
Het Profetisch Woord:  
 

Daniël 11:21 e.v. 

De loopbaan van de  
koning van het noorden 



Waar zit de ‘tijdknip’ in Daniël 11? 
Tussen vers 20-21? 
Tussen vers 5-6? 



Daniël spreekt over het einde: 
 
2:42   aan het einde zal het koninkrijk machtig zijn 
7:26   hem verdelgen en tot het einde vernietigen 
8:17   want het visioen is tot de era van het einde 
9:26   het einde is in een overstroming 
11:40 in de era (tijdvak) van het einde 
12:4 verzegel de boekrol tot op de era (tijdvak) van het einde 
12:7 tot de era (tijdvak) van het einde 
12:9 want toegesloten en verzegeld  
12:13 gij zult rusten en (op)staan tot uw lot(deel) op het  
           einde van de dagen 
 



Tijdperiode van grofweg ruim 2000 jaar tussen 
Daniël 11:5 en 6   
 
sleutel:  
 
‘aan het einde van (deze) jaren zullen zij zich 
verbinden’…. 



200 BC Daniël 11:5 --- 
 
{ tijd vanaf voorlopers / Antiochus 
Epifanes (170) tot ‘de eindtijd’}  
 
--- Daniël 11:6 



Daniël 11:6 - 12:13 toekomst! 



het zuiden    -  het noorden? 



het zuiden: Egypte?       
het noorden: Syrië? 



het zuiden: Saoedi-Arabië?       
het noorden: Jordanië/Syrië? 



Indien 
het zuiden: Saoedi-Arabië       
het noorden: Jordanië/Syrië 
 
 

Hasjemitische koningshuis Jordanië : 
beheer heilige plaatsen Islam 
Mekka, Medina, Jeruzalem 



Daniël 11:6-20  
verwikkelingen tussen  
Saoedi-Arabië en Jordanië 



In zijn plaats.. (op zijn post) – vers 7-10, 20 , 21 

…zal een verachte (op)staan ; zij 
zullen aan hem de pracht van 
het koninkrijk niet geven. 



Wie is ‘de verachte’? 
 
- een diplomaat 

hij zal komen met gemak en het koninkrijk 
versterken met gladdigheden (niet: vleierijen) 
– vers 21   (Daniël 8:23-25) 



gladdigheden: glad handelen 
Daniël 11:21,32,34 
 
‘gladde lippen’  
Psalm 12:3,4 
 
HB: chlq = porties, 
(omkoperij) 





De armen van de overstroming zullen overstroomd 
worden van voor zijn aangezicht 
en zij zullen gebroken worden, +zelfs de aanvoerder 
van het verbond                                 Daniël 11:22  



vanwege de verbinding van (het) volk (am) 
met hem zal hij bedrog (8:23) plegen; en 
opgaand zal hij sterk zijn met een kleine 
natie (goj) - Daniël 11:23  

Manier waarop de  
verachte sterker wordt 



Met gemak zal hij ook bij de vetten / dapperen van de 
provincie komen. Hij zal doen wat zijn vaders niet 
gedaan hebben en de vaders van zijn vaders: 
roof en buit en goederen zal hij op hen uitstrooien en hij 
zal tegen Mitzraïm/sterkten zijn gedachten uitdenken, 
+zelfs een verdere era (tijdvak).  11:24 

Manier waarop de  
verachte sterker wordt 



Hij zal zijn kracht en zijn hart verwekken tegen de koning 
van het zuiden met een grote (heir)kracht.  
De koning van het zuiden zal zich in de strijd mengen met 
een grote en zeer machtige (heir)kracht.  
En hij zal niet bestaan, want zij zullen gedachten tegen hem  
uitdenken.                                                                                  Daniël 11:25 





En zij, die zijn lekkernijen eten, zullen hem breken. 
Zijn (heir)kracht zal worden overstroomd en er 
zullen vele gewonden vallen.                                                                               
Daniël 11:26 



Twee koningen, met kwaad in hun harten, zullen, aan 
één tafel [gezeten], leugen spreken [wat] geen succes 
zal hebben, want nog [toekomstig is het] einde, op de 
aangewezen tijd                                                                            
Daniël 11:27 



En [terug]kerend naar zijn land met groot goed zal 
zijn hart op [het] heilig verbond zijn; hij zal het doen 
en [terug]keren naar zijn land. Daniël 11:28 

heilig verbond: 11:28,30 
heilig volk:         12:7 
heilige stad:       9:24 
heilige berg:       9:16 

doen =  
effectief maken  



11:28      begin 70e week van Daniël 9:27 
11:30,31 midden van de laatste jaarweek 
11:32-35 grote verdrukking 
 
valse messias – Johannes 5:43;   
contrast - Johannes 6:15 



Op de aangewezen [tijd] zal hij [terug]keren en 
in het zuiden komen; het zal niet worden gelijk 
de eerste, noch gelijk de laatste.      Daniël 11:29 



Er zullen schepen van Kittim tegen hem komen. Hij zal 
met smart bevangen worden en [terug]keren. Hij zal 
tekeergaan tegen (bedreigen) het heilig verbond en 
doen. Hij zal voeling hebben met de verlaters van het 

heilig verbond  Daniël 11:30 

Kittim: Cyprus?  
Gen.10:4; Num.24:24; 1 Kron.1:7;  
Jes.23:1,12; Jer.2:10; Ez.27:6  



Armen zullen van hem uit [op]staan. Zij zullen de heilige 
plaats  verwonden , de sterkte en wegnemen het 
gedurige [offer] en geven de verwoestende gruwel.      
Daniël 11:31  
 

 
Jeruzalem omsingeld – Lucas 21:20 
Gruwel van de verwoesting opgericht – Mattheüs 24:15; Dan.9:27 
Satan uit de hemel op aarde geworpen – Openbaring 12:7-10 
De wetteloze zet zich in de tempel van God – 2 Thess.2:4 
 

Het midden van de laatste jaarweek 




