
“De Schepping” PROFETIE SEMINAR

DANIËL EN OPENBARING

God  openbaart 

de toekomst

Begrijpen wat er in de wereld gebeurt

DEEL 1

HOE GOD OMGAAT 

MET GOED EN KWAAD

Van harte welkom

SPELREGELS
1 Als het om de Bijbel gaat, is gebed een basis vereiste om dat boek te begrijpen. Voor de

boeken Daniël en Openbaring is dat nog veel meer waar. Dus beginnen en eindigen we

ieder seminar met gebed. Wij gaan er van uit dat als u niet godsdienstig bent, dit van ons

wilt aanvaarden.

2 Een Bijbel bij deze studie is erg handig, ook wanneer teksten op de muur verschijnen.

Als u een Bijbel hebt, breng hem steeds mee. Als u er geen heeft, liggen hier Bijbels te

leen.

3 Veel van wat er bestudeerd wordt staat op papier en wordt uitgedeeld, zodat u alles

kunt nalezen. U krijgt ook een vel papier met een schema en een tekening op de

achterkant. We hopen dat u dit iedere keer meebrengt, want dan kunt u in het schema

steeds woorden invullen om het schema compleet te maken.

4 Het is uw seminar. Wij willen graag dat u zo veel mogelijk alles begrijpt. Dus u bepaalt

het tempo. Zo snel er dingen verteld worden die u niet begrijpt of die te vlug gaan, rem

me af en kom met vragen en opmerkingen, zolang ze betrekking hebben op de studie van

vandaag.

5 In het tweede deel van de avond splitsen we de groep op in drie groepen. Een groep

voor mensen met geen of weinig kennis van profetie en de Bijbel. Een groep voor

gevorderden die wat dieper durven te gaan. En een halfweg groep. Daar kunt u aardig

wat vragen kwijt. 

6 Deze 6 seminars zijn een introductie. Later in het jaar willen we een stap verder en

dieper gaan.

7 U krijgt de boekjes Daniël en Openbaring van ons. Maar let op: het is een door mij

bewerkte vertaling. Wat de Bijbel letterlijk zegt wordt zo veel mogelijk in gewone

drukletters gedrukt en mijn verklaringen staan cursief gedrukt. 

8 Als u meerder seminars aanwezig bent, krijgt u van ons een erg mooi boek, dat ik

beschouw als één van de beste verklaringen van de Bijbelse profetie. Het boek is 101 jaar

oud, maar nog niet geëvenaard. 



DE PASSIE VAN GOD  (INLEIDING)

De Bijbel: OT met 39 boeken en NT met 27 boeken.

Het OT is vol van verwachting van de 1e komst van Jezus

Het NT vol van de 2de komst van Jezus

In beide gevallen het einde van zonde, oorlog en dood. 

In OT: Daniël vol profetie: de toekomst: einde

In NT: Openbaring ook profetie van de toekomst

Beide vertellen over het einde van alle ellende en de dood.

Beide vertellen van de passie van Jezus om dat einde te bereiken: een wereld zonder pijn,

verdriet en dood.

Vandaag een inleiding om u warm te maken voor meer

We willen eerst een fundament leggen waarop iedereen kan verder bouwen.

Definitie van profetie: Gods eigen verhaal via zijn PR mensen

Uitnodiging om te kijken naar de vervulling van al zijn beloften

Hij is een scheppende God en een levende God. Hij is aanwezig en laat dat weten. Hij is

een sprekende God. God kan niet niet-spreken. En als Hij niet meer gehoord wordt, heeft

Hij woordvoerders die voor en namens Hem spreken

Profetie maakt de Bijbel tot een uitermate betrouwbaar boek. Maar maak er geen eigen

uitleg van: zoek altijd in de Bijbel naar de goede uitleg ervan. Hou je aan de regels.

Dan wordt het gemakkelijker om in God te geloven en op Hem te vertrouwen

Wie profetie begrijpt kan gemakkelijker met Jezus de weg gaan naar zijn grandioze

toekomst. Het mag zekerheid geven aan het leven van alle dag.

