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OPENBARING IN DIE LIG VAN DANIëL 2 

GOD OPENBAAR DIE TOEKOMS 
 

Matt 24:15  

“Wanneer julle dan die gruwel van die verwoesting, waarvan gespreek is deur die profeet 

Daniël, sien staan in die heiligdom - laat hy wat lees, oplet.” 

 

Jesus raai ons aan om na die profeet Daniël te gaan as ons die tyd van die einde wil verstaan.  

Deur Sy profeet, wou God die wêreld inlig oor die koms van die Antichris en die Tyd van die 

Einde.   

Onthou dat die profesieë van Daniël die agtergrond vir die boek van Openbaring voorsien. As 

Jesus soveel vertroue in Daniël gehad het, behoort ons ook op Daniël se profesieë ag te slaan. 

 

Amos 3:7  

“Want die Here HERE doen niks tensy Hy sy raadsbesluit aan sy knegte, die profete, 

geopenbaar het nie.” 

 

Die Here waarsku eers die mens deur Sy profete, voor Hy groot dinge doen.  Sodoende kan 

die mens God nie verantwoordelik hou vir rampe wat hulle tref omdat hulle God se 

waarskuwings verwerp nie.  

 

'N ONTSTELLENDE DROOM 
 

Daniël 2:1,2  

En in die tweede jaar van die regering van Nebukadnésar, het Nebukadnésar 'n droom gehad, 

sodat sy gees onrustig geword het en dit met sy slaap gedaan was. Toe het die koning bevel 

gegee om die geleerdes en die besweerders en die towenaars en die Chaldeërs te roep, om vir 

die koning sy droom uit te lê.” 
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Nebukadnesar van Babilon was oortuig dat dit geen gewone droom was nie en het daarom al 

die geleerdes in sy land wat kontak met die gode het, beveel om die droom en sy uitleg aan 

hom bekend te maak. 

 

Daniël 2:5,9  

“Die koning het geantwoord en aan die Chaldeërs gesê:  Die saak staan by my vas:  as julle die 

droom en sy uitlegging nie aan my bekend maak nie, sal julle in stukke gekap en van julle 

huise mishope gemaak word...  Want as julle die droom my nie bekend maak nie, is julle 

vonnis een en dieselfde; julle het naamlik afgespreek om 'n leuenagtige en bedrieglike woord 

voor my te spreek totdat die tyd weer verander; daarom, vertel my die droom, dan sal ek weet 

of julle my sy uitlegging kan te kenne gee.” 

 

God het gemaak dat die koning sy droom moes vergeet, maar dat die indruk daarvan by die 

koning sou bly en hom sou verontrus.   

 

Die onnatuurlike versoek dat die wyse manne eers die droom moes verduidelik, het die 

belangrikheid van die goddelike droom beklemtoon.  Hulle wat met die gode in die hemel in 

aanraking was, moes nou die antwoord vir die goddelike droom verskaf. 

 

Daniël 2:10,11  

“Die Chaldeërs het voor die koning geantwoord en gesê:  Daar is geen mens op die 

aardbodem wat die koning se saak sou kan te kenne gee nie; daarom het dan ook geen 

koning, groot of magtig, ooit so iets van enige geleerde of besweerder of Chaldeër verlang nie.  

Ja, die saak wat die koning verlang, is swaar, en daar is niemand anders wat dit voor die 

koning sou kan te kenne gee nie, behalwe die gode wie se woning nie by die vlees is nie.” 

 

Die wyse manne moes tot die besef gebring word dat hulle nie in staat was om die droom uit 

te lê nie. God het bewys dat heidense profete, wat afgode aanbid, nie die toekoms kan 

voorspel nie.  God wou hê dat die koning moes sien dat hulle g’n kontak met die gode het nie! 
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Daniël 2:12,13  

“Hieroor het die koning toornig en baie kwaad geword en bevel gegee om al die wyse manne 

van Babel om te bring.  Toe die bevel uitgevaardig is en die wyse manne gedood sou word, het 

hulle ook Daniël en sy metgeselle gesoek om gedood te word.” 

 

In so 'n ernstige saak soos dié, is wyse manne nodig wat kontak met die gode het. Verskonings 

en misleiding kan nie nou bekostig word nie.  Die koning was woedend en hy beveel dat al die 

wyse manne in Babel gedood word, insluitende Daniël en sy drie vriende. 

