Het boek Daniël
Daniël 1.
(H) Daniël en zijn vrienden aan het hof van Nebukadnessar.

1. In het derde jaar dat Jojakim als koning over Juda
regeerde kwam Nebukadnessar, de koning van
Babel naar Jeruzalem en heeft haar belegerd.
2. De Heer heeft Jojakim, de koning van Juda, samen
met een deel van de gebruiksvoorwerpen uit het
huis van God aan hem overgeleverd en hij heeft ze
mee naar het land van Sinear (de twee rivieren)
gebracht, naar het huis van zijn god. De
gebruiksvoorwerpen sloeg hij op in de schatkamer
van zijn god.
3. En de koning heeft tegen Aspenaz gezegd, de
overste van zijn eunuchs dat hij uit de zonen van
Israël, uit het koninklijk nageslacht, enkele edelen
moet brengen.
4. Jonge mannen zonder gebrek, die er goed uit zien
en inzicht hebben in allerlei wijsheden, die kennis
en verstand hebben van wetenschappen, ja zij die
de kracht kunnen opbrengen om in het paleis van
de koning staande te blijven, om hen de
geschriften en taal van de Chaldeeën te leren.
5. De koning heeft hen dagelijks een maaltijd van het
voedsel dat de koning zelf eet voorgezet en van de
wijn die de koning zelf drinkt. Om hen zo drie jaar
lang op te voeden, zodat zij aan het einde daarvan
voor de koning zouden kunnen verschijnen.
6. Onder hen zijn Daniël (God is mijn rechter) ,
Chananja (God bewijst genade), Mishaël (wie is wat
God is?) en Azarja ((Yah heeft geholpen) geweest.
7. De overste van de eunuchs gaf hen andere namen.
Daniël werd Beltesassar (heer van de benauwde of
verborgen schat), Chananja werd Sadrach
(schrijver), Mishaël werd Mesach (gast van de
koning) en Azarja werd Abednego (dienaar van
Nebo).
8. Maar het heeft het hart van Daniël bezwaard dat
hij zichzelf niet heeft willen verontreinigen met
het voedsel van de koning of met de wijn die hij
drinkt, dus heeft hij nadrukkelijk bij de overste van
de eunuchs verzocht om zich niet te hoeven
verontreinigen.
9. Nu heeft God in de ogen van de overste van de
eunuchs vriendelijkheid en genegenheid voor
Daniël gegeven.
10. De overste van de eunuchs heeft tegen Daniël
gezegd: ‘Ik ben bang voor mijn heer en koning over
het eigen voedsel en de eigen drank die hij voor u
bestemde, want waarom zou uw eigen gezicht er
humeurig uitgezien hebben, anders dan de jongens
van uw leeftijd die er vrolijk uitzien? Dan riskeerde
u mijn eigen hoofd bij de koning nog!
11. Toen heeft Daniël tegen Meltsar gezegd, degene
die als overste over de hofdienaren was aangesteld
wat betreft Daniël, Chananja, Mishaël en Azarja:
12. ‘Neem alstublieft uw eigen dienaren tien dagen op
proef en laat aan ons de groenten gegeven worden,
dat wij daarvan mogen eten en dat wij water
gedronken mogen hebben.
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13. Laat daarna ons uiterlijk door u bekeken worden en
het uiterlijk van de jongens die het voedsel van de
koning eten. Handel zo met uw dienaren als u het
beoordeeld zult hebben.’
14. Over deze zaak heeft hij naar hen geluisterd en het
tien dagen beproefd.
15. Na tien dagen keek hij naar hun gezichten en zij
hebben een beter en voller lichaam dan alle
jongens die het voedsel van de koning eten.
16. Dus neemt Meltsar het eigen voedsel en de wijn van
de maaltijd weer mee en geeft hen groenten.
17. Wat betreft deze vier jongens, God gaf hen kennis
en wijsheid, maar Daniël had ook inzicht in allerlei
visioenen en dromen.
18. Nadat de dagen die de koning tot de voorgeleiding
opgedragen had verstreken zijn, heeft de overste
van de eunuchs hen voor Nebukadnessar gebracht.
19. De koning heeft met hen allemaal gesproken, maar
niemand onder hen werd als Daniël, Chananja,
Mishaël en Azarja bevonden, zoals zij voor de
koning standgehouden hebben.
20. Eender welke zaak die wijsheid en begrip vroeg
vanuit de koning aan hen verzocht werd, hij trof
hen honderd keer beter aan dan de
sterrenwichelaars en de magiërs uit heel zijn
koninkrijk.
21. En Daniël is doorgegaan tot in het eerste jaar van
koning Cyrus. (P)

Daniël 2.
(H) Nebukadnessar vraagt de wijzen om zijn droom te vertellen,
Daniël verzoekt om uitstel.

1. In het tweede jaar van de regering van
Nebukadnessar droomde Nebukadnessar dromen,
zijn geest is verontrust geraakt en hij kon de slaap
niet meer vatten.
2. En
de
koning
heeft
bevolen
om
de
sterrenwichelaars, magiërs, tovenaars en de
Chaldeeën te roepen om de dromen van de koning
te vertellen, dus zijn zij gekomen en hebben ze
voor de koning gestaan.
3. De koning zei tegen hen: ‘Ik heb een droom
gedroomd en mijn geest pijnigde zich om mijn
eigen droom te begrijpen.’
4. Toen hebben de Chaldeeën in het Aramees tegen
de koning gezegd: ‘Koning, leef voor eeuwig, vertel
de droom aan uw dienaren, dan zullen wij de uitleg
ervan geopenbaard hebben.’
5. De koning antwoordt en zegt tegen de Chaldeeën:
‘Dit woord van mij is vastbesloten, als u mij de
droom en haar uitleg niet bekend gemaakt zult
hebben, dan zult u in stukken worden gesneden en
zullen uw huizen tot een vuilnisbelt worden
gemaakt.
6. Maar als u de droom en haar betekenis wel bekend
gemaakt zult hebben, dan zult u cadeaus,
beloningen en grote eer van mij ontvangen hebben,
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openbaar daarom de droom en haar betekenis aan
mij.’
7. Opnieuw gaven zij antwoord en zeiden: ‘Laat de
koning zijn droom aan zijn dienaren vertellen, dan
zullen wij de betekenis openbaren.’
8. De koning reageert en zegt ook: ‘Natuurlijk weet ik
dat u tijd wilt winnen, alleen maar omdat u zeker
weet dat mijn woord vastbesloten was.
9. Maar als u de droom niet aan mij bekend gemaakt
zult hebben, dan staat één wet voor u vast, want
dan bent u met elkaar overeengekomen om
leugenachtige woorden naar mij te uiten, tot de
tijden weer veranderd zullen zijn. Vertel daarom
de droom aan mij, dan zal ik ook geweten hebben
dat u de betekenis ervan aan mij uitgelegd zult
hebben.’
10. De Chaldeeërs gaven antwoord tegenover de koning
en zeggen: ‘Er is geen mens op aarde die in staat is
om deze zaak aan de koning bekendgemaakt te
hebben, want geen enkele koning of leider deed
ooit zo’n verzoek aan enig tovenaar, magiër of
welke Chaldeeër dan ook.
11. Dit woord wat de koning vraagt is buitengewoon,
en er is ook niemand anders die dit aan de koning
getoond zal hebben, behalve de goden die hier niet
lichamelijk wonen.’
12. Hierop werd de koning vreselijk woedend, ja
ontzettend furieus en hij gaf opdracht om alle
wijze mannen uit Babel te vernietigen.
13. Dus ging het decreet uit dat de wijze mannen
gedood moeten worden en zij zochten ook Daniël
en zijn vrienden om omgebracht te worden. (P)
14. Toen (ze hem gevonden hadden) antwoordde
Daniël omzichtig over dit oordeel aan Arjoch, de
hoofdbewaker van de koning die erop uit was om
de wijze mannen van Babel te doden.
15. Hij reageert op Arjoch en zegt: ‘Hoofdlijfwacht van
de koning, waarom is dit decreet van de koning zo
hard?’ Toen maakte Arjoch de zaak aan Daniël
bekend.
16. En ging Daniël naar binnen en vroeg aan de koning
dat hem tijd gegund zou worden zodat hij in de
gelegenheid zou zijn om de betekenis aan de
koning bekend te maken. (P)
17. Hierna ging Daniël naar zijn huis en maakte aan
Chananja, Mishaël en Azarja bekend hoe de zaken
ervoor stonden.
18. (Hij vroeg) hen om barmhartigheid van de God van
de hemel te vragen over dit geheim, zodat Daniël
en zijn vrienden niet met de overige wijze mannen
uit Babel vernietigd zouden worden.
(H) Het nachtvisioen van Daniël en zijn getuigenis over de God van
de hemel.

19. En in een nachtvisioen is het geheim aan Daniël
geopenbaard, hierna prees Daniël de God van de
hemel.
20. Daniël reageert en zegt: ‘Gezegend is de Naam van
God voor eeuwig en altijd want de wijsheid en de
macht behoren Hem toe.
21. Hij verandert de tijden en seizoenen, Hij zet
koningen af en stelt koningen aan. Hij geeft
wijsheid aan de wijze mannen en kennis aan hen
die weten te onderscheiden.
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22. Hij openbaart de ondoorgrondelijke en verborgen
zaken, weet wat in duisternis is en bij Hem begon
het licht.
23. U God van mijn voorouders aanbid en prijs ik, want
U gaf mij wijsheid en kracht en nu maakte U mij
bekend wat wij van U vroegen, want de zaak van
de koning maakte U ons bekend.’
24. Kort daarop ging Daniël daarom bij Arjoch, die door
de koning aangesteld was om de wijze mannen van
Babel te vernietigen, naar binnen. Toen hij
aankwam zei hij tegen hem: ‘U zult de wijze
mannen van Babel niet omgebracht hebben, breng
mij voor de koning en ik zal de uitleg aan de koning
gegeven hebben.’ (S)
25. Daarop bracht Arjoch Daniël snel voor de koning en
zei daarbij tegen hem: ‘Ik vond nog een man uit de
ballingen van Juda die de uitleg aan de koning
bekendgemaakt zal hebben.’
26. De koning antwoordt Daniël en zegt: ‘Dan is uw
naam ‘Heer van de verborgen schat’, als u in staat
bent om de droom die ik zag en haar uitleg aan mij
bekend te maken.’
27. Daniël reageert op de koning en zegt: ‘Het geheim
dat de koning gevraagd heeft kan niet door de
wijze mannen, astrologen, magiërs en waarzeggers
aan de koning getoond worden.
28. Maar er is een God in de hemel Die geheimen
openbaart en Die aan koning Nebukadnessar
bekend maakte wat er in de laatste dagen gebeurd
zal zijn. De dromen en visioenen in uw hoofd op uw
bed zijn deze: (P)
29. ‘Wat u betreft koning, bij het bestijgen van uw bed
heeft u nagedacht over wat hierna gebeurd zal zijn.
En de Openbaarder van geheimen maakte u bekend
wat er gebeurd zal zijn.
30. En wat mij betreft, het is niet vanuit wijsheid die
ikzelf boven alle leven zou hebben dat dit geheim
aan mij bekend wordt gemaakt, maar om reden dat
aan de koning bekend zou worden wat de
gedachten van uw hart te betekenen zullen
hebben.
(V) De droom van het afgodsbeeld en de bouwsteen die het
verbrijzeld.

