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28 december-3 januari

Deel I: Overzicht 

Kerntekst: Handelingen 8:30

Focus van de studie: Lucas 24:25–27; 2 Petrus 3:11–13; Jona 3:3–10; Numeri 14:34;
Daniël 9:23; Daniël 10:11, 12.

Inleiding: Om het boek Daniël beter te begrijpen en er meer voordeel uit te halen, zullen we drie 
begrippen bestuderen die cruciaal en met elkaar verbonden zijn: Christus, historicisme en 
apocalyptische literatuur.

Toepassing voor het leven: Ondanks de ogenschijnlijk hopeloze toestand van onze hedendaagse 
wereld heeft God de leiding. Hoop schijnt door de bladzijden van Daniël heen. Christus is gekroond
als onze opperbevelhebber en hogepriester in de hemelse tempel. Naarmate de  menselijke 
geschiedenis zich ontvouwt, is God aan het werk om het kwaad te vernietigen en zijn eeuwige 
koninkrijk op te richten. Zoals Ellen G. White zei: ‘Wij hebben niets te vrezen voor de toekomst, 
tenzij wij de weg vergeten waarop de Here ons geleid heeft, en zijn onderwijzing in ons 
verleden.’—Testimonies to Ministers, blz. 31. Laten we daarom het boek Daniël met geloof en 
inzicht bestuderen.

Deel II: Commentaar

1. Christus. Een van de belangrijkste doelen van Bijbelstudie is om over Jezus te leren. Per slot van
rekening getuigen de Schriften van Genesis tot Openbaring van Jezus. Er staan in het Nieuwe 
Testament ongeveer tweehonderd verwijzingen naar het boek Daniël. Verhoudingsgewijs wordt 
Daniël net zoveel aangehaald als Jesaja en de Psalmen, welke in het Nieuwe Testament de boeken 
zijn, die het meest worden aangehaald en waarop het meest wordt gezinspeeld. Daniël heeft 
absoluut veel over Jezus te zeggen. Laten we zes bijbelse principes onderzoeken, die ons een betere 
focus zullen geven als we in het boek Daniël over Christus leren.

Ten eerste: Jezus wordt geopenbaard in de verlossende-historische voortgang van Daniël. Jezus
is het doel waartoe de heilsgeschiedenis, geschilderd in de profetieën in Daniël zich ontvouwt. Jezus
wordt dus in Daniël geopenbaard, aangezien het historische traject van Gods omgang met zijn volk 
en de wereld hun hoogtepunt in Jezus bereiken. 

Ten tweede: Jezus komt voor in het patroon van belofte-vervulling dat in de profetieën in Daniël
wordt uitgedrukt. Jezus is bijvoorbeeld de Mensenzoon en de komende Messias die respectievelijk 
in Daniël 7 en 9 worden aangekondigd. 

Ten derde: terwijl we typologie bestuderen, leren we dat God bepaalde gebeurtenissen en 
instellingen heeft voorbestemd om belangrijke aspecten van het verlossingsplan te 
voorafschaduwen. Vandaar wordt Jezus geopenbaard in het heiligdom/priesterschap/offer dat in het 
boek Daniël wordt vermeld.

Ten vierde: we kunnen Jezus ook naar analogie waarnemen in enig expliciet onderwijs van de 
tekst in Daniël, dat parallel loopt met Jezus’ eigen ervaringen. Bijvoorbeeld de druk op Daniëls 
vrienden om ‘op uw knieën neer te vallen en u in aanbidding te buigen voor het gouden beeld’ (vgl. 
Daniël 3:5) echoot het verzoeken van Jezus door de duivel: ‘… en zei: ‘Dit alles zal ik u geven als u
voor mij neervalt en mij aanbidt.’ (Matteüs 4:9). De trouw van Daniëls vrienden geeft ons een vage 
glimp van de volmaakte gehoorzaamheid van Jezus aan de Vader. 

Ten vijfde: Jezus verschijnt ook in de longitudinale (in de lengte) thema’s die naar Jezus in het 
Nieuwe Testament leiden. Het brede thema van redding wijst bijvoorbeeld op Jezus als de ultieme 
Heiland van zijn volk. 



Ten zesde: de verwijzingen in het Nieuwe Testament naar het boek Daniël zijn een ander 
perspectief waardoor we Jezus kunnen ontdekken. Openbaring 13:1–8 zinpeelt bijvoorbeeld op 
Daniël 7; in Matteüs 26:64 en Marcus 14:62 verwijst Jezus naar Daniël 7:13 en past op zichzelf de 
aanduiding ‘Mensenzoon’ toe. Zie Sidney Greidanus, Preaching Christus from Daniël
(Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2012).
2. Apocalytische literatuur. Er worden in de Bijbel twee primaire types (genres) profetische 
literatuur ontdekt. Klassieke profetie schildert God als optredend binnen de geschiedenis om de 
wereld te herstellen volgens het geografische en etnische raamwerk van het ingestelde verbond met 
Israël (zie bijvoorbeeld de boeken Jesaja, Jeremia en Amos). Apocalytische profetie laat God zien 
als de oude orde vernietigend voordat hij de wereld herstelt. Het is een zeer toepasselijke 
benadering voor tijden van crisis, als Gods volk hoop en vertrouwen nodig heeft dat God de loop 
van de geschiedenis onder controle houdt en de voltooiing van alle dingen teweeg zal brengen. In 
de Bijbel komt apocalytische profetie voornamelijk in Daniël en Openbaring voor. Apocalytische 
profetieën vertonen enige onderscheidende kenmerken die we in overweging moeten nemen om ze 
juist te begrijpen: 

Enkele vervulling. Apocalytische profetie is onvoorwaardelijk en heeft één enkele vervulling. 
Deze kan veelvoudige geestelijke of homiletische (predik-) toepassingen hebben, maar wijst op één 
enkele profetische vervulling. Deze vervulling is een logisch gevolg van de historicistische 
benadering, die apocalytische profetie ziet als de geschiedenis afbeeldend vanaf de tijd van de 
profeet tot de eindtijd (meer over historicisme hieronder). 

Recapitulatie. Daniël (óók Openbaring) gebruikt het principe van recapitulatie (samenvattende 
herhaling van het voorafgaande) of herhaling. Daniël 2 voorziet in het standaardoverzicht van de 
wereldgeschiedenis vanaf de tijd van de profeet tot het einde. Daarna recapituleren de hoofdstukken
7, 8, 10–12 het basisoverzicht in Daniël 2 met toevoeging van andere details en perspectieven. 
Zoals één auteur stelde, schildert Daniël 2 het herstel van het koninkrijk; Daniël 7 het herstel van de
koning; Daniël 8 het herstel van het heiligdom; en Daniël 10–12 het herstel van het volk. Een 
duidelijk begrip van het principe van recapitulatie voorziet in een interpretatieve beheersing voor de
studie van de verschillende profetische aaneenschakelingen/reeksen in Daniël, inclusief de 
uitdagende profetie in Daniël 11.

Jaar-Dag principe. Apocalytische profetie maakt gebruik van symboliek die bepaalde 
tijdsperioden omvat, die in zulke profetieën worden vermeld. Een letterlijk begrip van de 
tijdsperioden is niet zinnig, gezien de omvang van de gebeurtenissen waar het om gaat en de 
symbolische context van de apocalytische profetieën. Zulke tijdsperioden moeten worden opgevat 
volgens het principe dat één dag in de profetie één jaar in de werkelijke geschiedenis voorstelt. 
Numeri 14:34 and Ezechiël 4:5, 6 zijn de klassieke passages ter ondersteuning van het jaar-dag 
principe. Er zijn echter een aantal Bijbelpassages die de jaar-dag overeenkomst in de Bijbel laten 
zien (Genesis 5, Genesis 6:3, 1 Samuël 1:21, Job 10:5, etc.). Ten slotte: aangezien de symboliek van
de apocalytische profetieën van kleine entiteiten gebruik maakt om bredere entiteiten voor te 
stellen, volgt uit deze waarneming dat de tijdsperioden ook ‘miniatuur symboliseringen’ van grotere
tijdsspannen zijn, namelijk: een dag voor een jaar
(zie Alberto Timm, ‘Miniature Symbolization and the Jaar-Day Principe of Prophetic 
Interpretation’, Andrews University Seminary Studies 42, no. 1 [2004]: 149–167).
3. Historicisme. In tegenstelling tot het preterisme en futurisme, die vervulling van Daniëls 
profetieën respectievelijk in het verleden en de toekomst opvatten, ziet historicisme de profetische 
vervulling van Daniëls profetieën als zich uitstrekkend vanaf de tijd van de profeet tot de oprichting
van Gods koninkrijk op aarde. Als zodanig is historicisme niet slechts één school van profetische 
uitleg onder andere; eigenlijk is historicisme de benadering die beter samenhangt met de 
Bijbeltekst. De volgende argumenten laten de geldigheid van historicisme zien.

Ten eerste: historicisme is de methode die door de Bijbel zelf wordt ingegeven. De profetische 
reeksen in Daniël 2, 7, 8–9 worden bijvoorbeeld verklaard vanuit een historicistisch perspectief. De 
opeenvolging van wereldrijken die hun hoogtepunt bereiken in de oprichting van Gods koninkrijk, 
overspannen een tijdsperiode die zich uitstrekt vanaf de Babylonische/Perzische tijden tot het einde 



van de wereld.
Ten tweede: de grote tijdsperioden en de universele rijkweidte van apocalytische profetieën 

(1260, 2300, 490 jaren), die koninkrijken overspannen en uiteindelijk het koninkrijk van God tot 
gevolg hebben, kunnen beter worden verklaard volgens de historicistische benadering.

Ten derde: Jezus vatte de toekomstige verwoesting van Jeruzalem in A.D. 70
(Matteüs 24:15–20, Lucas 21:20–22) op als een vervulling van Daniël 9:26, 27. Paulus verwijst 
naar een aantal opeenvolgende profetische gebeurtenissen die binnen de geschiedenis in vervulling 
moeten gaan vóór de Wederkomst van Christus (2 Tessalonicenzen 2:1–12). 

Ten vierde: de historicistische benadering werd door de vroege kerkvaders en de hervormers 
gebruikt. Augustinus begon aan een verschuiving in perspectief toen hij het koninkrijk van God 
gelijkstelde aan de christelijke kerk en het millennium aan het christelijke tijjdperk.

Ten vijfde: de historicistische benadering is gebaseerd op de veronderstelling dat God door alle 
eeuwen van de menselijke geschiedenis heen werkt om het verlossingsplan tot voltooiing te 
brengen. Er zijn geen achterstanden/gaten in Gods verlossende activiteiten in het scenario dat in de 
apocalytische profetieën wordt geschilderd.

Ter afsluiting: ‘Zevende-dags Adventisten geloven dat historicisme de juiste methode van 
profetische uitleg is om te worden gebruikt bij de uitleg van de boeken Daniël en Openbaring. De 
methode wordt ondersteund door de Schriften zélf en was in gebruik tijdens de periode van de 
vroege kerk. Bovendien menen ze dat ze, door deze methode te gebruiken, óók een belangrijk 
aspect in stand houden van het werk van herstel door de hervormers.’—Don F. Neufeld, ed., 
Seventh-day Adventist Encyclopedia (Hagerstown, MD: Review and Herald, 1995),
artikel getiteld ‘Historicism,’ blz. 2.

Deel III: Toepassing voor het leven

‘Er is een veel grondiger studie nodig van het Woord van God; vooral Daniël en de Openbaring 
zouden aandacht moeten hebben als nooit tevoren. . . . het licht dat Daniël van God ontving, werd 
vooral voor deze laatste dagen gegeven.’—Ellen G. White, Testimonies to Ministers and Gospel 
Workers, blz. 112, 113.

1. Wat is uw eerste indruk van het boek Daniël? Is het een boek over profetische chronologie, 
verhalen met geestelijke toepassing of over Christus? Leg uit.

2. Hoe integreert u deze drie aspecten—profetische chronologie, verhalen met geestelijke 
toepassing en een gericht zijn op Christus—in uw begrip van het boek in het licht van de volgende 
verklaring door Ellen G. White? ‘De kerngedachte van de Bijbel, het onderwerp waaromheen alle 
andere in het hele boek zich groeperen, is het verlossingsplan — het herstel van het beeld Gods in 
de menselijke ziel .’—Karaktervorming, blz. 121.

3. Wat voor beeld van God kunt u ontlenen aan de definitie van apocalytische profetie die 
hierboven wordt voorgesteld? Hoe transformatief is dit inzicht voor uw relatie met hem?
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4-10 januari

Deel I: Overzicht

Kerntekst: Daniël 1:17

Focus van de studie: Daniël 1, Genesis 39, Ester 4, Ester 5.

Inleiding: Daniël 1 bereidt de weg voor wat zich door het hele boek heen ontvouwt en 
introduceert de hoofdthema’s ervan. God komt tevoorschijn als het hoofdkarakter van het boek, 
waarbij hij heerst over de koningen en koninkrijken van de wereld en zijn trouwe volk helpt, 
terwijl zij het leven in een vreemd land ervaren. Onder een menigte gevangen navigeren vier 
jonge mensen met ongekende wijsheid de complexiteiten van het Babylonische hof, terwijl zij 
hun hart toewijden om aan de God van hun vaderen trouw te blijven. 

Toepassing voor het leven: Hoewel het leven getekend kan zijn door onverklaarde en moeilijke 
omstandigheden, heeft de God die we dienen alle dingen onder controle en kan het slechte in het 
goede veranderen. Ons wereldbeeld—dat bestaat uit die onderliggende ideeën en overtuigingen 
die onze voorstelling van God en de realiteit in het algemeen informeren—is een zeer belangrijk 
instrument om ons te helpen onze weg door het leven te navigeren. Laat de Schrift de bron en het 
fundament voor ons wereldbeeld zijn, zoals deze voor dat van Daniël was.

Deel II: Commentaar

1. De context van Daniël. De ballingschap vond niet als een onverwachte gebeurtenis plaats, 
teweeggebracht door de macht van Babel of als een willekeurige beslissing van God. Inderdaad 
hadden verschillende profeten Gods volk al gewaarschuwd dat, tenzij zij berouw hadden van hun 
zonden en naar het verbond terugkeerden, zij zouden worden gestraft door vreemde machten die 
de tempel zouden vernietigen en hen naar een vreemd land gevangen zouden nemen. De profeet 
Jeremia, die in die tijd als een profeet sprak, drukte ook de koninklijke autoriteiten van Juda op 
het hart om zich aan Babel te onderwerpen, omdat dat Gods wil was. Na vele genegeerde 
waarschuwingen kwam Nebukadnessar dus op naar Jeruzalem en bracht Juda onder de 
zeggenschap van het Babylonische rijk.

Om de ervaring van Daniël en zijn vrienden te begrijpen, moeten we in gedachten houden dat 
de ballingschap een massadeportatie was van een bevolking uit hun geboorteland om hun 
identiteit te vernietigen en zo de zeggenschap door de overheersende macht te vergemakkelijken. 
Zo’n deportatie was gewoonlijk gericht op de hogere klassen, de edelen, de leiders, de denkers. 
Alleen de armen werd toegestaan in het vaderland te blijven, dat vaak door oorlog was verwoest. 
Zo’n politieke en militaire strategie werd in de oude wereld wijd en zijd door de Assyriërs en 
Babyloniërs toegepast. In 722 B.C. brachten de Assyriërs het noordelijke Israël tot een einde en 
verbanden enorm grote gedeelten van de bevolking naar andere delen van het rijk. Juda besteedde
geen aandacht aan het lot van haar buurland en onderging hetzelfde lot in de handen van de 
Babyloniërs. 

De Bijbel doet verslag van drie belangrijke Babylonische invallen en deportaties tegen Juda. 
De eerste vond plaats in 605 B.C., toen Nebukadnessar, na de Egyptenaren in Carchemish
(of Karkemish) te hebben verslagen, tegen Juda aanrukte. Hij nam enige bannelingen mee, 
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waaronder Daniël en zijn drie vrienden zich bevonden. In 597 B.C. viel Nebukadnessar Juda voor 
de tweede keer binnen en verbande nog een deel van de bevolking, gezien de politieke 
manoeuvres van Jojakim om aan te dringen op een politiek bondgenootschap met Egypte. Onder 
de bannelingen waren de profeet Ezechiël en koning Jojachin, de zoon van Jojakim, die kort voor
de inval was gestorven. Nebukadnessar zette Sedekia (Jojachins oom) op de troon en hoopte zijn 
loyaliteit aan Babel veilig te stellen. Ondanks de voortdurende waarschuwingen van Jeremia ging
de nieuwe koning echter hardnekkig door met het zoeken van hulp van de Egyptenaren om zich 
tegen de Babylonische overheersing te verzetten. Uiteindelijk verloor Nebukadnessar zijn geduld 
rukte in 586 B.C. tegen Juda aan; deze keer maakten de Babyloniërs Jeruzalem en de tempel met 
de grond gelijk en verbanden nog een deel van de bevolking naar Babel. 

2. De opleiding van Daniël. Het is misschien nuttig om over het Babylonische onderwijsstelsel 
na te denken. Zulke kennis geeft ons een idee van aan wat voor soort onderwerpen de 
Hebreeuwse bannelingen werden blootgesteld en met wat voor soort wereldbeeld zij werden 
geconfronteerd.

Het eerste traject van het Babylonische onderwijs omvatte het leren van de twee voornaamste 
talen die de Babyloniërs gemeenschappelijk hadden: het Aramees, dat in die tijd een 
internationale taal aan het worden was; en het Akkadisch, dat de literaire taal was die werd 
gebruikt om de godsdienstige and culturele tradities van het rijk over te brengen. Voor het 
Akkadisch was de beheersing nodig van een complex spijkerschriftstelsel met honderden 
karakters. In dit eerste traject moesten de studenten teksten bestuderen, waarin verhalen werden 
verteld, waaraan Babylonische jongemannen sinds hun jeugd werden blootgesteld, zoals de 
legenden van Gilgamesj, Sargon en Nāram-Sîn.

In het tweede traject liet men de studenten kennismaken met veel meer teksten, die waren 
bedoeld om hun literaire vaardigheden te verbeteren en hen te helpen een Babylonisch 
wereldbeeld te ontwikkelen. Eén auteur beschreef dit tweede traject aldus: ‘Het doel ervan was 
destijds tweevoudig: de gedachten van de student vullen met de theologische en politieke 
ideologie die in de hoofdstad gangbaar was en hem voorbereiden voor een stage als junior āšipu, 
een positie waarvan we uit colofons weten dat die door veel beginnende schriftgeleerden werd 
bekleed. Voor zover blootstelling aan literatuur gaat, heeft het vertellen van vertalen dat het eerste
traject kenmerkte, plaats gemaakt voor meer serieuze zaken, het inprenten van een wereldbeeld 
en de verwerving van praktische (vak)kennis.’—A.R. George, The Babylonian Gilgamesh Epic 
(Oxford: Oxford University Press, 2005), 1:36.

We weten niet de details van het specifieke curriculum (onderwijsprogramma) dat aan Daniël 
en zijn vrienden werd toebedeeld. Bovenstaande beschrijving geeft echter een idee hoe opleiding 
in Babel in die tijd werd uitgevoerd. Het academische programma dat Daniël en zijn vrienden 
werd opgelegd, is misschien net zo veeleisend geweest als dat wat hierboven staat beschreven.  
Daniël en zijn vrienden blonken echter uit in alle wijsheid en kennis die door de Universiteit van 
Babylon werd gepropageerd!

3. De wijsheid van Daniël. Een belangrijk aspect van de karakters van Daniël en zijn 
metgezellen is dat ze wijs zijn. Terwijl Daniël de uitdagingen van de Babylonische indoctrinatie 
probeert te omzeilen, vooral met betrekking tot voedsel, handelt hij met ongeëvenaarde tact en 
wijsheid om te voorkomen dat hij van de konings tafel eet. Nadien blijkt dat Daniël en zijn 
vrienden tien keer wijzer zijn dan alle andere wijze mannen in Babel. Aan het einde van het boek 
vinden we vermelding van de verlichten/verstandigen en ook van de wijzen die door goddeloze 
machten zullen worden vervolgd, maar er ten slotte zegevierend uit zullen komen
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(Daniël 11:33, 35; Daniël 12:3). Om het thema van wijsheid in Daniël beter naar waarde te 
schatten, kan het echter nuttig zijn om te kijken naar de manier waarop dit thema elders in de 
Bijbel wordt behandeld.

