DANIËL
EEN VERKLARING MET PRAKTISCHE OPMERKINGEN
VAN HET BOEK DANIËL.
Het boek Ezechiël liet Jeruzalem in een treurigen toestand achter, geheel in puinhopen, maar
met het blijde vooruitzicht op ene vernieuwde heerlijkheid. Dit boek is er een gepast vervolg
op. Ezechiël zei ons, wat door hem gezien en voorspeld werd in de eerste jaren van de
gevangenschap. Daniël deelt ons mede, wat gezien en voorspeld werd in de laatste jaren van de
gevangenschap. Als God verschillende handen gebruikt, dan is het toch voor hetzelfde werk.
En het was een troost voor de arme gevangenen, dat zij eerst den enen profeet onder zich
hadden en dan een anderen, om hun te tonen hoe lang nog, en ten teken, dat God hen niet
geheel verworpen had. Laten wij dan nagaan,
I. Alles wat dezen profeet betreft. Zijn Hebreeuwse naam was Daniël, wat oordeel Gods
betekent; zijn Chaldeeuwse naam was Beltsazar. Hij was van den stam van Juda, en, naar het
schijnt, van de koninklijke familie. Hij blonk reeds vroeg uit door wijsheid en vroomheid.
Ezechiël, zijn tijdgenoot, maar veel ouder dan hij, spreekt van hem als van een orakel, wanneer
hij den koning van Tyrus aldus zijne opgeblazenheid verwijt: Gij zijt wijzer dan Daniël,
Ezechiël 28:3. Hij is daar eveneens beroemd om de kracht van zijn gebed, daar Noach, Daniël
en Job beschouwd worden als de drie mannen, die den grootsten invloed in den hemel hadden,
Ezechiël 14:14. Hij was reeds vroeg beroemd en bleef langen tijd. Sommige van de Joodse
rabbijnen willen hem niet erkennen als een profeet van den eersten rang en rangschikken
daarom zijn boek onder de Hagiografa, en niet onder de profetieën, en daarom mogen hun
leerlingen er niet veelaandacht aan schenken. Een van de redenen, die zij daarvoor opgeven is,
dat hij niet zulk een nederig, kommervol leven leidde als de profeet Jeremia en sommige van de
andere profeten, maar als een prins leefde en eerste minister was; hoewel wij toch vinden, dat
hij vervolgd werd als andere profeten, Hoofdstuk 6, en treurde als andere profeten, toen hij
geen begeerlijke spijs at, Hoofdstuk 10:3 en krachteloos was en bezwijmde onder de macht van
den geest der profetie, Hoofdstuk 8:27. Ene andere reden, die zij noemen, is, dat hij zijn boek
in een heidens land schreef en daar visioenen had, in plaats van in het land van Israël; maar om
dezelfde reden moet dan ook Ezechiël van de rol der profeten geschrapt worden. Maar de ware
reden is, dat hij zo duidelijk van den tijd van de komst van den Messias spreekt, dat de Joden
wel tot de overtuiging daarvan moeten komen, en er daarom liever niet van horen. Maar
Josephus noemt hem een van de grootste profeten, ja, de engel Gabriël noemt hem een zeer
gewensten man. Hij leefde lang aan het trof en nam een werkzaam aandeel aan de regering van
enige der grootste koningen, die de wereld ooit gekend heeft, Nebukadnezar, Cyrus en Darius;
want wij vergissen ons, als wij het voorrecht van gemeenschap met den hemel beperken willen
tot zieners en hen, die hun tijd doorbrengen in bespiegeling; neen, wie was nauwkeuriger
bekend met Gods wil dan Daniël, een hoveling, een staatsman, een man van het praktische
leven? De Geest blaast waarheen Hij wil, evenals de wind. En als zij, die veel in de wereld te
doen hebben, dat als ene verontschuldiging aanvoeren voor hun zeldzame en onbeduidende
gemeenschap met God, dan zal Daniël hen veroordelen. Sommigen hebben gemeend, dat hij
naar Jeruzalem teruggekeerd en een der leraren van de Griekse synagoge geworden is; maar
niets daarvan blijkt uit de Schrift; daaruit besluit men meestal, dat hij te Suza in Perzië
gestorven is, waar hij tot hogen ouderdom leefde.
II. Alles wat dit boek betreft. De eerste zes hoofdstukken ervan zijn historisch, zij zijn duidelijk
en verstaanbaar; de laatste zes zijn profetisch en daarin is veel duisters en dat moeilijk te

verstaan is; het zou begrijpelijker zijn als wij ene meer volledige geschiedenis der volken
hadden, en in ‘t bijzonder van het Joodse volk, van Daniël’s tijd tot de komst van den Messias.
Onze Zaligmaker doelt op de moeilijkheid van het te verstaan, als Hij, van hem sprekende,
zegt: Die het leest, die merke daarop, Mattheus 24:15. Het eerste hoofdstuk en de drie eerste
verzen van het tweede, zijn in het Hebreeuws; vandaar tot het achtste hoofdstuk is in het
Chaldeeuwse dialect; en vandaar tot het eind is weer in ‘t Hebreeuws geschreven. Broughton
merkt op, dat, daar de Chaldeeën vriendelijk waren voor Daniël en hem bekers koud water
gaven, als hij erom vroeg, God niet wilde, dat zij hun loon weg zouden hebben, maar dat de
taal, die zij hem leerden, door zijn geschrift voor de gehele wereld, geëerd zou worden tot op
dezen dag. Naar zijne berekening zet David de heilige geschiedenis voort van de eerste
verovering van Jeruzalem door het Chaldeeuwse Babel af, toen hij zelf gevankelijk werd
meegevoerd, tot de laatste verwoesting er van door Rome, het mystieke Babel toe, want zover
zien zijne voorspellingen in de toekomst, Hoofdstuk 9:27. De fabels van Suzanna en van Bel en
de Draak, waarin Daniël een rol speelt, zijn apocrief, en wij menen, dat er geen reden bestaat
om er geloof aan te hechten, daar zij nooit in ‘t Hebreeuws of Chaldeeuws gevonden zijn, maar
alleen in ‘t Grieks, en zij ook nimmer door de Joodse kerk zijn aanvaard. Sommige
geschiedenissen en profetieën van dit boek dateren uit den laatsten tijd van het Chaldeeuwse
rijk, en andere uit het begin van het Perzische rijk. Maar beide, Nebukadnezars droom, dien
Daniël verklaarde en zijn eigen visioenen wijzen op het Griekse en op het Romeinse rijk, en
zeer in ‘t bijzonder op de Joodse tegenspoeden onder Antiochus, en het was zeer nuttig voor
hen om zich daarop voor te bereiden; daar zijne nauwkeurige tijdsbepaling van de komst van
den Messias van groot nut was voor hen, die de vertroosting van Israël verwachtten en dat
eveneens voor ons is, ter bevrediging van ons geloof: dat Hij het is, die komen zou, en dat wij
niet meer naar Hem behoeven uit te zien.

HOOFDSTUK 1
1 In het derde jaar des koninkrijks van Jojakim, den koning van Juda, kwam Nebukadnezar, de
koning van Babel, te Jeruzalem, en belegerde haar.
2 En de HEERE gaf Jojakim, den koning van Juda, in zijn hand, en een deel der vaten van het
huis Gods; en hij bracht ze in het land van Sinear, in het huis zijns gods; en de vaten bracht hij
in het schathuis zijns gods.
3 En de koning zeide tot Aspenaz, den overste zijner kamerlingen, dat hij voorbrengen zou
enigen uit de kinderen Israels, te weten, uit het koninklijk zaad, en uit de prinsen;
4 Jongelingen, aan dewelke geen gebrek ware, maar schoon van aangezicht, en vernuftig in alle
wijsheid, en ervaren in wetenschap, en kloek van verstand, en in dewelke bekwaamheid ware,
om te staan in des konings paleis; en dat men hen onderwees in de boeken en spraak der
Chaldeen.
5 En de koning verordende hun, wat men ze dag bij dag geven zou van de stukken der spijs des
konings, en van den wijn zijns dranks, en dat men hen drie jaren alzo optoog, en dat zij ten
einde derzelve zouden staan voor het aangezicht des konings.
6 Onder dezelve nu waren uit de kinderen van Juda: Daniel, Hananja, Misael en Azarja.
7 En de overste der kamerlingen gaf hun andere namen, en Daniel noemde hij Beltsazar, en
Hananja Sadrach, en Misael Mesach, en Azarja Abed-nego.
8 Daniel nu nam voor in zijn hart, dat hij zich niet zou ontreinigen met de stukken van de spijs
des konings, noch met den wijn zijns dranks; daarom verzocht hij van den overste der
kamerlingen, dat hij zich niet mocht ontreinigen.
9 En God gaf Daniel genade en barmhartigheid voor het aangezicht van den overste der
kamerlingen.
10 Want de overste der kamerlingen zeide tot Daniel: Ik vreze mijn heer, den koning, die
ulieder spijs, en ulieder drank verordend heeft; want waarom zou hij ulieder aangezichten
droeviger zien, dan der jongelingen, die in gelijkheid met ulieden zijn? Alzo zoudt gij mijn
hoofd bij den koning schuldig maken.
11 Toen zeide Daniel tot Melzar, dien de overste der kamerlingen gesteld had over Daniel,
Hananja, Misael en Azarja:
12 Beproef toch uw knechten tien dagen lang, en men geve ons van het gezaaide te eten, en
water te drinken.
13 En men zie voor uw aangezicht onze gedaanten, en de gedaante der jongelingen, die de
stukken van de spijs des konings eten; en doe met uw knechten, naar dat gij zien zult.
14 Toen hoorde hij hen in deze zaak, en hij beproefde ze tien dagen.
15 Ten einde nu der tien dagen, zag men, dat hun gedaanten schoner waren, en zij vetter waren
van vlees dan al de jongelingen, die de stukken van de spijze des konings aten.
16 Toen geschiedde het, dat Melzar de stukken hunner spijs wegnam, mitsgaders den wijn
huns dranks, en hij gaf hun van het gezaaide.
17 Aan deze vier jongelingen nu gaf God wetenschap en verstand in alle boeken, en wijsheid;
maar Daniel gaf Hij verstand in allerlei gezichten en dromen.
18 Ten einde nu der dagen, waarvan de koning gezegd had, dat men hen zou inbrengen, zo
bracht ze de overste der kamerlingen in voor het aangezicht van Nebukadnezar,
19 En de koning sprak met hen; doch er werd uit hen allen niemand gevonden, gelijk Daniel,
Hananja, Misael en Azarja; en zij stonden voor het aangezicht des konings.
20 En in alle zaken van verstandige wijsheid, die de koning hun afvroeg, zo vond hij hen
tienmaal boven al de tovenaars en sterrekijkers, die in zijn ganse koninkrijk waren.
21 En Daniel bleef tot het eerste jaar van den koning Kores toe.

Dit hoofdstuk geeft ons een nauwkeuriger verhaal van het begin van Daniels leven, zijne a
komst en opvoeding, dan wij van een der andere profeten bezitten. Jesaja, Jeremia en Ezechiël
begonnen onmiddellijk met goddelijke gezichten, maar Daniel begon met zich toe te leggen op
menschelijke geleerdheid, en werd later vereerd met goddelijke gezichten, zooveel
verschillende manieren heeft God om menschen voor den dienst der kerk op te leiden. Hier
hebben wij 1. Jojakims eerste gevangenschap, vers 1, 2, waarbij Daniel met anderen van het
koninklijk zaad, naar Babel gevoerd werd. 11. De keus, op Daniel en eenige andere
jongelingen gevallen, om onderwezen te worden In de Chaldeeuwsche literatuur, om hen
bekwaam te maken de regeering te dienen, en hun verzorging vers 3-7. III. Hun vrome
weigering om van ‘s konings tafel te eten, en hun besluit om te leven van ‘t gezaaide en van
water, wat de overste der kamerlingen na eenen proeftijd toestond, daar hij bevond, dat het
hun geen kwaad deed, vers 8-16, IV. Hun wonderbare meerderheid boven al huns gelijken, in
wijsheid en kennis, vers 17-21.

Daniël 1:1-7
Wij hebben in deze verzen een bericht,
1. Van den eersten aanval van Nebukadnezer den koning van Babel, in het eerste jaar zijner
regeering, op Juda en Jeruzalem, in het derde Jaar van de regeering van Jojakim, en zijn
voorspoed op dien tocht, vers 1, 2. Hij belegerde Jeruzalem en maakte er zich spoedig
meester van, greep den koning, nam wien en wat hij wilde mee en liet Jojakim achter om,
schatplichtig aan hem, te regeeren, wat hij acht jaar lang deed, maar daarna rebelleerde hij, tot
zijn verderf. De meeste uitleggers meenen, dat de zeventig jaren bij deze eerste gevangenschap
beginnen, hoewel Jeruzalem niet verwoest werd, en de gevangenschap niet voltooid dan
negentien jaren daarna. In dat eerste jaar werd Daniël naar Babel gevoerd, en bleef daar al die
zeventig jaren, vers 21, gedurende welken tijd alle volken Nebukadrezar zouden dienen, en zijn
zoon en zijn zoons zoon, Jeremia 25:11. Deze eene profeet zag dus in den tijd van zijn eigen
leven de opkomst, den bloei en den ondergang van dat rijk, zoodat het was res unius aetatishet bestaan van een menschenleeftijd, van zoo korten duur zijn de koninkrijken der aarde,
maar het koninkrijk der hemelen is eeuwig. De rechtvaardige, die hen wortel ziet schieten, zal
hunnen val aanzien, Job 5:3, Spreuken 29:16. Broughton maakt opmerkzaam op de
verhouding der tijden in Gods bestuur sinds den uittocht uit Egypte: van toen af tot hun komst
in Kanaän veertig jaren, van toen tot de verdeeling van het land zeven jaren, van toen tot het
eerste jaar van Samuel, toen de profetie begon, zeven jubeljaren, van toen tot aan het eerste
jaar van de gevangenschap zeven maal zeventig jaren, vier honderd en negentig jaren, tien
jubeljaren, vandaar tot den terugkeer eenmaal zeventig, vandaar tot den dood van Christus
nogmaals zevenmaal zeventig, en vandaar tot aan de verwoesting van Jeruzalem veertig jaren.
11. Het gebruik, dat hij van deze overwinning maakte. Hij verwoestte de stad of het koninkrijk
niet, maar deed juist datgene, waardoor de eerste bedreiging met Babels macht vervuld werd.
Het werd Hizkia aangezegd, omdat hij zijne schatten aan de gezanten van den koning van
Babel getoond had, Jesaja 39:6, 7, dat de schatten en de kinderen weggevoerd zouden worden
en als zij daardoor vernederd en verbeterd geworden waren, dan zou de macht en de
voorspoed van den koning van Babel tot hiertoe en niet verder gekomen zijn. Als kleinere
oordeelen het werk doen, zal God geen grootere zenden, maar zoo niet, dan zal Hij den oven
zevenmaal heeter maken. Laat ons zien wat nu gedaan werd.
1. De vaten van het heiligdom werden meegenomen, ten minste een deel er van, vers 2. Zij
vertrouwden geheel op den tempel om hen te verdedigen, hoewel zij bleven in hun
ongerechtigheid. En nu wordt eerst de tempel geplunderd om hun de ijdelheid van dat
vertrouwen te laten zien. Vele van de heilige vaten, die in den dienst van God gebruikt plachten
te worden, werden door den koning van Babel meegenomen, waarschijnlijk die, welke het
meest waard waren, en hij bracht ze als zegeteekenen in het huis zijns gods, wien hij met blinde
vereering voor zijn voorspoed loofde en na deze vaten tot zich genomen te hebben bracht hij
ze in het schathuis zijns gods. Zie de rechtvaardigheid Gods, zijn volk had de beelden van
andere goden in zijn tempel gebracht, en nu laat hij toe, dat de vaten van den tempel naar de
schatkamer van die andere goden gebracht worden. Als de menschen de veten des heiligdoms
door hunne zonden verontreinigen, dan is het rechtvaardig van God, dat Hij hen door Zijne
oordeelen ontheiligt. Het is waarschijnlijk, dat ook de schatten van des konings huis
geplunderd werden, zooals voorspeld was, maar bijzondere melding wordt gemaakt van het
wegnemen van de vaten des heiligdoms, omdat het de ontheiliging daarvan was, zooals wij
later zullen vinden, die de maat van der Chaldeën ongerechtigheid vol maakte, Hoofdstuk 5:3.

Maar toch was ‘t slechts een deel, dat meegenomen werd, een ander deel bleef hun nog over
om hen op de proef te stellen, om te zien of zij den goeden weg zouden inslaan om te beletten,
dat de rest ook weggenomen werd. Zie Jeremia 27:18.
2. De kinderen en jongelingen, vooral, die van voorname of koninklijke afkomst waren, die
schoon en veelbelovend waren, en van uitstekenden aanleg, werden weggevoerd. Aldus werd
de ongerechtigheid der vaderen bezocht aan de kinderen. Dezen werden meegenomen door
Nebukadnezar. a. Als zegeteekens, om hen te laten zien als bewijs en tot verheerlijking van
zijne overwinning. b. Als gijzelaars voor de trouw van hun ouders in hun eigen land, die er op
die wijze belang bij hadden zich goed te gedragen, opdat hun kinderen te beter behandeld
zouden worden. c. Als een zaad om hem te dienen. Hij nam hen mee om hen op te leiden voor
diensten en betrekkingen, die hij hun geven wilde, ‘t zij uit eene onverklaarbare neiging, die
aanzienlijke mannen dikwijls hebben, om zich met vreemden te omringen, al zijn die dan ook
zwart, liever dan door die van hun eigen volk, of, omdat hij wist, dat er onder zijne Chaldeën
niet zulke geestvolle, levendige, verstandige jongelingen gevonden werden als er onder de
Israëlitische jeugd in overvloed te vinden waren, en, als dat het geval was, dan strekte dat tot
eer van het Joodsche volk als in ‘t bezit van een ongewoner geest boven andere volken, als
eene vrucht van den zegen. Maar het was schandelijk, dat een volk van zooveel geest zoo
weinig wijsheid deelachtig was en zich zoo slecht gedroeg. Ziehier, a. De bevelen, die de
koning van Babel gaf voor de keuze van deze jongelingen, vers 4. Zij moesten er geen kiezen,
die leelijk van voorkomen waren, maar zulken, die recht en welgebouwd waren, en wier gelaat
de kenmerken droeg van oprechtheid en een goed karakter. Maar dat was niet genoeg, zij
moesten zijn vernuftig in alle wijsheid en ervaren in wetenschap, en kloek van verstand, vlug
van bevatting en scherpzinnig, en die een duidelijk en grondig verslag konden geven van hun
eigen land en van de wetenschap, waarin zij tot nu toe opgevoed waren. Hij koos dezulken die
jong waren, omdat zij plooibaar en handelbaar zouden zijn, hun eigen volk zouden vergeten en
zich laten inlijven bij het Chaldeeuwsche volk. Hij deed dat met het oog op zijne plannen met
hen, zij meesten bekwaam zijn om te staan in des konings paleis, niet alleen voor zijn
persoonlijken dienst, maar ook om zijne zaken te behartigen. Dit is een voorbeeld van de
politiek van dezen in grootheid toenemenden vorst, die nog maar in het begin van zijne
regeering was, en het was een goed voorteeken voor de toekomst, dat hij zorg droeg voor de
opleiding van personen, die geschikt waren voor den staatsdienst. Hij stelde hen niet aan,
zooals Ahasveros deed om jonge vrouwen uit te zoeken voor den dienst van zijne lusten, maar
om jonge mannen te zoeken voor den dienst van zijn bestuur. Het is het belang der vorsten om
wijze lieden in hun dienst te hebben, het is daarom wijs van hen om zorg te dragen voor de
keuze en de opleiding van de zoodanigen. Het is het ongeluk van deze wereld, dat zoovelen,
die geschikt zijn voor staatsbetrekkingen, in het duister blijven, en dat zoovelen, die er
ongeschikt voor zijn, boven hen voorgetrokken worden. b. De zorg, die hij aan hen besteedde.
Ten eerste, Voor hun opleiding. Hij beval, dat men ze onderwees in de boeken en spraak der
Chaldeën. Verondersteld wordt, dat het wijze jongelingen zijn van veel kennis, en toch moeten
zij nog meer onderricht ontvangen. Leer den wijze, zoo zal hij nog wijzer worden. Die goed
willen doen in de wereld, als zij man geworden zijn, moeten leeren, terwijl zij jong zijn. Dat is
de tijd om te leeren, als die tijd verloren gaat, is hij moeilijk in te halen. Het blijkt niet, dat
Nebukadnezar bedoelde, dat zij de ongeoorloofde kunsten zouden leeren, die bij de Chaldeën
in gebruik waren, tooverij en waarzegging, als hij het gedaan had, dan zouden Daniël en zijne
vrienden er zich niet mee verontreinigd hebben. Maar wij vinden in het geheel niet, dat hij beval
hun den godsdienst der Chaldeen te onderwijzen, waaruit blijkt, dat hij omstreeks dezen tijd
niet bijgeloovig was, wanneer iemand bekwaam en trouw was, en in staat om zijn werk te
doen, dan kwam het er niet op aan, welken godsdienst hij had, mits hij er godsdienst op na

hield. Zij moesten worden opgeleid in de taal en de wetten van het land, in geschiedenis,
philosophie en wiskunde, in den landbouw, den oorlog en de scheepvaart, in ‘t algemeen in alle
kunsten, waarmee zij hun land konden dienen. Het is van wezenlijk belang voor den staat, voor
de opvoeding der jeugd te zorgen. Ten tweede, Voor hun onderhoud. Hij gaf hun drie Jaren
lang niet maar de noodzakelijke levensbehoeften, maar lekkernijen om hen aan te moediger hun
best te doen. Zij ontvingen dag aan dag van de spijs des konings en van den wijn zijns dranks,
vers 5. Dit is een voorbeeld van des konings mildheid en menschelijk gevoel, hoewel zij zijne
gevangenen waren, nam hij hun geboorte en persoon in aanmerking, hun geest en verstand, en
behandelde hen eervol en legde er zich op toe hun gevangenschap degelijk te maken. Men is
achting verschuldigd aan hen, die van goede afkomst en wel opgevoed zijn, ook als zij tot
armoede vervallen zijn. Bij eene ruime opvoeding behoort eene ruime voeding.
III. Een bijzonder bericht van Daniël en zijne metgezellen. Zij waren uit de kinderen van Juda,
het koninklijk geslacht en waarschijnlijk uit het huis van David, dat tot eene talrijke familie
geworden was, en God had tot Hizkia gezegd, dat van de zonen, die uit hem zouden
voortkomen, sommigen tot gesnedenen of kamerlingen gemaakt zouden worden in het paleis
des konings van Babel. De overste der kamerlingen gaf hun andere namen, ten deele om zijne
macht over hen te toonen en hun ondergeschiktheid aan hem, en ten deele als een teeken, dat
zij van nationaliteit veranderd en Chaldeën geworden waren. De Hebreeuwsche namen, die zij
hij hun besnijdenis ontvangen hadden, hadden iets van God of Jaweh, Daniel-God is mijn
rechter, Hananja-De genade des Heeren, Misaël-Hij, die de sterke God is, Azarja-De Heere
is eene hulp. Om hen den God hunner vaderen te doen vergeten, den Leidsman hunner jeugd,
ontvingen zij namen, die naar de Chaldeeuwsche afgoderij smaakten. Beltsazar beteekent de
bewaarder van de verborgen schatten van Bel, Sadrach- Inspiratie van de zon, die door de
Chaldeën vereerd werd, Mesach-Van de godin Sach, onder welken naam Venes vereerd werd,
Abednego-Dienaar van het vlammende vuur, dat zij eveneens dienden. Al wilden zij hen dus
niet dwingen, den godsdienst hunner vaderen te verlaten voor dien van hun overwinnaars, toch
deden zij, wat zij konden om hen met eerlijke middelen onmerkbaar van den eersten af te
brengen en hen den laatsten te doen aannemen. Maar toch werd er goed voor hen gezorgd, al
leden zij onder de zonden hunner vaderen, om hun eigen verdienste werden zij verhoogd, en
het land hunner gevangenschap werd aangenamer voor hen gemaakt dan het land hunner
geboorte te dezer tijd voor hen zou geweest zijn.

