
Uitleg Daniël, hoofdstukken 2, 7 en 8
De kleine horen

Daniël 7:23 Hij zeide aldus: Het vierde dier zal het 
vierde rijk op aarde zijn, dat verscheiden zal zijn van 
al die rijken, en het zal de ganse aarde opeten, en 
het zal dezelve vertreden, en het zal ze verbrijzelen.

Naar analogie van Daniël 2 stellen de vier beesten 
de vier rijken voor, die in hoofdstuk 2 uitgebeeld 
werden door de verschillende metalen van het grote 
beeld: Goud/de leeuw: Babylon, zilver/de beer op 
een zijde: Medo-Perzië, koper/ de luipaard: 
Griekenland, ijzer/het verschrikkelijke beest: het 
Romeinse rijk.

Daniël 7:24 Belangende nu de tien hoornen: uit dat 
koninkrijk zullen tien koningen opstaan

Het Romeinse rijk is uiteengevallen in de landen van
Europa.

Daniël 7:8 Ik nam acht op de hoornen, en ziet, een 
andere kleine hoorn kwam op tussen dezelve, en 
drie van de vorige hoornen werden uitgerukt voor 
dezelven; en ziet, in dienzelven hoorn waren ogen 
als mensenogen en een mond, grote dingen spre-
kende.
Daniël 7:24,25: En een ander zal na hen opstaan; en
dat zal verscheiden zijn van de vorigen en het zal 
drie koningen vernederen. En het zal woorden 
spreken tegen den Allerhoogste, en het zal de 
heiligen der hoge plaatsen verstoren; En het zal 
menen de tijden en de wet te veranderen, en zij 
zullen in deszelfs hand overgegeven worden tot een 
tijd, tijden en een gedeelte eens tijd. (3,5 
profetisch jaar *):

Reeds vanaf de tweede eeuw trekt de bisschop van 
Rome langzamerhand de leiding van de christelijke 
kerk naar zich toe. Maar de echte oppermacht van 
het Pausdom valt in de periode 538 - 1798 na 
Christus. (Zie opmerking verderop in het artikel).
Het pausdom verheft zicht tegen Christus door zich 
diens stedehouder te noemen en zich de macht, die 
aan Christus toebehoort, toe te eigenen. Juist deze 
titel heeft de getalswaarde 666 (Openbaring 13:18)
De paus laat zich zelfs heilige Vader noemen, een 
titel, die alleen aan God, de Vader toekomt.
Het pausdom is verantwoordelijk voor het loslaten 
van de sabbat en het instellen van de zondag en 
het vieren van Pasen en Pinksteren op zondag in 
plaats van op de Hebreeuwse datum. De catechis-
mus leert de tien geboden anders dan de Bijbel

Daniël 8:11,12 Ja, hij maakte zich groot tot aan den 
Vorst diens heirs, en van Denzelven werd 
weggenomen het gedurig offer; en de woning Zijns 
heiligdom werd nedergeworpen.
Daniël 8:25b En hij zal zich in zijn hart verheffen; en 
in stille rust velen verderven, en zal staan tegen de 
Vorst der vorsten, doch hij zal zonder hand verbro-
ken worden.

Het pausdom heeft velen vervolgd en gedood en 
zelfs Christus het dagelijks offer ontnomen door de 
biecht, maar uiteindelijk zal God zelf aan het 
pausdom de macht ontnemen.

*) Om dit tijdperk te kunnen duiden, is het noodzakelijk een paar dingen te begrijpen. In de profetieën wordt vaak 
het dag-jaar principe toegepast, waarin een dag in de profetie in werkelijkheid een jaar betekent. Dit principe wordt 
onder woorden gebracht in de twee hier gegeven verzen.
Numeri 14:34, 35a Naar het getal der dagen, in welke gij dat land verspied hebt, veertig dagen, elken dag voor elk
jaar, zult gij uw ongerechtigheden dragen, veertig jaren, en gij zult gewaar worden Mijn afbreking. 
Ik, de HERE, heb  gesproken. 
Ezechiël 4:4-6: Lig gij ook neder op uw linkerzijde, en leg daarop de ongerechtigheid van het huis Israëls; naar het 
getal der dagen, driehonderd en negentig dag, dat gij de ongerechtigheid van het huis Israëls dragen zult.. Als gij 
deze voleinden zult, lig ten anderen male neder op uw rechterzijde, en gij zult gij de ongerechtigheid van het huis 
van Juda dragen veertig dagen; Ik heb u gegeven elken dag voor elk jaar.

Zonder toepassing van dit principe op bovenstaande tijdperken is het onmogelijk een zinvolle uitleg te geven.
Wie Daniël 7:24 en 25 vergelijkt met Openbaring 13:5-7 ontdekt, dat het hier over dezelfde macht gaat.
Een klein rekensommetje leert, dat 3,5 jaar (Daniël 7:25, Daniël 12:7 en Openbaring 12:14 gelijk is aan 42 
maanden (Openbaring13:5) en dat 42 maanden van 30 dagen een periode van 1260 dagen (Openbaring12:6) 
opleveren. Het gaat in alle vijf verzen over een periode van 1260 jaar, waarin de zichtbare kerk zich duidelijk van 
de rechte weg heeft afgewend en hen, die in alle eerlijkheid proberen Gods weg te volgen, worden vervolgd.
Samenvattend kunnen we het volgende zeggen: De kleine hoorn uit Daniël 7 en het eerste beest uit Openbaring 
13:1-10 duiden dezelfde macht aan, die gedurende 1260 jaar zal regeren. Het pausdom.

Zie ook de artikelen over Openbaring 12, 13 en 14


