Profetieën in
het boek Daniël

Hoofdstuk 8
De ram en de geitenbok

Vorige keer:

Hoofdstuk 2
Het beeld uit de droom van
Nebukadnessar

Tijden der heidenen
Vier wereldrijken


1. Babylonische rijk



2. Medo-Perzische rijk



3. Grieks-Macedonische rijk



4. Romeinse rijk

1. Opzet les hoofdstuk 8.
- Hoofdstuk 7. Visioen van de vier dieren (Tom) na de pauze
- Hoofdstuk 8. Visioen van de ram en de geitenbok.

- Visioen van Daniel in Babylon onder de regering van Belsassar.
- Tekst in het Hebreeuws: visioen in relatie tot Israel

Hoofdstuk 8:1-14
In het derde regeringsjaar van koning Belsassar kreeg ik, Daniël,
na het visioen dat ik eerder had ontvangen weer een visioen.
In dat visioen - ik bevond me op dat moment in de burcht van Susa,
in de provincie Elam - stond ik bij het Ulaikanaal. Ik sloeg mijn ogen
op en zag bij het kanaal een ram. Hij had twee horens; lange horens
waren het, de ene was langer dan de andere, en de langste kwam
het laatste op. Ik zag de ram stoten naar het westen, het noorden en
het zuiden. Er was geen dier dat tegen hem standhield; er was niemand
it zijn macht kon redden. Hij deed wat hij wilde en maakte zich groot.
Terwijl ik ernaar keek, zag ik vanuit het westen een geitenbok aankomen,
hij snelde over de uitgestrekte vlakte zonder de grond te raken.
De bok had een opvallende horen tussen zijn ogen. Hij naderde de ram
met de twee horens die ik bij het kanaal had zien staan, en schoot met
een razende kracht op hem af. Ik zag hoe hij op de ram afstormde,

hem woedend aanviel en al stotend beide horens van de ram wist te breken.
De ram had te weinig kracht om weerstand te bieden. De bok wierp hem
omver en vertrapte hem; er was niemand die de ram uit zijn macht kon
redden. De geitenbok maakte zich bijzonder groot, maar op het toppunt
van zijn macht brak zijn grote horen af. Daarvoor in de plaats kwamen
vier opvallende horens, die naar de vier windrichtingen wezen. Uit één
daarvan kwam nog een horen op, die eerst klein was, maar geweldig
uitgroeide naar het zuiden, naar het oosten en naar het Sieraadland.
Hij groeide tot aan de hemelmachten en zorgde ervoor dat een deel
van het sterrenleger naar de aarde viel, en hij vertrapte het. Hij verhief
zich zelfs tegen de vorst van het leger, waardoor de vorst het dagelijks
offer werd ontnomen en zijn heiligdom werd neergehaald. Hij bracht een
leger op de been tegen het dagelijks offer, hij overtrad de wet en richtte
de waarheid te gronde. Alles wat hij ondernam lukte hem.

Toen hoorde ik een heilige spreken, en een andere heilige zei tegen
degene die gesproken had: 'Hoe lang zal het duren, wat in het visioen
is gezegd over het dagelijks offer en de verwoestende overtreding,
de ontwijding van het heiligdom en het vertrapte leger?' Hij zei tegen mij:
'Drieëntwintighonderd avonden en ochtenden; daarna zal het
heiligdom in ere worden hersteld.'

2. De ram.
Daniel 8 : 3, 4
- Beeld van het Medo-Perzische rijk
(vers 20) De ram met de twee horens die je zag,
duidt op de koningen van de Meden en de Perzen.
- De ram heeft twee horens

- De ene hoorn is langer dan de andere
- De ram stoot naar Noord, Zuid en West en is heel sterk
- Perzische koningen in oorlogstijd droegen een ramskop

Medo-Perzische rijk
(550-330 v. Chr.)

3. De geitenbok.
- De geitenbok vliegt over de wereld
- Eén sterke hoorn
- De geitenbok overwint de ram.
- Beeld van het Grieks-Macedonische rijk
De harige geitenbok is de koning van
Griekenland (vers 21)
- Grieken worden Aegaedae (geitenvolk)
genoemd. NB: Aegeïsche Zee

Grieks-Macedonische rijk
(336-323 v. Chr.)

De geitenbok.
Daniel 8:5
- De geitenbok is het beeld van het Grieks-Macedonische rijk
onder Alexander de Grote (356 - 323 v.C.)
- Hij sterft op 33 – jarige leeftijd
- Het rijk valt uiteen na de dood van Alexander in 323 v. C.
- Vier horens: Het rijk wordt verdeeld onder zijn vier generaals
Cassander, Lysimachus, Seleucus en Ptolemeus

Lysimachus
Cassander

Seleucus
Ptolemeus

Daniel 8:20-26
De ram met de twee horens die je zag, duidt op de koningen van de Meden
en de Perzen. De harige geitenbok is de koning van Griekenland.
De grote horen tussen zijn ogen is de eerste koning. De horen brak af en er
kwamen vier andere voor in de plaats; dat betekent dat er vier koninkrijken
uit het volk zullen ontstaan, maar niet met dezelfde kracht.
Aan het einde van hun heerschappij, als de tijd van de overtreders
voorbij is, zal er een meedogenloze koning opstaan, bedreven in listen.
Zijn kracht zal groot zijn - maar het is niet zijn eigen kracht - en hij zal een
ongehoorde verwoesting aanrichten. Alles wat hij onderneemt zal hem
lukken; machtigen zal hij in het verderf storten, ook het volk van de heiligen.
Door zijn listigheid slaagt hij in elk bedrog. Hij zal hoogmoedig zijn en velen
onverhoeds in het verderf storten. Tegen de vorst der vorsten zal hij opstaan,
maar zonder dat er een mensenhand aan te pas komt zal hij gebroken worden.
Het visioen waarin over de avonden en ochtenden werd gesproken, is waar.
En jij, houd dit droomgezicht voor je, het verwijst naar een verre toekomst.'