Daniël 1:7-21
Van Daniël en zijne metgezellen vinden wij hier,
1. Dat zij groote vorderingen maakten in de wetenschap, vers 17. Zij waren zeer matig en
ijverig en werkten hard, en wij mogen veronderstellen, dat hun leermeesters, toen zij hun
ongewoner aanleg bemerkten, veel moeite voor hen deden, maar, welbeschouwd, zijn hun
vorderingen aan God alleen toe te schrijven. Hij was het, die hun wetenschap en verstand in
alle boeken en wijsheid gaf, want alle goede gave en alle volmaakte gift is van boven, van den
Vader der lichten afkomende. Het is de Heere onze God, die kracht geeft om vermogen te
verkrijgen, de geest wordt slechts verrijkt door Hem, die hen geformeerd heeft. De groote
geleerdheid die God aan deze jongelingen gaf, was,
1. Een tegenwicht tegen hun verliezen. Om de ongerechtigheid hunner vaderen waren zij
beroofd van de eerbewijzen en genietingen, die voor hen als van edele afkomst, bestemd
waren, maar, om hun daarvoor vergoeding te geven, gaf God hun geleerdheid en daardoor
eerbewijzen en genietingen beter dan die waarvan zij beroofd waren.
2. Eene belooning voor hun reinheid. Zij hielden zich aan hun godsdienst, tot in de kleinste
bijzonderheden, en wilden zich zelfs niet verontreinigen met des konings spijze en drank, maar
werden feitelijk Nazireërs, en nu beloonde God hen daarvoor met schitterende geleerdheid,
want God geeft wijsheid en wetenschap en vreugde aan den mensch, die goed is voor Zijn
aangezicht Prediker 2:26. Aan Daniël gaf Hij een dubbel deel, hij had verstand in allerlei
gezichten en droomen, hij kon droomen uitleggen, evenals Jozef, niet volgens de regelen der
kunst, die door de droomuitleggers vastgesteld zijn, maar door goddelijk verstand en de
wijsheid, die God hem gaf. Ja, hij was aangedaan met den geest der profeten, waardoor hij in
staat was gemeenschap te hebben met God, en in droomen en visioenen kennis te ontvangen
van goddelijke dingen, Numeri 12:6. In overeenstemming met deze gave, aan Daniël
geschonken, vinden wij hem in dit boek voortdurend bezig met droomen en visioenen, met
uitleggen en het ontvangen van openbaringen, want, gelijk een iegelijk gave ontvangen heeft,
alzoo heeft hij gelegenheid, en behoort hij bereid te zijn, aan anderen te bedienen, 1 Petrus
4:10.
11. Dat zij vriendelijk door den koning ontvangen werden. Nadat drie jaren aan hun opvoeding
besteed waren, daar zij geen kinderen meer waren, maar waarschijnlijk omstreeks twintig jaar
oud bij hun aankomst, werden zij aan den koning voorgesteld met de anderen, die met hen
onderwezen waren, vers 18. En de koning ondervraagde hen en sprak met hen in eigen
persoon, vers 19. Hij kon het doen daar hij zelf iemand van bekwaamheid en geleerdheid was,
anders zou hij niet zoo groot geworden zijn, en hij wilde het doen, want het is wijs van vorsten
om bij de keus van personen, die zij gebruiken willen, uit eigen oogen te zien, hun eigen
oordeel te gebruiken en niet te veel te vertrouwen op de voorstelling van anderen. De koning
ondervraagde hen niet zoozeer in de talen, of in de regels der welsprekendheid of poëzie, als in
alle zaken van verstandige wijsheid, die wetten der wijsheid en der regeerkunst, hij vroeg naar
hun oordeel over het menschelijk leven, hoe het behoort te zijn, en naar staatszaken, hij wilde
niet weten of zij geestig, maar of zij wijs waren. En hij bevond, dat zij niet alleen de jeugdige
hovelingen, die met hen onderwezen waren, overtroffen, maar hij bevond, dat zij verstandiger
waren dan de ouden, dan alle hunne leeraars, Psalm 119:99, 100. Zoo weinig partijdig was de
koning voor zijn eigen landslieden, voor de ouden, voor die van zijn eigen godsdienst, en die
een gevestigden naam hadden, dat hij, na het onderzoek ronduit verklaarde, dat hij deze arme

gevangen jonge Joden tienmaal bevonden had boven alle de toovenaars en sterrenkijkers die in
zijn gansche koninkrijk waren, vers 20. Hij bemerkte spoedig iets buitengewoons in deze
jongelingen en werd aldra gewaar, tot zijne verrassing en voldoening, dat een weinig van hun
echte goddelijkheid verkieselijk was boven alle waarzeggerij, waaraan hij gewend was. Wat is
het kaf bij het koren? Wat zijn de staven der toovenaars bij den staf van Aaron. Er was geen
vergelijking mogelijk. Deze vier jonge leerlingen stonden veel, ja tienmaal hooger dan hun
ervaren leermeesters, allen tezamen genomen, en allen, die in het gansche koninkrijk waren, en
wij kunnen er zeker van zijn dat dat niet weinigen waren. Deze vernedering bracht God over
den trots der Chaldeen, en deze eer schonk Hij aan den nederiger staat van zijn eigen volk, en
aldus maakte Hij niet alleen deze personen, maar ook de anderen van hun volk om hunnentwil
te meer gezien in het land hunner gevangenschap. Tenslotte. Nadat dit oordeel over hen
uitgesproken was, stonden zij voor het aangezicht des konings, vers 19, zij dienden hem in de
troonzaal, ja in de raadzaal, want des konings aangezicht te zien is de omschrijving van
raadsman des konings te zijn, Esther 1:14. Dit bevestigt Salomo’s opmerking: Hebt gij eenen
man gezien, die vaardig in zijn werk is, matig en bescheiden? hij zal voor koningen gesteld
worden, voor de ongeachte lieden zal hij niet gesteld worden. IJver is de weg tot verhooging.
Hoe lang de andere drie aan ‘t hof waren, wordt niet gezegd, maar wat Daniël betreft, hij bleef
tot het eerste jaar van Kores toe, vers 21 hoewel hij niet altijd in de gunst stond, noch ook
steeds hetzelfde aanzien genoot. Hij leefde en profeteerde na het eerste jaar van Cyrus, maar
dat wordt vermeld met de bedoeling dat hij bij zijn leven de verlossing van zijn volk uit de
gevangenschap erf hun terugkeer naar hun eigen land aanschouwde. Somtijds begunstigt God
Zijne knechten, die met Zion in haar ellende treuren, zoozeer, dat Hij hen laat leven om de kerk
in betere tijden te zien, dan zij in den aanvang hunner dagen zagen, en om in hare vreugde te
deelen.

HOOFDSTUK 2
1 In het tweede jaar nu des koninkrijks van Nebukadnezar, droomde Nebukadnezar dromen;
daarvan werd zijn geest verslagen, en zijn slaap werd in hem gebroken.
2 Toen zeide de koning, dat men roepen zou de tovenaars, en de sterrekijkers, en de
guichelaars, en de Chaldeen, om den koning zijn dromen te kennen te geven; zij nu kwamen, en
stonden voor het aangezicht des konings.
3 En de koning zeide tot hen: Ik heb een droom gedroomd; en mijn geest is ontsteld om dien
droom te weten.
4 Toen spraken de Chaldeen, tot den koning in het Syrisch: O koning, leef in eeuwigheid! Zeg
uw knechten den droom, zo zullen wij de uitlegging te kennen geven.
5 De koning antwoordde en zeide tot de Chaldeen: De zaak is mij ontgaan; indien gij mij den
droom en zijn uitlegging niet bekend maakt, gij zult in stukken gehouwen worden, en uw
huizen zullen tot een drekhoop gemaakt worden.
6 Maar indien gijlieden den droom en zijn uitlegging te kennen geeft, zo zult gij geschenken en
gaven, en grote eer van mij ontvangen; daarom geeft mij den droom en zijn uitlegging te
kennen.
7 Zij antwoordden ten tweeden male, en zeiden: De koning zegge zijn knechten den droom,
dan zullen wij de uitlegging te kennen geven.
8 De koning antwoordde en zeide: Ik weet vastelijk, dat gijlieden den tijd uitkoopt, dewijl gij
ziet, dat de zaak mij ontgaan is.
9 Indien gijlieden mij dien droom niet te kennen geeft, ulieder vonnis is enerlei; daarom hebt gij
een leugenachtig en verdicht woord voor mij te zeggen bereid, totdat de tijd verandere; daarom
zegt mij den droom, dan zal ik weten, dat gij mij deszelfs uitlegging zult te kennen geven.
10 De Chaldeen antwoordden voor den koning, en zeiden: Er is geen mens op den aardbodem,
die des konings woord zou kunnen te kennen geven; daarom is er geen koning, grote of
heerser, die zulk een zaak begeerd heeft van enigen tovenaar, of sterrekijker, of Chaldeer.
11 Want de zaak die de koning begeert, is te zwaar; en er is niemand anders, die dezelve voor
den koning te kennen kan geven, dan de goden, welker woning bij het vlees niet is.
12 Daarom werd de koning toornig en zeer verbolgen, en zeide, dat men al de wijzen te Babel
zou ombrengen.
13 Die wet dan ging uit, en de wijzen werden gedood; men zocht ook Daniel en zijn
metgezellen, om gedood te worden.
14 Toen bracht Daniel een raad en oordeel in, aan Arioch, den overste der trawanten des
konings, die uitgetogen was, om de wijzen van Babel te doden.
15 Hij antwoordde en zeide tot Arioch, den bevelhebber des konings: Waarom zou de wet van
's konings wege zo verhaast worden? Toen gaf Arioch aan Daniel de zaak te kennen.
16 En Daniel ging in, en verzocht van den koning, dat hij hem een bestemden tijd wilde geven,
dat hij den koning de uitlegging te kennen gave.
17 Toen ging Daniel naar zijn huis, en hij gaf de zaak zijn metgezellen, Hananja, Misael, en
Azarja te kennen;
18 Opdat zij van den God des hemels barmhartigheden verzochten over deze verborgenheid,
dat Daniel en zijn metgezellen met de overige wijzen van Babel niet omkwamen.
19 Toen werd aan Daniel in een nachtgezicht de verborgenheid geopenbaard; toen loofde
Daniel den God des hemels.
20 Daniel antwoordde en zeide: De Naam Gods zij geloofd van eeuwigheid tot in eeuwigheid,
want Zijn is de wijsheid en de kracht.
21 Want Hij verandert de tijden en stonden; Hij zet de koningen af, en Hij bevestigt de
koningen; Hij geeft den wijzen wijsheid, en wetenschap dengenen, die verstand hebben;

22 Hij openbaart diepe en verborgen dingen; Hij weet, wat in het duister is, want het licht
woont bij Hem.
23 Ik dank en ik loof U, o God mijner vaderen! omdat Gij mij wijsheid en kracht gegeven hebt,
en mij nu bekend gemaakt hebt, wat wij van U verzocht hebben, want Gij hebt ons des konings
zaak bekend gemaakt.
24 Daarom ging Daniel in tot Arioch, dien de koning gesteld had om de wijzen van Babel om
te brengen; hij ging henen en zeide aldus tot hem: Breng de wijzen van Babel niet om, maar
breng mij in voor den koning, en ik zal den koning de uitlegging te kennen geven.
25 Toen bracht Arioch met haast Daniel voor den koning, en hij sprak alzo tot hem: Ik heb een
man van de gevankelijk weggevoerden van Juda gevonden, die den koning de uitlegging zal
bekend maken.
26 De koning antwoordde en zeide tot Daniel, wiens naam Beltsazar was: Zijt gij machtig mij
bekend te maken den droom, dien ik gezien heb, en zijn uitlegging?
27 Daniel antwoordde voor den koning, en zeide: De verborgenheid, die de koning eist,
kunnen de wijzen, de sterrekijkers, de tovenaars, en de waarzeggers den koning niet te kennen
geven;
28 Maar er is een God in den hemel, Die verborgenheden openbaart, Die heeft den koning
Nebukadnezar bekend gemaakt, wat er geschieden zal in het laatste der dagen; uw droom, en
de gezichten uws hoofds op uw leger, zijn deze:
29 Gij, o koning! op uw leger zijnde, klommen uw gedachten op, wat hierna geschieden zou;
en Hij, Die verborgen dingen openbaart, heeft u te kennen gegeven, wat er geschieden zal.
30 Mij nu, mij is de verborgenheid geopenbaard, niet door wijsheid, die in mij is boven alle
levenden; maar daarom opdat men den koning de uitlegging zou bekend maken, en opdat gij de
gedachten uws harten zoudt weten.
31 Gij, o koning! zaagt, en ziet, er was een groot beeld (dit beeld was treffelijk, en deszelfs
glans was uitnemend), staande tegen u over; en zijn gedaante was schrikkelijk.
32 Het hoofd van dit beeld was van goed goud; zijn borst en zijn armen van zilver; zijn buik en
zijn dijen van koper;
33 Zijn schenkelen van ijzer; zijn voeten eensdeels van ijzer, en eensdeels van leem.
34 Dit zaagt gij, totdat er een steen afgehouwen werd zonder handen, die sloeg dat beeld aan
zijn voeten van ijzer en leem, en vermaalde ze.
35 Toen werden te zamen vermaald het ijzer, leem, koper, zilver en goud, en zij werden gelijk
kaf van de dorsvloeren des zomers, en de wind nam ze weg, en er werd geen plaats voor
dezelve gevonden; maar de steen, die het beeld geslagen heeft, werd tot een groten berg, alzo
dat hij de gehele aarde vervulde.
36 Dit is de droom; zijn uitlegging nu zullen wij voor den koning zeggen.
37 Gij, o koning! zijt een koning der koningen; want de God des hemels heeft u een koninkrijk,
macht, en sterkte, en eer gegeven;
38 En overal, waar mensenkinderen wonen, heeft Hij de beesten des velds en de vogelen des
hemels in uw hand gegeven; en Hij heeft u gesteld tot een heerser over al dezelve; gij zijt dat
gouden hoofd.
39 En na u zal een ander koninkrijk opstaan, lager dan het uwe; daarna een ander, het derde
koninkrijk van koper, hetwelk heersen zal over de gehele aarde.
40 En het vierde koninkrijk zal hard zijn, gelijk ijzer; aangezien het ijzer alles vermaalt en
verzwakt; gelijk nu het ijzer, dat zulks alles verbreekt, alzo zal het vermalen en verbreken.
41 En dat gij gezien hebt de voeten en de tenen, ten dele van pottenbakkersleem, en ten dele
van ijzer, dat zal een gedeeld koninkrijk zijn, doch daar zal van des ijzers vastigheid in zijn, ten
welken aanzien gij gezien hebt ijzer vermengd met modderig leem;

42 En de tenen der voeten, ten dele ijzer, en ten dele leem; dat koninkrijk zal ten dele hard zijn,
en ten dele broos.
43 En dat gij gezien hebt ijzer vermengd met modderig leem, zij zullen zich wel door menselijk
zaad vermengen, maar zij zullen de een aan den ander niet hechten, gelijk als zich ijzer met
leem niet vermengt.
44 Doch in de dagen van die koningen zal de God des hemels een Koninkrijk verwekken, dat in
der eeuwigheid niet zal verstoord worden; en dat Koninkrijk zal aan geen ander volk
overgelaten worden; het zal al die koninkrijken vermalen, en te niet doen, maar zelf zal het in
alle eeuwigheid bestaan.
45 Daarom hebt gij gezien, dat uit den berg een steen zonder handen afgehouwen is geworden,
die het ijzer, koper, leem, zilver en goud vermaalde; de grote God heeft den koning bekend
gemaakt, wat hierna geschieden zal; de droom nu is gewis, en zijn uitlegging is zeker.
46 Toen viel de koning Nebukadnezar op zijn aangezicht, en aanbad Daniel; en hij zeide, dat
men hem met spijsoffer en liefelijk reukwerk een drankoffer doen zou.
47 De koning antwoordde Daniel en zeide: Het is de waarheid, dat ulieder God een God der
goden is, en een Heere der koningen, en Die de verborgenheden openbaart, dewijl gij deze
verborgenheid hebt kunnen openbaren.
48 Toen maakte de koning Daniel groot, en hij gaf hem vele grote geschenken, en hij stelde
hem tot een heerser over het ganse landschap van Babel, en een overste der overheden over al
de wijzen van Babel.
49 Toen verzocht Daniel van den koning; en hij stelde Sadrach, Mesach en Abed-nego over de
bediening van het landschap van Babel; maar Daniel bleef aan de poort des konings.

In Hoofdstuk 1:17 werd gezegd, dat Daniel verstand van droomen had, en hier hebben wij
reeds een uitnemend voorbeeld er van, dat hem spoedig beroemd maakte aan het hof van
Babel, zooals Jozef door hetzelfde middel aan het hof van Egypte beroemd werd. Dit
hoofdstuk is eene geschiedenis, maar het is de geschiedenis van eene profetie, door een droom
en de uitlegging er van. Farao’s droom, en Jozefs uitlegging er van, had alleen betrekking op
de jaren van overvloed en honger en het belang, dat Gods Israël er bij had, maar
Nebukadnezars droom hier, en Daniels uitlegging er van, mikt veel hooger, nl. op de vier
wereldrijken en de belangen van Israël daarin, en het koninkrijk van den Messias, dat op de
puinhoopen daarvan opgericht zou worden. In dit hoofdstuk hebben wij, 1. De groote
verbijstering van Nebukadnezar door een droom, dien hu vergeten was, en Zijn bevel aan de
Chaldeen om hem dien te vertellen wat zij buiten staat waren te doen, vers 1-11. II. Het bevel,
door hem gegeven, om alle wijzen van Babel te dooden, en Daniel met zijne makkers daarbij,
vers 12-15. III. De openbaring van dit geheim aan hem, in antwoord op zijn gebed, en de
dankzegging, die hij daarop bracht aan God, vers 16-23. IV. Zijne toelating tot den koning, en
openbaring aan hem, beide van den droom en zijne uitlegging, vers 24, 25. V. De groote eer,
die Nebukadnezar Daniel aandeed, tot belooning voor dezen dienst, en de verhooging van zijne
makkers met hem, vers 46-49.

Daniël 2:1-13
Wij stuiten op groote moeilijkheden bij het bepalen van den tijd. van deze geschiedenis,
genoemd wordt het tweede jaar van de regeering van Nebukadnezar, vers 1. Nu werd Daniël
naar Babel gevoerd in het eerste jaar, en het schijnt, dat hij drie jaar lang onder leiding van
leermeesters en opvoeders stond, voordat hij aan den koning werd voorgesteld, Hoofdstuk
1:5. Hoe kan dit dan gebeuren in het tweede jaar? Misschien was Daniël, hoewel drie jaar de
duur van de opvoeding van andere jongelieden was, zoo wel onderricht, dat hij in belangrijke
zaken ingewijd werd, toen hij nog maar een jaar op school was geweest, en werd hij zoo hoog
geplaatst in het tweede jaar. Sommigen denken aan het tweede jaar, sinds hij alleen begon te
regeeren, maar het vijfde of zesde, sinds hij met zijn vader samen begon te regeeren. Sommigen
lezen: En in het tweede jaar, dat Daniël en zijne makkers voor den koning stonden, onder het
koninkrijk van Nebukadnezar, of onder zijne regeering, gebeurde dit, zooals Jozef in het
tweede jaar na zijne eerste droomuitlegging dien van Farao toonde en verklaarde, zoo bewees
ook Daniël dezen dienst in het tweede jaar, nadat hij die kunst meester geworden was. Veeleer
zou ik een van deze wegen kiezen dan, zooals sommigen veronderstellen, dat het het tweede
jaar na de verovering van Egypte was dus het zes en dertigste van zijne regeering, omdat uit
hetgeen wij in Ezechiël vinden blijkt, dat Daniël beroemd was om zijne wijsheid en
voortreffelijkheid, lang daarvoor en daarom moet dit voorval, of deze geschiedenis, die
duidelijk maakt, hoe hij zoo kwam uit te steken in die beide opzichten, in den aanvang van
Nebukadnezars regeering gesteld worden. Hier kunnen wij opmerken,
1. De verbijstering van Nebukadnezar om reden van een droom, dien hij gedroomd had, maar
vergeten was, vers 1:Hij droomde droomen, dat is, een droom, bestaande uit verschillende
onderscheidene deelen, of die zijne gedachten bezig hield alsof het vele droomen geweest
waren. Salomo spreekt van eene veelheid der droomen, op vreemde wijze onsamenhangend
waarin verschillende ijdelheden zijn, Prediker 5:6. In dezen droom van Nebukadnezar was op
zichzelf niets, dat niet vaak in gewone droomen het geval is, waarin de dingen vaak aan de
menschen even vreemd worden voorgesteld als hier vermeld wordt, maar er was iets in den
indruk dien hij op hem maakte, dat de onbetwistbare overtuiging aan hem opdrong, van zijn
goddelijken oorsprong en zijne profetische beteekenis. De aanzienlijksten zijn niet vrij van, ja,
zij zijn het meest ontvankelijk voor die zorgen en onaangenaamheden, die hun nachtrust
verstoren terwijl de slaap des arbeiders zoet is en gezond, en de slaap van een sober, matig
man vrij van verwarde droomen. De overvloed der rijken laat hun niet toe te slapen van zorg,
en de uitspattingen van zwelgers en dronkaards laten hen niet rustig slapen van de droomen.
Maar die hier verhaald wordt kwam niet voort uit natuurlijke oorzaken. Nebukadnezar was een
beroerder van Gods Israël, maar hier beroerde God hem, want Hij, die de ziel geschapen heeft,
kan ze ook met een zwaard doorboren, Lukas 2:35. Zijne wachten waren om hem heen, maar
zij konden de beroering van zijn geest niet weren. Wij kennen de onrust niet van velen, die in
groote pracht leven, en in vermaak ook, zou men zoo denken. Wij werpen een blik in hun huis,
en komen in verzoeking hen te benijden, maar, konden wij in hun hart zien, wij zouden eer
medelijden met hen hebben. Alle schatten en alle genietingen van de kinderen der menschen,
waarover deze machtige vorst te bevelen had, konden hem zelfs geen korte rust verschaffen,
als zijn slaap in hem gebroken werd door de beroering van zijn geest. Maar God geeft Zijn
beminden slaap, die tot Hem komen om te rusten.
11. De proef, die hij nam met zijne toovenaars en sterrekijkers, of zij hem zeggen konden, wat
zijn droom was, dien hij vergeten was. Zij werden terstond gehaald, om den koning zijne
droomen te kennen te geven, vers 2. Er zijn vele dingen, waarvan wij de indrukken bewaren, en