 

Daniël 2:16-18  

“Daarop het Daniël ingegaan en die koning versoek dat hy hom tyd moes gee om die 

uitlegging aan die koning te kenne te gee. Toe gaan Daniël na sy huis en maak aan Hanánja, 

Mísael en Asárja, sy metgeselle, die saak bekend, en dat hulle barmhartigheid van die God van 

die hemel moes afsmeek oor hierdie geheim, sodat hulle Daniël en sy metgeselle saam met 

die orige wyse manne van Babel nie sou ombring nie.” 

 

Daniël rig dieselfde versoek van “tyd” as die van die wyse manne.  Sy versoek word 

toegestaan.  Daniël en sy vriende sou hul eie God wat in die hemel woon raadpleeg.  Het 

Daniël kontak met die gode? 

 

GOD SE DIENAARS OP DIE PROEF GESTEL 
 

Daniël 2:19-23  

“Daarop is in 'n naggesig die geheim aan Daniël geopenbaar.  Toe het Daniël die God van die 

hemel geloof. Daniël het toe gespreek en gesê:  Mag die Naam van God geprys word van 

ewigheid tot ewigheid, want die wysheid en die krag is syne.  Hy tog verander die tye en die 

geleenthede;  Hy sit konings af en stel konings aan;  Hy verleen wysheid aan die wyse manne 

en kennis aan die wat insig het; Hy openbaar ondeurgrondelike en verborge dinge;  Hy weet 
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wat in die duisternis is, en die lig woon by Hom.  U, God van my vaders, loof en prys ek, want 

U het my wysheid en krag verleen, en nou het U my bekend gemaak wat ons van U afgesmeek 

het, want die saak van die koning het U ons bekend gemaak.” 

 

Daniël en sy vriende het hulle tot die ware God in die hemel gerig.  Afgode is dooie hout-, klip- 

en ysterbeelde wat geen hulp kan verleen nie.  Die lewende God wat in die hemel woon wou 

sy eie profeet gebruik om aan die koning die toekoms te vertel.  In 'n droom is die koning se 

geheim en sy uitleg aan Daniël bekend gemaak.   

 

Soos Daniël, moet ons ook die eer en lof aan God gee, want Hy alleen besit wysheid.  In Sy 

almag stel Hy konings en regeerders aan of af soos Hy wil.  Hy alleen openbaar verborge 

(geheime) dinge aan Sy profete. Aan Daniël is die geheim van die koning se droom 

geopenbaar.  Niemand ken die toekoms nie, behalwe die Skepper (God van die hemel).  Wil u 

die geheime van die toekoms verstaan?  Laat die Bybel, die Woord van die God van die hemel, 

u lei. 

 

DIE GOD VAN DIE HEMEL OPENBAAR DIE TOEKOMS 
 

Daniël 2:27,28  

“Daniël het in teenwoordigheid van die koning ge-antwoord en gesê:  Die geheim waarna die 

koning vra, kan die wyse manne, die besweerders, die geleerdes, die waarsêers nie aan die 

koning te kenne gee nie.  Maar daar is 'n God in die hemel wat geheime openbaar, en Hy het 

koning Nebukadnésar bekend gemaak wat aan die einde van die dae sal gebeur.  U droom en 

die gesigte van u hoof op u bed was dit: 

 

Geen valse profeet kan goddelike dinge openbaar of vertolk nie.  Slegs die Lewende God wat 

in die hemel woon, kan geheime openbaar.  Hy sou aan die koning bekend maak wat aan die 

einde van die dae sal gebeur, dinge wat ook sy eie koninkryk sou raak.  
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Daniël 2:29,30  

“Wat u betref, o koning, u gedagtes op u bed het opgestyg oor wat hierna sal gebeur, en die 

Openbaarder van die geheime het u bekend gemaak wat sal gebeur.  En wat my betref, hierdie 

geheim is my geopenbaar, nie deur 'n wysheid wat in my sou wees meer as in al die lewendes 

nie, maar met die bedoeling dat die uitlegging aan die koning bekend gemaak sal word en u 

die gedagtes van u hart kan ken.” 

 

Daniël erken sy eie onvermoë om self ‘n openbaarder van geheime te wees. Slegs die God van 

die hemel kan geheime openbaar.  Nebukadnesar was bekommerd oor sy koninkryk.  Die 

droom is gegee sodat die koning berusting vir sy hart kon vind.  Die droom is ook bedoel vir 

ons wat aan die Einde van Tyd leef. 

 

NEBUKADNESáR SE DROOM 
 

Daniël 2:31-33  

“U, o koning, het 'n gesig gehad - kyk, daar was 'n groot beeld; hierdie beeld was hoog, en sy 

glans was buitengewoon; dit het voor u gestaan en sy voorkoms was vreeslik. Wat die beeld 

betref, sy hoof was van goeie goud, sy bors en sy arms van silwer, sy buik en sy lendene van 

koper, sy bene van yster, sy voete gedeeltelik van yster en gedeeltelik klei.” 

