
de vier dieren



Ik wil vanavond een bijzonder hoofdstuk met u lezen.
Sommigen van u hebben er misschien wel eens van gehoord.
Maar de meesten van ons niet, denk ik.
We lezen Daniël 7.
Het volledige hoofdstuk.
Ik gebruik een eigen, concordante vertaling.

7  1   In jaar één van Belsazar, koning van Babel, neemt Daniël een droom waar, en visoenen van zijn 
hoofd op zijn bed, dan schrijft hij de droom op.
2  begin van de zaken, zegt hij. Daniël antwoordt en zegt: ik neem waar in een visioen van de nacht 
en aanschouw! vier winden van de hemelen stormen tevoorschijn tot de grote zee 
3  en vier monsterachtige dieren komen op vanaf de zee, het ene verschillend van de andere
4  de oostelijke als een leeuwin, en zij heeft vleugels van een gier. Ik neem waar totdat haar vleugels 
worden uitgetrokken, en zij wordt opgetild vanaf de aarde en zij wordt op twee voeten gesteld als 
een sterveling, en een hart van een sterveling wordt aan haar verleend.
5  en aanschouw! een ander dier, een tweede, lijkend op een beer, en zij wordt opgericht tot één 
gedeelte, en drie ribben in haar mond, tussen haar tanden, en zó zeggen zij tot haar: sta op! verslind 
enorme hoeveelheid vlees!
6  in plaats van deze ik neem waar, en aanschouw! een andere, als een vrouwtjes-luipaard, en zij 
heeft vier vleugels, als van vliegende schepselen, op haar gebogen rug, en het dier heeft vier hoofden
en rechtsmacht wordt aan haar verleend.
7  in plaats van deze ik neem waar in de visioenen van de nacht en aanschouw! een vierde dier, 
schrikwekkend en vreselijk en uitermate krachtig en zij heeft ijzeren tanden, verslindende en 
verpulverende en met haar voeten stampende op het overblijfsel; en zij is verschillend vanaf elk dier 
vóór haar en zij heeft tien horens
8  terwijl ik de horens overpeins en zie! een beetje hoorn, een andere, komt op tussen hen en drie 
van de oostelijke horens worden tot stompjes gehakt, vanaf vóór haar, en zie! ogen als de ogen van 
de sterveling in deze hoorn, en een mond die monsterachtige dingen uitspreekt
9  ik neem waar totdat tronen worden gesitueerd, en de Verplaatser van de Dagen zit, zijn kleding als
bleke sneeuw en het haar van zijn hoofd als smetteloze wol, zijn troon als opflakkeringen van een 
vlam en rollende wielen van hem een laaiende vlam
10  een stroom van vlammen aan de voorkant en uitgaande vanaf vóór hem en duizend van 
duizenden verrichten dienst voor hem, en tienduizend van tienduizenden staan op voor hem, de 
berechting zit en boekrollen worden geopend
11  dan neem ik waar vanaf het geluid van de monsterachtige zaken, ik neem waar wat de hoorn 
uitspreekt totdat zij, het dier, wordt terechtgesteld, en het lijf van haar wordt vernietigd en zij wordt 
verleend tot het gloeien van het vuur
12  en van de overige dieren doen zij hun rechtsmacht verlopen, en verlenging in leven wordt 
verleend aan hen tot aan een vastgestelde tijd en tijdstip
13  ik neem waar in de visioenen van de nacht en aanschouw! met wolken van de hemelen als zoon 
van sterveling hij komt aan en tot de Verplaatser van de Dagen hij komt en zij brengen naderbij hem 
voor Hem
14  en aan hem wordt verleend rechtsmacht en achting en koninkrijk; en alle volken, volksgroepen en
taalgroepen dienen hem, en rechtsmacht van hem is een rechtsmacht van de aeon, dat niet hij 
verloopt en zijn koninkrijk wordt niet beperkt
15  mijn geest raakt van streek, ik, Daniël, in binnen van de schede, en visioenen van mijn hoofd 
maken mij geagiteerd



