
 
“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst, 

dia’s, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom is het mogelijk dat deze tekst soms niet 

vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die niet 

acceptabel zouden zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling is 

op het schriftelijke onderwijs.” 

 

De Profeet in Ballingschap - Deel 3: De Koninkrijken van de Wereld (Daniël 2) 

 

Welkom terug bij onze studie over het boek Daniël. In ons laatste studie hebben we Daniël hoofdstuk 1 

behandeld. In dat hoofdstuk lezen we dat Daniël, Hananja, Misaël en Azarja, in Babylon werden 

opgeleid voor de dienst aan het hof van de koning. Ze weigerden deel te nemen aan een afgodisch ritueel 

waarbij het voedsel van de koning betrokken was. God bracht hen echter in de gunst van hun 

ontvoerders, en ze mochten hun opleiding voortzetten zonder dat ze hoefden deel te nemen aan de 

afgodenverering. In deze studie gaan we Daniël hoofdstuk 2 bekijken. Laten we beginnen. 

 

In Daniël 2 heeft koning Nebukadnezar een verontrustende droom. Hij vraagt zijn wijze mannen om die 

uit te leggen, maar vertelde hen niet wat deze droom was. Toen de wijzen de koning niet konden 

vertellen wat hij wilde weten, beval de koning dat alle wijzen, inclusief Daniël, moeten worden gedood. 

Daniël bidt om de uitleg van de droom, en die ontvangt hij van God. Daniël verschijnt daarna voor de 

koning en vertelt hem wat zijn droom was, en hoe zijn droom geïnterpreteerd moet worden. Dan eert de 

koning Daniël, en de God die hem deze interpretatie heeft gegeven. 

 

Wanneer had de koning deze droom? Dat wordt ons verteld in vers 1: 

 

Daniël 2:1 

In het tweede regeringsjaar van Nebukadnezar had Nebukadnezar dromen … 

 

De vader van Nebukadnezar, koning Nabopolasser, stierf terwijl Nebukadnezar Jeruzalem aanviel in 

Daniël 1:1 (Noel, Ted, A Primer on the Book of Daniël, [Eugene, OR: Wipf and Stock Publishers, 

2009], blz. 13-14 ). Daniël arriveerde dus in Babylon op hetzelfde moment dat Nebukadnezar werd 

gekroond als de nieuwe koning. Zoals we in de eerste studie van deze serie hebben besproken, dateert de 

regering van Babylonische koningen uit het jaar nadat ze de troon bestegen. Dus als Daniël zegt: "het 

tweede jaar van de regering van Nebukadnezar", betekent dit dat er twee volle jaren voorbij waren 

gegaan, nadat Daniël gevangen werd genomen. In het Daniël 1 lezen we dat Daniël drie jaar onderwijs 

zou volgen voordat hij als adviseur in dienst zou treden van de koning (Daniël 1:5). Dus op dat moment 

was Daniël waarschijnlijk nog in opleiding en was hij nog niet officieel begonnen met zijn dienst aan het 

hof van de koning.  



Laten we verder lezen: 

Daniël 2:1-4 

… Daardoor werd zijn geest verontrust en was het met zijn slaap gedaan. Toen zei de koning dat 

men de magiërs, de bezweerders, de tovenaars en de Chaldeeën moest roepen om de koning zijn 

dromen bekend te maken. Zij nu kwamen en gingen vóór de koning staan. De koning zei tegen 

hen: Ik heb een droom gehad, en mijn geest is zo verontrust dat ik die droom wil weten. Toen 

spraken de Chaldeeën tot de koning, in het Aramees: O koning, leef in eeuwigheid! Vertel uw 

dienaren de droom, dan zullen wij de uitleg ervan te kennen geven. 

 

Archeologen hebben archieven gevonden van de methoden die de Babyloniërs gebruikten om hun 

dromen te interpreteren. In feite vroegen ze wat de droom was, en dan associeerden ze bepaalde dingen 

die in de droom voorkwamen met bepaalde toekomstige gebeurtenissen (A. Leo Oppenheim, Ancient 

Mesopotamië: Portrait of a Dead Civilization, Revised Edition, completed by Erica Reiner [ Chicago: 

University of Chicago Press, 1977], blz. 302). Maar om deze methoden te kunnen gebruiken, moesten de 

uitleggers eerst weten wat de droom was. Voor hen was er geen enkele manier om erachter te komen 

wat iemand precies had gedroomd. 