31. U koning, overkwam een visioen en kijk! Een groot
afgodsbeeld.
Dat
imposante
beeld
met
overweldigende luister staat recht voor u en de
aanblik ervan is angstaanjagend.
32. Het hoofd van het afgodsbeeld is van zuiver goud,
zijn borst en armen zijn van zilver en zijn buik en
heupen van brons.
33. Zijn benen zijn van ijzer en zijn voeten zijn deels
van ijzer en deels van klei.
34. En het gebeurde dat u blijft kijken totdat er een
bouwsteen afgehakt werd, zonder handen, die bij
het beeld op zijn voeten van ijzer en klei insloeg
en ze in stukken brak.
35. Toen werden het ijzer, de klei, het brons, zilver en
goud aan stukken gebroken en vernietigd, en het
werd als kaf op de zomerse dorsvloer, en de wind
nam het mee zodat alle sporen ervan uitgewist
werden, maar de bouwsteen die het afgodsbeeld
aan stukken gebroken had werd een imposante
berg die de hele aarde vulde.’
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(V) De uitleg, het eeuwige Koninkrijk zal de vier rijken die nog zullen
regeren vernietigen.

36. ‘Dit is de droom en de betekenis ervan zullen wij
ook aan de koning bekend gemaakt hebben.
37. U koning, bent de koning over koningen, want de
God van de hemel gaf dit koninkrijk, met macht,
sterkte en eer aan u.
38. Waar de mensenzonen ook wonen, de dieren in het
veld of de vogels in de lucht, Hij gaf ze u in handen
en gaf u heerschappij over hen allen, u bent dat
gouden hoofd.
39. En in uw plaats zal een ander koninkrijk gesticht
worden, aardsgerichter dan het uwe en een ander
derde koninkrijk, als brons, dat heel de aarde
overheerst zal hebben.
40. Het vierde koninkrijk zal zo sterk als ijzer geweest
zijn, net als ijzer dat alles aan stukken breekt en
vermorzelt, als ijzer dat alles verbrijzelt, zo zal het
vermorzeld en verbrijzeld hebben.
41. En net zoals u zag dat de voeten en tenen deels van
pottenbakkersklei en deels van ijzer zijn, zo zal dit
koninkrijk verdeeld geweest zijn, maar de sterkte
van ijzer zal zij wel gehad hebben, omdat u het
ijzer vermengd met de modderachtige klei zag.
42. En net zoals de tenen van de voeten deels van ijzer
en deels van klei zijn, zo zal het koninkrijk ten dele
sterk geweest zijn en deels is het breekbaar.
43. En net zoals u het ijzer met modderige klei
vermengd zag, zo zal het zaad van de mensheid
vermengd met elkaar zijn, maar zij hechten zich
niet aan elkaar, zoals ijzer zich niet aan klei laat
hechten.
44. En in de dagen van die koningen, zal de God van de
hemel een koninkrijk tot stand gebracht hebben
dat in eeuwigheid niet vernietigd zal zijn, en dit
koninkrijk zal niet nagelaten worden aan een ander
volk. Het zal deze koninkrijken aan stukken
gebroken hebben en voor al deze koninkrijken een
grens gesteld hebben, en het zal voor altijd
gesticht zijn.
45. Alles wat u hiervoor zag, dat de bouwsteen zonder
handen uit de berg gehouwen werd en het ijzer,
het brons, de klei, het zilver en het goud aan
stukken brak, de Grote God liet de koning weten
wat hierna gebeurd zal zijn. De droom staat vast
en haar uitleg is geloofwaardig.’ (P)
(H) Daniël geëerd.

46. Toen viel koning Nebukadnessar voorover op zijn
gezicht en aanbad Daniël. Hij gaf opdracht om een
offer en wierook aan hem te brengen.
47. De koning antwoordt Daniël en zegt: ‘Werkelijk, uw
God Hij ís de God der goden en de Heer van
koningen. Een Openbaarder van geheimen omdat u
in staat was om dit geheim te openbaren.’
48. Toen verhief de koning Daniël en gaf hij hem vele
grote cadeaus. Hij gaf hem de macht over alle
districten
van
Babel
en
maakte
hem
hoofdbestuurder over alle wijze mannen van Babel.
49. Daniël deed een verzoek aan de koning, waarop hij
Sadrach Mesek en Abednego over het werk in het
district Babel aanstelde, en Daniël bleef aan het
hof van de koning. (P)
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Daniël 3.
(H) Het gouden afgodsbeeld van Nebukadnessar.

1. Koning Nebukadnessar maakte een afgodsbeeld van
goud, het was zestig el hoog en zes el breed. In de
vlakte van Dura (woning), binnen het district Babel,
richtte hij het op.
2. En Koning Nebukadnessar gaf opdracht om de
provinciebestuurders te brengen, de hoge
ambtenaren en burgemeesters, de rechters van het
hooggerechtshof, de bankiers, de rechters, de
advocaten en iedereen die in de provincies macht
uitoefende om naar de inwijding van het
afgodsbeeld dat koning Nebukadnessar opgericht
had te komen.
3. Zo verzamelen de provinciebestuurders, hoge
ambtenaren, burgemeesters, rechters van het
hooggerechtshof, bankiers, rechters, advocaten en
iedereen die in de provincies macht uitoefent zich
om het afgodsbeeld dat koning Nebukadnessar
opgericht had in te wijden. Zij staan voor het
afgodsbeeld dat Nebukadnessar had opgericht.
4. Dan roept de heraut met luide stem: ‘Aan u volken,
samenlevingen en talen
5. is het geboden dat u, als u het geluid van de hoorn,
fluiten, citers, luiten, harpen, doedelzak en
allerlei soorten muziekinstrumenten hoort, neer
moet vallen om het gouden beeld dat door koning
Nebukadnessar werd opgericht aanbeden te
hebben.
6.
Wie niet voorovergevallen zal zijn en
aanbeden zal hebben, die zal op hetzelfde moment
nog in de brandende oven geworpen worden.
7. Daarom, op dat moment, als alle volken het geluid
van de hoorn, fluiten, citers, luiten, harp en
allerlei soorten muziekinstrumenten horen, vallen
alle volken, stammen en talen in aanbidding voor
het afgodsbeeld dat door koning Nebukadnessar
was opgericht neer.
(H) De aanklacht en veroordeling van Sadrak, Mesek en Abednego.

8. En dus kwamen op dat moment ook alle Chaldese
mannen naar voren met een aanklacht om de Joden
met huid en haar verslonden te hebben.
9. Zij reageerden en zeggen tegen koning
Nebukadnessar: ‘Koning, leef in eeuwigheid!
10. Uzelf koning, vaardigde een decreet uit dat
iedereen die het geluid van hoorn, fluiten, citers,
luiten, harp, doedelzak en allerlei soorten
muziekinstrumenten hoort, neergevallen zal zijn
en het gouden beeld aanbeden zal hebben.
11. Iedereen die niet neergevallen zal zijn en
aanbeden zal hebben, diegene zal in het midden
van een vurig brandende oven geworpen worden.
12. Nu zijn er Joodse mannen die u aanstelde over het
werk in de districten van Babel, namelijk Sadrach,
Mesek en Abednego en dat zijn mannen die zich
niet aan uw bevel hielden koning, voor het bevel
over uw goden hebben zij geen eerbied en het
gouden beeld dat u oprichtte aanbidden zij niet.
(S)
13. Dan beveelt Nebukadnessar vanuit boosheid en
woede om Sadrach, Mesek en Abednego te brengen
en deze mannen brachten hen voor de koning.
14. Nebukadnessar reageert en zegt tegen hen: ‘Is het
waar, Sadrach, Mesek en Abednego, dat u mijn
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goden niet dient en dat u het gouden beeld dat ik
oprichtte niet aanbidt?
15. Als u er nu klaar voor bent om op het moment dat
u het geluid van hoorn, fluiten, citers, luiten, harp,
doedelzak en allerlei soorten muziekinstrumenten
hoort neer te vallen en het beeld dat ik maakte te
aanbidden, maar op dat moment niet aanbidt, dan
zult u midden in het brandende vuur van de oven
geworpen worden, wie is dan de God Die u uit mijn
hand gered zal hebben?’
16. Sadrach, Mesek en Abednego antwoorden en
zeggen tegen koning Nebukadnessar: ‘Het is niet
nodig dat wij u op dit punt enig antwoord geven.
17. Als het zo is dat onze God die wij dienen de macht
heeft om ons uit deze vurig brandende oven te
redden, dan zal Hij ons uit uw handen gered
hebben.
18. Maar ook als dat niet zo geweest zal zijn, laat het
u dan bekend zijn koning, dat wij uw goden niet
dienen en het gouden beeld dat u oprichtte niet
aanbeden zullen hebben. (S)
19. Daarop werd Nebukadnessar vreselijk woedend en
de uitdrukking van zijn gezicht tegen Sadrach,
Mesek en Abednego sprak boekdelen. Hij reageerde
erop door op te dragen dat de oven zeven keer zo
heet als zijn gebruikelijke hitte opgestookt moet
worden.
20. Aan sterke mannen uit zijn legermacht gaf hij
opdracht om Sadrach, Mesek en Abednego te
binden en in de vurig brandende oven te gooien.
(H) De redding en het eerherstel van Sadrak, Mesek en Abednego
door hun vertrouwen op God.

