www.debijbelvoorjou.nl / © Stg. Uit het Woord der Waarheid

Wie is de kleine hoorn uit Daniël 7?
Antwoord:
De belangrijke figuren die een rol spelen in de laatste dagen van de Christenheid en de
Joodse afval worden vaak met elkaar verward. De profetische toekomst heeft een
uitgebreidheid en volledigheid waaraan velen weinig waarde hechten. En als u de
verschillende figuren die in de drukke tonelen van de komende crisis een rol zullen spelen
niet allemaal meer onderscheidt of enkele ervan verwart, dan gaat u vergissingen maken op
meer dan één punt.
Want de profetische kaart is door de Geest van God nauwkeurig en goddelijk tot in
bijzonderheden opgesteld. En ze vormt niet alleen een harmonieus geheel, maar alle delen
ervan zijn, zelfs tot in de kleinste details, op de juiste manier in hun onderlinge verhoudingen
vastgesteld. Wat we heel dringend nodig hebben is genade om onze onkunde te erkennen en wie heeft daar geen last van? - en van God licht en leiding te verwachten.
Als men dus de horens van Daniël 7 en Daniël 8 duidelijk onderscheidt, zal dit een enorme
steun blijken te zijn om de algemene situatie en veel belangrijke bijzonderheden van de
eindtijd te leren zien.
Dan. 7 schetst de opeenvolgende geschiedenis van de vier wereldrijken, vanaf de politieke
ondergang van Juda tot de tweede komst van de Heer. Er zijn boekdelen geschreven over de
oude wereldrijken: het Babylonische, het Medo-Perzische en het Griekse. Maar de Geest van
God heeft in dit hoofdstuk aan elk van deze machten maar één enkel vers gewijd. Maar in
elk van deze verzen (4-6) heeft Hij de belangrijke punten die we moeten weten kort
samengevat; en in feite zul je in de geleerde verhandelingen van de historici niet veel meer
vinden.
Maar dit 7e hoofdstuk houdt zich speciaal bezig met ‘het vierde dier, schrikkelijk en
gruwelijk, en zeer sterk’ (vs. 7); de vertegenwoordiger hiervan gaf, in de persoon van Pilatus,
de Heer Jezus over aan de wil van de Joden. Dit rijk zal verdeeld worden in tien koninkrijken
(vs. 24). Maar het is de ‘kleine hoorn’ die vastheid en eenheid aan het rijk zal geven. Hij komt
op tussen de tien horens of koningen en zal langzamerhand in betekenis en macht toenemen
totdat al de kracht van het beest geconcentreerd is in hemzelf en hij het hoofd van het rijk
geworden is.
De duur, de grootheid en de omvang van deze gigantische goddeloze macht en uiteindelijk
haar totale vernietiging is moreel gezien afhankelijk van deze vervolger van de heiligen en
uitdagende lasteraar van God (vs. 11).
Deze toestand van het Romeinse rijk, verdeeld in tien horens, is nu beslist nog toekomst.
Want toen de barbaarse horden in de 5e eeuw hun onweerstaanbaar geweld erover
uitstortten, werd het volledig verbrokkeld; en het gevolg was Europa zoals het tegenwoordig
is samengesteld.
Niemand wil ook serieus beweren dat de versnippering van de uitgestrekte, kolossale macht
van het Westen en de vorming van talrijke onafhankelijke koninkrijken uit de brokstukken
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ervan, voldoet aan de vereisten van deze belangrijke Schriftplaats. Bovendien, wat nog
belangrijker is, is te weten dat God verzekerd heeft dat het rijk herleven zal – al zal het wél
een satanische herleving zijn. Dat is voor het geloof zeker voldoende om erop te vertrouwen.
Karel de Grote en Napoleon I hebben geprobeerd het Romeinse rijk weer te herstellen en
bepaalde belangrijke Europese staatslieden zijn er hevig mee bezig. DE voorbereidingen zijn
er, maar Gods tijd is nog niet gekomen.
Want niet de mens, maar satan zal het doen herleven (Openb. 17:8). Na de verdeling ervan
in tien koninkrijken zal deze kleine hoorn - waarvan de onbetekenende kleine opkomst, de
politieke vooruitgang, het karakter en de daden in dit belangrijke profetische hoofdstuk
genoemd worden - uit naam van satan de troon van de wereld beklimmen. Hij zal de grote
politieke leider en het belangrijke niet-Joodse hoofd in het Westen zijn. Deze kleine hoorn
moet enerzijds onderscheiden worden van de antichrist, en anderzijds van de kleine hoorn
van het Oosten (Dan. 8).
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