16  ik nader op één van de opstaanden, en zekerheid verzoek ik vanaf hem over dit alles en hij zegt 
tot mij, en hij maakt mij bekend de interpretatie van de zaken:
17  deze monsterachtige dieren, zij vieren, zijn vier koningen, zij staan op vanaf de aarde.
18  en de allerhoogste heiligen ontvangen het koninkrijk en zij beveiligen het koninkrijk tot aan de 
aeon en tot aan de aeon van de aeonen 
19  dan ik wil zeker maken op het vierde dier, omdat zij verschillend is vanaf hen allen, uitermate 
schrikwekkend, haar tanden van ijzer en haar klauwen van koper, verslindende en verpulverende en 
met haar voeten stampende op het overblijfsel
20  en over de tien horens, die in haar hoofd, en een andere die opkomt, en drie vallen vanaf vóór 
haar, en deze hoorn heeft ogen, en een mond, die monsterachtige dingen uitspreekt en haar 
waarneming is groot vanaf haar deelgenoten
21  ik neem waar en deze hoorn doet een aanval op de heiligen en zij heeft de overhand over hen
22  totdat de Verplaatser van de Dagen aankomt en de berechting wordt verleend aan de 
allerhoogste heiligen, en de vastgestelde tijd komt, en de heiligen beveiligen het koninkrijk
23  zó hij zegt: het vierde dier is het vierde koninkrijk, zij is in de aarde, dat zij is verschillend vanaf 
alle koninkrijken en zij verslindt de gehele aarde en zij dorst haar en zij verpulvert haar
24  en de tien horens vanaf haar koninkrijk: tien koningen staan op; en een ander staat op na hen, en 
hij is verschillend vanaf de oostelijken, en hij brengt omlaag drie koningen
25  en hij spreekt uit uitspraken tot tégen de Allerhoogste; en hij doet verslijten tot de allerhoogste 
heiligen, en hij is van plan tot het wijzigen van vastgestelde tijden en edict; en zij worden verleend tot
in zijn hand, tot aan tijd, en tijden, en helft van tijd
26  en de berechting zit en zij doen zijn rechtsmacht verlopen tot uitroeien van en tot vernietiging 
van tot aan het eindpunt
27 en het koninkrijk en de rechtsmacht en de grootsheid van de koninkrijken onder de gehele 
hemelen wordt verleend aan de allerhoogste heiligen; zijn koninkrijk is een koninkrijk van de aeon, en
alle rechtsmachten dienen en luisteren tot hem
28  tot zó het eindpunt van de zaak. Ik, Daniël, mijn terugkerende gedachten maken mij enorm 
geagiteerd, en mijn uitstraling wijzigt zich op mij en de zaak bewaar ik in mijn hart.

Ik heb dit hoofdstuk vanavond gekozen, om u te laten zien, dat God, als het ware, de coulissen even 
opzij schuift.
Hij geeft ons informatie wat er werkelijk aan de hand is in deze wereld.
En vooral wat er aan de hand is in deze tijd.

Nu is dit hoofdstuk een van de minst begrepen hoofdstukken in de Bijbel.
Een tijdje geleden, ik denk zo’n jaar of vier, vijf geleden, heb ik een studie gemaakt van het boek 
Daniël.
Ik heb zo’n beetje alle literatuur gelezen, die er in de afgelopen 150 jaar over verschenen is.
Via de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag heb ik boeken uit het buitenland laten overkomen.
En ik keek vooral naar alle voetnoten, die verwezen naar weer andere literatuur.
Ik heb naar schatting dan ook meer dan honderd boeken over het boek Daniël gelezen.
En alle uitleggers, op één na, zeggen allemaal hetzelfde over hoofdstuk 7.
Eén schrijver zegt iets anders.
Het is namelijk een heel moeilijk hoofdstuk.
Want er zitten wat lastige dingetjes in, waardoor de geleerden dat niet goed kunnen uitleggen.

Men zegt altijd: deze dieren zijn hetzelfde als het beeld van Daniël 2.
Voor de mensen, die dit hoofdstuk niet zo goed kennen, even wat informatie.
In hoofdstuk 2 ziet koning Nebukadnezar in zijn droom een beeld.



Het beeld heeft een gouden hoofd, een zilveren borst en armen, een koperen buik en lendenen, en 
ijzeren benen en voeten, die aan de tenen deels uit ijzer, en deels uit leem bestaan.
Deze metalen delen representeren koninkrijken: het goud is Babylonië, het zilver het rijk van de 
Meden en de Perzen en het koper Griekenland
Voor het ijzer heeft men verschillende koninkrijken voorgesteld, met name het rijk van Antiochus IV 
Epiphanes, Rome en ook wel toekomstige rijken, die in onze tijd al zichtbaar zijn, zoals de EEG.
Vooral dit laatste rijk, het ijzeren gedeelte van het beeld, is een punt van veel discussie onder de 
geleerden.

Nu trachten de geleerden hoofdstuk 7 te koppelen aan hoofdstuk 2.
Ze zeggen dan: de leeuw is het gouden hoofd, Babylon.
De beer is de zilveren borst, Perzië.
De panter is de koperen buik, Griekenland.
En het monster zonder naam is dan het rijk van ijzer, waarover zoveel verschil van mening heerst.

Nu is er een kleine moeilijkheid.
Die meestal door de uitleggers over het hoofd wordt gezien.
In hoofdstuk 8 komen er opnieuw dieren op het toneel.
Dan zijn een ram en een geitenbok.
In dit hoofdstuk wordt uitgelegd, welke rijken hiermee bedoeld worden.
De ram is het rijk van de Meden en de Perzen.
En de geitenbok is Griekenland.

