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Grote gebeurtenissen die onze wereld veranderden 
Hoofdstuk 7/11 - Verslagen, gevangen en overheerst 

Bron: http://www.middletownbiblechurch.org/ 
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Israëls gevangenneming door heidense machten is het belangrijkste keerpunt gebleken voor de na-
tie. 
Zoals we leerden in vorig hoofdstuk wilde Israël niet dat God over hen regeerde (1 Samuël 8:7). Zij 
verwierpen de Heer als hun Koning en Heerser. 
Zij wilden zich niet aan God onderwerpen als hun Koning. Zij wilden niet dat God hen vertelde wat 
ze moesten doen. 

Mensen echter moeten bestuurd worden door iemand of iets. 
Zij moeten bestuurd worden ofwel door: 

GOD    Hij alleen kan vrijheid brengen! 

OFWEL worden zij bestuurd door een of meer van de volgende dingen: 
 

 
 
Lang geleden waarschuwde God Kaïn dat wanneer hij niet heerst over de zonde, dan de zonde over 
hem zou heersen en hem zou verwoesten (Genesis 4:7)!  
Vele Israëlische koningen weigerden zich te onderwerpen aan Gods bestuur (zie hoofdstuk 6). Zij 
wilden hun eigen ding doen en hun eigen koning zijn. Vele jaren was God lankmoedig en oordeelde 
Hij zijn volk niet. Uiteindelijk, toen God Zijn oordeel niet langer kon inhouden, zond de Heer bui-
tenlandse indringers in het land, wat resulteerde in gevangenschap en slavernij, precies zoals Hij 
had gezegd in Deuteronomium 28:15-68! Dit gebeurde eerst met het noordelijke koninkrijk Israël, 
en later met het zuidelijke koninkrijk Juda: 

http://www.middletownbiblechurch.org/
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Het verenigde koninkrijk 
Saul 

David 
Salomo 

Het zuidelijke koninkrijk  
van Juda 

Het noordelijke koninkrijk  
van Israël 

Begint met Rehabeam  Begint met Jerobeam 

  
20 Koningen, sommigen goed  

en anderen slecht 
20 Koningen, allemaal slecht  

in Gods ogen 

  
Binnengevallen en gevangen geno-

men door de Babyloniërs  
in 586 v.C. (2 Koningen 24-25) 

Binnengevallen en gevangen geno-
men door de Assyriërs  

in 722 v.C. (2 Koningen 17) 
Zie: “De koningen van Juda en Israël en de toenmalige profeten”:  
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Koninkrijken-Israel-Juda.pdf  

Eén van de Judese mannen die weggevoerd 
werden in gevangenschap door de Babyloni-
ers, was Daniël, een jonge man die de Heer 
vreesde en liefhad. In Daniël hoofdstuk 2 had 
de koning van Babylon (Nebukadnezar) een 
droom, welke niemand kon uitleggen, behalve 
Daniël. In deze droom zag de koning een 
groot beeld (standbeeld) dat de vier grote 
wereldrijken voorstelde tot op de tijd waarop 
Christus zou wederkomen als Koning. 
Gedurende de tijd van deze grote koninkrij-
ken, lagen de kinderen van Israël onder hei-
dens bestuur (zij werden bestuurd door de 
naties). De Bijbel noemt deze periode “de 
tijden der heidenen” (Lukas 21:24).  
Wegens haar zonde en afwijzing van Gods 
bestuur werd de natie Israël gevangen geno-
men en bestuurd door andere naties en andere 
volkeren. 
Daniël hoofdstuk 2 beschrijft de wereldrijken 
vanuit het standpunt van de mens, als een 
geweldig standbeeld, gemaakt uit verschillen-
de materialen (In Daniël hoofdstuk 7 zien we 
dezelfde koninkrijken beschreven vanuit 
Gods standpunt als wilde beesten). Dit sta-
tenbeeld, dat gezien werd in een droom van 
Nebukadnezar, wordt hiernaast geïllustreerd.  

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Statenbeeld.pdf 

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Koninkrijken-Israel-Juda.pdf
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Statenbeeld.pdf
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De Israëlieten werden bestuurd door de koning van Babylon. Later werden zij bestuurd door de Per-
zische koningen (in de dagen van Ezra, Esther en Nehemia). Daarna door de Grieken. In de dagen 
van het Nieuwe Testament werden zij bestuurd door de Romeinen. Deze zelfde vier koninkrijken of 
wereldrijken worden gezien in Daniël hoofdstuk 7 vanuit Gods standpunt als vier wilde en wrede 
beesten: 

 

Vele honderden jaren lang werd Israël bestuurd door beesten (door boze heidense machten die dik-
wijls erg wreed waren). Dit is nog steeds waar vandaag vermits de Joden verspreid onder de naties 
van de wereld leven. Israël heeft heel veel geleden omdat zij weigerden God als hun Koning en Re-
geerder te accepteren. Lees Johannes 19:15. Wat vertelt dit vers ons over de Joodse leiders die leef-
den in de tijd van Christus? Hebben zij God afgewezen als hun Koning? “Maar zij schreeuwden: 
Weg met Hem, weg met Hem, kruisig Hem! Pilatus zei tegen hen: Moet ik uw Koning kruisigen? 
De overpriesters antwoordden: Wij hebben geen koning dan de keizer”. 
Als u vandaag in de wereld rondkijkt, ziet u dan naties die veroveren en naties die overwonnen 
worden? Kijkt u vooruit naar het grootste Koninkrijk van allemaal (Daniël 2:44; 7:13-14; Openba-
ring 11:15)? 
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Hoe staat het met u? Wie bestuurt uw leven? Wie is uw Koning? Wie is de Koning van uw leven? 
Welke richtlijnen volgt u? Heeft de zonde uw leven overgenomen en heeft hij u tot zijn slaaf ge-
maakt, of heeft God uw leven overgenomen en heeft Hij u vrijgemaakt om Hem te dienen? Bent u 
een gevangene van zondige mensen, of van uzelf, of van de zonde, of Satan, of bent u een slaaf van 
Christus? Heeft Hij u gewonnen? Bestuurt Hij u? Zorgt Hij voor u? 
 

 
Is de Bijbel uw richtlijn? 
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