Deze 6 studies moeten dan ook zin geven aan het leven van alle dag. Anders heeft het

geen zin.

Uiteraard is profetie in de Bijbel heel veel breder dan wat we in deze twee boeken

bestuderen. Maar we beperken ons een beetje.

Het zijn niet de gemakkelijkste boeken: vol symbolen 

Leren omgaan met symbolen en dus profetie taal: de structuur ontdekken

Dan wordt alles begrijpbaar. Het geeft kaders voor uitleg van de symbolen 

Rem af als het te vlug gaat; als u iets niet begrijpt

Straks gesprekken in groepen met verschillende mate van voorkennis.

Op weg naar een schema

Op het bovenste scherm mag u mijn presentatie volgen

Op het andere scherm ontwikkelen we het schema

Overzicht in het hoofd: de grote lijnen blijven duidelijk: geen verwarring

Het wordt de kapstok.

Wat er ook met u vanavond gebeurt, ik geef u eerst het schema en daarna zien we hoe

we er aan komen.

We gebruiken een eenvoudige tweedeling van goed en kwaad in de breedte.

Bij het goede hoort God, uiteraard, Vader, Zoon en Heilige Geest bedoel ik dan.

Bij het goede hoort het volk van God, de gemeente, de Bijbel, de waarheid, het evangelie

Bij het kwade hoort satan en alle machten en middelen die hij gebruikt voor zijn doel

Ten tweede brengen we een driedeling aan in de lengte; tijdsverdeling.

Het goede en het kwade volgen een tijdlijn. De verlossingsgeschiedenis. 

We gaan ontdekken dat er in de profetie van zowel Daniël als Openbaring een keerpunt is

rond het jaar A.D. 500 en een tweede keerpunt rond het jaar 1800.

We zetten dit schema op als theorie van het verlossingsplan. 

In 6 studies moet blijken of dit klopt. Voor een groot deel al vanavond.

Als eerste inleiding lezen we Genesis 3:15

“Vijandschap sticht ik tussen jou (de slang) en de vrouw, tussen jouw nageslacht en het

hare, zij verbrijzelt je kop, jij bijt hen in de hiel.”

Ziet u hier de twee partijen? De slang staat tegenover de vrouw. De slang laat zich

gebruiken om de vrouw te verleiden.

God zet ze tegenover elkaar met eeuwige vijandschap.

Maar dat woord mag nooit een negatief woord zijn. God en de vrouw staan aan de kant

van het goede. Zolang de vrouw, en haar hele nageslacht, zich aan God vast houden is

vijandschap nooit een bedreiging en nooit reden tot angst. En God garandeert het einde

van die vijandschap.

Is dit duidelijk?

Vijandschap zonder vijandigheid!

Let alleen op alles wat jouw relatie met God bedreigt. Houdt het buiten je leven door

altijd te bouwen aan die relatie met de Schepper.



Ook in Daniël en Openbaring mag de lezer zich nooit laten verleiden tot vijandigheid

tegenover medemensen en evenmin tot een gevoel van angst en onzekerheid.

Hoe beter je profetie begrijpt, hoe meer je ziet dat het de oorlog is van Jezus Christus.

Wie dicht bij Hem leeft, is niet bang: liefde bant de angst uit.

Daniël en Openbaring zijn in wezen het verhaal van de vijandschap, zoals God die beleeft

en allang heeft overwonnen. Het gaat over een zinderende finale, waarvan de uitkomst

helemaal en heel nauwkeurig vaststaat. 

God garandeert het einde van zonde, dood, ellende en alle reden tot tranen.

Het vertelt zijn passie en nodigt je uit deel van die passie te worden. Het draait dus om

jouw vrije en vrijwillige keuze. Het draait om een nauwe band met Jezus zonder wat dan

ook en wie dan ook er tussen. God wil jouw ideale Vader zijn en Jezus jouw ideale grote

Broer en de Heilige Geest jouw onbeperkte kracht.

