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Inleiding: een korte blik op het wereldtoneel

In de wereld van vandaag is er 
maar één echte grootmacht: de 
Verenigde Staten. Op dit moment 

kan geen enkel ander land, op welke 
manier dan ook, wereldwijd macht 
uitoefenen zoals Amerika. Maar 
Amerika kent vele uitdagingen om 
deze indrukwekkende en belangrijke 
status te behouden. Zal er een andere 
macht – een andere ware grootmacht 
– opkomen vanuit andere landen en 
de huidige wereldorde veranderen?

China heeft zich in de laatste drie 
decennia ontwikkeld tot een regi-
onale, Aziatische macht die haar 
invloed over de hele wereld uitbreidt. 
Het slokt olie en andere uiterst 
belangrijke rijkdommen uit het 
Midden-Oosten en Afrika op. Het is 
voor een groot deel van de wereld de 
belangrijkste industriële producent 
en het is bezig een marine te ontwik-
kelen met schepen die op den duur 
de Amerikaanse marine in de wate-
ren van de Indische Oceaan of de 
Perzische Golf zouden kunnen trot-

seren. Veel mensen vragen zich af of 
China als macht groot genoeg wordt 
om over de wereld te heersen.

Sinds de val van de Sovjet-Unie 
heeft Rusland een nieuwe plek moe-
ten vinden onder de landen. Het 
heeft niet langer de omvang of het 
bereik van de USSR, maar bezit wel 
enorme voorraden olie en natuurlijk 
gas. Met een groot militair en nucle-
air arsenaal is Rusland nog altijd een 
factor van belang in het wereldge-
beuren.

In een recente uitgave van inlich-
tingendienst Stratfor werd het poten-
tieel van Europa om tot grootmacht 
uit te groeien besproken: “Als we 
Europa als één geografisch geheel 
beschouwen, heeft Europa de groot-
ste economie ter wereld. Als Europa 
zou willen, zou het een militaire 
rivaal van de Verenigde Staten kun-
nen worden. Europa is een van de 
pijlers van het wereldwijde systeem, 
en wat er in Europa gebeurt, zal van 
invloed zijn op wereldorde” (Stratfor, 

januari 2013). Er zou veel moeten 
veranderen aan het huidige bestel in 
Europa, maar het potentieel om een 
vervanging van Amerika te worden, 
is aanwezig. Sommige mensen ken-
nen geen rol toe aan Bijbelprofetieën 
bij voorspellingen over de wereld-
economie of een machtsstatus. Dat 
is een vergissing. De Bijbel heeft wel 
degelijk iets te zeggen over het hui-
dige wereldtoneel en wat de toekomst 
in petto heeft. Openbaring en Daniël 
laten zien dat er in de toekomst een 
nieuw soort macht zal opkomen 
onder de landen, en iedereen zal zich 
erover verbazen. Voor een korte tijd 
zal deze macht het vermogen bezit-
ten om enkele grote problemen die 
een bedreiging vormen voor de rust 
en de stabiliteit, “op te lossen”. Maar 
na verloop van tijd zal het vriende-
lijke masker afgezet worden en zal 
duidelijk worden dat er een macht 
achter zit die erop gericht is om men-
sen onder diens heerschappij te bren-
gen. Uiteraard zal men dit dan niet 

op prijs stellen. Maar dan is men al 
in de val gelopen en is het te laat om 
er nog onderuit te komen.

Gelukkig heeft God geopenbaard 
dat die laatste en slechte grootmacht 
van de mensen slechts een korte 
tijd aan zal blijven en Jezus Christus 
dan zal terugkeren. Hij zal de laatste 
grootmacht vestigen: Zijn Koninkrijk 
op aarde. De apostel Petrus zei over 
die profetische toekomst van de 
aarde het volgende: “Als deze din-
gen dus allemaal vergaan, hoedanig 
behoort u dan te zijn in heilige 
levenswandel en in godsvrucht?” (2 
Petrus 3:11). Het doel van profetie is 
om ons een glimp van de toekomst 
te geven, een hoop op Gods beloften, 
en wel zó dat we vandaag nog dichter 
tot Hem zullen naderen. Lees snel 
verder om te begrijpen wat de Bijbel 
voorzegt over toekomstige gebeurte-
nissen die leiden naar Jezus Christus’ 
wederkomst. Maar gebruik dit inzicht 
om uzelf te motiveren om vandaag 
nog dichter tot God te komen. 
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De dromende koning en    
de slaaf

dat hem verteld was waar de droom 
over ging: “U, o koning, keek toe, en 
zie: een groot beeld. Dit beeld [een 
groot standbeeld] was hoog, de glans 
ervan uitzonderlijk. Het stond voor u. 
De aanblik ervan was schrikwekkend. 
Het hoofd van dit beeld was van goed 
goud, zijn borst en zijn armen waren 
van zilver, zijn buik en zijn dijen van 
brons, zijn benen van ijzer, zijn voeten 
gedeeltelijk van ijzer, gedeeltelijk van 
leem” (Daniël 2:31-33). Daniël legde 
Nebukadnezar uit dat zijn Babylonische 
rijk voorgesteld werd door het hoofd 
van goud (verzen 37-38). De zilveren, 
bronzen en ijzeren onderdelen van het 
standbeeld stonden voor drie grote rij-
ken die het machtige Babylonische rijk 
zouden opvolgen (verzen 39-40).

De droom van Nebukadnezar en de 
uitleg ervan door Daniël vonden plaats 
rond 600 v.C. Het beeld stond symbool 
voor de opeenvolging van grote rijken 
die eeuwenlang het politieke toneel in 
de regio zouden bepalen.

“Het zilveren rijk zou het Medo-
Perzische rijk zijn, dat begon met Kores 
de Grote, die Babylon in 539 veroverde 
(…) Dit zilveren rijk was gedurende 
zo’n twee eeuwen oppermachtig in het 
Nabije en Midden-Oosten” (Expositor’s, 
pagina 47).

“Het bronzen rijk was het Grieks-
Macedonische rijk dat door Alexander 
de Grote werd gesticht (…) Het bron-
zen koninkrijk hield ongeveer 260 of 
300 jaar stand voordat het verdron-
gen werd door het vierde koninkrijk” 
(ibid.).

“IJzer staat voor hardheid en 
onverschrokkenheid, en beschrijft 
het Romeinse rijk, dat zijn grootste 
omvang bereikte onder de regering van 
Trajanus” (ibid.). Trajanus regeerde als 
keizer van 98 tot 117 na Christus, en 
het Romeinse rijk zelf bleef nog vele 
eeuwen aan de macht.

“Vers 44 onthult dat het Romeinse 
rijk aan de macht zal zijn op het 
moment dat God Zijn Koninkrijk zal 
oprichten: “In de dagen van die konin-
gen zal de God van de hemel echter een 
Koninkrijk doen opkomen dat voor 
eeuwig niet te gronde zal gaan en waar-
van de heerschappij niet op een ander 
volk zal overgaan. Het zal al die andere 
koninkrijken verbrijzelen en teniet-
doen, maar zelf zal het voor eeuwig 

standhouden.”
Het Romeinse rijk is op dit 

moment niet aan de macht, dus 
hoe kan dat wel zo zijn op het 
moment van Christus’ weder-
komst? Na de ondergang ervan 
in 476 n.C. zijn er door de tijden 

heen verschillende fasen of herople-
vingen van het Romeinse rijk geweest, 
en de laatste fase zal aan de macht zijn 
wanneer Jezus terugkomt. Maar daar-
over later meer. 

De voeten en tenen bestonden deels 
uit ijzer en deels uit leem, zoals vers 41 
uitlegt. Vanwege deze vermenging van 
sterkte (ijzer) en zwakte (klei) kunnen 
we vermoeden dat de laatste fase van 
het Romeinse systeem deels sterk en 
deels zwak zal zijn. Maar waarom 10 
tenen? Waar staan zij symbool voor? Ze 
vertegenwoordigen 10 koningen – som-
mige ervan sterk, sommige ervan zwak 
– die deel uitmaken van de laatste fase 
van het Romeinse systeem. Een andere 
profetie die aan Daniël is geopenbaard 
samen met een gedeelte uit Openbaring 
helpt ons dit te begrijpen.

De dromende koning en de slaaf

Onder inspiratie van God legde Daniël 
de details van de droom uit aan 
Nebukadnezar, zonder dat hem verteld 
was waar de droom over ging.

Daniëls boek profeteerde gebeur-
tenissen die eeuwen geleden al 
zijn vervuld, maar ook grote 

gebeurtenissen die nog plaats moeten 
vinden. Het onthult een geschiedenis van 
die regio die van tevoren is geschreven, 
van Daniëls tijd af tot aan de wederkomst 
van Jezus Christus.

Onder de Joodse gevangenen uit Juda 
die in ballingschap gingen naar Babylon 
was een jongeman wiens Hebreeuwse 
naam Daniël was. Door de Babyloniërs 
werd hij echter Beltsazar genoemd 
(Daniël 1:1-7). Daniël leefde in de 
markante periode van de ondergang 
van de koninkrijken Juda én Babylon. 
Hij diende als een hoge functionaris 
van zowel de Babylonische regering als 
van die van zijn opvolger, het Medo-
Perzische rijk.

Aan het einde van Daniëls boek geeft 
God hem de volgende opdracht: “Maar 
u, Daniël, houd deze woorden geheim 
en verzegel dit boek tot de tijd van het 
einde. Velen zullen het onderzoeken en 
de kennis zal toenemen” (Daniël 12:4). 
Dit duidt erop dat bepaalde grote pro-
fetieën die voordien nog onbegrijpelijk 
waren, begrepen zullen worden wan-
neer het einde nadert.

Daniëls profetieën over de 
komende grootmacht

Eén opzienbarende profetie die door 

Daniël is opgeschreven, is zijn inter-
pretatie van Nebukadnezars droom in 
hoofdstuk 2. In het tweede jaar van zijn 
regering had de Babylonische koning 
een verontrustende droom die door 
geen van zijn adviseurs kon worden 
uitgelegd. In de Babylonische cultuur 
werd een aanzienlijke waarde gehecht 
aan dromen, en Nebukadnezar was 
ervan overtuigd dat deze droom van 
grote betekenis was (Daniël 2:1-3). En 
hij blijkt gelijk te hebben: het was een 
visioen over de toekomst en deze werd 
door God Zelf aan Nebukadnezar gege-
ven.

Zijn droom bevat een overzicht 
van Gods plan vanaf dat moment tot 
aan het moment dat Jezus Christus 
terugkeert. In deze droom worden 
een opeenvolging en een beschrijving 
gegeven van wereldgrootmachten die 
zouden heersen over de landen rondom 
Israël totdat Jezus Zijn Koninkrijk 
zou vestigen (The Expositor’s Bible 
Commentary, pagina’s 39, 46). Als we 
hiernaar kijken vanuit de tijd waarin 
wij leven, is er al veel van dat visioen 
in vervulling gegaan, waarmee dus 
ook de geldigheid is bewezen van de 
voorspellingen van gebeurtenissen die 
nog steeds moeten plaatsvinden voor-
dat Jezus terugkeert. Onder inspiratie 
van God legde Daniël de details van de 
droom uit aan Nebukadnezar, zonder 
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Een volgende droom voegt 
belangrijke details toe

Aanvullende aspecten van deze 
opeenvolging van wereldomvattende 
rijken werden in een latere droom aan  
Daniël onthuld. Ditmaal werden de 
vier rijken voorgesteld als vier dieren: 
een leeuw (het Babylonische rijk), een 
beer (het Medo-Perzische rijk), een 
luipaard (het Grieks-Macedonische 
rijk) en een vierde dier waarvan 
gezegd wordt dat het “gruwelijk” was 
en verschilde van al de koninkrijken 
die ervoor waren geweest (Daniël 7:1-
7).

