DANIËL
Kern
Daniël is een prins uit de stam van Juda, die met de eerste groep ballingen in Babylon aankomt. Hij
laat in en door zijn leven en visioenen zien, dat God het voor het zeggen heeft. Niet de heersers van
deze wereld, hoe machtig ze ook lijken te zijn. Dit thema zit al in de naam Daniël, welke betekent
‘Mijn Rechter is God’.
Opbouw
Grofweg kan Daniël worden verdeeld in een historisch deel (1-6) en een profetisch deel (7-12). In het
eerste deel wordt over Daniël geschreven. In het tweede deel is Daniël zelf aan het woord.
Opvallend is dat 2-7 in het Aramees is geschreven. Het Aramees is in die tijd de voertaal, de
wereldtaal. Ook Ezra is in het Aramees geschreven. De andere boeken van het OT zijn in het
Hebreeuws geschreven, de taal van de Joden. Het Aramese deel van Daniël heeft een bijzondere
opbouw:
2 droom
(Nebukadnezar)
3 martelaarschap
(vurige oven)
4 toekomst koning
(Nebukadnezar)
5 toekomst koning
(Belsassar)
6 martelaarschap
(leeuwenkuil)
7 droom
(Daniël)
Kernteksten
Aan het einde van de hoofdstukken 2, 3, 4 en 6 eren de heidense koningen (Nebukadnezar en Darius)
de God van Daniël. Zij loven Hem steeds met ongeveer deze bewoordingen: ‘Zijn koningschap gaat
nooit te gronde en zijn heerschappij is zonder einde. Hij redt en bevrijdt…’ (6:27,28) Koning Belsassar
komt in 5 niet tot deze belijdenis.
Daniël is geschreven om mensen te bemoedigen. God bestuurt en de uitredding komt van boven:
‘Zonder dat er een mensenhand aan te pas komt zal hij gebroken worden.’ (8:25 en ook 2:34)
Lijnen
In het boek Daniël zien we allerlei dwarsverbanden.
Opvallend zijn de overeenkomsten tussen Jozef en Daniël:
Jozef
Daniël
Egypte
Babel
vals beschuldigd
vals beschuldigd
put / gevangenis
leeuwenkuil
droom uitleggen
droom uitleggen
hoge positie
hoge positie
Daniël verwijst zelf naar de profetieën van Jeremia: ‘Ik Daniël, leidde uit de boeken af hoeveel jaren
het zou duren voordat de puinhopen van Jeruzalem verdwenen zouden zijn. Zoals de HEER aan de
profeet Jeremia had gezegd, waren dat er zeventig.’ (9:2)
(70 weken = 70 jaarweken = 500 jaar = van Daniël tot Jezus Christus: de Redder.)
Daniël wordt geïntroduceerd als een wijze prins uit het tweestammenrijk Juda. Omdat prinsen in
Juda Davidisch zijn, wordt wel gedacht dat de wijzen uit het oosten zonen van David zijn die de Zoon
van David komen eren.
Het boek Daniël heeft veel overeenkomsten met het boek Openbaring, waarin ook apocalyptische
visioenen worden beschreven.

Opgemerkt
In onze bijbel staat Daniël tussen de drie grote profeten (Jesaja, Jeremia, Ezechiël) en de twaalf kleine
profeten in. In de Hebreeuwse bijbel is het boek bij de Geschriften ingedeeld.
Uitgelicht
In elk hoofdstuk van dit boek blijkt het eerst of de volken het voor het zeggen hebben, maar elke
keer weer blijkt toch dat God het voor het zeggen heeft. Wie is de baas?
Daniël 1
Nebukadnezar neemt Juda in ballingschap, maar Daniël c.s. gehoorzamen de Heer.
Daniël 2
Nebukadnezar ziet in een droom een beeld met een gouden hoofd, maar Daniël legt
de droom uit (de wijzen kunnen het niet) en een steentje verpulvert het beeld.
Daniël 3
Nebukadnezar laat een gouden beeld maken, maar Daniëls vrienden buigen alleen
voor de Heer (en overleven de oven).
Daniël 4
Nebukadnezar schept op over Babel, over de tuinen die hij heeft aangelegd, maar de
Heer laat hem gras eten.
Daniël 5
Belsassar houdt een feest, maar Daniël legt uit dat het feest afgelopen is (en de
Babyloniërs worden weggevaagd door de Meden en de Perzen).
Daniël 6
Darius (de koning van de Meden en de Perzen) eist aanbidding op straffe van de
leeuwenkuil, maar Daniël bidt tot de Heer die de bekken van de leeuwen sluit.
Daniël 7
Daniël ziet vier dieren (koninkrijken), maar de Mensenzoon (is Jezus) krijgt de
heerschappij.
Daniël 8
Daniël ziet een ram en een bok, maar de bok (is Alexander de Grote) sneuvelt
zomaar (bezwijkt aan een muggenbeet).
Daniël 9
Daniël bidt en vast vanwege de zeventig jaar; Gabriël (is een engel van God) komt
hem berichten over zeventig jaarweken.
Daniël 10
Daniël vast drie weken vanwege Jeruzalems nood; een man komt na drie weken
oponthoud bemoedigen. Michael (is een engel van God) overwint de vorst van de
Perzen en Grieken.
Daniël 11,12 Daniël ziet Noord en Zuid strijden en de tempel in Jeruzalem en passant ontheiligen
(Antiochus Epifanes plaatst een beeld van Zeus in de tempel), maar ineens komt er
een einde aan de boze en na een tijd, tijden en halve tijd staat Michael op.
Daniël en Openbaring
Daniël 10
Een man,
gekleed in linnen,
met om zijn lendenen een gouden
gordel.
Zijn aanschijn zoals bliksem eruit ziet.
Zijn ogen waren als fakkels van vuur.
Zijn stemgeluid als het geluid van een menigte.
En zie, een hand die mij aanraakt.

Openbaring 1
Iemand als een mensenzoon,
bekleed met een gewaad
met een gouden gordel tot aan de borst
omgord;
en zijn aanschijn schitterde als de zon
en zijn ogen als een vuurvlam,
en zijn stem als een stem van vele wateren;
Hij legde zijn rechterhand op mij.

De man in dit visioen lijkt Jezus te zijn. Hij wordt opgehouden door de vorst van de Perzen totdat de
engel Michael (‘Wie is als God?’) hem te hulp komt. Daarna vertelt deze man Daniël over de eindtijd.
Mensenzoon
Jezus noemt zichzelf de Mensenzoon: ‘Toen vroeg de hogepriester hem: ‘Bent u de Messias, de Zoon
van de Gezegende?’ Jezus zei: ‘Dat ben Ik, en u zult de Mensenzoon aan de rechterhand van de
Machtige zien zitten en Hem zien komen op de wolken van de hemel.’’ (Marc. 14, citaat van Dan. 7)
De term Mensenzoon: iemand die van de mensen afstamt. God wil dat de méns de kop van de slang
gaat vermorzelen, maar omdat wij dat niet kunnen, komt Hij ons te hulp: in de persoon van de
Mensenzoon Jezus.

