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Koning Nebukadnessar had een 
droom, en de droom maakte hem 
bezorgd.  Door Gods genade was 
Daniël in staat om de koning de 
betekenis van zijn droom te 
vertellen.



Het eerste wat Daniël 
deed was de droom 
precies beschrijven.
“U zag een heel hoog 
standbeeld, O Koning.  

Het zag er
reusachtig uit!”



“Het hoofd van het standbeeld was 
van goud
gemaakt,”
vervolgde 

Daniël.



Zijn borst en 
armen waren 
van zilver.



De buik en 
lendenen 
waren van 
brons.



De benen waren gemaakt van ijzer, 
en de voeten 
gedeeltelijk 

van ijzer
en gedeel-
telijk 
van klei.



Na het standbeeld aan de koning 
beschreven te hebben, vertelde 
Daniël hem de rest van de droom.



“U keek terwijl een 
steen los kwam zonder 
dat er handen aan te 
pas kwamen,” vertelde 
Daniël de koning.



“De steen trof het 
standbeeld op zijn 
voeten van ijzer en 
klei en daardoor 
brak het in 
stukken.”



“Toen werd het standbeeld 
verpulverd tot stof en door de wind 
weggewaaid.”  Daniël pauzeerde 
even.  “En de steen 
groeide uit tot een 
hoge berg die de 
aarde vulde.”



De koning was verbaasd.  Dit 
was precies wat hij gedroomd had!  
Hoe kon Daniël dat weten?  Alleen 
doordat God het aan Daniël 
vertelde.  Toen begon Daniël 
Koning Nebukadnessar 
te vertellen 
wat de 
droom 
betekende.



“De God van
de hemel
heeft u 
een ...

... koninkrijk,
macht, kracht 

en eer
gegeven.”



Vertelde Daniël
aan de koning.
“U bent het 

hoofd van 
goud.”



Koninkrijk 1

Koninkrijk 2

Koninkrijk 3

Koninkrijk 4

Daniël vertelde 
de koning dat 
zijn gouden 
koninkrijk 
zou 
eindigen.



Koninkrijk 1

Koninkrijk 2

Koninkrijk 3

Koninkrijk 4

Het zilveren 
deel van het 
standbeeld 
betekende 
dat een 
zwakker 
koninkrijk 
daarvoor 
in de 
plaats                zou 

komen.



Het bronzen 
deel betekende 
nog een 
ander 
koninkrijk.

Koninkrijk 1

Koninkrijk 2

Koninkrijk 3

Koninkrijk 4



En het deel 
van ijzer 
en klei 
stond 
voor een 
vierde 
koninkrijk.

Koninkrijk 1

Koninkrijk 2

Koninkrijk 3

Koninkrijk 4



Het laatste wat Daniël aan de koning 
vertelde was dit.



“De God van de hemel zal 
dan een koninkrijk

geven wat nooit
vernietigd zal

worden.”



De koning erkende dat 
alleen God aan Daniël 
de wijsheid had 
gegeven om de 
droom te weten 
en te begrijpen.



Nebukadnessar beloonde 
Daniël rijkelijk 
en maakte hem 
tot een hele 
belangrijke man 
in zijn koninkrijk.



De 
koninkrijken 

1, 2, en
3 zijn 
gekomen 

en
weer 

weggegaan.



Gods 
koninkrijk 
zal 
komen 
na 
het 
4e 

koninkrijk.



De 
Messias  
zal dan 
regeren

op aarde.
En dat
kan al
gauw

gebeuren!



“Daniël en de Geheimzinnige Droom”

is een verhaal uit de Bijbel, 

het staat in 

Daniël 2

“Door te luisteren naar Uw woord, komt
er licht en duidelijkheid in mijn leven.”

PSALM 119:130 



EINDE



Dit verhaal uit de bijbel vertelt ons over 
onze God, die ons geschapen heeft en die wil 

dat wij Hem kennen.  God weet dat wij 
verkeerde dingen hebben gedaan.  Hij noemt 

dat zonde.  Het gevolg van de zonde is de 
dood, maar God houdt zoveel van ons dat Hij 

zijn Zoon Jezus gezonden heeft, om te 
sterven aan het kruis en zo de gevolgen van 
onze zonden te dragen.  Jezus werd weer 

levend en ging naar de hemel!  Als je in Jezus 
gelooft en aan Hem vraagt je zonden te 

vergeven, dan zal Hij dit doen.  Hij zal komen 
en voortaan in jouw hart leven en jij zult 

voortaan met Hem leven.



Als je je zonden de rug toe wilt keren, zeg 
dan het volgende tot God: Lieve God, ik 

geloof dat Jezus voor mij gestorven is en 
nu weer leeft.  Kom alstublieft in mijn 
leven en vergeef mijn zonden, zodat ik 
nieuw leven ontvang en op een dag voor 

altijd met U samen kan zijn.  Help mij te 
leven voor U als uw kind.  Amen.

Lees de bijbel en spreek met God iedere 
dag! Joh. 3 vs 16
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