Natuurlijk is er een tegenstander, die deze relatie kapot wil maken. So what?

Je hebt de beste bescherming. Je kunt naar vijandschap kijken en er over praten met een

volkomen gevoel van vrede.

Meestal bestuderen mensen de boeken Daniël en Openbaring vers voor vers. 

Dan volgen ze het ene visioen na het andere. Maar omdat een en ander wat moeilijk kan zijn,

vergeet men zo gauw het vorige en ziet men geen verbanden tussen de visioenen.

Hier kiezen we voor een andere aanpak: de ontwikkeling van het schema.

Dan moeten we soms even heen en weer tussen verschillende boeken, maar dat moet dan maar.

We gebruiken één hoofdstuk uit Openbaring als basis. Dat hoofdstuk 12 levert de basis voor het

schema. Daar staat het schema, zoals hier aangegeven.

Maar we doen er een paar seminars over om dit Madurodam van de profetie te begrijpen.

B PASSIE IN NOTENDOP

Ik ga een beroep doen op uw vermogen om bij het lezen van teksten uw gedachten in bedwang te

houden. Probeer niet gelijk alles te begrijpen wat er staat. Proef de woorden en zoek naar een

algemeen beeld dat in je opkomt. Kunt u er één boodschap uit halen?

Openbaring 12:1-5. 

1Er verscheen in de hemel een indrukwekkend teken: een vrouw, bekleed met de

zon, met de maan onder haar voeten en een krans van twaalf sterren op haar

hoofd. 2was zwanger en schreeuwde het uit in haar weeën en haar barensnood.

3verscheen een tweede teken in de hemel: een grote, vuurrode draak, met zeven

koppen en tien horens, en op elke kop een kroon. 4zijn staart sleepte hij een

derde van de sterren aan de hemel mee en smeet ze op de aarde. De draak ging

voor de vrouw staan die op het punt stond haar kind te baren, om het te

verslinden zodra ze bevallen was. 5toen ze het kind gebaard had – een zoon, die

alle volken met een ijzeren herdersstaf zal hoeden –, werd het dadelijk

weggevoerd naar God en zijn troon. 

Proef deze woorden. 

Er zijn twee tekens. Wat betekent dat? Gods Almacht

Teken 1: de vrouw wat zijn bekende gegevens voor u?

- Ze is in verwachting van een zoon 

- die alle volken zal hoeden met een ijzeren staf en 

- die plotseling wordt weggevoerd naar God en zijn troon. 

Psalm 2:9 De Messias

De vrouw is in verwachting van Jezus Christus en Hij wordt plotseling weggevoerd naar

God. Dat heet in de Bijbel: Hemelvaart.

De vrouw = de kerk: Jes. 54:5,6; Hos. 2:19,20; 2 Cor. 11:2; Op. 19:7-8

Gelijkenis van Jezus: de bruidegom gaat trouwen met zijn bruid (Matt.25:1-13, maagden)

Openbaring 19:6-10, de bruiloft van het Lam. 

Of de ontrouwe vrouw: Op. 17:1-5; Jer. 3:1,8; Ezech. 16:22-29

Of de woorden ‘versymboliseren’ 

echo’s van Bijbelse verhalen die model lijken te staan voor dit symbool. 

In Gen. 3:15 de slang en de vrouw; In Matt.2:13-16 de kindermoord. Model staan.

Eerste kind van Eva; kind van Sara: alle mensen die verwachten en ter wereld brnegen

Samen in de Gemeente van Jezus Christus. 

Nu kun je er wat mee in het dagelijks leven: 

jij mag altijd in verwachting zijn van Jezus en Hem ter wereld brengen.

Maar jij hoort dan altijd bij het collectief van verwachtende mensen: de Gemeente



In Danièl wordt dit volk een aantal keer het Sieraad of het Sieraadland (tsebi in

Hebreeuws) en het heer of heir van God (tsaba) genoemd.