Een van de meest fascinerende bijbelse thema’s is het begrip wijsheid. Er zijn zelfs enige 
belangrijke gedeelten van de Bijbel die worden aangeduid als wijsheidliteratuur. Job, Spreuken 
en Prediker, samen met Hooglied en verschillende psalmen zijn beschouwd als wijsheidteksten. 
Wijsheidteksten leggen sterke nadruk op gehoorzaamheid aan de Wet van God, wat gewoonlijk 
een goed leven tot goed gevolg heeft. Wijsheidteksten in het algemeen baseren hun boodschap 
niet op de Exodus of andere belangrijke verlossende gebeurtenissen, maar verwijzen veelvuldig 
naar of zinspelen veelvuldig op de schepping. God is de Schepper die bepaalde wetten instelt, die
de kosmos en de maatschappij besturen. Daarom is het waarschijnlijker dat degenen die bij Gods 
wetten blijven, door Gods zegeningen worden omringd. Het boek Job laat zien dat er 
uitzonderingen op deze regel zijn; de uitzondering bevestigt echter uiteindelijk de regel, omdat 
Job uiteindelijk zijn welvarende en gelukkige leven terugkrijgt.

Daniël wordt als een wijze man geschilderd, maar niet in de eerste plaats omdat hij de fijne 
kneepjes van de taal en literatuur van de Babyloniërs leerde. In plaats hiervan kan worden gezegd
dat hij wijs was, omdat hij loyaal was aan de Heer. Het was vanwege zijn theologische 
overtuigingen dat Daniël het koninklijke menu weigerde en voor groenten en water koos, 
gebaseerd op het dieet dat door God bij de schepping was ingesteld. Bovendien ontving Daniël 
zijn wijsheid niet louter door ijver en zelfdiscipline. Het was een door God gegeven wijsheid ter 
erkenning van het geloof en vetrouwen die Daniël aan de dag legde. Zulke wijsheid ging de 
complexiteiten van het universiteitscurriculum ver te boven; het was wijsheid die Daniël in staat 
stelde dromen uit te leggen en Gods overstijgende plan voor de menselijke geschiedenis in te 
zien.

Deel III: Toepassing voor het leven

1. Het boek Daniël schildert de Heer als een vreemd volk toestaand om zijn eigen volk te 
vertrappen en zijn eigen tempel te plunderen. Wat kunt u van Gods karakter leren op basis van 
deze gebeurtenis?

2. Hoe zijn de omstandigheden van Daniël aan het Babylonische hof te vergelijken met die van 
Jozef in Egypte en Ester in Perzië? Wie denkt u dat met de moeilijkste uitdagingen werd 
geconfronteerd? Als u de keus werd gegeven om te kiezen, in wiens schoenen zou u dan willen 
staan?

3. De les van deze week opent de mogelijkheid voor enig zelfonderzoek. Vraag de leden van uw 
groep het volgende te overdenken: Als ik Daniël of een van zijn vrienden was:
 Hoe zou ik God zien als hij een vreemd leger toestond om mijn land binnen te vallen, 

mijn cultuur te vernietigen en me naar een vreemd land te verbannen?
 Wat zou ik doen als mij een vooraanstaand ambt in de regering werd aangeboden, zolang 

ik deelnam aan feesten en nam van de voedingsmiddelen en dranken die daar werden 
aangeboden?

 Is het moeilijker om de Heer in uw eigen land onder uw eigen volk gehoorzaam te zijn of 
onder vreemdelingen in een ver land? Leg uit.

 Op wat voor manieren kan ik een wereldbeeld opbouwen, dat me helderheid geeft om de 
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cultuur om me heen te evalueren en haar valkuilen te vermijden?
 Als ik word geconfronteerd met uitdagingen die in verband staan met het houden van de 

sabbat, integriteit in mijn bedrijf of baan, relaties met niet-christelijke/niet-ZDA vrienden,
etc., hoe vergaat het mij dan in vergelijking met Daniël?
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11-17 januari

Deel I: Overzicht

Kerntekst: Daniël 2:20

Focus van de studie: Daniël 2, Jesaja 41:26, Jesaja 46:8–10.

Inleiding: De profetie in Daniël 2 biedt een panoramisch uitzicht op de geschiedenis vanaf de tijd
van het Babylonische rijk tot aan het einde der tijden. Deze hoogst belangrijkte profetische droom
werd echter niet aan Daniël of een andere profeet gegeven; in plaats hiervan werd deze aan een 
heidense koning gegeven. God handelt soms op vreemde manieren! God reageert niet alleen op 
de epische tonelen van de wereldgeschiedenis en bepaalt deze, maar hij heeft ook aandacht voor 
de persoonlijke uitdagingen en ervaringen van zijn kinderen.

Toepassing voor het leven: Een belangrijk aspect van de droom is de zekerheid dat we ons leven
aan God kunnen toevertrouwen. God is de ware bron van wijsheid en macht. Hij beantwoordde 
het gebed van Daniël en openbaarde de profeet de uitleg van de droom. Laten we deze God met 
vertrouwen aanbidden en dienen.

Deel II: Commentaar

1. De aanleiding van de droom. Nebukadnessar had de droom tijdens het tweede jaar van zijn 
regering (603 B.C.). Dit voorval schept een chronologische moeilijkheid waarop we ons hier 
moeten richten. Uit Daniël 1 hebben we geleerd dat Nebukadnessar tijdens het eerste jaar van zijn
regering Juda binnenviel. In die periode bracht hij Daniël en zijn vrienden naar Babel. We 
ontdekken ook dat de vier Judeese bannelingen zich op een opleidingsprogramma richtten, dat 
drie jaar duurde. Daniël 2 zegt dat Nebukadnessar Daniël aanstelde als ‘heerser over heel het 
gewest Babel en als hoofd van alle machthebbers over alle wijzen van Babel’
(Daniël 2:48, HSV). In eerste instantie lijkt het erop dat in het tweede jaar van Nebukadnessar 
Daniël zijn driejaarlijkse opleiding al had beëinidigd, die in het eerste jaar van die koning was 
begonnen. De beste oplossing is om het ‘eerste jaar’, vermeld in Daniël 1, als het 
‘toetredingsjaar’ van Nebukadnessar te nemen, zoals in de tabel hieronder wordt getoond:

Daniëls opleiding Nebukadnessars regering

Eerste jaar van ballingschap in Babel Toetredingsjaar (inval van Juda)

Tweede jaar Eerste regeringsjaar

Derde jaar Tweede regeringsjaar (de droom)

Deze tabel helpt ons te zien dat Nebukadnessars eerste jaar als koning wordt beschouwd als zijn 
toetredingsjaar, dat overeenkomt met Daniëls eerste jaar van ballingschap. In deze periode had 
Nebukadnessar net de troon van Babel bestegen. Het was een cruciale periode voor de nieuwe 
koning. Zoals gewoonlijk het geval was, moest de nieuwe heerser zijn macht verstevigen en 
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ervoor zorgen dat geen rivaal hem in de weg stond en vazalkoningen onder controle bleven. Per 
slot van rekening was het tijdens zulke overgangen van macht waarschijnlijker dat rebellieën en 
opstanden zouden plaatsvinden.Tijdens zijn tweede jaar was Nebukadnessar dus verwikkeld in 
verschillende militaire campagnes om zijn macht te verstevigen.

Onder zulke omstandigheden was het geen wonder dat hij door de droom werd verontrust. 
Dromen konden rampen, samenzwering en uiteindelijk de dood van de koning voorspellen. 
Bovendien besteedden de Babyloniërs voortdurend aandacht aan dromen. Zij brachten een grote 
verzameling boeken bijeen, die de nauwkeurige methoden voor de uitleg van dromen etaleerden. 
De Babyloniërs brachten óók een groep experts in uitleg van dromen samen. Zoals een 
commentator opmerkt: ‘. . . in het oude Nabije Oosten waren de waarzeggers de academische en 
godsdienstige leiders van de dag. Zoals Berossus’ History of Babylonia verhaalt: Mesopotamiërs 
geloofden dat de goden begaafde mensen met kennis hadden, maar dat zij hen niet alle kennis 
gaven. Goddelijke kennis bleef ontoegankelijk, behalve door middel van gecodeerde 
boodschappen die de expertise van waarzeggers vereisten. Als het verhaal over Enmeduranki 
ernstig genomen kan worden, geloofden Mesopotamiërs dat alleen waarzeggers in staat waren 
boodschappen te decoderen, omdat de goden hen de uitleg gaven.’—Wendy Widder,
Daniël, Story of God Commentary 20 (Grand Rapids: Zondervan, 2016), blz. 47.

In deze omstandigheden kon geen expert echter de droom decoderen, omdat de koning zich 
deze niet kon herinneren. Als de Babylonische experts de koning echter konden verhalen wat de 
droom was, zou hij weten dat hij op hun uitleg kon vertrouwen. Gefrustreerd door het 
onvermogen van de Babylonische experts om hem te vertellen wat zijn droom was, beval de 
koning dus dat ze allemaal gedood moesten worden. 

2. De betekenis van de droom. De droom van het beeld dat van verschillende metalen was 
gemaakt, duidde op de opeenvolging van wereldrijken, beginnend met Babel en haar hoogtepunt 
bereikend met de oprichting van Gods eeuwige koninkrijk. De metalen nemen af in waarde en 
nemen toe in kracht van boven naar onderen (op de voeten na), wat kann duiden op de 
achteruitgang van elk opeenvolgende rijk. Zoals Ellen G. White toelichtte:

‘Babel, ten slotte verstrooid en verbroken, verdween van het toneel, omdat haar heersers 
zich onafhankelijk van God hadden gevoeld toen ze voorspoed hadden, en de heerlijkheid
van hun rijk hadden toegeschreven aan menselijk kunnen. Het Medo-Perzische rijk werd 
door Gods toorn getroffen, omdat daar Gods wet werd vertreden. De vreze Gods was niet 
te vinden in de harten van de overgrote meerderheid der mensen. Goddeloosheid, lastering
en verderf hadden de overhand. De rijken die hen opvolgden waren nog verdorvener, en 
daalden steeds verder af op moreel gebied.'—Profeten en Koningen (Veritas, 1979),      
blz. 305.

Zoals de uitleg duidelijk maakt zou elk koninkrijk tot een einde komen en worden vervangen 
door een opeenvolgende macht, totdat de steen het beeld zou verbrijzelen en de aarde vullen. 
Ondanks zijn indrukwekkende majesteit en kracht kon dat beeld echter niet lange tijd blijven 
staan. Per slot van rekening stond of rustte het op voeten die waren gemaakt van een 
onbetrouwbaar en onverenigbaar mengsel van leem en ijzer.

In de droom toonde God een beeld waarmee de koning vertrouwd was. Reusachtige beelden 
waren in de oude wereld welbekend, maar zij stelden gewoonlijk goden voor. Daarbij was het 
gebruik van metalen om verschillende historische tijdperken voor te stellen, óók bekend sinds ten
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minste een eeuw of zo voorafgaand aan Nebukadnessar, zoals met Hesiod (ca. 700 B.C.). Het lijkt
er dus op dat de Heer enige beeldspraak gebruikte, waarmee de koning al bekend was om een 
boodschap duidelijk te maken, die hem totaal onbekend was. In dit opzicht zouden we moeten 
opmerken dat één aspect van de droom volledig nieuw voor Nebukadnessar moet zijn geweest, 
omdat er buiten de Bijbel nergens anders van wordt getuigd. Het is de rots die het beeld vernielt 
en een berg wordt die de aarde vult.

Rots en berg roepen passages elders in de Bijbel op, die de tempelberg afbeelden als verheven 
boven de heuvels (Jesaja 2:2, 3). Jesaja 11:9 verwijst naar Gods heilige berg, de aarde, als vol van
de kennis van de Heer. In Jesaja 6:3 is de hele aarde vervuld met zijn majesteit
(andere vertalingen: ‘heerlijkheid’). En in de Psalmen is een favoriete naam voor God steeds
‘de rots’ of ‘mijn rots (SV: ‘Steenrots/Rotssteen’) ’ (Psalmen 18:3, 32, 47; Psalmen 19:15;
Psalmen 28:1; Psalmen 31:3, 4; Psalmen 42:10; Psalmen 62:3, 7, 8; Psalmen 71:3;
Psalmen 78:35; Psalmen 89:27; Psalmen 92:16; Psalmen 94:22; Psalmen 95:1; Psalmen 144:1). 
Nebukadnessar heeft misschien niet alle implicaties begrepen van de rotsbeeldspraak in zijn 
droom, maar ieder die bedreven is in de Schriften zou de rots met Gods eeuwige heerschappij in 
verband hebben gebracht.

3. De rijkweidte van de droom. Ten eerste: de droom onthult de grote lijnen van de geschiedenis
vanaf het Babylonische rijk tot het einde der tijden. Deze werd aan een heidense koning gegeven 
om aan te duiden dat de koning der koningen de ultieme heerser van elk menselijk koninkrijk is. 
Inderdaad ontving Nebukadnessar, door middel van de droom en de hierop volgende uitleg ervan 
door Daniël, een stoomcursus over de filosofie van de geschiedenis. 

Ten tweede: de uitleg van de droom werd door God aan Daniël geopenbaard. De Babyloniërs, 
ondanks al hun opleiding en ‘geleerde publicaties’ over uitleg van dromen, bleken niet in staat 
toegang te krijgen tot de enige bron van kennis die in staat was dat mysterie op te lossen.

Ten derde: als we ons verdiepen in het beeld als een voorstelling van de wereldrijken en 
machtsstelsels, hebben we de indruk dat veel van wat het beeld voorstelt, nog steeds opgaat. Als 
we echter naar het beeld kijken als een voorstelling van de opeenvolging van wereldrijken, 
beseffen we dat we in de tijd van het einde leven. Ongeacht de chronologie van de laatste 
gebeurtenissen kunnen we echter leven met het vertrouwen dat de steen komt!

Ten vierde: de droom moet worden begrepen in verband met het gebed van Daniël. Daniëls 
gebed is het brandpunt van dit hoofdstuk en geeft de belangrijkste theologische verklaring over 
Gods wijsheid en macht (Daniël 2:20–22).

Deel III: Toepassing voor het leven

1. Heeft God u ooit iets in dromen bekendgemaakt? Als u een nachtelijke droom heeft, hoe bent u
geneigd deze uit te leggen? Ziet u deze als een gevolg van bezorgdheid, psychologische stoornis, 
normale processen in de hersenen of als een boodschap van God? Hoe kunt u weten wanneer een 
droom van God komt?

2. God openbaarde de droom aan Nebukadnessar met beeldspraak waarmee hij vertrouwd was, 
om het onbekende te onthullen. Wat kunt u van deze onderwijsmethode leren als u het evangelie 
aan anderen uitlegt? 

3. De les van deze week opent de mogelijkheid voor enig zelfonderzoek. Vraag de leden van uw 
groep om over de volgende vragen na te denken. Als ik Daniël of een van zijn vrienden was:
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 Hoe zou ik hetzelfde soort kalm vertrouwen kunnen krijgen, dat ik in Daniël zie, toen hij 
zijn zaak aan God voorlegde? Deel ik hetzelfde gevoel voor zending dat ik in Daniël en 
zijn vrienden zie, terwijl zij hun verantwoordelijkheden in het politieke leven van Babel 
vervulden?

 Zou ik in alle omstandigheden van mijn persoonlijke leven op God kunnen vertrouwen? 
Erken  ik dat ik zijn macht/kracht en wijsheid nodig heb om mijn grote en kleine 
problemen op te lossen? Geef redenen voor uw antwoorden.

 Met wat voor soort uitdagingen word ik momenteel geconfronteerd, waardoor de door 
God gegeven wijsheid nodig is, die Daniël hielp om de droom van de koning uit te 
leggen? Vertrouw ik erop dat God mij dezelfde soort wijsheid kan verlenen? Waarom of 
waarom niet?

 Op wat voor manieren helpt de boodschap die door de droom duidelijk werd gemaakt, mij
mijn leven als christen met hoop te leiden?
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Les 4
18-24 januari

Deel I: Overzicht

Kerntekst: Daniël 3:17, 18

Focus van de studie: Daniël 3, Openbaring 13:11–18, Exodus 20:3–5, Deuteronomium 6:4,
1 Korintiers 15:12–26, Hebreeën 11.

Inleiding: De historische ervaring van Daniëls vrienden biedt ons een concreet voorbeeld van 
hoe het eruit ziet om onder druk gezet te worden vanwege loyaliteit aan God. 

Toepassing voor het leven: We worden allemaal met omstandigheden in ons leven 
geconfronteerd, die erom vragen dat we een krachtig en duidelijk standpunt innemen, dat 
duidelijk laat zien waar onze loyaliteit thuishoort. De belangrijkste les die we van het voorval met
de vurige oven leren, is niet de verlossing van drie Hebreeuwse bannelingen. In plaats hiervan 
ligt de voornaamste boodschap in het feit dat de Heer hen sterk maakte—zij waren niet bang voor
de dood—en met hen door het vuur wandelde. 

Deel II: Commentaar

1. Aanbidding. Nebukadnessar lijkt de boodschap tamelijk goed te hebben begrepen, die door 
het multi-metalen beeld van zijn droom was duidelijk gemaakt. Hij wilde niet alleen het hoofd 
van goud zijn. Hij wilde dat zijn koninkrijk het gehele beeld van top tot teen was. Op zoek naar 
dit doel, trachtte hij zich de eigenschappen van de Schepper toe te eigenen. Door een beeld 
(Hebreeuws: tselem) te maken, imiteerde de koning dus op ironische wijze Gods daad om de 
mensen als een (even)beeld (tselem) van zichzelf te scheppen (Genesis 1:26, 27). Nebukadnessar 
bouwde dus, verteerd door arrogantie/aanmatiging, een beeld. Dat was echter geen simpel 
kunstwerk; het was een voorwerp van aanbidding. 

En de beschuldiging die tegen de drie bannelingen werd uitgebracht, was dat zij niet voor het 
gouden beeld bogen (niet aanbaden) noch Nebukadnessars goden vereerden (Daniël 3:12, 14). 
Het meervoud ‘goden’ geeft in dat het beeld een voorstelling van de Babylonische ‘goden’ kan 
zijn geweest en niet alleen die van een enkele godheid. De afmetingen van het beeld (60 x 6 el) 
roepen het sexagesimale stelsel van Babel op, in tegenstelling tot het decimale stelsel dat in 
Egypte werd aangehouden. Bovendien duiden de verhoudingen van het beeld (10:1) erop dat het 
zich niet door de normale verhoudingen van een menselijk personage liet leiden (5:1 or 6:1). 
Tenzij het een personage was dat een groot voetstuk bevatte, heeft het er dus misschien meer 
uitgezien als een gigantische pilaar/zuil of stele en was misschien slechts gedeeltelijk 
gebeeldhouwd.

Met het in gang zetten van zo’n liturgische gebeurtenis was de koning misschien van plan om 
zich te verzekeren van de trouw van gouverneurs, ministers, etc., aan het programma en de 
ideologie van het rijk. In de oude wereld waren religie en politiek nauw met elkaar verweven.
Er werd dus aan patriotisme uitdrukking gegeven door middel van aanbidding van de nationale 
goden. Vandaar was de weigering van de drie bannelingen om het gouden beeld te aanbidden, 
niet alleen een daad van godsdienstige verdeeldheid, maar een openlijke verwerping van de 
totalitaire aanspraken van de Babylonische politieke en godsdienstige ideologie. De Hebreeuwse 
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bannelingen zouden nooit aan het rijk geven wat alleen aan God verschuldigd was.

