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Bijbelteksten (NBV) bij Deltacursus Studie 15. Vierde rode draad: De triomf van Gods Koninkrijk 

Daniël 2:36-45. 36 Dit was uw droom, en nu zullen wij de koning 

zeggen wat hij betekent: 37 U, majesteit, koning der koningen, aan 

wie de God van de hemel het koningschap, en macht, kracht en eer 

heeft verleend, 38 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! 39 Na u zal een ander koninkrijk 

opkomen, minder machtig dan het uwe, en daarna nog een, van 

brons, dat zal heersen over de hele aarde. 40 Een vierde koninkrijk 

ten slotte zal hard als ijzer zijn. IJzer verbrijzelt en vermorzelt alles, 

en net als ijzer dat verplettert, zal het al die andere rijken 

verbrijzelen en verpletteren. 41 U zag dat de voeten en tenen voor 

een deel uit pottenbakkersleem en voor een deel uit ijzer 

bestonden; dat betekent dat het koninkrijk verdeeld zal zijn. Het 

zal iets van de hardheid van ijzer hebben, daarom zag u ijzer voor 

u, vermengd met kleiachtige leem. 42 Dat de tenen en voeten deels 

van ijzer en deels van leem waren, betekent dat het koninkrijk voor 

een deel sterk zal zijn, voor een deel broos. 43 U zag ijzer 

vermengd met kleiachtige leem; dat betekent dat die delen zich 

zullen vermengen in het nageslacht, maar ze zullen zich niet 

verbinden, zoals ijzer zich niet met leem laat verbinden. 44 Maar 

ten tijde van die koninkrijken zal de God van de hemel een rijk 

laten opkomen dat nooit te gronde zal gaan en dat nooit op een 

ander volk zal overgaan. Het zal al die koninkrijken verbrijzelen en 

vernietigen, maar zelf zal het eeuwig bestaan – 45 precies zoals u 

zag dat er een steen van de berg losraakte zonder dat er een 

mensenhand aan te pas kwam, en het ijzer, brons, leem, zilver en 

goud verbrijzelde. De grote God heeft de koning laten weten wat 

er in de toekomst te gebeuren staat. De droom is waar, en de uitleg 

betrouwbaar.’ 

 

A. De identiteit van de vier regimes in de wereld. 

Daniël 6:29. 29 Zo ging het Daniël voorspoedig onder het 

koningschap van Darius en onder het koningschap van Cyrus de 

Pers. 

Daniël 5:18. 18 Majesteit – God, de Hoogste, heeft uw vader 

Nebukadnessar koninklijke macht, aanzien, eer en majesteit 

geschonken, 

Daniël 4:19. 19 dat bent u, majesteit! U bent machtig en sterk 

geworden, uw grootheid is zo toegenomen dat ze tot aan de hemel 

reikt, en uw heerschappij omspant de hele aarde. 

Daniël 7:23. 23 Hij zei: “Dat vierde dier duidt op een vierde 

koninkrijk dat op aarde zal komen, anders dan alle andere 

koninkrijken, en dat de hele aarde zal verslinden, vertrappen en 

vermorzelen. 

Daniël 2:37. 37 U, majesteit, koning der koningen, aan wie de God 

van de hemel het koningschap, en macht, kracht en eer heeft 

verleend, 

Daniël 2:47. 47 De koning zei tegen Daniël: ‘Het is waar, uw God 

is de God der goden en de Heer der koningen. Hij onthult 

mysteries en daardoor hebt u dit mysterie kunnen onthullen.’ 

Openbaring 1:5. 5 en van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, 

de eerstgeborene van de doden, de heerser over de vorsten van de 

aarde. Aan hem die ons liefheeft en ons van onze zonden heeft 

bevrijd door zijn bloed, 

Openbaring 19:16, NBG. 16 En Hij heeft op zijn kleed en op zijn 

dij geschreven de naam: Koning der koningen en Here der heren. 

Jeremia 27:77 Alle volken zullen aan hem, zijn zoon en zijn 

kleinzoon onderworpen zijn, totdat ook voor zijn eigen land de tijd 

komt dat vele volken en machtige koningen het zullen 

onderwerpen. 

Daniël 2:41-43. zie boven  
Daniël 2:36-38. 36 Dit was uw droom, en nu zullen wij de koning 

zeggen wat hij betekent: 37 U, majesteit, koning der koningen, aan 

wie de God van de hemel het koningschap, en macht, kracht en eer 

heeft verleend, 38 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! 

