
God oordeelt

aan het einde van de tijden

(het boek Daniël)

Voorburg

21 Januari 2017



Inhoudsopgave

1. de plaats van Hoofdstuk 4 & 5 in het boek

2. manieren waarop God sprak en spreekt

3. de droomboom van Nebukadnezar

4. de val en de bekering van Nebukadnezar

5. het godsbesef van Nebukadnezar & Belsazar

6. Het feest van koning Belsazar

7. Gods oordeel over koning Belsazar

8. de erkenning van de wijsheid van Daniel

9. Enkele onderwerpen voor de bespreking



Hebreeuws A''. Hfst 08

Profetieën over Koninkrijken

(De geslachte dieren)

B''. Hfst 9a

Verzoekingen van 

Gods volk

(Gebed om vergeving)

C''. Hfst 9 vers 25

Profetie van de Koning

(bevel tot herbouw van 

Jeruzalem)

D. Hfst 9 vers 26

De Messias sterft alleen

C'''. Hfst 9 vers 27

Profetie van de Koning

(bevel tot verwoesting van 

Jeruzalem)

B'''. Hfst 10

Verzoekingen van 

Gods volk

(Verdriet over de 

tempel)

A'''Hfst 11 - 12a

Profetieën over Koninkrijken

(Koning uit Noorden en Zuiden)

Hfst 12b

Profetische Epiloog

Hst 01

Historische Proloog

A. Hfst 02

Profetieën over Koninkrijken

(het beeld van een Koning)

B. Hfst 03

Verzoekingen van Gods volk

(het beeld  & de vurige oven)

C. Hfst 04

Profetie over de Koning

(een afgehouwen boom)

C'. Hfst 05

Profetie over de Koning

(een schrift op de wand)

B'.  Hfst 06

Verzoekingen van Gods volk

(de koning & de Leeuwenkuil)

Aramees

A'. Hfst 07

Profetieën over Koninkrijken

(De wilde dieren)

1a. De plaats van Hoofdstuk 4 & 5 in het boek



1b. De plaats van Hoofdstuk 4 & 5 in het boek

Dn 1 Inleiding- de koning en het gelovig overblijfsel Dn 1

Dn 2 Droom van een beeld Visioenen van vier 

dieren

Dn 7

Dn 3 Aanbidding beeld Bidden tot de koning Dn 6

Dn 4 Hoogmoed, val en herstel 

van Koning Nebukadnezar

Hoogmoed en val van 

Koning Belsazar

Dn 5

Ik prijs, roem en verheerlijk de Hemelkoning
Dn 8 Visioen in Susan Visioen aan Tigris Dn 10-12

Dn 9 Gebed Daniël – visioen van de zeventig weken Dn 9



2. Manieren waarop God sprak en spreekt

"God spreekt op een of twee wijzen, maar men let daar niet op " Droom
Jb 33:14-22

Ziekte

1. - God spreekt in zijn schepping (de hemelen verkondigen Gods eer) Psalm 19 Rom 10:17,18

2. - God spreekt rechtstreeks tot de mens (Adam, Mozes, Samuel) Adam Gen 3:9

Samuel 1Sam3:11

3. - God spreekt door omstandigheden vuur Deut 4, Heb 12

stilte 1Kon 19:12,13

4. - God spreekt in dromen (οναρ)    (חלום) Laban Gen 31:24

Jozef Mat 2:13, 22

5. - God spreekt door gezichten en visioenen (οραμα)     (חזון) Daniel Dn 2, 4, 7

Paulus Hnd 16:9

6. - God spreekt door het geschreven woord (de wet des HEREN is volmaakt) 10 woorden Ex31:18

Mene, Tekel Dan 5:5

7. - God spreekt door andere mensen (profeten) Mozes Ex 5, Dt 6

Daniel Dan 2, 4, 5, 6

8. - In de laatste dagen heeft God gesproken in (de) Zoon HJC Heb 1:1

- de Heilige Geest, zal u heel de waarheid wijzen HG Joh 16:13



3. De droomboom van Nebukadnezar

• een boom die reikte tot aan de hemel

• de boom die voedsel bood aan allen

• in wiens takken de vogels nestelden

• op bevel van een wachter wordt de        

..boom omgehakt.

