
HET STATENBEELD 
Daniël 2



Deuteronomium 28:32

Uw zonen en uw dochters zullen aan 
een ander volk gegeven worden; uw 
ogen moeten het aanzien en zullen de 
hele dag naar hen smachten; maar u 
zult niet bij machte zijn iets te doen.



Daniël 2:20-22

De Naam van God zij geloofd van 
eeuwigheid tot in eeuwigheid, want van 
Hem is de wijsheid en de kracht. Hij 
verandert de tijden en tijdstippen, Hij 
zet koningen af en stelt koningen aan, 
Hij geeft de wijsheid aan wijzen, de 
kennis aan wie verstand hebben. Hij 
openbaart diepe en verborgen dingen, 
Hij weet wat in het duister is, want het 
licht woont bij Hem



• Hoofd van goud 
• Borst en armen van zilver 
• Buik en dijen van brons  
• Benen van ijzer 
• Voeten van ijzer en leem



HET HOOFD
goud

“U bent dat gouden hoofd” 
Daniël 2:38b



Deuteronomium 28:1 en 13

En het zal gebeuren, als u de stem van de 
HEERE, uw God, nauwgezet gehoorzaam 
bent, door al Zijn geboden, die ik u heden 
gebied, nauwlettend in acht te nemen, dat de 
HEERE, uw God, u dan een plaats zal geven 
hoog boven alle volken van de aarde.  

De HEERE zal u tot een hoofd maken en niet 
tot een staart.



BORST EN ARMEN
zilver

Uw koninkrijk is 
verdeeld en het is 

aan de Meden en de 
Perzen gegeven.  

Daniël 5:28



Ezra 7:12

Arthahsasta, koning der koningen, aan de 
priester Ezra, de schriftgeleerde, bedreven in 
de wet van de God van de hemel, volkomen 
vrede, en op dit tijdstip. 



Ezra 1:2

Zo zegt Kores, de koning van Perzië: Alle 
koninkrijken van de aarde heeft de HEERE, 
de God van de hemel, aan mij gegeven, en 
Hij is het Die mij heeft opgedragen om een 
huis voor Hem te bouwen in Jeruzalem, dat in 
Juda ligt. 



BUIK EN DIJEN
brons

De ram met de twee horens 
die u gezien hebt, dat zijn 
de koningen van Medië en 

Perzië. En de harige 
geitenbok is de koning van 

Griekenland.  

Daniël 8:20-21



BENEN
ijzer

En het geschiedde in die 
dagen dat er een gebod 

uitging van keizer Augustus 
dat heel de wereld 
ingeschreven moest 

worden. 

Lukas 2:1



Lukas 21:24

En Jeruzalem zal door de heidenen 
vertrapt worden, totdat de tijden van  
de heidenen vervuld zullen zijn. 



VOETEN
ijzer en leem



Mattheüs 23:37-39

Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en 
stenigt wie naar u toe gezonden zijn! Hoe vaak heb 
Ik uw kinderen bijeen willen brengen, op de wijze 
waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder 
haar vleugels; maar u hebt niet gewild!  Zie, uw huis 
wordt als een woestenij voor u achtergelaten.  Want 
Ik zeg u: U zult Mij van nu af aan niet zien, totdat u 
zegt: Gezegend is Hij Die komt in de Naam van de 
Heere! 

 



Handelingen 3:19-2

Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden 
uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen 
komen van het aangezicht van de Heere, en Hij 
Jezus Christus zal zenden, Die tevoren aan u 
verkondigd is. 



Jesaja 45:9-11

Wee hem die het tegen zijn Formeerder opneemt– 
een potscherf tussen aarden scherven. Zal het leem 
soms tegen zijn formeerder zeggen: Wat maakt u? 
Of zal uw werk zeggen: Hij heeft geen handen?  Wee 
hem die tegen zijn vader zegt: Wat verwekt u? Of 
tegen diens vrouw: Wat baart u? Zo zegt de HEERE, 
de Heilige van Israël, zijn Formeerder: Zij hebben 
Mij naar de toekomstige dingen gevraagd, 
aangaande Mijn kinderen– zou u Mij bevel geven 
aangaande het werk van Mijn handen? 



Jesaja 64:8-10

Maar nu, HEERE, U bent onze Vader!  
Wij zijn het leem en U bent onze Pottenbakker: wij 
zijn allen het werk van Uw handen. HEERE, wees niet 
al te vertoornd en denk niet voor eeuwig aan de 
ongerechtigheid. Zie, aanschouw toch,  
wij allen zijn Uw volk. Uw heilige steden zijn een 
woestijn geworden. Sion is een woestijn geworden, 
Jeruzalem een woestenij. 



Ezra 9:2

Zij [het volk Israël] hebben immers uit hun dochters 
voor zichzelf en voor hun zonen vrouwen genomen 
en hebben het heilige zaad vermengd met de 
volken van de landen rondom, en de vorsten en de 
machthebbers hebben als eersten de hand gehad in 
deze trouwbreuk. 



Jesaja 28:14-15

Hij zal voor velen het verbond versterken, één 
week lang. Halverwege de week zal Hij slachtoffer en 
graanoffer doen ophouden.  

Daarom, hoor het woord van de HEERE, u, spotters, 
u, heersers over dit volk dat in Jeruzalem is! Omdat u 
zegt: Wij hebben een verbond gesloten met de 
dood, en met het rijk van de dood zijn wij een 
verdrag aangegaan 

Daniël 9:27



BABYLONIËRS

GRIEKEN

MEDEN & PERZEN

ROMEINEN



BABELJERUZALEM



Lukas 21:24

En Jeruzalem zal door de 
heidenen vertrapt worden, 
totdat de tijden van de 
heidenen vervuld zullen zijn. 



DE STEEN



2 Samuël 22:2-3

De steen die de bouwers verworpen hadden, is tot 
een hoeksteen geworden. Dit is door de HEERE 
geschied, het is wonderlijk in onze ogen. 

Hij zei: De HEERE is mijn rots en mijn burcht en 
mijn Bevrijder, mijn God, mijn rots, tot Wie ik de 
toevlucht neem, mijn schild en de hoorn van mijn 
heil, mijn veilige vesting; mijn toevlucht, mijn 
Verlosser; van geweld hebt U mij verlost. 

Psalm 118:22-23



1 Timotheüs 6:13-15

Ik beveel u voor God, […] dit gebod onbevlekt en 
onberispelijk in acht te nemen, tot de verschijning 
van onze Heere Jezus Christus. De zalige en alleen 
machtige Heere, de Koning der koningen en Heere 
der heren, zal die op Zijn tijd laten zien



Openbaring 17:14 en 19:15-16

Zij zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het 
Lam– want Heere der heren is Hij en Koning der 
koningen– zal hen overwinnen, en zij die samen met 
Hem zijn, geroepenen, uitverkorenen en gelovigen. 

En uit Zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat Hij 
daarmee de heidenvolken zou slaan. En Hij zal hen 
hoeden met een ijzeren staf. En Hij treedt de 
wijnpersbak van de wijn van de grimmige toorn van 
de almachtige God. Er stond op Zijn bovenkleed en 
op Zijn dij deze Naam geschreven: Koning der 
koningen en Heere der heren.


