dat Daniël duizenden jaren van wereldgeschiedenis met perfecte nauwkeurigheid voorspelde. De
opkomst en de val van de vier wereldrijken: Babylon, Medo-Perzië, Griekenland en Rome – zijn duidelijk
voorzegd in de Bijbel en worden bevestigd door geschiedenisboeken.

10. Wat zou er na de val van het Romeinse Rijk gebeuren?
Daniël 2:41,42 Dat zal een ______________ koninkrijk zijn. ...
En de tenen van de voeten, gedeeltelijk van ijzer en gedeeltelijk
van leem – dat koninkrijk zal gedeeltelijk sterk zijn en gedeeltelijk
broos.
Antwoord: ___________________________
Aantekening: Toen het Romeinse Rijk in 476 n. Chr. uiteenviel,
werd het niet vervangen door een andere wereldmacht. In plaats daarvan overwonnen barbaarse stammen
het Romeinse Rijk en verdeelden het, precies zoals Daniël had voorzegd. Tien van deze stammen
vormden het moderne Europa: de Oostgoten, Westgoten, Franken, Vandalen, Alemannen, Sueben, AngloSaksen, Herulen, Lombarden, en Bourgondiërs. Zeven van deze stammen bestaan vandaag de dag nog
steeds in Europa. Zo werden bijvoorbeeld de Anglo-Saksen de Engelsen, de Franken werden de Fransen,
de Alemannen werden de Duitsers, en de Lombarden werden de Italianen.

11. Zouden deze koninkrijken ooit weer een eenheid vormen?
Daniël 2:43 ... ze zullen zich door menselijk zaad vermengen,
maar ze zullen zich niet aan elkaar ___________, zoals ijzer zich
niet vermengt met leem.
Antwoord: ___________________________
Aantekening: Door huwelijken, allianties en verdragen heeft men
geprobeerd om het Europese continent te verenigen. Door de
geschiedenis heen hebben leiders zoals Karel de Grote, Napoleon,
keizer Wilhelm, Mussolini en Hitler gestreden om een nieuw Europees rijk tot stand te brengen, maar al die
pogingen zijn op niets uitgelopen, precies zoals de Bijbel voorzegd had. Openbaring 13 vertelt ons dat er
nog een poging ondernomen zal worden om een universele religie te vestigen, maar Daniëls profetie zegt
nadrukkelijk dat de wereld voor de rest van haar geschiedenis op politiek vlak verdeeld zal blijven.

12. Wie zal het laatste koninkrijk oprichten?
Daniël 2:44 In de dagen van die koningen zal de God van de
_________ echter een Koninkrijk doen opkomen dat voor eeuwig
niet te gronde zal gaan en waarvan de heerschappij niet op een
ander volk zal overgaan.
Antwoord: ___________________________
Aantekening: Het volgende universele rijk zal het Koninkrijk van de
hemel zijn, dat beschreven wordt in Mattheüs 25:31-34.

13. Wat doet de steen met de andere koninkrijken?
Daniël 2:34,35 ... een steen werd afgehouwen. Die ______ dat
beeld aan zijn voeten van ijzer en leem, en verbrijzelde die. …
Maar de steen die het beeld ________________ had, werd tot een
grote berg en vulde de hele aarde.
Antwoord: ___________________________
Aantekening: De steen die werd afgehouwen zonder toedoen van
mensenhanden stelt Gods koninkrijk voor. Het zal geen
opeenhoping van aardse koninkrijken zijn, maar een complete vervanging ervan (Openbaring 21:1). De
Bijbel laat heel duidelijk weten dat Jezus bij Zijn wederkomst alle bestaande koninkrijken zal vernietigen en
in de plaats ervan een eeuwig rijk zal oprichten (Daniël 2:44). Wat een geweldig vooruitzicht! Jezus
Christus komt terug! De gehele wereldgeschiedenis beweegt zich naar dit hoogtepunt toe, wanneer de
Zoon van God zal terugkomen in Zijn majesteit om Zijn koninkrijk van eeuwige rechtvaardigheid op te
richten.
Koning Nebukadnezar zal misschien gedacht hebben dat hij de ware God had verslagen toen hij Jeruzalem
bestormde en de tempel plunderde (Daniël 1:1,2), maar al heel snel werd hem getoond dat God Heerser is
over alles. Menselijke gebeurtenissen vallen onder Zijn controle en uiteindelijk zal Hij het conflict winnen.
Babylon, Medo-Perzië, Griekenland, Rome en de tien delen van het Romeinse Rijk mogen dan geprobeerd
hebben om zich de goddelijke autoriteit toe te eigenen en Gods volk te vernietigen, maar alle aardse
koninkrijken zullen uiteindelijk met de grond gelijk gemaakt worden bij de komst van Christus. Dank zij aan
God, Hij zal de grote strijd winnen!

14. Wat zei koning Nebukadnezar over God nadat hij de uitleg
van de droom van Daniël gehoord had?

Daniël 2:47 De koning antwoordde Daniël en zei: Waarlijk, uw
_____ is de _____ der _________ en de Heere der koningen. Hij
openbaart verborgenheden, zodat u déze verborgenheid kon
openbaren.
Antwoord: ___________________________
Aantekening: Toen koning Nebukadnezar gezien had dat God de volledige controle heeft over de
gebeurtenissen in de wereld, was hij zonder twijfel bereid om te erkennen dat de God die Daniël diende
boven alle heidense goden van Babylon staat. Wat is zijn visie snel veranderd! Daniël en zijn vrienden
werden vanwege hun trouw aan God verhoogd van hun positie als gevangenen van Babylon naar
vooraanstaande leiderschapsposities in het koninkrijk (Daniël 2:48,49). God eert altijd wie Hem eren (1
Samuel 2:30).

15. Bent u, nu u gezien heeft dat God volledige controle heeft over alle aardse gebeurtenissen,
bereid om Hem de volledige controle over uw leven te geven?
Antwoord: ___________________________

Aanvullende studie
Dit gedeelte voorziet van aanvullend materiaal voor verdere studie.
Goud = Babylon
Het hoofd van goud representeert Babylon, dat de belangrijkste
wereldheerser was van 612-539 v. Chr.
Zilver = Medo-Perzië
De borst van zilver representeert Medo-Perzië, dat de belangrijkste
wereldmacht was van 539-331 v. Chr.
Brons = Griekenland
De buik en dijen van brons representeren Griekenland, dat de overheersende
wereldmacht was van 331-168 v. Chr.
IJzer = Rome
De benen van ijzer representeren Rome, dat over de wereld heerste van 168
v. Chr. - 476 n. Chr.
IJzer en leem = De verdeelde rijken
De voeten waren gedeeltelijk van ijzer en gedeeltelijk van leem en
representeren de verdeelde koninkrijken die zich niet aan elkaar zouden
hechten. Sinds 476 n. Chr. is er geen wereldmacht meer geweest en er zal
verdeeldheid onder de rijken blijven tot de wederkomst van Christus.
Steen = Het eeuwige Koninkrijk van Christus, Zijn Woord en Zijn Wet