De Gemeente is dan ook helemaal in Gods hand. Het is het Goddelijk wonder dat zij

bestaat en alle tegenstand kan overwinnen. Het is de speciale zorg van Jezus om haar te

beschermen. In Openbaring 1 is Hij de Hogepriester en de gemeente de kandelaar. Hij

onderhoudt de gemeente met grote zorg. Daarom is het een teken aan de hemel. Daar

kunnen mensen niet bij komen, tenzij ze door de Heilige Geest opgetild worden om er

deel van te zijn en de passie van Jezus te delen.

De Gemeente bevindt zich dan ook in de werkplaats van Gods genade, te midden van het

werk zijner handen. Hij werkt aan haar.

En altijd is er een vijand van God die probeert om Jezus van je af te pakken. Je moet dan

minder met Hem bezig zijn door gebed en Bijbel lezen en minder van Hem getuigen. 

Stel het je simpel voor als de poging om het kind Jezus van jou te roven.

We gaan dit symbool in een simpel schema zetten. Dat wordt de tweedeling van goed en

kwaad. We gaan steeds symbolen begrijpen die óf bij God en het goede horen, òf bij

satan en het kwade horen. 

Dat schema wordt regelmatig uitgebreid. 

Profetie stelt het goede en het kwade tegenover elkaar. 

Dat kunt u op twee manieren vertalen:

Of u leeft vanuit vijandschap en daarom altijd in angst

Of u leeft vanuit de passie voor God en dan heeft Jezus al het kwaad al overwonnen en

dan mag je zonder angst leven

Teken 2 is de draak.

Wat komt in jouw denken op?

Of lees vers 7-9. Het is satan, de duivel, de oude slang. 

C HET VERHAAL VAN DE DRAAK

In Openbaring 12:7-9 wordt verteld hoe de vijandschap begon. Het begon in de hemel,

daar waar God is.

“7Toen brak er oorlog uit in de hemel. Michaël en zijn engelen bonden de strijd

aan met de draak. De draak en zijn engelen boden tegenstand 8werden verslagen;

sindsdien is er voor hen in de hemel geen plaats meer. 9grote draak werd op de

aarde gegooid. Hij is de slang van weleer, die duivel of Satan wordt genoemd en

die de hele wereld misleidt. Samen met zijn engelen werd hij op de aarde gegooid.

Dit is een basis gegeven van de profetie. Alle strijd tussen goed en kwaad kan terug

gevoerd worden op deze oorspronkelijke oorlog. De draak is dus in wezen satan, die met

zijn vuile werk op aarde begon door een slang te laten praten. 

Wie was deze satan—draak, en wat deed hij in de hemel?

Er zijn verschillende teksten in de Bijbel die vertellen wat er met hem gebeurde.

Jesaja 14:12-15 leest:

“12O Morgenster, zoon van de dageraad, hoe diep ben je uit de hemel gevallen.

Overwinnaar van alle volken, hoe smadelijk lig je daar geveld. 13zei bij jezelf: Ik

stijg op naar de hemel, boven Gods sterren plaats ik mijn troon. Ik zetel op de

toppen van de Safon, de berg waar de goden bijeenkomen. 14stijg op tot boven

de wolken, ik evenaar de Allerhoogste. 15! Je daalt af in het dodenrijk, in de

allerdiepste put. "

Deze tekst moet even uitgelegd worden. De menselijke vorst en de drijvende vorst

Dan werden ze een soort ‘kop van de draak’. Drakerige keuzes 

In Jesaja 13 en 14 eerst de letterlijke koning van Babel en vanaf 12 de Morgenster 

Met Openbaring 12 en met Ezechiël 28 verbinden en in Ezechiël 28 over Tyrus

12'Mensenkind, hef over de koning van Tyrus een dodenklacht aan: “Dit zegt God, de HEER:

Eens was jij een toonbeeld van perfectie, vervuld van wijsheid en volmaakt van schoonheid.