“Daarna keek ik toe in de nachtvi-
sioenen, en zie, het vierde dier was 
schrikwekkend, gruwelijk, en uitzon-
derlijk sterk. Het had grote ijzeren 
tanden [hetgeen overeenkomt met de 
ijzeren benen uit Daniël 2]. Het at en 

verbrijzelde, en de rest vertrapte het 
met zijn poten. Het verschilde van al 
de dieren die ervóór geweest waren. 
En het had tien horens.” Dit beest 
staat symbool voor de grote macht 
van Rome, dat ieder die in opstand 
kwam, onderdrukte.

Merk op dat het 10 horens heeft. In 
Bijbelse literatuur kan een horen sym-
bool staan voor een koning of een lei-
der. De 10 horens van Openbaring 13 
komen overeen met de 10 horens van 
deze profetie, en ze staan voor herop-
levingen van het Romeinse rijk door 
de tijd heen tot aan de wederkomst 
van Jezus Christus.

Openbaring 17 helpt ons ook 
inzicht te krijgen in deze eindtijd-
macht. In dit hoofdstuk wordt deze 
eindtijdmacht wederom omschreven 
als een beest. In deze beschrijving 

wordt glashelder gezegd dat deze 
bestaat uit 10 “koningen” – die in 
moderne tijden ook zouden kunnen 
staan voor presidenten of premiers. 
Deze leiders samen ontvangen “één 
uur koninklijke macht” samen met de 
leider van deze eindtijdgrootmacht, 
een individu waarnaar de Bijbel refe-
reert als “het beest” (Openbaring 
17:12-13). Deze laatste heropleving 
van het Romeinse rijk voert oorlog 
met Christus wanneer Hij terugkomt 
(Openbaring 17:14).

Dit alles komt overeen met Daniël 
2:44, dat er duidelijk op wijst dat de 
tweede komst van Christus zal plaats-
vinden in een tijd waarin nog steeds 
overblijfsels van het vierde beest of 
koninkrijk (het Romeinse rijk) aanwe-
zig zijn: “In de dagen van die konin-
gen zal de God van de hemel echter 

een Koninkrijk doen opkomen dat 
voor eeuwig niet te gronde zal gaan 
en waarvan de heerschappij niet op 
een ander volk zal overgaan. Het zal 
al die andere koninkrijken verbrijze-
len en tenietdoen, maar zelf zal het 
voor eeuwig standhouden” (Daniël 
2:44).

Het grootste deel van deze profeti-
sche gebeurtenissen, die tot in detail 
zijn uitgewerkt in deze twee dromen, 
is al in vervulling gegaan. Hun gede-
tailleerde vervulling bevestigt de god-
delijke inspiratie van de Bijbel. De 
waarschijnlijkheid dat enig persoon 
dit zelf had kunnen voorspellen, tart 
elke geloofwaardigheid. “Maar er is 
een God in de hemel Die verborgen-
heden openbaart. Hij heeft koning 
Nebukadnezar laten weten wat er in 
later tijd gebeuren zal” (Daniël 2:28).

De eerste grootmacht
Niet lang na de zondvloed ver-

deelde God de aarde onder de 
families van Noach (Genesis 10:32). 
Tijdens hun tocht vanuit het oosten 
kwamen ze aan in het land Sinear. 
In Sinear voerde Nimrod, een 
grote machthebber en strijder, een 
opstand aan tegen Gods opdracht 
aan de afstammelingen van Noach 
om de aarde opnieuw te koloni-
seren. Hij wist dat het voor hem 
onmogelijk zou zijn om te heersen 
over de families van de aarde als 
ze overal verspreid zouden zijn. En 
dus zette hij hen ertoe aan om een 
toren te bouwen om te voorkomen 
dat ze niet overal verspreid zouden 
worden (Genesis 11:4). Maar God 
greep in en verstrooide de talen van 
de mensen, waardoor ze gedwongen 

waren om zich over de aarde te ver-
spreiden.

Toen de families van Noach zich in 
hun landen vestigden, ontwikkelden 
zich na verloop van tijd volksstaten. 
God is de Schepper van families, 
stammen en volkeren. Het is Gods 
verlangen van oudsher dat deze 
volksstaten leven volgens Zijn wet-
ten. De regering van een volksstaat 
dient het volk van de betreffende 
staat te dienen. Net zoals een liefheb-
bende vader zorgt voor de behoeften 
van zijn gezin, zo zou ook een volks-
staat moeten voorzien in de behoef-
ten van alle daartoe behorende 
families. God gaf aan de families van 
Noach een erfdeel op de aarde. Dat 
erfdeel of land werd aan de mensen 
gegeven om het te onderhouden. 

Ze mochten het hebben en houden. 
Op deze wijze diende de volksstaat 
de soevereiniteit over het land en 
het volk te bewaren. Soevereiniteit 
betekent dat landen het recht hebben 
op hun eigen land en over hun eigen 
volk mogen regeren. Sommige volks-
staten ontwikkelden zich zodanig 
dat het individu de vrijheid kreeg 
om te groeien en voorspoedig te zijn. 
Andere volksstaten ontwikkelden 
zich in een meer dictatoriale richting 
en onderdrukten hun eigen volk. De 
geschiedenisannalen zijn de stille 
getuigen van de successen en misluk-
kingen van de volksstaten.

Veel dictators van volksstaten 
verwierven voldoende macht, mid-
delen en controle over hun volk om 
andere volksstaten te veroveren. 
Gedacht kan worden aan namen 
als Alexander de Grote en Dzjengis 

Khan. De onderworpen landen wer-
den rijken genoemd omdat ze onder 
leiding van één heerser stonden. 
Maar rijken werden gebouwd als 
gevolg van de verovering van volks-
staten.

In veel opzichten is de Bijbel een 
historisch verslag van een opeen-
volging van grootmachten die zijn 
gekomen en zijn gegaan. Vele ervan 
waren in hun eigen tijd sterk, maar 
drukten geen blijvende stempel op 
de wereld. Andere daarentegen ver-
anderden de loop van de geschiede-
nis millennialang. Het boek Daniël 
bevat een profetie die zowel een 
historisch als een toekomstig belang 
heeft. In die profetie onthult God een 
opeenvolging van grootmachten die 
de wereld hebben beïnvloed en nog 
zullen beïnvloeden nu we de tijd van 
Jezus Christus’ wederkomst naderen.

De  dromende koning en de slaaf



De laatste grootmacht De dromende koning en de slaaf

Het grote standbeeld in   
Nebukadnezars droom

Goud - het hoofd
Dit onderdeel stond sym-
bool voor het Babylonische 
rijk, waar Nebukadnezar 
koning van was.

Zilver - de borst en de armen
De zilveren borst met de twee armen duidden het rijk van de 
Meden en de Perzen aan, dat Babylon veroverde en verdrong. 

Brons - de buik en de dijbenen
Dit onderdeel stond voor het Grieks-Macedonische rijk van 
Alexander de Grote, dat Perzië verzwolg.

IJzer - de benen
De twee benen van ijzer stonden voor het Romeinse rijk. Na 
Alexanders dood bleef zijn Hellenistische rijk voortbestaan in 
een verdeelde vorm totdat de twee delen door Rome werden 
ingenomen. De twee benen duiden ogenschijnlijk op de oost-west 
scheiding die kenmerkend was voor het latere Romeinse rijk.

Het grote standbeeld dat God aan Nebukadnezar openbaarde in een 
droom werd door de profeet Daniël uitgelegd. Elk onderdeel ervan staat 
voor een grootmacht met wereldwijde invloed. Elk opvolgend metaal is 
minder waardevol, maar elk opvolgend metaal is ook sterker, zoals ook elk 
rijk sterker was dan het voorgaande.

IJzer en klei - de voeten en de tenen
De voeten en de tenen aan het uiteinde van de benen zijn een 
mengsel van ijzer en klei – een breekbare en onstabiele mix 
omdat het niet goed met elkaar vermengt. Deze staan voor 
de laatste fase van het Romeinse rijk, dat zal bestaan uit tien 
koningen, waarvan sommige sterk en andere zwak zullen zijn.

©Bruce Long, gebruik exclusief aan Verenigde Kerk van God toegestaan



 1110 Bijbelonderwijs van Beyond Today television/Verenigde Kerk van God

In Daniël 10 en 11 staat nog een pro-
fetie die op de eindtijd slaat. Deze 
profetie is belangrijk omdat daarin 

het politieke klimaat en de spanningen 
in het Midden-Oosten voorafgaand aan 
zowel de eerste als de tweede komst van 
Jezus Christus als de Messias geschetst 
worden. In beide gevallen bevindt 
Jeruzalem zich in het middelpunt van 
de politieke conflicten van die tijd.

Dit is een voorspelling van poli-
tieke intriges tussen twee machten 
die de “koning van het noorden” en 
de “koning van het zuiden” worden 
genoemd. De namen zijn verwijzingen 
naar hun geografische locatie bezien 
vanuit het land Juda. Vergeet niet dat 
Daniël een prins uit Jeruzalem was 
en Gods volk Israël het middelpunt 
vormt van de profetieën. Dus de twee 
machten kwamen historisch gezien uit 
de gebieden die ten noorden en ten 

zuiden van Jeruzalem liggen, en dat zal 
ook in de toekomst zo zijn. Het wil niet 
noodzakelijkerwijs zeggen dat ze uit het 
uiterste zuiden of het uiterste noorden 
komen.

De profetie werd aan Daniël gegeven 
in het derde jaar van koning Kores van 
Perzië (Daniël 10:1). Een “man” (vers 
5), ongetwijfeld een engel (vergelijk 
Daniël 9:21), kwam naar Daniël om 
hem te vertellen wat “in later tijd” zou 
gebeuren (Daniël 10:14). De profetie 
die volgt is de meest gedetailleerde 
in de hele Bijbel. Het derde jaar van 
Kores was meer dan 500 jaar vóór de 
geboorte van Christus. Toch voorspelt 
deze profetie gebeurtenissen die zich 
vrijwel direct voordeden en zullen blij-
ven voordoen tot aan de wederkomst 
van Christus. Sommige elementen van 
wat volgt, zijn ingewikkeld en vereisen 
nauwkeurige aandacht. Maar een ver-

gelijking tussen de profetische woorden 
en het historische verslag biedt inzicht.