2. Trouw. 
In een waarschuwing tegen afgoderij herinnerde Mozes de Israëlieten eraan dat de ‘enige 

ontvanger die Israëls aanbidding waardig was, de God was die hen uit ‘de ijzersmeltoven, uit 
Egypte’ had geleid, zodat zij zijn eigen volk/eigendom/erfdeel konden zijn
(Deuteronomium 4:20; cf. 1 Koningen 8:51; Jeremia 11:4). Mozes smeekte het volk om het 
verbond te houden en, nog eens, geen enkele soort afgod te maken. Bij deze tweede herinnering 
zei Mozes dat de reden dat zij niet voor afgoderij moesten zwichten was, omdat hun God ‘is een 
verterend vuur, hij duldt geen andere goden naast zich (andere vertalingen: ‘een naijverig God’)’ 
(Deuteronomium 4:24). Terwijl hij in Israëls toekomst zag, vertelde Mozes het volk dat als (en 
wanneer) zij wél in afgoderij zouden vervallen, God would hen uit het beloofde land zou drijven, 
naar landen waar afgoderij aan de orde van de dag was. Als het volk terugkeerde naar aanbidding 
van en gehoorzaamheid aan God alléén, zou God hen niet in de steek laten of vernietigen. Hij zou
aan zijn verbond denken. God had hen uit de Egyptische oven van slavernij gered om ze de zijne 
te maken. In ruil hiervoor verlangde hij hun trouw en exclusieve aanbidding.’—Wendy Widder, 
Daniël (Grand Rapids, MI: Zondervan, 2016), blz. 65.

De Hebreeuwse bannelingen maakten van geen gelegenheid gebruik om hun toewijding aan de
ware God weg te redeneren. Zij hadden eenvoudig hun beslissing aannemelijk kunnen maken om 
een confrontatie met de koning te vermijden: ‘Laten we gewoon neerbuigen voor dit beeld, maar 
in ons hart zullen we trouw blijven aan God. Wie kan het wat schelen als we ons neerbuigen!’
Zij handelden echter niet op deze manier. Het is het vermelden waard dat in de polytheïstische 
omgeving van het oude Nabije Oosten geen godheid exclusieve loyaliteit eiste. Men kon een 
aanbidder van Marduk (of Mardoek) en ook, laten we zeggen, Ishtar (of Isjtar) aanbidden. Vóór 
de ballingschap liepen veel Israëlieten in deze val. Zij aanbaden de Heer, maar tegelijkertijd 
offerden zij aan Baäl en andere godheden waarvan zij aannamen dat ze hen op bepaalde gebieden
in het leven meer behulpzaam zouden zijn. Alleen de God van het verbond van de Hebreeërs 
verlangde exclusiviteit van zijn aanbidders (Exodus 20:3–5, Deuteronomium 6:4); en de 
Hebreeuwse bannelingen leefden deze eis na. 

3. Verlossing. Bij de verlossing van de drie Hebreeuwse bannelingen is niets toe te schrijven aan 
de goede wil van de koning. Het was een bovennatuurlijke tussenkomst van God. Dat de oven 
‘zevenmaal’ heter werd opgestookt (Daniël 3:19), kan een figuurlijke manier zijn om maximale 
hitte te benadrukken. Hoogstwaarschijnlijk wilde de koning ervoor zorgen dat niemand aan zo’n 
hitte zou ontsnappen. Als een laag vuur de duur van hun straf en hun marteling zou verlengen, 
zou een heviger vuur hen onmiddellijk doden. Het lijkt erop dat Nebukadnessar de bedoeling had 
om van hun terechtstelling een publieke vertoning te maken van waar het betwisten van zijn 
autoriteit op kwam te staan. Interessant genoeg spreekt Jeremia van twee valse profeten die door 
Nebukadnessar ‘boven het vuur zijn geroosterd’ (Jeremia 29:21, 22). 

Hoewel de drie Joodse mannen sterk geloofden dat God in staat was hen te beschermen, 
wisten zij ook dat God dit niet altijd deed (Daniël 3:17, 18). ‘De klaagliederen onder de Psalmen 
bevestigen dit. In [Psalmen] 7:21, 23; 8:24; 11:32–35 wordt duidelijk gemaakt dat er tijden zijn 
dat het trouwe volk van God wordt opgeroepen lijden te ondergaan, soms zelfs martelaarschap. 
Het is in antwoord op het ogenschijnlijke onrecht hiervan en de ogenschijnlijke aantasting van 
ofwel Gods trouw aan zijn volk ofwel zijn souvereiniteit, dat de belofte van de opstanding (. . .) 
en het oordeel komt (12:1–4). De dood is geen barrière voor ofwel Gods trouw ofwel zijn 
souvereiniteit.’—E. C. Lucas, ‘Daniël’, in T. Desmond Alexander and Brian S. Rosner, eds.,
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New Dictionary of Biblical Theology (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2000), blz. 235.
Eén punt dat commentaar verdient, is dat Daniël schittert door afwezigheid. Christelijke 

commentators en de Talmoed hebben verschillende hypotheses (veronderstellingen) naar voren 
gebracht wat betreft de reden voor zijn afwezigheid: (1) Daniël was weg voor zaken; (2) hij had 
toestemming van de koning om zich terug te trekken; (3) hij was zo hooggeplaatst bij 
Nebukadnessar dat niemand over hem durfde te klagen; (4) zijn aanwezigheid was misschien niet
nodig; (5) hij was misschien ziek; (6) Daniël was niet langer bij de regering betrokken; (7) Daniël
was aanwezig en hij boog kort voor het beeld, maar de Heer laat zijn naam hier niet voorkomen 
vanwege zijn latere trouw; (8) God hield Daniël weg, zodat mensen niet zouden zeggen ‘dat zij 
door zijn verdienste zijn bevrijd’; (9) Daniël vermeed het toneel om te voorkomen dat de profetie 
in vervulling ging: ‘De gesneden beelden van hun goden zult gij met vuur verbranden’ 
(Deuteronomium 7:25, NBG); (10) Nebukadnessar ‘liet Daniël vertrekken, voor het geval 
mensen zouden zeggen dat hij zijn god in vuur heeft verbrand.’ Deze samenvatting is van
Peter A. Steveson, Daniël (Greenville, SC: Bob Jones University Press, 2008), blz. 56.

Hoewel sommige keuzes misschien redelijker lijken dan andere, is de werkelijkheid dat we 
niet weten waar Daniël gedurende die tijd was. Op basis van Daniëls karakter zoals geschilderd 
in de Schrift, kunnen we er zeker van zijn dat Daniël bij de ceremonie ofwel niet aanbad ofwel 
niet aanwezig was.

Deel III: Toepassing voor het leven

1. Net als de drie Hebreeuwse bannelingen weigerde ook Mordechai om voor Haman neer te 
buigen (Ester 3:1–5). In beide gevallen bracht de Heer zijn dienaren verlossing. Dit gebeurt 
echter niet altijd. Jesaja en Johannes de Doper bezegelden hun geloof met hun eigen leven. Bent 
u, in het licht van deze uitkomsten, bereid de onaangename gevolgen van uw rechtmatige 
overtuigingen te oogsten? Waarom of waarom niet?

2. De voorafgaande ervaringen van de bannelingen, zowel in de kwestie van de konings voedsel 
(Daniël 1) als de uitleg van Nebukadnessars droom (Daniël 2), bereidden de bannelingen hoe dan
ook voor om de test van het vuur (moedig) tegemoet te treden. Wat voor voorafgaande testen en 
ervaringen heeft u gehad die u op grotere uitdagingen later hebben voorbereid?

3. De les van deze week moedigt misschien enig zelfonderzoek aan. Vraag de leden van uw groep
het volgende te overdenken: 

 Wat zijn enige dingen die we nu, vandaag, geneigd zijn om aanbidden? Op wat voor 
manieren raken we, zelfs als christenen, langzaam maar zeker verwikkeld in het 
aanbidden van iets anders dan God?

 Waar trekt u de lijn tussen onwankelbare toewijding aan de Heer en fanatisme?
 Als het aankomt op uw relatie met degenen die de Heer nog steeds niet kennen, is er dan 

plaats voor compromis? Als dit zo is: op wat voor manier en onder wat voor 
omstandigheden? Wat voor dingen, als die er zijn, kunnen we of zouden we in gevaar 
brengen? Hoe kunnen we weten of we dingen in gevaar brengen of gewoonweg 
voorzichtig zijn? 

 Zou u uw leven in gevaar brengen vanwege de weigering om een zeer eenvoudige 
handeling te doen? Zo niet: waarom zou u zich niet ogenschijnlijk kunnen aanpassen, 
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terwijl u inwendig morele bedenkingen heeft?
 Wat is beter: voor de waarheid sterven of crises vermijden en leven om door te gaan met 

ons getuigenis? Leg uit.  
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Les 5
25-31 januari

Deel I: Overzicht

Kerntekst: Daniël 3:33 (andere vertalingen: Daniël 4:3)

Focus van de studie: Daniël 3:31–4:30 (andere vertalingen: Daniël 4:1–33), Spreuken 14:31,
2 Koningen 20:1–5, Jona 3:10, Daniël 4:31–34 (andere vertalingen: Daniël 4:34–37),
Filippenzen 2:1–11.

Inleiding: Nebukadnessar had al ten minste al drie keer de kans gehad om te beseffen dat voor al 
zijn prestaties de eer aan de Hebreeuwse God zou moeten worden gegeven. Omdat hij deze les 
echter niet leerde, gaf God hem een laatste les om hem te helpen het verschil te begrijpen tussen 
trots en nederigheid en een glimp van Gods karakter te krijgen.

Toepassing voor het leven: In iedereen zit een Nebukadnessar. Trots overwinnen en nederig 
worden is een ideaal dat we menselijk gezien niet kunnen bereiken. Nederigheid is een 
ongrijpbaar doel. Zodra we denken dat we het hebben bereikt, is het al gemist. Jezus kan ons 
echter kracht geven om onze arrogantie te overwinnen en een nederig leven te leiden. Hij kan 
elke ‘verleiding tot trots in een kans om dankbaar te zijn’ veranderen—Christopher J. H. Wright, 
Hearing the Message of Daniël: Sustaining Faith in Today's World (Grand Rapids,
MI: Zondervan, 2017), blz. 94.

Deel II: Commentaar

1. Trots: Daniël 3:31–33 en Daniël 4 (andere vertalingen: Daniël 4) doen verslag van een 
persoonlijk getuigenis van Nebukadnessar. Naarmate het verhaal zich ontvouwt, erkent de koning
dat trots de oorzaak is geweest van zijn val als koning en gaat verder met het vertellen hoe God 
heeft gehandeld om hem tot nederigheid te brengen. Op het hoogtepunt van zijn prestaties 
(ongeveer dertig jaar na de gebeurtenissen die in Daniël 3 staan opgeschreven) had de koning een
droom van een reusachtige boom die alle schepselen op aarde van beschutting en voedsel 
voorzag. Vervolgens werd de boom omgehakt, wat toe te schrijven was aan een hemelse 
beslissing. Opnieuw was alleen Daniël in staat de koning de ware uitleg te vertellen. Die 
weelderige/vruchtbare boom stelde de koning zélf in his arrogantie/aanmatiging voor. Inderdaad 
worden bomen en wijngaarden elders in de Schrift geschilderd als symbolen van arrogante 
koningen en koninkrijken die God uiteindelijk verlaagt (Ezechiël 17:1–15, Ezechiël 19:10–14, 
Ezechiël 31:3–12).

Met uiterste pastorale gevoeligheid legde Daniël uit dat de boom de koning zélf voorstelde. 
God zou hem van de troon zetten, tenzij hij zijn houding ten opzichte van zijn onderdanen 
veranderde (Daniël 4:24; andere vertalingen: Daniël 4:27). Trots heeft, zoals gewoonlijk, 
repercussies (terugslagen) in de sociale sfeer. De tijd was echter voor Nebukadnessar gekomen 
om verantwoordelijk te worden gehouden voor zijn arrogante bestuursstijl. Als hij aan zijn bittere
lot wilde ontsnappen, had hij geen keuze dan onderdrukking door recht te vervangen en zo het 
karakter van God te weerspiegelen in de aangelegenheden van zijn koninkrijk. De koning was 
echter niet bereidwillig om zijn arrogantie/aanmatiging opzij te zetten en zijn gewoonten te 
veranderen. Een jaar later genoot hij erg van zijn bouwprestaties (Daniël 4:26, 27;
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andere vertalingen: Daniël 4:29, 30). Wat een ironie. Per slot van rekening ‘had Nebukadnessar in
zijn leven waarschijnlijk nooit een baksteen aangeraakt. Hij had Babel niet gebouwd. Het was 
gebouwd met het zweet van de naamloze duizenden onderdrukte slaven, immigranten en andere 
arme delen van het volk, het soort krioelende menigten met wiens inspanningen elke 
opscheppende beschaving van het gevallen menselijk ras in de geschiedenis is gebouwd.’—
Christusopher J. H. Wright, Hearing the Message of Daniel, blz. 101.

Juist op dat moment werd de koning getroffen door een geestelijke ziekte, mogelijk een 
psychische stoornis die bekend staat als zoantropie of lycantropie, waarbij een persoon denkt dat 
hij of zij een dier is geworden en zich dienovereenkomstig gedraagt. Zeven jaar lang moest 
Nebukadnessar te midden van de dieren van het veld leven. Zo werd degene die zelf dacht een 
god te zijn, minder dan menselijk. Zoals de Schrift zegt: ‘Trots komt vóór de ondergang, en 
hoogmoed (letterlijk: hoogheid van geest) komt vóór de val’ (Spreuken 16:18, HSV).

2. Nederigheid: Nebukadnessar leerde de les die God voor hem had bedoeld. Na zeven jaar te 
midden van de dieren veranderde de houding van de koning radicaal: ‘. . . sloeg ik, 
Nebukadnessar, mijn ogen naar de hemel op’ (Daniël 4:31; andere vertalingen: Daniël 4:34). 
Deze blik opwaarts geeft een verschuiving in Nebukadnessars denkrichting aan. Vroeger keek de 
koning gewoonlijk uit trotse hoogte neer. En toen hij opwaarts keek, van waar alle macht en 
wijsheid komt, vonden er drie belangrijke dingen plaats: (1) hij werd genezen van zijn geestelijke
ziekte (‘. . . keerde mijn verstand in mij terug’); (2) hij erkende God als de souverein van het 
universum; en (3) hij werd op de troon (in ere) hersteld (Daniël 4:31–33; andere vertalingen: 
Daniël 4:34–36). Zoals de koning zelf verklaarde: ‘Ik, Nebukadnezar, prijs, roem en verheerlijk 
nu de Hemelkoning, omdat al Zijn daden waarheid zijn en Zijn paden gerechtigheid: Hij is in 
staat te vernederen wie in hoogmoed hun weg gaan’ (Daniël 4:37, HSV). Niemand meer dan 
Nebukadnessar kon de waarheid erkennen dat God vernedert ‘wie in hoogmoed hun weg gaan’.

Het proces van vernedering duurde zeven tijden; het oorspronkeijke woord betekent 
hoogstwaarschijnlijk ‘jaren’ en moet hier worden opgevat in termen van zeven letterlijke jaren. 
Deze zeven jaren verwijzen naar een letterlijke tijdsperiode waarin de koning, afgezet van de 
troon en vernederd, te midden van de dieren van het veld moest leven. Daarom moeten de zeven 
jaren, anders dan de tijdsperioden die in de apocalytische gedeelten van Daniël staan vermeld, 
niet volgens het dag-jaar principe worden uitgelegd. Zoals eerder vermeld verstreken er twaalf 
maanden tussen de konings grootspraak en de periode dat hij onder het oordeel was, die zeven 
tijden/jaren duurde. Aan het einde van de zeven jaren werd de koning dus op de troon (in ere) 
hersteld. Aldus is er geen aanwijzing dat de tijdsperiode die in Daniël 4 staat vermeld, op een 
andere manier zou moeten worden uitgelegd dan op een letterlijke manier.

Er was voor de koning een verschrikkelijk oordeel van God nodig om zijn geest volledig te 
doen ontwaken tot het besef dat de God van Daniël degene was die de leiding had. Waarom is het
voor een mens zo moeilijk om nederig te worden? Het is omdat we allemaal zijn geïnfecteerd met
het verlangen om te worden gediend en geprezen, wat niets meer is dan het verlangen om als God
te worden behandeld (zie Genesis 3). Omdat we echter God niet kunnen worden, brengt trots een 
wrange frustratie voort. Nederigheid brengt echter voldoening. We kunnen altijd iemand in nood 
vinden om te dienen en, door dit te doen, ervaren we de vreugde en vervulling die het dienen van 
Christus met zich meebrengt (zie Gary Thomas, ‘Downward Mobility’, Discipleship Journal, 
Juli–Augustus 2005, blz. 34–37).

3. Bekering: Een vraag die in dit verband vaak bovenkomt, betreft of de koning werkelijk 
bekeerd was of niet. Hoewel sommige commentators menen dat er niet genoeg bewijsmateriaal is
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om een onvervalste bekering te bevestigen, is er genoeg bewijsmateriaal dat in die richting wijst. 
Als we kijken naar de kern van de konings belijdenis in Daniël 4:31, 32 (andere vertalingen: 
Daniël 4:34, 35), vallen er vier elementen in het oog:

1. Hij belijdt de souvereiniteit van God, die een koninkrijk opricht dat zonder einde is. God 
‘doet met de hemelse machten en met de mensen op aarde wat hij wil. Er is niemand die hem kan
tegenhouden of tegen hem kan zeggen: ‘Wat hebt u gedaan?’’ (Daniël 4:32; andere vertalingen: 
Daniël 4:35). Er is een zinspeling op het oneindige en eeuwige in Nebukadnessars woorden als 
hij verklaart: ‘. . . zijn koningschap ((H)SV: ‘Koninkrijk) duurt van generatie tot generatie voort’ 
(Daniël 4:31; andere vertalingen: Daniël 4:34). 

2. Nebukadnessar belijdt ook het feit dat de mensen geschapen wezens zijn: ‘Al de bewoners 
van de aarde worden als niets geacht’ (Daniël 4:35, HSV). De koning erkent niet langer 
goddelijke macht op een louter theoretisch niveau. Hij belijdt dat zelfs de grootste van de mensen
(en hij was in zijn ogen en, aantoonbaar, in de ogen van zijn onderdanen, de grootste geweest) 
zijn niets voor het aangezicht van de verheven Heer. Zo’n erkenning is altijd een teken van het 
onderworpen hart; het feit dat mensen geschapen wezens zijn en hun afhankelijkheid van God 
zijn duidelijk. De mens is niet autonoom; hij is afhankelijk en een geschapen wezen. Zijn ware 
vreugde wordt alleen gevonden als hij tot de erkenning is gekomen dat zijn ware afhankelijkheid 
van God is.

3. Nebukadnessar belijdt de waarachtigheid en rechtvaardigheid van God, ‘omdat al Zijn daden
waarheid zijn en Zijn paden gerechtigheid’ (Daniël 4:37, HSV). God is streng met hem 
omgegaan, maar hij erkent hoe juist en rechtvaardig Gods oordelen zijn geweest. Deze waren 
passend voor zijn zonden.

4. ‘Ten slotte kwam hij tot de erkenning dat God zich tegen hoogmoedigen keert
(NBG: ‘weerstaat’) en aan nederigen zijn genade schenkt (vergelijk met Spreuken 3:34). Zijn 
leven was een afbeelding van de toepassing die Petrus van het volgende principe maakte: 
‘Verneder u dan onder de krachtige (NBG: ‘machtige’) hand van God, opdat Hij u op Zijn tijd 
verhoogt’ (1 Petrus 5:6, HSV).’—Sinclair B. Ferguson en Lloyd J. Ogilvie, The Preacher’s 
Commentary Series, vol.  21, (Nashville, TN: Thomas Nelson, 1988), blz. 96, 97. Het patroon van
zijn reddende genade rust altijd op deze grondregel voor nederigheid.

Deel III: Toepassing voor het leven

1. Hoe evalueert u uw eigen prestaties als u deze vergelijkt met die van anderen? Hoe weet u het 
verschil tussen trots en een groot gevoel van eigenwaarde?
 
2. Hoe kunnen we, naar uw mening, oprechte nederigheid tonen en ervaren? Wat is het verschil 
tussen nederigheid en een laag gevoel van eigenwaarde?