21. Daarop werden deze mannen gebonden en met hun
slippers, gewaden, tulbanden en andere kleding
midden in de vurig brandende oven geworpen.
22. Omdat dit alles een dringend bevel van de koning
is en omdat het vuur extreem heet is, werden de
mannen die Sadrach, Mesek en Abednego opgetild
hadden door de vlammen van het vuur gedood.
23. Maar de anderen, de drie mannen Sadrach, Mesek
en Abednego vielen vastgebonden midden in de
vurig brandende oven naar beneden. (P)
24. Daarop stond koning Nebukadnessar stomverbaasd
en stond hij haastig op. Hij reageert en zegt tegen
zijn raadgevers: ‘Gooiden wij niet drie
vastgebonden mannen midden in het vuur?’ Zij
antwoorden en zeggen tegen de koning: ‘Dat is
waar koning!’
25. Hij antwoordt en zegt: ‘Kijk, ik zie vier man
losgemaakt midden in het vuur rondwandelen, zij
mankeren niets en de vierde heeft het voorkomen
van een godenzoon!’ (S)
26. Toen ging Nebukadnessar naar de deur van de vurig
brandende oven toe, hij reageert en zegt: ‘Sadrak,
Mesek en Abednego, dienaren van de Allerhoogste
God, kom naar buiten, kom hier!’ Daarop komen
Sadrach, Mesek en Abednego uit het binnenste vuur
naar buiten.
27. En de provinciebestuurders, hoge ambtenaren,
burgemeesters en raadgevers van de koning
verzamelen zich en deze mannen zien dat het vuur
geen macht over hun lichamen had. Het haar op
hun hoofd was niet verschroeid, hun sandalen
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waren niet veranderd, zelfs de geur van het vuur
had hen niet aangetast.
28. En Nebukadnessar reageert en zegt: ‘Gezegend is
de God van Sadrach, Mesek en Abednego die Zijn
Engel stuurde en Die Zijn dienaren die op Hem
vertrouwden bevrijdde. Het woord van de koning
werd verijdeld, want zij gaven hun lichamen zodat
zij geen enkele god zouden dienen of aanbeden
zullen hebben behalve hun eigen God.
29. Dus wordt door mij een decreet uitgevaardigd dat
ieder volk en elke samenleving en taal die ook maar
iets verkeerds over de God van Sadrach, Mesek en
Abednego gezegd zal hebben, dat zijn ledematen
hem afgenomen zullen worden en zijn huis een
puinhoop gemaakt zal worden, want er is geen
andere God die in staat geweest is om op deze
wijze te bevrijden.’
30. Daarop promoveerde de koning Sadrach, Mesek en
Abednego binnen het gewest van Babel. (P)

Daniël 4.
(H) Lofprijs van Nebukadnessar II over God aan de volken.

1. Koning
Nebukadnessar
aan
alle
volken,
samenlevingen en talen die over heel de aarde
wonen: ‘Uw vrede zal vermenigvuldigd zijn!
2. De tekenen en de wonderen die de Allerhoogste
God voor mij gedaan heeft, daarvan leek het mij
goed om hiervan te getuigen.
3. Hoe groot zijn Zijn tekenen en wonderen! Hoe
machtig is Zijn eeuwige koninkrijk, Zijn
heerschappij gaat van de ene generatie op de
andere over.’
(H) Oproep van Nebukadnessar II aan Daniël.

4. Ik Nebukadnessar was thuis in de weelde van mijn
paleis aan het rusten,
5. toen ik een droom aanschouwde, het maakte mij
doodsbang en de droombeelden op mijn bed met
de visioenen die door mijn hoofd spoken hebben
mij verontrust.
6. Dus is er een decreet door mij uitgevaardigd om
alle wijze mannen van Babel voor mij te laten
verschijnen zodat de betekenis van de droom door
hen bekend gemaakt zou worden.
7. Daarop
komen
de
sterrenwichelaars,
de
geestenbezweerders, de Chaldeeën en de
waarzeggers binnen en ik vertel hen de droom,
maar zij leren mij niet wat die te betekenen heeft.
8. Uiteindelijk komt Daniël ofwel Beltesassar (zoals
mijn god heet) in wie de Geest van de heilige goden
woont binnen, ook tegenover hem vertelde ik de
droom:
9. ‘Beltesassar, hoofd van de sterrenwichelaars,
omdat ik wist dat de Geest van de heilige goden in
u is, is er geen geheim dat u belast, vertel mij wat
de visioenen in de droom die ik aanschouwde te
betekenen hebben.
(V) Zijn droomvisioen over de boom.

10. Wat betreft de visioenen die ik op mijn bed had, ik
keek om mij heen en zag een boom midden op de
aarde staan, deze is erg hoog.
11. De boom werd ontzettend groot en sterk en zijn
hoogte heeft tot aan de hemel gereikt, tot aan de
uiteinden van de aarde is deze te zien.
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12. Zijn bladeren zijn prachtig en zijn vruchten
overvloedig, hij geeft genoeg voedsel voor
iedereen. De dieren in het veld hebben schaduw
onder hem gezocht en in zijn takken hebben de
vogels uit de lucht gewoond, alle levende wezens
hebben zich ermee gevoed.
13. En het gebeurde dat ik in de visioenen die ik op
mijn bed heb toekijk en zie een beschermengel,
een heilige, die uit de hemel afdaalt.
14. Dit roept hij met luide stem, sprekend: ‘Hak de
boom om en dan braken de takken af, schud zijn
bladeren uit en dan verstrooiden zijn vruchten, dan
zullen de dieren eronder zijn weggevlucht, net als
de vogels uit zijn takken.
15. Maar laat de stronk met zijn wortels in de aarde
achter, sluit hem in ijzeren en bronzen boeien in
het gras op het veld, laat de hemelse dauw hem
nat gemaakt hebben en samen met de dieren deelt
hij dan het gras op de aarde.
16. Zijn hart zal veranderd worden van een mensenhart
zal hem een hart van een dier gegeven worden,
zeven jaar gaan aan hem voorbij.
17. Dit besluit is een decreet van de beschermengelen
en een wettelijke bepaling van de heiligen, zodat
de levenden geweten zullen hebben dat de
Allerhoogste Machthebber is in het koninkrijk van
mensen, en die gegeven zal hebben aan wie Hij
wenst, de nederigste onder de mensen zal Hij
erover verheven hebben.
18. Deze droom zag ik, koning Nebukadnessar. Vertelt
u nu Beltesassar wat deze betekent, aangezien alle
wijze mannen uit Babel niet in staat zijn om mij de
betekenis uit te leggen, maar u bent daartoe wel
in staat, want de heilige Geest der goden is in u.
(V) De uitleg, Nebukadnessar II is die boom.

19. Toen heeft Daniël die ook Beltesassar genoemd
wordt een ogenblik verbijsterd gestaan en zijn
gedachten hebben hem gealarmeerd. De koning
reageert en zegt: ‘Laat de droom en haar betekenis
u geen angst aangejaagd hebben Beltesassar.’
Beltesassar reageert en zegt: ‘Mijn heer, laat de
droom zijn voor wie u haten en de betekenis ervan
voor uw tegenstanders!
20. De boom waarvan u zag dat deze groot en sterk
werd, wiens hoogte tot de hemel gereikt heeft en
die over heel de aarde zichtbaar is,
21. wiens bladeren prachtig zijn en die overvloedig
vrucht draagt, die voedsel voor iedereen bevat en
waar de dieren in het veld zich onder opgehouden
hebben en in wiens takken de vogels in de lucht
zich genesteld hebben,
22. dat bent u koning, want u bent groot en sterk
geworden, uw grootsheid werd zo ontwikkeld dat
zij de hemel benaderde en uw heerschappij reikt
tot aan de einden van de aarde.
23. En zoals de koning een beschermengel zag, een
heilige die uit de hemel afdaalt en zegt: ‘Hak de
boom om en vernietig hem, maar laat haar stronk
en wortels in de aarde achter, wel vastgebonden
met ijzer en brons in het zachte gras in het veld en
laat hem nat gemaakt worden door de hemelse
dauw, dan heeft hij deel aan de dieren in het veld
totdat zeven jaar aan hem voorbijgaan.
24. De uitleg hiervan is als volgt koning, en dit is het
decreet van de Allerhoogste dat werd
uitgevaardigd over mijn heer de koning.
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25. U wordt bij de mensen weggejaagd en u zult zich
bij de dieren in het veld opgehouden hebben. Als
de koeien zult u zich gevoed hebben, met gras en
door de hemelse dauw wordt u bevochtigd. Zeven
jaar gaan aan u voorbij totdat u weet dat de
Heerser over het koninkrijk van mensen de
Allerhoogste is, en Hij zal die gegeven hebben aan
wie Hij wil.
26. En wat betreft dat zij de stronk met de wortels van
de boom moeten achterlaten, uw koninkrijk zal
weer opgericht worden nadat u beseft zult hebben
dat de hemel de macht heeft.
27. Laat mijn raad koning, dan door u geaccepteerd
zijn en doe uw zonden door rechtvaardigheid
teniet, uw ongerechtigheden door medelijden met
de armen te tonen, kijk! Zo zal uw voorspoed
bestendig geweest zijn.’
28. Alles sloeg dus op koning Nebukadnessar. (P)
(H) De vervulling van de droom.

29. Aan het einde van twaalf maanden was hij door het
paleis van het koninkrijk van Babel aan het
wandelen.
30. De koning reageert dan met te spreken: ‘Is dit
Babel niet groots, dat ik er het koninklijk paleis
bouwde, door de kracht van mijn macht en tot eer
van mijn majesteit?’
31. Terwijl deze uitspraak nog uit de mond van de
koning klinkt, kwam er plotseling een stem uit de
hemel: ‘Het is aan u verteld koning Nebukadnessar
dat het koninkrijk van u werd afgenomen.
32. Bij de mensen wordt u weggejaagd om bij de dieren
in het veld te wonen, als de koeien zult u gras
gegeten hebben en zeven jaar gaan aan u voorbij
totdat u geweten zult hebben dat de Allerhoogste
Heerser is over het koninkrijk van mensen en dat
Hij het gegeven zal hebben aan wie Hij dat wil.’
33. Precies op dat moment ging dit woord bij
Nebukadnessar in vervulling. Hij wordt weggejaagd
bij de mensen en heeft als de koeien gras gegeten.
Zijn lichaam is nat door de dauw uit de hemel
geworden totdat zijn haar zo lang als
arendsvleugels gegroeid was en zijn nagels als
vogelklauwen.
(V) De lofprijs van Nebukadnessar II.

