Een oude profetie openbaart de toekomst
Eén van de oudst bekende profetieën verklaart dat onze wereld
binnenkort een zeer dramatische gebeurtenis zal overkomen: het einde
van de beschaving zoals wij deze kennen. Deze profetie geeft geen
precieze datum – niet een bepaald jaar of een bepaalde eeuw. Maar
toch, de uitwerking van de geschiedenis van de mensheid is zo exact
en precies, dat de laatste stap – de enige die nog over is om in
vervulling te gaan – absoluut zeker is.
Het verhaal begint met de tragische deportatie van duizenden Joden
vanuit hun vaderland Palestina. *
Tussen de gevangenen die koning Nebukadnessar naar Babylon
voerde bevonden zich vier prinsen: Daniël, Chananja, Misaël en
Azarja. Deze jonge mannen koos Nebukadnessar uit om adviseurs van
het koninklijk huis te worden en om daarvoor een opleiding aan de “Universiteit van Babylon” te volgen. Dit lijkt
voor ons wat vreemd, maar in die tijd was dat gebruikelijk.
* Daniël 2 verhaalt deze profetie. Daniël 1 geeft de achtergrond aan.

De nachtmerrie van Nebukadnessar
Een tijdje later had de koning een droom. Eigenlijk was het een nachtmerrie die hem achtervolgde, maar die
hij zich de volgende morgen niet meer kon herinneren. Omdat hij ervan overtuigd was dat het een belangrijke
droom was, riep Nebukadnessar al zijn Koninklijke adviseurs bij elkaar en vroeg hen uitleg van wat hij had
gedroomd en wat de betekenis ervan was.
Deze ‘wijze’ mannen protesteerden tegen dit onzinnige verzoek. Maar de koning zei, “of jullie vertellen mij de
droom, of jullie worden geëxecuteerd!”.
Ondanks deze dodelijke bedreiging konden de Koninklijke adviseurs niet met een geloofwaardig antwoord
komen.
Nu waren Daniël en zijn vrienden niet opgeroepen met de andere adviseurs om voor de koning te verschijnen.
Desondanks, misschien omdat ze ‘wijze mannen in opleiding’ waren, had het bevel ook op hen betrekking.
Toen de soldaten kwamen om hen te arresteren, vroeg Daniël voor wat meer tijd. Het verzoek werd ingewilligd
en in die nacht kreeg Daniël van God precies dezelfde droom die Nebukadnessar ook had gedroomd. (God
was Degene geweest die Nebukadnessar de droom had gegeven). De volgende morgen brachten de soldaten
Daniël voor de koning.

Daniël legt de droom uit
Toen de formele begroetingen waren gedaan, vertelde Daniël de
koning wat hij had gedroomd: “U zag, o koning en voor u stond een
groot beeld.” Het hoofd van het beeld was gemaakt van goud, zijn
armen en borst van zilver, zijn middel van koper, zijn benen van ijzer
en zijn voeten van ijzer met leem gemengd. Toen de droom verder
ging, kwam als vanuit het niets een grote steen die het beeld trof en
verbrijzelde tot stof. De steen werd daarna een grote berg, die de hele
aarde vulde.
Natuurlijk was de koning benieuwd naar de betekenis van deze droom.
Het begin van de uitleg van Daniel zal hem met trots hebben gevuld:
“Gij, o koning, …. Gij zijt dat gouden hoofd.” Maar de volgende
woorden waren minder flatteus: “Na u zal een ander koninkrijk
ontstaan, geringer dan het uwe.” Daniël verklaarde dat er drie
koninkrijken na Babylon zouden komen. Vrijwel alle Bijbelgeleerden
zijn het erover eens dat deze staan voor Medo-Perzië, Griekenland en
Rome.
Rome was de laatste in de rij van machtige wereldrijken. Als het uit
elkaar zou vallen, dan zouden haar overblijfsels de verschillende
landen van Europa, Noord Afrika en het Midden Oosten worden, zoals we die vandaag de dag kennen. De
vernietiging van het beeld door de steen, staat voor het einde van deze naties aan het einde van de wereld.
Daarna zal God Zijn eigen eeuwige koninkrijk oprichten.

Wat zo verbazend is
Wat zo verbazend aan deze profetie is, is dat Daniël deze profetie ongeveer 600 jaar voor Christus
geschreven heeft. Hij was bekend geworden met Babylon sinds hij daar woonde, en hij zal geweten kunnen
hebben van Medo-Perzië tijdens het schrijven van deze profetie – ook al overwon deze macht Babylon pas
jaren later. Maar menselijk gesproken is er geen enkele manier waarop Daniël de opkomst en van
Griekenland en de uiteenvalling van Rome kon voorspellen. Toch zal elk schoolboek over geschiedenis
verklaren dat de droom van Nebukadnessar uitgekomen is exact zoals Daniël het aan de koning uitlegde.
Sommige Bijbelgeleerden stellen dat Daniël de profetie pas honderd vijftig jaar voor Christus heeft
opgeschreven in plaats van 600 jaar voor Christus, zoals hij zelf beweerde.
En dan zou er niets bovennatuurlijks aan de schets van de geschiedenis zijn.
Maar zelfs als Daniël deze profetie in 150 voor Christus zou hebben geschreven, kon hij nooit hebben
geweten van de opdeling van het Romeinse Rijk dat pas zo’n vierhonderd jaar later gebeurde.
Dus, een verbazingwekkend feit staat voor ons: Een profeet, die meer dan vijfentwintighonderd jaar geleden
leefde, schreef de loop der tijden op en gaf een exact overzicht van de toekomst.
We kunnen hieruit geen andere conclusie trekken dan dat Daniël dit overzicht van de toekomst, van God Zelf
heeft ontvangen. En omdat al het andere wat Daniël geschreven heeft over de wereldgeschiedenis is
uitgekomen, kunnen we er zeker van zijn dat de laatste gebeurtenis – het einde van de wereld zoals wij die
kennen en het oprichten van God’s eigen koninkrijk – ook zal plaatsvinden.