Daniël 5:18-19. 18 Majesteit – God, de Hoogste, heeft uw vader 

Nebukadnessar koninklijke macht, aanzien, eer en majesteit 

geschonken, 19 en door zijn van God gegeven grootheid beefden 

alle volken en naties, welke taal zij ook spraken, van ontzag voor 

hem. Hij doodde wie hij wilde en liet leven wie hij wilde. Hij 

verhief wie hij wilde en vernederde wie hij wilde. 

Daniël 2:39. 39 Na u zal een ander koninkrijk opkomen, minder 

machtig dan het uwe, en daarna nog een, van brons, dat zal 

heersen over de hele aarde. 

Daniël 5:27-30. 27 tekeel – u bent gewogen en te licht bevonden; 

28 perees – uw koninkrijk is verdeeld en aan de Meden en de 

Perzen gegeven.’  

29 Toen gaf Belsassar bevel Daniël in purper te kleden en hem een 

gouden keten om de hals te hangen, en hij liet afkondigen dat 

Daniël als derde in rang zou regeren over het koninkrijk. 

30 Diezelfde nacht werd Belsassar, de koning van de Chaldeeën, 

gedood. 

Daniël 5:30-6:1. 30 Diezelfde nacht werd Belsassar, de koning van 

de Chaldeeën, gedood.  

1 Darius de Mediër verkreeg het koningschap; hij was toen 

tweeënzestig jaar. 

Daniël 6:26-27. 26 Daarop schreef koning Darius aan alle volken en 

naties, welke taal zij ook spraken en waar ter wereld zij ook 

woonden: ‘Moge uw voorspoed groot zijn! 27 Hierbij beveel ik dat 

iedereen in het machtsgebied van mijn koninkrijk eerbiedig ontzag 

moet tonen voor de God van Daniël. Want hij is de levende God 

die bestaat in eeuwigheid. Zijn koningschap gaat nooit te gronde 

en zijn heerschappij is zonder einde. 

Daniël 6:29. 29 Zo ging het Daniël voorspoedig onder het 

koningschap van Darius en onder het koningschap van Cyrus de 

Pers. 

Jesaja 41:2-3, 25. 2 Wie liet in het oosten de overwinning dagen, 

wie heeft de bevrijder laten opstaan? Wie levert volken aan hem uit 

en onderwerpt koningen aan hem? Zijn zwaard maakt hen tot stof, 

zijn boog laat hen als kaf verwaaien; 3 hij achtervolgt hen en trekt 

ongehinderd verder, zijn voeten raken nauwelijks de grond.  

25 In het noorden liet ik iemand opstaan, en hij kwam, in het 

oosten, waar de zon rijst, riep hij mijn naam. Hij vertrapt 

stadhouders als leem, zoals een pottenbakker de klei treedt. 

Jesaja 44:28. 28 Die over Cyrus zegt: ‘Dit is mijn herder, alles wat ik 

wil, brengt hij ten uitvoer: hij geeft opdracht om Jeruzalem te 

herbouwen en voor de tempel de fundering te leggen.’ 

Jesaja 45:1, 13. 1 Dit zegt de HE ER  tegen Cyrus, zijn gezalfde, die 

hij bij de rechterhand neemt, aan wie hij volken onderwerpt, voor 

wie hij koningen ontwapent, voor wie hij deuren opent – geen 

poort blijft gesloten:  

13 Ik ben het die Cyrus laat komen in gerechtigheid, steeds 

opnieuw baan ik voor hem de weg. Hij zal mijn stad herbouwen; 

hij geeft mijn ballingen de vrijheid terug, zonder betaling of 

steekpenningen te eisen – zegt de HE ER  van de hemelse machten. 
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Daniel 9:1. 1 In het eerste jaar nadat Darius, zoon van Xerxes en 

Mediër van geboorte, tot koning was gekroond over het rijk van de 

Chaldeeën,  

Daniel 6:1. 1 Darius de Mediër verkreeg het koningschap; hij was 

toen tweeënzestig jaar.  

Daniël 11:1. 1 In het eerste jaar van Darius de Mediër steunde en 

beschermde ik hem. 

Daniël 10:1. 1 In het derde jaar van koning Cyrus van Perzië werd 

aan Daniël, die Beltesassar werd genoemd, een boodschap 

geopenbaard. Het was een betrouwbaar bericht over een grote 

strijd. Door een visioen begreep hij het bericht. 