13Je leefde in Eden, in de tuin van God, en je was bekleed met een keur van edelstenen:

met robijn, topaas en aquamarijn, met turkoois, onyx en jaspis, met saffier, granaat en

smaragd, gevat in gouden zettingen. Op de dag dat je geschapen werd lagen ze klaar. 14was

een cherub, je vleugels beschermend uitgespreid, je was door mij neergezet op de heilige

berg van God, waar je wandelde tussen vurige stenen. 15was onberispelijk in alles wat je

deed, vanaf de dag dat je was geschapen tot het moment dat het kwaad vat op je kreeg.

16Door al het handeldrijven raakte je verstrikt in onrecht en geweld, en je zondigde;

daarom, beschermende cherub, verbande ik je van de berg van God en verdreef ik je van je

plaats tussen de vurige stenen. 17schoonheid had je hoogmoedig gemaakt, je had je

wijsheid en luister verkwanseld. Daarom heb ik je op de aarde neergeworpen, als een

schouwspel voor andere koningen.



God werd geconfronteerd met de opstand van één van zijn naaste medewerkers, het

hoofd van de engelen, de vertrouwenspersoon van God. God vernietigt hem niet. God

behandelt zijn vijand met veel respect. God laat hem zijn kwade plannen uitvoeren tot

het voor het hele universum duidelijk is hoe kwaad dit kwaad is.  Pas dan komt satan ten

einde. 

Jezus, de Zoon van God wordt gelijk aan mensen

en gelijk aan de gevallen aartsengel: gelijke tegen gelijke! Zo gaat Hij de oorlog aan.

Hij toont hoe een aartsengel al Gods plannen kan uitvoeren zonder hoogmoedig te

worden. Dat is de verheerlijking in Johannes 17 en de onderwerping in 1 Kor. 15

De slang wordt de krokodil en wordt in het Hebreeuws Leviatan. 

In Job 40, 41; Psalm 104, 74; Jesaja 27 krijgt de Leviatan koppen en wordt gedood in de

zee

In Openbaring 7 koppen en 10 horens. In Op. 12 en 20 is het satan zelf

In Openbaring 17 zijn de koppen 7 letterlijke machtssystemen; wereldrijken, politieke

machten die in opdracht van satan tegen God, het volk van God en de waarheid van God

strijden. 

In vers 10 5 koppen gevallen; de zesde regeert dan; de zevende moet nog komen

Rome, Griekenland, Medo-Perzië, Babylon, Assyrië en Egypte. Dat zijn politieke machten,

overheersende machten die tegen Gods volk hebben gestreden. Hun verhaal staat in de

Bijbel. De draak is dus niet zo maar satan. Het is satan op de momenten dat hij machten

en middelen gebruikt om Gods kinderen van de Mensenzoon Jezus te beroven en zo de

verlossing af te pakken. 

In de uitleg mag je beginnen met tot 7 tellen. Maar de vorst van Tyrus is niet één van de

7. Toch is de vorst der duisternis ook daar aan het stoken. We gebruiken de basis 7 om

een zuivere uitleg te krijgen. Daarna mag je het vergeestelijken tot alle machten en

middelen die in ons leven aan het werk zijn om onze relatie met Jezus minder sterk te

maken, tot we geen zin meer hebben om Bijbel te lezen en te bidden. Dan wordt bidden

alleen maar: “Here, zegen deze spijze, amen”, zonder diepgang of gevoel.

Maar de draak is wel een wonderteken. God heeft het kwaad volkomen in zijn hand. Het

zit ook in de werkplaats van God. God haalt ons niet uit de strijd, maar helpt ons een

goede houding te vinden tegenover de vijanden van God. God werkt met de edelste

middelen. Dan mogen wij ons met Hem verbinden. Dan is vijandschap nooit iets engs, iets

om bang voor te worden. Jezus heeft het in zijn hand en heeft de duivel al overwonnen.