 

Daniël 2:5-13 

De koning antwoordde en zei tegen de Chaldeeën: De zaak staat wat mij betreft vast. Als u mij 

de droom en de uitleg ervan niet laat weten, zult u in stukken worden gehouwen, en zullen uw 

huizen tot een mesthoop worden gemaakt. Maar als u de droom en de uitleg ervan wel te kennen 

geeft, zult u geschenken, een beloning en bijzondere eer van mij ontvangen. Daarom, geef mij de 

droom en de uitleg ervan te kennen. Zij antwoordden voor de tweede keer en zeiden: Laat de 

koning aan zijn dienaren de droom vertellen, dan geven wij de uitleg ervan te kennen. De koning 

antwoordde en zei: Ik weet zeker dat u tijd probeert te winnen, omdat u ziet dat de zaak wat mij 

betreft vaststaat. Als u mij de droom niet laat weten, dan is er voor u maar één vonnis! U hebt 

met elkaar afgesproken om een leugenachtig en bedrieglijk woord tegen mij te zeggen, totdat de 

tijd zou veranderen. Daarom, vertel mij de droom, dan weet ik dat u mij ook de uitleg ervan te 

kennen kunt geven. De Chaldeeën antwoordden in de tegenwoordigheid van de koning en 

zeiden: Er is geen mens op de aardbodem die de zaak van de koning te kennen zou kunnen 

geven. Daarom is er ook geen koning, hoe groot of machtig ook, die een zaak als deze gevraagd 

heeft van welke magiër, bezweerder of Chaldeeër dan ook. Want de zaak waar de koning om 

vraagt, is te moeilijk. Er is niemand anders die het in de tegenwoordigheid van de koning te 

kennen kan geven dan de goden, die hun verblijf niet bij de schepselen hebben. Hierdoor werd de 

koning woedend en zeer verbolgen, en hij beval dat men al de wijzen in Babel om moest 

brengen. De wet ging dan uit dat de wijzen ter dood gebracht moesten worden. En men zocht 

ook Daniël en zijn vrienden om ter dood gebracht te worden. 

 

Deze bevelen van Nebukadnezar lijken erg hard en onredelijk. Zou hij zijn dienaren echt met de dood 

bestraffen omdat ze iets niet konden doen wat onmogelijk was? Het was duidelijk dat deze droom hem 

echt verontrustte, en hij wist dat de interpretatie ervan erg belangrijk was. Nebukadnezar wilde geen 

gewone interpretatie van zijn droom horen van een zogenaamde profeet; hij wilde een echt antwoord 

krijgen van een echte God. Hij was niet bereid om spelletjes te spelen. Als iemand hem kon vertellen 

wat er in zijn droom voorbij kwam was, dan kon hij erop vertrouwen dat ze een echte Goddelijke 

openbaring hadden gehad en dat hun interpretatie van de droom ook correct zou zijn. Laten we bekijken 

wat er vervolgens gebeurt. 

  



Daniël 2:14-19 

Toen wendde Daniël zich met raad en verstandige woorden tot Arioch, het hoofd van de 

lijfwacht van de koning, die was uitgetrokken om de wijzen van Babel ter dood te brengen. Hij 

nam het woord en zei tegen Arioch, de bevelhebber van de koning: Waarom is dit bevel van de 

koning zo overhaast uitgegaan? Toen liet Arioch Daniël de zaak weten. Toen trad Daniël binnen 

en verzocht de koning of hij hem een bepaalde tijd wilde gunnen om aan de koning de uitleg te 

kennen te geven.Daarop vertrok Daniël naar zijn huis en liet hij de zaak aan zijn vrienden 

Hananja, Misaël en Azarja weten, opdat zij het aangezicht van de God van de hemel zouden 

zoeken om barmhartigheid te verkrijgen met betrekking tot deze verborgenheid, zodat men 

Daniël en zijn vrienden niet met de rest van de wijzen van Babel zou doen omkomen. Toen werd 

Daniël in een nachtvisioen de verborgenheid geopenbaard. Daarop loofde Daniël de God van de 

hemel. 