 

 
B. De identiteit van de steen.  

Daniël 2:45. 45 precies zoals u zag dat er een steen van de berg 

losraakte zonder dat er een mensenhand aan te pas kwam, en het 

ijzer, brons, leem, zilver en goud verbrijzelde. De grote God heeft 

de koning laten weten wat er in de toekomst te gebeuren staat. De 

droom is waar, en de uitleg betrouwbaar.’ 

Daniël 2:35. 35 Op hetzelfde ogenblik verpulverden het ijzer, leem, 

brons, zilver en goud. Het werd als kaf op een dorsvloer in de 

zomer; de wind voerde het mee, totdat er geen spoor meer van te 

vinden was. Maar de steen die tegen het beeld was geslagen, werd 

een hoge berg die de hele aarde bedekte. 

Jesaja 2:2-3 . 2 Eens zal de dag komen dat de berg met de tempel 

van de HE ER  rotsvast zal staan, verheven boven de heuvels, hoger 

dan alle bergen.  

Alle volken zullen daar samenstromen,  

3 machtige naties zullen zeggen: ‘Laten we optrekken naar de berg 

van de HE ER , naar de tempel van Jakobs God.  

Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen, en wij zullen zijn 

paden bewandelen.’  

Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht, vanuit Jeruzalem spreekt de 

HE ER . 

Ezechiël 17:23. 23 Op de hoogste berg van Israël zal ik het planten, 

het zal takken dragen en vruchten voortbrengen, en een prachtige 

ceder worden. In die boom, in de schaduw van zijn takken, zullen 

vogels wonen, alle soorten vogels die er zijn. 

Psalm 2:6. 6 ‘Ikzelf heb mijn koning gezalfd, op de Sion, mijn 

heilige berg.’ 

Psalm 48:2-3. 2 Groot is de HE ER , hem komt alle lof toe.  

In de stad van onze God, op zijn heilige berg  

3 – schone hoogte, vreugde van heel de aarde, Sionsberg, flank op 

het noorden, zetel van de grote koning – 

Hebreeën 12:22-24. 22 Nee, u staat voor de Sionsberg, voor de stad 

van de levende God, het hemelse Jeruzalem, en voor duizenden 

engelen die in vreugde bijeen zijn, 23 voor de gemeenschap van 

eerstgeborenen, die in de hemel ingeschreven zijn, voor God, de 

rechter van allen, en voor de geesten van de rechtvaardigen, die tot 

volmaaktheid gekomen zijn, 24 voor de bemiddelaar van een 

nieuw verbond, Jezus, en voor het gesprenkelde bloed dat 

krachtiger spreekt dan dat van Abel. 

Openbaring 14:1. 1 Toen zag ik dit: het lam stond op de Sion, en 

bij het lam waren honderdvierenveertigduizend mensen die zijn 

naam en die van zijn Vader op hun voorhoofd hadden. 

Daniël 2:44. 44 Maar ten tijde van die koninkrijken zal de God van 

de hemel een rijk laten opkomen dat nooit te gronde zal gaan en 

dat nooit op een ander volk zal overgaan. Het zal al die 

koninkrijken verbrijzelen en vernietigen, maar zelf zal het eeuwig 

bestaan 

Jesaja 8:11-15 . 11 Toen greep de HE ER  mij bij de hand en hield 

me voor dat ik me anders moest gedragen dan dit volk. Hij zei: 

12 ‘Noem niet alles een samenzwering wat zij een samenzwering 

noemen. Wees niet bang voor wat hun angst aanjaagt, heb er geen 

ontzag voor. 13 Alleen de HE ER  van de hemelse machten is heilig, 

voor hem zijn angst en ontzag op hun plaats. 14 Hij zal een 

heiligdom zijn, maar ook de steen waaraan men zich stoot, de rots 

waarover de twee koningshuizen van Israël struikelen, de valstrik 

en het net waarin de inwoners van Jeruzalem verstrikt raken. 

15 Velen zullen struikelen, ze komen ten val en worden 

vermorzeld, raken verstrikt en worden gevangen. 