Als je een sterke relatie hebt met Hem, krijg je zijn volle bescherming. Hou alle draadjes

met Hem verbonden.

D MOZES EN ELIA HERKENNEN

Wat is een echo en wat een aanhaling? De klank uit de rest van de Bijbel. De taal van de

Bijbel voor de schildering van Gods werk in heden en toekomst.

Luisteren naar de echo, het bronverhaal. Dan proeven of het herinnering is of

verklarende gebeurtenis. 

Vooral Mozes en Elia: soms is het vaag, soms heel duidelijk.

Neem maar een voorbeeld uit Openbaring 12:6, 14

6  En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats heeft, door God

bereid, opdat zij daar 1260 dagen onderhouden zou worden. 

14  En aan de vrouw werden de twee vleugels van de grote arend gegeven om

naar de woestijn te vliegen, naar haar plaats, waar zij onderhouden wordt buiten

het gezicht van de slang, een tijd, twee tijden en een halve tijd.

Welke echo van woestijnen hoor je dan vaag of sterk? 

Volk Israël onder leiding van Mozes, 40 jaar lang. Gevoed, beschermd, geen slijtage

Elia was een profeet. Afgoderij, Baäl, Izebel, god van de vruchtbaarheid: regen/vuur

Elia bad om geen regen als evangelisatie: de levende God openbaren: kom terug bij Hem

Kurkdroog, letterlijk vanwege geestelijke droogte. Elia door God onderhouden. 

Showdown op de berg Karmel. God gaf vuur. Daarna regen en Elia liet de goddelozen

doden. Daarna Elia naar de woestijn om God te ontmoeten.

Droogte duurde 3½ jaar = 42 maanden = 1260 dagen = 1260 jaar.

Geestelijke droogte is de basis en leidt tot letterlijke droogte.

Daniël en Openbaring gebruiken die periode voor een hele periode van geestelijke

droogte in de wereld, maar dan een periode van 1260 jaar.

In de profetie staat vaak 1 dag voor 1 jaar. (Num. 14:34; Ez. 4:6)

1 jaar voor 360 jaar; 1 week voor 7 jaar.

Daarna mag je in de praktijk uitzoeken op dat principe klopt.

Het moet een duidelijke tijdsaanduiding zijn.

In Openbaring 12 gaat het over een periode NA de tijd van de apostelen.

9 teksten in Daniël en Openbaring met deze tijdsaanduiding. 

Wat er in die periode gebeurt komt steeds met elkaar overeen. 

Het gaat steeds over een macht, vooral een politieke macht, die door de draak wordt

aangedreven om te strijden tegen God, Gods volk en Gods waarheid. Antichrist!

Het gebeurt IN de kerk: Lees Matt. 24 mee.



De teksten

probeer ze niet in één keer te begrijpen. 

Straks bepalen we wanneer ze beginnen en eindigen: neem maar vast aan

van A.D. 538 tot 1798. Let nu alleen op de indruk die ze geven:

11:2 42 maanden de heidenen vertreden de voorhof

11:3 1260 dagen 2 getuigen profeteren met zak bekleed

12:6 1260 dagen de vrouw in de woestijn

12:14 3½ jaar de draak vervolgt de vrouw

13:5 42 maanden het zeebeest lastert God en vervolgt Gods volk

Dan.7:25 3½ jaar de elfde horen lastert God en vervolgt Gods volk

Dan.12:7 3½ jaar de tijd van het verbrijzelen van Gods volk

Dan.12:11 30 + 1260 = 1290 dagen tijd van verwoestende gruwel tegen dagelijks offer

Dan.12:12 30 + 1260 + 45 = 1335 dagen tot aan de blijheid van Gods volk

Zie je dat ze steeds over ongeveer hetzelfde praten? 

Maar waar hebben ze het nu eigenlijk over? 

er is een periode waarin de draak, dat is satan, door middel van een grote macht, strijdt

tegen de gemeente van Jezus Christus, maar zonder succes. 