3. Welke plaats neemt nederigheid in kerkleiderschap in? Denkt u dat een nederige leider kan 
worden gerespecteerd en nagevolgd? Leg uit. 

4. Op wat voor manieren heeft Jezus nederigheid onderwezen? Bij wat voor gelegenheid in Jezus’
dienstwerk illustreerde hij nederigheid op de krachtigste manier? Wat en hoe kunt u van hem 
leren?

5. Wat beschouwt u als de relatie tussen nederigheid en vergeving? Hoe moeilijk is het voor u om
iemand te vergeven die u beledigt?  
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6. De les van deze week opent de mogelijkheid voor enig zelfonderzoek. Vraag de leden van uw 
groep om het volgende te overdenken: Probeer in de schoenen van Nebukadnessar te gaan staan 
en stel uzelf de vraag:
 Heb ik de neiging om, meer dan ik verdien, bepaalde prestaties tot mijn verdiensten te 

rekenen? Op wat voor manieren vertel ik mijn persoonlijke verhalen? Vertel ik ze om 
beter of  succesvoller te lijken dan ik werkelijk ben?

 Wat voor stappen moet ik nemen om nederigheid te bereiken?
 Zijn er situaties in mijn leven geweest, waarin ik werd vernederd op manieren die me 

hebben geholpen om mijn beperkingen in te zien en vandaar God te eren? Zo ja: hoe?
 Hoe vaak denk ik eraan God de eer te geven voor alles wat ik misschien heb bereikt? Wat 

kan me helpen om er aan te denken altijd hem de eer te geven?
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Les 6
1-7 februari

Deel I: Overzicht

Kerntekst: Daniël 5

Focus van de studie: Daniël 3:31–4:30 (andere vertalingen: Daniël 4:1–33), Spreuken 14:31, 
Jona 3:10, Daniël 4:31–34 (andere vertalingen: Daniël 4:34–37), Filippenzen 2:1–11.

Inleiding: Daniël 5 heeft een sterke overeenkomst met Daniël 3:31–33 en Daniël 4 (andere 
vertalingen: Daniël 4). Beide hoofdstukken schilderen in grafische termen Gods souvereiniteit 
over de koninkrijken van de wereld. In Daniël 4 nam God de macht weg van Nebukadnessar voor
een beperkte tijdsperiode. In Daniël 5 neemt God de macht weg van Belsassar en brengt het 
Babylonische koninkrijk tot zijn einde. 

Toepassing voor het leven: Wat was Belsassars meest flagrante zonde in de nacht van Babels 
ondergang? Zelfs nog meer dan het optreden als gastheer bij een hedonistisch feest was zijn 
ergste zonde de manier waarop hij het gerei (SV: ‘vaten’) uit Gods tempel behandelde. De 
godslasterlijke manier waarop hij met de gewijde voorwerpen omging, typeerde Belsassars 
minachting voor de God van Israël en hierdoor raakte ten slotte de maat van Babels 
ongerechtigheid vol. De wortel van zijn misstappen lag echter in zijn weigering om in het licht te 
wandelen, dat God door zijn omgang met Nebukadnessar had geopenbaard. Om te voorkomen 
dat wij dezelfde vergissing maken, zouden wij ook diepgaande aandacht aan de ervaringen van 
anderen moeten schenken, zowel positieve als negatieve. En wat het belangrijkste is: we moeten 
wandelen in het licht dat God door zijn Woord op ons pad heeft geworpen. 

Deel II: Commentaar

1. Arrogantie/aanmatiging. De laatste nacht van Babel werd gemarkeerd door een grote viering.
Xenophon en Herodotus geven aan dat de Babyloniërs een gewoon feest vierden. De Bijbel 
vermeldt niet de redenen voor het feest, maar geleerden hebben gespeculeerd dat het het 
Nieuwjaars Akītu Feest (in het voorjaar) kan zijn geweest. Wat voor feest het ook was: met de 
Meden en Perzen die klaar waren om een aanval tegen Babel uit te voeren (Daniël 5:29–31), 
vragen we ons af waarom Belsassar een feestmaal gaf. Hoogstwaarschijnlijk voelde hij zich zeker
binnen de stad, die was omringd door een muur die 25 voet in de breedte was en ten minste 
veertig voet in de hoogte. Binnen de stad was er een rijke voorraad aan water en voedsel om aan 
vele jaren van beleg weerstand te bieden. Belsassar koesterde dus geen vrees dat er spoedig op 
enig moment een inval zou komen. Met het feest werd aan de inwoners van de stad het gevoel 
overgebracht dat alles normaal was, ondanks dat de vijanden zich buiten de stadsmuren 
verzamelden.

Op het hoogtepunt van de viering prees Belsassar de goden ‘van zilver en goud, van brons 
(andere vertalingen: ‘koper’), ijzer, hout en steen’ (Daniël 5:23), maar niet de levende God. 
Blijkbaar was hij vergeten wat God door middel van Daniël had gedaan om Nebukadnessar te 
onderwijzen. Juist Belsassars daad van ontheiliging duidt er echter op dat hij misschien niet 
volledig onbewust van de levende God is geweest. Door het heilige gerei te grijpen van de tempel
in Jeruzalem om te worden gebruikt als drinkbekers tijdens die godslasterlijke viering, bewees de 
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Babylonische koning dat hij niet alleen weigerde om de God van de Hebreeërs eer te bewijzen, 
maar expres minachting tegenover hem deed gelden. Door het tempelgerei te ontheiligen drukte 
de koning zijn meest schaamteloze minachting uit voor de realiteit die die voorwerpen 
voorstelden, namelijk: de aanbidding van de ware God. Zulke voorwerpen, hoewel in 
ballingschap, bleven heilig en Belsassar had ze met het uiterste respect moeten behandelen.

Jesaja vroeg reinheid van de bannelingen die het heilige gerei terug naar Jeruzalem zouden 
brengen (Jesaja 52:11, 12). Nebukadnessar had blijkbaar verstand van de status van de 
tempelvoorwerpen toen hij ze in de tempel van zijn god plaatste. In tegenstelling tot zijn 
voorganger toonde Belsassar geen respect voor het tempelgerei. Door ze tijdens zijn orgiastische 
viering te ontheiligen daagde hij God zélf uit. 

Belsassars profanatie (heiligschennis) van het tempelgerei geldt als nóg een voorval in het 
lange conflict tussen Babel en Jeruzalem, geschilderd in de Schriften. De term Babylon komt 
voor de eerste keer voor in Genesis 11 (in de meeste vertalingen gespeld als Babel), als een 
gezelschap opstandige individuën een toren beginnen te bouwen, die was bedoeld om tot de 
hemelen te reiken. Vanaf dan komt telkens in de Schriften een conflict tevoorschijn tussen God en
Babylon als een voorstelling van de machten die zich tegen God en zijn waarheid verzetten. Toen
de legers van Nebukadnessar Juda binnenvielen en Jeruzalem en de tempel met de grond gelijk 
maakten, leek het erop dat Babel had gewonnen. Het lijkt erop dat Belsassar erop zon om een 
dergelijke indruk te bevestigen door de bekers (andere vertalingen: ‘gerei’/’vaten’) van Gods 
tempel te verontreinigen/ontheiligen. Door zijn goden te prijzen en het tempelgerei te ontheiligen 
was de Babylonische koning van plan in het openbaar minachting te vertonen ten opzichte van de
God van de Joden. Deze daad van profanatie (heiligschennis) wijst op de eschatologische 
aanvallen van de kleine horen en de koning van het Noorden tegen Gods volk en Gods hemelse 
tempel, zoals geschilderd in het profetische gedeelte van Daniël. Nadien verschaft het boek 
Openbaring een helderder beeld van het conflict tussen Babylon en Jeruzalem, dat zijn 
hoogtepunt bereikt in de vernietiging van Babylon en de oprichting van Gods eeuwige koninkrijk
vanuit het Nieuwe Jeruzalem. 

2. Oordeel. Op een goddelijk gekozen moment in de wellustige uitgelatenheid verschijnt er 
plotseling een geheimzinnig schrift op de wand van de banketzaal. De koning beseft onmiddellijk
de ernst van de situatie. Hoewel hij het schrift niet kon lezen, voelde hij dat het een 
onheilspellende uitspraak over aanstaande ondergang was. Opnieuw slaagden de magiërs en 
deskundigen van het paleis er niet in om voor de dag te komen met een uitleg die de koning 
tevreden stelde. Pas op voorstel van de Koningin-moeder verzocht de koning dat Daniël in zijn 
aanwezigheid gebracht zou worden. Sommige geleerden identificeren deze vrouw met Nitocris, 
dochter van Nebukadnessar, vrouw van Nabonidus en moeder van Belsassar. 

Men kan zich afvragen waarom Daniël tot op dat moment werd genegeerd. In dit opzicht 
zouden we in gedachten moeten houden dat Daniël tot het derde jaar van Belsassar had gediend 
(Daniël 8:1, 27). Daarom was de oude profeet voor de koning geen vreemde. Op basis van 
Belsassars totale houding en gedrag lijkt het erop dat deze koning Daniël misschien naar de 
marges heeft verwezen vanwege politieke (godsdienstige) opportuniteit (het van pas zijn)

In zijn optreden voor de koning gebruikte de oude profeet niet langer eerbiedige taal, zoals in 
vroegere redes voor Nebukadnessar. Na duidelijk gemaakt te hebben dat hij de beloningen 
weigerde die de koning beloofde aan om het even wie het schrift uitlegde, sprak Daniël tot de 
koning in de strengste bewoordingen. Daniël bekritiseerde Belsassar vooral, omdat hij niet had 
geleerd van de ervaring van Nebukadnessar, in het bijzonder toen laatstgenoemde voor een 
periode van zeven jaren van de troon werd verjaagd (Daniël 3:31–33 en Daniël 4 (andere 
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vertalingen: Daniël  4). Zo had Belsassar beter moeten weten: ‘Wat u, Belsazar, zijn zoon, betreft,
u hebt uw hart niet vernederd, hoewel u dit alles wist’ (Daniël 5:22, HSV). Daarom betekende het
schrift op de wand oordeel voor Belsassar en Babel: MENEE, MENEE (‘geteld’), TEKEEL 
(‘gewogen’) OEFARSIEN (‘en verdeeld’) (andere vertalingen: ‘MENE, MENE, TEKEL, 
UFARSIN’). Ellen G. White zegt dat die letters ‘gloeiden als vuur’ en dat het ernaar uitzag dat de 
koning en anderen ‘stonden voor de rechterstoel van de eeuwige God, wiens macht ze zojuist 
hadden uitgedaagd.’—Profeten and Koningen (Veritas, 1979), blz. 320. Het vonnis werd 
gegeven, de Babylonische koning en koninkrijk waren ten ondergang gedoemd. Ondanks de 
ongunstige uitleg hield de koning zich aan zijn woord, beloonde Daniël en liet hem als derde in 
rang in het Babylonische rijk regeren, al was het maar voor enkele uren.

In diezelfde nacht verlegde de vijand de rivier de Eufraat—die door de stad liep—naar een 
moeras en met het gezakte niveau van het water kwamen de soldaten Babel onder de stadsmuur 
binnen door de rivierbedding. Belsassar werd gedood en het machtige Babel viel voor de Meden 
en Perzen, in oktober 539 B.C. De val van het historische Babel—toen het goud voor zilver week
—symboliseert de laatste nederlaag van het geestelijke Babylon van de eindtijd, waarop in de 
profetische hoofdstukken van Daniël wordt gezinspeeld. In Openbaring is de val van het Babylon
van de eindtijd verbonden met de zesde plaag, die het opdrogen van de Eufraat tot gevolg heeft 
om de weg te bereiden voor de koningen uit het oosten (Openbaring 16:12). Uiteindelijk wordt de
zegevierende stad (Babylon) verslagen en wordt de verslagen stad (Jeruzalem) gevestigd, voor 
eeuwig.

Deel III: Toepassing voor het leven

1. Op wat voor manieren kunt u voorkomen dat de misstap van Belsassar (doordat hij niet leerde 
van vroegere ervaringen van zijn voorganger Nebukadnessar) vandaag in uw leven wordt 
herhaald? Hoe kunt u vermijden dat u in dezelfde loopt van het niet leren van de ervaring van 
anderen?

2. Waarom is het belangrijk te weten wat God in de voorbije geschiedenis van zijn volk heeft 
gedaan? Wat gebeurt er met degenen die het verleden vergeten? Hoe kunt u leren over Gods 
daden in het verleden?

3. Wat was volgens u de meest aanstootgevende zonde van Belsassar? Verklaar uw antwoord.

4. Stelt u uzelf voor in Daniëls plaats. Na te zijn genegeerd wordt u uiteindelijk 
geroepen/genoemd om het probleem op te lossen, dat de astrologen, de Chaldeeën de 
waarzeggers niet hebben kunnen oplossen. Hoe zou u zich hebben gevoeld? Hoe zou u de koning 
hebben behandeld? Zou u de beloning hebben aanvaard, die door de koning was beloofd? Leg uit.

5. Belsassar negeerde de ware God en loofde de goden van goud en zilver, brons (andere 
vertalingen: ‘koper’) en ijzer, hout en steen. Welke ‘goden’ vormen vandaag een bedreiging voor 
uw relatie met de ware God? Geld? Status? Opleiding? Carrière? 

6. Daniël klaagt de koning aan, omdat hij ‘de God in Wiens hand uw adem is en aan Wie al uw 
paden toebehoren’ (Daniël 5:23, HSV) niet verheerlijkt. Hoe betekenisvol is deze afschildering 
van God voor u? Wat voelt u voor zo’n God? Liefde? Angst? Praat hierover.
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7. Op wat voor manieren kunnen het oordeel over Belsassar en de val van Babel u het vertrouwen
geven dat, uiteindelijk, de machten van het kwaad zullen worden verslagen? Wat voor beeld van 
het oordeel en van Gods karakter kunt u uit dit verhaal opvangen?
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8-14 februari
Deel I: Overzicht

Kerntekst: Daniël 6

Focus van de studie: Daniël 6, 1 Samuël 18:6–8, Matteüs 6:6, Handelingen 5:27–32,
Marcus 6:14–26, Hebreeën 11:35–38.

Inleiding: Daniël 6 doet de trouw van Daniël uitkomen. Hij was liever bereid om door leeuwen te
worden verslonden dan zijn relatie met God in gevaar te brengen. Uiteindelijk werden zijn trouw 
aan God en loyaliteit aan de koning gerechtvaardigd.

Toepassing voor het leven: Eerzuchtige christelijke politici wijzen vaak op de ervaring van 
Daniël als een rechtvaardiging om mee te doen aan de strijd in overheidsdienst. Wat een zegen 
voor de kerk en de maatschappij als elke christelijke politicus en overheidsbeambte de trouw van 
Daniël zou evenaren! 

Deel II: Commentaar

1. Trouw. Daniël was een van de drie rijksbestuurders die verantwoordelijk waren voor het 
toezicht op de satrapen (andere vertalingen: ‘stadhouders’) door hun taken en hun verslagen te 
controleren, om schade aan de inkomsten van de koning te voorkomen en te garanderen dat de 
regering juist functioneerde (Daniël 6:3). Bedrog en slecht management zijn al sinds oude tijden 
een probleem. Sommige oude teksten uit het Nabije Oosten getuigen ook van het klimaat van 
concurrentie, rivaliteit en intrige onder geleerden en raadgevers aan het hof, die zich vaak tot de 
koning richtten met beschuldigingen tegen een werkelijke of vermeende concurrent/rivaal. In dit 
opzicht was de situatie, weergegeven aan het hof van koning Darius, dus geen uitzondering dat de
stadhouders en satrapen van Daniël af wilden. Jaloezie kan een grote rol hebben gespeeld, 
aangezien Daniël door de koning als een soort eerste minister aangesteld zou worden. In verband 
met deze mogelijkheid zouden we ook in gedachten moeten houden dat de integriteit van Daniël 
een struikelblok kan zijn geweest voor degenen die streefden naar persoonlijke voordelen en 
onwettige winst uit openbare ambten. Ten slotte: deze corrupte ambtenaren hebben zich 
misschien tegen Daniël gekeerd, omdat hij een Jood was (Daniël 6:14, vergelijk met Daniël 3:12)
en, als zodanig, hij trouw aan zijn God was in plaats van aan hun goden.

Ondanks het koninklijke decreet verandert Daniël zijn gebedsgewoonten niet. Hij gaat door 
met drie keer per dag te bidden (vergelijk met Psalmen 55:18). Daniëls huis had waarschijnlijk 
een eigen bovenkamer op het platte dak. Vanuit een raam dat uitzag op het westen bad Daniël in 
de richting van Jeruzalem waar de tempel in puin lag. Bij de inwijding van de tempel droeg 
Salomo het volk op in de richting van de tempel te bidden (zie 1 Koningen 8:35, 38, 44, 48). 
David lijkt hetzelfde principe te hebben toegepast (zie Psalmen 5:8, Psalmen 28:2). Jeruzalem 
werd de plaats van Gods aanwezigheid, omdat de tempel daar stond. Vandaar dat zo’n gebaar 
toewijding aan Yahweh symboliseerde, de God die Jeruzalem had gekozen als de plaats waarop 
hij zijn naam zou leggen. Bovendien hoopte Daniël op het herstel van Jeruzalem als de vervulling
van de verbondsbeloften (Jeremia 31 and Ezechiël 36). Daniël was in Babel een vreemdeling met
een verblijfsvergunning; zijn ware (staats)burgerschap was in Jeruzalem. 

Het eerste dat we dus over Daniël uit dit verhaal leren, is zijn professionele integriteit als 
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hofdienaar van het rijk. Ongetwijfeld had Darius Daniël uitgenodigd om te dienen vanwege zijn 
smetteloze reputatie als ambtenaar. Daarbij werd Daniëls integriteit ook duidelijk waargenomen 
door zijn vijanden. In dit opzicht zijn twee opmerkingen het vermelden waard. Ten eerste: 
Daniëls vijanden erkenden dat zij niets tegen hem konden vinden in de manier waarop hij de 
koning diende: ‘Daarop gingen de rijksbestuurders en de stadhouders (NBV: ‘satrapen’) zoeken 
naar een grond voor een aanklacht tegen Daniël inzake het koninkrijk, maar zij konden geen 
enkele grond voor een aanklacht, of iets verkeerds vinden, omdat hij betrouwbaar was en er geen 
nalatigheid of iets verkeerds bij hem te vinden was’ (Daniël 6:5, HSV). Ten tweede: het meest 
indrukwekkende aspect van het samenzweren door de vijanden is gelegen in het feit dat zij 
hadden waargenomen dat Daniël ultieme loyaliteit die aan zijn God was. Deze toewijding duidt 
erop dat Daniël zijn geloof voorleefde en zijn overtuigingen openlijk kenbaar maakte. Iedereen 
wist wat er voor Daniël het meest toe deed. De vijanden besloten dus om hem in het hart van zijn 
wezenlijke overtuiging te treffen. Door dit te doen verwachtten zij niet dat Daniël een compromis
zou sluiten, maar trouw zou blijven, zodat hij ter dood zou kunnen worden gebracht. Daniël 
bemerkte echter geen conflict tussen zijn verantwoordelijkheden als regeringsbeambte en als 
dienaar van de ware God. In feite nam Daniël zijn openbare dienst als een kans om de God te 
eren, die de ultieme souverein over alles is.