• de wortelstomp blijft bevochtigd 

..worden door de dauw (des hemels)

• voedt hij zich met het aardse gras

• wordt zijn hart een dieren hart

dan (gedurende 7 tijden) 



4. Val en bekering van Nebukadnezar 



4. Val en bekering van Nebukadnezar 



5. Godsbesef van Nebukadnezar & Belsazar

de Goden van Babel

Anu Enlil Enki Ninhursag

Innana/Ishtar Nanna/ Sin Utu/ Shamash

Adad Dumudzid Enkimudu Ereshkigal Kingu Geshtinanna Lahar Marduk Nergal Ninurta

Agasaya Anunnaki Asurruludu Ashnan Bel Ebilulu Geshtinana Lahar Mami Mamitu

Nabu Namtar Nanshe Nidaba Ningal Ninkasi Ninlil Ninsun Nusku Sarpanit

7 Goden die konden voorzien en beslissen
(waaronder 3 hemel-Goden)

10 andere hoofd-Goden
21  lagere Goden



de val van Babel



6. Het feest van Belsazar

Dn 5:11 In de dagen van Nebukadnezar werd licht gevonden (bij Daniel)

Dn 5:5 Tegenover de kandelaar verschenen de vingers van een mensenhand

Dn 1:2 Nebukadnezar bracht het gerei van Gods huis in de schatkamer van zijn god

Dn 5:3 Belsazar beval het gerei van het huis van God tot hem zelf te brengen 

Dn 4:37 Nebukadnezar roemde de Koning des Hemels

Dn 5:4 Belsazar roemde de goden van goud, zilver hout en steen



7. Gods oordeel over koning Belsazar



7. Gods oordeel over Koning Belsazar

Mene

Mene

Tekel

Ufarsin

Geteld, geteld

Gewogen

te licht bevonden

Gebroken Meden & Perzen



• nadat hij door Nebukadnezar tot hoofd der geleerden en …

was aangesteld, werd hij ook door Belsazar als derde heerser en

door Darius als een van de drie rijksbestuurders aangesteld

(6vs3) 

• hij las het schrift en maakte de koning de uitlegging bekend

(5vs17-28)

• er is een man in wie de geest der heilige goden woont (5vs11)

• in hem wordt kennis, verstand, uitlegging van dromen en

ontwarring (ׁשרא) van knopen gevonden (5vs12,16)

• Daniël stond zelfs nog hoog in aanzien onder het koningschap 

van Kores, de Pers (6vs28).

8. Erkenning wijsheid van Daniël



9. Enkele onderwerpen voor de bespreking

Standaard vragen:

A. Hoe wordt God ons voorgesteld ?

B. Wat zegt dit over ons als mensen

C. Wat begrijpen we niet ?

D. Wat is nieuw voor mij ?

Specifieke vragen:
4vs37 1. Is het centrale thema hier wel dat (onze) God Hemelkoning is ?

4vs27 2. Is het mogelijk zonden teniet te doen door rechtvaardige daden ?

4vs27 3. Hoe wordt ons hart door God gewogen ?

5vs3 4. In hoeverre waren Farao, Belsazar &  Antiochus Epiphanes een beeld van 

de zoon van het verderf waarover de apostel Paulus schreef. (2Th2:4) 

5. Waarin is Daniël hier een beeld van de Heer Jezus en een voorbeeld voor 

ons ?



.Dan 4:27 :  koning, laat mijn raad u welgevallig zijn: doe uw zonden teniet door 

rechtvaardigheid en uw ongerechtigheden door erbarming jegens ellendigen; 

of er misschien verlenging van uw rust wezen moge 

Is het mogelijk zonden teniet te doen door rechtvaardige daden ?



de Hemelkoning

Goden van Babel

Anu Enlil Enki Ninhursag

Innana/Ishtar Nanna/ Sin Utu/ Shamash

Adad Dumudzid Enkimudu Ereshkigal Kingu Geshtinanna Lahar Marduk Nergal Ninurta

Agasaya Anunnaki Asurruludu Ashnan Bel Ebilulu Geshtinana Lahar Mami Mamitu

Nabu Namtar Nanshe Nidaba Ningal Ninkasi Ninlil Ninsun Nusku Sarpanit



Zie, de hemel, zelfs de hemel der hemelen, kan U niet bevatten
(1 Kon 8:27; Hnd 7:49) 

De HERE, de God des hemels, die mij genomen heeft uit mijns vaders huis en uit het land 

mijner maagschap, en die tot mij gesproken heeft…. (Genesis 24:7 )

En hij zeide tot hen: Ik ben een Hebreeer en ik vrees de HERE, de God des hemels , die de 

zee en het droge gemaakt heeft (Jona 1:9).

Looft de God des hemels, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid. (Psalm 136:26 )

Gezang 147  -Oude Hervormde Bundel (1938)

1  Prijs, mijn ziel, de Hemelkoning,

breng uw schatting aan zijn voet,

die mij door zijn gunstbetoning

heil, vergeving smaken doet!

Halleluja, halleluja,

prijs de Koning, 't eeuwig goed!



Wie is die Hemelkoning ?


