
Uitleg Daniël, hoofdstukken 2, 7 en 8
De vier rijken

Daniël 2:31,32 Het hoofd van dat beeld was van goed goud
Daniël 2:37,38 Gij, o koning! …..gij zijt dat gouden hoofd.

1 Babylon
Daniël 7:4
Na Nebukadnezar wordt 
Babylon minder heerszuchtig. 
Koning Nabonidus wilde zich 
aan de wetenschap wijden en 
zette daarom zijn zoon Belsazar 
in zijn plaats op de troon. 

Daniël 7:4: Het eerste was als een leeuw, en het had adelaarsvleugelen;
ik zag toe, totdat zijn vleugelen uitgeplukt waren, en het werd van de 
aarde opgeheven, en op de voeten gesteld, als een mens, en aan 
hetzelve werd een mensen hart gegeven.

Daniël 8 is geschreven in het derde jaar van het koningschap van 
Belsazar, de laatste koning van Babylon.
In Daniël 8 komt Babylon daarom niet meer voor.

Daniël 2:32 zijn borst en armen waren van zilver.
Daniël 2:39: Na u zal een ander koninkrijk opstaan, lager dan het uwe.

2 Medo-Perzië

Daniël 7:5 Daarna, ziet, het andere dier, het tweede, was gelijk aan een 
beer, en stelde zich aan de ene zijde; en het had drie ribben in zijn muil 
tussen zijn tanden; en men zeide aldus tot hetzelve: Sta op, eet veel 
vlees

Medo-Perzië veroverde de 
wereld en at dus veel vlees. De 
drie ribben in de muil staan voor 
Babylon, Lydië en Egypte.

Daniël 8:3,4 En ik hief mijn ogen op, en ik zag, en ziet, een ram stond 
voor dien vloed, die had twee hoornen, en die hoornen waren hoog, en 
de een was hoger dan de andere, en de hoogste kwam in het laatste op.
Daniël 8:20 De ram met de twee hoornen, die gij gezien hebt, zijn de 
koningen der Meden en der Perzen

Terwijl eerst de Meden binnen het 
rijk de overhand hadden, werden 
later de Perzen de overheersende 
macht. 

Daniël 2:32 zijn buik en dijen van koper.
Daniël 2:39: daarna een ander, het derde koninkrijk van koper

3 Griekenland

Daniël 7:6: Daarna zag ik, en ziet, er was een ander dier, gelijk een 
luipaard, en het had vier vleugels eens vogels op zijn rug:

3a Het Griekse rijk 
Het onverdeelde rijk onder 
Alexander de Grote, die met 
grote snelheid zijn rijk opbouwt,

Daniël 8:5-8 en 21  Die de harige bok nu, is de koning van Griekenland; 
en de grote hoorn, welke tussen zijn ogen is, is de eerste koning

Daniël 7:6: ook had hetzelve dier vier hoofden, en aan hetzelve werd de 
heerschappij gegeven.

3b Seleucidische rijken
Na 22 jaar strijd waren er vier 
generaals overgebleven, die het 
Griekse rijk onder zich 
verdeelden.

Daniël 8:8 en 22 Dat er nu vier aan zijn plaats stonden, toen hij 
verbroken was; vier koninkrijken zullen uit het volk ontstaan, doch niet 
met zijn kracht.

Daniël 2:33 zijn schenkelen van ijzer.
Daniël 2:40 En het vierde koninkrijk zal hard zijn, gelijk ijzer; aangezien 
het ijzer alles vermaalt en verzwakt; gelijk nu het ijzer, dat zulks alles 
verbreekt, alzo zal het vermalen en verbreken.

4 Rome
4a Romeinse wereldrijk

Daniël 7:7 Het vierde dier was schrikkelijk en gruwelijk, en zeer sterk
Daniël 7:23: Het vierde dier zal het vierde rijk op aarde zal zijn, dat 
verscheiden zal van al die rijken, en het zal de gehele aarde opeten, en 
het zal dezelve vertreden, en het zal ze verbrijzelen. 

Rome is uiteindelijk het grootste rijk 
van de vier en heeft de gehele toen 
bekende aarde onderworpen.

Daniël 8:9-10 En uit een van die kwam voort een kleine hoorn, welke 
uitnemend groot werd, tegen het zuiden, en tegen het oosten, en tegen 
het sierlijke land. En hij werd groot tot aan het heir des hemels; en hij 
wierp er sommigen van dat heir, namelijk van de sterren, ter aarde 
neder, en hij vertrad ze.
Daniël 8:23-25 Doch op het laatst huns koninkrijks, als het de afvalligen 
op het hoogste gebracht zullen hebben, zo zal er een koning staan, stijf 
van aangezicht en raadselen verstaande; En zijn kracht zal sterk 
worden, doch niet door eigen kracht; en hij zal het wonderlijk verderven, 
en geluk hebben, en zal het doen; en hij zal de sterken, mitsgaders het 
heilige volk verderven. En door zijn kloekheid zal hij de bedriegerij doen 
gedijen in zijn hand;.

Rome heeft het volk Israël 
verslagen en uiteindelijk uit hun 
land verdreven.



Daniël 2:33 zijn voeten eensdeels van ijzer, en eensdeels van leem
Daniël 2:41-43: En dat gij gezien hebt de voeten en de tenen, ten dele 
van pottenbakkersleem, en ten dele van ijzer, dat zal een gedeeld 
koninkrijk zijn;doch daar zal van des ijzers vastigheid in zijn, ten welken 
aanzien gij gezien hebt ijzer vermengd met modderig leem, en de tenen 
der voeten ten dele ijzer en ten dele leem; dat koninkrijk zal ten dele 
hard zijn, en ten dele broos. Dat gij gezien hebt ijzer vermengd met 
modderig leem, betekent: zij zullen zich wel door menselijk zaad 
vermengen, maar zij zullen de een aan den ander niet hechten, gelijk als
zich ijzer met leem niet vermengt. 

4b Europa 
(na het uiteenvallen van het

Romeinse rijk) 

Dat Europa ondanks de huwelijken 
tussen de diverse vorstenhuizen 
geen samenhangend geheel vormt, 
maakt onder andere de huidige 
vluchtelingencrisis pijnlijk duidelijk

Daniël 7:7 en het had tien hoornen.
Daniël 7:24: Belangende nu de tien hoornen – uit dat koninkrijk zullen 
tien koningen opstaan. 