Langdurige politieke intrige
Daniël 11:1-35 bevat een verslag, jaren 

van tevoren geschreven, van het conflict 
tussen de koning van het zuiden en de 
koning van het noorden. In de wereld-
geschiedenis wordt vaak naar de koning 
van het zuiden verwezen als Ptolemaeus 
(Ptolemaeus I Soter). De dynastie der 
Ptolemaeën regeerde vanuit Alexandrië 
in Egypte. De koning van het noorden 
regeerde vanuit Antiochië in Syrië onder 
de naam Seleucus of Antiochus. 

Laten we met deze gegevens in ons 
achterhoofd eens kijken naar enkele 
details van de profetie. Meer informa-
tie over de historische vervulling van 
een groot deel van deze profetie kunt u 
vinden in bronnen als The Expositor’s 

Bible Commentary (waaruit we hierna 
zullen citeren) of in andere betrouwbare 
naslagwerken. Ditmaal zullen we niet 
het gehele schriftgedeelte citeren, maar 
raden we u aan dat u in uw eigen Bijbel 
de genoemde verzen leest.

Daniël 11:2: Met “nog drie koningen” 
worden bedoeld Cambyses, de oud-
ste zoon van Kores; pseudo-Smerdis, 
een oplichter die zichzelf voordeed als 
Kores’ jongere zoon, die in het geheim 
vermoord was; en Darius de Pers. “De 
Perzische koning die Griekenland was 
binnengevallen (…) was Xerxes [in 
de Bijbel Ahasveros genoemd], die 
regeerde van 485-464 voor Christus” 
(Expositor’s, pagina 128).

Verzen 3-4: “Vers 3 laat ons ken-
nismaken met (…) de opkomst van 
Alexander de Grote” (ibid.). Het taal-
gebruik in vers 4 “wijst er duidelijk op 

De “koning van het noorden” vs. de “koning van het zuiden”

De Aya Sophia-basiliek in Istanbul was oorspronkelijk een christelijke kathedraal, 
maar werd later door moslims veroverd en veranderd in een moskee.

Dualiteit in Bijbelse profetie
Veel profetieën in de Bijbel zijn 

tweeledig. In dergelijke gevallen 
spreekt een profeet onder inspiratie 
van God en volgt er een eerste ver-
vulling van de profetie. Daarna, vaak 
aan het einde der tijden vlak voor de 
wederkomst van Christus, volgt een 
laatste, ultieme vervulling.

Een uitstekend voorbeeld van dua-
liteit komen we tegen in een voor-
spelling die Joël doet over de Heilige 
Geest (Joël 2:28-3:2). God inspireerde 
de apostel Petrus om deze passage te 
citeren om daarmee de gebeurtenis-
sen op de Pinksterdag, toen God de 
Kerk na Jezus’ opstanding stichtte 
(Handelingen 2:14-21), te beschrijven. 
Wonderbaarlijke manifestaties van 
Gods macht door de Heilige Geest 
vonden toen inderdaad plaats (verzen 
1-12). Maar deze betroffen slechts de 

eerste vervulling van Joëls profetie. De 
ultieme vervulling zal plaatsvinden 
in de eindtijd en zal onder andere het 
bijeen verzamelen van de naties in 
het dal van Josafat voor Gods oordeel 
betreffen. Dit gebeurde niet op die 
Pinksterdag. We zien dus dat profe-
tieën tweeledig kunnen zijn.

Op gelijke wijze inspireerde God 
veel andere profetieën met een even-
eens tweeledige betekenis. Ze dienden 
als waarschuwing voor de Israëlieten 
in die tijd, en als waarschuwing voor 
de hedendaagse afstammelingen 
van hetzelfde volk. De inwoners van 
Groot-Brittannië, de Verenigde Staten, 
Canada, Australië en Nieuw-Zeeland 
en de landen van Noordwest-Europa, 
om welke mensen het hier gaat, zou-
den er goed aan doen om acht te slaan 
op deze waarschuwingen.

De “koning van het         
noorden” vs. de “koning van 
het zuiden”
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dat deze machtige veroveraar een naar 
verhouding korte regeerperiode zou 
hebben (…) In zeven of acht jaar vol-
tooide hij de in militair opzicht meest 
magnifieke verovering in de menselijke 
geschiedenis. Maar hij leefde daarna nog 
slechts vier jaar; en (…) stierf als gevolg 
van een koorts in 323 (…)” (ibid.).

Alexanders rijk werd opgedeeld 
“in vier kleinere en zwakkere rijken” 
(Expositor’s, pagina 129). Alexanders 
minderjarige zoon was in 310 vermoord 
en Alexanders halfbroer was in 317 
vermoord. “Zodoende waren er geen 
afstammelingen of bloedverwanten 
meer om Alexander zelf op te volgen” 
(ibid.). Zijn koninkrijk werd dus niet 
verdeeld onder zijn nakomelingen (vers 
4).

Alexanders generaals voerden oorlog 
om de macht over zijn rijk. In de daar-
opvolgende strijd en oorlogen om heer-
schappij verloren zij allemaal op vier 
na het leven, die de leiders van de vier 
delen van zijn rijk werden. Deze vier 
waren Cassander, die in Griekenland 
en het Westen regeerde, Lysimachus 
in Thracië en Klein-Azië, Ptolemaeus 
in Egypte en Seleucus in Syrië. Twee 
van deze vier – namelijk Ptolemaeus 
en Seleucus – breidden hun macht en 
territorium uit. Zij werden de koningen 
van Egypte respectievelijk Syrië. 

De intriges die volgen, hebben met 
deze twee te maken. Naar hen wordt 
verwezen als de koning van het zuiden 
(Ptolemaeus) en de koning van het 
noorden (Seleucus) vanwege hun loca-
tie vanuit Jeruzalem gezien.

Vers 5: ““De koning van het zui-
den moet Ptolemaeus I zijn geweest” 
(Expositor’s, pagina 130). De Bijbelse 
uitdrukking “een van zijn vorsten” 
verwijst naar Seleucus. Hij had oor-
spronkelijk onder Ptolemaeus gediend. 
In het conflict na Alexanders dood had 

Seleucus de uiteindelijke heerschap-
pij over Syrië verkregen en werd hij 
koning van het noorden. Seleucus 
vergaarde uiteindelijk meer macht 
dan Ptolemaeus. De dynastie van de 
Seleucische lijn zou blijven bestaan tot 
64 voor Christus.

De Oorlog van Laodice
Vers 6: Tussen de koning van het 

zuiden en de koning van het noorden 
bestond een constante spanning en 
vijandschap. Ptolemaeus I stierf in 285 
voor Christus. In 252 trachtten de twee 
rijken een verdrag te sluiten, waarbij 
Berenice, de dochter van Ptolemaeus 
II zou trouwen met Antiochus II, de 
koning van het noorden. Laodice, de 
eerste vrouw van Antiochus II, was 
woedend omdat hij van haar scheidde. 
Uit wraak zette ze een complot op van-
uit de plaats waarnaar ze was verban-
nen. Ze zorgde ervoor dat Berenice en 
haar minderjarige zoon vermoord wer-
den. “Niet lang daarna was de koning 
[Antiochus II] zelf vergiftigd (…)” 
(ibid.).

Laodice riep zichzelf uit tot konin-
gin aangezien haar zoon Seleucus II 
te jong was om te regeren. De profetie 
“zíj [Berenice] zal overgeleverd wor-
den” verwijst naar de coup die Laodice 
pleegde om de executie van Berenice te 
bewerkstelligen.

Sommige edelen die Berenice hadden 
ondersteund als koningin werden even-
eens afgezet.

Verzen 7-9: Vergelding bleef niet uit. 
Een serie militaire acties, die bekend 
kwam te staan als de Oorlog van 
Laodice, was het resultaat. Ptolemaeus II 
stierf spoedig nadat Laodice zijn dochter 
Berenice had omgebracht. Ptolemaeus 
III trachtte de dood van zijn zuster te 
wreken. Hij viel de koning van het noor-
den aan en veroverde de Syrische hoofd-

De “koning van het noorden” vs. de “koning van het zuiden”

stad Antiochië. Vers 8 beschrijft de 
herovering door Ptolemaeus van “lange 
tijd geleden verloren gegane afgoden en 
afgodsbeelden” (Expositor’s, pagina 131) 
die door Cambyses in 524 voor Christus 
uit Egypte waren gestolen.

In 240 werd vrede gesloten tussen 
Ptolemeaus III en Seleucus II, en de 
vijandigheden bleven uit tot 221, toen 
Ptolemaeus III stierf.

Verzen 10-12: De zonen van Seleucus 
II vielen de koning van het zuiden aan 
nadat hun vader was gestorven. Een 
van deze zonen, Seleucus III, regeerde 
slechts drie jaar. Zijn militaire activiteit 
stelde naar verhouding weinig voor. Hij 
stierf door vergiftiging. 

Een andere zoon, Antiochus III (de 
Grote), zou wél “overspoelen, door-
kruisen en terugkomen”. Hij veroverde 
Judea.

Ptolemaeus IV, de koning van het 
zuiden, nam wraak (vers 11) en versloeg 
het grotere leger van Seleucus III in de 
Slag bij Raphia. Na zijn overwinning 
leefde Ptolemaeus een totaal bandeloos 
leven en slachtte hij tienduizenden 
Joden af in Egypte (vers 12). Door dit 
alles verzwakte hij zijn koninkrijk.

Verzen 13-16: De frase “na verloop 
van tijd” verwijst naar een incident toen 
Antiochus III 14 jaar na zijn nederlaag 
tegenover Ptolemaeus V kwam te staan, 
toen nog een jonge jongen. (Ptolemaeus 
IV was in 203 gestorven.) De Egyptische 

provincies waren nog volop in beroering 
vanwege de verachtelijke heerschap-
pij van Ptolemaeus IV. Veel mensen 
– onder wie de Joden die sympathiek 
stonden tegenover de koning van het 
noorden – sloten zich aan bij Antiochus 
tegen de koning van het zuiden. De 
opstand werd uiteindelijk neergeslagen 
door de Egyptische generaal Scopus 
(vers 14).

Scopus versloeg ook het leger van 
Antiochus in de winter van 201-200. 
De koning van het noorden reageerde 
hierop met een nieuwe inval. Hij ver-
overde de stad Sidon (“een versterkte 
stad”), waar Scopus zich overgaf (vers 
15). Antiochus verkreeg de volledige 
controle over het Heilige Land, het “sie-
raadland” (vers 16).

Vers 17: De Willibrordvertaling geeft 
dit vers als volgt weer: “Zijn streven [dat 

wil zeggen, van de koning 
van het noorden] is erop 
gericht het hele rijk van 
de koning van het zuiden 
in zijn macht te krijgen. 
Ten behoeve daarvan 
zal hij een vredesverdrag 
met hem sluiten en hem 
een vrouw geven om 
zo zijn rijk te gronde te 
richten. Maar hij zal niet 

in zijn opzet slagen en zijn plan mis-
lukt.” Nadat hij Scopus had verslagen, 
wilde Antiochus zelf de macht over 
Egypte verkrijgen. Hij gaf zijn dochter, 
Cleopatra, aan Ptolemaeus V tot vrouw. 
Antiochus dacht dat zij zou handelen 
ten gunste van haar vader en de belan-
gen van haar man zou schenden. Maar 
zij dwarsboomde zijn plannen door de 
kant van Ptolemaeus te kiezen.