Met andere woorden: hoofdstuk 8 komt overeen met hoofdstuk 2.
En dan zou je zo zeggen: dan zal hoofdstuk 7 er ook wel mee te maken hebben.
Maar daar beginnen de moeilijkheden.

Allereerst zijn die vier dieren geen ‘gewone’ dieren.
In hoofdstuk 8 zijn er ‘gewone’ dieren: een ram en een geitenbok.
Maar in hoofdstuk 7 zijn het monsterachtige dieren.
Onnatuurlijke dieren.
Want ik weet niet of u wel eens een leeuw met vleugels gezien hebt.
Of een panter met vleugels en vier koppen.
Of een monster met ijzeren tanden.
Het zijn alle vier, onnatuurlijke dieren.
Dat is het eerste wat merkwaardig is.

Het tweede bijzondere is, dat deze dieren vrouwelijk zijn.
In uw NBG-vertaling is dit niet aangegeven, maar in de grondtaal, in dit geval het Aramees, is dit heel 
duidelijk.
Het zijn dus: een leeuwin, een berin, een vrouwelijke panter en een vrouwelijk monster.
Deze dieren in Daniël 7 zijn dus vrouwelijk, terwijl de dieren in hoofdstuk 8 mannelijk zijn.
Zoals u misschien weet is in 200 jaar voor Christus de Hebreeuwse bijbel vertaald in het Grieks, de 
zogeheten Septuagint (LXX), en ook die vertaling gebruikt in hoofdstuk 7 de vrouwelijke 
aanduidingen.
Het staat dus absoluut vast, en dat is helaas in de Bijbelvertalingen niet terug te vinden, dat de dieren
van Daniël 7 vrouwelijk zijn.
En dat is dus heel merkwaardig.

De vraag rijst dan ook: waarom zijn die dieren dan vrouwelijk?
De uitleggers hebben daar geen antwoord op.
Als ze al opmerken dat die dieren vrouwelijk zijn.



Vaak wordt daar overheen gepraat.
Of het ontgaat hen.

Wat is nu het geheim van hoofdstuk 7?
U weet dat God, in Zijn Woord, over zijn volk altijd spreekt als over ‘mijn vrouw’.
‘De vrouw van de HERE’ in het Oude Testament.
En in het Nieuwe Testament: ‘de bruid van het Lam’.
Zijn volk wordt als ‘vrouwelijk’ voorgesteld ten opzichte van God.
Dat zou dus een aanwijzing kunnen zijn wat deze vrouwelijke dieren eigenlijk zijn.
Het zou dus met godsdient te maken kunnen hebben.

Wat ook opvalt is, dat in dit visioen, de Zoon des Mensen tevoorschijn komt.
En dat is Messiaans.
Dit zou voor de Joden een heel belangrijk hoofdstuk moeten zijn.
De belofte van de Messias.
En u weet dat de Heer Jezus, toen hij voor het Sanhedrin stond, op dit visioen zinspeelde.
Dat Hij zei: ‘Gij zult de Zoon des Mensen zien, komende op de wolken des hemels.’
Hij verwees hiermee naar deze profetie van Daniël 7.

We gaan deze dieren eens wat nader bekijken.
Want het zijn heel bijzondere dieren.
We beginnen met het eerste dier.
En er staat dan in onze NBG-vertaling: ‘Het eerste geleek op een leeuw…’
Dit woord ‘eerste’ kan in het Aramees (en in het Hebreeuws) ook betekenen: ‘oostelijke’.
U weet misschien dat de Semitische volken van rechts naar links lezen en schrijven.
Ze gaan van het oosten naar het westen.
Ze beginnen in het oosten.
Het ‘eerste’ kan in het Aramees dan ook ‘oostelijke’ zijn.
Houd dit even vast.

‘Het eerste (oostelijke) geleek op een leeuw’, of, zoals wij nu weten een ‘leeuwin’.
En het had adelaarsvleugels, of, beter, vleugels van een gier.
‘En terwijl ik bleef toezien, werden haar vleugels uitgerukt.
En werd het van de grond opgeheven en op twee voeten overeind gezet als een mens en werd het 
een mensenhart gegeven.’
Als je zegt: ‘dat is Babylon’, wat zie je dan van Babylon terug in die leeuwin?
Wat is dat vleugels uitrukken of wat is dat mensenhart?

Nu het tweede dier.
Dat geleek op een beer, of beter gezegd, een ‘berin’.
‘Het richtte zich op de ene zijde op, en drie ribben waren in zijn muil tussen zijn tanden; en men 
sprak tegen hem aldus: sta op, eet veel vlees.
De vraag is dan: zie je iets van de Meden en Perzen terug in dit dier?
Is er iets in de historie of in de aard van dit rijk, die deze uitleg rechtvaardigt?