2. Rechtvaardiging. Waarschijnlijk is het meest saillante (opvallende) kenmerk van het verhaal 
over Daniël in de leeuwenkuil het feit dat Daniël van de leeuwen werd bevrijd. Dit gelukkige 
einde is verenigbaar met andere Bijbelverhalen, zoals de verlossing van Daniëls vrienden uit de 
vurige oven, evenals het (in ere) herstel van Job. Het klopt vooral met het macro-verhaal van de 
Bijbel zelf, dat afsluit met de vernietiging van het kwaad en de oprichting van Gods eeuwige 
koninkrijk. Daniëls rechtvaardiging met betrekking tot zijn vijanden wijst op de uiteindelijke 
rechtvaardiging van Gods volk, zoals geschilderd in het profetische gedeelte van Daniël
(Daniël 7–12). Het betekent echter niet dat elke trouwe dienaar die wordt vervolgd, zal worden 
bevrijd zoals Daniël. De galerij van martelaren door de geschiedenis heen laat zien dat God soms 
toestaat dat zijn dienaren de ultieme prijs voor hun loyaliteit betalen zonder zichtbare 
rechtvaardiging aan deze kant van de hemel. De verlossing van Daniël geldt echter als teken van 
Gods eschatologische rechtvaardiging van zijn volk en laat zien dat hij de ultieme macht over de 
machten van het kwaad heeft. De God die voorkwam dat de leeuwen Daniël verslonden, zal 
uiteindelijk Satan voor eeuwig het zwijgen opleggen, de ultieme leeuw en aanklager van de 
broeders (1 Petrus 5:8).

Daniëls trouw aan God kwam tot uitdrukking in zijn trouw aan Gods wet. Aldus, toen 
menselijke wet met Gods wet onverenigbaar was, toonde Daniël geen aarzeling welke wet hij zou
gehoorzamen. Het decreet werd uitgevaardigd volgens de wet van de Meden en Perzen, ‘die niet 
mag (NBG: ‘kan’) worden herroepen’ (Daniël 6:8, HSV). Hier komt een conflict tussen twee 
wetten—die beide aanspraak maken op onveranderlijkheid—tevoorschijn, dat eschatologische 
proporties zal bereiken in de poging van de kleine horen om de tijden en de wet te veranderen 
(Daniël 7). Als dus de wet van de Meden en Perzen niet kan worden herroepen, wat dan met de 
wet die getuigt van het karakter van God? Het conflict tussen de eeuwige wet van God en 
menselijke vervalsingen is een cruciaal aspect van het grote conflict dat in de ervaring van Daniël
is ingekapseld/samengevat. Voor zover Daniël loyaal aan de staat was: toen de wetten van de 
staat botsten met de wet van God, openbaarde hij geen aarzeling welke wet hij zou gehoorzamen.

Daniëls trouw werd door God gerechtvaardigd. Darius twijfelde zozeer niet over de integriteit 
van Daniël, dat hij ijverig probeerde een maas in de keizerlijke wet te vinden. Uiteindelijk werd 
de koning gedwongen zich gewonnen te geven, hoewel met hoopvolle verwachtingen dat de God 
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van Daniël hem zou bevrijden. Volgens het Bijbelverhaal werd de steen die de opening van het 
hol verzegelde, verzegeld met de konings ‘zegelring en met de zegelring van zijn machthebbers’ 
(Daniël 6:1). Deze dubbele verzegeling was bedoeld om ervoor te zorgen dat Daniëls lot 
onveranderd bleef. Zoals aanemelijk gesuggereerd door een commentator: ‘De aanklagers, die 
waarschijnlijk aanwezig waren en wilden dat het zegel van de machthebbers werd gebruikt, 
zouden op deze manier hebben verlangd zich veilig te stellen tegen de mogelijkheid dat de 
koning zelf mannen zou sturen om Daniël te redden; en de koning zou zich ertegen veilig hebben 
willen stellen dat deze aanklagers zouden proberen Daniëls leven op een of andere manier te 
nemen, als de leeuwen dit niet deden.’—Leon J. Wood, A Commentary on Daniël (Grand Rapids, 
MI: Zondervan, 1973), blz. 169.

De rechtvaardiging van Daniël hield echter de veroordeling in van degenen die tegen hem 
samenzweerden. Dit resultaat is de donkere maar rechtvaardige kant van rechtvaardiging. De 
koning beval dat Daniëls vijanden in dezelfde dierenkuil zouden worden geworpen, waarin 
Daniël zou worden gegooid, wat hun vernieting door de leeuwen tot gevolg had. Voor de 
moderne/postmoderne geest is het moeilijk om het feit te accepteren, dat de koning de families 
bij de straf van de samenzweerders meerekende. Merk echter op dat de koning gewoonweg een 
oude, hoewel gruwelijke, praktijk opvolgde. God beval niet dat dat gedaan moest worden. Wat 
God deed was Daniël van de leeuwen redden, wat duidelijk de onschuld van de profeet duidelijk 
maakte in alle zaken die op de koning betrekking hadden. We zouden echter vooral in gedachten 
moeten houden dat het niet alleen Daniël was die gerechtvaardigd werd; God zelf werd óók voor 
Darius gerechtvaardigd. De koning beleed ten slotte dat de God die Daniël had bevrijd, de ware 
en levende God was: ‘. . . zijn koningschap (HSV: ‘Koninkrijk’) is onverderfelijk en zijn 
heerschappij duurt tot het einde’ (Daniël 6:26, NBG). Deze woorden sluiten het verhaalgedeelte 
op passende wijze af en vatten de essentie samen van de theologische boodschap die door middel 
van het profetische gedeelte wordt duidelijk gemaakt.

Deel III: Toepassing voor het leven

‘Beste jongere, wat is het doel en de richting van je leven? Wil je graag een opleiding, 
zodat je in de wereld naam kunt maken en een belangrijke positie kunt bemachtigen? Durf
je te zeggen, waar je in gedachten van droomt? Dat je op een dag een groot geleerde zult 
zijn?  Dat je eenmaal in raadgevende en wetgevende vergaderingen zult zitten, en zult 
meebeslissen over de wetten van ons land? Die ambities zijn niet verkeerd. Jullie mogen 
allemaal een doel hebben. Wees niet met weinig tevreden. Stel jezelf een hoog doel en 
spaar pijn noch moeite om aan die maatstaf te voldoen.’—Ellen G. White, Boodschap aan
Jonge Mensen (Herziene druk December 2012), blz. 32.

1. Wat voor soort publieke ambten zijn eventueel verenigbaar met het leven van de christen? 

2. Waar en hoe trekt u de lijn tussen loyaliteit aan de staat en loyaliteit aan God? 

3. Als Daniël een voorbeeld is, wat zijn dan de vier dingen die hij deed, waaraan aspirant-politici 
en regeringsfunctionarissen goed aan zouden doen om die te evenaren? (Daniël 6:10, 11). 
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15-21 februari

Deel I: Overzicht

Kerntekst: Daniël 7:27

Focus van de studie: Daniël 7, 2 Tessalonicenzen 2:1–12, Romeinen 8:1, Marcus 13:26,
Lucas 9:26, Lucas 12:8, 1 Timoteüs 2:5.

Inleiding: Daniël 7 laat zien dat na een opeenvolging van wereldmachten, die de wereld met 
meedogenloze macht regeren, het hemelse tribunaal wordt opgericht en de Mensenzoon de macht
en het koninkrijk ontvangt om voor eeuwig met zijn volk te regeren.

Toepassing voor het leven: Ondanks zoveel onrecht, vervolging en beproeving kan Gods volk 
met hoop naar de toekomst kijken. Een blik op deze profetische afschildering van de geschiedenis
laat zien dat menselijke geschiedenis haar hoogtepunt zal bereiken met het hemelse oordeel en 
het eeuwigdurende koninkrijk van de Mensenzoon. We verlangen ernaar dat Gods eeuwigdurende
koninkrijk spoedig zal worden opgericht.

Deel II: Commentaar

Laten we nader naar de thema’s van de les kijken:
1. Kleine horen. De kleine horen groeit uit en te midden van de andere tien horens van het 
verschrikkelijke dier dat het Romeinse Rijk voorstelt. Inderdaad roeit het drie van de tien 
koninkrijken uit, die uit het heidense Rome groeien. De macht van de kleine horen is een 
uitbreiding van het heidense Rome en deelt zo wezenlijke kenmerken van het vroegere rijk. Het 
eigent zich de voorrechten van Christus toe, vervolgt Gods volk, verandert Gods wet, spreekt 
tegen God en doet drie en een halve tijd lang wat het wil (wat 1260 kalenderjaren is). Deze 
activiteiten duiden erop dat deze entiteit zowel politieke als godsdienstige macht heeft, wat 
overeenkomt met het pausdom. De geschiedenis laat zien dat de bekering van keizer Constantijn, 
de officiële erkenning van de zondag als dag van aanbidding, de inname van Rome door barbaren
en de stichting van Constantinopel in het Oosten belangrijke factoren waren die de opkomst van 
het pausdom hebben begunstigd. Met het ter ziele gaan van het heidense westelijke Romeinse rijk
vulde de bisschop van Rome het machtsvacuüm dat in Rome was geschapen met de overplaatsing
van de hoofdstad van het Romeinse Rijk naar Constantinopel.

Met het decreet van keizer Justinianus in 538 A.D., dat de paus tot het hoofd van alle kerken 
verklaarde, was de deur open voor het pausdom om zijn bewind ten uitvoer te brengen. Nu had de
bisschop van Rome niet alleen godsdienstige autoriteit, maar ook politieke macht. De pausen 
begonnen zichzelf spoedig pontifex te noemen en namen nog andere gebruiken en wetten van het 
heidense Romeinse rijk over. Door middel van bondgenootschappen met temporele machten 
werd de vervolgde kerk de vervolger. Door middel van de kruistochten en de Inquisitie bracht de 
Roomse Kerk enorm leed toe aan velen die de bijbelse leer trouw wilden blijven. Tijdens de 
Middeleeuwen werd de paus dus al met de antichrist geïdentificeerd (Matteüs 24;
2 Tessalonicenzen 2:3, 4; Openbaring 13:1–10). In 1798 zette Napoleon de paus in de 
gevangenis, waarbij hij de 1260 jaren van pauselijke heerschappij tot een einde bracht.
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2. Hemels oordeel. Het toneel van het hemelse gerechtshof in Daniël 7:9–14 beeldt de 
gebeurtenis af die in het hoofdstuk centraal staat. De boeken; de Oude van Dagen (NBV: ‘oude 
wijze’) op de troon; en de Mensenzoon, omringd door hemelse wolken (Daniël 7:13) als hij in de 
aanwezigheid van de Oude van Dagen komt, schilderen een toneel van oordeel in de hemel. 
Oordeel in de Schriften drukt zowel veroordeling als rechtvaardiging uit. Voor de kleine horen 
betekent het oordeel echter veroordeling en zal leiden tot de uiteindelijke vernietiging van de 
horen. Voor de heiligen die door de kleine horen zijn vervolgd, betekent het oordeel echter 
rechtvaardiging, redding en herstel. Als hun namen in het hemelse oordeel onder de loep worden 
genomen, worden zij onschuldig verklaard. Zij worden gerechtvaardigd en ontvangen uiteindelijk
het koninkrijk. 

Een paar aspecten van dit oordeel zijn het vermelden waard. Ten eerste: we zouden moeten 
opmerken dat dit oordeel begint nadat de kleine horen aan de macht komt en spoedig eindigt 
voordat de heiligen worden beloond en de kleine horen wordt gestraft. Dit oordeel is dus strikt 
genomen aangeduid als het onderzoekend oordeel. Ellen G. White vermeldt de volgende boeken 
in verband met dit oordeel: (1) het boek des levens, dat de namen bevat van degenen die de dienst
van God hebben aanvaard; (2) het gedenkboek, een verslag van de goede daden van de heiligen; 
en (3) een boek met de zonden van de mensen (De Grote Strijd (Veritas, 1975), blz. 444). In het 
belang van rechtvaardigheid en transparantie voor allen die bij de laatste beslissing zijn betrokken
en erdoor worden beïnvloed, moet God een onderzoek uitvoeren, zodat niemand de juistheid van 
de laatste beslissing in twijfel zou kunnen trekken. Ten tweede: omdat dit oordeel een kosmische 
rijkweidte heeft en, volgens de profetische chronologie, nu plaatsvindt, hebben sommigen zich 
afgevraagd of God op korte termijn met het oordeel van de levenden zou kunnen beginnen. Een 
dergelijke ongerustheid staat volle vreugde van het leven van de christen in de weg. We zouden in
gedachten moeten houden dat het oordeel van de levenden pas zal plaatsvinden als de genadetijd 
afloopt en de zeven laatste plagen op Babylon beginnen te worden uitgestort (Openbaring 15–
16). Wat echter het belangrijkste is: we moeten het oordeel niet vrezen, omdat de ‘Mensenzoon’ 
onze vertegenwoordiger in het hemelse tribunaal is. Aldus zal, in plaats van veroordeling, het 
hemelse oordeel ons rechtvaardiging en verlossing brengen.

3. Mensenzoon. De aanduiding ‘Mensenzoon’ (bar ’enash in het Aramees) verbindt dit hemelse 
wezen met enige belangrijke theologische en historische werkelijkheden. Ten eerste: de 
Mensenzoon wijst terug naar Adam, de vader van het menselijk ras. Aan Adam werd de 
verantwoordelijkheid voor de schepping gegeven en opdracht gegeven om heerschappij uit te 
oefenen. In tegenstelling tot Adam die tijdelijke heerschappij uitoefende—en de koningen van de 
wereld, die een tijd lang heersten—ontvangt de Mensenzoon een eeuwigdurend koninkrijk. De 
Mensenzoon wint dus terug wat Adam heeft verloren. Ten tweede: de aanduiding Mensenzoon 
geeft in dat hij raakvlakken met de mensheid heeft. Deze uitdrukking kan worden gebruikt om 
een mens aan te duiden (Ezechiël 2:1). Omdat dit personage in Daniël 7 duidelijk een hemels 
wezen is, wijst de titel Mensenzoon op zijn verbondenheid met de mensheid. 

Vanuit de brede context van de Schriften kunnen we opmaken dat de Mensenzoon niet alleen 
zijn volk in het hemelse tribunaal vertegenwoordigt, maar dat hij zich met hen kan identificeren, 
omdat hij deelheeft aan hun menselijke natuur (Hebreeën 2:14, Hebreeën 4:15). We zouden ook 
moeten opmerken dat de Mensenzoon in Daniël 7 moet worden geïdentificeerd met de vorst van 
het leger (NBG: ‘heer’) (HSV: ‘Vorst van dat leger’) (Daniël 8:11), de ‘Man, gekleed in linnen’ 
(Daniël 10:5, HSV) en Michaël (Daniël 10:13, Daniël 12:1). Om af te sluiten: de Mensenzoon in 
Daniël 7 is duidelijk de Messias Jezus Christus, die in de aanwezigheid van God de Vader komt 
als een vertegenwoordiger van de heiligen (1 Johannes 2:1) op de antitypische Verzoendag. Dit 
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verband zal duidelijker worden tijdens de studie van Daniël 8.
 

4. De heiligen van de Allerhoogste (NBV: ‘hoogste God). Deze groep is het voorwerp van de 
vervolging door de kleine horen en wordt beschreven als ‘de heiligen’ (Daniël 7:21), ‘de heiligen 
van de Allerhoogste’ (Daniël 7:18, 22, 25, HSV) en als ‘het volk van de heiligen van de 
Allerhoogste’ (Daniël 7:27, HSV), aangezien zij het koninkrijk ontvangen. Naar hen wordt ook 
verwezen als ‘volk van de heiligen’ in Daniël 8:24 in de context van de aanvallen door de kleine 
horen tegen hen; en in Daniël 12:7 in een context van vervolging. Zulke aanduidingen van Gods 
volk als heiligen/vromen echoën Exodus 19:6, waar God Israël oproept ‘een koninkrijk van 
priesters en een heilig volk’ (HSV) te zijn. De heiligen van de Allerhoogste ‘moeten [aldus] 
worden geïdentificeerd met Gods trouwe volgelingen die zijn resterende volk vormen, die zijn 
uitgekozenen zijn, afgezonderd van de rest van de volken, vervolgd door de macht die zich tegen 
God verzet, maar het geloof van het verbond bewaren en hun vertrouwen en geloof in God 
standhouden, van wie zij ten slotte een eeuwigdurend koninkrijk ontvangen.’—Gerhard F. Hasel, 
‘The Identity of ‘The Saints of the Most High’ in Daniël 7’, Biblica 56, no. 2 [1975]: blz. 192. 

Openbaring 12–14 schildert de volgelingen van Christus en laat zien hoe zij trouw blijven 
tijdens de laaste crisis. Johannes zegt: ‘De draak was woedend op de vrouw en ging weg om 
strijd te leveren met de rest van haar nageslacht, met allen die zich aan Gods geboden houden en 
bij het getuigenis van Jezus blijven’ (HSV: ‘het getuigenis van Jezus Christus hebben’ 
(Openbaring 12:17). Vanwege de nauwe relatie tussen het ‘getuigenis van Jezus’ en de profetie 
(Openbaring 19:10 en Openbaring 22:9) leggen ‘Zevende-dags Adventisten de passage aldus uit 
en geloven dat het ‘overblijfsel’ zal worden onderscheiden door de manifestatie van de gave van 
profetie in hun midden. Het ‘getuigenis van Jezus Christus,’ geloven zij, is het getuigenis van 
Jezus in hun midden door middel van de profetische gave.’— The SDA Bible Commentary,
vol. 7, blz. 812.

Deel III: Toepassing voor het leven

‘God gaf Daniël een visioen dat hem in staat zou stellen te zien dat, hoewel geweld en vervolging
in de wereld zouden toenemen, God de leiding heeft. Hij is de grote Rechter die erop toe zal zien 
dat waarheid uiteindelijk zal zegevieren. Aardse machten, in de droom van Nebukadnessar 
voorgesteld als verslechterend in het in stand houden van morele maatstaven, worden aan Daniël 
voorgesteld als toenemend in wreedheid en geweld. De climax van aardse arrogantie wordt 
gezien in de opkomst van een kleine horen die ‘een mond vol grootspraak heeft’. Terwijl er 
vreselijke dingen op aarde plaatsvinden, wordt er in de hemel een tribunaal opgericht, dat zal 
rechtspreken over de dingen die op de aarde gebeuren, volgens aantekeningen die worden 
bijgehouden. De arrogante machten op aarde zullen worden veroordeeld en vernietigd, terwijl aan
de Mensenzoon met de heiligen een eeuwigdurende heerschappij zal worden gegeven, die nooit 
zal worden vernietigd.’—G. Arthur Keough, God and Our Destiny, Adult Sabbath School 
Lesson, First Quarter, 1987, blz. 63.

1. Wat is uw mening over het vooruitzicht van een kosmisch oordeel waarin al uw gedachten en 
daden voor het hemelse tribunaal bekend zullen worden gemaakt?

2. Wat zullen de maatstaven zijn, waarnaar allen zullen worden geoordeeld? Vraag uzelf af: 
Voldoe ik aan deze maatstaven? Wat zegt uw antwoord u over sommige dingen die u, met de 
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genade van God, nog steeds moet overwinnen?

3. Wat voor verschil maakt het dat Jezus mijn pleitbezorger in het hemelse oordeel zal zijn? Leg 
uit.

4. Wetend dat Jezus onze pleitbezorger in het hemelse oordeel is, hoe zouden we ons leven op 
aarde moeten leiden?
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22-28 februari

Deel I: Overzicht

Kerntekst: Daniël 8:14

Focus van de studie: Daniël 8, Daniël 2:38, Genesis 11:4, Leviticus 16, Hebreeën 9:23–28. 

Inleiding: Het hoofdonderwerp van Daniël 8 is de hemelse Verzoendag. Om deze reden zijn de 
ram en de geitenbok de symbolische dieren die de wereldrijken voorstellen, twee offerdieren die 
voorkomen in de dienst van het Hebreeuwse heiligdom, zij het alleen op de Verzoendag. 

Toepassing voor het leven: In onze dagelijkse worsteling met zonde en lijden zijn we niet alleen.
We hebben een Hogepriester in het hemelse heiligdom die een speciaal dienstwerk ten behoeve 
van ons verricht. We kunnen de manifestatie van Gods genade genieten en ons vertrouwen met 
degenen om ons heen delen. De boodschap van het heiligdom laat ons niet alleen zien dat we 
zijn/worden vergeven, maar wijst ook op de uiteindelijke uitroeiing van de zonde.