 

Net als in hoofdstuk 1, zien we hier de waarde van de manier waarop Daniël met de Babyloniërs 

omging. Hij hield zich aan zijn eigen overtuiging, maar was attent en redelijk tegenover de mensen om 

hem heen. Door de gunst die hij heeft gekregen in het paleis van de koning, slaagt Daniël erin om nog 

een deal te sluiten: voordat de koning zowel hem als alle andere wijzen zou vermoorden, krijgt Daniël 

de kans om de droom van de koning te interpreteren. Natuurlijk zijn het niet alleen de sociale 

vaardigheden van Daniël die hem uit deze situatie verlossen; God zelf grijpt in en voorziet Daniël van 

zowel de inhoud als de interpretatie van deze droom. Nebukadnezar krijgt precies te horen wat hij wil. 

 

Daniël 2:20-23 

Daniël nam het woord en zei: De Naam van God zij geloofd van eeuwigheid tot in eeuwigheid, 

want van Hem is de wijsheid en de kracht. Hij verandert de tijden en tijdstippen, Hij zet 

koningen af en stelt koningen aan, Hij geeft de wijsheid aan wijzen, de kennis aan wie verstand 

hebben. Hij openbaart diepe en verborgen dingen, Hij weet wat in het duister is, want het licht 

woont bij Hem. U, God van mijn vaderen, dank en prijs ik, omdat U mij wijsheid en kracht hebt 

gegeven, en mij nu hebt laten weten wat wij van U hebben verzocht, want U hebt ons de zaak 

van de koning laten weten. 

 

Hier zullen we zien hoe Daniël tegen deze hele situatie aankijkt. Hoewel hij respectvol en voorzichtig is 

in zijn omgang met de Babyloniërs, weet hij wie er werkelijk de leiding heeft. God is groter dan 

Babylon, omdat hij "koningen verwijdert en koningen aanstelt". God is ook groter dan Daniël, omdat 

Daniël zegt dat God mij "wijsheid en macht heeft gegeven". God heeft deze hele situatie onder controle 

en Daniël gaat ook zo met God om. God ontvangt alle lof, alle eer en alle gehoorzaamheid. Daniël legt 

vervolgens de soevereiniteit van God heel duidelijk uit aan de koning. 

Daniël 2:24-28 

Daarom trad Daniël binnen bij Arioch, die de koning had aangesteld om de wijzen van Babel om 

te brengen. Hij ging naar hem toe en zei het volgende tegen hem: Breng de wijzen van Babel niet 

om. Breng mij bij de koning, zodat ik de koning de uitleg te kennen kan geven. Toen bracht 

Arioch Daniël met spoed bij de koning en zei het volgende tegen hem: Ik heb onder de ballingen 

uit Juda een man gevonden die de koning de uitleg zal laten weten. De koning antwoordde en zei 

tegen Daniël – zijn naam was Beltsazar –: Bent u in staat mij de droom te laten weten die ik 

gezien heb, en de uitleg ervan? Daniël antwoordde in de tegenwoordigheid van de koning en zei: 

  



De verborgenheid die de koning vraagt, kunnen wijzen, bezweerders, magiërs en 

toekomstvoorspellers de koning niet te kennen geven. Maar er is een God in de hemel Die 

verborgenheden openbaart. Hij heeft koning Nebukadnezar laten weten wat er in later tijd 

gebeuren zal. Uw droom en de visioenen die u voor ogen kwamen op uw bed, zijn deze: 

 

Daniël legt de koning dus uit dat God Degene is die de eer verdient. Deze uitspraak laat zien dat Daniël 

God op de juiste manier eert, maar het laat ook zien dat hij geen gunst zoekt van de koning. Hij zou deze 

gelegenheid gemakkelijk kunnen gebruiken om zelf de eer op te eisen voor de uitleg van de droom van 

Nebukadnezar en zo meer macht en invloed te verwerven aan het hof van de koning. Maar in plaats 

daarvan erkent hij terecht dat God de bron is van deze wijsheid en kennis, en dat God eenvoudigweg een 

deel van die kennis wil delen met Nebukadnezar. 

