
 
 
 

 
 
 
Terwijl ik bleef toekijken, werden tronen opgesteld… Ik bleef toekijken in de nachtgezichten en zie, met de wolken des hemels kwam iemand 
gelijk een mensenzoon… (Daniël 7: 9 en 13) 
Het boek Daniël in hoofdstuk zeven is erg interessant voor deze tijd. Ik wil graag laten zien wat het voor mij betekent. Kort 
samengevat: het gaat over de geestelijke gesteldheid van de kerk van Christus in de afgelopen tweeduizend jaren… 
De profeet ziet in een gezicht hoe de vier winden (windstreken) een leeuw met adelaarsvleugels doen opkomen uit de zee. De zee 
staat volgens het Bijbelboek Openbaring voor de natiën, de volken en de talen. Daniël ziet onder alle volken een leeuw oprijzen als 
gevolg van die vier winden, dat is de Heilige Geest over de gehele aarde. Die leeuw staat voor de leeuw van Juda: Jezus Christus. Een 
leeuw met adelaarsvleugels. Die zijn een beeld van de goddelijke vlucht die deze leeuw maakt; hij is van hemelse afkomst, en met deze 
vleugels is hij in staat zich in glijdende vlucht zeer snel over de aarde te bewegen: Jezus komt tweeduizend jaar geleden als 
mensenzoon en roept dan Zijn volgelingen. Die volgelingen brengt Hij bijeen in een huiskerk, waarna ze door hem worden 
onderwezen en uitgezonden de wereld in met Zijn boodschap van genade voor alle mensen. Overal waar zij komen, rijst de leeuw 
op: snel, als op adelaarsvleugels gedragen. Binnen honderd jaar ontstaan overal huiskerken waar gelovige armen bijeen komen in 
profetenscholen. Maar na enige tijd gaat de leeuw menselijk geloven: wordt overeind gezet als een mens en hem wordt een mensenhart 
gegeven. De boodschap van die eerste volgelingen verandert in een menselijke boodschap. Vanwege een pact tussen keizer 
Constantijn de Grote en de geestelijkheid in het jaar 313, komt de tot dan toe zwaar verdrukte leeuw bovengronds. De kerk stopt 
dan vrijwel geheel met de zorg voor de armen. In plaats van de huiskerk, worden er architectonische hoogstandjes gebouwd: kerken, 
kathedralen en kloosters. Geen twee of drie, ook geen twaalf mensen meer in een kleine huiskamer, maar duizenden in een 
kerkgebouw. Zo komt het gebouw op nummer één van de kerkelijke begroting te staan ten koste van de zorg voor de mensen in, 
en de arme mensen buiten de kerk. 
 