Deel II: Commentaar

Laten we de thema’s van de les, zoals hierboven geschetst, nader onderzoeken:
1. De kleine horen. Terwijl in hoofdstuk 7 de kleine horen uit het vierde dier (heidens Rome) 
groeit, komt de kleine horen in hoofdstuk 8 voort uit een van de kwadranten van het kompas. 
Sommige commentators voeren aan dat deze horen Antiochus IV voorstelt, een koning van de 
Seleuciden die uit één van de vier divisies van het Griekse rijk van Alexander kwam en 
Jeruzalem binnenviel, de tempel ontheiligde en de Joden vervolgde. Als we de Bijbeltekst nader 
bekijken, wijst dit echter op een andere referent, een uitleg die om twee hoofdredenen meer van 
kracht is.

Ten eerste: we moeten opmerken dat sommige Bijbelvertalingen de indruk overbrengen dat de 
kleine horen uit één van de vier horens komt, die de grote horen van de Griekse geitenbok 
opvolgden. Als dit zo is, kan dit overeenkomen met Antiochus. De Hebreeuwse tekst duidt er 
echter op dat de kleine horen uit een van de kwadranten van het kompas komt. De Hebreeuwse 
tekst zegt: ‘En de geitenbok maakte zich uitermate groot; maar toen hij sterk geworden was, brak 
die grote hoorn, en er kwamen op aan deszelfs plaats vier aanzienlijke, naar de vier winden des 
hemels. En uit een van die kwam voort een kleine hoorn, welke uitnemend groot werd, tegen het 
zuiden, en tegen het oosten, en tegen het sierlijke land’ (Daniël 8:8, 9, SV). Er zijn duidelijke 
aanwijzingen in de Hebreeuwse grammatica die ingeven dat in het zinsdeel ‘uit een van die’ de 
antecedent van ‘die’ ‘de vier winden des hemels’ is. Dat het geval zijnde, moet de kleine horen uit
een van de kwadranten van het kompas zijn voortgekomen. Ten tweede: de horen begint klein, 
maar wordt bijzonder groot. Antiochus is nooit zo’n grote koning geweest. Ondanks zijn aanval 
op de Joden werd hij later door de Romeinen verslagen en moest vernederd naar huis terugkeren. 
Ten derde: vanwege het recapitulatieprincipe dat in de visioenen van Daniël werkzaam is, weten 
we dat het toneel geschilderd in Daniël 8:9–14 overeenstemt met het toneel van het hemelse 
oordeel in Daniël 7:9–14. Daarom moet het heiligdom dat door de kleine horen wordt 
aangevallen, het hemelse heiligdom zijn, niet de tempel van Jeruzalem die door Antiochus werd 
ontheiligd.
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Omdat Antiochus niet overeenkomt met de gedetailleerde beschrijvingen van de kleine horen, 
komt de vraag tevoorschijn: Naar wat voor entiteit verwijst de kleine horen? Op dit punt 
aangekomen, houden we het parallelisme tussen de profetische visioenen in Daniël in gedachten. 
Aldus moet de kleine horen in Daniël 8 overeenstemmen met de kleine horen in Daniël 7. Dat het
geval zijnde, komt het pauselijke Rome tevoorschijn als de meest voor de hand liggende referent 
voor de kleine horen in Daniël 8. Er lijkt echter een subtiel verschil te zijn tussen de horens in 
Daniël 7 en 8, dat het opmerken waard is. De kleine horen in Daniël 7 komt tevoorschijn uit het 
vierde dier, wat erop duidt dat het pauselijke Rome de voortzetting of uitbreiding van het 
keizerlijke Rome is. Daarentegen komt de kleine horen in Daniël 8 blijkbaar niet uit enig dier 
tevoorschijn, wat erop kan duiden dat het twee ononderbroken tijdperken van Romeinse 
onderdrukking voorstelt: Ten eerste: het keizerlijke Romeinse tijdperk, de horizontale expansie 
(Daniël 8:9); en daarna het pauselijke Romeinse tijdperk, de verticale expansie (Daniël 8:10–13). 
Het is interessant op te merken dat in Daniël 7 de kleine horen Gods wet probeert te veranderen; 
in Daniël 8 richt deze zijn aanval op de vorst van het heiligdom en op het fundament van het 
heiligdom zélf. Zulke symbolen duiden erop dat het pauselijke systeem een vervalsing van het 
verlossingsplan invoert. Het valt zowel de wet van God als Gods verlossingsplan aan,

2. De Verzoendag. Met het oog op de aggressieve activiteiten van de kleine horen tegen het 
heiligdom en het dienstwerk ervan (het opleggen van een vals aanbiddingssysteem door het 
pausdom), komt de vraag tevoorschijn: ‘Hoelang zal het visioen van het steeds terugkerende 
offer en de verwoestende afvalligheid gelden, en hoelang zal zowel het heiligdom als het leger 
(NBG: ‘heer’/ SV: ‘heir’) overgegeven worden om vertrapt te worden?’ (Daniël 8:13, HSV, vette 
cursivering toegevoegd). Deze vraag veronderstelt dat er een lange tijd zal verstrijken voordat het
heiligdom (in ere) kan worden hersteld, omdat het woord ‘visioen’ hier verwijst naar het visioen 
van de ram en de geitenbok, dat voortduurt vanaf de tijd van het Perzische rijk tot en met de tijd 
van de goddeloze daden van de kleine horen. Voordat we nadenken over het antwoord op deze 
‘hoe lang’ vraag, laten we nadenken over de beeldspraak van het heiligdom in Daniël 8:9–14.

Dit gedeelte van Daniël 8 staat vol heiligdomsbeeldspraak en -terminologie. Woorden als 
‘leger/heer’, ‘vorst’, ‘dagelijks/steeds terugkerend’ en ‘heiligdom’ roepen het Hebreeuwse rituele 
stelsel op. ‘Leger/heer’ (tsaba’) kan het religieuze personeel aanduiden, dat in het heiligdom 
dienst doet; vorst (sar) kan de hogepriester aanduiden; ‘dagelijks’ (tamid) is een woord dat wordt 
gebruikt om sommige religieuze activiteiten in het heiligdom te kwalificeren, die voortdurend 
plaatsvinden, zoals wierook, offeranden, etc. Merk op dat het woord ‘offer’ dat in sommige 
Bijbelversies wordt gebruikt, niet in het origineel voorkomt. Er is in voorzien door vertalers die 
veronderstellen dat de profetie verwijst naar de opschorting van de tempeloffers door
Antiochus IV. Inderdaad kan het Hebreeuwse woord tamid beter worden vertaald met 
‘continuïteit’ of ‘regelmaat’ en verwijst naar de veelvoudige activiteiten van de dienst in het 
heiligdom, waarbij offergaven zijn inbegrepen, maar hier niet toe beperkt zijn. Interessant genoeg
komt één van de twee woorden die hier voor het heiligdom (qodesh) worden gebruikt, voor in 
Leviticus 16, in de context van de Verzoendag (het andere is miqdash). Bovendien duidt de 
parallel tussen dit heiligdomstoneel en het hemelse oordeel geschilderd in Daniël 7:9–14 erop dat
beide visioenen dezelfde gebeurtenis schilderen. Daarom moet het heiligdom waarnaar in
Daniël 8:14 wordt verwezen, zich in de hemel bevinden.

Nu komt het antwoord op de vraag die in Daniël 8:13 wordt gesteld: ‘Hoe lang zal het duren, 
wat in het visioen is gezegd over het dagelijks offer en de verwoestende overtreding, de 
ontwijding van het heiligdom en het vertrapte leger?’ (Daniël 8:13). Het antwoord is: 
‘Tweeduizend driehonderd avonden en morgens; dan zal het heiligdom in rechten hersteld 
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worden’ (Daniël 8:14, NBG). Dit antwoord van één van de hemelse wezens informeert ons dat 
het heiligdom—dat wordt geschilderd als onder aanval—na 2300 jaren zal worden 
gerechtvaardigd/gereinigd (hierbij wordt het jaar-dag principe toegepast). Zo’n lange tijdtabel 
komt overeen met het tijdkader dat door de vraag wordt verondersteld en dat terugreikt tot de tijd 
van de Perzische ram. Hoewel er geen informatie wordt gegeven over wanneer deze periode 
begint of eindigt, is het duidelijk dat deze ergens tijdens de Perzische periode moet beginnnen. 
Het hemelse wezen verklaart echter duidelijk wat er zal gebeuren als deze lange periode eindigt: 
namelijk: de ‘rechtvaardiging’ (vlg. SV) van het heiligdom. Op de Israëlitische religieuze 
kalender was er een speciale dag toegekend voor de reiniging van het heiligdom—de Verzoendag.
Bij zulke gelegenheden werd de tabernakel gereinigd (taher) van de zonden van Gods volk. 
Daniël 8 noemt een tijd voor de reiniging van het hemelse heiligdom. Zo’n daad wordt uitgedrukt
door middel van het werkwoord nitsdaq, dat hersteld, gereinigd en gerechtvaardigd betekent.  De 
hoofdideeën die met dit werkwoord worden uitgedrukt, zijn dus dat (1) het heiligdom moet 
worden gereinigd van de zonden van Gods volk. (2) Gods dienstwerk in het hemelse heiligdom 
moet (in ere) worden hersteld. (3) God moet worden gerechtvaardigd van de profanatie 
(heiligschennis) van zijn heiligdom. Het pauselijke stelsel introduceerde verdraaiingen van het 
verlossingsplan en eigende zich Christus’ werk als Middelaar toe door middel van het sacrament 
van de mis, boete(doening) en absolutie van zonden door menselijke priesters. Uit de informatie 
die in Daniël 9:23–27 wordt gegeven, kunnen we vaststellen dat het jaar 457 B.C. het begin 
markeerde van deze profetische periode van 2300 jaren. Daarom moet het eind van deze 
profetische periode aflopen in A.D. 1844.

Deel III: Toepassing voor het leven

1. Wat is uw mening over het idee dat het pausdom Gods waarheid heeft verdraaid en een 
vervormd aanbiddingssysteem heeft ingesteld? 

2. Wat leert u over Gods onderwijsmethode uit de symbolen en taal die in Daniël 8 worden 
gebruikt? 

3. Denk na over deze verklaring van Ellen G. White: ‘Terwijl het onderzoekend oordeel in de 
hemel plaatsvindt en de zonden van de gelovigen die berouw hebben getoond uit het heiligdom 
worden verwijderd, moeten Gods kinderen op aarde zich reinigen en een eind maken aan de 
zonde.’—De Grote Strijd (Veritas, 1975), blz. 397, 398. 

4. Wat is het verband tussen de reiniging van het heiligdom en de de reiniging van uw leven als 
volgeling van Christus? Kunt u aan een zonde denken die u moet opgeven, om te voelen dat u 
volledig loyaal aan Jezus bent?

5. Wat voor verschil ziet u tussen het werk dat Jezus aan het kruis heeft vervuld en zijn 
dienstwerk in het hemelse heiligdom? Wat is van elk de relevantie in uw leven?

6. Waarom is het nodig dat God een onderzoekend oordeel in het hemelse heiligdom op zich 
neemt? Waarom niet gewoon een onmiddellijke goddelijke beslissing nemen over de laatste 
bestemming van de voorgewende volgelingen van Christus? Wat openbaart deze gerechtelijke 
procedure over het karakter van God?
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29 februari-6 maart

Deel I: Overzicht

Kerntekst: Daniël 9:19

Focus van de studie: Daniël 9; Jeremia 25:11, 12; Jeremia 29:10; 2 Koningen 19:15–19;
Matteüs 5:16; Jakobus 5:16.

Inleiding: De hoofdthema’s die in Daniël 9 tot overdenking oproepen, zijn de voorbede van 
Daniël ten behoeve van Zijn volk en de profetie over de Messias. 

Toepassing voor het leven: Als we Daniëls gebed overdenken en hoe God dit beantwoordde, 
ontdekken we dat God niet ver van elk van ons is. Hoewel de zonde ons van God had gescheiden,
zijn we door het offer van Jezus, de Messias, vergeven en met hem herenigd. Daniëls gebed was 
gebaseerd op de betrouwbaarheid van Gods karakter en wat God voor zijn volk in het verleden 
had gedaan toen hij hen uit Egypte leidde. Wij hebben nog meer redenen om met sterk 
vertrouwen te bidden. De Messias is al gekomen en doet voorspraak ten behoeve van ons in de 
hemelse tempel. In sommige opzichten is wat voor Daniël een hoop voor de toekomst was, voor 
ons een huidige/aanwezige realiteit. ‘Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van 
de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het 
juiste tijdstip’ (Hebreeën 4:16, HSV).

Deel II: Commentaar

Laten we nu de thema's van de les diepgaander onderzoeken:
1. Het gebed. Dit gebed is het langste en belangrijkste gebed in Daniël. Twee hoofdmotivaties 
zijn de achtergrond van dit gebed. Ten eerste: in Daniël 8 ontdekken we dat Daniël na dat visioen 
fysiek en emotioneel uitgeput was (Daniël 8:27). Daniël werd een kleine horen getoond, die 
groeide en Gods volk aanviel en een vals aanbiddingssysteem oprichtte. Hij hoorde ook de 
onbegrijpelijke boodschap dat na 2300 avonden en ochtenden (jaren) het heiligdom zou worden 
gereinigd/(in ere) hersteld/gerechtvaardigd. Al deze raadselachtige hoogtepunten bleven tien jaar 
later nog steeds obscuur voor hem. Vooral de chronologische informatie over de 2300 avonden en
ochtenden, duidelijk gemaakt door middel van een verschijning/visioen (mar’eh) van twee 
hemelse wezens, bleef zonder verklaring. Daarom sloot Daniël het verslag van zijn visioen af 
door te zeggen: ‘Ik was verbijsterd over [de verschijning/]het visioen (andere vertalingen: 
‘gezicht/droomgezicht’)’ (Daniël 8:27, HSV).

Ten tweede: de verwoesting van Jeruzalem en tempel, behalve de ballingschap van het volk, 
weegde zwaar op Daniëls hart. Hij verlangde naar het herstel van Jeruzalem en de terugkeer van 
zijn volk naar hun vaderland. Hij verdiepte zich dus in de studie van Jeremia en ontdekte dat de 
puinhopen van Jeruzalem zeventig jaar zouden aanhouden (Jeremia 25 and 29). Daarom was voor
God de tijd rijp om zijn volk naar hun land terug te brengen en de stad te herbouwen. Daniël wist 
uit de Schrift dat de uiteindelijke reden voor de ballingschap Israëls ongehoorzame rebellie tegen 
God was. Zij hadden de wet overtreden, de profeten verworpen en het verbond gebroken. 
Aangespoord door Gods Woord bidt de profeet dus voor het herstel van Jeruzalem en van de 
tempel en voor zijn volk om te worden vergeven. Het is aannemelijk dat dit gebed richting 
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Jeruzalem werd gebeden op de manier van de gebeden die het koninklijke decreet van Darius 
tartten (Daniël 6). 

Dit gebed leert enige belangrijke lessen die ons kunnen helpen in ons eigen gebedsleven en 
onze relatie met de Heer. Nader onderzoek van de Bijbeltekst onthult dat Daniëls gebed 
diepgaand bijbels is. Een kijkje in een Bijbel met kruisverwijzingen laat zien dat Daniëls gebed 
verschillende passages in de Schrift weerkaatst. Het opmerken waard zijn de punten van 
overeenkomst tussen dit gebed en Leviticus 26:40–45 en Deuteronomium 30:1–10. Nadien 
volgden Ezra en Nehemia Daniëls voorbeeld en bezielden hun gebeden met zinspelingen en 
echoos uit de Schrift. 

Daarbij is Daniëls smeekbede een voorbede. Zijn bevoorrechte positie als iemand die in het 
rijk een hoge positie bekleedde, weerhield hem er niet van zichzelf met zijn volk te identificeren. 
Sommigen vergeten hun eigen volk als zij eenmaal opklimmen op de sociale ladder. Daniël 
identificeert zich echter volledig met zijn volk; hij bemiddelt voor hen als één van hen. 
Verschillende keren gebruikt hij het voornaamwoord ‘wij’ en deelt zo de verantwoordelijkheid 
voor de zonden van het volk en smeekt God om genade en vergeving (zie e.g.: Daniël 9:5, 18, 
19). Voorbede kan een kans zijn om Jezus na te volgen. We halen onszelf weg uit het middelpunt 
om ons te richten op de noden van andere mensen. Als we voor anderen bidden, worden we het 
meest gezegend. God ‘vergoedde Jobs verliezen, toen hij gebeden had voor zijn vrienden’ (vgl. 
Job 42:10). Verder was Daniëls gebed een open en oprecht gebed. Hij bekent en belijdt de zonde 
van zijn volk en hun leiders. He veegt het feit niet weg dat zij Gods wet hebben overtreden en de 
profeten hebben verworpen; daarom erkent Daniël dat zij de straf van de ballingschap volledig 
verdienen. Ten slotte wordt Daniëls gebed gemotivateerd door het verlangen om Gods karakter te
rechtvaardigen. Door het volk en de stad te herstellen zou Gods eer en reputatie dus onder de 
volken worden gerechtvaardigd. 

2. De profetie. Als antwoord op het gebed kwam Gabriël—dezelfde engel die Daniël in 
hoofdstuk 8 had ontmoet—om Gods plannen op lange termijn voor het volk te openbaren. Laten 
we Daniël 9:24–27 bekijken om enige belangrijke aspecten van deze hoogst belangrijke 
Messiaanse profetie te ontdekken.

Ten eerste: Gabriël kwam tot Daniël ‘omstreeks de tijd van het avondoffer’ (Dan 9:21, HSV). 
De timing geeft in dat de engel een boodschap had die het heiligdom en zijn diensten betrof. 
Inderdaad kwam de engel om de herbouw van de stad aan te kondigen, het verzoeningswerk van 
de Messias en de inwijding van het hemelse heiligdom. 

Ten tweede: deze profetie wordt gegeven binnen een chronologisch raamwerk van zeventig 
weken (70 x 7 = 490), wat neerkomt op tien jubeljaren (10 x 49). De nadruk op het getal zeven 
kan duiden op de volmaakte redding die door de Messias tot stand gebracht zou worden. 
Bovendien geeft deze profetische tijdtabel aan dat God de toekomst kent en binnen ruimte-tijd 
handelt om zijn verlossingsplan uit te voeren.

Ten derde: Gabriël komt om Daniël ‘inzicht in het visioen te laten krijgen’ (vgl. Daniël 9:23, 
HSV). Het werkwoord ‘inzicht krijgen’ wijst terug naar Daniël 8, dat ermee eindigde dat Daniël 
het visioen niet begreep (Daniël 8:27). Het woord ‘visioen’ (mar’eh) is hetzelfde Hebreeuwse 
woord dat wordt gebruikt om de veschijning van de twee engelachtige wezens aan te duiden en 
het in ere herstellen van het heiligdom na 2300 avonden en ochtenden (Daniël 8:13, 14). 

Ten vierde: de profetie in Daniël 9 voorziet in een cruciaal stuk informatie om het begin van de
2300 avonden en ochtenden te begrijpen en, daarom, het einde ervan te weten te komen. Volgens 
Gabriël zijn zeventig weken ‘vastgesteld/bepaald/bestemd’; dit Hebreeuwse werkwoord betekent 
‘afgesneden,’ wat erop duidt dat de zeventig weken zijn afgesneden of afgescheiden van een 
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langere periode. Beide profetieën hebben dus hetzelfde beginpunt, wat is ‘de tijd dat het woord 
uitgaat om te laten terugkeren en om Jeruzalem te herbouwen’ (Daniël 9:25, HSV). Dit gebod 
verwijst naar het decreet van Artaxerxes in 457 B.C. dat de Joden volmacht verleende om naar 
hun vaderland terug te keren en Jeruzalem te herbouwen (Ezra 7). 

Ten vijfde: de zeventig weken (490 jaren) begonnen in 457 B.C. en eindigden in A.D. 34. De 
gebeurtenissen die plaats zouden vinden tijdens de laatste week, vonden plaats zoals voorzegd. 
Aan het begin van de week verscheen Jezus de Messias in het openbaar en werd door Johannes 
de Doper gedoopt (A.D. 27). In het midden van de week werd Jezus gekruisigd (A.D. 31). En aan 
het einde van de week (en van de 490 jaren) zorgde het martelaarschap van Stefanus ervoor dat 
de evangelieboodschap aan de heidenen werd gebracht.