 

Laten we verdergaan. 

 

Daniël 2:29-30 

Uw droom en de visioenen die u voor ogen kwamen op uw bed, zijn deze: Terwijl u, o koning, 

op uw bed lag, kwamen er gedachten in u op over wat hierna gebeuren zal. En Hij Die de 

verborgenheden openbaart, heeft u laten weten wat er gebeuren zal. Mij nu, aan mij is deze 

verborgenheid geopenbaard, niet door een wijsheid die in mij is boven alle levenden, maar 

daarom dat men de koning de uitleg ervan zou laten weten en dat u de gedachten van uw hart zou 

weten. 

 

Dus nu Daniël de juiste eer heeft gegeven aan God en heeft uitgelegd waarom God de koning een 

interpretatie heeft gegeven, begint hij de droom van Nebukadnezar te beschrijven. 

 

Daniël 2:31-35 

U, o koning, keek toe, en zie: een groot beeld. Dit beeld 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. 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. 

 

De beelden in deze droom hadden een heel specifieke betekenis voor een Babyloniër zoals 

Nebukadnezar. Het beeld dat in het middelpunt stond van deze droom, wordt beschreven als "hoog en de 

glans ervan uitzonderlijk", en ook dat de "aanblik ervan schrikwekkend was". Dit zijn allemaal manieren 

waarop de Babyloniërs hun goden beschreven: als beelden gemaakt van edele metalen die glanzend en 

schrikwekkend waren (Oppenheim blz 243). De aanblik van dit beeld was dus bedoeld om 

Nebukadnezar te laten denken aan de goden die hij aanbad. Het is begrijpelijk dat hij deze droom 

verontrustend vond, zelfs voordat hij de interpretatie ervan kende, omdat het beeld van deze god in deze 

droom wordt vernietigd. 

 

Hoe dan ook, aangezien Daniël nu nauwkeurig heeft beschreven wat Nebukadnezar in zijn droom heeft 

gezien, weet de koning dat zijn interpretatie van de droom ook nauwkeurig zal zijn. Vervolgens legt 

Daniël de droom uit. 



Daniël 2:36-38 (NBV) 

Dit was uw droom, en nu zullen wij de koning zeggen wat hij betekent: U, majesteit, koning der 

koningen, aan wie de God van de hemel het koningschap, en macht, kracht en eer heeft verleend, 

aan wiens hand hij de mensen, de dieren van het veld en de vogels van de hemel heeft 

toevertrouwd, waar zij ook wonen, aan wie hij heerschappij heeft geschonken over allen – u bent 

dat hoofd van goud! 

 

Er zijn twee dingen op te merken over het begin van deze interpretatie. Ten eerste, zoals we al aangaven, 

vertegenwoordigt dit beeld een god. Nebukadnezar zou het heel vleiend vinden om te horen dat hij deel 

uitmaakte van dit beeld - en wel het meest kostbare deel daarvan. Ten tweede zegt Daniël dat 

Nebukadnezar regeert over "de mensen, de dieren van het veld en de vogels van de hemel". Dit is iets 

wat ook de profeet Jeremia over Nebukadnezar heeft gezegd: 

 

Jeremia 28:14 

Want zo zegt de HEERE (JHWH) van de legermachten, de God van Israël: Ik heb een juk van 

ijzer gelegd op de nek van al deze volken, om Nebukadnezar, de koning van Babel te dienen, en 

zij zullen hem dienen, ja, Ik heb hem ook de dieren van het veld gegeven. 

 

De uitdrukkingen "dieren van het veld" en "de vogels van de hemel" worden vaak gebruikt om naar de 

dode mensen te verwijzen in een oorlog. Deze dieren zijn degenen die de lichamen zullen opeten van de 

mensen die zijn gedood in de strijd. Hier zijn enkele voorbeelden van dit soort uitdrukkingen: 

 

Psalm 79:1-3 
O God, heidenvolken zijn in Uw eigendom gekomen, zij hebben Uw heilige tempel 

verontreinigd, zij hebben Jeruzalem tot een puinhoop gemaakt. Zij hebben de dode lichamen van 

Uw dienaren aan de vogels in de lucht tot voedsel gegeven, het vlees van Uw gunstelingen aan 

de wilde dieren van het land. Zij hebben hun bloed rondom Jeruzalem als water vergoten en er 

was niemand die hen begroef. 