Dan ziet Daniël een beer die zich op één zijde opricht en drie ribben in zijn muil heeft. De kerk die tweezijdig gelooft (verticaal en 
horizontaal) gaat eenzijdig (horizontaal) menselijk denken en doen. De beschermende stevigheid van de drie goddelijke ribben wordt 
vermalen. De drie-eenheid van God maakt plaats en van Jahweh wordt Hij HERE genoemd. Dit is een kerk die de naam bedekt en 
de halve waarheid leert over God. Gaat volgens Daniël in die tijd ook veel vlees eten: christenen wordt verboden anders te denken 
dan de kerk, of worden vervolgd. Dan doemt een panter op met vier vogelvleugels op de rug en met vier koppen. Vier staat in de 
bijbel altijd voor de vier windstreken over de gehele aarde. Geen adelaars- maar vogelvleugels staan voor een niet goddelijke maar snelle 
vlucht en de vier koppen staan voor het denken over de gehele aarde. Binnen korte tijd wordt over de gehele aarde in de kerk 
hetzelfde gedacht en gedaan. Een sluw roofdier huist in de kerk. God en mensen worden beroofd van de waarheid en waar mensen 
de bijbelse waarheid willen dienen worden ze sluw omgebracht, of anders het zwijgen opgelegd. Zo verwijdert de, als een panter 
bevlekte zondige kerk, zich van God, en verwerft zich de heerschappij over het denken van de gehele aarde.  
Het vierde dier dat opdoemt in Daniëls nachtgezicht is de gruwelijkste van allemaal. Het is geen dier dat te vergelijken is met enig dier 
op aarde, zó angstaanjagend en vreeswekkend is het wat Daniël ziet. IJzer staat in de Bijbel voor hardheid en heersen. Zijn ijzeren 
tanden vermorzelen alle resten van wat bijbels beschouwd goed is. En dat vindt plaats door uitsluiting: de kerk gaat exclusief denken. 
Je hoort er alleen bij, als je denkt en doet naar wat de kerk zegt. De kerk bepaalt jouw levenseinde: behoor je tot de hemel, of 
behoor je tot de hel. Die kerk focust op zonde, niet op genade. De tien horens op zijn koppen staan symbool voor de heerschappij 
bij het dan ontstane geestelijk denken in de leiding van de kerk. Met zijn poten vertreedt hij de waarheid. Maar later, tussen de 
horens, verheft zich een kleine horen, waardoor drie andere worden uitgerukt. De heerschappij van God wordt nu volledig 
verdrongen door die van de geestelijkheid. Die kleine horen heeft een grote mond! In zijn spreken is God zijn vijand. Zijn 
profetenogen zien niet goddelijk maar menselijk, en vertrouwt nog slechts op menselijke inzichten. Dit is de antichrist, de kleine horen. 
Klein omdat zijn geloof klein is. Toch  beweert hij te spreken namens God. Een mond vol grootspraak: God is dood en Jezus is Zijn 
zoon. Maagdelijke geboorte? Onzin! Opgestaan uit de dood? Leuke mythe. Tot zover gaat het over de ontwikkeling van de afgelopen 
tweeduizend jaren in de kerk. En dan, wat gebeurt er in de tijd van de antichrist die vanaf de kansel spreekt over de gehele aarde?  
 
Na deze kerkelijke periodes in de heilsgeschiedenis, worden tronen opgesteld in de hemel. Een Oude van dagen zet Zich neer. Hij 
draagt een zuiver wit kleed en Zijn haren zijn blank en lijken op wol: Hij vereenzelvigt zich met Zijn schapen. We zien de Vader die 
op Zijn troon plaatsneemt. De vuurvlammen waaruit Zijn troon bestaat, staan voor het oordeel. Over de mensheid? Nee, over het 
beest in de godsdienstige systemen van de op de kansel acterende antichrist. Dan zet zich een vierschaar neer op de tronen. Een 
hooggerechtshof dat over de vier windstreken oordeelt, wordt door de Vader ingesteld. Daarop komt met de wolken (de mensen die 
in de hemel zijn) een mensenzoon die zich bij de Vader, de Oude van dagen voegt. Aan Hem wordt de heerschappij overgedragen. 
Het is de Christus die Zich door Zijn lijden en sterven het recht verwierf om de schepping te behouden door de duisternis te 
vernietigen. Hij zet Zich op de troon van de Vader, tussen aardse menselijke rechters, die hemelburgers zijn vanwege hun geloof: Zijn 
getuigen. Zij ontvangen van Hem het koningschap. Samen met Hem oordelen zij over de volken van de duisternis. Armageddon 
genoemd. Niet over mensen. De mensheid schuilt onder de bescherming van Christus’ lijden en sterven. De (bijbel)boeken worden 
geopend. Het dier, het duistere systeem dat in de kerk van de antichrist huist, wordt vernietigd. Waarop het kerkelijk systeem 
neergaat. Ook de systemen van andere godsdiensten. Zodra we de religieuze systemen op aarde zien neergaan, weten wij dat Hij is 
neergedaald op zijn troon om te richten over duistere krachten en de mensheid in en buiten de kerk daarvan te redden…  
Dank voor uw hulp bij ons werk in Afrika. Ik wens u een uitermate fijn kerstfeest, namens bestuur, medewerkers en kinderen. 
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