 

Die koning het 'n beeld van verskillende metale gesien wat wissel van goud (sagtheid en 

rykdom) na yster en klei (hardheid en armoede). 

 

Daniël 2:34-36  

"U het gekyk totdat daar sonder toedoen van mense hande 'n klip losraak wat die beeld getref 

het aan sy voete van yster en van klei en dit fyn gestamp het. Toe is tegelykertyd die yster, die 

klei, die koper, die silwer en die goud fyngestamp, en dit het soos kaf geword van die 

dorsvloere in die somer, wat die wind wegneem, sodat daar geen spoor van gevind is nie; 
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maar die klip wat die beeld getref het, het 'n groot rots geword wat die hele aarde gevul het.  

Dit is die droom; sy uitlegging sal ons nou voor die koning sê:” 

 

'n Klip, sonder menslike hulp, het die beeld eerstens teen die voete getref en dit fyn gestamp, 

daarna is die hele beeld fyn gemaal en deur die wind weggewaai.  Die klip sou groot word en 

die hele aarde vul.  

DIE UITLEG 
 

Daniël 2:37,38  

“U, o koning, koning van die konings, aan wie die God van die hemel die koningskap, die krag 

en die sterkte en die eer verleen het, en in wie se hand Hy in die hele bewoonde wêreld die 

mensekinders, die diere van die veld en die voëls van die hemel gegee het, sodat Hy u as 

heerser oor hulle almal aangestel het - ú is die hoof van goud.” 

 

DIE HOOF VAN GOUD - Babilon sou heers vanaf 605 - 539 vC.  Die God van die hemel het 

aan Nebukadnesar heerskappy gegee oor die hele bekende wêreld, en hy heers deur die 

Lewende God se toedoen. 

 

Daniël 2:39(a)  

“En ná u sal daar 'n ander koninkryk opstaan, geringer as dié van u...” 

 

BORS EN ARMS VAN SILWER - dit verwys na die koninkryk van die Meders en Perse wat 

Babilon opgevolg het vanaf 539 tot 331vC. 

 

Daniël 2:39(b)  

“Daarna 'n ander, 'n derde koninkryk van koper, wat oor die hele aarde sal heers...” 
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BUIK EN LENDENE VAN KOPER - die derde koninkryk -  Griekeland onder Alexander die 

Grote, was die grootste Ryk wat sou strek tot by die Indus rivier by Indië en sou heers vanaf 

331 tot 168 vC. 

 

Daniël 2:40  

“En die vierde koninkryk sal hard wees soos yster, juis omdat yster alles fynstamp en 

verpletter; en soos die yster wat vergruis, sal hy dit alles fyn stamp en vergruis.” 

 

BENE VAN YSTER - die vierde koninkryk is die Romeinse Ryk wat sou heers vanaf 168 vC. - 

476 nC.  God het ±2500 jaar gelede die geskiedenis van volkere aan Nebukadnesar bekend 

gemaak, lank voordat hierdie nasies enigsins kon droom om die wêreld te oorheers. 

 

Daniël 2:41,42  

“En dat die voete en die tone, soos u gesien het, deels van pottebakkersklei en deels van yster 

was - dit sal 'n verdeelde koninkryk wees, en van die hardheid van die yster sal daarin wees, 

omdat u die yster met kleigrond gemeng gesien het.  En dat die tone van die voete deels van 

yster en deels van klei is - 'n gedeelte van die koninkryk sal hard en 'n gedeelte sal bros wees.” 

 

VOETE VAN YSTER EN KLEI - Die Romeinse Ryk sou nie opgevolg word deur ‘n ander nasie 

nie, maar verbrokkel en 'n verdeelde Romeinse Ryk in Wes-Europa word. Hierdie 

verdeeldheid en verbrokkelde toestand sou heers vanaf 476 nC. tot die oprigting  van God se 

Rotskoninkryk wat alle vorige koninkryke sou fynmaal en dan self vir ewig sou bestaan. 