 

Ezechiël 39:17-20 
En u, mensenkind, zo zegt de Heere HEERE (JHWH): Zeg tegen alle soorten vogels en tegen 

alle dieren van het veld: Verzamel u en kom, kom van rondom bijeen, bij Mijn offer, dat Ik 

breng, een groot offer voor u op de bergen van Israël, en eet vlees en drink bloed. U zult vlees 

van helden eten en het bloed van de vorsten van het land drinken: van rammen, lammeren, 

bokken, jonge stieren, allemaal gemest vee van Basan. U zult vet eten tot verzadiging toe en 

bloed drinken tot dronkenschap toe, van Mijn offer dat Ik voor u gebracht heb. U zult verzadigd 

worden aan Mijn tafel met paarden en ruiters, helden en alle strijdbare mannen, spreekt de Heere 

HEERE (JHWH). 

 

Dus met de verklaring dat deze beesten en vogels de doden zullen opeten, die in de handen van 

Nebukadnezars zijn gevallen, zegt de Schrift dat Nebukadnezar de macht heeft over het leven en de 

dood van de mensen die onder zijn heerschappij staan. Samen met deze macht komt de 

verantwoordelijkheid om het volk onder zijn heerschappij te houden - vooral de Israëlieten - veilig in 

leven te houden Het zal blijken dat het Babylon van Nebukadnezar zijn best zal doen om Gods volk te 

beschermen, en bij de opvolgende koninkrijken, zal dat langzamerhand steeds slechter worden. 

(-Ted Noël. A Primer of the Book of Daniel, [ Eugine, OR Wipf and Stock Publishers, 2009 blz 

25-26). 



Daniël 2:39-45 

Na u zal een ander koninkrijk opkomen, lager in waarde dan het uwe. Daarna nog een ander, het 

derde koninkrijk, van brons, dat heersen zal over de hele aarde. En het vierde koninkrijk zal sterk 

zijn als ijzer, want het ijzer verbrijzelt en vergruist alles. Juist zoals het ijzer alles verplettert, zo 

verbrijzelt en verplettert dit koninkrijk alles. Dat u verder de voeten en de tenen, gedeeltelijk van 

leem van een pottenbakker en gedeeltelijk van ijzer, gezien hebt – dat zal een verdeeld 

koninkrijk zijn. Het zal iets hebben van de hardheid van ijzer – juist daarom zag u ijzer 

vermengd met modderig leem. En de tenen van de voeten, gedeeltelijk van ijzer en gedeeltelijk 

van leem – dat koninkrijk zal gedeeltelijk sterk zijn en gedeeltelijk broos. Dat u gezien hebt ijzer 

vermengd met modderig leem – ze zullen zich door menselijk zaad vermengen, maar ze zullen 

zich niet aan elkaar hechten, zoals ijzer zich niet vermengt met leem. 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 en waarvan de heerschappij niet op een ander volk zal overgaan. Het zal al die 

andere koninkrijken verbrijzelen en tenietdoen, maar zelf zal het voor eeuwig standhouden. 

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 grote God heeft de koning laten weten wat 

er hierna geschieden zal. De droom is waar en de uitleg ervan betrouwbaar. 

 

De identiteit van de koninkrijken die worden gesymboliseerd door de verschillende soorten metaal in 

deze afbeelding zullen we nader onderzoeken bij het behandelen van Daniël hoofdstuk 7. Maar om ze 

kort te bespreken: historisch gezien waren er drie koninkrijken die Israël (en de rest van het Nabije 

Oosten) veroverden in de eeuwen na het Babylon van Nebukadnezar. Deze koninkrijken waren die van 

de Meden en Perzen, de Grieken en de Romeinen. Maar het vierde koninkrijk, het Romeinse rijk, bestaat 

al honderden jaren niet meer, dus waar is die steen die het moest vernietigen en "de aarde zou vullen"? 

