De Apocalyps van Daniël
Vertaald uit het Engels vanuit de vertaling van James Charlesworth.
Omdat de tekst mogelijk deels gebaseerd is op oudere bronnen, gelet o.a. op de bijzondere initiale A
K T van de antichrist is deze tekst ook vertaald.

1. Volgens het woord dat door God is gesproken: ‘Als u van oorlogen en geruchten van oorlogen
hoort, als natie tegen natie vecht en koninkrijk tegen koninkrijk, als er aardbevingen, plagen
en verschuiving van sterren plaatsvindt.’ Dan zal het struikgewas wat de zonen van Hagar
tegenhoudt opdrogen. Drie zonen van Hagar zullen in het grote Babylon optrekken, genaamd
Ouaches, de ander Axiaphar en de derde Morphosar. En Ismaël zal afdalen naar het land dat
snel te doortrekken is. Hij zal zijn kamp opslaan in Chalsedon tegenover Byzantium.1 De
ander zal naar Antiochië gaan, Cilicië en het Iberische Anatolië,2 het Thrasische land3 en
Smyrna,4 tot aan de stad op zeven heuvels.5 Hij zal Romeins bloed laten vloeien. Een ander
zal naar het gebied van Perzië gaan en het land Galilea, de grens met Armenië en de stad
Trabzon.6 Daarna komt hij in het gebied van het land Meropes7 en zal twee en drie jaar oude
mannelijke kinderen, en nog jonger, slachtofferen. Hij zal hen met het zwaard verslinden. De
derde zal naar de gebieden in het noorden afdalen. Naar Mesiaspolis,8 en Synopolis en
Zalichos, de gebieden van Chrysiapetra,9 het hel verlichte dal en Bithynië.10 Ook in
Daphnousië,11 Chrysioupolis12 en Damoulinië tot aan de stad van de zeven heuvels.
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Het huidige Istanbul.
Allen behorend tot Turkije
3
Roemenië en Bulgarije
4
Het huidige Izmir in Turkije
5
Rome
6
Turkije aan de zwarte zee.
7
De Balkan
8
Mogelijk Amasia in Noord Turkije
9
Of Heleniopontus, gebied in Noord Turkije bij de zwarte zee.
10
Noord west Turkije bij zwarte zee.
11
Eilandje noord oost van Istanbul
12
Uskudar gebied aan de oost oever van Istanbul
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