Jesaja 8:6-8. 6 ‘Omdat dit volk geen vertrouwen meer heeft in het 

kabbelende water van Siloach en zijn geluk zoekt bij Resin en de 

zoon van Remaljahu, 7 zal de Heer de koning van Assyrië en zijn 

geweldige legermacht over hen uitstorten als de grote watermassa’s 

van de Eufraat: ze zullen buiten hun oevers treden en over alles 

heen stromen. 8 ‘Ze zullen Juda binnendringen en het overspoelen, 

zodat het water ieder tot de lippen stijgt. Ze zullen je land over de 

volle breedte overvleugelen, Immanuel.’ 
Openbaring 13:1.  

1 Iedereen moet het gezag van de overheid erkennen, want er is geen 

gezag dat niet van God komt; ook het huidige gezag is door God 

ingesteld. 2 Wie zich tegen dit gezag verzet, verzet zich dus tegen 

een instelling van God, en wie dat doet roept over zichzelf zijn 

veroordeling af. 

 
C. Het schema van vier regimes.  

 

Daniël 2:37-38. 37 U, majesteit, koning der koningen, aan wie de 

God van de hemel het koningschap, en macht, kracht en eer heeft 

verleend, 38 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! 

Romeinen 13:1-2. 1 Toen zag ik uit de zee een beest opkomen. Het 

had tien horens en zeven koppen; het had een kroon op elke horen, 

en er stonden godslasterlijke namen op zijn koppen. 

Daniël 2:40-43. 40 Een vierde koninkrijk ten slotte zal hard als ijzer 

zijn. IJzer verbrijzelt en vermorzelt alles, en net als ijzer dat 

verplettert, zal het al die andere rijken verbrijzelen en verpletteren. 

41 U zag dat de voeten en tenen voor een deel uit 

pottenbakkersleem en voor een deel uit ijzer bestonden; dat 

betekent dat het koninkrijk verdeeld zal zijn. Het zal iets van de 

hardheid van ijzer hebben, daarom zag u ijzer voor u, vermengd 

met kleiachtige leem. 42 Dat de tenen en voeten deels van ijzer en 

deels van leem waren, betekent dat het koninkrijk voor een deel 

sterk zal zijn, voor een deel broos. 43 U zag ijzer vermengd met 
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kleiachtige leem; dat betekent dat die delen zich zullen vermengen 

in het nageslacht, maar ze zullen zich niet verbinden, zoals ijzer 

zich niet met leem laat verbinden. 

Openbaring 13:1-2. 1 Toen zag ik uit de zee een beest opkomen. 

Het had tien horens en zeven koppen; het had een kroon op elke 

horen, en er stonden godslasterlijke namen op zijn koppen. 2 Het 

beest dat ik zag leek op een panter, met poten als van een beer en 

een bek als de muil van een leeuw. De draak droeg zijn kracht en 

heerschappij en gezag aan het beest over. 

Matteüs 21:42-44. 42 Daarop zei Jezus tegen hen: ‘Hebt u dit nooit 

in de Schriften gelezen:  

“De steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden.  

Dankzij de Heer is dit gebeurd, wonderbaarlijk is het om te zien.”  

43 Daarom zeg ik u: het koninkrijk van God zal u worden 

ontnomen, en gegeven worden aan een volk dat het wel vrucht laat 

dragen. 44 Wie over die steen struikelt zal gebroken worden, en 

iedereen op wie die steen valt zal worden verpletterd.’ 

Jeremia 25:12-14. 12 Maar als die zeventig jaar voorbij zijn, zal ik 

de koning van Babylonië en zijn volk voor hun misdaden laten 

boeten – spreekt de HE ER . Ik maak het land van de Chaldeeën 

voor altijd tot een woestenij. 13 Ik breng over dat land het onheil 

dat ik het aangekondigd heb, alles wat in dit boek geschreven staat 

en door Jeremia tegen alle volken geprofeteerd is. 14 Dan zullen de 

Chaldeeën zelf door vele volken en machtige koningen worden 

onderworpen. Zo zal ik hun vergelden wat ze hebben misdaan.’ 

Daniël 2:44. 44 Maar ten tijde van die koninkrijken zal de God van 

de hemel een rijk laten opkomen dat nooit te gronde zal gaan en 

dat nooit op een ander volk zal overgaan. Het zal al die 

koninkrijken verbrijzelen en vernietigen, maar zelf zal het eeuwig 

bestaan 

 
D. Daniël presenteert een theologie van de wereldgeschiedenis.  

Genesis hoofdstuk 1 - 11. Bijbel  
Genesis 12:1-5. 1 De HEER zei tegen Abram: ‘Trek weg uit je land, 

verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten, en ga naar het 

land dat ik je zal wijzen.  