34. ‘Aan het eind van die dagen richtte ik,
Nebukadnessar mijn ogen naar de hemel en heb
mijn verstand herkregen. Ik loofde de Allerhoogste,
Hij die eeuwig leeft prees ik en ik eerde Hem Wiens
heerschappij een eeuwige heerschappij is. Zijn
koninkrijk gaat van de ene generatie over op de
andere.
35. Het verband van de inwoners van de aarde stelt
niets voor, Hij schept het hemelse leger en de
bewoners op aarde zoals Hij het graag ziet. Er is
niemand die Zijn Hand gehinderd zal hebben of
tegen Hem gezegd zal hebben: ‘Wat schiep u?’
36. Op dat moment is mijn verstand dus teruggekeerd
en ook de eer van mijn koninkrijk, mijn majesteit
en luister heb ik teruggekregen. Mijn adviseurs en
edelen hebben mij opgezocht en ik werd weer over
mijn koninkrijk aangesteld, opnieuw werd mij een
nog grotere heerlijkheid toebedeeld.
37. Nu prijs en verhoog ik Nebukadnessar, de Koning
van de hemel. Want al Zijn werken en Zijn wegen
zijn evenwichtig van oordeel, zij die trots
wandelen kan Hij vernederen.’ (P)
© Jim Sabelis

Daniël 5.
(H) Het feest van Belshatstar met het gerei uit de tempel en de
vinger op de muur.

1. Koning Belshatstar gaf een groot feest voor wel
duizend edelen en in aanwezigheid van deze
duizend drinkt hij wijn.
2. Op het moment dat Belshatstar van de wijn drinkt,
gaf hij opdracht om het gouden en zilveren gerei te
halen dat zijn voorvader Nebukadnessar uit de
tempel van Jeruzalem had meegenomen, zodat de
koning met de edelen, zijn vrouwen en bijvrouwen
daaruit gedronken kunnen hebben.
3. Zo hebben zij het gouden gerei dat uit het huis van
God
in
Jeruzalem
was
meegenomen
binnengebracht, en de koning, de edelen, zijn
vrouwen en zijn bijvrouwen dronken eruit.
4. Zij dronken de wijn en prezen de goden van goud,
zilver, brons, ijzer, hout en steen.
5. Op dat moment verschenen vingers van een
mensenhand die tegenover de lampenstandaard
iets op het stucwerk van de muur van het paleis van
de koning schrijven. De koning ziet de palm van de
hand die aan het schrijven is.
6. Toen verschoot de koning van kleur en zijn
gedachten hebben hem beangstigd, zijn ledematen
en heupen trillen en zijn knieën klapperen tegen
elkaar.
7. De koning heeft uit alle macht om de
geestenbezweerders, de Chaldeeërs en de
bewindvoerders geroepen, de koning reageert en
zegt tegen de wijze mannen van Babel: ‘Iedere
man die dit handschrift leest en de betekenis ervan
uitlegt, die zal in paars gekleed gegaan zijn met
een gouden ketting om zijn nek. Als derde zal hij
over het koninkrijk geheerst hebben. (S)
8. Dan komen alle wijze mannen van de koning
binnen, maar zij zijn niet in staat om wat
opgeschreven is te lezen, of ook maar de betekenis
ervan aan de koning uit te legen.
9. Daarop wordt koning Belshatstar ontzettend bang
en zijn gezicht verandert, zijn edelen staan
stomverbaasd.
(H) Het voorstel van de koningin.

10. Vanwege de woorden van de koning en de edelen
kwam de koningin naar het huis waar het banket
gegeven wort en de koningin sprak en zei: ‘Koning
leef in eeuwigheid, laat uw gedachten u niet
verontrust hebben en uw luister niet veranderd
zijn.
11. Er is een man in uw koninkrijk in wie de heilige
Geest van de goden is. In de dagen van uw vader
werd in hem licht, inzicht en wijsheid als dat van
de goden gevonden. Uw vader Nebukadnessar heeft
hem als hoofd van de sterrenwichelaars,
geestenbezweerders,
Chaldeeërs
en
bewindvoerders aangesteld, ja uw vader, de
koning.
12. Omdat alles wat buitengewoon geestelijke kennis
en inzicht vraagt, het uitleggen van dromen, de
uitleg van raadselen en het oplossen van
problemen, in deze Daniël gevonden werd, daarom
heeft de koning hem de naam Beltesassar gegeven.
Laat Daniël dus geroepen worden, dan zal hij de
betekenis uitgelegd hebben.’ (P)
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(H) De vermaning van Belshatstar door Daniël.

13. Dus werd Daniël voor de koning geleid. De koning
antwoordt en zegt tegen Daniël: ‘U bent de Daniël
uit de jongens die uit Juda verbannen zijn, mijn
opa, de koning, haalde u toch uit Juda?
14. Ik hoorde ook van u dat de Geest van de goden in u
is en dat uitzonderlijk licht, inzicht en wijsheid in
u gevonden werd.
15. Nu werden de wijze geestenbezweerders voor mij
gebracht zodat dit handschrift gelezen zou worden
en de betekenis ervan aan mij uitgelegd zou
worden, maar zij zijn niet in staat om de betekenis
ervan aan mij te vertellen.
16. Van u hoorde ik dat u betekenissen kunt
interpreteren en raadsels kunt oplossen. Als u nu in
staat bent om het handschrift te lezen en de
betekenis ervan aan mij uit kunt leggen, dan zult u
in purper gekleed gaan, een gouden ketting zal u
om de hals gehangen worden en als derde zult u
over het koninkrijk geheerst hebben. (P)
17. Daarop reageert Daniël en zegt tegen de koning:
‘Uw cadeaus zullen van uzelf gebleven zijn, of geef
uw geschenken aan iemand anders. Ik zal het
handschrift echter wel aan de koning voorgelezen
hebben en de betekenis zal ik hem uitgelegd
hebben.
18. Wat u betreft koning, de Allerhoogste God gaf dit
koninkrijk, deze voorspoed, majesteit en luister
aan uw vader Nebukadnessar.
19. Vanwege de voorspoed die Hij hem gaf beefden alle
volken, stammen en talen en waren doodsbang
voor hem. Hij doodde wie hij maar wenste en liet
leven wie hij wilde. Hij verhoogde wie hij wilde en
vernederde wie hij wilde.
20. Maar op het moment dat zijn hart zichzelf verhoogt
en zijn geest verhard geworden is door overmoedig
te handelen, werd hij van de troon over zijn
koninkrijk weggeworpen en werd hem zijn
majesteit afgenomen.
21. Dan wordt hij bij de mensenkinderen weggejaagd
en werd zijn hart als dat van dieren gemaakt. Bij
de wilde ezels heeft hij gewoond, en net als de
koeien heeft hij zich met gras gevoed, ook zijn
lichaam is door de dauw uit de hemel bevochtigd.
Totdat hij besefte dat de Allerhoogste God Heerser
in het koninkrijk van mensen is en dat Hij wie Hij
ook maar gewild zal hebben erover aangesteld zal
hebben.
22. En u Belshatstar, zijn zoon, maakte uw hart niet
nederig, terwijl u van dit alles wist.
23. Maar tegenover de Heer van de hemel verhief u
uzelf, zij brachten het gerei uit Zijn huis voor u om
u, uw edelen, uw vrouwen en bijvrouwen er wijn
uit te laten drinken. De goden van zilver, goud,
brons, ijzer, hout en steen die niets zien en niets
horen en niets weten prees u, maar de God in Wiens
handen uw levensadem en al uw wegen zijn, Hem
verheerlijkte u niet.
24. Op dat moment wordt vanuit Hem deze handpalm
gestuurd en wordt dit handschrift opgeschreven.
(V) De uitleg van wat de vinger op de wand geschreven heeft.

25. Dit is het handschrift dat opgeschreven is: Een
Mena (622 gram), een Mena, een Sjekel (ca 10
gram) en een Parak (ca 5 gram. (Totaal 19440
gerstekorrels = 1260 gram)
© Jim Sabelis

26. Dit is de uitleg van de woorden, een Mina
(betekent) dat God voor uw koninkrijk een prijs
(van 2x60 = ca. 120 sjekel = 1244 gram) berekend
heeft.
27. Één sjekel (10 gram) is úw gewicht op de
weegschaal, dit is te weinig bevonden.
28. Een halve sjekel (betekent) dat uw koninkrijk
verdeeld en aan de Meden en Perzen gegeven is.’
29. Toen gaf Belshatstar een opdracht waarop zij
Daniël in purper kleedden en een gouden ketting
om zijn hals deden. Zij bazuinden over hem rond
dat hij de derde heerser in het koninkrijk geworden
is.
30. Die nacht wordt Belshatstar, de koning der
Chaldeeën, omgebracht. (P)

Daniël 6.
(H) Daniël er door zijn collega’s bij Darius ingeluisd en in de
leeuwenkuil geworpen.