 

Daniël 7:24  

“En die tien horings - uit daardie koninkryk sal tien konings opstaan, en 'n ander een sal ná 

hulle opstaan, en hy sal verskillend wees van die voriges en drie konings neerwerp.” 
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Hierdie is 'n parallelle profesie wat die 10 tone-koninkryk bevestig.  Uit die vierde dier 

(Romeinse Ryk) verskyn 10 horings, wat 10 koninkryke voorstel.  Die Romeinse Ryk sou nie 

oorgaan na 'n ander nasie-koninkryk nie, maar verbrokkel in 10 Oerstamme, naamlik: 

 

1. Wes-Gote 2. Oos-Gote 3. Boergondiërs 

4. Sueve 5. Vandale 6. Heruli 

7. Franke 8. Lombarde  9. Allemani 

10.  Anglo-Saksers 

 

Van die oorspronklike Oerstamme se nasate is nog in hedendaagse Europa te vinde, bv. die 

Engelse, Franse, Duitsers, Switsers, ens.  Van hulle sou sterk wees soos YSTER en van hulle 

swak soos KLEI. 

 

Daniël 2:43  

“Dat u die yster gemeng met kleigrond gesien het - hulle sal deur menslike gemeenskap onder 

mekaar vermeng raak, maar hulle sal nie aanmekaar vasklewe nie, net soos yster nie met klei 

meng nie.” 

 

Die profesie verklaar verder dat daar sterk pogings aangewend sou word om Europa weer 

onder een magtige ryk te verenig.  Maar God verklaar dat dit NOOIT weer een koninkryk sou 

word nie. 

 

Deur ondertrouery tussen die verskillende koningshuise sou baie probeer bande smee om 'n 

verenigde Europa saam te stel, bv.: 

 

1. Karel die Grote (Franke - 8ste eeu) en Louis XIV (Frankryk - 18de eeu) het probeer 

om Europa onder een vlag te bring, maar het misluk.  



Openbaring in die lig van Danië l  9 
 

2. Karel V (Spanje - 16de eeu) het nege perde in oorloë doodgery om Europa te 

verenig, maar dit nie reggekry nie. 

 

3. Napoleon Bonaparte (Frankryk - 19de eeu) het feitlik die hele Europa aan sy voete 

gehad, maar toe tref die slag van Waterloo hom en al sy planne stort in duie. 

 

4. Kaizer Wilhelm (Duitsland - 20ste eeu) het probeer om Europa te verenig met 'n 

"spoorlyn van Berlyn na Bagdad", maar het misluk. 

 

5. Hitler (Duitsland - 20ste eeu) wou een Duitse Europa stig met 'n superras, wat vir "'n 

duisend jaar sou staan".  Maar ook hy het misluk. 

 

God het gesê:  "HULLE SAL NIE AAN MEKAAR VASKLEWE NIE."  God se woord is ons 

versekering dat geen nasie oor die wêreld sal heers nie. 

 

DIE ROTS-KONINKRYK 
 

Daniël 2:44,45  

“Maar in die dae van dié konings sal die God van die hemel 'n koninkryk verwek wat in 

ewigheid nie vernietig sal word nie, en die heerskappy daarvan sal aan geen ander volk 

oorgelaat word nie; dit sal al daardie koninkryke verbrysel en daar 'n einde aan maak, maar 

self sal dit vir ewig bestaan - net soos u gesien het dat sonder toedoen van mensehande 'n klip 

van die berg af losgeraak het wat die yster, die koper, die klei, die silwer en die goud verbrysel 

het. Die grote God het aan die koning bekend gemaak wat hierna sal gebeur;  en die droom is 

waar en sy uitlegging betroubaar.” 
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Let wel, 'n Klip sou sonder die toedoen van mensehande losraak!  Dit sal die werk van God 

wees!  Dit sal God se eie koninkryk wees.  Dit sal alle aardse koninkryke vernietig en self vir 

ewig bestaan.   

 

Dit is die volgende groot gebeurtenis waarop ons wag.  Jesus het 2000 jaar gelede gekom en 

Sy koninkryk van genade gestig.  Nou wag ons vir Sy koninkryk van Geregtigheid wat vir ewig 

sal bestaan. 

 

2 Pet 3:11-13  

“Terwyl al hierdie dinge dan vergaan, hoedanig moet julle nie wees in heilige wandel en 

godsvrug nie? - julle wat die koms van die dag van God verwag en verhaas, waardeur die 

hemele deur vuur sal vergaan en die elemente sal brand en versmelt.  Maar ons verwag 

volgens sy belofte nuwe hemele en 'n nuwe aarde waarin geregtigheid woon.” 

 

Hierdie aarde met al sy ongeregtigheid sal verbrand en smelt, voordat God 'n nuwe hemel en 

aarde skep.  Daardie nuwe hemel en aarde sal deur geregtigheid regeer word - geen sonde sal 

dan bestaan nie. 

 

SPOTTERS IN DIE LAASTE DAE 

 

In die laaste dae sal daar baie mense wees wat sê dat die Jesus-storie bog is en dat die 

wederkoms nie sal plaasvind nie.  Hulle is valse profete! 