2 Ik zal je tot een groot volk maken, ik zal je zegenen, ik zal je 

aanzien geven, een bron van zegen zul je zijn.  

3 Ik zal zegenen wie jou zegenen, wie jou bespot, zal ik vervloeken.  

Alle volken op aarde zullen wensen gezegend te worden als jij.’  

4-5 Abram ging uit Charan weg, zoals de HEER hem had 

opgedragen. Hij was toen vijfenzeventig jaar. Hij nam zijn vrouw 

Sarai mee en Lot, de zoon van zijn broer, en ook alle bezittingen 

die ze hadden verworven en de slaven en slavinnen die ze in 

Charan hadden verkregen. Zo gingen ze op weg naar Kanaän. 

Toen ze daar waren aangekomen, 

2 Koningen 24:1-4. 1 Tijdens de regering van Jojakim viel koning 

Nebukadnessar van Babylonië het land binnen en maakte hij 

Jojakim tot zijn vazal. En toen Jojakim na drie jaar rebelleerde en 

tegen Nebukadnessar in opstand kwam, 2 stuurde de HEER 

benden Chaldeeën, Arameeërs, Moabieten en Ammonieten op 

hem af, die hij Juda liet binnenvallen om het te vernietigen, zoals 

hij bij monde van zijn dienaren, de profeten, had voorzegd. 3 Dit 

overkwam Juda omdat de HEER zelf het zo beschikt had; hij 

verstootte het vanwege alle zonden die Manasse had bedreven. 4 

Wat de HEER hem vooral niet vergaf, was dat hij onschuldig 

bloed had vergoten – hij had Jeruzalem gevuld met onschuldig 

bloed. 

2 Koningen 24:8-17. 8 Jojachin was achttien jaar oud toen hij 

koning werd. Drie maanden regeerde hij in Jeruzalem. Zijn 

moeder was Nechusta, de dochter van Elnatan, uit Jeruzalem. 9 

Hij deed wat slecht is in de ogen van de HEER, precies zoals zijn 

vader. 

10 Het was in die tijd dat veldheren van koning Nebukadnessar 

van Babylonië tegen Jeruzalem optrokken en de stad belegerd 

werd. 11 Toen koning Nebukadnessar zelf voor de omsingelde stad 

verscheen, 12 gaf koning Jojachin van Juda zich samen met zijn 

moeder, zijn hovelingen, zijn legeraanvoerders en zijn kamerheren 

aan de koning van Babylonië over; deze nam hem gevangen in het 

achtste jaar van zijn regering. 13 Nebukadnessar haalde alle schat-

ten weg uit de tempel van de HEER en het koninklijk paleis en 

haalde alle gouden versieringen los die koning Salomo van Israël in 

de grote zaal van de tempel had aangebracht, zoals de HEER had 

voorzegd. 14 Heel Jeruzalem werd in ballingschap weggevoerd: alle 

legeraanvoerders en alle krijgslieden, tienduizend man, en alle 

handwerkslieden en smeden; alleen de onaanzienlijksten van het 

gewone volk bleven achter. 15 Koning Jojachin werd als balling 

meegevoerd naar Babel, samen met zijn moeder, zijn vrouwen, zijn 

kamerheren en de notabelen. 16 Ook zevenduizend militairen en 

duizend handwerkslieden en smeden, allen betrokken bij het 

krijgsbedrijf, werden door de koning van Babylonië in ballingschap 

weggevoerd. 17 Hij stelde Mattanja, een oom van Jojachin, in 

diens plaats als koning aan en veranderde zijn naam in Sedekia. 