1. De Mediër Darius (heer) nam het koninkrijk over als
hij tweeënzestig jaar oud is.
2. Zoals gewoonlijk leek het Darius goed dat hij
honderdtwintig bestuurders over het koninkrijk
aanstelde, zodat zij het hele koninkrijk zouden
besturen.
3. Over hen stelde hij drie presidenten aan, waarvan
Daniël er één is, zodat de bestuurders aan hen
verantwoording afgelegd zullen hebben en de
koning geen verlies zou lijden.
4. Nu was deze Daniël nog te onderscheiden boven
deze presidenten en bestuurders omdat hij een
uitmuntende geest heeft, dus dacht de koning
erover na om hem over heel het koninkrijk aan te
stellen.
5. Daarop gebeurde het dat de presidenten en
bestuurders naar iets zoeken dat zij over het
koninkrijk tegen Daniël in kunnen brengen, maar
zij kunnen niets vinden, want hij is betrouwbaar en
er werd geen enkele vergissing of fout bij hem
gevonden.
6. Dus reageren deze mannen: ‘Wij konden Daniël op
geen enkele grond aanklagen, behalve als wij iets
tegen hem gevonden zullen hebben in de wet van
zijn God.’ (S)
7. Toen verzamelden de presidenten en bestuurders
zich bij de koning en zeggen tegen hem: ‘Koning
Darius, leef in eeuwigheid!
8. Alle presidenten van het koninkrijk, de
gouverneurs, de provinciebestuurders de hoge
ambtenaren en burgemeesters hielden een
vergadering om een koninklijk besluit voor te
bereiden en om het volgende onomkeerbare
decreet uit te vaardigen: ‘Wie gedurende dertig
dagen ook maar enige vraag aan welke god of mens
dan ook stelt, behalve aan u koning, die zal in de
leeuwenput gegooid worden.’
9. Nu zult u dat bekrachtigd hebben koning en zal het
decreet zijn uitgevaardigd zodat het onomkeerbaar
is, als een wet van Meden en Perzen die niet
ongedaan gemaakt kan worden.’
10. Vanwege dit alles tekende Darius het document
met het decreet.
11. Toen Daniël wist dat het document getekend was,
ging hij naar zijn huis en opent de ramen in zijn
dakkamer in de richting van Jeruzalem. Drie keer
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per dag, knielt hij op zijn knieën neer en bidt en
aanbidt voor het aangezicht van zijn God over al
Zijn daden, zoals hij dat gewend was te doen. (S)
12. Toen verzamelden de mannen zich en troffen
Daniël biddend en de gunst van zijn God zoekend
aan.
13. Daarna benaderden zij de koning en spreken met
hem over het decreet van de koning. ‘Heeft u niet
een decreet getekend dat iedereen die gedurende
deze dertig dagen een vraag stelt aan een god of
mens, behalve aan u koning, in de leeuwenput
geworpen zal worden?’ De koning reageert en zegt:
‘Dat is zeker waar, het is een wet van Meden en
Perzen die onomkeerbaar geworden is.’
14. Daar reageren zij op en zeggen tegen de koning:
‘Daniël, één van de jongens die uit Juda verbannen
is, hield zich niet aan uw bevel koning, terwijl u
nog wel een decreet tekende! Drie keer per dag
doet hij gebedsverzoeken.’
15. Toen de koning dit hoorde merkte hij dat hij erin
was gestonken. En hij richtte zijn hart erop om
Daniël te bevrijden. Totdat de zon onder gaat deed
hij zijn uiterste best om hem te bevrijden.
16. Toen verzamelden de mannen zich bij de koning en
zeggen tegen hem: ‘Weet koning, dat het een wet
van Meden en Perzen is en dat ieder decreet dat de
koning uitgevaardigd heeft onomkeerbaar is.’
17. Toen gaf de koning de opdracht en men bracht
Daniël en zij wierpen hem in de put met leeuwen.
De koning reageert en zegt tegen Daniël: ‘Uw God
die u voortdurend dient, Hij zal u bevrijd hebben.’
18. Er werd een steen gebracht die de opening van de
put afdekt en de koning verzegelde deze met zijn
zegelring en de zegelring van de edelen, zodat de
zaak rond Daniël onomkeerbaar geworden is.
19. Daarna ging de koning naar zijn paleis en bracht de
nacht al vastend door, hij liet zich geen afleiding
brengen en kon ook niet slapen.
20. Als de ochtendschemering komt is de koning
opgestaan, het wordt net licht, en snel ging hij naar
de leeuwenput.
21. Dicht bij de put gekomen riep hij met bezorgde
stem naar Daniël, de koning reageert en zegt tegen
Daniël: ‘Daniël, dienaar van de levende God, uw
God die u voortdurend dient, was Hij in staat om u
van de leeuwen te redden?’
22. Toen sprak Daniël met de koning: ‘Koning, leef in
eeuwigheid, mijn God heeft Zijn engel gestuurd en
hij hield de mond van de leeuwen gesloten. Zij
verscheurden mij niet omdat ik voor Hem
onschuldig bevonden werd. En ook u koning,
berokkende ik geen schade.’
23. Toen was de koning ontzettend blij voor hem en hij
zei dat Daniël uit de put omhooggehaald moet
worden. Zij vonden geen enkele wond bij hem
omdat hij op zijn God vertrouwd had.
24. De koning gaf opdracht om de mannen, die het
bloed van Daniël wel konden drinken, te brengen
en zij wierpen hen, samen met hun vrouwen en
kinderen, in de put met de leeuwen. Zij hadden de
bodem van de put nog niet bereikt of de leeuwen
hadden hen al te pakken genomen. Al hun botten
werden vergruizeld.
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(H) Het decreet van Darius met de lofprijs voor de God van Daniël.

(V) Gods troon en het oordeel.

25. Toen schreef koning Darius aan alle volken,
stammen en talen die op heel de aarde gewoond
hebben: ‘Uw vrede zal toegenomen zijn!
26. Van mij uit is een decreet uitgevaardigd aangaande
het gehele gebied van mijn koninkrijk dat iedereen
gesidderd en gevreesd moet hebben voor de God
van Daniël. Want Hij is de levende God Die eeuwig
blijft. Zijn koninkrijk zal niet vernietigd worden en
Zijn heerschappij blijft tot het einde.
27. Hij bevrijdt en redt, doet tekenen en wonderen in
de hemelen en op aarde, Hij redde Daniël uit
handen van de leeuwen.’
28. Zo ging het Daniël voor de wind tijdens de regering
van Darius en tijdens het regeren van de Pers Cyrus
(houdt de oven in bezit). (P)

9. ‘Het gebeurde dat ik zie dat er tronen opgericht
worden; de Eerbiedwaardige van dagen nam
zitting, Zijn kleding is wit als sneeuw en het haar
op Zijn hoofd als zuivere wol, Zijn troon is in
vuurvlammen met vurig brandende wielen.
10. Een straal van vuur gaat opvallend van Hem uit,
duizend maal duizenden hebben Hem gediend,
miljoen maal miljoenen zijn voor Hem opgestaan;
het gerechtshof nam zitting en er werden boeken
geopend.
11. Daarop gebeurde het dat ik zie dat de stem vol
grootspraak uit de hoorn spreekt, en het gebeurde
dat ik zie dat het beest wordt omgebracht en zijn
lichaam vernietigd werd en aan het brandende vuur
wordt overgegeven.’

Daniël 7.

(V) De voorlopige handhaving van de eerste drie beesten.

(V) Eerste visioen van Daniël, vier dieren.

1. In het eerste jaar van Belshatstar, de koning van
Babel, had Daniël een droom en visioenen van
boven als hij op bed ligt, na die droom schreef hij
de hoofdzaken van de dingen op in een verslag.
2. Als reactie zegt Daniël: ‘Het gebeurde dat ik ’s
nachts in een visioen om mij heen kijk en kijk! De
vier winden aan de hemel breken uit over de grote
zee.
3. Vier grote dieren komen op uit zee, de een
verschilt van de ander.’
(V) De leeuw met arendsvleugels en twee mensenvoeten.

4. ‘De eerste is als een leeuw met arendsvleugels; en
het gebeurde dat ik kijk tot de vleugels geplukt
werden, hij van de aarde werd opgenomen en als
een mens op twee voeten werd geplaatst, ook
wordt hem een mensenhart gegeven.’

12. ‘En de overige beesten werd hun macht
afgenomen, wel wordt hen verlenging van het
leven gegeven tot een vastgestelde tijd en jaar.’
(V) De komst van de Koning Mensenzoon

13. ‘Ik bleef naar het nachtvisioen kijken en kijk!
Samen met de bewolking aan de hemel kwam
(Iemand) als een Mensenzoon aan, tot bij de
Eerbiedwaardige van dagen beneden, en in het
oosten ontmoette Hij Hem.
14. En Hem is heerschappij en eer gegeven en het
koningschap omdat alle volken, samenlevingen en
talen Hem gediend zullen hebben, Zijn
heerschappij is een eeuwige heerschappij die niet
voorbijgegaan zal zijn, en Zijn koningschap is
onverwoestbaar gebleken.’ (P)
(V) De vier koningen worden de heiligen van de Allerhoogste
gegeven.

6. ‘De volgende stap bekeek ik en kijk! Een ander, net
een luipaard, met aan zijn zijden vier vleugels als
van een vogel; en het dier heeft vier koppen en het
vestigt een machtsgebied.’

15. ‘Mijn geest was geraakt, ik Daniël, diep in mijn
binnenste en de visioenen in mijn hoofd hebben mij
verontrust.
16. Ik benaderde iemand van hen die erbij staan en heb
hem gevraagd wat de werkelijke betekenis van dit
alles is. Dus vertelde hij mij wat deze dingen te
betekenen zullen hebben:
17. ‘Deze geweldig grote dieren, deze vier, zijn vier
koningen die vanuit de aarde opgekomen zullen
zijn.
18. Maar het koningschap zullen de heiligen van de
Allerhoogste Zoon ontvangen hebben en het
koningschap tot in eeuwigheid in bezit genomen
hebben, ja voor eeuwig en altijd.’

(V) Het beest met tien horens.

(V) Tien koninkrijken, en een elfde tot het eeuwige koninkrijk.

(V) De beer met drie ribben.

5. ‘En kijk, nog een dier, een tweede dat eruit ziet
als een beer, en hij verhief zich in één richting en
heeft drie ribben tussen zijn tanden in zijn bek, en
wat zij tegen hem zeggen is dit: ‘Sta op, verslind
veel vlees.’’
(V) Het luipaard met vier vleugels en koppen.

7. ‘De volgende stap bekeek ik in het nachtvisioen en
kijk! Een vierde dier, angstwekkend en atletisch,
buitengewoon krachtig; en hij heeft grote ijzeren
tanden, verslindend en aan stukken brekend en
met zijn voeten wat overblijft platstampend, het is
anders dan alle dieren daarvoor en heeft tien
horens.’
(V) De elfde hoorn vol grootspraak.

8. ‘Ik lette speciaal op de horens en kijk! Een hoorn,
een andere kleine kwam tussen hen in op, en drie
van de eerste horens zijn ontworteld door zijn
verschijning, en kijk! Ogen als mensenogen zijn op
deze hoorn, met een bek die groot spreekt.’
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19. ‘Toen verlangde ik te weten wat de werkelijke
betekenis van het vierde dier is, dat wat verschilde
van alle andere, erg beangstigend zijn zijn ijzeren
tanden en bronzen nagels die vreten en aan
stukken breken en die wat overblijft met zijn
voeten vertrapt.
20. Ook van de tien horens op zijn hoofd, en van de
andere die opkwam, met de drie die afvielen door
deze eerste, ja van de hoorn met ogen erop en een
mond vol grootspraak, met een aanzien dat groter
is dan dat van zijn bondgenoten.
21. Het gebeurde dat ik zie dat deze zelfde hoorn
oorlog met de heiligen maakt en hen overheerst,
22. totdat de Eerbiedwaardige van dagen kwam en het
oordeel aan de heiligen van de Allerhoogste Zoon
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geeft; en de tijd brak aan dat de heiligen het
koningschap in bezit namen.
23. Daarom zei hij: ‘Het vierde dier zal het vierde
koninkrijk op aarde geweest zijn, het zal zich
onderscheiden van alle andere koninkrijken en heel
de aarde verslonden, vertrapt en in stukken
gebroken hebben.
24. En de tien horens van deze heerschappij zijn tien
koninkrijken, zij zullen opgekomen zijn en nog een
ander zal na hen opgekomen zijn, en deze zal van
de vorige verschild hebben, en hij zal drie koningen
vernederd hebben.
25. En uitspraken zal hij tegenover de Allerhoogste
gedaan hebben en de heiligen van de Allerhoogste
Zoon geestelijk uitgeput hebben, Hij zal bedoeld
hebben om vaste tijden en de wet te veranderen
en zij zullen aan zijn macht overgeleverd zijn
gedurende een jaar, jaren en een half jaar.
26. En het tribunaal nam zitting en tenslotte zullen zij
hem zijn heerschappij afgenomen hebben, ter
verdelging en ter vernietiging, tot en met het
einde.
27. En het koningschap en de heerschappij en de
waardigheid van de koninkrijken onder de volledige
hemelen wordt aan het volk van de heiligen van de
Allerhoogste Zoon gegeven, Wiens koningschap een
eeuwig koningschap is, heel het machtsgebied zal
Hem gediend en gehoorzaamd hebben.’
28. Tot hier eindigen deze uitspraken. Wat mij Daniël
betreft, mijn gedachten hebben mij vreselijk
verontrust, ik ben van kleur verschoten, maar
bewaarde de uitspraken wel in mijn hart.’ (P)

Daniël 8.
(V) Het tweede visioen van Daniël aan de Ulai rivier.