Ten zesde: een andere cruciale gebeurtenis die tijdens de zevende week zou plaatsvinden, was 
het zalven van het ‘allerheiligste’ (HSV: ‘de Heiligheid van heiligheden’) (qodesh qodashim), wat
verwijst naar de inauguratie van het heiligdom. Dit heiligdom moet het hemelse zijn, omdat de 
tempel in Jeruzalem had opgehouden reddende betekenis te hebben in A.D. 31, toen door Jezus’ 
dood het offerstelsel niet langer effectief werd. 

Ten zevende: omdat 457 B.C. ook het startpunt van de 2300 avonden en ochtenden is, moet de 
reiniging van het hemelse heiligdom dat in Daniël 8:13, 14 wordt aangekondigd, in 1844 zijn 
begonnen. In dat jaar ging Christus het heilige der heiligen binnen om het onderzoekend oordeel 
uit te voeren.

Ten achtste: laten we het zicht op Jezus niet verliezen, te midden van de complexiteit van de 
profetische personages en andere details, De gebeurtenissen die door de profetie worden 
beschreven, bereiken hun hoogtepunt in het verzoeningswerk van de Messias en zouden 
inderdaad niet alleen ten goede komen aan Israël, maar aan de gehele wereld. Daniël ontving dus 
meer dan waar hij om had gevraagd. Hoe vaak doet God hetzelfde voor ons! Hij kan onze 
gebeden beantwoorden op manieren die onze verwachtingen te boven gaan.

Deel III: Toepassing voor het leven

1. Wat zijn de hoofdkenmerken van Daniëls gebeden? Wat leren zij u over uw persoonlijke 
gebedsleven?

2. Merk op dat Daniël in zijn gebed gedetailleerd aandacht besteedt aan belijdenis van zonde. 
Hoe kan deze benadering uw eigen voorbeden informeren? Hoe zult u uw gebedsgewoonten 
veranderen als gevolg van deze studie?

3. Doet u momenteel voorbeden ten behoeve van iemand? Hoeveel kennis heeft u van zijn of haar
situatie?

4. Wat zijn enige ongepaste houdingen die voorbede kunnen hinderen?

5. Zijn profetische data zoals de 70 weken en de 2300 avonden en ochtenden nog steeds relevant?
Leg uit. Wat leren dit soort getallen ons over God? Hoe kunnen zulke profetische tijdtabellen uw 
toewijding aan Jezus versterken? 

6. Plaats uzelf in de schoenen van Daniël en overdenk het volgende: 

God deed er ongeveer tien jaar over om bepaalde aspecten van het visioen in hoofdstuk 8 
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aan Daniël duidelijk te maken. Hoe geduldig bent u geweest terwijl u wacht op Gods 
antwoorden op uw eigen geestelijke en existentiële vragen? Op wat voor manieren heeft 
deze wachttijd u bewogen om de Schriften te onderzoeken om opheldering en inzicht te 
verkrijgen?

Terwijl Daniël bad, werd Gabriël gezonden in antwoord op zijn gebeden. Heeft u ooit 
zo’n onmiddellijk antwoord op een gebed ontvangen? Is zo’n antwoord de manier waarop
God gewoonlijk uw gebeden beantwoordt? Leg uit.

Hoe brengt u gebed en het lezen/bestuderen van de Bijbel in uw devotionele (religieuze) 
leven in balans?

7. Onder de gebeurtenissen die worden voorzegd door middel van de profetie in Daniël 9, welke 
is, uiteindelijk, de belangrijkste voor uw geestelijk leven en waarom?
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7-13 maart

Deel I: Overzicht

Kerntekst: Daniël 10:19

Focus van de studie: Efeziërs 6:12, Daniël 10, Ezra 4:1–5, Jozua 5:13–15, Openbaring 1:12–18, 
Kolossenzen 2:15, Romeinen 8:37–39.

Inleiding: Twee thema's in de les van deze week verdienen verder commentaar. Een is de 
onzichtbare oorlog die zich ontvouwt achter de tonelen van het grote conflict. Het andere thema 
dat tevoorschijn komt, is het vertrouwen dat we in deze oorlog niet alleen zijn. Een zegevierende 
vorst staat op om ten behoeve van ons te vechten.

Toepassing voor het leven: De grootste strijd van ons leven is niet tegen zichtbare vijanden van 
vlees en bloed, maar ‘tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de 
duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.’ 
(Efeziërs 6:12, HSV). Hoewel vanuit een menselijk perspectief, kan deze strijd een ongelijk 
conflict zijn, waarin het erop lijkt dat de kansen vaak tegen ons zijn gekeerd, hebben we niets te 
vrezen. Jezus vecht deze strijd voor ons en naast ons en geeft ons de zekerheid van de 
overwinning.

Deel II: Commentaar

Laten we de thema’s van deze les, zoals hierboven geschetst, grondiger bekijken: 

1. Een onzichtbare oorlog. Daniël 10 introduceert het laatste visioen van het boek, dat de 
hoofdstukken 10–12 bevat. Het is 536 B.C., het derde jaar van Cyrus, koning van Perzië. 
Ongeveer 50.000 Joden zijn naar hun vaderland teruggekeerd (Ezra 2) en als zij het plan opvatten
om de tempel te herbouwen ontstaat er onoverkomelijke tegenstand. Als de Samaritanen 
deelname aan het herbouwproject wordt geweigerd, worden zij bittere vijanden van de Joden. Ze 
schrijven brieven aan Cyrus, die de Joden als een opstandig volk afschilderen en halen zo de 
koning over om het bouwwerk een halt toe te roepen (Ezra 4:6–16, 23, 24). Geïnformeerd over de
situatie van zijn mede-Joden, neemt Daniël opnieuw zijn toevlucht tot vasten en gebed. 
Eenentwintig dagen lang bidt en vast hij ten behoeve van de repatrianten. God reageert met het 
visioen van een ‘grote oorlog’ waarin het gordijn wordt opgetrokken, dat de ongeziene 
werkelijkheden van de geziene sluiert. De profeet wordt toegestaan een glimp op te vangen van 
de hemelse oorlog die achter de aardse veldslagen doorgaat.

Naarmate het visioen zich ontvouwt, verneemt Daniël spoedig dat de tegenstand tegen de 
herbouw van de tempel niet beperkt is tot de eigenaardigheden van menselijke heersers. 
Inderdaad getuigden de politieke gebeurtenissen waarbij de Joden, de Samaritanen en de Perzen 
betrokken waren, van een onzichtbare oorlog tussen de engelen van God en goddeloze machten. 
Deze nauwe relatie tussen wat in de hemel en op aarde gebeurt, is een van de onderscheidende 
kenmerken van apocalytische profetie. De engel onthult dus aan Daniël dat er een strijd is 
geweest tussen Michaël en de vorst van Perzië, een strijd die zal aanhouden met Griekenland en, 
bij implicatie, zich zal voortzetten te midden van de militaire conflicten tussen de koningen van 
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het Noorden en het Zuiden (Daniël 11). 
Laten we, terwijl we met deze studie verdergaan, nadenken over enige elementen die deze 

oorlog met zich meebrengt. Een van de hemelse wezens, hoogstwaarschijnlijk Gabriël, vertelt de 
profeet Daniël dat de vorst van Perzië hem 21 dagen lang weerstond, totdat Michaël kwam om 
hem te helpen (Daniël 10:13). Op dit punt aangekomen moeten we besluiten of de vorst van 
Perzië, die zich tegen een engel van God durfde te verzetten, een menselijke heerser of een 
geestelijke macht was. Sommige geleerden beweren dat de vorst van Perzië Cambyses was, de 
zoon van Cyrus, die de koning van Babel was en co-regent met zijn vader gedurende deze tijd. 
Van Cambyses, van wie bekend is dat hij vijandig tegenover vreemde religies stond, is 
aangenomen dat hij de heerser was die de herbouw van tempel een halt toeriep. Het is echter 
moeilijk zich een menselijke koning voor te stellen, die een engel van God bestreed, zodat 
Michaël tussenbeide moest komen. Een sterker argument voor een bovennatuurlijke vorst ligt in 
het vergelijkbare gebruik van het woord voor de ‘vorst’ (sar) van Perzië en Michaël, de ‘vorst’ 
(sar) die Gods volk vertegenwoordigt. Vanwege dit contrast en deze tegenstand moet de vorst van
Perzië dus een kwaadwillend wezen zijn geweest, dat in strijd met Michaël, de hemelse vorst, 
was.

Daarom is de hier beschreven ‘grote oorlog’ een oorlog tussen Satan, de vorst van de 
duisternis—die de belangen van de aardse vijanden van Gods volk vertegenwoordigt—en 
Christus, de grote vorst die het volk van God vertegenwoordigt. Deze oorlog is de kern van de 
grote strijd tussen good en kwaad, dat zichtbaar wordt in de politieke, sociale en godsdienstige 
kwaden die de wereld overkomen. Als echter de demonische machten hun tegenstand tegen Gods 
engelen vergroten en aardse machten bewegen om Gods volk aan te vallen, komt Michaël, de 
‘grote vorst’, tussenbeide om Gods volk te beschermen en te redden (Daniël 12:1). Tot hem keren
we ons nu.

2. Een zegevierende vorst. Als Michaël in de Bijbel verschijnt, is het altijd in contexten van 
conflict. In Daniël 10 vecht hij tegen de kwaadwillige vorst van Perzië; in Daniël 12 staat hij op 
om Gods volk te bevrijden in de afsluitende tonelen van de grote strijd; in Judas (rede)twist hij 
met de duivel om het lichaam van Mozes; en in Openbaring 12 vecht Michaël met de draak. Het 
lijkt er dus duidelijk op dat Michaël de hemelse strijder is die de machten van het goede 
vertegenwoordigt tegenover de machten van het kwaad.

Om een betere beoordeling van Michaëls aard en identiteit te krijgen, zou men in gedachten 
moeten houden dat een van de opvallendste afschilderingen van God in de Bijbel die van een 
strijder is. Hij wordt genoemd ‘de HEER, heldhaftig (andere vertalingen: ‘geweldig’) in de strijd’
(Psalmen 24:8) en de ‘Strijder’ (Exodus 15:3, HSV). Veel psalmen vieren de Heer als een 
zegevierende strijder (Psalmen 68). Zo strijdt God tegen de vijanden van zijn volk, zoals de 
Egyptenaren, de Kanaänieten, de Assyriërs en de Babyloniërs. Hij kan zelfs worden gezien als 
strijdend tegen zijn eigen volk door hen in vijandelijke handen over te leveren als zij zijn verbond
breken. Het beeld van God als een strijder brengt echter ook eschatologische hoop, omdat in de 
toekomst God de strijd zal aanbinden tegen de volken die zijn volk hebben onderdrukt
(Zacharia 14:3).

Het is leerzaam op te merken dat in contexten waarin God als een strijder wordt geschilderd, 
een of andere vorm van de uitroep ‘Wie is als God?’ voorkomt (Exodus 15:11; Jeremia 50:44; 
Psalmen 35:10; Psalmen 71:19; Psalmen 77:14; Psalmen 89:7, 9; Micha 7:18). Het is dus geen 
toeval dat Michaël ‘Wie is als God?’ betekent. De betekenis van zijn naam geeft nauwe 
identificatie met God in, wat samenhangt met de functie van Michaël als een goddelijke strijder. 
Als zodanig lijkt hij zodanig op God dat geen ander hemels wezen of geschapen engel ooit zou 
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kunnen. Om deze reden moet Michaël in Daniël worden geïdentificeerd met Christus voordat hij 
vleesgeworden was, de eeuwige Zoon van God. 

Het is belangrijk dat Johannes de Doper Jezus op het eerste gezicht heeft aangenomen als een 
strijder met een schiftende wan in zijn hand, die het kaf zal verbranden in onblusbaar vuur 
(Matteüs 3:12). Later dacht Johannes dat hij zich had vergist, omdat Jezus demonen uitdreef en 
de zieken genas, in plaats van oorlog te voeren tegen de vijanden van zijn volk. Johannes kreeg 
echter van zijn discipelen de belofte die zijn eerste indruk bevestigde. Jezus was inderdaad de 
goddelijke strijder die tegen de geestelijke machten van het kwaad streed. Later vond Jezus’ 
hevigste strijd plaats aan het kruis, waar hij de grootste overwinning over het kwaad behaalde, 
niet door te doden maar door te sterven. Aan het kruis ‘heeft [hij] de overheden en machten 
ontwapend’ en over hen gezegevierd (vgl. Kolossenzen 2:15, NBG). Na zijn opstanding is Jezus 
opgevaren naar de hemel als een zegevierende strijder, waarbij hij de buit van de oorlog in een 
kosmische parade toonde (Efeziërs 4:7, 8; Psalmen 68; Psalmen 24).

We hebben de heilige plicht om naast onze opperbevelhebber met de strijd door te gaan. Op 
dezelfde wijze als Jezus moeten we, niet door te doden maar door te sterven, deze geestelijke 
strijd voeren. Onze wapens zijn niet wapens en bommen, maar geloof en het Woord van God 
(Efeziërs 6:10–18). We strijden niet alleen tegen uitwendige machten, maar tegen de zonde die 
zich in ons hart bevindt. ‘Maar in al deze dingen zijn meer dan overwinnaars door Hem, die ons 
heeft liefgehad’ (Romeinen 8:37, NBG). Laten we doorgaan met strijden tot de dag waarop 
Michaël zal komen en het kwaad in al zijn manifestaties zal vernietigen.

Deel III: Toepassing voor het leven

Stelt u zich dit toneel voor: als u een fotogalerij bezoekt ziet u een merkwaardige afbeelding 
van een man van middelbare leeftijd. Zijn gezicht is verwrongen. Zijn lippen zijn 
samengetrokken. Zijn vuisten zijn gebald. Zijn gezicht is vol rimpels, niet vanwege leeftijd, maar 
vanwege woede. Als u naar die foto kijkt, raakt u er absoluut van overtuigd dat, wie hiermee ook 
wordt afgebeeld, het iemand is waarmee u nooit zou kunnen wensen bevriend te zijn. U bent 
alleen maar blij, omdat die man niet meer is dan een levenloze beelding die wordt tentoongesteld.

Dan benadert u een gids, stelt de identiteit van die persoon vast en legt de context van de 
afbeelding uit. Feitelijk laat de afbeelding een close-up van een advocaat zien. Hij zat in een 
rechtszitting en verdedigde een oude weduwe. De vrouw stond op het punt haar enige stuk land 
aan een groot bedrijf te verliezen. Door middel van juridische kunstgrepen probeerden de juristen
van dat bedrijf haar land over te nemen. En de afbeelding was juist op het moment genomen dat 
de advocaat verbale en non-verbale argumenten gebruikte om de rechter te overtuigen om ten 
gunste van die vrouw te beslissen.

1. Hoe verandert de informatie over de context uw opvatting over de man op de foto? Zou u zich 
op uw gemak voelen als u hem als vriend had? Praat hierover.

2. Op wat voor manieren helpt de informatie over de grote strijd tussen goed en kwaad u om het 
beeld van de strijder, dat God in de Schriften toont, beter te waarderen?

3. Als de Heer geen ‘strijder God’ was, zouden we dan zekerheid kunnen hebben dat het kwaad 
voor eeuwig zal worden uitgeroeid?

4. Wat voor verschil maakt het om Jezus Christus als de strijder te hebben, die ten behoeve van u 
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tegen de legers van Satan strijdt?
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Les 12
14-20 maart

Deel I: Overzicht

Kerntekst: Daniël 11:35

Focus van de studie: Daniël 11; Daniël 8:3–8, 20–22; Jesaja 46:9, 10; Daniël 8:9, 23–25; 
Matteüs 27:33–50.

Inleiding: Daniël 11 is ongetwijfeld het moeilijkste hoofdstuk van het boek. De globale 
contouren van de profetie komen echter duidelijk uit. Gods volk zal worden vervolgd en 
aangevallen, maar uiteindelijk wint God. In deze studie wordt aandacht geschonken aan de grote 
oorlog tussen de machten van het Noorden en Zuiden en het beeld van de laatste gebeurtenissen 
waarmee het hoofdstuk wordt afgesloten.

Toepassing voor het leven: Achter de vele veldslagen tussen de heersers van het Noorden en 
Zuiden bevindt zich slechts één grote oorlog. Het is de grote strijd tussen God en Satan, die ook 
op aarde politieke en sociale repercussies (weerslagen) heeft. De oorlog gaat niet voornamelijk 
om territoriale veroveringen of materiële prestaties. Het is een strijd van kosmische proporties om
het hart en de gedachten van mensen. In deze strijd is neutraliteit onmogelijk; we moeten een 
kant kiezen.

Deel II: Commentaar

Laten we de thema's van de les, zoals hierboven geschetst, grondiger bekijken: 

1. De grote oorlog. De oorlog tussen het Noorden en Zuiden roept de veldslagen op tussen 
machten die streven naar zeggenschap over het beloofde land. Gelegen tussen de samenvloeiing 
van de grote rijken in die tijd, was het land Israël vaak verstrikt in de internationale conflicten 
van die tijd. De noordelijke machten (Assyriërs, Babyloniërs, Seleuciden) vochten tegen de 
zuidelijke machten (Egyptenaren, Ptolemeeën) om de strategische zeggenschap over Palestina. 
Kennelijk brengt een oorlog om de zeggenschap over het heilige land lijden voor Gods volk mee. 
Zoals Gabriël duidelijk maakt was de profetie bedoeld om Daniël ‘inzicht te laten krijgen in wat 
uw volk in later tijd (Letterlijk: ‘aan het einde van de dagen’) zal overkomen,’ (HSV) ‘want het 
gezicht is nog voor vele dagen’ (SV) (Daniël 10:14). De lange rij koninkrijken en de oorlogen die 
zij voerden zijn dus relevant, aangezien deze Gods volk enorm lijden doen ondergaan. Naarmate 
de profetische gebeurtenissen zich ontvouwen, bereiken de oorlogen tussen het Noorden en 
Zuiden hun hoogtepunt in een aanval tegen het volk van God op de berg Sion. Feitelijk is deze 
laatste strijd, samen met Gods reddende tussenkomst ten behoeve van zijn volk, het hoogtepunt 
van de boodschap van Daniël.  

Als we de historicistische benadering bij de uitleg van dit hoofdstuk toepassen, moeten we ook
begrijpen dat, aangezien de profetische tijdbalk voortgaat via Golgotha, de profetische symbolen 
en de gebeurtenissen die zij voorstellen, moeten worden uitgelegd volgens de voorwaarden van 
het Nieuwe Verbond. In Christus wordt het verbond met Israël aangeboden aan de heidenen en 
wordt het beloofde land uitgebreid om de gehele wereld te omvatten. We moeten factoriseren 
(uitbreiden) in zulke nieuwe werkelijkheden die de Messias teweeeg heeft gebracht, terwijl we de
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profetische gebeurtenissen, geschilderd in Daniël 11, uitleggen.
Zo hebben de meeste historicistische uitleggers de koning van het Noorden eerst opgevat als 

een verwijzing naar de macht van de Seleuciden, die zich in Syrië bevond en de koning van het 
Zuiden als een voorstelling van de Ptolemeeën die over Egypte heersten. Nadien wordt de rol van
de koning van het Noorden overgenomen door het heidense Rome en later door het pauselijke 
Rome. In dezelfde geest begint later op de profetische tijdbalk het Zuiden het atheïsme voor te 
stellen, dat krachtig werd gepropageerd door de machten die de Franse Revolutie ontketenden en 
dat tot de dag van vandaag voortduurt.