toch de gedaante vergeten zijn, hoewel wij niet kunnen zeggen, wat het was, weten wij welken
indruk het op ons gemaakt heeft, zoo was het ook met den koning. Zijn droom was aan zijn
geest ontsnapt, en hij kon dien met geen mogelijkheid terugroepen. maar hij vertrouwde het te
zullen weten, als hij dien opnieuw hoorde. God schikte het zoo, opdat Daniël te meer eer
mocht hebben, en in hem, Daniëls God. God bereikt even goed Zijn doel door iets uit de
gedachten der menschen te verdrijven, als door hun iets in de gedachte te brengen. De
Chaldeën waren waarschijnlijk trotsch, dat zij in ‘s konings slaapkamer geroepen werden, om
eene proeve te geven van hun kennis, daar zij niet twijfelden, of het zou tot hun eer strekken.
Hij zegt hun, dat hij een droom gedroomd heeft, vers 3. Zij spreken tot hen in het Syrisch, wat
toen hetzelfde was als het Chaldeeuwsch, maar nu er veel van verschilt. En in ‘t vervolg
gebruikt Daniel die taal of dialect van het Hebreeuwsch, om dezelfde reden, als die waarom
Jeremia 10:11 in die taal geschreven is, als bestemd om de Chaldeën te overtuigen van de
dwarsheid van hun afgoderij en hen tot de kennis en den dienst te brengen van den waren en
levenden God, wat de dadelijke strekking is van de geschiedenissen van dit hoofdstuk. Maar
daar hoofdstuk acht en volgende hoofdstukken voor den troost der Joden bedoeld zijn, zijn ze
ook in hun bijzondere taal geschreven. In hun antwoord begroetten zij den koning met hun
beste wenschen, verzuchten hem den droom te zeggen, en namen met alle mogelijk
zelfvertrouwen op zich dien uit te leggen, vers 4. Maar de koning verlangde, dat zij hem den
droom zouden vertellen, omdat hij dien vergeten was en hem hun niet vertellen kon. En, als zij
dat niet doen konden, dan zouden zij allen ter dood gebracht worden, als bedriegers, vers 5, zij
zelf in stukken gehouwen, en hunne huizen tot een drekhoop gemaakt. Maar als zij er toe in
staat waren, zouden zij beloond en verhoogd worden, vers 6. En zij wisten, evenals Bileam van
Balak, dat hij in staat was hen zeer hoog te vereeren, en hun het loon der ongerechtigheid te
geven, dat zij zoozeer lief gehad hebben. Daarom behoeft men niet te vragen of zij ook hun
uiterste best wilden doen om den koning voldoening te geven, als zij het niet doen, is het niet
uit onwilligheid, maar uit machteloosheid, daar de voorzienigheid het zoo beschikte, dat de
toovenaars van Babel nu evenzeer beschaamd en schaamrood werden als van ouds de
toovenaars van Egypte, opdat, hoezeer Zijn volk beide in Egypte en Babel vernederd en
veracht werd, Zijne orakels in beide werden groot gemaakt en geëerd, door tot zwijgen te
brengen, die als hun mededingers optraden. De Chaldeen, die het gezond verstand op hun zijde
hebben, dringen er op aan, dat de koning hun den droom vertellen zal, en dan zal het hun
schuld zijn, als zij hem de uitlegging er van niet geven, vers 7. Maar willekeur is voor rede niet
vatbaar. De koning wordt woedend, spreekt harde woorden, en zonder een schijn van
waarheid, neemt hij aan, dat zij het wel zeggen kunnen, maar niet willen, en in plaats van hun
onmacht te verwijten, en gebrek aan bekwaamheid, zooals hij terecht had kunnen doen,
beschuldigt hij hen van samenzwering om hem te beleedigen: Gij hebt een leugenachtig en
verdicht woord bereid om het voor mij te zeggen. Hoe onredelijk en ongerijmd is deze
aanklacht! Als zij op zich genomen hadden hem te zeggen, wat zijn droom was, en hem met
een verzinsel bedrogen, dan had hij ze kunnen beschuldigen van een leugenachtig en verdicht
woord, maar dat van hen te zeggen, als zij er eerlijk voor uitkwamen, dat zij het niet wisten,
bewijst alleen hoe redeloos de hartstocht is en hoe geneigd mannen van aanzien zijn om te
denken, dat zij het recht hebben hun hartstocht bot te vieren ten spijt van rede en billijkheid, en
alle voorschriften van beide. Toen de Chaldeën hem verzochten hun den droom te zeggen,
hoewel dat verzoek volkomen redelijk en billijk was zeide hij tot hen, dat zij maar talmden om
tijd te winnen, vers 8, totdat de tijd verandere, vers 9, hetzij totdat het verlangen van den
koning om zijn droom te weten, over was, en hij onverschillig was geworden, voor den droom
en zijne uitlegging, al brandde hij nu van verlangen dien te weten, of totdat zij kunnen
berekenen, dat hij zijn droom zoo volkomen vergeten is, namelijk de laatste overblijfsels er van,
die hem spoedig zullen ontgaan, terwijl hij ze poogt vast te houden, dat zij hem kunnen wijs

maken, wat zij willen en hem doen gelooven, dat het zijn droom was, en, zoodra dat het geval
en elke herinnering hem ontgaan is, wat spoedig genoeg zal zijn, dan zal hij niet in staat zijn,
hen tegen te spreken. En daarom moeten zij hem dien zonder uitstel meedeelen. Tevergeefs
pleiten zij,
1. Dat er geen mensch op den aardbodem is, die ‘s konings droom kan terugvinden, vers 10.
Er zijn vaste regels, om de beteekenis van een droom uit te leggen, of zij goed zijn is de vraag.
Maar niemand heeft ooit regels vastgesteld, om uit te maken, wat de inhoud van een droom is
geweest, zij kunnen niets uitmaken zonder de noodige gegevens. Zij erkennen weliswaar, dat
de goden den mensch kunnen bekend maken, wat zijn gedachte zijn, Amos 4:13, want God
verstaat onze gedachten van verre Psalm 139:2, wat zij zijn zullen, nog voordat wij ze denken,
wat zij zijn, als wij er geen acht op slaan, en wat zij geweest zijn, als wij ze vergeten zijn. Maar
die dat doen kunnen zijn goden, werker woning bij het vleesch niet is, vers 11, en zij alleen
kunnen dit doen. Wat de menschen betreft, hun woning is bij het vleesch niet is, vers 11, en zij
alleen kunnen dit doen. Wat de menschen betreft, hun woning is bi het vleesch, de wijste en
aanzienlijkste der menschen zijn door het vleesch als ‘t ware omsluierd, wat hun alle kennis van
geesten belet en onmogelijk maakt, en dus ook van hun krachten en werkingen, maar de
goden, die zelf louter geest zijn, weten, wat in den mensch is. Een voorbeeld van de
onwetendheid van deze Chaldeën is, dat zij van vele goden spreken, terwijl er maar een
oneindige God is en wezen kan, en toch hebben zij kennis van wat ook het licht der natuur leert
en de werken der natuur bewijzen, dat er een God is, die een Geest is, en den geest der
menschen en al hun gedachten volkomen kent, zooals het niet mogelijk is voor eenig mensch.
Deze belijdenis van de goddelijke alwetendheid wordt dezen afgodendienaars hier afgeperst,
ter eere van God en tot hun eigen veroordeeling, die, hoewel zij wisten, dat er een God in den
hemel is, voor Wien alle harten naakt en geopend zijn, Wien alle begeerten bekend, en voor
Wien geen geheimen verborgen zijn, toch dankzegging en gebed offerden aan stomme
afgoden, die oogen hebben en zien niet ooren en hooren niet.
2. Dat er geen koning op aarde is, die zoo iets zou verwachten en eischen, vers 10. Dit
beteekent, dat het koningen, grooten of heerschers waren, en geen gewone menschen met wie
de Chaldeën meestal te doen hadden en tot wier beschikking zij waren, terwijl de orakels van
God en het Evangelie van Christus aan de armen worden uitgedeeld. Koningen en heerschers
verlangen vaak onredelijke dingen van hun onderdanen, maar zij zijn van meening, dat nog
nooit een van hen zoo iets onredelijks verlangde als dit en daarom hopen zij, dat zijn
koninklijke majesteit er niet langer op staan zal. Maar alles is vergeefsch, als de hartstocht op
den troon zit, wordt de rede met voeten getreden: Hij werd toornig en zeer verbolgen, vers 12.
Het is iets heel gewoons, dat zij, die door rede niet te overtuigen zijn, er door getergd en
verbitterd worden, en in woede doorzetten, wat zij billijkheidshalve niet kunnen verdedigen.
III. Het vonnis, dat over alle Chaldeen van Babel geveld werd. Er is maar eenerlei vonnis voor
allen, zij worden allen veroordeeld, zonder uitzondering of onderscheid. Het besluit is
uitgevaardigd, zij moeten tot den laatsten man gedood worden, vers 13. Daniël en de wijzen,
hoewel zij hier niets van af wisten, niet uitgezonderd. Ziehier,
1. Wat gewoonlijk de onrechtvaardige manier van handelen van de willekeur is. Nebukadnezar
vertoont zich hier als een tyran in optima forma die een doodvonnis uitspreekt, als hij geen
verstandig woord spreken kan, en die als verraders behandelt, wier eenige fout was, dat zij hem
dienen wilden, maar niet konden.

2. Wat gewoonlijk de rechtvaardige straf van bedriegers is. Hoe onrechtvaardig het ook van
Nebukadnezar was dit vonnis te vellen, God was rechtvaardig tegenover de bedriegers. Die de
menschen bedrogen, door voor te geven, dat zij konden doen, wat zij niet konden, worden nu
ter dood veroordeeld omdat zij niet in staat zijn te doen, wat zij niet beweerden te kunnen.

Daniël 2:14-23
Toen de koning de wijzen liet halen, om hem den droom te zeggen en de uitlegging er van,
vers 2, was Daniel, naar ‘t schijnt niet opgeroepen om met hen te verschijnen, hoewel de
koning een welgevallen aan hem had, toen hij hem onderzocht, en hem tienmaal wijzer bevond
dan alle andere wijzen, toch vergat hij hem, toen hij hem het meest noodig had, en geen
wonder, daar alles in drift gebeurde, en niets met koel overleg. Maar de Voorzienigheid
beschikte het aldus, opdat door de onkunde van de Chaldeën te meer aandacht geschonken en
te meer eer gegeven zou worden aan Daniëls God. Maar, hoewel Daniël niet de eer had met de
andere wijzen geraadpleegd te worden, wordt hij, in strijd met de wet en rechtvaardigheid,
door een vonnis, blindelings uitgesproken, met hen veroordeeld, en wist er zelfs niets van,
voordat hen aangezegd werd zich gereed te maken om te sterven. Hoe ellendig is het lot van
hen, die onder een willekeurig bestuur leven, zooals dat van Nebukadnezar! Hoe gelukkig zijn
wij, die leven onder bescherming van de wet en de rechtspraak, en niet op die wijze afhankelijk
zijn van de genade van een gemelijk en grillig vorst!
Wij hebben, in Ezechiël, reeds gevonden, dat Daniël beroemd was om zijne wijsheid en gebed,
als vorst had hij macht bij God en de menschen, door het gebed had hij macht bij God, door
zijne wijsheid had hij macht bij de menschen, en in beide blonk hij uit. Aldus vond hij gunst en
goed verstand in de oogen van beide, en in deze verzen hebben wij een opmerkelijk voorbeeld
er van.
1. Door zijne wijsheid wist Daniel hoe hij met menschen handelen moest, en hij was
voorspoedig daarin. Toen Arioch, de overste der trawanten, wien bevolen was alle wijzen van
Babel te dooden, Daniël greep, want het zwaard der tyrannie, zoowel als het krijgszwaard,
verteer! zoowel dezen als genen, bracht Daniel eenen raad en oordeel in, vers 14, hij verviel
niet in woede, en verweet den koning zijne onrechtvaardigheid en wreedheid niet, veel minder
poogde hij weerstand te bieden, maar vroeg slechts: Waarom zoude de wet zoo verhaast
worden, vers 15. En terwijl de andere wijzen volgehouden hadden, dat het volmaakt
onmogelijk was, dat zijn verlangen ooit bevredigd werd, wat hem nog meer verwoed maakte,
neemt Daniel op zich, als hem maar eenige tijd gelaten wordt, om den koning de voldoening te
geven, die hij verlangde, vers 16. De koning, die nu begon te bemerken, dat hij eene fout
begaan had met niet eerder om Daniël te denken, wiens persoon hij zich begon te herinneren,
werd spoedig overgehaald om het vonnis op te schorten, en de proef te nemen met Daniel. De
beste manier om den toorn af te wenden, zelfs den toorn van een koning, die als een bode des
doods is, is een zocht antwoord, en dat buigen, dat groote zonden stilt, zoodat, hoewel er
heerschappij is, waar het woord des konings is, zelfs dat woord ongedaan kan blijven, en
herroepen worden, en zoo lezen sommigen hier, vers 14:Toen kwam Daniel en stelde den raad
en het besluit door Arioch, den bevelhebber des konings, uit.
11. Daniel wist, hoe hij door het gebed met God spreken kon, en hij vond genade bij Hem,
beide in bidden en dankzegging, wat de twee voornaamste vormen van het gebed zijn. Zie hier,
1. Zijn nederig gebed om de genade, dat God hem zou openbaren, wat des konings droom was,
en de uitlegging er van. Toen hij tijd gewonnen had, ging hij niet de andere wijzen raadplegen
of er iets in hun kunst, of in hun boeken was, dat hem in deze zaak van dienst kon zijn, maar
ging naar zijn huis, om daar met zijn God alleen te zijn, want van Hem alleen, die de Vader
der lichten is, verwachtte hij deze groote gave. a. Hij bad niet alleen zelf om deze openbaring,
maar liet zijne vrienden insgelijks doen. Hij gaf de zaak te kennen aan hen, die steeds zijne

boezemvrienden en metgezellen waren geweest, met het verzoek, dat zij van den God des
hemels barmhartigheid verzochten over deze verborgenheid, vers 17, 18. Hoewel Daniël
waarschijnlijk de oudste was en hen in ieder opzicht overtrof, nam hij hen als deelgenooten in
deze zaak aan, Vis unita fortior-Eendracht maakt macht, zie Esther 4:16. Biddende vrienden
zijn waardevolle vrienden, het is goed om vriendschap met en belangstelling in diegenen te
hebben, die met God omgang hebben, en invloed bij den troon der genade, en het past den
grootsten en besten der menschen de hulp te vragen van het gebed van anderen voor hen.
Paulus vraagt zijn vrienden dikwijls voor hem te bidden. Zoo moeten wij toonen, dat wij onze
vrienden waardeeren en het gebed, namelijk hun gebed. b. Zijn gebed was van bijzonderen
aard, maar met het oog op en in afhankelijkheid van de algemeene genade van God: Dat zij van
den God des hemels barmhartigheden verzachten over deze verborgenheid, vers 18. Wij
gelooven in het gebed op te zien tot God als den God des hemels, een God boven ons, en die
heerschappij over ons heeft, Wien wij aanbidding en onderdanigheid schuldig zijn, een machtig
God, die alles doen kan. Onze. Zaligmaker heeft ons leeren bidden tot God als onzen Vader in
den hemel. En waar wij ook om bidden, wij moeten daarvoor vertrouwen op de
barmhartigheden Gods, en wij moeten vragen om deel aan die barmhartigheden, wij kunnen
niets verwachten als belooning van onze verdienste, maar alles als de gave van Gods
barmhartigheden. Zij vroegen barmhartigheid over deze verborgenheid. Wat ons eene oorzaak
van zorg is, moet eene reden voor ons zijn om te bidden, wij moeten barmhartigheid van God
verlangen over alles wat ons moeite en vrees geeft. God staat ons toe in nederigheid vrijmoedig
jegens Hem te zijn, en in ‘t gebed al onze nooden en bezwaren aan God voor te leggen. De
verborgene dingen zijn voor den Heere onzen God en daarom moeten wij ons tot Hem
wenden, als wij eenige barmhartigheid noodig hebben, die een geheim betreft, en, hoewel wij
niet in het geloof om wonderen kunnen bidden, toch mogen wij in het geloof bidden tot Hem,
die alle harten in Zijne hand heeft, en die door Zijne leiding doet wat ons onmogelijk toeschijnt,
al is het geen wonder, tot openbaring van wat buiten onzen gezichtskring ligt en tot verkrijging
van wat buiten ons bereik ligt, voorzoover het tot Zijn eer en ons bestwil is, geloovende, dat
niets voor Hem verborgen is, en niets te moeilijk. c. Hun pleitgrond bij God was het dreigend
gevaar, waarin zij verkeerden, zij verlangden barmhartigheid van God in deze zaak, opdat
Daniël en zijne makkers met de overige wijzen van Babel niet omkwamen, opdat de
rechtvaardigen niet met de goddeloozen omkwamen. Als het leven van goede en nuttige
menschen in gevaar is, is het tijd om God ernstig aan te roepen om barmhartigheid voor hen,
evenals voor Petrus in de gevangenis, Handelingen 12:5. d. De genade, waarom Daniël en zijne
metgezellen baden, werd geschonken. De verborgenheid werd aan Daniel geopenbaard in een
nachtgezicht, vers 19. Sommigen meenen, dat hij denzelfden droom droomde, dien
Nebukadnezar gedroomd had, terwijl hij sliep, het schijnt veeleer, dat de droom zelf en zijne
uitlegging, hem door den dienst van een engel, tot zijne groote voldoening werd medegedeeld
terwijl hij was volhardende in het gebed, en wakende met alle gedurigheid. Een krachtig
gebed des rechtvaardigen vermag veel. Er zijn geheimen en verborgenheden, waarin wij door
het gebed ingewijd worden, met dien sleutel worden de kameren des hemels ontsloten, want
Christus heeft gezegd: Klop, en u zal open gedaan worden.
2. Zijne hartgrondige dankzegging voor deze genade, toen hij ze ontvangen had: Toen loofde
Daniel den God des hemels, vers 19. Hij wachtte niet, totdat hij het den koning gezegd had, en
gehoord of hij dien als zijn droom erkennen wilde of niet, maar hij rekende er vast op, dat het
dezelfde was, en, dat hij zijn doel bereikt had en daarom veranderde hij zijn gebed onmiddellijk
in lof. Zooals hij gebeden had in de volle verzekerdheid, dat God dit voor hem zou doen, zoo
bracht hij Hem zijn dank in de voile verzekerdheid, dat Hij het gedaan had, en beide met het

oog op God, als den God des hemels. Zijn gebed wordt niet vermeld maar zijne dankzegging
wel. De aandacht valt hier op
A. De eer, die hij Gode toebrengt in zijne dankzegging, en hij legt er zich op toe dat te doen
met groote afwisseling en rijkdom van woorden: Gelooid zij Gods naam van eeuwigheid tot in
eeuwigheid. In God is de eeuwigheid, die te loven en te prijzen is, zij is onveranderlijk en altijd
in Hem. En Hij moet geloofd worden van eeuwigheid tot eeuwigheid, zooals Gods
volmaaktheid het voorwerp van onzen lof is zoo zal het werk des lofs eeuwiglijk gedaan
worden. a. Hij geeft Gode de eer van wat in Hem is: Zijne is de wijsheid en de kracht, wijsheid
en moed lezen sommigen, datgene wat geschikt is om te doen, dat zal Hij doen, wat Hij wil
doen, dat kan Hij doen, dat zal Hij doen, en Hij zal het zeker op de beste manier doen, want
Zijne wijsheid is oneindig, om te ontwerpen en te beginnen, en Zijne macht is oneindig, om uit
te voeren en te voltooien. Bij Hem is wijsheid en sterkte, die bij de menschen vaak gescheiden
zijn. b. Hij geeft Hem de eere van wat Hij is voor de wereld der menschen. Hij heeft algeheelen
invloed en beweegkracht onder de menschen, en in al hun handelingen en zaken. Zijn de tijden
veranderd? Is de stand van zaken anders geworden? Is alles onderhevig aan verandering? God
is het, die de tijden en stonden verandert, en de gedaante daarvan. Geen verandering komt bij
toeval, maar naar den wil en raad van God. Zijn zij verdreven en afgezet, die eertijds koningen
waren? Doen zij afstand? Worden zij ter zijde gezet? Het is God, die de koningen afzet, en het
aanstellen en afzetten der koningen is een parel in Zijne kroon, die de bron van alle macht is, de
Koning der koningen en de Heer der heeren. Zijn er menschen, die anderen in wijsheid
overtreffen, wijsgeeren en staatslieden, die dieper nadenken dan het gewone verstand,
menschen van een doordringend verstand? Het is God, die den wijzen wijsheid geeft, hetzij zij
zoo wijs zijn dat te erkennen of niet, zij hebben die niet uit zichzelf, maar Hij is het, die
wetenschap geeft dengenen, die verstand hebben, wat eene goede reden is, waarom wij niet
trotsch moeten zijn op onze kennis, en waarom wij God er mee moeten dienen en eeren en het
tot onzen plicht moeten maken Hem te kennen. c. Hij geeft Hem de eer van deze bijzondere
openbaring. Hij looft Hem Ten eerste. Omdat Hij die openbaring kon doen, vers 22:Hij
openbaart diepe en verborgene dingen, die verborgen zijn voor de oogen van alle levenden.
Hij is het, die den mensch openbaarde, wat ware wijsheid is, toen niemand anders het kon, Job
28:27, 28, Hij is het, die de komende dingen openbaart aan Zijne knechten de profeten. Hij zelf
ziet en onderscheidt volkomen, wat met den meesten ijver en nauwkeurigheid verborgen is,
want Hij zal ieder werk in het gericht brengen met al wat verborgen is, op den grooten dag zal
de waarheid aan ‘t licht komen. Hij weet wat in het duister is, en wat in het duister gebeurt,
want de duisternisse verduistert het voor Hem niet, Psalm 139:12. Het licht woont bij Hem, en
Hij bewoont het licht, 1 Timotheus 1:16 en toch is rondom Hem duisternisse. Sommigen
vatten het op als het licht der profetie en der goddelijke openbaring die bij God woont en aan
Hem ontleend wordt, want Hij is de Vader der lichten, van alle lichten, zij alle hebben bij Hem
hun huis. Ten tweede omdat Hij deze openbaring aan hem gedaan had. Hier heeft hij het oog
op God, als den God zijner vaderen, want, hoewel de Joden nu te Babel als gevangenen waren,
waren zij toch beminden om der vaderen wille. Hij looft God, die de bron van wijsheid en
macht is, om de wijsheid en macht, die Hij hem gegeven had, wijsheid om dit groote geheim te
kennen en macht om deze openbaring bekend te maken. De wijsheid en macht, die wij hebben,
moeten wij als Gods gave erkennen. Gij hebt ons dit bekend gemaakt vers 23. Wat verborgen
was voor de beroemde Chaldeën, die het uitleggen van droomen tot hun beroep maakten,
wordt geopenbaard aan Daniël, een Joodsch gevangene, veel jonger dan zij. God wilde
hierdoor den geest der profetie eeren, op hetzelfde oogenblik, dat Hij den geest der
waarzegging in minachting bracht. Was Daniël God dankbaar omdat Hij hem bekend maakte
wat de redding was van zijn leven en dat zijner metgezellen? Veel meer reden hebben wij om

Hem dankbaar te zijn, dat Hij ons de groote verlossing der ziel bekend gemaakt heeft, en niet
aan de wereld, aan ons en niet aan de wijzen en verstandigen.
B. De eer, die hij zijn metgezellen aandoet in deze dankzegging. Hoewel het voornamelijk door
zijn gebed was, dat deze openbaring verkregen werd, en zij aan hem gedaan werd, toch erkent
hij, dat zij er deel aan hebben, beide aan het bidden er voor, want het is, wat wij van U verzocht
hebben, en aan het genot er van - Gij hebt ons des konings zaak bekend gemaakt. Of zij waren
bij Daniël aanwezig, toen de openbaring hem gedaan werd, of hij zeide het hun, zoodra hij het
wist (eureka, eureka - Ik heb het gevonden, ik heb het gevonden), opdat zij, die hem
ondersteund hadden met hun gebeden, hem zouden helpen met hun lof, dat hij hen tegelijk met
zichzelf noemde is een voorbeeld van zijne nederigheid en bescheidenheid, die wel passen aan
hen, die zijn toegelaten tot de gemeenschap met God. Zoo noemt Paulus somtijds Silvanus,
Timotheus of een ander dienaar met zichzelf aan het hoofd zijner brieven. De eer, die God ons
geeft, moeten wij gaarne met onze broederen deelen.