1. In het derde jaar dat koning Belshatstar regeerde,
zag ik Daniël opnieuw een visioen, na dat wat ik als
eerste zag.
2. In het visioen keek ik om mij heen en terwijl ik keek
zag ik dat ik mij in het winterpaleis van Susan
bevindt, dat ligt in de provincie Elam, en ik heb het
visioen overzien terwijl ik langs de Ulai rivier sta.
(V) De ram met twee hoorns die na elkaar opkomen, de tweede is
hoger.

3. En ik heb mijn ogen opengedaan en gekeken, en
kijk! Een ram staat voor de rivier, met twee hoorns,
en de twee hoorns waren trots verheven, maar de
een was nog hoger dan de ander, de hoogste komt
als laatste op.
4. Ik zag de ram naar het westen, noorden en zuiden
stoten, zodat geen enkel dier stand tegen hem
heeft kunnen houden en niemand kan aan zijn
macht ontkomen, en hij deed wat hij prettig vond
en werd machtig.
(V) De bok met één hoorn die de ram doodt. Voor zijn hoorn komen
er vier in de plaats.

5. Terwijl ik dit begrijpen wil, kijk! Een geitenbok
komt uit het westen over heel het aardoppervlak
aan, hij raakt de grond niet eens, en de bok heeft
een visionaire hoorn tussen zijn ogen.
6. En hij is bij de heersende ram met de twee hoorns
aangekomen, die ik voor de rivier had zien staan,
en met al zijn woedende kracht is hij erop af
gestormd.
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7. Ik zag hem de ram aan de zijkant raken, en hij is
razend op hem geworden, heeft de ram getroffen
en de beide hoorns stukgebroken, en de ram heeft
geen kracht om stand tegen hem te houden, en hij
heeft hem op de grond geworpen en hem vertrapt,
en niemand kan de ram uit zijn macht redden.
8. En de geitenbok werd ontzettend imposant, en als
hij machtig geworden is, brak de grootse hoorn af,
en zijn er vier visionaire hoorns voor
teruggekomen,
gericht
naar
de
vier
windrichtingen.
(V) Zes jaar en 110 dagen verwoesting van de heilige plaats door de
kleine hoorn.

9. En uit één van hen kwam een onbeduidend kleine
hoorn op die erg machtig tegenover het zuiden,
tegenover het oosten en tegen het prachtige (land)
geworden is.
10. Deze heeft zich sterk ontwikkeld tegenover het
hemelse leger en heeft van dit leger, en van de
sterren, (enige) ter aarde doen vallen en ze
vertrapt.
11. Zelfs tegen een leider van het leger deed hij grote
dingen, en meer dan hem, de standvastige
eenhoorn, en de basis van zijn geheiligde plaats
werd neergeworpen.
12. En een leger is tegen die standvastigheid ingezet
door in opstand te komen en de waarheid op aarde
neergeslagen te hebben, en dat werkte en ging
voorspoedig.
13. Toen heb ik een bepaalde heilige iets horen
zeggen, en een andere heilige heeft tegen hem die
spreekt gezegd: ‘Tot wanneer duurt dit visioen van
standvastigheid en een opstand die verwoesting
veroorzaakt en van de heiligheid en het leger dat
vernederd wordt?’
14. En hij heeft tegen mij gezegd: ‘Gedurende
tweeduizend en driehonderd avonden en
ochtenden, dan werd de heiligheid in ere hersteld.’
(V) De heerschappij tot het einde. De laatste harde koning wordt
plotseling gebroken.

15. En het gebeurde, terwijl ik Daniël naar het
wonderlijke visioen aan het kijken ben, dat ik om
inzicht verzocht heb, en kijk! Voor mij staat
iemand die eruitziet als een machtig Krijger.
16. En ik heb een mensenstem vanaf de Ulai horen
klinken, en Hij heeft geroepen en gezegd: ‘Gabriël
(krijger van God) laat deze hier het wonderlijke
schouwspel begrijpen.’
17. Dus is Hij naast mij komen staan en zodra Hij op
mij afloopt ben ik bang geworden en voorover
neergevallen, maar Hij heeft tegen mij gezegd:
‘Begrijp mensenzoon dat dit visioen over de
eindtijd gaat.’
18. Terwijl Hij met mij spreekt, lag ik bewusteloos op
mijn gezicht op de grond, daarop heeft Hij mij
aangeraakt en weer doen opstaan.
19. Hij heeft gezegd: ‘Kijk ik ben er, ik maak u het
wonderlijke dat aan het einde gebeuren zal
bekend, de woede-uitbarsting, want het gaat over
de aangewezen tijd van het einde.
20. Via de ram met de horens zag u de koningen van
Medië en Perzië.
21. En de harige (duivelse) geitenbok is de koning van
Griekenland, de grote hoorn tussen zijn ogen dat is
de eerste koning.
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22. En als deze afbreekt, en er vier in zijn plaats
opgekomen zijn, zullen vier heerschappijen uit dit
volk opgestaan zijn, maar niet met zijn kracht.
23. En aan het einde van hun heerschappij, als de
afvalligheid onuitwisbaar gemarkeerd is, zal een
koning met een hard gezicht en met begrip van
moeilijke vraagstukken opgestaan zijn.
24. En machtig is zijn kracht, al is het niet zijn eigen
kracht, op een wonderlijke wijze zal hij verleid
hebben en slaagde en handelde hij dan, en de
machtige massa en het heilige volk verleidde hij
dan vernietigend.
25. En door zijn sluwheid was zijn bedrieglijke macht
voorspoedig, en in zijn eigen hart zal hij zichzelf
verhoogd hebben en gerust zijn, velen zal hij
verleid hebben, ook tegen de Vorst der vorsten zal
hij opgestaan zijn, en uiteindelijk zal een hand
hem gebroken hebben.
26. En het schouwspel dat verteld werd van
zonsondergang tot zonsopgang dat is waar, maar u,
houd dit visioen geheim, want het gaat over vele,
vele dagen.’
27. Aan mij Daniël werd dit gegeven, en ik was er
dagenlang ziek van, en ik ben opgestaan en heb
mijn werk bij de koning gedaan, en het schouwspel
is mij ontsluierd, maar ik begrijp het niet. (P)

Daniël 9.
(HP) De smeekbede van Daniël om de vervulling van de profetie van
Jeremia over de 70 jaar ballingschap.

1. In het eerste jaar van Darius, de zoon van de
geboren Mediër Ahasveros, was hij tot koning over
het Chaldese koninkrijk aangesteld.
2. In het eerste jaar van zijn regering begreep ik,
Daniël, uit de boekrollen dat het Woord van
YaHWeH naar de profeet Jeremia toe gekomen is
over het aantal jaren dat Hij na de verwoesting van
Jeruzalem voltooit, zeventig jaar.
3. Ik heb mijn aandacht op de Heer mijn God gericht,
om Hem te zoeken door bidden, smeken en vasten,
in zak en as.
4. Ik heb tot mijn God YaHWeH gebeden, Hem
gedankt en gezegd: ‘Alstublieft, ik bid Grote God
en Heer, Ontzagwekkende Die Zich aan het verbond
houdt en vriendelijk omgaat met hen die van Hem
houden, zij die zich aan Zijn geboden houden.
5. Wij zondigden en handelden en onrechtvaardig,
deden kwaad door ons af te wenden van Uw
geboden en Uw oordelen.
6. Naar Uw dienaren de profeten die in Uw Naam
gesproken hebben tot onze koningen, onze leiders,
onze voorvaders en tot heel de bevolking van het
land, luisterden wij niet.
7. Van U komt rechtvaardigheid Heer, maar van ons
komt tot op vandaag een beschaamd gezicht, zowel
van de mannen van Juda als van de bewoners van
Jeruzalem en heel Israël, zij die ver weg zijn en zij
die dichtbij zijn, in alle landen waarheen U hen
verbande, vanwege de ontrouw die zij tegenover U
bewezen.
8. Heer, wij moeten ons diep schamen, zowel onze
koningen als onze leiders en onze voorvaders,
omdat wij tegen U zondigden.
9. Bij de Heer onze God zijn barmhartigheden en is
meermaals vergeving, ondanks dat wij zondigden
tegen Hem.
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10. Maar wij gehoorzaamden niet aan de stem van onze
God YaHWeH, door volgens Zijn wetten, die Hij ons
door Zijn dienaren de profeten gaf, te wandelen.
11. Heel Israël overtrad Uw wet door te vertrekken,
naar Uw stem luisteren zij niet. De vloek die in de
wet van Mozes staat, de dienaar van God, is over
ons uitgestort, omdat wij tegen Hem zondigden.
12. Hij heeft het woord dat Hij tegen ons en tegen de
rechters die ons oordelen sprak bevestigd, door een
groot kwaad over ons te brengen, onder heel de
hemel gebeurde nooit wat met Jeruzalem
gebeurde.
13. Zoals het in de wet van Mozes staat opgeschreven,
zo kwam al dit kwaad over ons en toch gingen wij
niet in gebed voor het aangezicht van onze God
YaHWeH, zodat wij ons van onze perversiteiten
bekeren en Uw waarheid onderwijzen.
14. Daarom heeft YaHWeH over het kwaad gewaakt en
heeft Hij het over ons doen komen. Want onze God
YaHWeH is rechtvaardig in al Zijn werk dat Hij deed
en wij gehoorzaamden Zijn stem niet.
15. Nu dan, Heer onze God, Die Uw volk met sterke
Hand uit het land van Egypte leidde en hiermee tot
op deze dag Naam gemaakt heeft, wij zondigden,
wij handelden slecht.
16. Heer, passend bij Uw rechtvaardigheid, laat
alstublieft Uw woede en Uw boosheid over de stad
Jeruzalem omgekeerd zijn, Uw heilige berg, want
door onze zonden en het onrecht van onze
voorvaders is Jeruzalem en ons volk een bespotting
voor iedereen in de omtrek.
17. God van ons, luister nu naar het gebed en de
smeekbede van Uw dienaar. Laat Uw gezicht
stralen over Uw heiligdom dat, door de Heer
bedoelt, verlaten is.
18. Neig Uw oor mijn God en luister, open Uw ogen en
zie hoe eenzaam wij zijn, met de stad die naar Uw
Naam vernoemd werd. Want niet op grond van onze
rechtvaardigheid brengen wij deze smeekbede
voor U, maar om Uw grote barmhartigheden.
19. Heer luister toch! Heer vergeef toch! Heer luister
en handel! U zult omwille van Uzelf niet uitgesteld
hebben mijn God, want Uw Naam werd over Uw
stad en Uw volk uitgeroepen.’
(V) Gabriël en de zeventig weken tot het einde van deze tijd.

