
Daniël, hoofdstukken 2, 7 en 8
Het onderzoekend oordeel

Vooraf aan de wederkomst van Christus in zijn goddelijke heerlijkheid gaat een rechtzitting, waarin voor alle 
mensen wordt bepaald, of ze toegang hebben tot de eeuwigheid op de nieuwe aarde of definitief ophouden te 
bestaan. Dit oordeel werd in de Oudtestamentische tempeldienst uitgebeeld door de grote verzoendag.
Lees eerst in uw Bijbel aandachtig de betreffende hoofdstukken.
Lees ook Leviticus 16, het hoofdstuk over de grote verzoendag en ons artikel erover.

Daniël 7:9,10 Dit zag ik, totdat er tronen gezet 
werden, en de Oude van dagen Zich zette,  Wiens 
kleed wit was als de sneeuw, en het haar Zijns 
hoofds als zuivere wol; Zijn troon was vuurvonken, 
deszelfs raderen een brandend vuur; Een vurige 
stroom vloeide, en ging voor Hem uit, duizendmaal 
duizenden dienden hem en tien duizendmaal tien 
duizenden stonden voor Hem. Het gericht zette zich 
en de boeken werden geopend.
Daniël 7:13 Verder zag ik in de nachtgezichten, en 
ziet, er kwam Een met de wolken des hemels, als 
eens mensen zoon, en Hij kwam tot den Oude van 
dagen, en zij deden Hem voor Denzelven naderen. 
Daniël 7:26: Daarna zal het gericht zitten, en men 
zal zijn heerschappij wegnemen, hem verdelgende 
en verdoende, tot het einde toe.

De Oude van dagen is God de Vader.
De “iemand gelijk een mensenzoon” is Christus, die 
zich op aarde vaak “Zoon des mensen” noemde.
Na zijn hemelvaart begon Christus de priesterdienst 
in het heilige van de hemelse tempel.
Het zich zetten van de vierschaar doelt op het begin 
van het onderzoekend oordeel.
Zie het artikel over Daniël 8 en 9, de 2300 avonden 
en morgens en de 70 weken.
Als Hij zich naar de Oude van dagen begeeft, wil 
zeggen, dat Hij in de hemelse tempel het heilige der 
heiligen, de woonplaats van God de Vader, binnen 
gaat en de hemelse tegenhanger van de aardse 
grote verzoendag begint

Het eeuwige koninkrijk

Daniël 2:34,35 Dit zaagt gij, totdat er een steen 
afgehouwen werd zonder handen, en die sloeg het 
beeld aan zijne voeten van ijzer en leem, en 
vermaalde ze. Toen werden te zamen vermaald het 
ijzer, leem, koper, zilver en goud, en zij werden gelijk
kaf van de dorsvloeren des zomers, en de wind nam
ze weg, en er werd geen plaats voor dezelf\ve 
gevonden; maar de steen, die het beeld geslagen 
heeft, werd tot een groten berg, alzo dat hij de 
gehele aarde vulde.
Daniël 2:44-45: Maar in de dagen van die koningen 
zal de God des hemels een Koninkrijk verwekken, 
dat in der eeuwigheid niet verstoord zal worden; en 
dat Konikrijk zal aan geen ander volk overgelaten 
worden; het zal al die koninkrijken vermalen, en 
teniet doen, maar zelf zal het in alle eeuwigheid 
bestaan. Daarom hebt gij gezien, dat uit den berg 
een steen zonder handen afgehouwen is geworden, 
die het ijzer, koper, zilver en goud vermaalde; de 
grote God heeft den koning bekend gemaakt wat
hierna geschieden zal; de droom nu is gewis, en 
zijn uitlegging zeker. 

De afsluiting van de geschiedenis, het einde van alle
aardse rijken de oprichting van Gods eeuwige rijk

Daniël 7:14 en Hem werd gegeven heerschappij en 
eer, en het Koninkrijk, dat Hem alle volken, natiën en
tongen eren zouden; Zijn heerschappij is een 
eeuwige heerschappij, die niet zal vergaan, en Zijn 
Koninkrijkzal niet verdorven worden.
Daniël 7:27: Maar het rijk, en de heerschappij, en de
grootheid der koninkrijken onder de gansen hemel, 
zal gegeven worden den volke der heiligen der hoge
plaatsen, welks Rijk een eeuwig Rijk zijn zal:, en alle
heerschappijen zullen Hem eren en gehoorzamen.