Verzen 18-19: Uit frustratie viel 
Antiochus eilanden en steden in het 
gebied rond de Egeïsche Zee aan. Hij 
verleende ook asiel aan Rome’s vijand 

Antiochus IV ontwijdde vervolgens de tempel 
door een offer aan de Griekse oppergod Zeus 
te brengen. Deze wandaad was een voorloper 
van een vergelijkbare gebeurtenis waarvan 
Jezus Christus heeft aangekondigd dat deze in 
de laatste dagen zal plaatsvinden.
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Hannibal van Carthago, die hem hielp 
om Griekenland binnen te vallen. Rome 
reageerde hierop door Antiochus aan 
te vallen en zijn legers te verslaan. De 
Romeinen ontnamen hem veel van zijn 
territorium en namen verscheidene 
gijzelaars mee naar Rome, onder wie 
Antiochus’ zoon. Rome legde hem een 
zware oorlogsschatting op (vers 18). 

Te schande gemaakt keerde Antiochus 
terug naar zijn vesting, Antiochië. 
Omdat hij niet in staat was om de zware 
belastingen te betalen die hem door de 
Romeinen waren opgelegd, probeerde 
hij een heidense tempel te plunderen. 
Zijn actie bracht de lokale bevolking zó 
tot woede, dat zij hem doodden en hem 
op die manier tot een roemloos einde 
brachten (vers 19).

Vers 20: Weliswaar behoren de beide 
apocriefe boeken 1 en 2 Makkabeeën 
niet tot de Schrift, maar volgens 2 
Makkabeeën 3:7-40 was Antiochus’ 
andere zoon, Seleucus IV, evenmin 
in staat om de belastingen te betalen. 
Seleucus stuurde een Jood, Heliodorus, 
om de tempel in Jeruzalem te beroven. 
Heliodorus ging naar de heilige stad, 
maar wist niets buit te maken. Seleucus 
werd later door Heliodorus vergiftigd, 
waardoor hij stierf, “maar niet door 
toorn en niet door oorlog”.

Antiochus Epifanes
Daniël 11:21-35: Deze verzen spre-

ken over de beruchte Antiochus IV (ook 
wel bekend als Epifanes), de broer van 
Seleucus IV, die eerder al als gijzelaar 
mee naar Rome was genomen. Hij was 
een “tirannieke onderdrukker die alles 
in het werk stelde om de Joodse religie 
totaal te vernietigen” (Expositor’s, pagina 
136). Antiochus nam wetten aan die 
de uitoefening van de Joodse religie 
verbood op straffe des doods. Hij was 
een ongelooflijk wrede man. Op zijn 

bevel werd “een bejaarde schriftgeleerde, 
Eleazar, zó gegeseld dat hij stierf, omdat 
hij had geweigerd varkensvlees te eten. 
Een moeder en haar zeven kinderen 
werden na elkaar afgeslacht in het bijzijn 
van de gouverneur omdat zij weiger-
den te knielen voor een beeld. Twee 
moeders die hun pasgeboren zoons 
hadden besneden, werden door de stad 
gereden en voorover van de stadsmuur 
geworpen” (Charles Pfeiffer, Between the 
Testaments, 1974, pagina’s 81-82).

Vers 31: Dit verwijst naar de gedenk-
waardige gebeurtenissen van 16 decem-
ber in 168 v.C. toen een krankzinnige 
Antiochus Jeruzalem binnenviel en 
80.000 mannen, vrouwen en kinde-
ren doodde (2 Makkabeeën 5:11-14). 
Vervolgens ontwijdde hij de tempel 
door een offer aan de Griekse oppergod 
Zeus te brengen. Deze wandaad was 
een voorloper van een vergelijkbare 
gebeurtenis waarvan Jezus Christus 
heeft aangekondigd dat deze in de laat-
ste dagen zal plaatsvinden (Mattheüs 
24:15).

Verzen 32-35: Aan de ene kant lijken 
deze verzen de onbedwingbare wil en 
moed van de Makkabeeën, een familie 
van priesters die weerstand boden aan 
Antiochus en zijn opvolgers, te beschrij-
ven. De opstand door de Makkabeeën 
tegen de Syrische koning werd ont-
ketend toen “Mattathias, de leidende 
priester in de stad Modi’ien (…), de 
beambte van Antiochus had gedood die 
gekomen was om de nieuwe wet met 
betrekking tot afgoderij op te leggen, en 
hij een guerrillagroep vormde die naar 
de heuvels vluchtte” (Expositor’s, pagina 
141).

Mattathias werd hierin gesteund door 
zijn vijf zonen, van wie de bekendste 
Juda of Judas is, maar die als bijnaam 
Maqqaba (Aramees voor hamer, waar-
van de naam Makkabeeën is afgeleid) 

had. Veel van deze patriotten lieten 
het leven in dit streven, maar door 
hun onverschrokkenheid werden de 
Syrische legers uiteindelijk uit het land 
verdreven.

Aan de andere kant zouden deze 
verzen ook kunnen verwijzen naar de 
nieuwtestamentische Kerk, vanwege alle 
verwijzingen naar machtige werken, 
vervolging en afvalligheid.

Van historische vervulling naar 
toekomstige vervulling

Vanaf dit punt krijgt Daniëls profetie 
een andere toonzetting en verwijst expli-
ciet naar “de tijd van het einde” aan het 
einde van vers 35. Expositor’s zegt het 
volgende: “Met de beëindiging van de 
voorgaande perikoop [Bijbelfragment] 
in v. 35 eindigt het voorspellende mate-
riaal dat ontegenzeggelijk van toepas-
sing is op de Hellenistische rijken en de 
strijd tussen de Seleuciden en de Joodse 
patriotten. Deze huidige sectie (verzen 
36-39) bevat enkele kenmerken die nau-
welijks van toepassing zijn op Antiochus 
IV, hoewel de meeste details zowel op 
hem als op zijn pendant van de eindtijd, 
‘het beest’, van toepassing zijn.”

“Zowel liberale als conservatieve 
geleerden zijn het erover eens dat heel 
hoofdstuk 11 tot op dit vers onvoorstel-
baar accurate voorspellingen bevat van 
de hele serie gebeurtenissen vanaf de 
regering van Kores (…) tot de mislukte 
poging van Antiochus Epifanes om het 
Joodse geloof uit te roeien” (Expositor’s, 
pagina 143).

Vanaf dit punt zou iets meer dan een 
eeuw verstrijken voordat de Romeinse 

generaal Pompeius Jeruzalem zou ver-
overen. 

Het grootste deel van het Midden-
Oosten kwam vanaf dat moment 
eeuwenlang onder de macht van het 
Romeinse rijk. 

De erfenis van dit noord-zuid con-
flict is thans nog steeds zichtbaar. De 
spanningen tussen een van oorsprong 
christelijk Europa en een streng isla-
mitisch Midden-Oosten in het zuiden 
bevinden zich op het hoogtepunt sinds 
de Ottomaanse aanval in de 19e eeuw.

Dit eeuwenoude conflict zal waar-
schijnlijk opnieuw oplaaien als de eind-
tijd nadert. Een hersteld Heilig Romeins 
rijk zal proberen een grotere invloed in 
dit zeer belangrijke deel van de wereld 
te krijgen. En dan zullen regionale mos-
limmachten ongetwijfeld wraak nemen.

Voor een meer diepgaande analyse 
van dit profetische, toekomstige conflict 
kunt u ons gratis boekje Het Midden-
Oosten in Bijbelse Profetie aanvragen of 
downloaden van onze website.

De “koning van het noorden” vs. de “koning van het zuiden”

Meer informatie

Het boek Openbaring staat vol symboliek 
over wat er in de toekomst staat te gebeu-
ren. Vraag ons gratis boekje Het boek 
Openbaring onthuld aan of download deze 
van onze website om beter te begrijpen wat 
deze symbolen betekenen, waar de wereld 
op afkoerst en waarom. Ga naar onze 
website www.verenigdekerkvangod.org en 
download het boekje of vraag het gratis aan.

www.verenigdekerkvangod.org
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Hoe weten we dat de laatste 
wereldgrootmacht een heden-
daagse belichaming van het 

Romeinse rijk zal zijn? Er is een aantal 
aanwijzingen in de Bijbel die in die 
richting wijst. 

Eén daarvan komen we tegen in 
Openbaring 13:3 en Openbaring 13:12, 
waar staat dat dit beest een “dodelijke 
wond” heeft die genezen is. Wat bete-
kent dit in profetisch opzicht?

Na een decennialang verval loopt het 
Romeinse rijk inderdaad een “dodelijke 

wond” op in 476 n.C. toen de Romeinse 
keizer Romulus Augustulus werd afge-
zet door Germaanse stammen onder 
leiding van Odoaker. Maar dat was 
niet het einde van het Romeinse rijk. 
Zoals we zullen zien, genas die “wond” 
inderdaad en het rijk zou weer opleven 
– keer op keer, door de hele geschiede-
nis heen.

De beschrijving van dit beest in 
Openbaring 17 is verbonden aan 
een krachtig en invloedrijk wezen 
dat “de grote hoer” genoemd wordt 

Romeinse heroplevingen 
van een verenigd Europa

De Sint-Pietersbasiliek in Vaticaanstad

(Openbaring 17:1). Deze vrouw staat 
voor een grote, valse kerk die Gods 
mensen vervolgt en op “zeven heuvels” 
zit (vers 9, Willibrordvertaling). Rome 
staat alom bekend als de “Stad met de 
zeven heuvels”. 

Zoals eerder al uitgelegd, kunnen 
heuvels of bergen symbool staan voor 
regeringen of koninkrijken, zoals ook 
hier het geval is. Openbaring 17:10 
spreekt over zeven koningen – leiders 
van regeringen of koninkrijken – die 
“een korte tijd” aanblijven. Van deze 
zeven koningen wordt gezegd dat er 
“vijf zijn (…) gevallen, een is er, de 
andere is nog niet gekomen”. Deze 
woorden duiden erop dat ze na elkaar 
regeren, de een na de ander. De laat-
ste, zevende koning wordt ook wel 
“het beest” genoemd in Openbaring 
13:4. Hij zal een bondgenoot zijn van 
10 andere leiders of gezaghebbers die 
“samen met het beest één uur [als sym-
bool voor een korte periode] koninklij-
ke macht zullen ontvangen” en die “hun 
kracht en macht aan het beest overdra-
gen” (Openbaring 17:12-13).

Vers 14 maakt duidelijk dat de zeven-
de koning, het “beest”, aan de macht 
zal zijn tot het moment waarop Jezus 
Christus terugkeert om hem te vernie-
tigen: “Zij [de 10 leiders die met elkaar 
een bondgenootschap zijn aangegaan] 
zullen oorlog voeren tegen het Lam 
[Jezus Christus], maar het Lam (…) zal 
hen overwinnen” (Openbaring 17:14).

Een blik in de geschiedenis laat 
de vervulling van deze opmerkelijke 
profetieën zien in de vorm van elkaar 
opeenvolgende nieuwe leiders van 
heroplevingen van het Romeinse rijk 
na zijn “dodelijke wond” van 476 n.C.  
die genezen werd. Deze heroplevin-
gen kwamen tot stand met hulp van 
de rooms-katholieke kerk. Laten we 
eens kijken hoe dit werd vervuld in de 

geschiedenisboeken en wat er nog in 
het verschiet ligt en nog vervuld moet 
worden.

