
Daniël 7:1-28 

Vooraf 

Vanoggend is die laaste van die Koninkryksondae. Volgende Sondag is die eerste  Adventsondag 

waar ons op die geboorte van Jesus fokus. Hierdie laaste Koninkryksondag staan bekend as Sondag 

van Christus die Koning. Dit is die oorgang tussen die Koninkryksondae en Advent.  Vandag vier die 

kerk wêreldwys fees: Die Here is die ewige Koning.  

Agtergrond 

Die boek Daniël is in die Bybel opgeneem onder die profete. Streng gesproke is Daniël nie profetiese 

materiaal nie. Daniël is veel eerder apokaliptiese – dit beteken dat dit bekendmaking is van wat in 

die laaste dae gaan gebeur.     

’n Interessantheid van die boek Daniël is die feit dat hoofstuk 1 en dan weer vanaf hoofstuk 8 in 

Hebreeus geskryf is. Vanaf hoofstuk 2 tot hoofstuk 7 is in Aramees geskryf. Die eerste ses hoofstukke 

is verhalende gedeeltes wat vertel van die ballinge se verblyf in Babilon terwyl hoofstukke 7 tot 12 

voorspellende gedeeltes. 

Die ontstaan van die boek was ’n proses wat plaasgevind het vanaf 530 tot 150 v.C. Die boek het sy 

finale beslag so tussen 175 tot 163 v.C. gehad. 

Inleiding 

Die bekende teoloog, Helmut Thielicke, het gesê: 

“Wanneer die drama van die geskiedenis afgeloop het, sal net 

die Hoofkarakter op die verhoog oorbly: Jesus Christus. Dan sal al 

die groot figure van die geskiedenis, soos die Farao’s Aleksander 

die Grote, Charlemagne, Gengis, Khan, Napoleon, Churchill, 

Stalin, Mao Tse Tung, Hitler, noem maar op, besef dat hulle maar 

net tydelike spelers in ’n drama was waarvan die Groot Regisseur 

die slot skryf.” 

Dit is presies wat ons vanoggend vier: Jesus is die ewige Koning. God regeer oor die geskiedenis. 

1. Daniël se droom 

Daniël was die een wat ander se drome moes uitlê. In Daniël 7 lees ons van ’n droom wat Daniël 

gehad het. Dit was ’n droom wat Daniël bang gemaak het en hom ontstel het. Dit was ’n droom wat 

vir hom uitgelê word. 

Om aan te sluit by die beeld van ’n verhoogdrama van Thielicke, kry ons die droom van Daniël in drie 

bedrywe.  

 Vier diere kom uit die see op (2-8); 

 'n Hofsitting vind plaas (9-12); 

 'n Persoon kom op die wolke aan en word tot koning gekroon (13-14). 

 

 Eerste bedryf: vier diere uit die see 



Daniël sien hoedat die wind uit al vier windrigtings - verteenwoordigend van die hele wêreld - die 

Middellandse See - verteenwoordigend van die hele mansheid -  onstuimig laat word. Dan kom daar 

vier diere uit die see op. Elkeen van hierdie vier diere stel 'n opeenvolgende koninkryk voor wat 'n 

bedreiging vir God se volk gevorm het: 

o Die eerste dier was soos 'n leeu met vlerke van 'n arend.  Dit is 'n voorstelling van koning 

Nebukadneser van die Babiloniërs wat in die Bybel met 'n leeu en 'n arend vergelyk word.  

o Die tweede dier lyk soos 'n beer. Dit stel die Ryk van die Mede en Perse voor wat die 

Babiloniese Ryk opgevolg het en verwoesting gesaai het. 

o Die derde dier was soos 'n luiperd met vier koppe en vier vlerke. Dit dui op die vinnige 

uitbreiding van die Griekse ryk onder Aleksander die Grote, die opvolger van die Medies-

Persiese Ryk. Die vier koppe stel die vier generaals voor tussen wie die ryk na Aleksander se 

vroeë dood verdeel is. 

o Die vierde dier trek die meeste aandag. Dit was skrikwekkend, vreesaanjaend en baie sterk.  