2 Koningen 25:1-12. 1 In het negende jaar van zijn regering, op de 

tiende dag van de tiende maand, kwam Nebukadnessar, de koning 

van Babylonië, met heel zijn leger bij Jeruzalem aan. Hij sloeg er 

zijn kamp op en wierp een wal op rondom de stad. 2 Het beleg van 

de stad duurde tot in het elfde regeringsjaar van koning Sedekia. 3 

Op de negende dag van de maand – de hongersnood in de stad was 

ondraaglijk geworden, er was voor de bevolking niets meer te eten 

– 4 werd er een bres in de stadsmuur geslagen. Hoewel de 

Chaldeeën rondom de stad lagen, wisten alle soldaten ’s nachts te 

ontkomen via de poort tussen de beide stadsmuren die uitkwam op 

de tuin van de koning. De koning vluchtte in de richting van de 

Jordaanvallei, 5 maar het Chaldese leger zette de achtervolging in 

en haalde hem in op de vlakte van Jericho. Heel zijn leger werd 

uiteengeslagen 6 en de koning zelf namen ze gevangen. Ze 

brachten hem naar Ribla, naar de koning van Babylonië, en daar 

werd hij berecht. 7 Eerst werden zijn zonen voor zijn ogen 

afgeslacht en toen werden hem de ogen uitgestoken. Daarna werd 

hij naar Babel afgevoerd, geboeid met bronzen ketenen. 

8 Op de zevende dag van de vijfde maand, in het negentiende 

regeringsjaar van koning Nebukadnessar van Babylonië, trok diens 

dienaar Nebuzaradan, de commandant van zijn lijfwacht, 

Jeruzalem binnen. 9 Hij stak de tempel van de HEER in brand, en 

ook het koninklijk paleis en alle andere huizen van Jeruzalem; alle 

huizen van de welgestelden gingen in vlammen op. 10 Het 

Chaldese leger, dat onder zijn bevel stond, haalde de stadsmuren 

van Jeruzalem neer. 11 De mensen die nog in de stad over waren, 

werden door commandant Nebuzaradan als ballingen weggevoerd, 

evenals degenen die naar de koning van Babylonië waren 

overgelopen, kortom, iedereen die nog over was. 12 Slechts de 

allerarmsten liet hij achter om voor de wijngaarden en akkers te 

zorgen. 

Daniël 2:21. 21 Hij verandert tijden en uren, hij zet koningen af en 

stelt koningen aan, hij geeft de wijzen hun wijsheid, en de 

verstandigen hun kennis. 
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Daniël 2:44. 44 Maar ten tijde van die koninkrijken zal de God van 

de hemel een rijk laten opkomen dat nooit te gronde zal gaan en 

dat nooit op een ander volk zal overgaan. Het zal al die 

koninkrijken verbrijzelen en vernietigen, maar zelf zal het eeuwig 

bestaan 

Openbaring 13:18. 18 Hier komt het aan op wijsheid. Laat ieder 

die inzicht heeft het getal van het beest ontcijferen; er wordt een 

mens mee aangeduid. Het getal is zeshonderdzesenzestig. 

Jeremia 18:1-12. 1 De HEER richtte zich tot Jeremia: 2 ‘Ga naar de 

werkplaats van een pottenbakker, daar zal ik laten horen wat ik je 

te zeggen heb.’ 3 Ik ging naar een werkplaats, waar een 

pottenbakker juist op zijn draaischijf aan het werk was. 4 Als de 

pot die hij maakte mislukte, begon hij opnieuw en vormde hij de 

klei tot een andere pot, precies zoals hij zich die had voorgesteld. 5 

De HEER zei: 6 ‘Volk van Israël, ik kan met jullie hetzelfde doen 

als die pottenbakker – spreekt de HEER. Immers, jullie zijn in 

mijn handen als klei in de handen van een pottenbakker. 7 De ene 

keer zeg ik tegen een volk en een koninkrijk dat ik het zal 

uitrukken, verwoesten en ombrengen – 8 maar als dat volk met 

zijn kwalijke praktijken breekt, dan zie ik af van het onheil 

waarmee ik het wilde treffen. 9 De andere keer zeg ik tegen een 

volk en een koninkrijk dat ik het zal opbouwen en planten – 10 

maar luistert dat volk daarna niet naar mij en doet het wat slecht is 

in mijn ogen, dan zie ik af van al het goede dat ik had beloofd te 

doen. 11 Daarom, zeg tegen de inwoners van Juda en Jeruzalem: 

Dit zegt de HEER: Uit mijn hand komt onheil over jullie en ik 

beraam kwade plannen. Breek met je kwalijke praktijken, beter je 

leven. 12 Maar ze zullen antwoorden: “Laat ons begaan, we willen 

onze eigen plannen volgen.” Ze zullen zeggen dat ze zich alleen 

willen laten leiden door hun koppig en boosaardig hart. 