 

Om dit te beantwoorden, moeten we begrijpen dat dit beeld niet alleen de politieke koninkrijken 

voorstelt, maar ook religieuze. Bedenk dat dit beeld een Babylonische afgod voorstelt; we zouden ook 

kunnen zeggen dat het de Babylonische godsdienst vertegenwoordigt. Naarmate de geschiedenis 

vorderde en de koninkrijken, die werden afgebeeld als verschillende metalen, aan de macht kwamen, 

stelden deze ook telkens een nieuwe religieuze en een nieuwe politieke orde aan. Deze religieuze ordes 

verschilden van elkaar, maar ze hadden ook enkele gemeenschappelijke kenmerken, waardoor ze 

allemaal als onderdeel konden worden gezien van hetzelfde beeld. De Babylonische, Perzische, Griekse 

en Romeinse religies waren allemaal polytheïstische systemen waarin gesneden beelden in tempels 

werden opgesteld en als goden werden aanbeden. 

 

De aanbidding van de Romeinse goden, zoals Jupiter en Mars, wordt al honderden jaren niet meer 

gedaan, maar de systemen van afgodenaanbidding, die zijn afgeleid van dit Romeinse systeem, komen 

nog steeds veelvuldig voor. Wanneer er in vers 35 wordt gesproken over de verbrijzelde resten van het 

beeld, staat er "zodat er geen spoor van teruggevonden werd", maar er is duidelijk nog veel meer dan 

wat "restmateriaal" van dit beeld, dit soort religie, aanwezig in onze moderne wereld. We zullen hier 

uitgebreider op ingaan bij de profetieën uit de latere hoofdstukken, maar voorlopig kunnen we zeggen 

dat het beeld uit de droom van Nebukadnezar nog steeds bestaat; het is nog niet helemaal kapot. 

 

Dus, wat is dan die steen uit de droom, die zal arriveren en het afgodische beeld zal vernietigen? De 

Schrift geeft ons verschillende aanwijzingen. Ten eerste zien we dat het uit een berg wordt afgehouwen, 

maar niet door mensenhanden. Er zijn verschillende Bijbelse symbolen die bij deze beschrijving passen. 

Ten eerste zijn ongehouwen stenen de standaard voor een Bijbels altaar Dat lezen we in Exodus 20:25: 

  



Exodus 20:25 

Maar als u voor Mij een stenen altaar maakt, mag u dit niet bouwen van gehouwen stenen, want 

als u ze met uw houweel bewerkt, ontheiligt u ze. 

 

Afgoden waren gemaakt van gebeeldhouwde steen, en God wilde niet dat Zijn altaar zou worden 

aanbeden als een gesneden beeld. Deze ongehouwen steen in Daniël stelt dus een echt Bijbels altaar 

voor. God vindt het aanbidden van afgoden onaanvaardbaar (Exodus 20:4-6), maar deze ongehouwen 

steen vertegenwoordigt een manier van aanbidding die God wel acceptabel vindt. Deze symboliek van 

de steen, als een systeem van juiste aanbidding, wordt verder uitgewerkt in andere verzen: 

 

Deuteronomium 27:2-8 

En op de dag dat u de Jordaan oversteekt naar het land dat de HEERE (JHWH), uw God, u geeft, 

moet het zo zijn dat u voor uzelf grote stenen opricht en die met kalk bestrijkt. U moet alle 

woorden van deze wet daarop schrijven als u overgestoken bent, opdat u komt in het land dat de 

HEERE (JHWH), uw God, u geeft, een land dat overvloeit van melk en honing, zoals de HEERE 

(JHWH), de God van uw vaderen, tot u gesproken heeft. En als u de Jordaan bent overgestoken, 

moet het zó zijn dat u deze stenen, waarover ik u heden gebied, opricht op de berg Ebal, en dat u 

ze met kalk bestrijkt. U moet daar een altaar bouwen voor de HEERE (JHWH), uw God, een 

altaar van stenen die u niet met een ijzeren voorwerp mag bewerken. Van hele stenen moet u het 

altaar van de HEERE (JHWH), uw God, bouwen, en daarop brandoffers brengen voor de 

HEERE (JHWH), uw God. Ook moet u dankoffers offeren en daar eten en u verblijden voor het 

aangezicht van de HEERE (JHWH), uw God. U moet op de stenen alle woorden van deze wet 

schrijven, duidelijk en goed. 