Zo kan ik bij ieder dier de bovenstaande kanttekening maken.
Maar laat ik mijzelf die moeite besparen.
Het zijn niet politieke machten.
Het zijn godsdiensten.
Dat ga ik u zo meteen haarfijn uitleggen.



Er zijn nog even wat randzaken die we moeten noemen.
Zoals bijvoorbeeld dat deze dieren uit de grote zee opkomen.
U begrijpt dat er heel veel uitleggingen zijn over wat die ‘grote zee’ dan wel is.
Variërend van de Middellandse Zee tot oceanen en de oerzee.

Het is dan belangrijk om de Bijbelse context van dit begrip mee te wegen.
Eerst even aandacht voor de vier ‘winden’ des hemels, die de grote zee in beroering brachten.
Of, zoals het Aramees zegt, ‘op de grote zee afstormen’.
Zoals u misschien weet is in het Hebreeuws/Aramees het woord voor ‘wind’ hetzelfde als voor 
‘geest’.
Je zou dus met evenveel recht kunnen vertalen: de vier ‘geesten’ des hemels op de grote zee 
afstormen.
Dat is één.
Het tweede punt is dat ‘de zee’ in de Bijbel het symbool is van de volken, de natiën – buiten Israël.
Dit zou inhouden dat vier ‘geesten’ op de volken afstormen.
En dat uit de volken van de aarde die vier dieren voortkomen.
Deze uitleg zou recht doen aan het godsdienstige karakter van deze vier dieren.
Bovendien zou dit het wereldwijde aspect van deze dieren kunnen verklaren.

Misschien zegt u nu: ‘Dat zeg je nou wel, maar bewijs het maar eens.’
Neemt u even in gedachten de wereldkaart voor ogen, zoals wij hem kennen.
Dat wil zeggen: het Verre Oosten aan de rechterkant en het Amerikaanse continent aan de 
linkerkant.

Voor we daar in detail op ingaan, nog even een opmerking vooraf.
Als je het beeld van Daniël 2 vergelijkt met de vier dieren van Daniël 7, zie je een belangrijk verschil.
De onderdelen van het beeld volgen elkaar op in de tijd.
Eerst het gouden hoofd, daarna de Meden en Perzen, daarna de Grieken, en als laatste het ijzeren 
rijk.
Bovendien werd het gehele beeld in de eindfase in zijn geheel verpulverd.

De vier dieren zijn gelijktijdig, dat wil zeggen: zij bestaan naast elkaar.
En in de eindfase wordt het vierde dier verbrand, en de overige drie mogen blijven leven.
Dus, voorzichtig gezegd: de hypothese dat het beeld uit Daniël 2 hetzelfde zou zijn als de vier dieren 
uit Daniël 7, lijkt mij heel onwaarschijnlijk.
Goed.

Laten we nog eens naar die dieren kijken.
Ik zei zojuist: het eerste dier kun je ook met het ‘oostelijke’ dier weergeven.
De dieren worden dan na elkaar in ogenschouw genomen.
Dat wil niet zeggen dat ze ná elkaar opkomen, zoals de uitleg van de koninkrijken in het beeld van 
Daniël 2 aangeeft.
Nee, ze komen tegelijk op, maar ze worden afzonderlijk, in volgorde, beschreven.
De dieren worden van oost naar west voorgesteld.
Precies zoals de Semitische volken hun geschriften lezen.
Als je dit geografisch beschouwt, dan is het eerste dier gevestigd in het Verre Oosten.
Het tweede dier in het Oosten.
Het derde dier in het Midden Oosten.
En het vierde dier in het Westen.
Ik ga hiervoor zo mijn argumenten aandragen.



Eerst wil ik u op nog een merkwaardig feit wijzen.
U kent ongetwijfeld het visioen dat Johannes kreeg in het boek Openbaring.
In hoofdstuk 13 komt er een beest op uit de zee, met tien horens en zeven koppen.
Ziet u al de overeenkomst?

En hoe ziet dat dier eruit?
Het is een luipaard (panter) gelijk.
[Tussen twee haakjes, in het Grieks van Openbaring 13 wordt bij dit dier ook de vrouwelijke vorm 
gebruikt. Dus: een ‘vrouwtjes-panter’, net als in Daniël 7.]
Het heeft poten als van een beer.
En zijn muil is als de muil van een leeuw.
En het heeft tien horens (van het vrouwelijke monster).

Het dier heeft ook zeven koppen.
Zullen we even tellen?
Ik bedoel de koppen van Daniël 7.
1 kop van de leeuwin. 
1 kop van de berin.
4 koppen van het vrouwtjes-luipaard.
1 kop van het vrouwelijke monster.
Totaal: 7 koppen.