1) Justinianus’ herstel van het rijk
Nadat keizer Romulus Augustulus 

was afgezet, ging er minder dan een 
eeuw voorbij voordat Justinianus, 
de keizer van het Oost-Romeinse of 
Byzantijnse deel van het rijk die van-
uit Constantinopel (het hedendaagse 
Istanboel) regeerde, zichzelf ten doel 
stelde om het westelijke rijk te herstel-
len.

William Langer, schrijver van An 
Encyclopedia of World History, merkt 
op: “Justinianus’ hele politiek was 
gericht op de vestiging van het absolute 
gezag van de keizer en op de herop-
leving van een universeel, christelijk 
Romeins rijk” (1960, pagina 172). 
In ditzelfde boek wordt dit ook wel 
Justinianus’ “grandioze reconstructie 
van het Romeinse rijk” genoemd.

De Roomse kerkhiërarchie speelde 
een sleutelrol in deze heropleving. Zoals 
historicus Will Durant aangeeft: “In 
554 vaardigde Justinianus een decreet 
uit dat voorschreef dat er ‘geschikte 
en beschaafde personen, die in staat 
zijn om leiding te geven aan het lokale 

Justinianus I

Romeinse heroplevingen van een verenigd Europa
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bestuur, door de bisschoppen en hoof-
den van elke provincie zouden worden 
gekozen als gouverneurs van de provin-
cies’” (The Story of Civilization, deel 4: 
The Age of Faith, 1950, pagina’s 519-520, 
nadruk in het origineel).

Het Romeinse rijk was met behulp 
van de kerk weer tot leven gekomen in 
deze eerste uit een serie heroplevingen. 
Maar na verloop van tijd taande ook 
deze heropleving van het keizerrijk 
weer en viel uiteindelijk uiteen. Er zou-
den nog zes heroplevingen volgen na 
Justinianus’ herstel van het rijk.

2) Karel de Grote, keizer van het 
Heilige Roomse rijk

De tweede van deze geprofeteerde 
heroplevingen van het Romeinse rijk 
vond plaats in de tijd van Karel de 
Grote, die door paus Leo III in de Sint-
Pietersbasiliek in Rome werd gekroond 
in 800 n.C. 

Deze handeling was veelzeggend voor 
de macht en de invloed die de Roomse 
kerk over het rijk zou houden in de 
komende jaren, toen de keizers de titel 
Keizer van het Heilige Roomse rijk zou-
den ontvangen.

In Langers Encyclopedia of World 
History wordt deze tijd de “Heropleving 

van het Romeinse rijk in het westen” 
genoemd (pagina 155), waarbij wordt 
opgemerkt dat “de heerschappij door 
Karel de Grote een theocratie was”.

Mocht er nog twijfel bestaan of het 
Romeinse rijk tijdens de heropleving 
onder Karel de Grote werkelijk was 
opgeleefd: hij nam als zijn officiële titel 
aan “Karel, doorluchtige Augustus, door 
God gekroond, grote en vredestich-
tende keizer, heerser over het Romeinse 
rijk”.

3) Otto I, “de grote keizer”
Na de dood van Karel de Grote werd 

zijn rijk verdeeld onder zijn kleinzo-
nen, en hoewel de keizerlijke titel bleef 
bestaan, viel het rijk uiteen en bleef 
zwak en verdeeld tot de tijd van Otto de 
Grote.

De nieuwe keizer van Duitse afkomst 
verenigde het hele keizerlijke gebied 
voornamelijk door veroveringen. Hij 
ontving in 962 n.C. de titel keizer van 
het Heilige Roomse rijk toen hij door 
paus Johannes XII werd gekroond. 

Dit duidt de derde van de zeven 
geprofeteerde heroplevingen of her-
rijzenissen van het oorspronkelijke 

Karel de Grote

Otto I

Romeinse rijk aan. Volgens Langers 
Encylopedia of World History “markeer-
de de kroning [van Otto] tot Rooms 
keizer door de paus de heropleving 
van het Romeinse rijk” (pagina 216). 
Zijn zegel bevatte de Latijnse woorden 
Otto Imperator Augustus – “Otto de 
Verheven Keizer”.

Het Duitse weekblad Der Spiegel stel-
de in 2007 in een speciale geschiedenis-
uitgave het volgende vast over de Duitse 
keizer: “Otto noemde zichzelf (…) heer-
ser over het Romeinse rijk, ondanks dat 
het een aantal eeuwen eerder al tot een 
einde was gekomen. Karel de Grote had 
ook al een dergelijke titel gedragen.”

“Door christenen had zich de over-
tuiging verspreid dat het Romeinse 
rijk zou bestaan tot aan het einde van 
de wereld. De profeet Daniël uit het 
Oude Testament profeteerde over vier 
wereldrijken; daarna zou de antichrist 
verschijnen. Volgens de tijdsrekening 
zou het Romeinse rijk het vierde rijk 
zijn. En volgens deze interpretatie redde 
Otto de mensen en maakte als zodanig 
aanspraak op het gezag over alle heer-
sers in Europa” (pagina 28). 

Hoewel de middeleeuwse interpre-
tatie van de hier genoemde profetische 
gebeurtenissen enigszins door elkaar 
gehaald is, laat het wel zien dat het idee 
van het Romeinse rijk als een op dat 
moment heersende macht, en het idee 
van een macht die zou bestaan aan het 
einde van dit tijdperk, alom bekend was.

4) Karel V, over wiens rijk de zon 
nooit onderging

Hoewel Otto van het toneel ver-
dween, hield zijn rijk bijna drie eeuwen 
lang stand voordat het door elkaar riva-
liserende partijen werd verdeeld.

Nadat er bijna twee decennia voorbij-
gingen zonder een heerser werd Rudolf 
I van het Huis van de Habsburgers 

“Rooms koning” in 1273 – waarbij deze 
titel werd gebruikt voor degenen die 
aanspraak maakten op de keizerlijke 
troon zonder een officiële kroning in 
Rome door de paus (hetgeen door 
omstandigheden vaak niet direct of in 
het geheel niet plaatsvond). Deze titel 
maakte in 1508 plaats voor Verkozen 
Roomse Keizer toen de keizers niet lan-
ger meer de reis naar Rome maakten. 
Slechts één werd er nog door de paus 
gekroond – Karel V van het Huis van 

de Habsburgers in 1530 (alle verkozen 
keizers tussen 1438 en 1740 behoorden 
tot deze koninklijke familie).

Karel erfde van zijn vader de 
omvangrijke Habsburgse vermogens 
in Centraal-Europa, Duitsland en 
Italië. Van zijn moeder, dochter van 
de beroemde Spaanse monarchen 
Ferdinand en Isabella, erfde hij Spanje 
en de daarbij behorende Amerikaanse 
eigendommen. Als heerser over een rijk 
waarover de zon nooit onderging – een 
rijk dat zelfs groter was dan dat van 
het oude Rome – was hij de machtigste 
man ter wereld.

Door zijn vastberadenheid om de 
aloude droom van een verenigd Europa 
te verwezenlijken bereikte de vierde 

Karel V

Romeinse heroplevingen van een verenigd Europa
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geprofeteerde heropleving van het 
Romeinse rijk onder de heerschappij 
van Karel V zijn hoogtepunt. “Als één 
van de grootste koningen van Spanje 
en Heilig Rooms keizer was (Karel 
V) wellicht de laatste heerser die zou 
trachten om het middeleeuwse idee van 
een verenigd rijk dat zich over de gehele 
christelijke wereld zou uitstrekken, na te 
streven” (The Encyclopaedia Britannica, 
15e uitgave, Micropaedia, deel 2, 
“Charles V”).

Grote problemen stonden zijn doel 
echter in de weg. Tijdens zijn rege-
ring vocht hij tegen Frankrijk, het 
Ottomaanse rijk van Süleyman de 
Grote, protestanten en zelfs tegen de 
legers van de paus. Uiteindelijk trad hij 
in 1556 af en liet zijn Spaanse vermogen 
na aan zijn zoon Filip II en zijn vermo-
gen in Centraal-Europa aan zijn broer 
Ferdinand.

5) Napoleon, concurrent van 
Karel de Grote en Alexander

Eén van de beroemdste personen in 
de geschiedenis, Napoleon Bonaparte, 
zou de vijfde geprofeteerde poging tot 
een heropleving van het Romeinse rijk 
leiden met de steun van de Roomse 
kerk. Zoals Will Durant opmerkte, 
“droomde (Napoleon) ervan om Karel 
de Grote te evenaren en West-Europa te 
verenigen (…) daarna om Constantijn 
op te volgen (…) door Constantinopel 
te veroveren (…) en nam zich vervol-
gens voor om Alexander te evenaren 
door India te veroveren” (The Story 
of Civilization, deel 11: The Age of 
Napoleon, 1975, pagina’s 242-243). Op 
het hoogtepunt van zijn macht heerste 
hij over 70 miljoen onderdanen ver-
spreid over het Europese continent.

Napoleon, geboren op het eiland 
Corsica in de Middellandse Zee, werd 
beroemd in de nasleep van de Franse 

Revolutie. Nadat hij een militaire oplei-
ding had genoten in Frankrijk, bewees 
hij al snel een militair genie te zijn in de 
ene veldtocht na de andere.

Maar alleen militaire macht volstond 
niet om zijn ambities te verzadigen. 
In 1799 wist Napoleon zichzelf op een 
hoge politieke positie in Frankrijk te 
krijgen. In 1804 kroonde hij zichzelf tot 
heerser van Frankrijk en later dat jaar 
werd hij door paus Pius II in de Notre-
Dame in Parijs tot keizer Napoleon I 
gekroond. 

Al snel zorgden zijn militaire over-
winningen ervoor dat hij heerste over 
Europa vanaf de rivier de Elbe in 
het oosten van Duitsland tot aan de 
Atlantische oceaan, evenals over de 
Spaanse en Franse gebiedsdelen in de 
Nieuwe Wereld – het overgrote deel van 
Noord- en Zuid-Amerika.

Napoleon besloot met Rome en 
Karel de Grote als zijn inspiratiebron-
nen om Europa onder zijn regering te 
verenigen. Zijn grote ambities werden 
echter zijn ondergang. Plannen om 
Groot-Brittannië binnen te vallen vie-
len in duigen toen zijn zeevloot door 
admiraal Lord Nelson was verslagen bij 
Trafalgar in 1805. In 1812 liep zijn inval 
in Rusland uit op een ramp en meer 

Napoleon
dan een half miljoen mannen verloren 
het leven. In 1814 werd hij gedwongen 
om af te treden en werd hij verban-
nen. Hiermee kwam aan de vijfde 
heropleving van het Romeinse rijk een 
eind. Maar dit was niet het einde van 
imperialistische pogingen om Europa te 
verenigen.