 

Hier zien we dat er ongehouwen steen aanwezig in bij zowel het altaar dat God beval te bouwen, als bij 

de Wet die Hij beval te houden. Nogmaals, deze steen symboliseert de aanvaardbare en rechtvaardige 

manier van aanbidding van God, en die staat in contrast met de afgodische en onrechtvaardige religie 

van de vier koninkrijken uit de droom van Nebukadnezar. Maar er valt nog meer te zeggen over deze 

steen: 

 

Psalm 118:22-23 

De steen die de bouwers verworpen hadden, is tot een hoeksteen geworden. Dit is door de 

HEERE (JHWH) geschied, het is wonderlijk in onze ogen. 

 

Jesaja 28:16 

… daarom, zo zegt de Heere HEERE (JHWH): Zie, Ik leg in Sion een steen ten grondslag, een 

beproefde steen, een kostbare hoeksteen, die vast gegrondvest is. Wie gelooft, zal zich niet 

weghaasten. 

 

Lukas 20:17-18 

Maar Hij keek hen aan en zei: Wat betekent dan dit wat geschreven staat: De steen die de 

bouwers verworpen hebben, is tot een hoeksteen geworden? Ieder die op die steen valt, zal 

verpletterd worden en op wie hij valt, die zal hij vermorzelen. 

 

Deze verzen beschrijven een steen die zal verpletteren en vernietigen, maar die ook zal worden gebruikt 

om te bouwen. Dit lijkt heel veel op de steen uit de droom van Nebukadnezar. Petrus geeft deze steen 

vervolgens een identiteit:  



Handelingen 4:10-12 

… maar Die God uit de doden opgewekt heeft, dat door Hem deze man hier gezond voor u staat. 

Deze Jezus is de steen die door u, de bouwers, veracht werd, maar Die de hoeksteen geworden is. 

En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen 

gegeven waardoor wij zalig moeten worden. 

 

Ook Petrus heeft deze steen genoemd in zijn brief: 

 

1 Petrus 2:4-9 

en kom naar Hem toe als naar een levende steen, die wel door de mensen verworpen is, maar bij 

God uitverkoren en kostbaar, dan wordt u ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot een 

geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen, die God welgevallig 

zijn door Jezus Christus. Daarom staat er in de Schrift: Zie, Ik leg in Sion een hoeksteen die 

uitverkoren en kostbaar is; en: Wie in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Voor u dan, die 

gelooft, is Hij kostbaar; maar voor de ongehoorzamen geldt: De steen die de bouwers verworpen 

hebben, die is de hoeksteen geworden, en een steen des aanstoots en een struikelblok; voor hen 

namelijk die zich aan het Woord stoten, door ongehoorzaam te zijn, waartoe zij ook bestemd 

zijn. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk 

dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit 

de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht, 

 

Dus, naast dat deze steen de wegen van God vertegenwoordigt, staat deze steen ook voor Jesjoea. Net 

zoals de steen in Daniël het beeld vernietigt dat een vertegenwoordiging is van de afgodische religies in 

deze wereld, profeteert het boek Openbaring dat Jesjoea een symbool van afgodische religie gaat 

vernietigen, dat de vrouw beschrijft die zit op een beest (Openbaring 17:1 -14). 1 Korintiërs 15 zegt dat 

Jesjoea "het koningschap aan God en de Vader heeft overgeven, wanneer Hij alle heerschappij en alle 

macht en kracht heeft tenietgedaan" (1 Korintiërs 15:24). Het geheel van de symboliek lijkt te zijn dat 

het beeld in de droom van Nebukadnezar de goddeloze religieuze systemen van de wereld 

vertegenwoordigt, en de steen een vertegenwoordiging is van het rechtvaardige religieuze systeem van 

God, dat onder leiding staat van de Messias. 

Natuurlijk waren deze details over de verre toekomst niet waar Nebukadnezar zich zorgen over maakte. 

