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Dienst:  13 juni 2021 

Tekst:  Daniël 7: 1 - 15 

Thema:  Indrukwekkende vergezichten 

 

 

Kleurplaat voor de kinderen 
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Preekschets 

 

We krijgen elke dag zoveel informatie te verwerken. Via televisie, internet, apps, etc. horen we 

over wat er gaande is in de wereld. En altijd weer blijkt dat er oneindig veel onrecht, ellende, 

haat, strijd en verdriet is. Soms ben je er van verzadigd. Het is als de zee, die maar schuim blijft 

opbrengen. Zo brengt de wereld oneindig veel ellende voort. Dan kan er in je hart een diep 

verlangen zijn naar gerechtigheid, vrede, liefde, leven, vreugde. Wanneer…?  

 

Daniël leeft in Babel. Als jongeman is hij daar gekomen. Heel de ballingschap van 70 jaren blijft 

hij daar aan het hof. Hij maakt veel koningen mee, en zelfs de grote machtswisseling van het 

Babylonische naar het Medo-perzische rijk. Op de kruispunten van de oude wereldgeschiedenis 

staat deze man, deze profeet.  

 

Hoofdstuk één tot en met zes gaan over de geschiedenissen van Daniël. Vanaf het zevende 

hoofdstuk luisteren we naar zijn profetische woorden. Hoe en wat heeft deze profeet gesproken in 

de kantelende geschiedenis? We horen daarvan in onze schriftlezing, vers één tot en met veertien. 

Het gaat daar over een visioen van de vier oude wereldrijken. 

 

Het begint met de zee, teken van chaos, ellende en dood – die blijft maar schuim opbrengen. Heel 

de wereld schuimt onrecht, dood en verderf op. De geschiedenis van de wereldrijken is daarin 

getekend. Daarna verschijnen er vier indrukwekkende dieren. Daarin worden zichtbaar vier 

wereldrijken:  

1 Babylonische rijk – als een leeuw, met vleugels van een arend;  

2 Medo-perzische rijk – als een beer, het verscheurt zoveel andere machten;  

3 Griekse rijk van Alexander de Grote – als een luipaard, snel en wendbaar;  

4 Romeinse rijk – als een monster, verslaat alle anderen.  

De aandacht wordt gevestigd op een hoorn, met ‘mensenogen en een mond vol grootspraak’. 

Daarin kan volgens sommige uitleggers de antichrist worden gezien – één van de Romeinse 

keizers die opstaat tegen Christus en Zijn Kerk.  

 

Koninkrijken komen en gaan. Maar dan wordt er een rechtbank opgesteld. God treedt in een 

rechtszaak met al deze koninkrijken. Nadruk ligt hier op de eeuwigheid, rechtvaardigheid, 

heiligheid, almacht en verhevenheid van God. Talloze engelen dienen Hem. Hij is verheven 

boven al het aards gewriemel. De boeken werden geopend. Alles wordt openbaar in dit 

allesomvattende gerechtshof. En er wordt recht gedaan. Zelfs de grote spotter, die het blijkbaar 

nog lang volhoudt, moet buigen. God doet gerechtigheid… 

 

Dan ziet Daniël de Messias verschijnen, Christus in Zijn heerlijkheid. Hem is gegeven alle macht 

in hemel en op aarde. Nu en tot in eeuwigheid. Deze woorden zien ten diepste op Zijn tweede 

komst, als verheerlijkte Zaligmaker. Zijn koninkrijk, van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, 

duurt tot in eeuwigheid. Daniël is tot in het diepst van zijn ziel geraakt: het is zo indrukwekkend 

en ingrijpend wat hij ziet.  

 

Wij leven in tijden waarin de zee haar onrecht, strijd, ellende, dood en verderf allerwege blijft 

opschuimen. Het is tekenend voor heel de wereldgeschiedenis. Na de vier koninkrijken zijn er 

nog zoveel anderen gekomen. Maar het draait altijd om hetzelfde: macht, ten koste van alles. De 

media laat het elke dag zien, onze cultuur is niet anders.  
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Soms staat dat ver van ons af. Maar in ons eigen hart is iets van die zee aanwezig. Het blijft maar 

van hetzelfde schuim opgeven. Herkennen we dat, dat we er deel van zijn?  

 

Wat is het dan een rijke zaak, dat we met de ogen van Daniël mogen meekijken. De prediking is 

een uitnodiging om over en door de wereldgeschiedenis heen te kijken. Tot in de diepste 

afgronden van onrecht, schuld, zonde en ongerechtigheid. Maar wij zien tot op het kruis van 

Jezus Christus. Alle machten zijn samengevat in die ene hoorn, die klein lijkt, maar die de God 

der Heerlijkheid gekruisigd heeft.  

 

En toch moet alles buigen voor Hem. Eenmaal zal God, in en door Jezus Christus, de grote 

rechtszaak voeren tegen al die machthebbers, die zoveel ellende, onrecht, verdriet, dood en 

verderf hebben aangericht. Alle knie zal zich buigen, uit de wereldgeschiedenis, maar ook uit 

onze persoonlijke geschiedenis.  

 

En wat wat we zien in het groot, zien we ook in het klein. In dit leven moeten wij leren om te 

buigen voor Hem, in geloof en bekering. Dan hebben we het leven, dan zijn we deelgenoot van 

Zijn Koninkrijk. Maar buiten Hem schuimt het verderf ons tegemoet. Dat is ernstig. Maar zie op 

de toekomst van Hem. Via het laatste oordeel, als Hij Zijn engelen zal uitzenden, zal Hij Zijn 

Koninkrijk vestigen; van gerechtigheid, liefde, vrede, vreugde en leven. En aan Zijn Rijk zal geen 

einde komen.  

 

 

Liturgie 

 

Votum en groet 

Zingen:  Psalm 145: 1 en 2 

Wetsvoorlezing / Geloofsbelijdenis   

Zingen:  Psalm 76: 5 

Lezen:  Daniël 7: 1 - 15 

Tekst:   geheel 

Thema:  Indrukwekkende vergezichten 

Kindermoment   

Zingen:  Psalm 9: 8, 9 en 10 

Prediking  

Zingen:  Psalm 72: 1 en 6 

Dankgebed   

Zingen:  Psalm 99: 1  

Zegen 

 

Verdiepingsvragen 

 

1 Wat zegt het ons dat God er voor zorgt dat op de kruispunten van de geschiedenis Zijn 

profeten staan?  

2 Hij regeert, dwars tegen alles in. Welke troost vinden we daarin voor onze tijd – over 

de wereld, in ons land en in ons hart?  

3 God stelt Zijn rechtbank op. Denken we daar wel eens over na, over dat laatste 

oordeel? Voor de wereld, voor onszelf? Welke ernst ligt daarin, maar ook: welke 

vreugde geeft dat?  

4 De wereld zal rechtvaardig geoordeeld worden. Gods kinderen krijgen vrijspraak. Hoe 

kan dat? Welke rol heeft daarin de grote Rechter, Jezus Christus?  

 