Daniël 2:24-30
Wij hebben hier de inleiding tot Daniels bekendmaking van den droom en zijne uitlegging er
van:
1. Hij spreekt terstond over de herroeping van het vonnis tegen de wijzen van Babel, vers 24.
Hij ging met allen spoed tot Arioch, om hem te zeggen, dat zijne opdracht nu overbodig
geworden was: Breng de wijzen van Babel niet om. Ofschoon er misschien onder waren, die
den dood verdienden volgens de wet van God, daar zij toovenaars waren, toch was datgene,
waarom zij hier veroordeeld werden, geen misdaad des doods of der banden waardig, en
daarom mogen zij niet sterven, en onrechtvaardig gedood worden, maar dat zij leven en
beschaamd zijn, zooals billijk is, daar zij te schande gemaakt zijn en niet konden doen, wet een
profeet des Heeren wel kon. Sinds God den boozen en den goeden dezelfde vriendelijkheid
toont, moeten wij dat ook doen, en bereid zijn om het leven, zelfs van slechte menschen, te
redden, Mattheus 5:45. Een goed man is eene weldaad voor de gemeenschap. Aan Paulus in
het schip gaf God de zielen van allen, die met hem voeren: zij werden gered om zijnentwille.
Aan Daniël was de redding te danken van al de wijzen, die evenwel niet deden naar de
weldaad, hun bewezen. Hoofdstuk 3:8.
11. Met groote zekerheid bood hij zijn dienst aan, om tot den koning te gaan en hem zijn
droom en de uitlegging er van mede te deeren, en werd daarop toegelaten, vers 24, 25. Arioch
bracht hem haastig tot den koning, in de hoop zelf in gunst te komen door Daniel bij den
koning te brengen, hij geeft voor, dat hij hem gezocht had om des konings droom uit te leggen,
terwijl het in werkelijkheid was, om des konings vonnis aan hem te volbrengen. Maar het is de
gewoonte van hovelingen om iedere luim van den vorst in te willigen en hun eigen diensten
aannemelijk te maken.
III. Hij trachtte bij deze gelegenheid de Chaldeën zooveel mogelijk te beschamen en God de
eer te geven. De koning was van meening, dat het eene gewaagde onderneming was, en vroeg,
of hij daartoe in staat was, vers 26:Zijt gij machtig mij den droom bekend te maken? Wat! Een
nieuweling in het vak, een jongeling als gij, zal op zich nemen te doen, hetgeen, waar anderen
aan wanhopen? Hoe minder waarschijnlijk het scheen, dat Daniël dit zou doen, des te meer
werd God verheerlijkt door hem er toe in staat te stellen. Bij het overbrengen van de goddelijke
openbaring aan de kinderen der menschen maakt God gewoonlijk gebruik van het dwaze en
zwakke der wereld, en het verachte en hetgeen waaraan men wanhoopte, opdat Hij de wijzen
beschamen zoude, opdat de uitnemendheid der kracht van Hem zou zijn, 1 Corinthiers 1:27,
28. Daniël neemt hieruit aanleiding
1. Om den koning het vertrouwen op zijne Chaldeën le ontnemen, van wie hij zulke groote
verwachtingen had, vers 27:"Deze verborgenheid kunnen zij den koning niet te kennen "even,
het is niet in hun macht, het vermogen van hun kennis reikt zoo hoog niet. Daarom moet de
koning niet toornig op hen zijn, omdat zij niet doen, wat zij niet kunnen, maar laat hij hen liever
verachten, en hen van zich verwijderen omdat zij machteloos zijn." Broughton leest het meer
algemeen: " Deze verborgenheid kunnen geen wijzen, sterrenkijkers, toovenaars of
waarzeggers, den koning bekend maken, de koning raadplege hen derhalve niet meer." De
ervaring die wij hebben van de onbekwaamheid van alle schepselen om ons voldoening te
geven, moet onze achting voor hen verminderen, en onze verwachtingen van hen lager
stemmer. Hun aanmatiging wordt te schande gemaakt, en onze hoop op hen teleurgesteld. Tot

hier toe komen zij en verder niet, laat ons daarom tot hen zeggen, zooals Job tot zijne
vrienden: Gij allen zijt moeilijke vertroosters.
2. Om hem tot de kennis te brengen van den eenigen levenden en waren God, den God, dien
Daniel aanbad: "Al kunnen zij de verborgenheid niet vinden, de koning moet er niet aan
wanhopen, dat zij gevonden zal worden, want er is een God in den hemel, die verborgenheden
openbaart", vers 28. De ongenoegzaamheid van het schepsel moet ons uitdrijven tot de
algenoegzaamheid van den Schepper. Er is een God in den hemel, en het is gelukkig voor ons,
dat er een is, die dat voor ons kan doen, en dat aan ons bekend maken, wat niemand op aarde
kan, in het bijzonder de verborgen geschiedenis van het werk der verlossing en de geheime
plannen van Gods liefde voor ons daarin, het mysterie, dat verborgen is geweest van alle
eeuwen en alle geslachten, de goddelijke openbaring helpt ons, waar het menschelijk verstand
ons volkomen verlegen laat, en maakt, niet alleen aan de koningen, maar aan de armen dezer
wereld, datgene bekend, wat geen der wijsgeeren of staatslieden der heidenen, met al hun
orakels en waarzeggingskunst, ooit beweren konden ons mede te deelen, Romeinen 16:25, 26.
IV. Hij bevestigde den koning in de overtuiging, dat de droom, dien hij zoo vurig verlangde in
zijn geheugen terug te roepen, werkelijk wel de moeite waard was om er onderzoek naar te
doen, dat hij van groote waarde en verstrekkende beteekenis was, geen gewone droom, het
ijdele tijdverdrijf van eene belachelijke en weelderige verbeelding, die het niet de moeite waard
was zich te herinneren of over te vertellen, maar dat het eene goddelijke openbaring was, een
lichtstraal uit eene hoogere wereld, in zijn geest gedrongen, die betrekking had op de groote
zaken en veranderingen van deze lagere wereld. God heeft daarin aan den koning bekend
gemaakt wat er geschieden zal in het laatste der dagen, vers 28, dat is in den toekomenden
tijd, tot aan de oprichting van Christus’ koninkrijk in de wereld, wat zou geschieden in het
laatste der dagen, Hebreeen 1:1. En wederom vers 29:"De gedachten, die bij u opklommen,
waren geen herhaling van wat tevoren geweest was, zooals gewoonlijk het geval is met onze
droomen" Omnia quae sensu volvuntur votu diurno Tempore sopito reddit amice quies- Alles wat
overdag in onzen geest omgaat, Geeft ons de droom in den slaap weer.
Claudian.
"maar het waren voorspellingen van wat hierna geschieden zoude, wat Hij, die verborgene
dingen openbaart, u te kennen gegeven heeft, " en daarom hebt gij gelijk op dien wenk acht te
slaan en er werk van te maken. De dingen, die hierna geschieden zullen, zijn verborgen, en God
alleen kan ze openbaren, en wat Hij van deze dingen geopenbaard heeft, in ‘t bijzonder met
betrekking tot de allerlaatste dagen, het eind van den tijd, moet zeer ernstig en ijverig
onderzocht worden en door ieder van ons overpeinsd. Sommigen meenen, dat de gedachten,
die op zijn leger opklommen, wat hierna geschieden zoude, zijn eigen gedachten waren, terwijl
hij wakker was. Voordat hij in slaap viel, en dezen droom droomde, bepeinsde hij in zijn geest,
wat het einde zou zijn van zijn eigen wassende grootheid, en wat er dan met zijn koninkrijk
gebeuren zou, en nu was zijn droom het antwoord op die gedachten. God bereidt de menschen
voor op de openbaring, die Hij hun doen wil.
V. Hij belijdt plechtiglijk, dat hij er geen aanspraak op maken kan de gunst van deze
openbaring van God te verdienen, of, dat hij die door zijne schranderheid verkregen heeft vers
30:"Mij nu, mij is de verborgenheid geopenbaard, en niet door mij uitgevonden, niet door de
wijsheid, die in mij zijn zoude boven alle levenden, en mij bekwaam maken tot het ontvangen

van zulk eene openbaring." Het past aan degenen, die God grootelijks begunstigd en geëerd
heeft, om zeer nederig en gering te zijn in eigen oogen, om zich te ontdoen van allen waan van
eigen wijsheid en waarde, opdat God alleen den lof mag hebben van het goede, dat in hen is,
dat zij hebben, en dat zij doen, en opdat alles mag toegeschreven worden aan Zijne
goedgunstigheid jegens hen en de volheid van Zijn goed werk in hen. Het geheim was aan hem
bekend gemaakt niet ter wille van hem zelf, maar,
1. Ter wille van zijn volk, ter wille van hen die den koning de uitlegging zouden bekend
maken, dat is ter wille van zijne metgezellen en broederen in de verdrukking, die door hun
gebeden hem geholpen hadden deze openbaring te verkrijgen en zoodoende deel hadden aan de
bekendmaking van de uitlegging- opdat hun leven gespaard mocht worden, opdat zij in de
gunst mochten komen en verhoogd worden, en het gansche volk der Joden in hun
gevangenschap er de vruchten van mocht plukken, om hunnentwil. Nederige menschen zijn
altijd gereed te denken, dat wat God doet, voor hen en door hen, meer ter wille van anderen is
dan ter wille van hen zelf.
2. Ter wille van zijn vorst, en sommigen lezen dezen zin aldus: "Niet door mijne wijsheid maar
opdat men den koning de uitlegging zoude bekend maken, en opdat gij de gedachten uws
harten zoudt weten, om uitlegging te krijgen van hetgeen gij tevoren overdacht, en onderricht
hoe gij u te gedragen hebt tegenover de kerk van God." God openbaarde deze zaak aan Daniel
om ze den koning bekend te maken. Profeten ontvangen om te kunnen geven, niet opdat de
openbaringen, die hun gedaan worden bij hen blijven, maar meegedeeld worden aan de
personen, die er belang bij hebben.

Daniël 2:31-45
Daniël geeft hier aan Nebukadnezar volledige voldoening over zijn droom en de uitlegging er
van. Die groote vorst was vriendelijk geweest voor dezen armen profeet door voor zijn
onderhoud en opvoeding te zorgen, hij was op ‘s konings kosten onderwezen, verhoogd aan
het hof en daardoor was het land van zijne gevangenschap veel minder hard voor hem geweest
dan voor zijne broederen. En nu ontvangt de koning overvloediglijk vergoeding voor al de
uitgaven, die hij voor hem gedaan had, en voor het ontvangen van dezen profeet, hoewel niet
in den naam van een profeet, kreeg hij de belooning van een profeet, eene belooning, als een
profeet alleen kan geven, en waarom de koning nu met blijdschap verplichting aan hem had.
Ziehier,
1. De droom zelf, vers 31, 45. Nebukadnezar was misschien een bewonderaar van
standbeelden en had zijn paleis en tuinen er mee versierd, in elk geval was hij een
beeldendienaar, en nu zie, een groot beeld wordt in den droom hem voorgesteld, wat hem kon
doen bedenken, wat de beelden waren, waar hij zooveel geld aan besteedde, en welken hij
zooveel eerbied betoonde, zij waren niet anders dan droomen. De scheppingen der verbeelding
konden der verbeelding even goed voldoen. Door de macht der verbeelding kon hij zijne oogen
sluiten, en zich de vormen voorstellen, die hem aangenaam waren en ze zoo schoon maken als
hij verkoos, zonder onkosten, en zonder de moeite van ze te laten maken. Het was het beeld
van een staand man: Staande tegen u over, als een levend man, en omdat de rijken, die het
bedoelde voor te stellen bewonderenswaardig waren in de oogen van hun vrienden, was de
glans van het beeld uitnemend, en, omdat zij geducht waren voor hunne vijanden en gevreesd
voor allen, die rondom hen waren, wordt gezegd, dat zijne gedaante verschrikkelijk was, beide
de trekken van het gelaat en de houding van het lichaam waren het. Maar het meest
opmerkelijk in dit beeld waren de verschillende metalen, waaruit het samengesteld was-het
hoofd van goud (het rijkste en duurzaamste metaal), zijne borst en armen van zilver (in waarde
daarop volgende), zijn buik en dijen van koper, zijne schenkelen van ijzer (nog lagere
metaalsoorten), en tenslotte de veeten eensdeels van ijzer en eensdeels van leem. Zie, wat de
dingen dezer wereld zijn, hoe meer wij er ons mee afgeven, des te minder blijken zij waard te
zijn. In het leven van een man is de jongeling een hoofd van goud, maar het wordt onze achting
steeds minder waardig, en de ouderdom is voor de helft leem, dan is de man zoo goed als
dood. Zoo is het ook met de wereld, latere eeuwen ontaarden. De eerste tijd van de christelijke
kerk, van de hervorming was een hoofd van goud, maar wij leven in een tijd van ijzer en leem.
Sommigen zinspelen hier op bij de beschrijving van een huichelaar, wiens leven niet in
overeenstemming is met zijne kennis. Hij heeft een hoofd van goud, maar voeten van ijzeren
leem hij kent zijn plicht, maar doet dien niet. Sommigen maken de opmerking, dat in Daniëls
visioenen de rijken werden voorgesteld door vier dieren, Hoofdstuk 7, want hij beschouwde
die wijsheid van beneden, waardoor zij aardsch en zinnelijk werden, en tot eene tyrannieke
macht, als meer dierlijk dan menschelijk, en zoo stemde het visioen overeen met zijn begrip van
de zaak. Maar aan Nebukadnezar, een heidensch vorst, werden zij voorgesteld door het
vroolijke, en prachtige beeld van een man, want hij was een bewonderaar van de koninkrijken
dezer wereld en hunne heerlijkheid Voor hem was het gezicht zoo bekoorlijk, dat hij
verlangend was het weer te zien. Maar wat kwam ervan het beeld te recht? Het volgende deel
van den droom toont ons, hoe het vergruisd en vernietigd wordt. Hij zag, dat een steen werd
afgehouwen door eene onzichtbare macht, zonder handen, en die steen viel op de voeten van
het beeld, die van ijzer en leem waren, en vermaalde ze, daarop moest natuurlijk het heele
beeld vallen, en zoo werd het goud, het zilver, het koper en het ijzer tezamen verbroken, en
zoo volkomen vergruisd, dat zij werden gelijk kaf van de dorschvloeren des zomers, en er niet

de kleinste overblijfsels van te vinden waren, maar de steen, zonder handen afgehouwen, werd
tot eenen grooten berg, en vervulde de aarde. Zie hoe God groote dingen kan teweeg brengen
door nietige en verachte oorzaken, als het Hem behaagt wordt de kleinste tot duizend.
Misschien was de vernietiging van dit beeld van goud, zilver, koper en ijzer bedoeld als de
voorstelling van de uitroeiing der afgoderij uit de wereld, die ter bestemder tijd zou plaats
hebben De afgoden der heidenen zijn zilver en goud evenals dit beeld, en zij zullen vergaan
van de aarde en geenen naam hebben op de straten, Jeremia 10:1, Jeremia 11:18. En de
macht, welke dat dan ook zij, die de afgoderij uitroeit, is op den goeden weg om zelf groot en
verheven te worden, zooals deze steen, nadat hij het beeld verbrijzeld had, een groote berg
werd.
11. De uitlegging van dezen droom. Laat ons nu zien, wat er de bedoeling van is. Hij is van
God, en daarom moet de uitlegging ook van Hem komen. Het schijnt, dat Daniël zijne makkers
bij zich had en voor hen zoowel als voor zichzelf spreekt, als hij zegt: Wij zullen zijne
uitlegging zeggen, vers 36.
1. Dit beeld stelde de koninkrijken der aarde voor, die achtereenvolgens over de volken zouden
heerschen en invloed uitoefenen op de belangen van de Joodsche kerk. De vier wereldrijken
worden niet voorgesteld door vier afzonderlijke standbeelden, maar door een beeld, omdat zij
alle van een en denzelfden geest en zin waren, en alle min of meer tegen de kerk. Het was
dezelfde macht, die achtereenvolgens bij vier verschillende volken berustte, waarvan de twee
eerste ten oosten, en de andere twee ten westen van Judea woonden. a. Het hoofd van goud
was het Chaldeeuwsche rijk, dat op dat tijdstip bestond, vers 37, 38:Gij, o koning, zijt (of
liever zult zijn) een koning der kortingen, een wereldbeheerscher, wien vele koningen en
koninkrijken schatplichtig zullen zijn, of, Gij zijt te dezer tijd de grootste der koningen op
aarde (zooals een knecht der knechten de laagste knecht is), gij schittert boven alle andere
koningen. Maar hij moet zijne verheffing niet toeschrijven aan zijn eigen kracht of beleid. Neen,
het is de God des hemels, die u een koninkrijk, macht, sterkte en eere gegeven heeft, een
koninkrijk, dat groote macht uitoefent, vast staat, een schitterend licht verspreidt, en handelt
met een machtig leger, en naar willekeur. De grootste vorsten hebben geen macht dan die hun
van boven gegeven is. De uitgestrektheid van zijne heerschappij wordt beschreven, vers
38:Overal, waar menschenkinderen wonen, over alle volken van dat deel van de wereld, over
alle deze was hij een heerscher, over hen, en al wat hun behoorde, en al hun vee, niet alleen,
wat zij in eigendom hadden, maar zelfs over die ferae naturae-de wilde dieren, over de beesten
des velds en de vogelen des hemels. Hij was heer over alle wouden, bosschen en jachtterreinen,
en niemand mocht jagen of vogels vangen, zonder zijn verlof. Aldus, zijt gij dat gouden hoofd,
gij, en uw zoon, en uws zoons zoon, voor den tijd van zeventig jaren. Vergelijk dit met Jeremia
25:9, 11, in ‘t bijzonder met Jeremia 27:5-7. Er waren in dien tijd andere machtige koninkrijken
op de wereld, zooals dat van de Scythen, maar het was het koninkrijk van Babel, dat over de
loden regeerde, en waarmee de heerschappij begon, die in de hier beschreven opeenvolging
voortduurde tot den tijd van Christus. Het wordt een hoofd genoemd, om zijne wijsheid,
uitnemendheid, en volstrekte macht, een hoofd van goud om zijn rijkdom, Jeremia 14:4, het
was eene "ouden staaf. Sommigen laten dit rijk beginnen met Nimrod, en voortzetten door al
de Assyrische koningen, ongeveer vijftig in ‘t geheel, en berekenen, dat het meer dan zestien
honderd jaar bestaan heeft. Maar het is niet al dien tijd een rijk geweest van zoo groote
uitgestrektheid en macht als hier beschreven wordt, en ook niet een, dat het nabij kwam,
daarom vormen volgens anderen alleen Nebukadnezar, Evilmerodach en Belsazar het gouden
hoofd, zij hadden een heerlijken, hoogen troon, en oefenden misschien een meer despotische
macht uit dan een der koningen die hun voorafgingen. Nebukadnezar regeerde vijf en veertig