4. Het Seleucidische Rijk
311-63 v.C.

- Uit één van de vier horens groeit een nieuwe hoorn.
Deze kleine hoorn groeit uit tot een grote macht
- Hij verovert het Sieraad land (Palestina)
Ezechiel 20:6 noemt het beloofde land:
Een sieraad is het onder alle landen.
- Hij ontwijdt de tempel en verstoort de offerdienst

- Algemeen aanvaard dat het slaat op Antiochus IV Epifanes

5. Antiochus IV Epifanes 215-164 v.C.
Bijnaam Epifanes betekent: stralende, goddelijke
Alle volken dezelfde (hellenistische) godsdienst
Hij liet duizenden Joden doden
Ontheiligde de tempel en verbood de offerdienst
Offerde een zeug op het brandofferaltaar, verbrandde de wetboeken
Geen besnijdenissen

Hij werd wel Epimanes (de gek) genoemd.
Opstand van de Makkabeën en Hasmonitisch rijk (167-63 v.C.)

Oorsprong Chanoekafeest 165 v.C.

Duur van de ontheiliging
- Vers 14 De duur is 2300 avonden en ochtenden
(1150 dagen of 2300 dagen).
- Volgens geschiedenis zou het drie en een half jaar zijn
(1275 dagen)

Nog een vervulling in de toekomst?
-

Vers 17 Verwijst naar de tijd van het einde

-

Vers 25 Opstand tegen de vorst der vorsten

-

Vers 26 Verwijst naar een verre toekomst

6. De reactie van Daniel
- Vers 26 Houdt de droom voor je; deze wijst op een
verre toekomst.
- Vers 27 Daniel was er ziek van. Hij is ontzet en
begrijp het niet.

Profetieën in
het boek Daniël

Hoofdstuk 9
De vier dieren

Overzicht


Opbouw:
- vers 1-8: droom
- vers 9-14: verschijning van God
- vers 15-28: uitleg droom



Meerdere vervullingen

Eerste dier: Babylon


“Het eerste dier leek op een leeuw, maar dan met
adelaarsvleugels. Ik zag hoe zijn vleugels werden
uitgerukt, hoe het dier werd opgetild, op twee voeten
overeind werd gezet als een mens en ook het hart van
een mens kreeg.” – vers 4

Tweede dier: Medo-Perzië


“Het leek op een beer en het had zich half opgericht.
Het hield drie ribben tussen de tanden van zijn muil, en
het dier werd aangespoord met de woorden: Sta op,
eet veel vlees.” – vers 5

Derde dier: Griekenland


“Het leek op een panter, maar dan met vier
vogelvleugels op zijn rug, en het had ook vier koppen.”
– vers 6

Vierde dier: Seleuciden, Romeinen,
antichrist


“Daarna zag ik in mijn nachtelijke visioenen een vierde
dier, angstaanjagend, afschrikwekkend en geweldig
sterk, met grote ijzeren tanden. Het vrat en vermaalde
alles, en wat overbleef vertrapte het met zijn poten. Het
verschilde van alle dieren die daarvoor verschenen
waren, en het had tien horens.” – vers 7

Tien horens


“De tien horens duiden op tien koningen die uit dat
koninkrijk zullen opstaan, maar na hen zal een ander
opstaan, anders dan alle vorige, en deze zal drie
koningen ten val brengen.” – vers 24



Epifanes 11de heerser



Titus 11de heerser



Antichrist 11e heerser?

Onderdrukking


“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.” – vers 25



Epifanes verbood jodendom 3,5 jaar



Joods-Romeinse oorlog 3,5 jaar



Antichrist onderdrukt 3,5 jaar?

Gods koninkrijk


“Het koningschap, de heerschappij en de grootheid van
alle koninkrijken onder de hemel zullen gegeven worden
aan het volk van de heiligen van de hoogste God. Zijn
koningschap is een eeuwig koningschap...” – vers 27



Na Epifanes Israël zelfstandig



Jezus bracht Koninkrijk



Na Antichrist eeuwig Koninkrijk

De oude van dagen


“Ik zag dat er tronen
werden neergezet en
dat er een oude wijze
plaatsnam. Zijn kleed
was wit als sneeuw, zijn
hoofdhaar als zuivere
wol. Zijn troon bestond uit
vuurvlammen, de wielen
uit laaiend vuur.” – vers 9

De mensenzoon


“In mijn nachtelijke visioenen
zag ik dat er met de wolken
van de hemel iemand kwam
die eruitzag als een mens (...)
Hem werden macht, eer en
het koningschap verleend, en
alle volken en naties, welke
taal zij ook spraken, dienden
hem. Zijn heerschappij was
een eeuwige heerschappij
(...) – vers 13-14

Conclusie Daniël 7-8


NIET om precies te weten wanneer Jezus terugkomt



WEL om onderdrukking te ontmaskeren



WEL om uit te zien naar Gods overwinning

Naslag


Presentatie terugkijken? Zie archief van Doorea



Daniel.
Staatsman en profeet
J.W.Embregts



Daniel.
The key to prophetic revelation.
John F. Walvoord