20. Terwijl ik nog aan het spreken en bidden ben, mijn
zonden en de zonde van mijn volk Israël belijdend
en mijn smeekbede voorleggend aan mijn God
YaHWeH, omwille van de heilige berg van mijn
God,
21. terwijl ik dus in het gebed aan het spreken ben,
komt de man Gabriël, die ik de eerste keer in het
zwaar afmattende visioen al gezien had, en Hij
raakt mij omstreeks de tijd van het avond spijsoffer
aan.
22. Hij heeft mij inzicht gegeven en tegen mij gezegd:
‘Daniël, nu kwam ik om u onderscheidingsvermogen
en inzicht te geven.
23. Vanaf het begin van uw smeekbede ging het woord
uit en kwam ik om u te informeren, want u bent
zeer kostbaar. Onderscheid daarom dit woord en
begrijp dit visioen.
24. Zeventig weken duurt het neerslaan van uw volk en
uw heilige stad, om de opstandigheid te
beëindigen, de zonde te verzegelen, boete te doen
voor de ongerechtigheid en eeuwigdurende
rechtvaardigheid te brengen, om dit visioen te
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verzegelen en de profeet en de Heiligste van de
heiligen te zalven.
25. Herkend en begrepen zal zijn dat vanaf de
verschijning van het woord om terug te keren en
Jeruzalem te herbouwen, tot aan de gezalfde
bevelhebber, is het zeven weken en in zestig weken
en twee werd het opnieuw herbouwd als open
ruimte en gecontracteerd in tijden van
verdrukking.
26. En na zestig weken en twee zal de gezalfde een
verbond gesloten hebben, en was dat maar niet zo!
En het volk van een komend bevelhebber zal de
stad en de heiligen in de val gelokt hebben en dat
eindigt in een vloed, want tot aan het einde is er
een beslissende verwoestende oorlog.
27. En de heerser sluit voor één week met velen een
verbond, en op de helft van de week zal hij dit
verbondsoffer beëindigd hebben, met de
offergave, en door een vleugel van gruwelijkheden
afgrijzen opwekken, en tot aan de totale
vernietiging, en die is beslissend, zal dat wat
afgrijzen opwekt smeltend overgoten zijn.’ (P)

Daniël 10.
(V) Derde visioen van Daniël.

1. In het derde jaar van Cyrus, de koning van Perzië
werd een bepaalde zaak aan Daniël, die ook wel
Beltesassar genoemd wordt, geopenbaard. Deze
zaak stond vast en ze betrof een grote oorlog met
veel mensen. Hij begreep wat bedoeld werd, door
het visioen kreeg hij inzicht.
2. In die dagen ben ik Daniël drie volle weken aan het
rouwen.
3. Lekker eten at ik niet en geen vlees of wijn kwam
in mijn mond. Ik zalfde mij totaal niet totdat de
drie volle weken voorbij zijn. (P)
4. Op de vierentwintigste dag van de eerste maand,
terwijl ik langs de grote rivier die Tigris (vlug) heet
stond,
5. heb ik mijn eigen ogen omhoog gericht en gekeken
en kijk, een bepaalde man Die in linnen gekleed is.
Zijn heupen zijn omgord met fijn goud uit Ufaz,
6. Zijn lichaam heeft de kleur van Beril en Zijn gezicht
straalt als de bliksem, Zijn ogen zijn als vurige
fakkels en Zijn armen en voeten als gepolijst brons,
het geluid van Zijn spreken is alsof er een menigte
spreekt.
7. Alleen ik Daniël zag het visioen, terwijl de mannen
die bij mij zijn het visioen niet zagen, maar hen
overkwam wel een grote bevende angst en zij zijn
weggevlucht om zichzelf te verbergen.
8. Toen bleef ik alleen achter en heb dit
ontzagwekkende bijzondere visioen aanschouwd,
alle kracht vloeide uit mij weg, want mijn
imposante statuur werd tenietgedaan, ik had geen
kracht meer over.
9. Wel heb ik het eigen geluid van Zijn stem gehoord
en terwijl ik naar Zijn woorden luister ben ik met
mijn gezicht voorover flauwgevallen, met mijn
gezicht naar de grond gekeerd.
10. En kijk, een hand raakte mij aan en heeft mij
opgericht, al beven mijn handen en knieën nog.
11. En Hij heeft tegen mij gezegd: ‘Daniël, zeer
geliefde man, begrijp de woorden die ik tegen u
zeg en ga rechtop staan, want nu werd ik tot u
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gezonden.’ Terwijl Hij dit woord tegen mij zegt
stond ik te beven.
(V) Het visioen gaat over de laatste dagen.

12. Toen heeft Hij tegen mij gezegd: ‘U zult niet bang
geweest zijn Daniël, want vanaf de eerste dag dat
u uw hart op inzicht richtte, om uzelf te
onderwerpen tegenover uw God, werden uw
woorden al gehoord en voor deze woorden van u
kwam ik.
13. Maar de heerser van het Perzische koninkrijk staat
al eenentwintig dagen tegenover mij, maar kijk
Michaël, één van de voornaamste heersers, kwam
om mij te helpen en zo liet ik de koningen van
Perzië achter mij.’
(V) Strijd in de hemel voor de aarde.

14. ‘Nu kwam ik om u inzicht te geven over wat er met
uw volk in de laatste dagen gebeurd zal zijn, want
nogmaals, het visioen gaat over die dagen.’
15. Terwijl Hij deze woorden tegen mij zegt, richtte ik
mijn gezicht weer naar de grond en bleef
sprakeloos.
16. En kijk, Degene Die eruit zag als een Mensenzoon
raakt mijn lippen aan, en ik heb mijn mond
geopend en met Degene Die tegenover mij staat
gesproken, sprekend: ‘Oh Heer, vanwege deze
visioenen overvielen barensweeën mij, ik hield
geen kracht meer over.
17. Hoe zou de dienaar van mijn Heer hierover nog met
mijn Heer kunnen spreken, want hierdoor is er in
mij op dit moment geen kracht meer overgebleven,
ja zelfs mijn intellectuele levensadem (n@shamah)
stokte.’
18. Toen heeft Hij Die er als een mens uit ziet mij
opnieuw aangeraakt en mij gesterkt.
19. En Hij heeft gezegd: ‘U zult niet gevreesd hebben,
zeer geliefde man, vrede, wees sterk, ja wees
sterk.’ En terwijl Hij dit spreekt werd ik gesterkt
en heb gezegd: ‘Laat mijn Heer gesproken hebben,
want U versterkte mij.’
20. Hij heeft gezegd: ‘Wist u waarom ik naar u toe
kwam? Direct hierna zal ik zijn teruggekeerd om
tegen de heerser over Perzië te vechten en als ik
weer verder trek, kijk, dan kwam de heerser van
Griekenland.’
(V) Alles ligt al lang vast in de hemel.

21. ‘Maar ik zal u verteld hebben wat er gegraveerd
staat in het geschrift dat vaststaat en niemand
staat in deze aangelegenheden zo sterk naast mij
als uw heerser Michaël.’ (P)

Daniël 11.
(V) De aardse heerschappij tot de eindtijd.

1. ‘En ikzelf sta in het eerste jaar van Darius de
Mediër hem ondersteunend en beschermend bij.
2. En nu zal ik u verteld hebben wat vaststaat, kijk!
Er staan nog drie koningen in Perzië op, de vierde
zal erg rijk geworden zijn, veel rijker dan de
anderen. Als hij zich sterk weet, zal hij iedereen
tegen het koninkrijk van Griekenland opgejut
hebben.
3. Dan stond er een machtig koning op die met grote
autoriteit heerste en deed wat hij maar wil.
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4. En als deze opstaat, zal zijn koninkrijk afgebroken
en over de vier windstreken van de hemel verdeeld
worden. Het zal dus niet zijn einde zijn, ook niet
het bestuur dat hij voerde, omdat zijn koninkrijk
ontworteld maar niet vernietigd geweest zal zijn,
behalve op deze wijze.
5. De koning van het Zuiden zal sterk geworden zijn
en vanuit zijn heersers zal er een bovenuit
gestegen hebben, hij heerste over zijn rijk, groot
is zijn heerschappij.
6. En aan het einde van die tijd zullen zij een
bondgenootschap gesloten hebben, en de dochter
van de koning van het Zuiden zal naar de koning
van het Noorden gekomen zijn om evenwichtige
afspraken te maken, maar zij zal aan haar sterke
macht niet vastgehouden hebben en ook hij zal zijn
macht niet aangehouden hebben, maar het zal haar
wel geschonken zijn, met hen die haar naar voren
schuiven, en haar verwekker en haar steunpunt in
die tijden.
7. Een scheut vanuit haar wortels werd in zijn ambt
aangesteld, en hij zal met een leger gekomen zijn
en de vesting van de koning van het Noorden
binnengegaan zijn, zo trad hij tegen hen op en zal
hij zich versterkt hebben.
8. Ook hun goden van gesmolten beelden en van
kostbare voorwerpen van zilver en goud zal hij in
beslag genomen en naar Egypte gebracht hebben.
En jarenlang zal hij de koning van het Noorden
dienstbaar geweest zijn.
9. Dan trok de koning van het Zuiden door zijn
koninkrijk en keerde weer naar zijn land terug.
10. Maar zijn zonen zullen de strijd aangegaan zijn en
verzamelden een geweldig groot leger, ze kwamen
vastbesloten op en overspoelden hen, ze gingen
maar door, dan zal hij teruggekeerd zijn, en de
strijd aangegaan zijn tot en met zijn eigen vesting.
11. En de koning van het Zuiden zal zelf verbitterd
geraakt zijn, en vertrok dan en voerde oorlog met
de koning van het Noorden, en hij bracht een groot
leger op de been, en dat leger viel hem dan in
handen.
12. Doordat dat leger gevangengenomen werd, verhief
zijn hart zich en velde hij duizenden neer maar zal
toch niet sterk geweest zijn.
13. Want de koning van het Noorden keerde terug en
bracht een nog groter leger dan het vorige op de
been en na verloop van jaren zal hij vastberaden
met een groot leger en veel materieel aangekomen
zijn.
14. In die tijden zullen velen tegen de koning van het
zuiden opgestaan zijn en de gewelddadige zonen
van uw volk zullen zich verheven hebben om een
visioen te bevestigen, maar zij struikelden dan.
15. En de koning van het Noorden zal gekomen zijn,
een wal opgeworpen hebben en nam een
vestingstad in, en de strijdkrachten van het zuiden
zullen niet standgehouden hebben, noch zijn
keurtroepen, want er is niet genoeg kracht om
stand te houden.
16. En hij die met hem aanvalt zal gedaan hebben wat
hij wil, niemand houdt stand tegen hem. Hij zal in
het prachtige land standgehouden hebben waar
zijn hand het volledig vernietigt.
17. En hij zal er zijn aandacht op gericht hebben om
met de kracht van heel zijn koninkrijk binnen te
komen, en de oprechten die bij hem zijn brachten
dit tot stand, en de dochter der vrouwen zal hij aan
12