jaar, Evilmerodach drie en twintig en Belsazar drie jaar. Babel was hun hoofdstad, en Daniël
was daar bij hen gedurende zeventig jaar. b. De borst en armen van zilver beteekenden het rijk
der Meden en Perzen, waarvan den koning verder niets meegedeeld wordt, dan dit: Een ander
koninkrijk zal opstaan, lager dan het uwe, vers 39, niet zoo rijk, machtig, of roemrijk. Dit
koninkrijk werd gegrond door Darius den Meder, en Cyrus den Pers, in verbond met elkander
en daarom voorgesteld door twee armen, die in de borst samenkomen. Cyrus zelf was een Pers
door zijn vader, en Meder door zijne moeder. Sommigen rekenen, dat dit tweede rijk honderd
en dertig jaar bestaan heeft, anderen tweehonderd en vier jaar, De eerste berekening komt het
best overeen met de tijdrekening van de Schrift. c. De buik en dijen van koper beteekenden het
rijk der Grieken, gesticht door Alexander, die Darius Codomannus, den laatsten der Perzische
koningen. overwon. Dit is het derde koninkrijk, van koper, geringer in rijkdom en
uitgestrektheid van heerschappij dan het Perzische rij k, maar in den persoon van Alexander
zelf, zal het door de macht van het zwaard over de geheele wereld heerschen, want Alexander
beroemde zich, dat hij de wereld overwonnen had, en zat toen neder en weende, omdat hij niet
nog eene wereld veroveren kon. d. De schenkelen en voeten van ijzer beteekenden het
Romeinsche rijk. Sommigen meenen, dat dit het tweede tijdperk van het Grieksche rijk
beteekent, de twee rijken van Syrië en Egypte, het eerste geregeerd door de familie der
Seleuciden, afstammende van Seleucus, het tweede door dat der Ptolemeën, waarvan de eerste
Ptolemeus Lagus was, dezen moeten dan de twee voeten zijn van het beeld: Grotius, Junius en
Proughton zijn van deze meening. Maar de algemeene opinie is, dat hiermee het Romeinsche
rijk bedoeld wordt, omdat onder dat rijk, en wel, toen het op zijn hoogtepunt was, het
koninkrijk van Christus in de wereld opgericht werd door de prediking van het eeuwig
Evangelie. Het Romeinsche rijk was sterk als ijzer vers 40, getuige het overwicht van dat rijk
over allen, die het bestreden, vele eeuwen lang. Dat koninkrijk vermaalde het Grieksche rijk en
vernietigde later het volk der Joden geheel en al. Tegen het einde van zijn bestaan werd het
zeer zwak, en vertakte zich in tien koninkrijken, die als de teenen van deze voeten waren.
Sommige daarvan waren week als leem, andere sterk als ijzer, vers 42. Pogingen werden
gedaan om ze te vereenigen en aaneen te hechten tot versterking van het rijk, maar tevergeefs.
Zij zullen de een aan den ander niet hechten, vers 43. In dit rijk werd de regeering langen tijd
verdeeld tusschen den senaat en het volk, den adel en het volk, maar hun macht smolt niet
volkomen samen. Er waren burgeroorlogen tusschen Marius en Sulla, tusschen Caesar en
Pompeius, wier partijen als ijzer en leem waren. Sommigen passen dit toe op den tijd van
verval van dit rijk, toen de takken van de koninklijke familie onderling huwden, om het rijk
krachtig te maken tegen de invallen der barbaarsche volken, maar die politiek had niet het
bedoelde gevolg, toen de dag kwam, dat het rijk ineenstortte.
2. De steen, zonder handen afgehouwen, stelde het koninkrijk van Jezus Christus voor, dat
opgericht zou worden in de wereld ten tijde van het Romeinsche rijk, en op de puinhoopen van
Satans koninkrijk in de koninkrijken dezer wereld. Dit is de steen zonder handen afgehouwen,
want het zou niet opgericht en niet ondersteund worden door menschelijke macht en beleid,
geen zichtbare hand zou er zich toe leenen om het op te richten, maar het zou onzichtbaar
geschieden door den Geest van den Heere der heirscharen. Dat was de steen, dien de
bouwlieden verworpen hebben, omdat zij hem niet afgehouwen hadden, maar die nu tot een
hoofd des hoeks geworden is. a. De kerk van het Evangelie is een koninkrijk, waarvan Christus
de eenige en souvereine Vorst is, waarover Hij regeert door Zijn Woord en Geest, waarvan Hij
Beschermer en Wetgever is, en waarvan Hij hulde en schatting ontvangt. Het is een koninkrijk
niet van deze wereld, en toch daarin opgericht, het is het koninkrijk Gods onder de menschen.
b. De God des hemels zou het koninkrijk oprichten, om aan Christus macht te geven, gericht te
oefenen, om Hem als Koning op Zijn heiligen berg Zion te stellen, en een gewillig volk tot

gehoorzaamheid aan Hem te brengen. Door den God des hemels opgericht, wordt het dikwijls
in het Nieuwe Testament het koninkrijk der hemelen genoemd, want zijn oorsprong is van
boven en zijne strekking is naar boven. c. Het zou opgericht worden in de dagen van die
koningen, de koningen van het vierde rijk, waarop bijzonder de aandacht gevestigd wordt
Lukas 2:I, dat Christus geboren werd, toen op bevel van den keizer van Rome, de geheele
wereld beschreven werd, wat eene duidelijke aanwijzing was, dat dat rijk zoover reikte, als
ooft met eenig wereldsch rijk het gevel was. Terwijl deze koningen met elkander twisten en bij
al deze worstelingen elk van de strijdende partijen zijne rekening hoopt te vinden, zal God Zijn
eigen werk doen en Zijn eigen raad volbrengen. Deze koningen zijn allen vijanden van
Christus’ koninkrijk, en toch zal het hun ten spijt opgericht worden. d. Het is een koninkrijk,
dat geen verval kent, niet in gevaar van vernietiging is en geen troonsopvolging of
omwenteling hebben zal. Het zal in der eeuwigheid niet verstoord worden door den inval van
eene vreemde macht, zooals vele andere koninkrijken, vuur en zwaard kunnen het niet
verwoesten, de vereenigde machten van de aarde en de hel kunnen noch de onderdanen van
hunnen vorst, noch den vorst van zijne onderdanen berooven, ook zal dat koninkrijk aan geen
ander volk overgelaten worden, zooals de koninkrijken der aarde. Evenals Christus een koning
is zonder opvolger (want Hij zal zelf in eeuwigheid regeeren), zoo is Zijn koninkrijk er een, dat
geen omwenteling kent. Het koninkrijk Gods werd weliswaar van de Joden genomen en den
heidenen gegeven Mattheus 21:43, maar toch was het de leer van Christus, die heerschte, het
koninkrijk van den Messias. De christelijke kerk is nog steeds dezelfde, zij is op eene rots
gegrond, fel bestreden, maar zal nimmer overweldigd worden door de poorten der hel. e. Het
is een koninkrijk, dat allen tegenstand overwinnen zal. Het zal alle die koninkrijken
verzamelen, zooals de steen zonder handen afgehouwen het beeld vermaalde, vers 44, 45. Het
koninkrijk van Christus zal alle andere koninkrijken vervangen, ze overleveren en bloeien,
terwijl zij onder hun eigen gewicht bezwijken, en zoo woest worden, dat hun plaats ze niet
meer kent. Alle koninkrijken die tegen het koninkrijk van Christus optreden, zullen verbroken
worden met eene ijzeren roede als een pottenbakkersvat, Psalm 2:9. En in de koninkrijken, die
zich onderwerpen aan het koninkrijk van Christus, zullen tyrannie, afgoderij en alles, wat tot
hun verwijt strekt, zoover het Evangelie van Christus terrein wint, teniet gedaan worden. De
dag komt, dat Jezus Christus teniet gedaan zal hebben alle heerschappijen alle macht en
kracht, en al Zijne vijanden zal gezet hebben tot eene voetbank Zijner voeten, dan zal deze
profetie haar volkomen vervulling hebben, en eerder niet, 1 Corinthiers 24:25. Onze
Zaligmaker schijnt hierop te zinspelen, als Hij, sprekende van Zichzelf, als van den steen, door
de Joodsche bouwlieden verworpen, zegt: Op wien deze steen valt, dien zal hij vermorzelen f.
Het zal een eeuwig koninkrijk zijn. De koninkrijken der aarde, die alles vermaald hadden,
werden ten laatste, op hun beurt, eveneens vermaald, maar het koninkrijk van Christus zal
andere koninkrijken vermalen, en zelf in alle eeuwigheid bestaan. Zijn troon zal zijn als de
dagen des hemels, Zijn zaad, Zijne onderdanen, als de sterren des hemels, niet alleen zoo
talrijk, maar ook zoo onveranderlijk. Der grootheid van Christus’ heerschappij en vrede zal
geen einde zijn. De Heere zat in eeuwigheid regeeren, niet alleen totdat er geen tijd meer is,
maar ook als de tijd en de dag niet meer zijn, en God zal tot in eeuwigheid alles in allen zijn.
Nadat Daniël den droom aldus, tot voldoening van Nebukadnezar, uitgelegd had, waarbij deze
hem niet in de rede viel, want de uitlegging was zoo volledig, dat hij niets meer te vragen had,
en zoo klaar, dat hij geen tegenwerping maken kon, besluit hij met de plechtige verzekering,
1. Van de goddelijke ingeving van dezen droom: De groote God (zoo noemt hij Hem, om zijne
hooge gedachten van Hem uit te drukken, en denzelfden indruk op het gemoed van dezen
grooten koning te maken) heeft den koning bekend gemaakt, wat hierna geschieden zal, wat

de goden der Chaldeën niet konden doen. En aldus werd ten volle bevestigd dat groote
argument, dat Jesaja lang daarvoor had aangevoerd tegen de afgodendienaars, en in ‘t
bijzonder de afgodendienaars van Babel, toen hij de goden, die zij aanbaden, uitdaagde om de
dingen te verkondigen, die hierna komen zullen, opdat wij weten, dat Gij goden zijt, Jesaja
41:23, en daardoor bewees de God van Israël dat Hij de ware God was, dat Hij van den
beginne aan het einde verkondigt, Jesaja 46:10.
2. Van de ontwijfelbare zekerheid van de dingen, door den droom voorspeld. Hij, die deze
dingen bekend maakt, is Dezelfde, die ze bepaald en besloten heeft, en ze door Zijne leiding
volbrengt, en wij kunnen ons verzekerd houden, dat Zijn raad bestaan zal en niet veranderd
kan worden, en daarom is de droom gewis en zijne uitlegging zeker. Wat God bekend heeft
gemaakt, daar kunnen wij staat op maken.

Daniël 2:46-49
Men kon verwachten, dat, als Nebukadnezar er naar streefde om zijn eigen koninkrijk eeuwig
te maken, hij woedend zou zijn op Daniël, die zijn val voorspelde en tevens dat een ander
koninkrijk van eene andere natuur het eeuwige koninkrijk zijn zou, maar in plaats van erover
gebelgd te zijn als over eene beleediging, ontving hij het als een orakel, en hier wordt ons
gezegd, wat de uiting was van den indruk, die op hem was gemaakt.
1. Hij stond gereed Daniël te beschouwen als een der goden. Hoewel hij zag, dat hij een
mensch was, toch besloot hij uit deze wondervolle openbaring, beide van zijne geheime
gedachten, door hem den droom te zeggen, en van de toekomende dingen, door hem de
uitlegging er van te geven, dat er vast en zeker een god in hem woonde, die zijne aanbidding
waardig was, en daarom viel hij op zijn aangezicht en aanbad Daniel, vers 46. Het was de
gewoonte in dat land den koning te eeren door voorover te liggen, omdat zij iets van de
goddelijke macht op zich hebben: Ik heb gezegd: Gij zijt goden, en daarom bewees deze
koning, die deze hulde dikwijls van anderen ontvangen had, aan Daniel dezelfde hulde, daar hij
meende, dat deze goddelijke kennis bezat, en hij was zoo getroffen door bewondering
daarvoor, dat hij zich niet bedwingen kon, maar vergat, beide, dat Daniël een mensch was, en
dat hij zelf koning was. Aldus maakte God de openbaring groot en heerlijk, daar hij een trotsch
heerscher zulk eene vereering ontlokte door een enkelen straal daarvan. Hij aanbad Daniel, en
hij zeide, dat men hem een drankoffer doen zoude, met liefelijk reukwerk, hierin kan hij niet
gerechtvaardigd, maar in zekere mate verontschuldigd worden, daar Cornelius evenzeer gereed
stond om Petrus te aanbidden, en Johannes den engel, hoewel beiden beter wisten. Maar
hoewel het hier niet vermeld wordt, toch hebben wij reden om te denken dat Daniël de eer
weigerde, die hem gebracht werd, en, als Petrus, tot Cornelius zeide: Sta op ik ben zelf ook een
mensch, of, als de engel tot Johannes: Zie, dat gij dat niet doet, want er wordt niet gezegd, dat
het offer hem gebracht werd, hoewel de koning het beval, of liever
zeide, want dat is het woord. Hij zeide in zijn haast: Dat men hem drankoffer doen zoude. En,
dat Daniël iets tot hen zeide, dat zijne oogen en gedachten in eene andere richting leidde, ligt
opgesloten in wat volgt, vers 47. De koning antwoordde Daniel en zeide: Het is mogelijk, dat
die geen ware liefde tot het Woord hebben, toch groote achting bewijzen aan de dienaren van
Gods Woord. Herodes vreesde Johannes en hoorde hem gaarne, en toch bleef hij in zijne
zonde, Markus 6:20.
2. Hij erkende gereedelijk, dat de God van Daniel een groot God was, de ware God, de eenige
levende en ware God. Als Daniël niet wil toelaten, dat hij aangebeden wordt (zooals Daniël
hem waarschijnlijk te kennen gaf) dan zal bij God aanbidden, door te belijden, vers 47:Het is
de waarheid, dat ulieder God een God der goden is, en er is geen ander God, zooals Hij,
boven alle goden in waardigheid, boven alle goden in heerschappij. Hij is een Heere der
koningen, aan Wien zij hun macht ontleenen en Wien zij verantwoording schuldig zijn, en Hij is
een God, die beide de verborgenheden kent en openbaart, wat het meest verborgen is, ziet Hij
en kan Hij openbaren, en wat Hij geopenbaard heeft, was verborgen en niemand kon het
openbaren, 1 Corinthiers 2:10.
3. Hij verhoogde Daniël, en maakte hem tot een man van aanzien, vers 48. Weliswaar maakte
God hem een man van aanzien, toen hij hem toegang gaf tot Zijne gemeenschap, aanzienlijker
dan Nebukadnezar hem maken kon, maar, omdat God hem had groot gemaakt daarom maakte
ook de koning hem groot. Maakt rijkdom de menschen groot? De koning gaf hem vele groote

geschenken, en hij had geen reden om die te weigeren, daar ze hem zooveel te beter in staat
stelden om zijne broederen in hun gevangenschap goed te doen. Deze geschenken waren eene
dankbare erkenning van de goede diensten, die hij hem bewezen had, maar hij had ze niet
bedoeld en ze als voorwaarde gesteld, zooals Bileam het loon van zijne waarzegging
verlangde. Maakt macht iemand groot? Hij maakte hem tot heerscher over het gansche
landschap van Babel, dat zonder twijfel grooten invloed had op de andere provinciën,
eveneens maakte hij hem tot curator van de universiteit, overste der overheden over alle de
wijzen van Babel, om te onderrichten, die hij aldus overtroffen had, en, sinds zij niet konden
doen, wat de koning van hen verlangde, zullen zij gedwongen worden te doen, wat Daniël van
hen verlangde. Want het voegt, dat de dwaas een knecht zij desgenen, die wijs van harte is.
Ziende, dat Daniel deze verborgenheid kon openbaren, vers 47, bevorderde de koning hem
aldus. Het is wijs van vorsten om hen te bevorderen en te gebruiken, die goddelijke openbaring
ontvangen, en er zeer vertrouwd mee zijn, die, zooals Daniel hier, toonen, dat zij wel bekend
zijn met het koninkrijk der hemelen. Evenals Daniël, werd Jozef aan het hof van den koning
van Egypte bevorderd wegens het uitleggen van diens droomen, en hij noemde hem Zafnath
Paäneah-Die het verborgene openbaart, zooals de koning van Babel Daniël hier noemt, zoodat
de inleiding tot hun verheffing dezelfde is-om, en uit overweging van hun goede diensten, aan
de kroon bewezen, door het openbaren van het verborgene.
4. Hij verhoogde zijne metgezellen om zijnentwil op zijne bijzondere bede en verzoek, vers 49.
Daniël zelf bleef aan de poorten des konings, als dienaar, als raadsman, als minister, en
misschien als kamerheer: maar hij gebruikte zijn invloed voor zijne vrienden, zooals een goed
man betaamt, en bezorgde Sadrach, Mesach en Abed-nego plaatsen in de regeering. Die hem
met hun gebed ondersteunden, zouden met hem deelen in de eer, zooveel dankbaarheid
gevoelde hij voor dien dienst. Hun bevordering zou een groote steun en hulp zijn voor Daniel
in zijn ambt en werkzaamheden. En deze vrome Joden, aldus te Babel bevorderd, hadden
ruimschoots gelegenheid hunne broederen in gevangenschap te dienen, en hun veel goeds te
doen, wat zij ongetwijfeld bereid waren te doen. Voordat God Zijn volk in ellende brengt,
bereidt Hij die somtijds voor hen op deze wijze, opdat zij die verdragen kunnen.

HOOFDSTUK 3
1 De koning Nebukadnezar maakte een beeld van goud, welks hoogte was zestig ellen, zijn
breedte zes ellen; hij richtte het op in het dal Dura, in het landschap van Babel.
2 En de koning Nebukadnezar zond henen, om te verzamelen, de stadhouders, de overheden,
en de landvoogden, de wethouders, de schatmeesters, de raadsheren, de ambtlieden, en al de
heerschappers der landschappen, dat zij komen zouden tot de inwijding van het beeld, hetwelk
de koning Nebukadnezar had opgericht.
3 Toen verzamelden zich de stadhouders, de overheden, de landvoogden, de wethouders, de
schatmeesters, de raadsheren, de ambtlieden, en al de heerschappers der landschappen, tot
inwijding van het beeld, hetwelk de koning Nebukadnezar had opgericht; en zij stonden voor
het beeld, dat Nebukadnezar had opgericht.
4 En een heraut riep met kracht: Men zegt u aan, gij volken, gij natien, en tongen!
5 Ten tijde als gij horen zult het geluid des hoorns, der pijp, der citer, der vedel, der psalteren,
des akkoordgezangs, en allerlei soorten van muziek, zo zult gijlieden nedervallen, en aanbidden
het gouden beeld, hetwelk de koning Nebukadnezar heeft opgericht;
6 En wie niet nedervalt en aanbidt, die zal te dierzelfder ure in het midden van den oven des
brandenden vuurs geworpen worden.
7 Daarom te dier tijd, als al die volken hoorden het geluid des hoorns, der pijp, der citer, der
vedel, der psalteren, en allerlei soorten der muziek, alle volken, natien, en tongen
nedervallende, aanbaden het gouden beeld, hetwelk de koning Nebukadnezar had opgericht.
8 Daarom naderden even ter zelfder tijd Chaldeeuwse mannen, die de Joden openlijk
beschuldigden;
9 Zij antwoordden en zeiden tot den koning Nebukadnezar: O koning! leef in der eeuwigheid!
10 Gij, o koning! hebt een bevel gegeven, dat alle mensen, die horen zouden het geluid des
hoorns, der pijp, der citer, der vedel, der psalteren, en des akkoordgezangs, en allerlei soorten
van muziek, nedervallen, en het gouden beeld aanbidden zouden;
11 En wie niet nederviel, en aanbad, die zou in het midden van den oven des brandenden vuurs
geworpen worden.
12 Er zijn Joodse mannen, die gij over de bediening van het landschap van Babel gesteld hebt,
Sadrach, Mesach en Abed-nego; deze mannen hebben, o koning! op u geen acht gesteld; uw
goden eren zij niet, en zij bidden het gouden beeld niet aan, hetwelk gij opgericht hebt.
13 Toen zeide Nebukadnezar in toorn en grimmigheid, dat men Sadrach, Mesach en
Abed-nego voorbrengen zou; toen werden die mannen voor den koning gebracht.
14 Nebukadnezar antwoordde en zeide tot hen: Is het met opzet, Sadrach, Mesach en
Abed-nego, dat gijlieden mijn goden niet eert, en het gouden beeld, dat ik opgericht heb, niet
aanbidt?
15 Nu dan, zo gijlieden gereed zijt, dat gij ten tijde, als gij horen zult het geluid des hoorns, der
pijp, der citer, der vedel, der psalteren, en des akkoordgezangs, en allerlei soort der muziek,
nedervalt, en aanbidt het beeld, dat ik gemaakt heb, zo is het wel; maar zo gijlieden het niet
aanbidt; ter zelfder ure zult gijlieden geworpen worden in het midden van den oven des
brandenden vuurs; en wie is de God, Die ulieden uit mijn handen verlossen zou?
16 Sadrach, Mesach en Abed-nego antwoordden en zeiden tot den koning Nebukadnezar: Wij
hebben niet nodig u op deze zaak te antwoorden.
17 Zal het zo zijn, onze God, Dien wij eren, is machtig ons te verlossen uit den oven des
brandenden vuurs, en Hij zal ons uit uw hand, o koning! verlossen.
18 Maar zo niet, u zij bekend, o koning! dat wij uw goden niet zullen eren, noch het gouden
beeld, dat gij hebt opgericht, zullen aanbidden.

19 Toen werd Nebukadnezar vol grimmigheid, en de gedaante zijns aangezichts veranderde
tegen Sadrach, Mesach en Abed-nego; hij antwoordde en zeide, dat men den oven zevenmaal
meer heet zou maken dan men dien pleegt heet te maken.
20 En tot de sterkste mannen van kracht, die in zijn heir waren, zeide hij, dat zij Sadrach,
Mesach en Abed-nego binden zouden, om te werpen in den oven des brandenden vuurs.
21 Toen werden die mannen gebonden in hun mantels, hun broeken, en hun hoeden, en hun
andere klederen, en zij wierpen hen in het midden van den oven des brandenden vuurs.
22 Daarom dan, dewijl het woord des konings aandreef, en de oven zeer heet was, zo hebben
de vonken des vuurs die mannen, die Sadrach, Mesach en Abed-nego opgeheven hadden,
gedood.
23 Maar als die drie mannen, Sadrach, Mesach en Abed-nego, in het midden van den oven des
brandenden vuurs, gebonden zijnde, gevallen waren,
24 Toen ontzette zich de koning Nebukadnezar, en hij stond op in der haast, antwoordde en
zeide tot zijn raadsheren: Hebben wij niet drie mannen in het midden des vuurs, gebonden
zijnde, geworpen? Zij antwoordden en zeiden tot den koning: Het is gewis, o koning!
25 Hij antwoordde en zeide: Ziet, ik zie vier mannen, los wandelende in het midden des vuurs,
en er is geen verderf aan hen; en de gedaante des vierden is gelijk eens zoons der goden.
26 Toen naderde Nebukadnezar tot de deur van den oven des brandenden vuurs, antwoordde
en sprak: Gij Sadrach, Mesach en Abed-nego, gij knechten des allerhoogsten Gods! gaat uit en
komt hier! Toen gingen Sadrach, Mesach en Abed-nego uit het midden des vuurs.
27 Toen vergaderden de stadhouders, de overheden, en de landvoogden, en de raadsheren des
konings, deze mannen beziende, omdat het vuur over hun lichamen niet geheerst had, en dat
het haar huns hoofds niet verbrand was, en hun mantels niet veranderd waren, ja, dat de reuk
des vuurs daardoor niet gegaan was.
28 Nebukadnezar antwoordde en zeide: Geloofd zij de God van Sadrach, Mesach en
Abed-nego, Die Zijn engel gezonden, en Zijn knechten verlost heeft, die op Hem vertrouwd
hebben, en des konings woord veranderd, en hun lichamen overgegeven hebben, opdat zij geen
god eerden noch aanbaden, dan hun God.
29 Daarom wordt van mij een bevel gegeven, dat alle volk, natie en tong, die lastering spreekt
tegen den God van Sadrach, Mesach en Abed-nego, in stukken gehouwen worde, en zijn huis
tot een drekhoop gesteld worde; want er is geen ander God, Die alzo verlossen kan.
30 Toen maakte de koning Sadrach, Mesach en Abed-nego voorspoedig in het landschap van
Babel.