 
E. Het komende koninkrijk van God.  

Daniël 2:41-43. 41 U zag dat de voeten en tenen voor een deel uit 

pottenbakkersleem en voor een deel uit ijzer bestonden; dat betekent 

dat het koninkrijk verdeeld zal zijn. Het zal iets van de hardheid van 

ijzer hebben, daarom zag u ijzer voor u, vermengd met kleiachtige 

leem. 42 Dat de tenen en voeten deels van ijzer en deels van leem 

waren, betekent dat het koninkrijk voor een deel sterk zal zijn, voor 

een deel broos. 43 U zag ijzer vermengd met kleiachtige leem; dat 

betekent dat die delen zich zullen vermengen in het nageslacht, maar 

ze zullen zich niet verbinden, zoals ijzer zich niet met leem laat 

verbinden. 

Daniël 2:44, NBG. 44 Maar in de dagen van die koningen zal de 

God des hemels een koninkrijk oprichten, dat in eeuwigheid niet 

zal te gronde gaan, en waarvan de heerschappij op geen ander volk 

meer zal overgaan: het zal al die koninkrijken verbrijzelen en 

daaraan een einde maken, maar zelf zal het bestaan in eeuwigheid, 

Daniël 2:21-22. 21 Hij verandert tijden en uren, hij zet koningen af 

en stelt koningen aan, hij geeft de wijzen hun wijsheid, en de 

verstandigen hun kennis.  

22 Hij onthult diepe, verborgen dingen, hij weet wat in duister is 

gehuld, en het licht woont bij hem. 

Daniël 11:36. 36 De koning doet wat hij wil. Hij wordt 

hoogmoedig en stelt zich boven iedere god, en tegen de God der 

goden spreekt hij lasterlijke woorden. Toch zal hij in voorspoed 

leven totdat de toorn is uitgewoed, want wat besloten is moet 

worden uitgevoerd. 

Daniël 11:19. 19 Daarna keert hij zich tegen de vestingen van zijn 

eigen land, maar hij komt ten val en verdwijnt. 

Daniël 2:44. 44 Maar ten tijde van die koninkrijken zal de God van 

de hemel een rijk laten opkomen dat nooit te gronde zal gaan en 

dat nooit op een ander volk zal overgaan. Het zal al die 

koninkrijken verbrijzelen en vernietigen, maar zelf zal het eeuwig 

bestaan – 

Daniël 2:35. 35 Op hetzelfde ogenblik verpulverden het ijzer, leem, 

brons, zilver en goud. Het werd als kaf op een dorsvloer in de 

zomer; de wind voerde het mee, totdat er geen spoor meer van te 

vinden was. Maar de steen die tegen het beeld was geslagen, werd 

een hoge berg die de hele aarde bedekte. 

Daniël 12:9. 9 Maar hij zei: ‘Ga heen, Daniël, want deze dingen 

blijven verborgen en verzegeld tot de eindtijd. 

Daniël 12:9-10. 9 Maar hij zei: ‘Ga heen, Daniël, want deze dingen 

blijven verborgen en verzegeld tot de eindtijd. 10 Velen zullen zich 

laten reinigen, zuiveren en louteren, maar de wettelozen zullen 

wetteloos handelen; en geen van de wettelozen zal het begrijpen, 

maar de verlichten zullen het wel begrijpen. 

Openbaring 22:10-11. 10 Verder zei hij tegen me: ‘Houd de 

profetie van dit boek niet geheim, want de tijd is nabij. 11 Wie 

onheil aanricht zal nog meer onheil aanrichten, en wie onrein is zal 

nog onreiner worden. Wie goeddoet zal nog meer goeddoen, en 

wie heilig is zal nog heiliger worden.’ 

Openbaring 6. zie Bijbel  
Marcus 1:15. 15 Dit was wat hij zei: ‘De tijd is aangebroken, het 

koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan 

dit goede nieuws.’ 

Matteüs 12:28. 28 Maar als ik door de Geest van God demonen 

uitdrijf, dan is het koninkrijk van God bij jullie gekomen. 

Efeziërs 1:20-22. 20 Die macht was ook werkzaam in 

Christus toen God hem opwekte uit de dood en hem in de 

hemelsferen een plaats gaf aan zijn rechterhand, 21 hoog 

boven alle hemelse vorsten en heersers, alle machten en 

krachten en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in 

deze wereld maar ook in de toekomstige. 22 Hij heeft alles 

aan zijn voeten gelegd en hem als hoofd over alles 

aangesteld, voor de kerk, 
Matteüs 25:34. 34 Dan zal de koning tegen de groep rechts van zich 

zeggen: “Jullie zijn door mijn Vader gezegend, kom en neem deel 

aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor 

jullie bestemd is. 