hem overgeleverd hebben om hem te verleiden,
maar zij zal zich niet aangeboden hebben en er niet
voor hem zijn.
18. Dan zal hij zijn aandacht op de begerenswaardige
continenten gericht hebben en er vele veroveren.
Maar een dictator stopte hem tot zijn schande,
opdat zijn schande niet op hemzelf terug zou slaan.
19. Dan zal hij zijn aandacht op de vestingen in zijn
eigen land gericht hebben, maar dan struikelde hij
en viel en zal niet meer gevonden worden.
20. Dan stond een tijdlang iemand op zijn voetstuk die
zich toewijdt aan het opdrijven van de werkdruk,
ter ere van de regering, en in enkele dagen zal dit
afgebroken zijn, niet door grote woede en ook niet
door oorlog.’
(V) De eindtijd met de opkomst van de antichrist.

21. ‘Dan staat er een waardeloos iemand op zijn
voetstuk. En zij gaven hem de grandeur van het
koningschap niet, maar hij kwam op een rustige
wijze op en maakte de regering sterk door gladde
praatjes.
22. En de machten zullen als door een overstroming
overspoeld zijn voor zijn verschijning en zij zullen
gesloopt worden, zelfs ook de leider van het
bondgenootschap.
23. Nadat zij een bondgenootschap met hem sluiten zal
hij verraad gepleegd hebben, want hij kwam op en
werd met maar een klein volk machtig.
24. Op een rustige en fêterende wijze zal hij de
gewesten binnengekomen zijn, en doen wat zijn
vaders of zijn voorvaders niet deden, roven en
plunderen, en hij zal de verworven spullen onder
hen verdeeld hebben, en tegen de versterkte
steden zal hij zijn plannen beraamd hebben en dat
voor enige tijd.
25. En hij zal met een groot leger zijn kracht en hart
tegen de koning van het Zuiden opgehitst hebben,
en de koning van het Zuiden zal getergd de strijd
aangegaan zijn om oorlog te voeren met een
geweldig groot en talrijk leger, en hij zal niet
standgehouden hebben want zij zullen plannen
tegen hem gesmeed hebben.
26. En zij die zijn koninklijke maaltijd eten zullen hem
afgebroken hebben, en zijn leger zal overspoeld
worden en vele dodelijk verwonden zullen
sneuvelen.
27. De harten van de twee koningen hebben kwaad in
de zin, en aan dezelfde tafel zullen zij valse
beloften gedaan hebben, maar dat zal hen geen
winst opgeleverd hebben, behalve dat het de
vergadering beëindigde.
28. Met veel verworven spullen keerde hij dan naar zijn
land terug, met zijn hart gericht tegen het heilige
verbond, dan kwam hij in actie en zal naar zijn land
zijn teruggekeerd.
29. Op de bestemde tijd zal hij teruggekeerd zijn en
viel het Zuiden binnen, maar dat is niet zoals de
eerste of laatste keer.
30. Want er kwam een vloot uit Cyprus (uitgeperst)
tegen hem op, en hij werd geïntimideerd en keerde
terug en werd kwaad op het heilige verbond, dan
ondernam hij actie en keerde terug en zal
geluisterd hebben naar wie het heilig verbond
verlaten hebben.
31. En machthebbers vanuit hen zullen opgestaan zijn
en zij onteerden het heiligdom dan, het
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toevluchtsoord, zij legden de aanbouw stil en
plaatsten een afgrijselijke afgod.
32. En een goddeloze vrouw zal met gladde praatjes
het verbond ontheiligd hebben, maar het volk dat
zijn God kent zal zich versterkt hebben en werkte
door.
33. En de leerdichten van het volk zullen velen inzicht
verschaft hebben, ondanks dat zij in die dagen
wankelden door het zwaard, en door het vuur, door
gevangenschap en door beroving.
34. Maar als zij wankelen, zullen zij door een beetje
hulp geholpen zijn, velen sloten zich ook met
gladde praatjes aan.
35. En vanwege de leerdichten zal het wankelen
louterend voor hen geweest zijn, en zuiverend en
wit maken, totdat de tijd voorbij is, want de
vastgestelde tijd loopt nog door.
36. Die koning deed wat hij maar prettig vindt, en hij
zal zichzelf in aanzien boven elke god verheven
hebben, en over de God der goden zal hij moeilijk
te begrijpen gesproken hebben, toch lukte dat tot
de woede-uitbarsting voltooid werd, want wat
vastbesloten is dat gebeurde.
37. En hij zal niet naar de God van zijn voorvaders
geluisterd hebben, of naar wat vrouwen kostbaar
achten, of naar welke god dan ook geluisterd
hebben, want boven alles zal hij zichzelf
verheerlijkt hebben.
38. En toch zal hij de god van ‘veiligheid’ boven op een
voetstuk vereerd hebben, en toch zal hij een god
die zijn voorvaders niet beleden hebben met goud
en met zilver en met edelstenen en met
kostbaarheden verheerlijkt hebben.
39. Dan bracht hij de ommuurde versterkte steden met
een vreemde god offers, wie deze erkend zal
hebben zal hij veel rijkdom gegeven hebben en
deed hen over de menigten heersen, als loon zal hij
het land verdeeld hebben.
40. En in de tijd van het einde zal de koning van het
Zuiden aan hem overgeleverd zijn, en de koning
van het Noorden zal tegen hem aangestormd zijn
met wagens en ruiters en vele schepen, dan kwam
hij de landen binnen, overspoelde ze en nam ze in.
41. Ook het prachtige land kwam hij dan binnen en
velen zullen gevallen zijn, maar de volgenden
zullen aan zijn macht ontsnapt zijn, Edom (rode
aarde) en Moab (van vader) en de eerste vrucht van
de zonen van Ammon (incest).
42. En zijn macht zal zich uitgestrekt hebben over de
landen, en het land van Egypte ontkomt niet.
43. Dan regeerde hij over de verborgen schatten van
goud en zilver en alle kostbaarheden van Egypte,
en de Lybiërs en Ethiopiërs zijn zijn volgende stap.
44. Maar geruchten uit het oosten en noorden zullen
hem snel verontrust hebben, en hij zal met grote
woede vertrekken om velen uit te roeien en
vernietigen.
45. En hij zal zijn statietenten en tussen de zeeën in
het prachtige heilige bergland opgeslagen hebben,
en aan zijn einde komen, en dan is er geen hulp
voor hem.’
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Daniël 12.
(V) De komst van Michaël, de bovenmatige benauwde tijd en de
ontsnapping van Gods volk.

1. ‘En in die tijd zal Michaël ten dienste gestaan
hebben, de grote aanvoerder die de zonen van uw
volk bijstaat, en dat was een benauwde tijd zoals
er niet geweest is vanaf dat er samenlevingen
bestaan tot aan die tijd. En in die tijd zal uw volk
bevrijd zijn, iedereen die in het boek blijkt te zijn
opgetekend.
2. En velen van wie in de grond van de aarde slapen
zullen wakker gemaakt worden, dezen tot het
eeuwige leven en genen tot eeuwig afschuw en
verwijten.’ (S)
3. ‘Zij die inzicht hebben zullen als de glans van het
firmament gestraald hebben en zij die velen
rechtvaardig maken als de sterren voor eeuwig en
altijd.’ (P)
4. ‘Maar u Daniël, houd deze woorden geheim en
verzegel het boek tot de eindtijd. Velen zal hij
gegeseld hebben en het inzicht zal groot geworden
zijn.’
(V) 1335 dagen om vol te houden in de eindtijd.

5. Toen keek ik Daniël om mij heen en zie, daar
stonden nog twee anderen, één aan deze kant van
de oever van de rivier en één op de andere oever
van de rivier.
6. Een ervan heeft tegen de man Die in linnen gekleed
is en Zich boven het water van de rivier bevond
gezegd: ‘Tot wanneer duurt het afronden van deze
wonderlijke inzichten?’
7. En ik heb de man Zelf Die in linnen gekleed is en
Zich boven het water van de rivier bevindt horen
zeggen, terwijl Hij Zijn rechterhand en linkerhand
naar de hemelen heeft opgeheven en gezworen
heeft bij Hem Die eeuwig leeft: ‘Gedurende de
aangewezen tijd, tijden en een halve, en als het
aan stukken slaan van de macht van het heilige volk
voltooid is, dan zal dit alles beëindigd zijn.’
8. Ik hoorde het wel, maar heb het niet begrepen, dus
heb ik gezegd: ‘O mijn Heer, hoe lang duurt deze
eindtijd?’ (P)
9. En Hij heeft gezegd: ‘Ga Daniël, want de woorden
zijn geheim en verzegeld tot de eindtijd.
10. Velen zullen zich gereinigd, gezuiverd en gelouterd
hebben, maar de goddelozen zullen schuldig
veroordeeld worden. En alle goddelozen zullen het
niet begrepen hebben, maar zij die waakzaam zijn
zullen het wel begrepen hebben.
11. Vanaf de tijd dat het dagelijks bestaan afgenomen
zal worden en met een verbazingwekkende afgod
wordt betaald, zijn het twaalfhonderdnegentig
dagen.
12. Gezegend hij die ernaar uitziet en de
duizenddriehonderdenvijfendertig dagen gehaald
zal hebben.
13. Maar u, ga uw einde tegemoet, dan zult u rust
gevonden hebben en als groot man opgestaan zijn
op het einde aan Zijn Rechterhand.’
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