Aan het slot van het vorige hoofdstuk lieten wij Daniels metgezellen, Sadrach, Mesach en
Abed-nego achter, in eer en macht, over het landschap Babel gesteld, en verhoogd om hun
betrekking tot den God van Israël en den invloed, dien zij bij hem hadden. Ik weet niet of ik
wel zeggen mag: het zou goed zijn als alle heiligen deze eer hadden. Neen, er zijn er velen,
voor wie zij niet goed zou zijn, de eer der heiligen wordt beweerd voor eene andere wereld.
Maar hier vinden wij diezelfde drie mannen even diep in de ongenade des konings, als zij toen
hoog in zijn gunst stonden, en toch in waarheid hooger geëerd door hun God, dan zij daar
geëerd werden door hun vorst, beide, door de genade, waardoor Hij hen in staat stelde liever te
lijden dan te zondigen, en door de wonderbare en heerlijke verlossing, die Hij voor hen wrocht
uit hun lijden. Het is eene zeer merkwaardige geschiedenis, een heerlijk voorbeeld van de
macht en goedheid van God, eene krachtige bemoediging voor zijn volk in tijden van
beproeving. De apostel wijst er op, als hij onder de geloofshelden opnoemt, die door hun
geloof "de kracht des vuurs hebben uitgebluscht", Hebreeen 11:34. I.Nebukadnezar richt een
gouden beeld op en wijdt het in, waarbij hij al zijne onderdanen, onverschillig van wat rang of
stand, oproept om neer te vallen en het te aanbidden, aan welk gebod het volk algemeen
gehoorzaamt, vers l-7. II. Hem wordt aangebracht, dat de Joodsche overheden geweigerd
hebben het gouden beeld te aanbidden, vers 8-12. III. Zij blijven standvastig bij hun weigering,
ondanks zijne woede en bedreigingen, vers 13-18. IV, Zij worden om hun weigering in den
vurigen oven geworpen, vers 19-23. V. Zij worden op wonderbare wijze door de macht van
God in het vuur bewaard en door de gunst van den koning uitgenoodigd uit het vuur te komen,
die door dit wonder overtuigd was van zijne dwaling, waardoor hij er hen in geworpen had,
vers 24-27. Vl. De koning geeft hierop Gode de eer, en schenkt zijne gunst aan deze getrouwe
helden, vers 28-30.

Daniël 3:1-7
Wij hebben geen zekerheid van den tijd van deze geschiedenis, maar als dit beeld, dat
Nebukadnezar inwijdde, in eenig verband staat tot dat, waarvan hij droomde, dan is het
waarschijnlijk, dat dit alles niet lang daarna plaats had: sommigen nemen het zevende jaar van
Nebukadnezar aan, een jaar voor Jojachims gevangenschap, waarbij Ezechiël meegevoerd
werd.
1. Er wordt dus een beeld van goud opgericht om aangebeden te worden. Babel was reeds vol
afgoden, maar deze heerschzuchtige vorst is niet tevreden voordat er nog een meer is, want die
den eenigen alleen levenden God veracht hebben, en in vele goden gaan gelooven, vinden de
goden, die zij zelf gemaakt hebben, zoo onbevredigend, en hun honger naar hen zoo
onverzadelijk, dat zij ze tot in het oneindige vermeerderen, ze eindeloos achterna wandelen, en
nooit weten, wanneer ze genoeg hebben. Afgodendienaars zijn belust op een nieuwtje en op
afwisseling. Hij verkoos nieuwe goden. Die er veel hebben, wenschen er nog meer te hebben.
Om het koninklijke voorrecht van zijne kroon uit te oefenen, namelijk de goden te kiezen, die
hij wilde, maakte de koning Nebukadnezar dit beeld, vers 1. Opmerking verdient,
1. De kostbaarheid van het beeld, het was een beeld van goud, zeker niet enkel goud, rijk als
hij was, is het waarschijnlijk, dat hij dat niet betalen kon, maar overtrokken met goud. De
vereerders van valsche goden zijn niet gewoon op kosten te zien als zij beelden oprichten om
die te aanbidden, zij verkwisten het goud uit de beurs voor dat doel, Jesaja 46:6, en maken
onze gierigheid in dienst van den waren God beschaamd.
2. Zijn omvang, zijne hoogte was zestig elfen, zijne breedte zes ellen. Het was vijftienmaal zoo
groot als de gewone menschelijke grootte, want die wordt berekend op vier ellen of zes voet,
alsof de geweldige afmetingen eene vergoeding moesten zijn voor zijne levenloosheid. Maar
waarom richtte Nebukadnezar dit beeld op? Sommigen veronderstellen, dat het was om zich te
zuiveren van de beschuldiging, dat hij een Jood geworden was, omdat hij voor kort met
grooten lof van den God van Israël gesproken en eenigen van Diens vereerders bevorderd had.
Of misschien was het bedoeld als een beeld van hem zelf, en wilde hij daardoor aangebeden
worden. Veel trotsche vorsten maakten er aanspraak op, dat hun goddelijke eer bewezen werd,
onder anderen Alexander de Groote, die beweerde, dat hij een zoon van den Olympischen
Jupiter was. Hem was gezegd, van het beeld, dat hij in zijn droom gezien had, dat hij
voorgesteld werd door het gouden hoofd, dat gevolgd zou worden door rijken van minder
metaal, maar hier wil hij het heele beeld zijn, want hij maakt het geheel van goud. Ziehier, a.
Hoe de goede indrukken, die toen op hem gemaakt waren, geheel verdwenen waren. Toen
erkende hij, dat de God van Israël in waarheid een God der goden en een Heere der koningen
was, en toch, rechtstreeks in strijd met de uitdrukkelijke wet van God richt hij nu een beeld op
ter aanbidding, gaat hij niet alleen voort met zijne vroegere afgoderijen, maar hij begint zelfs
met nieuwe. Eene krachtige overtuiging ontbreekt het dikwijls aan eene grondige bekeering.
Velen hebben in ellende de ongerijmdheid en het gevaar van de zonde erkend en zijn er toch in
gebleven. b. Hoe diezelfde droom en de uitlegging er van, die toen zulke goede indrukken op
hem maakte, nu eene geheel tegenovergestelde uitwerking had. Toen bracht hij hem op de
knieen als een nederig aanbidder van God, nu wordt hij daardoor een stoutmoedig mededinger
van God. Toen meende hij, dat het iets groots was om het gouden hoofd van het beeld te zijn
en erkende, dat hij het aan God te danken had, maar zijn hart verheft zich en nu is hem dat te
min en wil hij, in tegenspraak met God zelf en zijn orakel, alles m allen zijn.

11. De stadhouders en ambtlieden worden tezamen geroepen, om de plechtigheid van de
inwijding van dit beeld bij te wonen, vers 23. Boodschappers worden uitgezonden naar alle
deelen van het koninkrijk om te verzamelen de stadhouders, en overheden, de schatmeesters,
de raadsheeren en de ambtlieden, en alle de bewindvoerders der landschappen, zij allen
moeten komen tot inwijding van het beeld. Hij roept de aanzienlijken op, om den afgod
grootelijks te eeren, daarom ook wordt ter eere van den Christus vermeld, dat koningen Hem
geschenken zullen brengen. Als hij hen ertoe ken brengen, hulde te doen aan zijn gouden beeld,
dan twijfelt hij niet of het lagere volk zal van zelf volgen. Gehoorzaam aan den oproep des
konings verlaten al de stadhouders en overheden van dat groote koninkrijk den dienst van hun
bijzonder landschap en komen naar Babel, tot inwijding van dit gouden beeld, lange reizen
hadden velen van hen te maken, en kostbare, en dat
voor zulk eene dwaasheid, maar de aanbidders van afgoden zijn al evenzeer van verstand
beroofd als de afgoden zelf.
III. Er wordt afgekondigd een bevel, dat alle personen, die voor het beeld aanwezig zijn, op
een gegeven teeken, voorover moeten vallen en het beeld aanbidden, als het gouden beeld,
hetwelk de koning Nebukadnezar heeft opgericht. Een heraut roept dit luide uit in deze groote
vergadering van aanzienlijken met hun talrijk gevolg van dienaren en trawanten, en eene groote
menigte volks, zonder twijfel, die niet geroepen was, bovendien, zij moeten er allen op letten,
1. Dat de koning streng beveelt en gelast dat iedereen zal neervallen en het gouden beeld
aanbidden, welke goden zij op een anderen tijd aanbidden, nu moeten zij dit aanbidden.
2. Dat zij het allen tegelijk moeten doen, ten teeken van hun gemeenschap in dezen afgodischen
dienst, en dat, met dit doel, een teeken zal gegeven worden door een muziekkorps, dat
eveneens dienen moest om de plechtigheid op te luisteren en het gemoed van hen, die niet
gewillig waren, te verzachten en te buigen, om. hen er toe te brengen ‘s konings bevel op te
volgen. Deze vroolijkheid en blijdschap bij den eeredienst moest wel aangenaam zijn voor
vleeschelijke, zinnelijke zielen, die vreemdelingen waren aan dien geestelijken dienst, die God
toekomt, daar Hij een geest is.
IV. De volkomen gehoorzaamheid van de vergadering aan dit bevel, vers 7. Zij hoorden het
geluid der muziekinstrumenten, beide, blaas- en snaarinstrumenten, des hoorns en der pijp der
citer, der vedel, des psalters, welk concert verrukkelijk gevonden werd, en dan ook zeer
geschikt was om uit te noodigen tot eene hulde, als hier gebracht zou worden, en terstond
aanbaden alle volken, natiën en tongen, nedervallende het gouden beeld, als een man als
soldaten, die gewoon zijn geoefend te worden bij trommelslag. En geen wonder, waar
afgekondigd was, dat wie niet nedervalt en aanbidt, in den oven des vuurs geworpen zal
worden, die met dat doel gestookt werd, vers 6. Hier was de bekoring der muziek om hen tot
gehoorzaamheid te lokken, en de verschrikking van den vuriger oven om hen tot
gehoorzaamheid te dwingen. Aldus, door verzoeking omringd, bezweken allen De meesten
gaan, waarheen de zinnen hen sturen, er is niets zoo slecht, waartoe de zorgelooze wereld niet
getrokken wordt door een muziekconcert, of gedreven door een vurigen oven. En op deze en
dergelijke wijze zijn valsche godsdiensten ingevoerd en in stand gehouden.

Daniël 3:8-18
Het was vreemd, dat Sadrach, Mesach en Abed-nego in deze vergadering aanwezig waren,
terwijl zij waarschijnlijk wisten met welk doel zo samengeroepen was. Wij mogen
veronderstellen, dat Daniël afwezig was, ‘t zij om reden van zijne werkzaamheden of omdat hij
verlof van den koning had weg te blijven, tenzij wij veronderstellen, dat hij zoo hoog in de
gunst des konings stond, dat niemand hem durfde aanklagen van ongehoorzaamheid. Maar
waarom bleven zijne metgezellen niet weg? Zeker, omdat zij de bevelen des konings wilden
gehoorzamer zoover dat mogelijk was, en in ‘t openbaar getuigen tegen deze grove afgoderij.
Zij vonden het niet genoeg niet voor het beeld te buigen, maar, daar zij een ambt bekleedden,
meenden zij, dat zij verplicht waren er tegen op te komen, hoewel het het beeld was, dat de
koning hun meester oprichtte, en het een gouden beeld zou zijn voor hen, die het aanbaden.
1. Den koning wordt aangebracht door Chaldeeuwsche mannen, dat deze drie heeren ‘s
konings bevel niet gehoorzaamden, vers 8. Misschien waren deze Chaldeeuwsche aanbrengers
toovenaars of sterrenkijkers, die in ‘t bijzonder Chaldeen genoemd werden, Hoofdstuk 2:24,
die Daniels metgezellen haat toedroegen om zijnentwil en hunnentwil, omdat hij hen
overtroffen had, zoowel als zijne metgezellen. Op hun verzoek was dezen Chaldeën genade
geschonken en hun leven gespaard, en zie, hoe zij goed met kwaad vergelden! voor hun liefde
haatten zij hen. Zoo stond ook Jeremia voor God om goed te spreken voor hen, die later voor
zijne ziel een kuil groeven, er. 18:20. Wij moeten het niet vreemd vinden, als wij zulke
ondankbare menschen ontmoeten. Of misschien waren het dezulken, die op de plaats hoopten,
waartoe zij bevorderd waren, en die hen om hun rang benijdden, en wie zal voor nijdigheid
bestaan? Zij beroepen zich op den koning zelf, wat betreft het bever, met allen gepasten
eerbied voor zijne majesteit, en de gewone begroeting: O koning, leef in eeuwigheid! alsof zij
niets anders dan zijn eer bedoelden, en de bevordering van zijne belangen, terwijl zij hem in
werkelijkheid voorstelden, wat hem zelf en zijn koninkrijk in gevaar brengen moest, zij vragen
verlof,
1. Hem te mogen herinneren aan de wet, die hij pas ingesteld had. Dat iedereen, zonder
uitzondering van volk of taal, nedervallen en het beeld aanbidden zou, zij herinneren hem ook
aan de straf bij de wet gesteld op overtreding, dat namelijk de overtreders in den oven des
vuurs geworpen zouden worden, vers 10,11. Het kan niet ontkend worden, dat de wet zoo
luidde, maar de vraag blijft of het eene rechtvaardige wet was.
2. Om hem in te lichten, dat deze drie mannen, Sadrach, Mesach en Abed-nego, zich niet aan
dit besluit onderworpen hadden, vers 12. Het is waarschijnlijk, dat Nebukadnezar geen
bijzondere bedoeling had om hun een strik te spannen, toen hij deze wet maakte, want dan zou
hij zelf het oog op hen gehouden hebben, en had hij deze inlichting niet noodig, maar hun
vijanden, die gelegenheid tegen hen zochten, grepen deze aan en haastten zich hen aan te
klagen. Om de zaak te verzwaren en den koning te meer tegen hen te doen ontsteken, a.
Herinneren zij hem aan de waardigheid, waartoe hij de misdadigers verheven had. Hoewel het
loden, vreemden, gevangenen, mannen van een veracht volk en een verachten godsdienst
waren, toch had de koning hen over de bediening van het landschap Babel gesteld. Daarom
was het zeer ondankbaar, en een blijk van onverdragelijke onbeschaamdheid, dat zij ‘s konings
bevel niet gehoorzaamden, terwijl zij zulk een groot aandeel aan de gunst des konings hadden,
En bovendien, de hooge plaats, die zij innamen maakte hun weigering te meer ruchtbaar, het
zou een slecht voorbeeld zijn, en een slechten invloed op anderen hebben, en daarom was het
noodzakelijk, dat de zaak met strengheid behandeld werd. Zoo hebben gewoonlijk vorsten, die

toch al tegen onschuldigen slecht gezind zijn, gewoonlijk maar al te velen om zich heen, die
alles doen wat zij kunnen, om hen nog slechter te maken. b. Zij veronderstellen, dat het gedaan
was met een boosaardig, beleedigend opzet en ten spijt van hem en zijn gezag: "Zij hebben op
u geen acht gesteld, want ze eeren niet de goden, die gij dient en die gij verlangt, dat zij zullen
dienen, en bidden het "ouden beeld niet aan, hetwelk gij opgericht hebt."
11. Deze drie vrome Joden werden terstond voor den koning gebracht, op deze aanklacht, in
staat van beschuldiging gesteld en ondervraagd. Nebukadnezar ontstak in woede, en in toorn
en grimmigheid zeide hij, dat zij voorgebracht zouden worden, vers 13. Hoe weinig eervol was
het voor dezen machtigen vorst, dat hij over zooveel volken regeerde, als hij ter zelfder tijd zijn
eigen geest niet wederhouden kon dat er zoovelen zijne onderdanen en gevangenen waren,
terwijl hij zelf verslaafd was aan zijne ruwe hartstochten en er door beheerscht werd! Hoe
weinig geschikt was hij om redelijke menschen te regeeren, die zelf niet door de rede geregeerd
werd! Het behoefde geen verrassend nieuws voor hem te zijn, dat deze drie mannen zijne
goden nu niet dienden, want hij wist zeer wel, dat zij ze nooit gediend hadden, en dat hun
godsdienst, waaraan zij steeds trouw gebleven waren, hun verbood, dat te doen. Ook had hij
geen reden, om te denken, dat het hun bedoeling was, zijn gezag te hoonen, want zij hadden
zich in alle omstandigheden aan hem als hun vorst onderdanig en gehoorzaam getoond. Maar
het was bijzonder ongepast, terwijl hij bezig was zijne godsdienstige plichten te vervullen en
zijn gouden beeld in te wijden, om in zulk eene woede en toorn te ontsteken, en zichzelf van de
wijs te brengen. Het verstand des menschen, zou men meenen, kon ten minste zijn toorn
vertraagd hebben. Ware vroomheid kalmeert den geest, maakt hem rustig en zacht, maar
bijgeloof en de dienst van valsche goden prikkelt de hartstochten, vervult de menschen met
woede en razernij en verandert ze in dieren. Des konings gramschap is als het brullen eens
leeuws, zoo was het met de gramschap van dezen koning, en toch werden deze drie mannen,
terwijl hij zoo vertoornd was, voor hem gebracht, en verschenen met onversaagden moed en
onbezweken standvastigheid.
III. De zaak wordt hun in ‘t kort voorgelegd, en hun de vraag gesteld of zij willen
gehoorzamen of niet.
1. De koning vroeg hun of het waar was, dat zij het gouden beeld niet met de anderen
aangebeden hadden, vers 14. "Is het met opzet? Hebt gij het met opzet en met voorbedachten
rade gedaan, of was het alleen door onoplettendheid, dat gij mijne goden niet eert? Wat! gij,
die ik gevoed en opgevoed heb, die op mijne kosten zijt onderhouden en onderwezen, jegens
wie ik zoo vriendelijk ben geweest en voor wie ik zooveel gedaan heb, gij, die zulk een grooten
naam hebt ten aanzien van wijsheid en daarom uw plicht jegens uw vorst beter hadt moeten
kennen, wat I eert gij mijne goden niet en aanbidt gij het gouden beeld niet, dat ik heb
opgericht?" De trouw van Zijne knechten aan God heeft hun vijanden en vervolgers vaak
verwonderd, die zich vreemd houden, dat zijniet medeloopen tot dezelfde uitgieting der
overdadigheid.
2. Hij was bereid hen nogmaals te beproeven, als zij het tevoren met opzet niet deden, dan
kunnen zij toch, bij nadenken, van gedachte veranderen, daarom wordt hun herhaald tusschen
welke twee dingen zij te kiezen hebben, vers 15. a. De koning is bereid om, alleen ter wille van
hen, de muziek nogmaals te laten spelen, om hen tot gehoorzaamheid te buigen, en als zij niet,
evenals de doove adder hun ooren toestoppen, maar luisteren naar de stem des bezweerders,
en het gouden beeld aanbidden, zoo is ‘t wel, hun vorig verzuim zal vergeven worden. Maar, b.
De koning is besloten, dat, als zij bij hun weigering volharden, zij terstond in den oven des

vuurs geworpen zullen worden, en dat zonder eenig uitstel. Dat is in weinig woorden, waar het
op neerkomt-buigen of breken, en omdat hij wist, dat zij zich versterkten in het geloof op hun
God, hoonde hij dien op onbeschaamde wijze: "En wie is de God, die u uit mijne hand
verlossen zou? Hij doe het, als Hij kan". Nu vergat hij, wat hij zelf eens erkend had’ dat hun
God een God der goden was en een Heer der koningen, Hoofdstuk 2:47. Trotsche lieden zijn
steeds bereid om, als Farao, te zeggen: Wat is de Heere, dat ik Zijne stern zou gehoorzamen,
of, als Nebukadnezar: Wie is de Heere, dat ik Zijne macht zou vreezen?
IV. Zij geven eenstemmig ten antwoord, dat zij blijven bij hun besluit om het gouden beeld niet
te aanbidden, vers 16-18. Wij hebben hier een voorbeeld van kracht en zielegrootheid dat
nauwelijks zijns gelijke heeft. Wij noemen deze drie mannen jongelingen, en dat waren zij ook,
maar wij moesten hen liever de driekampioenen noemen, de eerste drie helden van Gods
koninkrijk op aarde. Zij vervielen niet in onmatige drift of toorn tegen hen, die het gouden kalf
aanbaden, zij beleedigden en hoonden hen niet, ook zochten zij de beproeving niet haastig op,
en verlieten den beganen weg niet om het martelaarschap te zoeken, maar toen zij voor de
vuurproef werden opgeroepen, gedroegen zij zich moedig, zoodat hun heele gedrag was gelijk
lijders voor zulk eene goede zaak betaamt. De koning was stoutmoedig en slecht, toen hij dit
beeld maakte, maar zij waren even stoutmoedig, en goed, toen zij er tegen getuigden. Hun
zelfbeheersching is bewonderenswaardig, zij noemen den koning geen tyran of afgodendienaar:
de zaak van God heeft den toorn des menschen niet noodig, maar, met voorbeeldige kalmte en
bezadigdheid geven zij vastberaden hun antwoord, en zij zijn vastbesloten daarbij te blijven. Op
te merken valt hier,
1. Hun blijmoedige doodsverachting en de edele onverschilligheid, die zij toonen tegenover het
dilemma, waarvoor zij geplaatst zijn: O Nebukadnezar, het valt ons niet moeilijk u in deze
zaak te antwoorden. Zij zijn niet weerbarstig, zij weigeren het antwoord niet, zij blijven niet
stom, maar zij zeggen hem dat hun antwoord gereed is. Wij hebben niet van noode u te
antwoorden, zooals sommigen lezen, zij zijn besloten niet te gehoorzamen, en de koning is
besloten, dat zij sterven moeten als zij het niet doen, de zaak is derhalve uitgemaakt, en
waarom zouden zij er over twisten? Maar beter is het te lezen:, Wij zijn niet verlegen om een
antwoord, en wij behoeven er niet naar te zoeken, maar wij zijn bereid". a. Zij hadden geen tijd
noodig om over hun antwoord na te denken, want zij weifelden in ‘t minst niet, of zij zouden
gehoorzamen of niet. Het was eene vraag van leven of dood, en men zou zoo denken, dat zij
wel eens hadden kunnen overwegen voordat zij tot een besluit kwamen, het leven is begeerlijk
en de dood vreeselijk. Maar wanneer door den inhoud van het tweede bevel onmiddellijk
uitgemaakt was wat zonde en wat plicht was, en er geen twijfel overbleef, wat recht was, dan
waren leven en dood zaken, die niet in aanmerking mochten komen. Die de zonden vermijden
willen, moeten niet met de verzoeking onderhandelen. Als hetgeen, waartoe wij gelokt of
gedreven worden klaarblijkelijk kwaad is, dan moet het voorstel veeleer met verontwaardiging
en afschuw verworpen, dan besproken worden, blijf er niet bij staan, maar zeg, zooals Christus
ons geleerd heeft: Ga weg achter mij, satan. b. Zij hadden geen tijd noodig om het onder
woorden te brengen. Daar zij in Gods naam moesten spreken, en opgeroepen werden om in
zijne zaak te getuigen, twijfelden zij niet, of het zou hun in die ure gegeven worden, wat zij
spreken zouden, Mattheus 10:19. Zij dachten niet over een ontwijkend antwoord, terwijl een
beslissend antwoord van hen verwacht werd, neen, zij wilden zelfs den schijn niet hebben, dat
zij den koning verzochten er niet op aan te dringen. Er is niets in hun antwoord, dat er uitziet
als eene beleefdheid, zij beginnen niet, zooals hun beschuldigers, met: O koning, leef in
eeuwigheid, geen kunstige vleierij, ad captandam benevolentiam-om hem in eene gunstige
stemming te brengen, maar kort en goed: O Nebukadnezar! het valt ons niet moeilijk u in deze