Dit dier in Openbaring 13 is dus een combinatie van de vier dieren uit Daniël 7.
Wat wil dit dier?
Volgens Openbaring 13:8 ‘aanbidding’.
Een religieuze aangelegenheid dus.
Of, om maar even een voorschotje te nemen, dit dier representeert een wereldgodsdienst.
Als je ervan uitgaat, dat de vier dieren in Daniël 7 en het dier in Openbaring 13 religies 
representeren, dan wordt het ook duidelijk dat de vier ‘geesten’ des hemels dit geïnspireerd hebben
Dus de opmerking, die je wel eens hoort, dat alle godsdiensten van de wereld wel iets positiefs in 
zich hebben, is volgens Gods Woord gewoon niet waar.
Die godsdiensten zijn door ‘geesten’ geïnspireerd.
Dat zijn machten, die er op uit zijn om de heiligen van de Allerhoogste te onderdrukken en te 
vervolgen.
Die hele beweging, dat godsdiensten toenadering tot elkaar zoeken, zal uiteindelijk resulteren in het 
dier van Openbaring 13.
Daarom zegt de Bijbel ook: let op het einde van de dingen.
Wat eerst als vier afzonderlijke dieren begon, zal uiteindelijk leiden tot een buitengewoon machtig, 
één dier.

Nu zegt u misschien: ‘Ik vind het allemaal nog een beetje vreemd, hoor.’
Dan bent u in goed gezelschap.
Ik verwijs u dan naar Daniel 7 vers 16.
Waar Daniël zegt, dat hij er niets van begreep.
En dan moet u zich even realiseren, dat Daniël aan Nebukadnezar de interpretatie van het beeld 
gegeven heeft.
Weliswaar door interventie van God, maar toch…
Er wordt in hoofdstuk 1: 17 gezegd dat Daniël inzicht had in allerlei gezichten en dromen.
En ook in hoofdstuk 4, bij een andere droom van Nebukadnezar, werd Daniël geraadpleegd.
Maar met dit visioen, in hoofdstuk 7, weet Daniël geen raad.



Kijk, als het visioen hetzelfde was geweest als de droom in hoofdstuk 2, dan had Daniël gedacht: ‘Hé, 
dat lijkt erop, dat is hetzelfde...’
Maar nee, Daniël begreep er niets van.
Dus ging hij naar een van hen toe, die daar opstonden (vers 16) en vroeg hem de ware zin van dat 
alles.
En hij sprak tot mij en gaf mij de uitlegging daarvan te kennen: die monsterachtige dieren, die vier, 
zijn vier koningen…
Dat is dus een fout in de grondtekst, hè?
Het zijn vier koninkrijken.
Kijk maar naars vers 23.
‘Dat vierde dier is het vierde koninkrijk…’
Vers 17 is niet juist.
Er moet staan: die monsterachtige dieren, die vier, zijn vier koninkrijken.
De Septuaginta, de Griekse vertaling van de Hebreeuwse Bijbel, heeft ook in vers 17 ‘koninkrijken’.

Nu zult u misschien zeggen: ‘Maar godsdiensten zijn toch geen koninkrijken?’
Nou, dat zou je gedacht wezen.
Je ziet in de hele geschiedenis, maar ook tegenwoordig, opnieuw, dat volkeren met dezelfde 
godsdienst, zich verenigen tot blokken.
De islam gaat zich steeds meer in een blok verenigen.
De christenen doen dit natuurlijk al heel lang.
En het Hindoeisme is altijd een sterk imperium geweest.
Ook is er in het Boeddhisme al eeuwenlang een sterk besef, dat zij zich gaan verenigen.
Godsdienst verenigt heel sterk.
Om zich sterk te maken tegen afwijkende meningen.

Dus Daniel kreeg nadere informatie.
En toch denk ik dat hij niet alles begreep.
Want de godsdiensten, die hier beschreven worden, waren in zijn tijd niet aanwezig. 
En dan vraagt u natuurlijk: ‘Maar welke godsdiensten zijn dit dan’?

Laten we proberen deze vier dieren te identificeren.
We beginnen met het eerste, meest ‘oostelijke’ dier: de leeuwin.
Als je dat geografisch beschouwt, kom je uit op de godsdient van het Verre Oosten.
Het Boeddhisme. 
Dit ‘oostelijke’ dier had vleugels van een gier.
Vleugels zijn het symbool van snelle verplaatsing.
Dat je grenzen overschrijdt.
Als je naar de geschiedenis van het Boeddhisme kijkt, dan zie je dat deze godsdienst in een relatief 
korte tijd zich over geheel Oost-Azië verspreid heeft.
Daarna, zoals het in Daniël beschreven staat, terwijl Daniël toekeek, werden die vleugels uitgerukt.
Dat wil zeggen, de opmars van het Boeddhisme werd tot staan gebracht.