Die het ystertande gehad, alles vermorsel, met tien horings. 'n Klein horinkie het tussen die 

ander uitgegroei en verwaande dinge kwytgeraak.  

 Tweede bedryf:  God as hoofregter 

Dan sien Daniël egter dat daar trone reggesit word en dat die ewige God as hoofregter sy plek 

inneem. Die manier hoe God hier beskryf word, klere so wit soos sneeu, hare soos skoon wol, 'n 

troon van vuurvlamme met wiele van vuur, wek ontsag.   

Die hofsitting begin en die boeke word oopgemaak. Die inhoud van die klagte word nie bespreek nie, 

maar die oordeel word gevel. Die vierde dier word weens sy verwaande pratery doodgemaak en 

vernietig.  Ook die ander drie diere verloor hulle regeermag. 

Dit is - voorkoms ten spyt - duidelik dat die mag nie aan die indrukwekkende diere, die koninkryke 

van die wêreld, behoort nie. God is in beheer. God spreek die laaste woord. 

Daarom maak dit sin om Hom saam met duisende ander te dien. 

 Derde bedryf:   

Dan verander Daniël se visioen weer. Hy sien 'n persoon in die wolke aankom en na God gaan wat op 

sy troon sit. Hierdie persoon, 'n menslike wese, ontvang dan heerskappy, eer en koningskap. Sy 

koningskap hou nooit op nie, maar duur ewig.  Al die volke, nasies en taalgroepe dien hom. 

2. Die uitleg van Daniël se droom 

In die tweede deel van die hoofstuk, vanaf vers 16 word Daniël se droom dan uitgelê. In hierdie 

uitleg is twee fasette belangrik. 

o Die eerste is die betekenis van elkeen van hierdie diere. 

Elkeen van hierdie vier diere verwys na ’n spesifieke heerser en sy oorheersing van Israel. Ons 

kan nie vandag meer heeltemal aflei wie hierdie vier heersers en hulle ryke was nie. Ons het wel 

die vermoede dat die vierde dier verwys na die Seleukiede koninkryk wat oor Juda regeer het. 

Die klein horinkie stel waarskynlik die regering van die Seleukiede koning Antiochus Epifanes IV 



voor wat die Jode besonder verdruk het en die tempel vir drie jaar verontreinig het. Hy het God 

gelaster, die Jode vervolg, die offerdiens opgeskort en afgodediens verpligtend gemaak. 

Die rede waarom ons dink dat hierdie vierde dier na hierdie Seleukiede en Antiochus Epifanes IV 

verwys is juis omdat dit die boek Daniël in die tyd gefinaliseer is in die vorm wat ons dit het. Op 

daardie tydstip was die prentjie maar donker vir die Jode. Hulle het min hoop gehad as gevolg 

van die vyandige oorheersing. Die Jode van daardie tyd sou die beeldspraak van Daniël se droom 

verstaan het en die donker toekoms van die volk van God kon eien. 

Die uitleg beklemtoon egter dat die mag van die vier koninkryk word gebreek, en die mag word 

aan God se heiliges gegee. Die mag setel nie op allerlei heersers en hulle koninkryke nie – die 

mag lê by God as Regter wat die eintlike Heerser is. In terme van Helmut Thielicke se woorde: 

God is die Regisseur terwyl elkeen van hierdie menslike heersers maar ’n klein verbygaande 

rolletjiespeel. 

o Die tweede fasette in hierdie uitleg wat van belang is, is die Seun van die mens.  

Die vraag wie is dit. Die eerste en voor die handliggende antwoord wat ons wil gee is: Jesus 

Christus. Die rede vir ons antwoord is aan die eenkant omdat die Nuwe Testament na Jesus 

verwys as die Seun van die mens en aan die ander kant omdat dit wat Jesus gedoen het, juis 

ooreenstem wat hier voorspel word. 

Tog het hierdie mens aanvanklik na iemand anders verwys. Een moontlikheid was dat dit ’n ene 

Judas Makkabees was wat ’n opstand teen Antiochus Epifanes IV gelei het en hom verslaan het. 