6) Duitse en Italiaanse dromen
Het Duitsland zoals we dat nu ken-

nen, is een relatief nieuw land. Vóór 
Napoleon waren er letterlijk honderden 
kleine Duitse staatjes, die elk geregeerd 
werden door hun eigen prins, graaf of 
koning. Oostenrijk en Pruisen waren 
de meest dominante ervan. In de 19e 
eeuw lukt het Otto von Bismarck 
om de meeste Duitse gebieden 
onder de Pruisische dynastie van de 
Hohenzollerns te verenigen en andere 
met Oostenrijk te alliëren. 

In 1870 vochten beide groepen 
Duitse staten samen tegen Frankrijk 
en in 1871 werd de Pruisische koning 
Wilhelm uitgeroepen tot keizer van 
Duitsland in het Franse paleis van 
Versailles. Zijn titel, Kaiser, is terug te 
voeren op de Romeinse titel Caesar. 
Eeuwen daarvoor al had Otto de Grote 
het eerste grote Duitse rijk gesticht – 

het Eerste Rijk. Nu had Duitsland zijn 
Tweede Rijk.

De Duitse dromen over een nog gro-
ter rijk leidden onvermijdelijk tot nog 
meer oorlog. In 1914 brak de Eerste 
Wereldoorlog uit, een verwoestende 
oorlog die de levens van miljoenen 
mensen eiste en de aanblik van Europa 
veranderde. Maar toen deze oorlog vier 
jaar later tot een einde kwam, bleven 
belangrijke problemen bestaan. In de 
hieropvolgende jaren zouden twee nieu-
we machthebbers opstaan met nieuwe 
dromen over een verenigd Europa en 
een uitbreiding buiten de grenzen ervan 
– Benito Mussolini in Italië en Adolf 
Hitler in Duitsland. Deze beide mannen 
sloten overeenkomsten met de Roomse 
kerk die hun fascistische regimes legiti-
meerde.

Mussolini ging een bondgenootschap 
aan met Hitler, de zogenoemde As 
Rome-Berlijn, en verkondigde hiermee 
de heropleving van het Romeinse rijk. 
Adolf Hitler riep vol trots Duitslands 
Derde Rijk uit, waarmee hij een nieuw 
Duits rijk op het oog had dat zou kun-
nen wedijveren met het Heilige Roomse 
Rijk van de Duitse natie dat onder Otto 
de Grote was gesticht. Het zesde van de 
zeven heroplevingen van het rijk zoals 
voorzegd in Openbaring 17 stond op 
stapel.

Van 1939 tot 1945 bevochten de 
geallieerden en de landen van de As 
elkaar in de Tweede Wereldoorlog, 
een bloedige strijd die plaatsvond in 
alle delen van Europa, in Afrika, in 
Azië en op de Atlantische en de Grote 
Oceaan. Duitslands droom van een 
verenigd Europa onder een nieuw rijk 
was bijna succesvol, maar wel tegen een 
afschuwelijke prijs. Net als in de Eerste 
Wereldoorlog kwamen miljoenen men-
sen om en was Europa wederom in de 
as gelegd.

Mussolini en Hitler
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Het leek onvoorstelbaar dat 
Europa ooit nog weer tevoor-
schijn zou kunnen komen uit 

de verwoestende nasleep van de Tweede 
Wereldoorlog. Veel belangrijke steden 
waren platgebombardeerd. Het aantal 
doden liep in de tientallen miljoenen. 
Oude instituten en organisaties hadden 
opgehouden te bestaan. Wat er vervol-
gens met Amerikaanse steun onder het 

Marshallplan gebeurde, was een econo-
misch wonder: West-Europa herstelde 
en blies de eigen industrie weer nieuw 
leven in.

In de jaren ’50 en ’60 van de vorige 
eeuw begonnen veel fabrieken in het 
verslagen Duitsland de fabrieken van 
de nationale weldoener, de Verenigde 
Staten, voorbij te streven vanwege 
de volledige modernisering die had 

De EU: een zevende           
heropleving in de maak?

plaatsgevonden. De oude droom van 
een vreedzame Europese unie leidde 
tot een organisatie die bekend kwam 
te staan als de Europese Economische 
Gemeenschap.

In de laatste helft van de 20e eeuw 
maakte de Europese Economische 
Gemeenschap plaats voor de Europese 
Unie, een krachtig bondgenootschap 
met in het centrum de oude vijanden 
Frankrijk en Duitsland. De mate van 
internationale integratie die onder de 
Europese Unie is bereikt, is verbazing-
wekkend.

Maar het heeft niet de vorm die deze 
zal hebben wanneer Jezus Christus 
terugkeert.

Als we teruggaan naar Openbaring 
17 zien we dat Johannes “bovenmate 
verwonderd” was over het visioen dat 
hij had gezien van de vrouw en het 
beest (Openbaring 17:6). Een engel 
legde Johannes uit dat “het beest dat u 
gezien hebt, was en is niet; en het zal 
opkomen uit de afgrond en naar het ver-
derf gaan”. En wanneer de mensen het 
zien, zullen zij “zich verwonderen als zij 
het beest zien, dat was en niet is, hoewel 
het is” (Openbaring 17:8).

Wat betekenen deze 
ongebruikelijke termen?

Nu we deze historische achtergrond 
hebben bekeken, kunnen we begrij-
pen hoe een rijk ooit heeft kunnen 
bestaan, vervolgens kon verdwijnen om 
daarna weer te verschijnen in enigszins 
gewijzigde vorm. Het feit dat dit beest, 

symbool voor een rijk, “was en niet is, 
hoewel het is” maakt duidelijk dat het 
Romeinse rijk, dat op dit moment niet 
als zodanig bestaat, opnieuw zal worden 
hersteld in de nabije toekomst.

Het rijk “was”, hetgeen betekent dat 
het in het verleden heeft bestaan, terwijl 
het thans “niet is”, hetgeen betekent dat 
het op dit moment niet bestaat, “hoe-
wel het is”, omdat het in de Europese 
politiek als een onderstroom aanwe-
zig blijft, en “het zal opkomen uit de 
afgrond” – wat aanduidt dat het voorbe-
stemd is om opnieuw op te komen.

Openbaring 17:10 
profeteert dat er zeven 
koningen of leiders 
zouden zijn die deze 
heroplevingen van 
het Romeinse rijk in 
samenwerking met de 
Roomse kerk zouden 

leiden. We hebben gezien dat er tot 
nu toe zes zijn geweest. Een zevende 
heropleving van het Romeinse rijk, dat 
ook wel “het beest” genoemd wordt en 
in de profetieën verbonden is aan Gods 
ingrijpen in het leven van de mensen 
door middel van Christus’ wederkomst, 
ligt nog in de toekomst.

In 1957 kwamen zes West-Europese 
landen – West-Duitsland, Frankrijk, 
Italië, Nederland, Luxemburg en België 
– samen om de Europese Economische 
Gemeenschap te vormen middels het 
Verdrag van Rome. Deze baanbre-
kende stappen richting een Europese 
eenwording werden genomen in de 
oude hoofdstad van het Romeinse rijk 
en tevens de thuishaven van een van ’s 
werelds oudste en belangrijkste religies. 
Paul Henri Spaak, de toenmalige secre-
taris-generaal van de NAVO, merkte 
later over het tekenen van die overeen-
komst in een documentaire van de BBC 
op: “Wij hadden op die dag heel erg het 

Een zevende heropleving van het Romeinse rijk, 
dat ook wel “het beest” genoemd wordt en in 
de profetieën verbonden is aan Gods ingrijpen 
in het leven van de mensen door middel van 
Christus’ wederkomst, ligt nog in de toekomst.

De  EU: een zevende opleving in de maak ?
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Waarom Europa en niet de Verenigde Staten?

Eén les uit de wereldgeschiede-
nis is dat grote machten komen en 
gaan. 

Sinds de Tweede Wereldoorlog 
zijn de Verenigde Staten de onbe-
twiste wereldmacht geweest. Maar 
dit zal niet altijd zo blijven. Bijbelse 
profetie laat zien dat er een andere 
grootmacht zal bestaan vlak vóór 
Jezus Christus’ wederkomst. Het zal 
een groot religieus en commercieel 
systeem zijn waarvan de handel, 
cultuur en sterke militaire macht de 
wereld zal beheersen.

De Britse historicus Paul 
Kennedy, die doceert aan Yale 
University, schreef in 1987 zijn 
monumentale boek De wisselkoers 
van de macht. Hierin laat hij in een 
overzicht van de laatste 500 jaar 
zien dat de kwaliteiten die ervoor 
zorgen dat landen aan de macht 
komen en de redenen die zorgen 
voor hun ondergang, bepaalde 
overeenkomsten hebben: schulden 
en overbelasting van het rijk.

Het Britse rijk stortte ineen 
als gevolg van schulden en een 
militaire overbelasting, en ook de 
Verenigde Staten zien zich tegen-
woordig voor dezelfde problemen 
gesteld. De VS wringt zich in alle 
bochten om genoeg troepenmach-
ten te hebben voor al hun militaire 
betrokkenheid. Astronomisch hoge 
schulden vormen een cruciaal en 
groeiend probleem. Nog maar één 
generatie geleden verkeerden de 
Verenigde Staten in zo’n gezonde 
financiële conditie dat het ’s werelds 
grootste geldverstrekker was. Dat is 
niet langer meer het geval. Vanwege 
hun te grote uitgaven behoren ze nu 

tot de landen die de hoogste schul-
den in de geschiedenis kennen.

Er is nóg een reden waaraan 
we kunnen herkennen dat de 
Verenigde Staten niet die domi-
nante grootmacht zullen zijn die de 
wereld zal leiden vlak voor Christus’ 
wederkomst: er zijn te veel details 
gegeven in Bijbelse profetie over 
de beestmacht die gewoonweg niet 
overeenkomen met de beschrijving 
van de Verenigde Staten.

Allereerst spreekt de beschrijving 
van het beest in Daniël 7:7 over 
het feit dat het beest “schrikwek-
kend, gruwelijk, en uitzonderlijk 
sterk (was). Het had grote ijzeren 
tanden. Het at en verbrijzelde, en 
de rest vertrapte het met zijn poten”. 
Dit beest wordt voorgesteld door 
benen van ijzer in de droom van 
Nebukadnezar en als een beest met 
ijzeren tanden in Daniël 7. Het his-
torische Romeinse rijk past precies 
in deze beschrijving omdat dit rijk 
zijn vijanden meedogenloos ver-
pletterde en met een ijzeren vuist 
heerste.

In tegenstelling hiermee hebben 
de Verenigde Staten als een groot-
macht op het wereldtoneel nooit 
geheerst op de wijze waarop andere 
grootmachten dat daarvoor hebben 
gedaan. Kijk maar na de nasleep 
van de Tweede Wereldoorlog. In 
plaats van de voormalige vijanden 
Duitsland en Japan te vernietigen 
als om de overwinning te bena-
drukken, stelden de Verenigde 
Staten allerlei hulpprogramma’s 
op en besteedden aanzienlijke 
hoeveelheden geld om deze lan-
den te helpen zichzelf weer op te 

De  EU: een zevende opleving in de maak 

gevoel dat we Romeinen waren (…) we 
waren doelbewust bezig het Romeinse 
rijk andermaal te herstellen.”