zaak te antwoorden. Wier voornaamste zorg hun plicht is die behoeven niet bang te zijn voor
den uitslag.
2. Hun geloovig vertrouwen op God en hun afhankelijkheid van Hem, vers 17. Dat was het,
wat hen in staat stelde met zooveel verachting op den dood neer te zien, den dood in al zijne
naaktheid, in al zijne verschrikking, zij vertrouwden op den levenden God, en in dat geloof
verkiezen zij liever te lijden dan te zondigen, daarom vreesden zij den toorn des konings niet,
maar verdroegen alles, omdat zij door het geloof het oog hielden op Hem, als ziende den
Onzienlijke, Hebreeen 11:25, 27, Zal het zoo zijn, als het er zoo voor staat, als wij in den oven
des vuurs geworpen moeten worden, tenzij dat wij uwe goden dienen, weet dan, a. Dat, al
eeren wij uwe goden niet, wij toch geen atheïsten zijn, er is een God, dien wij den onze
noemen, aan wien wij getrouwelijk vasthouden. b. Dat wij dezen God dienen, wij hebben
onszelf gewijd aan Zijn eer, wij zijn bezig in Zijn werk, en verlaten ons op Zijne bescherming,
Zijne zorg voor ons en Zijne belooning. c. Dat wij wel verzekerd zijn, dat deze God machtig is
ons te verlossen uit den oven des brandenden vuurs, ‘t zij Hij ‘t doen zal of niet wij zijn er
zeker van, dat Hij beletten kan, dat wij in den oven geworpen worden, en ook ons er uit
verlossen kan. De trouwe knechten van God zullen bevinden, dat Hij een Meester is, in staat
om hen in Zijn dienst te ondersteunen en alle machten, die tegen Hem gewapend zijn te
overwinnen en te vernietigen. Heere, indien Gij wilt, Gij kunt. d. Dat wij reden hebben om te
hopen, dat Hij ons verlossen zal, ten deele omdat het, bij zulk eene samenkomst van
afgodendienaars, zeer ter eere van Zijn grooten naam zou zijn, als Hij hen verloste, en ten deele
omdat Nebukadnezer Hem had uitgedaagd om het te doen. Wie is die God, die ulieden
verlossen zoude? God verschijnt soms op wondervolle wijze om de rasteringen des vijands tot
zwijgen te brengen, zoowel als om de gebeden van Zijn volk te verhooren, Psalm 14:18-22,
Deuteronomium 32:27. Maar, als Hij ons niet verlost uit den vuriger oven, dan zal Hij ons uit
uwe hand verlossen. Nebukadnezar kan alleen het lichaam pijnigen en dooden, en daarna kan
hij niets meer doen, dan zijn zij buiten zijn bereik, uit zijne hand verlost. Goede gedachten van
God en de volle verzekerdheid, dat Hij met ons is, zoolang wij met Hem zijn, is eene krachtige
hulp voor ons om door het lijden heen te komen, en, als Hij voor ons is, dan behoeven wij niet
te vreezen voor wat de menschen ons doen kunnen, laten zij het ergste doen, dat zij kunnen.
God zal ons verlossen, van den dood of in den dood.
3. Hun vast besluit om vast te houden aan hun beginselen, wat daar ook de gevolgen van
mogen zijn, vers 18. Maar, zoo niet, al is het Gods wil niet om ons uit den oven des vuurs te
verlossen, hoewel wij weten, dat Hij het doen kan, indien Hij toelaat, dat wij in uwe hand
vallen, toch zij u bekend, o koning! dat wij uwe goden niet zullen eeren, hoewel het uwe goden
zijn, noch het gouden beeld aanbidden, hoewel gij zelf het hebt opgericht. Zij schamen zich
niet voor hun godsdienst en zijn niet bevreesd er voor uit te komen, er. zeggen den koning in
het gezicht, dat zij hem niet vreezen, en dat zij niet willen toegeven, waren zij met vleesch en
bloed te rade gegaan, dan had veel kunnen pleiten voor gehoorzaamheid, vooral als er geen
andere weg was om den dood, om zoo "roof een dood te ontgaan. a. Van hen werd niet
verlangd hun God af te zweren, of Zijn dienst te verloochenen, neen, zelfs niet om te belijden
of te verklaren, dat dit gouden beeld een god was, maar alleen om er voor te buigen, wat zij
konden doen zonder hun hart aan den God van Israël te onttrekken, terwijl zij inwendig deze
afgoderij verfoeiden, zooals Naaman boog in het huis van Rimmon. b. Zij behoefden geen
afgoderij te plegen in ‘t vervolg, het was slechts eene daad, die van hem verlangd werd, die niet
langer duurde dan een minuut, en het gevaar was voorbij, en later konden zij hun spijt
betuigen. c. De koning, die het beval, had absolute macht, zij stonden onder hem, niet alleen als
onderdanen, maar als gevangenen, en, als zij het deden, was het louter door dwang en

hardheid, die hun verontschuldiging zouden zijn. d Hij was hun weldoener geweest, had hen
opgevoed en bevorderd, en uit dankbaarheid jegens hem moesten zij gaan zoover als mogelijk
was, zich, rekbaar toonen, ook van consciëntie. e. Zij waren nu verdreven naar een vreemd
land en tot hen, die zoo verdreven waren, was inderdaad gezegd: Ga henen, dien andere
goden, 1 Samuel 26:19. Verondersteld werd, dat zij geneigd waren andere goden te dienen en
het behoorde tot het oordeel, Deuteronomium 4:28. Zij waren te verontschuldigen als zij met
den stroom meegingen, daar hij zoo sterk was. f. Richten niet hun koningen en hun vorsten,
hun vaderen en zelfs hun priesters afgoden op, tot in Gods tempel om hen daar te eeren, en niet
alleen voor hen te buigen, maar ook altaren op te richten, reukwerk te branden, en offers te
offeren, tot hun kinderen toe? Dienden niet de tien stammen, vele eeuwen geleden gouden
goden te Dan en te Beth-El? En zullen zij dan meer nauwgezet zijn dan hunne vaders?
Communis error facit ius-Wat iedereen doet, is recht. g. Als zij gehoorzaamden, redden zij
hun leven, en behielden hun plaats, zoo zouden zij in staat zijn hun broederen te Babel veel
dienst te doen en dat nog langen tijd, want zij waren jongen voorspoedig. Maar een woord van
God is voldoende om deze en nog vele dergelijke vleeschelijke redeneeringen te beantwoorden
en tot zwijgen te brengen: Gij zult u niet buigen voor eenig gesneden beeld noch hen dienen.
Zij weten, dat zij Gode meer moeten gehoorzamen dan den menschen, zij moeten liever lijden
dan zondigen, en mogen geen kwaad doen opdat het goede er uit voortkome. En daarom heeft
dit alles geen beteekenis voor hen, zij zijn besloten liever te sterven in hun rechtvaardigheid dan
te leven in ongerechtigheid. Terwijl hunne broederen, die in hun land gebleven waren, uit eigen
beweging beelden dienden, wilden zij te Babel er ook door dwang niet toe gebracht worden,
maar, alsof zij juist door de wegvoering goed waren geworden, waren zij uiterst ijverig tegen
de afgoderij in een afgodisch land. En in der waarheid, alles wel overwogen, was hun
verlossing uit deze zondige inschikkelijkheid een even groot wonder in het rijk der genade als
hun verlossing uit den oven des vuurs in het rijk der natuur. Zij waren het, die vroeger besloten
zich niet te verontreinigen met des konings spijze, en nu zijn zij even vastbesloten zich niet te
verontreinigen met zijne goden. Eene standvastige zelfverloochenende gehechtheid aan God en
plicht in minder belangrijke gevallen maakt ons bekwaam en bereidt ons voor hetzelfde in meer
belangrijke gevallen. En hiertoe moeten wij besloten zijn, nooit onder eenig voorwendsel, wat
dan ook, beelden te dienen, of gemeenschap te hebben met die het doen.

Daniël 3:19-27
In deze verzen,
1. Worden drie trouwe knechten van God in den oven des vuurs geworpen. Nebukadnezar had
zelf zooveel van den waren God geweten en erkend, dat men verwachten zou, dat hoewel zijn
trots en ijdelheid hem noopten om dit gouden beeld te maken, en op te richten om aangebeden
te worden, hetgeen deze jonge mannen zeiden, die hij vroeger wijzer bevonden had dan al zijne
wijzen, zijne overtuiging toch zou doen herleven, en ten minste bewerken, dat hij voor hen
eene uitzondering maakte, maar het bleek juist andersom.
1. In plaats van overtuigd te zijn door wat zij zeiden, werd hij buiten zichzelf gebracht van
woede, vers 19. Hij werd volgrimmigheid, en de gedaante zijns aangezichts veranderde tegen
de drie mannen. Hoe meer men aan dierlijke hartstochten toegeeft, hoe heviger zij worden, en
zij veranderen zelfs iemands uiterlijk, tot groote schande van zijne wijsheid en rede. In zijne
woede verloor Nebukadnezar de geduchte majesteit van een vorst op zijn troon, en kreeg het
uitzicht van de vreeselijke woede van een wilden os in het net. Als woedende menschen hun
gelaat maar in een spiegel zagen, zouden zij blozen over hun eigen woede en al hun misnoegen
tegen zichzelf keeren.
2. In plaats van hun straf te matigen uit overweging van hun hoogen rang en de eereposten, die
zij bekleedden, beval hij die te verzwaren, en den oven zevenmaal meer heet te maken dan men
placht te doen, voor andere misdadigers, d. w. z. dat zij er zevenmaal meer brandstof in
zouden werpen, dit zou hun dood niet pijnlijker maken, zooveel te eer zouden zij gestorven
zijn, maar het beteekende, dat de koning hun misdaad als zevenmaal snooder beschouwde dan
de misdaden van anderen, en hun dood aldus vernederender maakte. Maar God zou
verheerlijkt worden door dit dwaze voorbeeld van de woede eens tirans, want hoewel het hun
dood niet pijnlijker maken kon, maakte het hun verlossing des te heerlijker.
3. Hij beval, dat zij gebonden zouden worden in hun kleederen, en in het midden van den oven
des vuurs geworpen, en zoo geschiedde het, vers 20, 21. Zij werden gebonden, om niet te
kunnen tegenworstelen, of zich verzetten, in hunne kleederen, uit haast, of om te langzamer als
‘t ware stuk voor stuk, verteerd te worden. Maar Gods voorzienigheid beval het, om het
wonder grooter te maken, als hun kleederen niet gezengd werden. Zij werden gebonden in
hunne mantels, hunne broeken en hunne hoeden alsof hij wilde, dat hun kleederen met hen
verbrand werden, uit afschuw van hun misdaad. Wat een verschrikkelijke dood was hetgebonden in een vuriger oven geworpen te worden, vers 23! Het doet iemand huiveren en
beven, als men er aan denkt. Het was verbazend, dat de tiran zoo hard van hart was, zulk eene
straf toe te passen, en dat de veroordeelden zoo stoutmoedig waren zich liever daaraan te
onderwerpen dan te zondigen tegen God. Maar wat is dat bij den tweeden dood, bij allen oven,
waarin het onkruid bij bossen geworpen zal worden, bij den poel, die eeuwig brandt van vuur
en sulfer? Nebukadnezar mag zijn oven zoo heet maken als hij wil, enkele minuten zijn
voldoende om een einde te maken aan de pijniging van hen, die er in geworpen zijn: maar het
helsche vuur pijnigt en doodt niet. De pijn der verdoemde zondaars is feller, en de rook van
hunne pijniging gaat op in alle eeuwigheid en zij hebben geene rust, geen verpoozing, geen
vermindering van hun pijnen, die het beest en zijn beeld aanbidden, Openbaring 14:10, 11,
terwijl er spoedig een eind zou komen aan de pijniging van hen, die in den oven geworpen
werden, omdat zij dit Babelsche beest en zijn beeld niet aanbaden.

4. Het was eene opmerkelijke leiding, dat de mannen, de sterkste mannen, die hen bonden, en
in den oven wierpen, door de vlammen verstikt of verteerd werden, vers 22. Het woord des
konings dreef hen aan, dat zij zich haasten zouden, en zich overtuigen, dat het goed gedaan
werd, en daarom besloten zij tot aan den mond van den oven te gaan, om hen in ‘t midden er
van te werpen, maar zij hadden zoo veel haast, dat zij geen tijd hadden om zich naar den eisch
te wapenen. De apocriefe bijvoegsels van Daniël zeggen, dat de vlam negenen veertig ellen
boven den mond des ovens opsteeg. Waarschijnlijk beschikte God het zoo, dat de wind recht
naar hen toe woei met zooveel geweld, dat zij er in smoorden. Aldus twistte God de twistzaak
van zijne onschuldige knechten en nam wraak voor hen op hun vervolgers, die hij strafte, niet
alleen bij het begaan van hun zonde, maar ook daardoor. Maar deze mannen waren slechts de
werktuigen der wreedheid, hij, die ze hun beval, had grooter zonde toch leden zij naar recht
omdat zij een onrechtvaardig besluit uitvoerden, en het is waarschijnlijk dat zij het met
genoegen deden en blijde waren, voor dien dienst gebezigd te worden. Nebukadnezar zelf werd
bewaard voor een volkomen afrekening. Er komt een dag, dat trotsche tirannen gestraft zullen
worden, niet alleen voor de wreedheden waaraan zij schuldig zijn, maar voor het bezigen van
hun ondergeschikten in hun wreedheden, en omdat zij hen zoodoende bloot stellen aan de
oordeelen Gods.
11. Deze drie trouwe dienstknechten Gods worden uit den oven verlost. Toen zij gebonden in
het midden van het verteerende vuur werden geworpen, dachten wij stellig, dat wij niet meer
van hen hooren zouden, dat zij tot hun beenderen toe verteerd zouden worden, maar, tot onze
verbazing, vinden wij hier, dat Sadrach, Mesach en Abed-nego nog leven.
1. Nebukadnezar bemerkt, dat zij in het vuur wandelen. Hij ontzette zich en stond op in der
haast. Misschien was hij verbaasd, omdat de mannen, die het vonnis uitgevoerd hadden,
gedood waren, en dat mocht hij zijn, want hij had reden om te denken, dat het nu zijne beurt
worden zou, of het was een of andere onverklaarbare indruk op zijn eigen gemoed, die hem in
der haast deed opstaan en naar den oven gaan, om te zien wat er geworden was van degenen
die hij er in geworpen had. God kan met ontzetting slaan, wier hart het meest verhard is beide
tegen Hem en tegen Zijn volk. Hij, die de ziel maakte, kan er het zwaard tegen verheffen, zelfs
tegen die van den grootsten tiran. In zijne verbazing roept hij zijne raadslieden tot zich en
neemt hen tot getuigen. Hebben wij niet drie mannen, gebonden zijnde, in het midden des
vuurs geworpen? Het schijnt dat het was gedaan, niet alleen op bevel des konings, maar ook
van den raad. Zij durfden niet anders dan hun goedkeuring geven, waartoe hij hun dwong,
opdat zij zouden deelen in zijne schuld en haat. "‘t Is gewis, o koning!" zeiden zij, "wij hebben
de strafoefening bevolen en zij is uitgevoerd" "Maar nu", zeide de koning, "heb ik in den oven
gekeken, en ik zie vier mannen, los wandelende in het midden des vuurs", vers 25. a. Zij
worden van hunne banden bevrijd. Het vuur, dat hun kleederen niet eens zengde, verbrandde
de touwen, waarmede zij gebonden waren, en stelde hen in vrijheid, aldus wordt het hert van
Gods volk verruimd door de genade Gods, door dezelfde boosheden, waarmede hun vijanden
hen denken te kwellen en te benauwen. b. Zij waren ongedeerd, klaagden nergens over, en
voelden In ‘t minst geen pijn of ongemak, de vlam schroeide hen niet, de rook verstikte hen
niet, te midden der vlammen waren zij levend en wel, als altijd. Zie hoe de God der natuur, als
het Hem behaagt, de machten der natuur dwingen kan om Zijne plannen te dienen. Nu werd
letterlijk vervuld die heerlijke belofte, Jesaja 43:2:Wanneer gij door het vuur zult gaan, zult gij
niet verbranden, en de vlam zal u niet aansteken. Door het geloof hebben z) de kracht des
vuurs uitgebluscht, en de vurige pijlen des boozen. c. Zij wandelden in het midden des vuurs.
De oven was groot, zoodat zij ruimte hadden om te wandelen, zij waren ongedeerd, zoodat zij
in staat waren om te wandelen, hun geest was rustig, zoodat zij gestemd waren om te

wandelen, zooals in een paradijs of rusthuis. Zal iemand op kolen gaan, dat zijne voeten niet
branden? Spreuken 6:28. Ja, dat deden zij, met evenveel vermaak als de koning van Tyrus in
het midden der vurige steenen wandelende, zijn kostelijke steenen, die fonkelden als vuur,
Ezechiel 28:14. Zij deden geen poging om er uit te komen, daar zij bemerkten, dat zij
ongedeerd waren, maar zij lieten het over aan dien God, die hen in het vuur bewaard had, om
hen er weer uit te brengen, en wandelden onbevreesd in het midden des vuurs. Een van de
apocriefe boeken vermeldt uitvoerig het gebed, dat Azarja, een van de drie, in het vuur
opstond, en waarin hij de rampen en de zonden van Israël bejammert en Gods gunst over zijn
volk afsmeekt, en het lofgezang, dat zij alle drie zongen te midden der vlammen, beide van een
opmerkelijk vromen zin, maar wij hebben reden om met Grotius te denken, dat zij door een
Jood uit later tijd werden geschreven, niet alsof zij gebruikt waren maar enkel zooals zij
gebruikt hadden kunnen zijn, bij deze gelegenheid, en daarom worden zij te recht, als deel van
de Heilige Schrift verworpen. d. Bij hen werd een vierde man gezien, wiens gedaante, naar
Nebukadnezars meening, eenen zoon der goden gelijk was, Hij verscheen als een goddelijk
persoon, als een bode van den hemel, niet als een dienstknecht, maar als een zoon. Een engel
gelijk, lezen sommigen, en de engelen worden kinderen Gods genoemd, Job 38:7. In het
apocriefe verhaal van deze geschiedenis wordt gezegd: De engel des Heeren dealde neder in
den oven, en Nebukadnezar zegt hier, vers 28:God heeft Zijnen engel gezonden en hen verlost,
en het was een engel, die den muil der leeuwen toesloot, toen Daniel in den kuil was,
Hoofdstuk 6:22. Maar sommigen meenen, dat het de eeuwige Zoon van God was, de engel
des verbonds, en geen geschapen engel. Hij verscheen dikwijls in onze natuur, voordat Hij die
aannam in Zijne vleeschwording, en nooit op een geschikter oogenblik, en nooit gaf Hij een
juister aanwijzing en voorteeken van Zijne groote zending in de volheid der tijden, dan nu, toen
Hij om Zijne uitverkorenen uit het vuur te verlossen, kwam en met hen wandelde in het vuur.
Die voor Christus lijden, ondervinden daarbij, dat Hij in Zijne genade bij hen aanwezig is, ook
in den vurigen oven, zelfs in het dal der schaduwen des doods, en daarom behoeven zij ook
daar geen kwaad te vreezen. Hierdoor toonde Christus, dat Hij, wat tegen Zijn volk gedaan
wordt, als tegen Hem zelf gedaan beschouwt, wie hen in den oven werpt werpt in
werkelijkheid Hem er in. Ik ben Jezus dien gij vervolgt. Zie Jesaja 63:9.
2. Nebukadnezar roept hen uit den oven vers 26. Hij nadert tot de deur van den oven des
brandenden vuurs, en zegt tot hen: Gaat uit en komt hier. Komt uit, komt, lezen sommigen, hij
spreekt met groote teederheid en zorg, en staat gereed hun de hand te geven en hen er uit te
helpen. Hij is door hun wonderbare bewaring overtuigd, dat hij verkeerd deed met hen in den
oven te werpen, en daarom werpt hij ze niet heimelijk daaruit, niet alzoo, maar hij komt zelf
om ze uit te leiden, Handelingen 16:37. Let op den eeretitel, dien hij ze vol eerbied geeft. Toen
hij in de hitte van zijne woede en razernij tegen hem was, heeft hij hen waarschijnlijk rebellen
genoemd en verraders, en met alle booze namen, die hij bedenken kon, maar nu erkent hij hen
als knechten des allerhoogsten Gods, des Gods, die nu machtig blijkt, om hen uit zijne hand te
verlossen. Vroeger of later overtuigt God ook de meest trotsche menschen, dat Hij de
allerhoogste God is, en boven hen staat en hun te sterk is, zelfs in die dingen, waarin zij
trotschelijk en hoovaardiglijk handelen, Exodus 18:11. Eveneens zal Hij hun doen weten wie
Zijne knechten zijn, en dat HIJ ze erkent en bijstaat. Elia bad, 1 Koningen 18:36, Dat het
bekend worde, dat Gij God zijt en ik Uw knecht. Nebukadnezar omhelst nu hen, die hij
overgeleverd had, en is zeer beleefd jegens hen, nu hij bemerkt, dat zij gunstelingen des hemels
zijn. Wat de vervolger tegen Gods knechten gedaan heeft, moet hij, als God zijn oogen opent,
zoover mogelijk, weer ongedaan maken. Hoe de vierde, wiens gedaante eenen zoon der goden
gelijk was, verdween, en of hij allengs onzichtbaar werd, of zichtbaar ten hemel voer, wordt
ons niet meegedeeld, maar van de andere drie wordt ons gezegd: a. Dat zij uit het midden des

vuurs gingen, zooals Abraham, hun vader, uit Ur, dat is het vuur, der Chaldeen, waarin hij,
zooals deze overlevering der Joden zegt, geworpen werd, omdat hij weigerde de afgoden te
dienen, en waaruit hij verlost werd, evenals de drie jongelingen, zijne kinderen. Toen zij vrij
waren, verzochten zij God niet door er langer in te blijven, maar kwamen er uit, als een
brandhout uit het vuur. b. Dat, tot groote voldoening van de verbaasde toeschouwers bleek,
dat zij niet het geringste letsel door het vuur hadden bekomen, vers 27. Al de grooten kwamen
te zamen om hen te zien, en bevonden, dat ook het haar huns hoofde niet verbrand was. Hier
was letterlijk waar, wat door onzen Zaligmaker figuurlijk bedoeld werd, tot verzekering van
Zijne lijdende dienstknechten, dat hun geen kwaad zou genaken, Lukas 21:18:Niet een haar
van uw hoofd zal verloren gaan. Hun kleederen waren niet van kleur veranderd, zij roken niet
naar het vuur, veel minder weren hun lichamen gezengd of geschroeid, neen, het vuur had geen
macht over hen. De Chaldeën aanbaden het vuur, als een soort van beeld van de zon, zoodat
God, door het vuur nu te betoomen, niet alleen hun koning, maar ook hun god aan de kaak
stelde, en toonde, dat Zijne stem scheiding maakt tusschen de vlammen zoowel als tusschen de
wateren, wanneer het hem behaagt een weg te banen voor Zijn volk om door het midden er van
te gaan. Het is onze God alleen, die een verterend vuur is, Hebreeen 12:29, ander vuur verteert
niet, als Hij Zijn mond opent.