De exacte punten in Daniël 11 waar een overgang van macht plaatsvindt, blijven een zaak van 
discussie. Daarom zouden we ons moeten focussen op die kwesties die vast staan en duidelijk 
zijn, omdat zij parallel lopen met de andere profetische overzichten in Daniël. De volgende tabel 
laat de correlaties (samenhangen) zien tussen hoofdstuk 11 en de andere profetieën in Daniël, 
vooral hoofdstuk 8.
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Macht Daniël 2 Daniël 7 Daniël 8–9 Daniël 11

Babel Goud Leeuw

Perzië Zilver Beer Ram Perzië 
(Daniël 11:3)

Griekenland Brons/Koper Panter / 
Luipaard

Geitenbok Griekenland 
(Daniël 11:2–4)

Heidens Rome IJzer Angstaan-
jagend Dier

Kleine horen
Dood van de 
Messias (nagid, 
Daniël 9:25, 26)

Koning van het
Noorden
Dood van de 
Messias (nagid, 
Daniël 11:22)

Pauselijk Rome IJzer Kleine horen

Hemels Oordeel
(Oude van 
Dagen/
Mensenzoon, 
Daniël 7: 9–14)

Kleine horen

Het dagelijks 
offer wordt 
weggenomen 
(tamid, Daniël 
8:13)

Het hemelse 
heiligdom in 
ere/rechten 
hersteld 
(gerecht-
vaardigd)/‘Tijd 
van het einde’ 
(‘et qets,
Daniël 8:17)

Koning van het
Noorden

Het dagelijks 
offer wordt 
weggenomen
(tamid, Daniël 
11:31)

Tijd van het 
einde (‘et qets, 
Daniël 11:40)

Koninkrijk van
God

Steen Koninkrijk 
gegeven aan de 
heiligen van de 
Allerhoogste 
(Daniël 7:27)

Ondergang van 
de
kleine horen 
(Daniël 8:25)

Koning van het
Noorden 
verslagen bij de
berg van het 
heilig Sieraad
(Daniël 11:45)

2. De laatste gebeurtenissen. Het laatste gedeelte (Daniël 11:40–45) laat zien dat de lange 
oorlog tussen de koning van het Noorden en de koning van het Zuiden in de tijd van het einde 
haar climax bereikt. Dan overwint de koning van het Noorden de koning van het Zuiden en 
begint hij de laatste aanval op de berg Sion. Omdat de meeste gebeurtenissen die hierin staan 
beschreven in de toekomst liggen, blijft de uitleg ervan voorlopig; we zouden dus dogmatisme 
moeten vermijden. Niettemin is het mogelijk om de grove contouren van de profetie te schetsen 
door twee basisprincipes van uitleg toe te passen. Ten eerste: we moeten begrijpen dat de 
gebeurtenissen die in de profetie worden voorzegd, worden geschilderd met taal en beeldspraak 
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die zijn ontleend aan de realiteit van het oudtestamentische Israël en de instellingen hiervan. Ten 
tweede: zulke beeldspraak en taal moeten worden uitgelegd als symbolen van de universele 
ecclesiologische (op de kerkleer betrekking hebbend) werkelijkheden die door Christus tot stand 
zijn gebracht.

Volgens de bovengenoemde principes staat de koning van het Zuiden voor Egypte, zoals de 
profetie steeds op een samenhangende manier te kennen geeft. De koning van het Noorden moet, 
op zijn beurt, met Babel worden geïdentificeerd, dat in het Oude Testament als de macht uit het 
Noorden opdaagt (Jeremia 1:14; Jeremia 4:5–7; Jeremia 6:1; Jeremia 10:22; Jeremia 13:20; 
Jeremia 16:15; Jeremia 20:4; Jeremia 23:8; Jeremia 25:9, 12). Gesticht door Nimrod, werd Babel 
een centrum van heidense godsdienst en de aartsvijand van Jeruzalem. In apocalytische 
symboliek ging Babel zowel het heidense als pauselijke Rome symboliseren. Op dit punt van de 
profetische tijdbalk aangekomen, dat wil zeggen de tijd van het einde, symboliseert Babel/de 
koning van het Noorden aldus het pausdom en de machten die het steunen. Egypte, op zijn beurt, 
stelt de machten voor die tegenstand bieden tegen, maar uiteindelijk worden overweldigd door 
het pausdom. Aldus stelt Egypte, onder andere mogelijkheden—zoals het vroegere Ottomaanse 
rijk—, hoogstwaarschijnlijk het atheïsme en secularisme voor.

Als de koning van het Noorden het ‘Sieraadland’ binnenvalt, wordt ons verteld dat ‘Edom, 
Moab en de voornaamsten (SV: ‘eerstelingen’) van de zonen van Ammon’ (Daniël 11:41, HSV) 
aan zijn overweldigende macht ontkomen. Omdat deze drie volken lange tijd zijn opgehouden te 
bestaan, moeten zij worden uitgelegd als symbolen van bredere eschatologische entiteiten. Om  
de symboliek beter te begrijpen, die op die volken volken betrekking heeft, zouden we moeten 
opmerken dat het ‘Sieraadland’ geen geografische entiteit in het Midden-Oosten is, maar een 
symbool van Gods overblijvende volk. In dezelfde geest zijn ‘Edom, Moab en Ammon’ geen 
etnische entiteiten, maar zij stellen degenen voor, die de verleiding van Babylon zullen weerstaan
en van verschillende geloofsovertuigingen en filosofische tradities komen om zich in de laatste 
dagen bij het overblijfsel te voegen.

De laatste strijd in de lange oorlog zal plaatsvinden als de koning van het Noorden ‘de tenten 
van zijn paleis tussen de zeeën [zal] opzetten, bij de berg van het heilig Sieraad’ (Daniël 11:45, 
HSV). Dit scenario doet denken aan de vreemde koningen die, komend uit het noorden, 
Jeruzalem aanvielen. Sanherib bijvoorbeeld zette zijn militaire tenten op bij Lachis dat zich 
tussen de Middellandse Zee en Jeruzalem bevond. Deze beelden symboliseren de laatste 
confrontatie tussen de machten van het geestelijke Babylon (het pausdom en zijn bondgenoten) 
tegen Gods volk. De ‘berg van het heilig Sieraad’ stelt Gods volk voor onder de Heerschappij van
Christus. Met taal die de ervaring van het oude Israël en Juda oproept, schildert de profetie dus de
aanval van het Babylon van de eindtijd tegen Gods volk. De vijand zal het echter niet halen; hij 
zal ‘tot zijn einde komen, en geen helper hebben’ (Daniël 11:45, HSV).

Deel III: Toepassing voor het leven
‘In de verslagen van de menselijke geschiedenis lijkt het alsof de groei van de volken, de 

opkomst en ondergang van wereldrijken, afhankelijk is van de wil en macht van de mens; het 
vormen van de gebeurtenissen schijnt tot op zekere hoogte bepaald te worden door zijn macht, 
eerzucht of grillen. Maar in Gods Woord wordt het gordijn opzij geschoven en zien we boven, 
achter de door al het spel en tegenspel van menselijke belangen, macht en hartstochten de 
werktuigen van Hem, die vol barmhartigheid is, en die in stilte de raadsbesluiten van zijn wil 
volbrengt.’—Ellen G. White, Profeten en Koningen (Veritas, 1979), blz. 302.
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1. Daniël 11 toont Gods gedetailleerde kennis van de toekomstige geschiedenis. Op wat voor 
manieren kan Gods voorkennis uw persoonlijke geloof versterken?

2. Daniël 11 (vooral Daniël 11:40–45) is het onderwerp van sommige speculatieve 
interpretaties. Hoe kan het begrip van recapitulatie in apocalytische profetie (zie les 1) ons helpen
binnen de juiste interpretatieve grenzen te blijven om dit hoofdstuk te begrijpen?

3. Nu we hebben geleerd over de grote strijd zoals weergegeven in de profetieën van Daniël, 
wat zouden we met zulke kennis moeten doen (Daniël 11:33)? 



  Les 13

Les 13
21-27 maart

Deel I: Overzicht

Kerntekst: Daniël 12:3

Focus van de studie: Daniël 12; Romeinen 8:34; Lucas 10:20; Romeinen 8:18;
Hebreeën 2:14, 15; Johannes 14:29; Openbaring 11:3.

Inleiding: Drie onderwerpen in de les van deze week verdienen speciale aandacht, omdat 
Zevende-dags Adventisten er op deze gebieden verschillende opvattingen op nahouden: De rol en
aard van Michaël, het specifieke karakter van de opstanding en de tijdsprofetieën in Daniël 12.  

Toepassing voor het leven: Aangezien de God van Daniël onze God is en wij Gods volk zijn, 
zijn de beloften aan Daniël óók onze beloften. Michaël, namelijk: Jezus Christus, is onze 
vertegenwoordiger in het hemelse heiligdom. Hij is de levende God die de geschiedenis bestuurt 
en over ons waakt. We kunnen dus in het heden leven en in de toekomst kijken, met vreugde en 
vertrouwen. 

Deel II: Commentaar

Laten we de hierboven geschetste drie thema’s nader onderzoeken:

1. Identiteit van Michaël. Onder alle karakters die in het boek Daniël worden geschilderd, 
verdient er één speciale aandacht. Dat personage komt eerst tevoorschijn om de drie Hebreeërss 
in de brandende vurige oven te beschermen. Er wordt hem geen naam gegeven, maar 
Nebukadnessar, zelfs al is dit vanuit een heidens perspectief, erkende onmiddellijk dat zo’n 
wezen een ‘godenzoon’ (Daniël 3:25; KJV: ‘the Son of God’) moest zijn. Daarna, in het visioen 
van het hemelse oordeel, zien we wat hetzelfde personage blijkt te zijn, die als de Mensenzoon 
verschijnt (Daniël 7:13). Hij voert zijn taken uit als vertegenwoordiger van de heiligen. ‘Hem 
werd gegeven heerschappij, en eer, en het Koninkrijk’ (Daniël 7:14, SV). Vervolgens komt hij 
tevoorschijn als de ‘vorst van het leger’ (Daniël 8:11, NBG: ‘vorst van het heer’), wiens 
priesterlijke dienstwerk de kleine horen zich toeëigende. Ten slotte: dit personage komt 
tevoorschijn als ‘Michaël’ (Daniël 10:13). Hij wordt ‘je vorst’ genoemd (Daniël 10:21; andere 
vertalingen: ‘uw vorst’) en ‘de grote vorst’ (Daniël 12:1). Hij is zowel een priesterlijk als militair/
koninklijk personage.

In zijn militaire rol voert deze koninklijke strijder veldslagen tegen de machten van het kwaad,
gesymboliseerd door de kleine horen, de koning van het Noorden en de vorst van Perzië. De 
kleine horen had bijvoorbeeld de bedoeling om, door middel van toeëigening, zo groot (gdl) te 
worden dat hij tot de ‘vorst van het leger’ zou reiken (Daniël 8:11) en Gods volk aan zou vallen; 
Michaël de grote (gdl) vorst—groot, omdat hij er recht op heeft—staat op om het volk te 
verdedigen. Door de polaire tegenstelling tussen Michaël en de anti-God machten wordt Michaël 
als een vertegenwoordiger en uitdrukking van God zelf neergezet. 

Merk op dat de aanduiding van Michaël als ‘een van de voornaamste vorsten’ (Daniël 10:13) 
de bovenstaande overwegingen niet tegenspreekt. Hoogstwaarschijnlijk wijst deze uitdrukking op
het zogenoemde meervoud van volheid, zoals wanneer God zichzelf in de tweede-persoon 
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meervoud aanspreekt—’Laten wij’ (Genesis 1:26, Genesis 11:7; andere vertalingen: Laten 
Wij/Laat Ons’), ‘één van Ons’ (Genesis 3:22, HSV), ‘namens ons’ (Jesaja 6:8; andere vertalingen:
‘voor Ons’)—dat duidt op een pluraliteit (meervoudigheid) van ‘personen’ binnen de Godheid. 
Michaël is inderdaad een van de voornaamste vorsten, omdat hij, als de eeuwige Zoon, een 
onderscheiden Persoon binnen de Godheid is en één met de Vader.

Deze karakterisering wordt verder benadrukt in het Nieuwe Testament. Michaël leidde het 
hemelse leger, dat de draak en zijn engelen uit de hemel verdreef (Openbaring 12:7–9). Michaël, 
ook ‘aartsengel’ genoemd, (rede)twistte met de duivel over het lichaam van Mozes (Judas 9). 
Interessant genoeg zal de ‘aartsengel’ de opstanding van de heiligen bij de komst van Jezus 
teweegbrengen (1 Tessalonicenzen 4:16). Het wekt geen verbazing dat Christus de opstanding 
met de stem van de Mensenzoon in verband bracht (Johannes 5:28, 29). De onvermijdelijke 
conclusie is dus dat Michaël Jezus is.

2. Rijkweidte van de opstanding. De eerste verwijzing naar de opstanding in Daniël 12:2 maakt 
bekend dat zowel de rechtvaardigen als de goddelozen op hetzelfde moment uit de dood zullen 
opstaan. Deze opstanding vindt plaats binnen het raamwerk van de eindtijd, als Michaël opstaat 
om zijn volk te redden (Daniël 12:1). Daarom moet dit ontwaken een speciale opstanding zijn, 
omdat, zoals elders onderwezen in de Schrift, de algehele opstanding van de rechtvaardigen zal 
plaatsvinden bij de Wederkomst van Jezus en die van de goddelozen zal gebeuren aan het einde 
van het millennium. De Schrift geeft echter een aanwijzing voor een speciale opstanding van 
degenen die Jezus hebben gekruisigd (Daniël 12:2; Matteüs 26:63, 64; Openbaring 1:7) en 
degenen die zijn gestorven in het geloof in de boodschappen van de drie engelen
(Openbaring 14:13). Zoals The Seventh-day Adventist Bible Commentary mooi samenvat: ‘Een 
speciale opstanding gaat aan Christus’ Wederkomst vooraf. ‘Allen die zijn gestorven in het geloof
in de boodschap van de derde engel’ zullen op dat moment herrijzen. Daarbij zullen degenen die 
de kruisiging van Christus met spot hebben aanschouwd en degenen die het volk van God zeer fel
hebben bestreden, uit hun graf tevoorschijn worden gebracht om de vervulling van de goddelijke 
belofte en de triomf van de waarheid te zien (zie ‘De Grote Strijd’ (Veritas, 1975), blz. 588; 
Openbaring 1:7).’—Volume 4, blz. 878. 

Een tweede verwijzing naar de opstanding komt voor in Daniël 12:13, die, in tegenstelling tot 
de vorige, plaatsvindt aan het ‘einde van de dagen’. Deze gebeurtenis is de algehele opstanding 
van de rechtvaardigen, die elders in de Schrift wordt vermeld. Daniël ontving de belofte dat hij 
aan het ‘einde van de dagen’ zal herrijzen om zijn erfenis te ontvangen. De term ‘erfenis’ (goral) 
roept de toebedeelde erfenis (goral) op, die aan elke stam werd gegeven, nadat Gods volk het 
beloofde land was binnengegaan. Deze term roept de Exodus op en de verbondsbelofte dat God 
land aan het volk zou geven. Daniël ontving dezelfde belofte. Uiteindelijk zal hij zijn ‘aandeel’ 
ontvangen in de nieuwe schepping, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Opstanding is niet de 
overgang van een stoffelijke naar een onstoffelijke toestand. Het is inderdaad een overgang van 
een zondige en gedegradeerde toestand naar een staat van volmaaktheid. We zullen het leven in 
zijn volheid genieten in de concrete realiteit van de nieuwe hemelen en nieuwe aarde die God tot 
bestaan zal roepen (Jesaja 65:17, Openbaring 21:1–5).

3. Tijdsprofetieën. Terwijl we de profetische tijdbalken onderzoeken, die in Daniël 12 staan 
vermeld, zouden we in gedachten moeten houden dat dit hoofdstuk een afsluiting en epiloog van 
het gehele boek is. Er komen drie specifieke tijdsprofetieën voor in Daniël 12. De eerste 
voorspelde dat het ‘Een tijd, tijden en een halve tijd’ (NBG) moet duren totdat ‘de macht
[yad, hand] van het heilige volk volledig is verbrijzeld’ (HSV: ‘stuk geslagen’)’
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(vgl. Daniël 12:7). Deze profetie verwijst naar de tijd waarin de heiligen in de ‘hand’ (yad) waren
van de entiteit die wordt gesymboliseerd door de kleine horen (Daniël 7:25), volgens Daniël 7. 
Deze 3 1/2-tijdsperiode duurt vanaf A.D. 538, met de oprichting van het pausdom, tot 1798, toen 
de Franse keizer Napoleon een einde maakte aan de seculiere heerschappij van het pausdom en 
zo de ‘macht’ (yad) ‘verbrijzelde’, die Gods volk onderdrukte.

De tweede profetische tijd die hier wordt vermeldt, is de ‘1290 dagen’. Deze tijdsprofetie zou 
moeten beginnen met het wegnemen van het ‘dagelijks offer’ (tamid) en het oprichten van de 
‘verwoestende gruwel’ (Daniël 12:11, SV). Deze gebeurtenissen staan in verband met het werk 
van de kleine horen, die het dagelijks offer heeft weggenomen en de verwoestende gruwel heeft 
opgericht (Daniël 8:9–12). Daarom moet deze profetische periode gedeeltelijk samenvallen met 
de ‘3 1/2 tijden’ die hierboven staan vermeld. Deze strekt zich hoogstwaarschijnlijk uit tot 1798 
en reikt in dat geval terug tot A.D. 508. De voornaamste gebeurtenis die rond deze datum 
plaatsvond, is de bekering van de Franse koning Clovis tot het katholieke geloof. Deze 
belangrijke gebeurtenis—vergelijkbaar met de bekering van Constantijn tot het christendom—
baande de weg voor de consolidatie (versteviging) van de pauselijke macht. Het is interessant dat 
zowel het begin als het einde van deze profetische periode worden gemarkeerd door de daad van 
een Franse leider. 

Ten slotte: de profetische periode van ‘1335 dagen’ (Daniël 12:12) komt met een zegen voor 
degenen die aan het einde daarvan zullen leven (zie ook Openbaring 14:13). Er wordt geen begin-
of sluitingstijd gegeven. Het lijkt er echter op dat deze tijdsperiode een voortzetting van de 
voorafgaande periode van ‘1290 dagen’ is. Vanaf de bekering van Clovis rond 508 reiken de 1335
dagen dus tot 1843/1844, toen de boodschap van de eerste engel werd gepredikt en de 2300 
avonden en ochtenden tot een eind kwamen.

Deel III: Toepassing voor het leven

‘Een groep studenten aan de universiteit was gefrustreerd door hun worsteling om het boek 
Daniël te begrijpen. Zij gingen dus naar het gymlokaal om basketbal te spelen. Na hun spel zagen
ze dat de oude huismeester in de hoek zal te lezen. ‘Wat lees je, Joe?’, vroegen ze. ‘Het boek 
Daniël,’ antwoordde hij. ‘Oh, dat kun je niet begrijpen.’ ‘Ja, dat kan ik wel,’ antwoordde Joe. 
‘Het is echt eenvoudig. God wint.’’—Bewerkt uit Bob Fyall, Daniël: A Tale of Two Cities
(Great Britain: Christian Focus Publications, 1998), blz. 151.

1. Hoe biedt u het hoofd aan het feit dat u misschien niet alles begrijpt wat u in het boek Daniël 
leest? Wat voor onderdelen van het boek Daniël vindt u nog steeds verwarrend en geheimzinnig?
Wat is de hoofdboodschap van Daniël die u duidelijk begrijpt?

2. Wat voor verschil maakt het voor uw leven om te weten dat Michaël de Zoon van God is? Wat 
zou er veranderen als Michaël slechts een geschapen wezen was? 

3. Hoe brengt u de tijdsprofetieën in Daniël in verband met Gods handelen in de menselijke 
geschiedenis en in uw leven? Wat openbaart de informatie over de profetische tijdsperioden over 
Gods betrokkenheid in de menselijke geschiedenis en in uw persoonlijke leven?

4. Wat als u in uw leven nooit de laatste gebeurtenissen zult ervaren, die de aarde vóór de komst 
van Jezus spoedig zullen overkomen? Wat als u niet door de schudding heen komt? Is uw 
ervaring tweederangs? Als de Heer tegen u zegt: ‘… want u zult rusten, en u zult opstaan in uw 
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bestemming, aan het einde van de dagen’ (Daniël 12:13, HSV), gaat dat niet over alles wat u 
werkelijk nodig heeft? Geef redenen voor uw antwoorden.