Europa’s oude droom over eenwor-
ding blijft Europese leiders in haar grip 
houden. Hoewel het gestaag vordert en 
zeker nog niet haar definitieve vorm 
heeft, zal deze unie als een wereldmacht 
opkomen en de hele wereld versteld 
doen staan.

De Europese Unie is nu ’s werelds 
grootste economische macht en is ver-
antwoordelijk voor meer dan een derde 
van ’s werelds totale bruto binnenlands 
product. Europa is de grootste expor-
teur ter wereld.

Sommige leiders van de EU menen 
dat de unie zich niet snel genoeg ont-
wikkelt of niet genoeg spierballen toont 
op het wereldtoneel. Er is zelfs sprake 
van geweest om binnen de Europese 
Unie een coalitie, geleid door Frankrijk 
en Duitsland, te vormen die de politieke 
eenheid zou versnellen.

Niet alle Europeanen verwelkomen 
het idee van een Europees leger met 
open armen. De Europees-Amerikaanse 
inval in Kosovo in de jaren ’90 bracht 
de algemene terughoudendheid van 
veel Europese staten om een rol te 
spelen bij het gebruik van militaire 
macht aan het licht. De gezamenlijke 
EU-leden stuurden slechts 50.000 troe-
pen naar de Balkan, terwijl ze bijna 
2 miljoen mensen in hun legers heb-
ben. Ondertussen laten de Verenigde 

Staten, met een grote militaire inzet in 
Afghanistan en in andere delen van de 
wereld in de strijd tegen het terrorisme, 
een behoorlijke vermoeidheid zien bij 
het optreden als ’s werelds politieagent. 

In plaats van de strijd aan te bin-
den met Syrië nadat de president van 
dat land, Bashir al-Assad, chemische 
wapens tegen de eigen bevolking had 
ingezet, heeft de regering van Barack 
Obama slechts diplomatieke middelen 
ingezet. Op dezelfde wijze heeft een 
diplomatieke overeenkomst met Iran 
zijn beslag gekregen in plaats van de 
kenmerkende dreiging van het gewa-
pende conflict en sancties die in het 
verleden zijn toegepast.

Europa’s geprofeteerde toekomst
De gebeurtenissen in Europa volgen 

een historisch patroon – een poging 
om de Spanjaarden en de Italianen, de 
Duitsers en de Slavische volkeren, de 
Fransen en de Scandinaviërs in één rijk 
te verenigen.

De huidige ontwikkelingen om de 
Europese Unie uit te breiden en te ver-
sterken lijken een voorbereiding te zijn 
op de opkomst van de eindtijdmacht 
waarvan Daniël profeteerde dat deze 
gedeeltelijk uit ijzer en gedeeltelijk uit 
klei zou bestaan. In het licht van wat 
Bijbelse profetie onthult, is het fasci-
nerend om de oorsprong te herkennen 
van de beweging die Europa wil vereni-
gen.

bouwen na hun nederlaag. Niet dat 
de Verenigde Staten altijd zuivere 
motieven hebben gehad of altijd het 
juiste hebben gedaan (zoals bijvoor-
beeld in het geval van de omgang 
met de oorspronkelijke bewoners 
van Amerika en de medeplichtig-
heid van de regering van de VS bij 
het legaliseren en commercialiseren 

van abortus en pornografie). Maar 
als een door zichzelf uitgeroepen 
baken van vrijheid in een wereld 
waarin communisme en dictatuur 
miljarden mensen over de gehele 
wereld bedreigen, heeft de VS in 
veel gevallen gehandeld vanuit de 
wens om goed te doen voor de 
mensen van elk land.  
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Het idee van het stichten van een her-
nieuwd Romeins rijk speelde zeker in 
de gedachten van degenen wier inspan-
ningen hebben geleid tot de huidige 
samenwerking van Europese landen. 
Die unie is steeds sterker geworden met 
verdergaande samenwerking en integra-
tie op economisch en politiek vlak.

De 10 koningen die hun macht en 
autoriteit aan het beest zullen overdra-
gen, zullen niet begrijpen hoe onvoor-
stelbaar slecht hun creatie zal worden 
die de wereld uiteindelijk in grote 
rampspoed zal storten.

Openbaring 17:14 geeft duidelijk 
de tijd aan waarin deze profetie zich 
afspeelt: “Zij zullen oorlog voeren tegen 
het Lam, maar het Lam (…) zal hen 
overwinnen.” Het Lam is uiteraard Jezus 
Christus. Hij zal niet eerder terugkeren 
voordat deze profetie van 10 heersers 
die een eindtijdgrootmacht vormen, 
vervuld zal zijn. Maar alle aanwijzingen 
duiden erop dat Zijn terugkeer spoedig 
zal zijn (ons gratis boekje Zeven profe-
tische tekenen voordat Jezus terugkeert 
gaat dieper op dit onderwerp in) – en 
de opkomst van dit rijk zal uiteraard 
nog eerder plaatsvinden.

Zoals de geschiedenis laat zien, is het 
Romeinse rijk in het verleden verschil-
lende malen ten onder gegaan, opnieuw 
opgekomen en weer ten onder gegaan. 
U kunt er zeker van zijn dat dit rijk 
nogmaals zal opkomen, maar dat het 
spoedig daarna zal worden vernietigd 
en vervangen door de laatste groot-
macht – het Koninkrijk van God, dat 
geregeerd wordt door Jezus Christus en 
dat nooit zal worden vernietigd!

De definitieve ondergang
De dromen van Julius Caesar, 

Justinianus, Karel de Grote, Napoleon 
en Mussolini zijn nooit verdwenen. Ze 
zullen wederom aan de oppervlakte 
verschijnen – maar ze zullen in totale 
rampspoed eindigen. In Openbaring 19 
zien we Wie dit laatste rijk vernietigt. 
Hier schrijft de apostel Johannes over 
een visioen dat hij ontving aangaande 
de toekomst: “En ik zag de hemel 
geopend, en zie, een wit paard, en Hij 
Die daarop zat, werd getrouw en waar-
achtig genoemd. En Hij oordeelt en 

voert oorlog in gerech-
tigheid. En Zijn ogen 
waren als een vuurvlam 
en op Zijn hoofd waren 
vele diademen. Hij had 
een naam, die opge-

De  EU: een zevende opleving in de maak 

De laatste grootmacht van de mens waarover 
in Bijbelse profetie wordt geschreven, zal 
uiteindelijk worden vervangen door de 
definitieve grootmacht – het Koninkrijk van God.

schreven was, en die niemand kent dan 
Hijzelf. En Hij was bekleed met een 
in bloed gedoopt bovenkleed, en Zijn 
naam luidt: Het Woord van God” (ver-
zen 11-13). Dit is Degene Die we ken-
nen als Jezus Christus.

En hij gaat verder: “En de legers 
in de hemel volgden Hem op witte 
paarden, gekleed in fijn linnen, wit en 
smetteloos. En uit Zijn mond kwam 
een scherp zwaard, opdat Hij daarmee 
de heidenvolken zou slaan. En Hij zal 
hen hoeden met een ijzeren staf. En Hij 
treedt de wijnpersbak van de wijn van 
de grimmige toorn van de almachtige 
God. Er stond op Zijn bovenkleed 
en op Zijn dij deze naam geschreven: 
Koning der koningen en Heere der 
heren” (verzen 14-16; vergelijk verzen 
17-21).

De laatste grootmacht van de mensen 
waarover in de Bijbelse profetie wordt 
geschreven, zal uiteindelijk worden ver-
vangen door de definitieve grootmacht 
– het Koninkrijk van God, dat geleid zal 
worden door Jezus Christus en dat over 
de gehele wereld zal regeren. Profetie 
is ons door God gegeven om ons te 
leiden door tijden van veranderende 
omstandigheden in de wereld, om ons 
geloof te versterken en om ons hoop 

voor de toekomst te geven. Ons geloof 
moet op Hem gericht zijn en ons leven 
moet gewijd zijn aan het doen van Zijn 
wil, zodat we uiteindelijk deel mogen 
uitmaken van dat Koninkrijk.

Dit is wat Bijbelse profetie ont-
hult over de eindtijd. Het fundament 
is gelegd, aan het bouwwerk wordt 
gewerkt, en de tijd voor de zevende 
heropleving van het Romeinse rijk – het 
beest – komt dichter- en dichterbij.

Bent u voorbereid op deze gebeurte-
nissen die de wereld zullen gaan veran-
deren?

Waarom Azië niet?
Veel mensen waarschuwen dat 

China of een andere Aziatische staat 
of confederatie de Verenigde Staten 
zal vervangen als ’s werelds domi-
nante grootmacht. En inderdaad 
profeteert de Bijbel over een grote 
macht die opkomt in het Verre 
Oosten. Maar dat is een macht die 
met zijn eigen leger opkomt tegen 
het beest (Openbaring 9:14-16; 
16:12). China zou hier zeer zeker 
onder kunnen vallen, mogelijk in 
een bondgenootschap met andere 
grootmachten uit dat gebied.

China is een belangrijke groot-
macht en zal nog machtiger wor-
den. Maar het is duidelijk dat welke 
macht het ook uitoefent, deze een 
andere zal zijn dan de beestmacht 
die nog komen gaat.

Meer informatie

We leven in een wereld die zich steeds 
verder van God verwijdert en die met de 
dag gevaarlijker en onstabieler wordt. Wat 
kunnen we verwachten van de tijd die nog 
voor ons ligt? Wat voorspelt Bijbelse profetie 
dat staat te gebeuren voordat Jezus Christus 
terugkeert? Lees ons gratis boekje Leven we 
in de eindtijd? voor een meer diepgaande 
studie naar dit onderwerp. Vraag vandaag 
nog gratis een exemplaar aan of download 
deze van onze website!

www.verenigdekerkvangod.org
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De laatste grootmacht

De uiteindelijke grootmacht:
het Koninkrijk van God

Vanuit Zijn liefde openbaarde 
God wat er in de komende jaren 
zal gebeuren, zodat we niet 

ontmoedigd zullen raken, maar juist 
hoop zullen hebben. De beestmacht van 
Rome zal Gods volk vervolgen en over 
de wereld heersen met ijzeren wreed-
heid.

Het boek Openbaring beeldt de 
eindtijdgrootmacht uit als een vrouw 
die gekleed is in purper en scharla-
kenrood en die rijdt op een scharlaken 
beest. Johannes beschrijft levendig dat 
ze “dronken was van het bloed van de 
heiligen, en van het bloed van de getui-
gen van Jezus” (Openbaring 17:3-6). 
Dus deze grootmacht zal verantwoor-
delijk zijn voor het doden van een 
gedeelte van Jezus’ eigen discipelen in 
de eindtijd, maar ook voor het brengen 
van vreselijke rampen over de gehele 
wereld.

Het is een onheilspellend en somber 
beeld, maar Jezus Christus zal ingrijpen 
voordat de mensheid zichzelf volledig 
zal kunnen vernietigen. Hij zal komen 
in grote macht om de onderdrukkende 
regering van de eindtijdgrootmacht 
te vernietigen. Op dát moment zal de 
vervulling van de profetie in Daniël 
2:34-35 plaatsvinden: “Hier keek u naar, 
totdat er, niet door mensenhanden, een 
steen werd afgehouwen. Die trof dat 
beeld aan zijn voeten van ijzer en leem, 
en verbrijzelde die. Toen werden het 
ijzer, het leem, het brons, het zilver en 
het goud tegelijk verbrijzeld. Ze werden 
als kaf op een zomerdorsvloer. De wind 
voerde ze weg, zodat er geen spoor van 
teruggevonden werd. Maar de steen die 
het beeld getroffen had, werd tot een 
grote berg en vulde de hele aarde.”