 

2 Pet 3:3,4  

“Dit moet julle veral weet, dat daar aan die einde van die dae spotters sal kom wat volgens 

hulle eie begeerlikhede wandel en sê:  Waar is die belofte van sy wederkoms?  Want vandat 

die vaders ontslaap het, bly alles soos dit was van die begin van die skepping af.” 

 



Openbaring in die lig van Danië l  11 
 

Wanneer?  Aan die einde van die dae!  Dit is mense wat hul eie begeertes najaag en die Woord 

van God nie in erkentenis bring nie.   

 

Matt 24:36-39  

“Maar van dié dag en dié uur weet niemand nie, ook die engele van die hemele nie, maar net 

my Vader alleen.  En net soos die dae van Noag was, so sal ook die koms van die Seun van die 

mens wees.  Want net soos hulle was in die dae voor die sondvloed toe hulle geëet en gedrink 

het, getrou en in die huwelik uitgegee het, tot op die dag dat Noag in die ark gegaan het, en dit 

nie verstaan het voordat die sondvloed gekom en almal weggevoer het nie, so sal ook die 

koms van die Seun van die mens wees.” 

 

Net soos dit in die tyd van Noag was, so sal dit ook wees in die laaste dae van die wêreld se 

geskiedenis, net voor Jesus op die wolke verskyn om Sy koninkryk op te rig. Omdat hulle geen 

geestelikheid het nie, leef hulle volgens die vleeslike begeertes van hulle sondige harte, net 

soos in Noag se tyd (Gen 6:5-7). 

 

2 Pet 3:9   

“Die Here vertraag nie die belofte soos sommige dit vertraging ag nie, maar Hy is lankmoedig 

oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom.” 

 

God het sy eie tyd. Hy laat Hom nie voorskryf nie, tog is Hy lankmoedig oor die mensdom en 

wil soveel mense as moontlik red deur Sy Genade.  Maar vir baie sal Sy koms steeds 

onverwags wees. 

 

 

Baie staan onverskillig teenoor God se waarskuwings.  Andere is mislei omdat hulle hul ore 

uitgeleen het vir valse profete wat diensknegte van Satan was.  Hulle het die leiers nie getoets 

aan die Woord van God nie en het maar vertrou op andere se insig. 



Openbaring in die lig van Danië l  12 
 

2 Pet 3:17  

“Noudat julle dit dan vooruit weet, geliefdes, moet julle op jul hoede wees dat julle nie 

miskien meegesleep word deur die dwaling van sedelose mense en wegval uit jul eie 

vastigheid nie.” 

 

Terwyl ons hierdie dinge weet, moet ons op ons hoede wees teen die dwalings van sedelose 

mense, en nie ons geloof in Jesus as Verlosser verloor nie. 

 

DIE SLEUTEL VIR DIE TOEKOMS 

 

Die profesie van die groot beeld verskyn aan die begin van die boek Daniël.  Die belangrike 

tydsverloop, vanaf die tyd van Babilon (en die ballingskap in  

605v.C.) tot en met die wederkoms van Jesus, vorm die grondslag vir alle tydprofesieë wat sou 

volg. 

 

God vra konsekwente Bybelstudente wat sal bou op die bekende, om sodoende die 

onbekende toekoms met die hulp van Gods Woord te lees, te verstaan en in hul harte te 

bewaar. 

Net so seker as wat Babilon 'n wêreldryk was, en toe Medo-Persië en daarna Griekeland, net 

so seker het die sterk Ysterryk van Rome in 476n.C. geval.  Volgens profesie sou dit as 'n 

verdeelde wêreldryk voortduur, totdat die einde aanbreek. Jesus gaan weer kom. Geen mens 

kan dit keer nie, maar ons kan voorberei daarvoor! 

 

Joh 14:1-3  

“Laat julle hart nie ontsteld word nie; glo in God, glo ook in My. In die huis van my Vader is 

daar baie wonings; as dit nie so was nie, sou Ek dit vir julle gesê het.  Ek gaan om vir julle plek 

te berei. En as Ek gegaan en vir julle plek berei het, kom Ek weer en sal julle na My toe neem, 

sodat julle ook kan wees waar Ek is.” 
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Jesus vra dat ons geloof in Hom en Sy Vader nie sal verflou nie.  Hy het Sy woord gegee. Hy 

gaan weer terugkom.  Elkeen wat aan Hom en Sy Woord getrou bly, sal gered word.   

 

Wil u gereed wees?  _____ 

 

NOTAS: 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