Voor hem was het belangrijkste dat hij het hoofd van goud was en dat zijn koninkrijk niet voor eeuwig 

zou duren. Hoewel het gouden hoofd voor hem als compliment kan worden gezien, is deze interpretatie 

van de droom over het algemeen negatief voor de koning. Nebukadnezar werkte onvermoeibaar door om 

de grootheid en macht van zijn koninkrijk te vermeerderen (LW King, A History of Babylon: From the 

Foundation of the Monarchy to the Persian Conquest [London : Chatto and Windus 1915], blz. 279-

280). Dus voor hem was het nieuws dat het uiteindelijk allemaal vernietigd zou worden erg slecht. Uit 

de reactie van Nebukadnezar op deze interpretatie blijkt echter dat hij op zoek was naar de waarheid, 

niet naar woorden van troost en vleierij. 

  



Daniël 2:46-49 

Toen wierp koning Nebukadnezar zich met het gezicht ter aarde en hij aanbad Daniël. En hij 

beval dat men hem een offergave en aangenaam reukwerk zou brengen. De koning antwoordde 

Daniël en zei: Waarlijk, uw God is de God der goden en de Heere der koningen. Hij openbaart 

verborgenheden, zodat u déze verborgenheid kon openbaren. Toen bevorderde de koning Daniël. 

Hij gaf hem vele grote geschenken en stelde hem aan als heerser over heel het gewest Babel en 

als hoofd van alle machthebbers over alle wijzen van Babel. Omdat Daniël de koning daarom 

verzocht, stelde hij Sadrach, Mesach en Abed-Negro aan over het bestuur van het gewest Babel. 

Daniël bleef echter in de poort van de koning. 

 

Daniël vertelt de waarheid aan Nebukadnezar, ook al verheerlijkt die waarheid God en niet de koning. 

De koning reageert hier echter positief op, en Daniël overleeft niet alleen Babylon, maar leeft ook 

voorspoedig. De boodschap van Daniël aan de koning is dat God soeverein is, dat God groter is dan 

Nebukadnezar en groter dan alle toekomstige koningen en koninkrijken die daarna zullen volgen. God 

demonstreert vervolgens zijn soevereiniteit door Daniël, een gevangene uit een veroverd land, te 

verheffen tot een belangrijke positie aan het hof van de koning. 

Dus, wat kunnen we leren van dit verhaal uit het boek Daniël? Ten eerste kunnen we leren dat Daniël 

een voorbeeld is van geloof en integriteit. Hoewel Daniël de gunst van de andere mensen aan het hof 

van de koning verwierf, ontving hij die niet door leugens of vleierij. Daniël bleef trouw aan zijn geloof 

en aan zijn woord. Hij loog niet tegen de koning uit angst om hem te beledigen, maar hij vertelde de 

waarheid, omdat hij God meer vreesde. Wij kunnen vandaag de dag hetzelfde doen. Hoewel het 

waardevol is om vrienden en bondgenoten te hebben, die niet noodzakelijkerwijs volgelingen van God 

zijn, hoeven we niet tegen deze mensen te liegen om hun gunst te verkrijgen. We kunnen eerlijk zijn 

over ons geloof en onze overtuigingen, en God zal ons de gunst verlenen die we nodig hebben. 

 

Ten tweede kunnen we troost putten uit de wetenschap dat God de leiding heeft. Babylon was de 

onbetwiste macht in de wereld toen Nebukadnezar zijn droom had. Het was bijna ondenkbaar dat iets of 

iemand anders die macht omver kon werpen, maar nu is de macht van Babylon niets anders dan oude 

geschiedenis. Op een zekere dag zullen de heersers van onze huidige wereld eveneens aan hun einde 

komen. Ze zullen slechts een verre herinnering zijn, een paar zinnen in een geschiedenisboek. Hoe 

machtig of onoverwinnelijk iets in deze wereld ook mag lijken, we weten dat God uiteindelijk zal 

zegevieren, en als wij Zijn volk zijn, dan zullen wij ook zegevieren. We kunnen eerst het Koninkrijk en 

Zijn gerechtigheid zoeken, omdat we weten dat God de ware Koning is. 

 

In de volgende studie in deze serie gaan we hoofdstuk 3 van het boek Daniël onderzoeken. We hopen je 

daar weer te zien. 

 

 

We hopen dat je van dit onderwijs hebt genoten. En vergeet niet om alles te onderzoeken. 

 

Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God. 

 

Voor meer informatie of andere studies, verwijzen wij je naar onze website: www.testeverything.net 
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