Een koninkrijk van vrede 
vervangt een oorlogszuchtig rijk

Zoals al eerder werd opgemerkt, 

kan een berg symbool staan voor een 
natie of een koninkrijk. De steen die 
zonder mensenhanden wordt afge-
houwen, beeldt Gods Koninkrijk uit 
dat gevestigd wordt wanneer Jezus 
terugkeert. Dat deze steen het beeld uit 
Nebukadnezars droom treft en vernie-
tigt, duidt erop dat Gods Koninkrijk 
alle elkaar opeenvolgende wereldmach-
ten die hebben geheerst over de aarde 
in de laatste duizenden jaren, zal ver-
dringen en vervangen. “En de zevende 
engel blies op de bazuin, en er klonken 
luide stemmen in de hemel, die zeiden: 
De koninkrijken van de wereld zijn 
van onze Heere en van Zijn Christus 
geworden, en Hij zal Koning zijn in alle 
eeuwigheid” (Openbaring 11:15).

Vergelijk dit eens met Daniëls pro-
fetie over dezelfde gebeurtenis: “In de 
dagen van die koningen zal de God van 
de hemel echter een Koninkrijk doen 
opkomen dat voor eeuwig niet te gron-
de zal gaan en waarvan de heerschappij 
niet op een ander volk zal overgaan. 
Het zal al die andere koninkrijken ver-
brijzelen en tenietdoen, maar zelf zal 
het voor eeuwig standhouden” (Daniël 
2:44).

Dit schriftgedeelte toont aan dat het 
Koninkrijk van God zal bestaan als een 
letterlijke regering die over de gehele 
wereld regeert, net zoals de beestmacht 
die hieraan voorafgaat, zal bestaan als 
een letterlijke grootmacht die over de 
gehele wereld regeert. Er zal een con-
creet Koninkrijk van God op aarde zijn 
dat zal heersen over de “koninkrijken 
van de wereld”! Zacharia 14:16 en Jesaja 
2:2-4 laten duidelijk zien dat de mensen 
die de Grote Verdrukking overleven 
tot aan Christus’ wederkomst, op weg 
gaan naar Jeruzalem, de hoofdstad waar 
Gods regering zetelt, om te leren aan-
gaande Gods wegen en om Christus te 
aanbidden: “Het zal geschieden dat al 

“In de dagen van die koningen zal de God van de 
hemel echter een Koninkrijk doen opkomen dat voor 
eeuwig niet te gronde zal gaan (…) Daarom hebt u 
gezien dat, niet door mensenhanden, uit de berg een 
steen werd afgehouwen, die het ijzer, brons, leem, 
zilver en goud verbrijzelde (…) De droom is waar en de 
uitleg ervan betrouwbaar” – Daniël 2:44-45
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de overgeblevenen van alle heidenvol-
ken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, 
van jaar tot jaar zullen opgaan om 
zich neer te buigen voor de Koning, de 
heere van de legermachten, en om het 
Loofhuttenfeest te vieren” (Zacharia 
14:16).

“Het zal in het laatste der dagen 
geschieden dat de berg van het huis van 
de heere vast zal staan als de hoogste 
van de bergen en dat hij verheven zal 
worden boven de heuvels, en dat alle 
heidenvolken ernaartoe zullen stromen. 
Vele volken zullen gaan en zeggen: 
Kom, laten wij opgaan naar de berg van 
de heere, naar het huis van de God 
van Jakob; dan zal Hij ons onderwijzen 
aangaande Zijn wegen, en zullen wij 
Zijn paden bewandelen. Want uit Sion 
zal de wet uitgaan, en het woord van de 
heere uit Jeruzalem. Hij zal oordelen 
tussen de heidenvolken en veel volken 
vonnissen. En zij zullen hun zwaarden 
omsmeden tot ploegscharen en hun 
speren tot snoeimessen. Geen volk zal 
tegen een ander volk het zwaard ophef-
fen. Oorlog voeren zullen zij niet meer 
leren” (Jesaja 2:2-4).

God nodigt u uit in Zijn 
Koninkrijk

Het meest geweldige aspect van 
Gods Koninkrijk is dat de vreed-
zame wereld waarover het heerst, 
voor de gehele mensheid openstaat 
en bereikbaar is. Jezus sprak tot 
iedereen die wilde luisteren toen Hij 
zei dat we “eerst het Koninkrijk van 
God en Zijn gerechtigheid” dienen 
te zoeken (Mattheüs 6:33). De bood-
schap van Gods Koninkrijk en uw 
potentieel om daar onderdeel van uit 
te maken stonden centraal in Jezus’ 
Evangelieboodschap.

Wanneer we het Evangelie van het 
Koninkrijk van God horen en begrij-

pen, verwacht Jezus van ons dat we 
ons bekeren en dat we het goede 
nieuws over dit Koninkrijk geloven 
(Markus 1:14-15).

Het accepteren van Jezus’ opdracht 
om ons te bekeren en deze bood-
schap, dit goede nieuws, te geloven is 
de eerste stap om onderdeel van Zijn 
Koninkrijk te gaan vormen. We kun-
nen ons tot God keren voor vergeving 
en verzoening door Jezus Christus en 
beginnen te leven volgens de wetten 
van het Koninkrijk van God zoals deze 
door Jezus Christus werden onderwe-
zen. Degenen die weigeren om te leven 
volgens Gods heilige manier van leven, 
zal de toegang tot het Koninkrijk van 
God en eeuwig leven geweigerd wor-
den (1 Korinthe 6:9-10; Galaten 5:19-
21; Efeze 5:5).

Jezus waarschuwde voor obsta-
kels die ons kunnen weerhouden 
om het Koninkrijk binnen te gaan 
(Mattheüs 5:20; 19:23-25; Markus 
9:47; Lukas 18:17; Johannes 3:5). Om 
het Koninkrijk binnen te kunnen 
gaan moeten we een juiste levenswijze 
hebben – een nederige en onder-
wijsbare houding als van een kind 
– vergezeld van ware bekering, doop 
en het ontvangen van Gods Heilige 
Geest (Mattheüs 18:3; Johannes 3:3-
5; Handelingen 2:38). Indien u meer 
wilt weten over de doop en hoe uw 
leven kan veranderen, lees dan ook 
ons gratis boekje Wat u moet weten 
over de doop (ook uitgebracht onder 
de titel 14:22). Jezus moedigt ons aan 
om deze problemen te overwinnen 
door het Koninkrijk van God als ons 
belangrijkste doel voor ogen te houden 
(Mattheüs 6:33). Hij spoort ons aan 
om te bidden dat Gods Koninkrijk snel 
mag komen (Mattheüs 6:10). 

Als we ons leven wijden aan het zoe-
ken van Gods Koninkrijk, zal De weg 

naar eeuwig leven). Deze kennis is van 
het grootste belang om het Koninkrijk 
van God te kunnen binnengaan.

Het zoeken naar Gods Koninkrijk 
moet onze hoogste prioriteit wor-
den, ongeacht wat de problemen 
zijn. Paulus zei dat wij “door veel 
verdrukkingen in het Koninkrijk van 
God moeten ingaan” (Handelingen 
14:22). Jezus moedigt ons aan om deze 
problemen te overwinnen door het 
Koninkrijk van God als ons belang-
rijkste doel voor ogen te houden 
(Mattheüs 6:33). Hij spoort ons aan 
om te bidden dat Gods Koninkrijk snel 
mag komen (Mattheüs 6:10). Als we 
ons leven wijden aan het zoeken van 
Gods Koninkrijk, zal onze levenswijze 
zijn zoals die van de geloofshelden in 
Hebreeën 11. Let op deze inspirerende 
woorden over hun instelling: “Deze 
allen zijn in het geloof gestorven. Zij 
hebben de vervulling van de beloften 
niet verkregen, maar hebben die vanuit 
de verte gezien en geloofd en begroet, 
en zij hebben beleden dat zij vreemde-
lingen en bijwoners op de aarde waren 
(…) Daarom schaamt God Zich niet 
voor hen om hun God genoemd te 
worden. Want Hij had voor hen een 
stad gereedgemaakt” (verzen 13, 16). 
De aartsvaderen beschouwden zich-
zelf als “vreemdelingen en bijwoners” 
omdat ze uitkeken naar het Koninkrijk 
van God. Hun leven draaide rond dat 
Koninkrijk, niet rond hun fysieke, 
materiële leven. 

God onthult Zijn fantastische waar-
heid aan degenen die Hij nu roept 
(Johannes 6:44). Jezus Christus zei 
dat Zijn boodschap in de eindtijd 
vóór Zijn tweede komst gepredikt 
zou worden. “En dit Evangelie van 
het Koninkrijk zal in heel de wereld 
gepredikt worden tot een getuige-
nis voor alle volken; en dan zal het 

einde komen” (Mattheüs 24:14). De 
Verenigde Kerk van God legt zich toe 
op het verkondigen van deze bood-
schap en nodigt u uit om gehoor te 
geven aan Jezus Christus’ oproep om 
te geloven. 

Deze boodschap die Jezus bracht, 
wordt heel toepasselijk het goede 
nieuws – het Evangelie – van het 
Koninkrijk van God genoemd. En het 
is werkelijk goed nieuws. Het is het 
meest fantastische nieuws denkbaar 
voor de mensheid. Jezus Christus 
vraagt u om dat goede nieuws te gelo-
ven en eerst Zijn Koninkrijk te zoeken. 
Jezus zei in Lukas 12:32 dat als u dat 
doet, het God zal behagen om u het 
Koninkrijk te geven!

Conclusie
Het Koninkrijk van God, en niet 

het beest uit Openbaring, zal de ware 
“Laatste Grootmacht” zijn – het uit-
eindelijke, definitieve Rijk dat ooit zal 
heersen over de mensen van de aarde. 
Zoals Daniël 2:44 aangaf, zal het “al 
die andere koninkrijken verbrijzelen 
en tenietdoen, maar zelf zal het voor 
eeuwig standhouden”. Dit duidt er niet 
alleen op dat het Koninkrijk op dit 
moment nog niet gevestigd is, maar 
het geeft ook aan dat het Koninkrijk 
een werkelijke regering zal zijn die op 
aarde zal bestaan! Het zal een tijd van 
ongekende vrede, voorspoed en ware 
gerechtigheid zijn. Dit Koninkrijk 
was het speerpunt van Christus’ 
Evangelieverkondiging, en de Verenigde 
Kerk van God legt zich toe op de door 
Hem opgedragen taak om dat Evangelie 
te verspreiden. Voor aanvullende infor-
matie die u direct kunt raadplegen 
om meer te weten te komen over het 
Koninkrijk van God kunt u ons gratis 
boekje Het Evangelie van het Koninkrijk 
downloaden of aanvragen.

De uiteindelijke grootmacht: het Koninkrijk van God
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