Er staat ook: ‘het werd een mensenhart gegeven’.
In de gehele wereld is men unaniem van mening dat het Boeddhisme het meest humane van alle 
godsdiensten is.
De kern van het Boeddhisme is, dat je de ander geen kwaad doet.
Je mag, in het Zen-Boeddhisme, in de wereld ook niet meer ruimte innemen dan de breedte van je 
schouders.
Monniken dragen soms mondkapjes, om niet per ongeluk rondzwervende kleine vliegjes in te 
ademen.



Uit menselijk oogpunt bekeken is het Boeddhisme de meest humane godsdienst in de wereld.
Vandaar het mensenhart.

Het tweede dier, de berin, bevindt zich, geografisch gezien, in het verlengde van het Verre Osten, 
westwaarts.
Op het Indische continent, dus.
We moeten dan denken aan het voormaling Brits Indië – India en Pakistan – en het voormalige 
Nederlands-Indië - de huidige Indonesische archipel en Maleisië.
Dit is de godsdienst van het vroegere Indische imperium – het Hindoeïsme.

Wat zijn de kenmerken van die berin?
Daar hebben de uitleggers verschrikkelijk veel moeite mee gehad.
Vooral die drie ribben in zijn (haar) muil.
Daar komen soms komische conclusies uit voort.
Zo hebben veel (moderne) uitleggers in de beer ‘Rusland’ gezien.
En de drie ribben waren dan de drie satellietstaten: Estland, Letland en Litouwen.
Die conclusie bleek al na een aantal jaren geen enkele waarde te hebben.
Dus in die richting moeten we het zeker niet zoeken.

Maar als je het Hindoeïsme beschouwt, dan is de oplossing van die ‘ribben’ heel eenvoudig.
India, als de grote vertegenwoordiger van deze godsdienst, kent het kaste-systeem.
Een onmenselijk systeem, waarin één kaste – de Brahmanen – de andere kastes in een wurggreep 
houdt.
Bij alle handelingen in het leven hebben de andere kastes deze Brahmanen voor hun religieuze 
verplichtingen nodig.
Want er zijn namelijk onnoemelijk veel goden, die je te vriend moet houden.
Daar heb je een Brahmaan voor nodig, die deze goden moet bezweren.
Dus of je nu wilt trouwen, of kinderen wil verwekken, of zaken wil doen, of een nieuwe aankoop wil 
verrichten, of dat je een bepaalde beslissing moet nemen, bij alles heb je en Brahmaan nodig.
De andere kastes moeten voor die diensten, uiteraard, flink betalen.
Zij worden hierbij uitgezogen, ‘opgegeten’.
De Brahmanen hebben de drie ribben (kastes) in hun mond en hen wordt gezegd: eet veel vlees.
De Brahmanen leven ten koste van de andere kastes.
In wezen vreet de berin haar eigen drie ribben gewoon op.

De luipaard, ik moet eigenlijk zeggen de vrouwtjes-luipaard, is ook een bijzonder dier.
Dit dier bevindt zich ten westen van het Hindoeïsme.
Het gebied van het Midden Oosten.
Het is het gebied van de Islam.
Dit dier heeft een enorme vlucht gemaakt.
Want het heeft zelfs vier vleugels.
[ Let even op: deze vleugels worden niet uitgerukt…]

Vanuit de historie is bekend hoe snel de opmars van de islam is geweest.
En ook tot hoever.
Vooral naar het westen.
Tot aan de poorten van Wenen.
En via Noord-Afrika naar midden-Spanje.
De vier koppen zijn ook interessant.
Er zijn vier richtingen binnen de Islam, waarvan het soennisme en het sji’isme de belangrijkste 
vertegenwoordigers zijn.



Het vrouwelijke monster zonder naam, vreselijk, schrikwekkend en geweldig sterk, met ijzeren 
tanden en koperen klauwen, bevindt zich westelijk van de Islam.
En hoe vervelend het ook voor u is, wij kunnen niet anders constateren, dan dat het dier, dat alles 
met zijn poten vertrapt, het christendom is.
De godsdienst van het Westen.
Als je dit aan mensen uit christelijke kring vertelt, zijn zij buitengewoon geschokt.
Zij kunnen niet geloven dat die beschrijving op hun godsdienst van toepassing is.
Daarom wil ik daar graag twee opmerkingen over maken.

Allereerst is het vierde dier zo erg, dat er geen naam voor is.
Toch?
Het eerste dier leek op een leeuwin, het tweede dier leek op een berin en het derde dier leek op een 
vrouwtjes-luipaard.
Maar het vierde dier is onnatuurlijk.
Er is niets in de natuur, dat daar op lijkt.
Het heeft ook tien horens.
Horens is in de Bijbel het symbool van macht.
En met name: militaire macht.
Kijk maar naar de strijdbare horens van de ram en de geitenbok in Daniël 8.