Openbaring 11:15. 15 Toen blies de zevende engel op zijn bazuin. 

In de hemel klonken luide stemmen, die zeiden: ‘Nu begint de 

heerschappij van onze Heer over de wereld, en die van zijn messias. 

Hij zal heersen tot in eeuwigheid.’ 

Matteüs 6:10. 10 laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan 

worden  

op aarde zoals in de hemel. 

Daniël 2:37. 37 U, majesteit, koning der koningen, aan wie de God 

van de hemel het koningschap, en macht, kracht en eer heeft 

verleend, 

1 Kronieken 29:10-12. 10 Toen loofde David de HEER, ten 

aanhoren van de hele gemeenschap. Hij zei: ‘Geprezen bent u, 

HEER, God van onze voorvader Israël, voor altijd en eeuwig. 11 

U, HEER, bent groots en machtig, vol luister, roem en majesteit. 

Alles in de hemel en op aarde behoort u toe, HEER, u bezit het 

koningschap en de heerschappij. 12 Roem en rijkdom zijn van u 

afkomstig, u heerst over alles. In uw hand liggen macht en kracht 

besloten, u beslist wie groot en machtig is. 

Matteüs 6:13. 13 En breng ons niet in beproeving,  

maar red ons uit de greep van het kwaad. 
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Daniël 2:39. 39 Na u zal een ander koninkrijk opkomen, minder 

machtig dan het uwe, en daarna nog een, van brons, dat zal 

heersen over de hele aarde. 

Daniël 2:44. 44 Maar ten tijde van die koninkrijken zal de God van 

de hemel een rijk laten opkomen dat nooit te gronde zal gaan en 

dat nooit op een ander volk zal overgaan. Het zal al die 

koninkrijken verbrijzelen en vernietigen, maar zelf zal het eeuwig 

bestaan – 

Daniël 2:21. 21 Hij verandert tijden en uren, hij zet koningen af en 

stelt koningen aan, hij geeft de wijzen hun wijsheid, en de 

verstandigen hun kennis.  

Daniël 4:34-35. 34 Ik, Nebukadnessar, roem, verhef en verheerlijk 

nu de koning van de hemel. Al zijn daden zijn juist en zijn paden 

recht. Wie hoogmoedig zijn, kan hij vernederen. 

2 Petrus 3:4. 4 vragen: ‘Waar blijft hij nu? Hij had toch beloofd te 

komen? De generatie voor ons is al gestorven, maar alles is nog 

steeds zoals het sinds het begin van de schepping geweest is.’ 

Daniël 2:44. 44 Maar ten tijde van die koninkrijken zal de God van 

de hemel een rijk laten opkomen dat nooit te gronde zal gaan en 

dat nooit op een ander volk zal overgaan. Het zal al die 

koninkrijken verbrijzelen en vernietigen, maar zelf zal het eeuwig 

bestaan – 

Psalm 118:22. 22 De steen die de bouwers afkeurden is een 

hoeksteen geworden. 

Lucas 20:17-18. 17 Maar hij keek hen aan en vroeg: ‘Wat betekent 

dan wat er geschreven staat: “De steen die de bouwers afkeurden is 

de hoeksteen geworden”? 18 Iedereen die over die steen struikelt 

zal gebroken worden, en iedereen op wie die steen valt zal worden 

verpletterd.’ 

Jesaja 8: 14-15. 14 Hij zal een heiligdom zijn, maar ook de steen 

waaraan men zich stoot, de rots waarover de twee koningshuizen 

van Israël struikelen, de valstrik en het net waarin de inwoners van 

Jeruzalem verstrikt raken. 15 Velen zullen struikelen, ze komen ten 

val en worden vermorzeld, raken verstrikt en worden gevangen. 

Marcus 1:15. 15 Dit was wat hij zei: ‘De tijd is aangebroken, het 

koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan 

dit goede nieuws.’ 

Openbaring 17:14. 14 Ze binden de strijd aan met het lam, maar 

het lam zal hen overwinnen. Want het lam is de hoogste heer en 

koning, en wie hem toebehoren, wie geroepen zijn en uitgekozen, 

zijn trouw. 

 