Hy het deur middel van guerrilla oorlogsmetodes die Jode gelei tot die oorwinning. Daarna was 

die Jode vir die eerste keer in baie jare vry.  Hy was vir hulle die een wat bevryding en hoop 

gebring het. Sommige geleerdes meen dat hierdie Seun van die mens na die volk Israel verwys.  

Tog kan ons wat leef nadat Jesus Christus mens geword het – vir ons die Seun van die mens 

geword het – iets van Christus in hierdie uitleg raaksien. Al het dit oorspronklik vir die Jode dalk 

op iemand anders gedui en het hulle dit in die lig van daardie persoon verstaan, help dit ons om 

Christus se menswording en werk op aarde te verstaan. 

Ons kan raaksien dat Christus die Een was wat meer gesag het as enige wêreldse heerser. Ons 

kan raaksien dat Christus die Heerser is en wat ewig regeer. Dit is presies wat Helmut Thielicke 

gesê het: Op die ou end is Christus die enigste toneel speler wat op die wêreldverhoog gaan 

oorbly met God as die groot Regisseur. Geen ander heerser in enige tyd van die geskiedenis sal 

standhou nie. 

3. Die toepassing van Daniël se droom 

Wat beteken Daniël se droom vir ons?   

In kort: God regeer. God regeer oor die geskiedenis. Hy is in beheer. Hy is die Regisseur van die 

geskiedenis. Hy regeer deur Christus wat die Seun van die mens is. Hy het gekom vir die hele 

mensdom. Dit is presies wat vandag is: Sondag van Jesus die Koning. Dit is presies wat elke Sondag 

is. Inteendeel, elke dag van die week: Dag van Jesus die Koning. 



Ons raak baie keer so vas gevang in die daaglikse politieke gebeure van presidente en kabinette dat 

ons vergeet dat hulle maar klein rolletjies in die wêreldgeskiedenis speel. Die eintlike rol word deur  

Christus gespeel met God as die eintlike Regisseur. 

Ons kan ontspan. God regeer oor die wêreldgeskiedenis. Soos wat Hy hierdie droom van Daniël in 

vervulling laat gaan het, het Hy telkemale deur die geskiedenis gesorg. So sorg Hy steeds vandag. 

As ek sê ons kan ontspan – wil ek ’n storie vertel. Met die eerste deel 

van die konstruksie van die Golden Gate brug in San Francisco is geen 

veiligheidsmaatreëls toegepas nie.  Drie en twintig mense het hulle 

tydens die bouwerk te pletter geval. Vir die laaste deel van die projek is 

’n net ter waarde van $ 100 000 as veiligheidsmaatreël aangekoop. 

Minstens tien werkers het in die net geval en 

hulle lewens is gered. Maar die interessante feit 

wat aan die lig gekom het, is dat die geldelike 

waarde van die veiligheidsnet baie gou verhaal is. Daar was ’n verbetering van 

vyf en twintig persent in produktiwiteit. Die werkers het veiliger gevoel en 

meer verrig.  

Die wete dat God die Regisseur en Christus die hoofspeler in die wêreldgeskiedenis is, kan vir ons 

elkeen soos daardie veiligheidsnet wees. Ons kan volheid leef as kinders van God. Ons kan te midde 

van die wêreldgeskiedenis waaghaalsig aan God was hou. God regeer oor die wêreldgeskiedenis. 

Ons hoef nie te dink dat leiers of self onsself in beheer van die geskiedenis is nie. Ons kan ontspan en 

op God vertrou. Ons kan deel van die duisende en miljoene wees wat Hom dien. 

Slot 

Helmut Thielicke is reg as hy sê: 

“Wanneer die drama van die geskiedenis afgeloop het, sal net die Hoofkarakter op die 

verhoog oorbly: Jesus Christus. Dan sal al die groot figure van die geskiedenis, soos die 

Farao’s Aleksander die Grote, Charlemagne, Gengis, Khan, Napoleon, Churchill, Stalin, Mao 

Tse Tung, Hitler, noem maar op, besef dat hulle maar net tydelike spelers in ’n drama was 

waarvan die Groot Regisseur die slot skryf.” 

 

 

 

  