In de exegese van het boek Daniël heeft men in de 20e eeuw lange tijd gedacht aan een revival van 
het oude Rome.
Dus de tien tenen van Daniël 2 van het ijzeren gedeelte van het beeld, waren dan 10 staten.
Vooral met de oprichting van de EEG zag men het visioen van Daniël 2 bewaarheid worden.
Maar dit moest men later iets bijstellen.
Want op dit moment zijn er bij de Europese Unie 28 landen aangesloten.
Die 10 tenen van Daniël 2 lijken dan op iets anders te duiden.

Er zijn altijd mensen die wat lacherig doen, als zo’n uitleg als die van de 10 tenen niet lijkt te kloppen.
Ze zeggen dan: ‘Dat dachten we al, ook die uitleg kan weer in de prullebak.’
Nou, daar zou ik nog maar even mee wachten.
Want als het vierde dier in Daniël 7 het christendom representeert, die vooral in het Westen de 
aanvaarde godsdienst is, dan zou het heel goed mogelijk kunnen zijn dat de tien horens de tien 
landen met het sterkste militaire apparaat zijn, die de overige landen vertegenwoordigen en die dan 
ook uit de kop van het dier naar voren steken.

Hoe dan ook, als je naar de geschiedenis van het christendom kijkt, dan zie je dat deze godsdienst 
nogal wat schade heeft veroorzaakt.
Bijna de gehele wereld is in het verleden door het Westen in stukjes verdeeld.
We hoeven natuurlijk niet zover te zoeken: Nederland had ook zo haar aandeel met haar koloniale 
verleden en de slavenhandel.
En dan Engeland – ‘Brittania rules the waves’…
Frankrijk.
Duitsland. 
Italië.
Spanje.
Portugal…

In de naam van de God van het christendom zijn ontelbare slachtoffers gemaakt.
Er is geen godsdienst geweest, die zo geheerst heeft als het vierde dier.
Het vierde dier heeft hele volken uitgeroeid.
Denk bijvoorbeeld maar aan de Indianen in Noord-Amerika.



En de indianen in Zuid-Amerika.
En de aboriginals in Australië.

Ik zal u wat zeggen: als u deze uitleg aan een niet–westerling vertelt, zegt deze onmiddellijk: 
‘Natuurlijk, het monster is zonder twijfel het christendom.’
Waarom zeggen niet –weterlingen dat?
Nou, ze hebben het aan den lijve ondervonden.
Welk dier is zo wreed geweest?
Dus voor een niet-blanke is deze uitleg een volledig acceptabel verhaal.

Dan zegt u: ‘Maar die andere godsdiensten zijn ook niet misselijk.’
Dan zeg ik: ‘Helemaal juist. Maar niet zo erg als het monster’.

Dat deze uitleg voor de meeste, huidige, vredelievende christenen onacceptabel is, komt, omdat zij 
niet zien dat de christenheid steeds meer naar een tweedeling toegaat, namelijk in een categorie van
werkelijke gelovigen en in een categorie van zogeheten ‘naam-christenen’.
En over deze laatste categorie schetst de Bijbel een somber beeld.
U treft dat aan in 2 Timotheüs 3.
Ik lees u dat even voor.
‘Weet wel, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen: want de mensen zullen zelfzuchtig 
zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, 
onheilig, liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede, 
verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God, die met een schijn 
van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben. Houd ook dezen op een afstand.’

Let even op twee dingen: ten eerste – houd ook dezen op een afstand.
En twee – die met een schijn van godsvrucht de kracht ervan verloochend hebben.
Die opmerkingen maak je niet over iemand, die niet tot de christelijke godsdienst behoort.
Begrijp je?
Die opmerkingen worden gemaakt over ‘naam-christenen’ of ‘schijn-christenen’.
Als je dit leest, dan is die opsomming – onheilig, liefdeloos, onhandelbaar, enzovoorts, een juiste 
typering van het vierde dier.
Die opsomming is monsterachtig.

Dit is ook de reden, waarom het vierde dier ter dood gebracht wordt, en met vuur verbrand, terwijl 
de overige drie dieren nog een tijdje mogen blijven leven.
Waarom?
Omdat die schijn van godsvrucht van het vierde dier niet getolereerd kan worden.
Net doen of je God aanbidt, maar dat je dat in werkelijkheid niet doet.
Die houding moet gedood worden.
Vernietigd worden.

De overige godsdiensten mogen nog even blijven.
Niet voor altijd.
Nee, voor een tijd en wijle.
Wat gebeurt er met hen? 
Hun heerschappij, hun ‘rechtsmacht’ wordt hen ontnomen.
Wat wordt daarmee bedoeld: ‘hun heerschappij’?
Als je een beetje bekend bent met religie, weet je dat er dwingende regels opgelegd worden.
Op straffe van ex-communicatie.
Een systeem van geloof voert heerschappij.