De Gemeente is door Jezus in symbolische zin weggevoerd naar de symbolische woestijn,

zodat zij onzichtbaar is voor satan. De duivel kan haar niet overwinnen, omdat zij door

God beschermd en onderhouden wordt, totdat God haar weer uit haar stiekeme plek te

voorschijn haalt en midden in de wereld plaatst.

Waarom moet Jezus zijn gemeente verstoppen? 

Omdat het overal geestelijk kurkdroog is. Alles wordt droog als de Heilige Geest mensen

niet kan leiden en inspireren en gebruiken voor het verkondigen van het evangelie.

Johannes 16:5-15 maakt duidelijk dat de Heilige Geest de wereld overtuigt van zonde,

gerechtigheid en oordeel. Dat kan zolang er kinderen van God zijn die de Heilige Geest

ontvangen. Anders kan de Geest niet overtuigen en wordt het woestijndroog. 

En hier wordt vastgesteld dat er in de geschiedenis van de christelijke kerk een periode

van 1260 jaar zal zijn waarin het geestelijk woestijndroog zal zijn en in die periode zal God

zijn gemeente beschermen, zoals Hij dat 40 jaar met Israël deed en 3½ jaar met Elia deed.

We gaan aan de hand van Daniël 2  ontdekken, dat we deze periode van 1260 jaar

kunnen gebruiken om de geschiedenis van het evangelie in drie tijdseenheden te

verdelen. Dat wordt dan de periode voordat de symbolische vrouw in de symbolische

woestijn verborgen is; de periode van die woestijn; en de periode erna. 

E DE SLEUTEL IN DANIËL 2

Daniël 2 is de oervorm: verbluffend simpele structuur voor alle profetie. 

Nebu kreeg een droom. Straks lezen en begrijpen.

En je boekje staat de droom beschreven op de een na laatste bladzij.

Op je schemapapier zie je de droom uitgewerkt.

Het hoofd was van goud; de romp en armen waren van zilver;  de buik van koper; de

benen van ijzer. De voeten en tenen waren van ijzer met veel leem erin, dus van erg

broos ijzer. 

Daniël kon het uitleggen: 

4 wereldrijken: Babylon = gouden hoofd. 

Daarna 3 wereldrijken: komen en gaan. Slechts 4 rijken op aarde. Niets meer.

Medo-Perzië, Griekenland en het Romeinse Rijk van de keizers. 

De ijzeren benen, de voeten en de 10 tenen, Verdeeld Europa: 10 volken

Zie plaatje

Herulen, Vandalen, Germanen, Franken, Angel-Saksen, Oost-Goten en West-Goten, etc. 

Uit die volken is het huidige Europa ontstaan: Verdeelde Europa. 

Vereniging van Verdeelde Europa: Napoleon, vorstenhuizen, EU, euro

geen samenhangend geheel 

God vertelde dat 2600 jaar geleden aan Nebu en Daniël : nu de vervulling

Bewijs van Gods alwetendheid. Vanaf 600 voor Christus. Slechts 4 machten

Geen succes in eenheid.

bewijs van de Goddelijke inspiratie van de droom en van de Bijbel. 

Dit geeft profetie een uitermate sterke basis; volkomen betrouwbaar. We gaan nog wat

staaltjes zien van Goddelijke voorkennis van wat er gaat gebeuren.

Zo in drie groepen Daniël 2 en Openbaring 12 lezen en toepassen in schema

Dit nu plaatsen in schema

periode van 4 wereldrijken, 600 v. C. en er vóór, tot A.D. 500, Rome verdeeld

periode van veranderingen in de kerk: tot plusminus 1800 

periode vanaf 1800 tot nu

Steeds omwentelingen; keerpunten in de geschiedenis

1798: Napoleon stelde de kerk buiten werking 

Driedeling in de tijd naast de tweedeling

Dat staat ook in het kort in Openbaring 12 

Het woord woestijn als titel woord: schematisch overzicht.