Godsdienstige leiders zeggen tegen de mensen: ‘Zó moeten jullie geloven. Als jullie er anders over 
denken, zijn jullie ongelovigen en worden jullie buiten het systeem geplaatst.’
Soms leggen zij een heel volk hun wil op.
Als een soort dwingelandij.
Dat is heerschappij voeren over iemands geloof.
En die heerschappij wordt hen ontnomen.

De beschrijving van het doden van het vierde dier en het mogen blijven leven van de overige drie 
dieren, markeert het begin van de heerschappij van Christus in het duizendjarige rijk.
Waarom mogen die dieren dan blijven leven?
Zij mogen meemaken hoe de vredesvorst in volmaakte rechtvaardigheid gaat regeren.
Maar het systeem van het schijn-christendom moet vernietigd worden.

In Openbaring 13 spreekt de kop met de horens lasterlijke dingen.
En worden de heiligen door het dier verdrukt.
Dat beest uit Openbaring 13 is een wereldgodsdienst.
Het zal een combinatie worden van de vier grote godsdiensten.
Natuurlijk komt dat eraan.
Daar hoef je niet aan te twijfelen.
Nou, berg je dan maar...

Natuurlijk is dat beest de wereldgodsdienst.
Anders zou het beest de heiligen niet vervolgen.
Waarom zou je de heiligen nou vervolgen, als je geen wereldgodsdienst bent.
Het is in wezen heel erg simpel.
We spreken nu even over ‘het laatste der dagen’.
Het systeem zal aanbidding claimen.
Wie zich dan zullen verzetten, dat zijn de heiligen van de laatste dagen.
En die zullen dan ook gigantisch verdrukt worden.

Kijk, die vier geesten brengen die wereldgodsdiensten over de mensheid.
Nou, daar mag je helemaal niet bij mee wezen. 
Maar toch is er geen reden tot ongerustheid.
God voorzegt dit allemaal, om te laten zien, dat Hij alles in zijn macht heeft.
Hij zegt tegen ons: ‘Het gaat zus en het gaat zo… En er komt ook een einde aan.’
En waarom doet Hij deze voorzeggingen?
Om te laten zien, dat Hij alle macht heeft.
Als Hij het kan voorzeggen, dan betekent het ook dat Hij het hele proces in zijn hand heeft.

Toen Daniël dat gezicht zag, was hij ontsteld.
Ik kan mij dat goed voorstellen.
Het lijkt mij geen aangenaam gezicht, wat hij gezien heeft.
En dan ziet hij iets heel bijzonders.
En daar wil ik het ook nog even graag met u over hebben.

In het nachtgezicht ziet hij ook met de wolken des hemels iemand komen, zoals de NBG zegt: gelijk 
een mensenzoon.
Dat staat er in het Aramees iets anders.
Er staat niet: gelijk een ‘mensenzoon’, maar gelijk een ‘stervelings-zoon.’
Waarom is dat zo belangrijk?



Je leest in Openbaring 5 dat Johannes een Lam ziet, ‘als geslacht’.
Zwakker kan het niet.
Maar juist die zwakheid brengt Gods kracht naar voren.
Daniël zag geen mensen-zoon.
Maar een ‘stervelings-zoon.’
Met deze term wordt aangeduid hoe de Heer Jezus zijn werk zal volbrengen.
In zwakheid.
Maar in Gods kracht.
Een prachtig detail.

En er staat in de NBG-vertaling: ‘en hij begaf zich naar de Oude van Dagen.’
Dat staat er ook niet.
Er staat in het Aramees: ‘De Verplaatser van de Dagen’.
En dan zegt u misschien: ‘Wat is dat nou? De Verplaatser van de Dagen?’

Dit kunt u begrijpen, als u bepaalde uitdrukkingen in de Bijbel in uw herinnering haalt.
Op dit moment, zegt Paulus, leven we in ‘de dag van de mens’.
Aan het einde van die dag komt, volgens de vele Bijbelse profetieën: ‘de dag des Heren’.
En na die dag komt, volgens Petrus, ‘de dag van God’.
God is een Verplaatser van die ‘dagen’.
En geen ‘Oude van Dagen’.

En dan staat er van de stervelings-zoon: ‘zijn koningschap is onverderfelijk’.
Dat staat er niet.
Er staat: zijn koningschap is ‘onbeperkt’.
Dat betekent dat het alomvattend is.
Niet, dat er geen einde aan komt.
Want er komt wel degelijk een einde aan.
Namelijk, als Hij het koningschap zal overdragen aan zijn Vader.

Katwijk,  1995