Daniël 3:28-30
De nauwkeurige waarneming, die gedaan werd super visum corporis-bij het onderzoek van
hun lichamen, door de stadhouders en ambtlieden, en alle grooten, die bij deze gelegenheid
aanwezig waren, en van wie men niet aannemen kan, dat zij vooringenomen waren ten gunste
van deze drie mannen, droeg er veel toe bij, dat dit wonder openbaar en Gods macht en genade
daarin groot gemaakt werden. Dat er een bekend teeken geschied is, is openbaar en wij
kunnen het niet loochenen, Handelingen 4:16 Laat ons nu zien welke uitwerking het op
Nebukadnezar had.
1. Hij geeft eere aan den God van Israël, als een God, in staat en bereid om Zijn vereerders te
beschermen, vers 28:Geloofd zij de God van Sadrach, Mesach en Abed-nego. Hem zij de eer
beide, van de trouwe gehoorzaamheid, die Zijne onderdanen Hem bewijzen, en van de
machtige bescherming, die Hij hun schenkt, waar geen enkel volk met zijne goden iets
dergelijks tegenoverstellen kan. De koning zelf erkent en eert Hem, en vindt het betamelijk, dat
allen Hem eeren en erkennen. Gelooft zij de God van Sadrach. God kan lof ontwringen zelfs
aan hen die gereed staan Hem in ‘t aangezicht te vloeken.
1. Hij geeft Hem de eere van Zijne macht, omdat Hij in staat was Zijne aanbidders te
beschermen tegen hun machtigste en boosaardigste vijanden: Daar is geen andere God, die
alzoo verlossen kan, vers 29, neen, ook niet dat gouden beeld, dat hij opgericht had. Om die
reden was er ook geen ander god, die zijn aanbidders dwong om Hem alleen aan te hangen, en
liever den dood te ondergaan, dan een anderen te dienen, zooals Israëls God deed, want zij
konden niet op zich nemen hen zoo te ondersteunen, wanneer zij dat deden, als Hij doen kon.
Als God eene verlossing werken kan, zooals niemand anders, dan kan Hij ook gehoorzaamheid
eischen, zooals niemand anders.
2. Hij geeft Hem de eere van Zijne goedheid, omdat Hij bereid was het te doen, vers 28:Hij
heeft Zijnen engel gezonden en Zijne knechten verlost. Bel kon zijn dienaars niet verlossen,
zoodat zij voor de deur van den oven verbrand werden, maar de God van Israël verloste de
Zijne, dat zij niet verbrand werden, toen zij in het midden van den oven geworpen werden
omdat zij weigerden een anderen god te dienen. Hierdoor werd aan Nebukadnezar duidelijk te
verstaan gegeven, dat al het succes, dat hij had gehad en nog hebben zou, tegen het volk van
Israël, en waarin hij roemde, alsof hij daarmede den God van Israël overwonnen had, alleen aan
hunne zonde te danken was, als dat volk in zijn geheel zijn eigen God getrouw had
aangehangen, en Hem alleen gediend, zooals deze drie mannen deden, dan zouden zij allen uit
zijne hand verlost zijn, evenals deze drie mannen. En dat onderricht was in dien tijd zeer
noodig voor hen.
11. Hij juicht de standvastigheid dezer jongelingen in hun godsdienst toe, en beschrijft die op
voor hen eervolle wijze, vers 28. Hoewel hij zelf niet ertoe gebracht is om hun God als den
zijne te erkennen en te dienen, omdat hij weet, dat, als hij dat doet, hij Hem alleen moet dienen
en alle andere goden afzweren, en hij Hem den God van Sadrach noemt, niet mijn God, toch
beveelt hij hun Hem aan te kleven, en geenen God te eeren noch te aanbidden dan den
hunnen. Er zijn er velen, die zelf niet godsdienstig zijn, en toch erkennen willen, dat zij, die
godsdienstig en standvastig in hun godsdienst zijn, ongetwijfeld gelijk hebben. Al zijn zij zelf
niet over te halen zich er bij aan te sluiten, raden zij hun, die er zich bij aangesloten hebben, er
bij te blijven. Wie zijn naam gegeven heeft aan dien God, die alleen gediend wil zijn, die moet
zich aan zijn beginsel houden en Hem alleen dienen, wat het ook koste. Zulk eene

standvastigheid in den waren godsdienst lokt den lof der menschen uit, zelfs van hen, die buiten
zijn, terwijl iedereen schande roept over onstandvastigheid, verraad, en dubbelhartigheid. Hij
prijst hen, omdat zij dit deden
1. Met edele verachting van hun leven, dat zij niet achtten, in vergelijking met de gunst van
God en het getuigenis van eene goede consciëntie. Zij hebben hunne lichamen overgegeven
om in den vuriger oven geworpen te worden, liever niet alleen dan hun God te verzaken, maar
zelfs dan Hem te beleedigen, door ook maar eenmaal aan een ander de hulde te brengen, die
Hem alleen toekomt. Zij zullen den lof hebben, zoo al niet van menschen dan toch van God, zij,
die hunne zielen hooger stellen dan hunne lichamen, en liever hun leven verliezen dan God te
verzaken. Zij, die den godsdienst niet waard achten om er voor te lijden, kennen er de waarde
en de beteekenis niet van.
2. Met heerlijke minachting van hun vorst: Zij hebben des konings Woord veranderd, d. w. z.
in strijd er mee gehandeld en daardoor beide, zijne voorschriften en bedreigingen geminacht, en
hem beide doen berouwen en herroepen. Zelfs de koningen moeten erkennen, dat, als hun
bevelen in strijd zijn met de geboden Gods, Hij gehoorzaamd moet worden en niet Zij.
3. In vertrouwen op hun God. Zij vertrouwden op Hem, dat Hij hun ter zijde zou staan bij wat
zij deden, dat Hij hen of uit den vurigen oven terugbrengen naar hun plaats op aarde of hen
door den vuriger oven heen tot hun plaats in den hemel brengen zou, en in dit vertrouwen
vreesden zij des konings toorn niet en ontzagen hun eigen leven niet. Een standvastig geloof in
God zal standvastige trouw aan God voortbrengen. Wij kunnen ons wel denken, dat dit
eervolle getuigenis, aldus door den koning zelf van deze dienstknechten Gods in het openbaar
gegeven, een goeden invloed moest hebben op de overige Joden, die gevangenen te Babel
waren of nog zouden worden. Hun naburen konden hen niet met eenige overtuiging dringen
tot, en zij zelf konden uit schaamtegevoel niet doen, wat hun broederen niet deden, en waarom
die door den koning zelf zoo boog geprezen waren. Ja, en wat God voor deze Zijne knechten
deed, zou niet alleen helpen om de joden bij hun godsdienst te houden, terwijl zij in
gevangenschap waren, maar om hen te genezen van hun neiging tot afgoderij, wat het doel
was, waar zij in gevangenschap gezonden waren, en, als het die gezegende uitwerking op hen
gehad had, dan konden zij verzekerd zijn dat God hen uit allen oven verlossen zou, zooals Hij
nu hun broederen uit dezen verloste.
III. Hij kondigt een koninklijk besluit af, dat uitdrukkelijk verbiedt kwaad te spreken van den
God van Israël, vers 29. Wij hebben reden om te denken, dat beide, de zonden en de rampen
van Israël grootelijks reden hadden gegeven aan de Chaldeën, al was het dan ook geen billijke
reden, om den God van Israël te lasteren, en waarschijnlijk had Nebukadnezar dat zelf
aangemoedigd, maar nu, al is hij geen oprecht bekeerde, noch bereid om Hem te dienen, besluit
hij toch nooit meer kwaad van Hem te spreken, noch te dulden, dat anderen dat doen:
"iedereen, die rastering of kwaad of hoon spreekt tegen den God van Sadrach, Mesach en
Abed-nego, die zal als de ergste misdadiger beschouwd en behandeld worden, die zal in
stukken gehouwen worden, zooals Agag door het zwaard van Samuel, en zijn huis zal verwoest
en tot een drekhoop gesteld worden. Het wonder, dat pas was gewrocht door de macht van
dezen God ter verdediging van Zijne aanbidders, in ‘t openbaar, ten overstaan van Babels
duizenden, was eene voldoende rechtvaardiging van dit besluit. En het moest grootelijks de
rust bevorderen van de Joden in hun gevangenschap, als zij door deze wet beschermd waren
tegen de vurige pijlen van smaad en laster, waardoor zij anders voortdurend gekweld werden.
Het is eene groote gunst voorde kerk en een groote stap voorwaarts, als haar vijanden de

mond gestopt en de tong in toom gehouden wordt, al is hun hart ook onbekeerd. Als een
heidensch vorst zulk een dwang oplegde aan de trotsche lippen der lasteraars, hoeveel te meer
moeten christenvorsten dat dan niet doen, ja, men zou meenen, dat de menschen hierin zichzelf
tot eene wet zouden zijn, en dat zij, die zoo weinig liefde voor God hebben dat zij geen goed
van Hem willen spreken, het toch niet over hun hart konden krijgen om kwaad van Hem te
spreken, want wij zijn er zeker van, dat zij daartoe geen reden vinden kunnen.
IV. Hij vernietigt niet alleen het vonnis van deze drie mannen, maar herstelt ze in hun plaats,
maakte hen voorspoedig, staat er, en bevorderde hen tot hooger en voordeeliger posten van
vertrouwen dan die zij tot nu toe bekleed hadden. Hij bevorderde hen in het landschap van
Babel, wat zeer tot hun eer en tot vertroosting van hun broederen, in gevangenschap aldaar
was. Het is wijs van vorsten, mannen van standvastigheid in den godsdienst te gebruiken en te
bevorderen, want die getrouw zijn aan God, zullen waarschijnlijk ook getrouw zijn aan hen, en
het zal hun waarschijnlijk wel gaan als Gods gunstelingen de hunne zijn.

HOOFDSTUK 4
1 De koning Nebukadnezar aan alle volken, natien en tongen, die op den gansen aardbodem
wonen: uw vrede worde vermenigvuldigd!
2 Het behaagt mij te verkondigen de tekenen en wonderen, die de allerhoogste God aan mij
gedaan heeft.
3 Hoe groot zijn Zijn tekenen! en hoe machtig Zijn wonderen! Zijn Rijk is een eeuwig Rijk, en
Zijn heerschappij is van geslacht tot geslacht.
4 Ik, Nebukadnezar, gerust zijnde in mijn huis, en in mijn paleis groenende,
5 Zag een droom, die mij vervaarde, en de gedachten, die ik op mijn bed had, en de gezichten
mijns hoofds beroerden mij.
6 Daarom is er een bevel van mij gesteld, dat men voor mij zou inbrengen al de wijzen van
Babel, opdat zij mij de uitlegging van dien droom zouden bekend maken.
7 Toen kwamen in de tovenaars, de sterrekijkers, de Chaldeen en de waarzeggers; en ik zeide
den droom voor hen; maar zij maakten mij zijn uitlegging niet bekend;
8 Totdat ten laatste Daniel voor mij inkwam, wiens naam Beltsazar is, naar den naam mijns
gods, in wien ook de geest der heilige goden is; en ik vertelde den droom voor hem, zeggende:
9 Beltsazar, gij overste der tovenaars! dewijl ik weet, dat de geest der heilige goden in u is, en
geen verborgenheid u zwaar is, zo zeg de gezichten mijns drooms, dien ik gezien heb, te weten
zijn uitlegging.
10 De gezichten nu mijns hoofds op mijn leger waren deze: Ik zag, en ziet, er was een boom in
het midden der aarde, en zijn hoogte was groot.
11 De boom werd groot en sterk; en zijn hoogte reikte aan den hemel, en hij werd gezien tot
aan het einde der ganse aarde;
12 Zijn loof was schoon, en zijn vruchten vele, en er was spijze aan dezelve voor allen; onder
hem vond het gedierte des velds schaduw, en de vogelen des hemels woonden in zijn takken,
en alle vlees werd daarvan gevoed.
13 Ik zag verder in de gezichten mijns hoofds, op mijn leger; en ziet, een wachter, namelijk een
heilige, kwam af van den hemel,
14 Roepende met kracht, en aldus zeggende: Houwt dien boom af, en kapt zijn takken af;
stroopt zijn loof af, en verstrooit zijn vruchten, dat de dieren van onder hem wegzwerven, en
de vogelen van zijn takken;
15 Doch laat den stam met zijn wortelen in de aarde, en met een ijzeren en koperen band in het
tedere gras des velds; en laat hem in den dauw des hemels nat gemaakt worden, en zijn deel zij
met het gedierte in het kruid der aarde.
16 Zijn hart worde veranderd, dat het geens mensen hart meer zij, en hem worde eens beesten
hart gegeven, en laat zeven tijden over hem voorbijgaan.
17 Deze zaak is in het besluit der wachters, en deze begeerte is in het woord der heiligen;
opdat de levenden bekennen, dat de Allerhoogste heerschappij heeft over de koninkrijken der
mensen, en geeft ze aan wien Hij wil, ja, zet daarover den laagste onder de mensen.
18 Dezen droom heb ik, koning Nebukadnezar gezien; gij nu, Beltsazar! zeg de uitlegging van
dien, dewijl al de wijzen mijns koninkrijks mij de uitlegging niet hebben kunnen bekend maken;
maar gij kunt wel, dewijl de geest der heilige goden in u is.
19 Toen ontzette zich Daniel, wiens naam Beltsazar is, bij een uur lang, en zijn gedachten
beroerden hem. De koning antwoordde en zeide: Beltsazar! laat u de droom en zijn uitlegging
niet beroeren. Beltsazar antwoordde en zeide: Mijn heer! de droom wedervare uw hateren, en
zijn uitlegging uw wederpartijders!
20 De boom, dien gij gezien hebt, die groot en sterk geworden was, en wiens hoogte tot aan
den hemel reikte, en die over het ganse aardrijk gezien werd;

21 En wiens loof schoon, en wiens vruchten vele waren, en waar spijze aan was voor allen,
onder wien het gedierte des velds woonde, en in wiens takken de vogelen des hemels
nestelden;
22 Dat zijt gij, o koning! die groot en sterk zijt geworden; want uw grootheid is zo gewassen,
dat zij reikt aan den hemel, en uw heerschappij aan het einde des aardrijks.
23 Dat nu de koning, een wachter, namelijk een heilige gezien heeft, van den hemel
afkomende, die zeide: Houwt dezen boom af, en verderft hem; doch laat den stam met zijn
wortelen in de aarde, en met een ijzeren en koperen band in het tedere gras des velds, en in de
dauw des hemels nat gemaakt worden, en dat zijn deel zij met het gedierte des velds, totdat er
zeven tijden over hem voorbijgaan;
24 Dit is de beduiding, o koning! en dit is een besluit des Allerhoogsten, hetwelk over mijn
heer, den koning, komen zal:
25 Te weten, men zal u van de mensen verstoten, en met het gedierte des velds zal uw woning
zijn, en men zal u het kruid, als den ossen, te smaken geven; en gij zult van den dauw des
hemels nat gemaakt worden, en er zullen zeven tijden over u voorbijgaan, totdat gij bekent, dat
de Allerhoogste heerschappij heeft over de koninkrijken der mensen, en geeft ze, wien Hij wil.
26 Dat er ook gezegd is, dat men den stam met de wortelen van dien boom laten zou; uw
koninkrijk zal u bestendig zijn, nadat gij zult bekend hebben, dat de Hemel heerst.
27 Daarom, o koning! laat mijn raad u behagen, en breek uw zonden af door gerechtigheid, en
uw ongerechtigheden door genade te bewijzen aan de ellendigen, of er verlenging van uw
vrede mocht wezen.
28 Dit alles overkwam den koning Nebukadnezar.
29 Want op het einde van twaalf maanden, toen hij op het koninklijk paleis van Babel
wandelde,
30 Sprak de koning, en zeide: Is dit niet het grote Babel, dat ik gebouwd heb tot een huis des
koninkrijks, door de sterkte mijner macht, en ter ere mijner heerlijkheid!
31 Dit woord nog zijnde in des konings mond, viel er een stem uit den hemel: U, o koning
Nebukadnezar! wordt gezegd: Het koninkrijk is van u gegaan.
32 En men zal u van de mensen verstoten, en uw woning zal bij de beesten des velds zijn; men
zal u gras te smaken geven, als den ossen, en er zullen zeven tijden over u voorbijgaan, totdat
gij bekent, dat de Allerhoogste over de koninkrijken der mensen heerschappij heeft, en dat Hij
ze geeft, aan wien Hij wil.
33 Ter zelfder ure werd dat woord volbracht over Nebukadnezar, want hij werd uit de mensen
verstoten, en hij at gras als de ossen, en zijn lichaam werd van den dauw des hemels nat
gemaakt, totdat zijn haar wies als der arenden vederen, en zijn nagelen als der vogelen.
34 Ten einde dezer dagen nu, hief ik, Nebukadnezar, mijn ogen op ten hemel, want mijn
verstand kwam weer in mij; en ik loofde den Allerhoogste, en ik prees en verheerlijkte den
Eeuwiglevende, omdat Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, en Zijn Koninkrijk is van
geslacht tot geslacht;
35 En al de inwoners der aarde zijn als niets geacht, en Hij doet naar Zijn wil met het heir des
hemels en de inwoners der aarde, en er is niemand, die Zijn hand afslaan, of tot Hem zeggen
kan: Wat doet Gij?
36 Ter zelfder tijd kwam mijn verstand weder in mij; ook kwam de heerlijkheid mijns
koninkrijks, mijn majesteit en mijn glans weder op mij; en mijn raadsheren en mijn geweldigen
zochten mij, en ik werd in mijn koninkrijk bevestigd; en mij werd groter heerlijkheid
toegevoegd.
37 Nu prijs ik, Nebukadnezar, en verhoog, en verheerlijk den Koning des hemels, omdat al Zijn
werken waarheid, en Zijn paden gerichten zijn; en Hij is machtig te vernederen degenen, die in
hoogmoed wandelen.

De schrijver van dit hoofdstuk is Nebukadnezer zelf de geschiedenis, die hier van hem vermeld
wordt, is geschreven met zijn eigen woorden, zooals hij die schreef en openbaar maakte, maar
Daniel, een profeet door inspiratie, sluit ze bij zijne geschiedenis in, en zoo is het een deel
geworden van de Heilige Schrift en wel een zeer opmerkelijk deel. Nebukadnezar was een zoo
vermetel mededinger van God almachtig naar de souvereiniteit als misschien ooit een sterveling
geweest is, maar hier erkent hij ronduit, dat hij overwonnen is, en bekrachtigt met eigen hand,
dat de God van Israël boven hem staat. Hier is, 1. De inleiding tot zijn verhaal, waarin hij Gods
heerschappij over hem erkent, vers 1-3. 11. Het verhaal zelf, waarin, 1. Zijn droom, die de
Chaldeen in verlegenheid bracht, vers 4-13. 2. De uitlegging van zijn droom door Daniel, die
hem toonde, dat het eene voorspelling was van zijn eigen val, en hem daarom den raad gaf
berouw te hebben en zich te verbeteren vers 19-27. 3. De vervulling daarvan doordat hij zeven
jaar lang volslagen krankzinnig was en daarna opnieuw het gebruik van zijn verstand herkreeg,
vers 28-36. 4. Het besluit van het verhaal met de nederige erkenning en aanbidding van God als
den Heere over alles, vers 37. Dit werd hem afgeperst door het overwicht van Gods macht, die
de harten van alle menschen in Zijne hand heeft, en staat vermeld als een altijddurend bewijs
van Gods souvereine macht, als een gedenkteeken van Zijne heerlijkheid, als een zegeteeken
van Zijne overwinning, en eene waarschuwing voor allen niet aan voorspoed te denken,
zoolang ze hun hart verheffen of verharden tegen God.

Daniël 4:1-3
Hier is,
1. Iets van de vormen, die gebruikelijk waren in bevelschriften, proclamaties, of rondgaande
brieven, uitgaande van den koning, vers 1. De koninklijke stijl, waarvan Nebukadnezar gebruik
maakt, is volstrekt niet praatziek of fantastisch, maar klaar, kort en niet gemaaktNebukadnezar de koning. Als hij op andere tijden al gebruik maakte van groote, bluffende,
ijdele woorden als inleiding, nu ontdoet hij er zich van, want hij was oud, hij was pas hersteld
van eene ziekte, die hem vernederd en ondermijnd had, en hij was nu verdiept in de
beschouwing van Gods grootheid en souvereiniteit. De verklaring is gericht niet alleen aan zijn
eigen onderdanen, maar aan allen, die dit tegenwoordig schrijven bereiken zal-aan alle volken,
natiën en tongen die op den aardbodem wonen. Hij keurt het niet alleen goed, dat zij allen
daarvan hooren hoewel het zijn eigen schande verhaalt (die misschien niemand zou durven
bekend maken, als hij het zelf niet gedaan had, en daarom maakte Daniël het origineel
openbaar), maar hij gelast en beveelt uitdrukkelijk, dat alle soorten van menschen er kennis van
zullen nemen, want allen hebben er belang bij, en allen kunnen er hun voordeel mee doen. Hij
groet hen, aan wie hij schrijft, in den gewonen vorm. Uw vrede worde vermenigvuldigd. Het
past den koningen met hun bevelen hun goede wenschen te verspreiden, en, als vader van hun
land, hun onderdanen te zegenen. Dat is de gewoonte ook bij ons. Wij zenden onzen groeten,
Omnibus quibus hae praesentes litterae pervenerint, saluten-Allen, die deze letteren bereiken
zullen heil, en somtijds Salutem sempiternam-Tot in lengte van dagen heil.
11. Iets zakelijks en iets van beteekenis. Hij schrijft dit,
1. Om anderen bekend te maken met de leidingen, die God met hen gehouden had, vers 2:Het
behaagt mij, te verkondigen de teekenen en wonderen, die de allerhoogste God (zoo noemt hij
den waren God aan mij gedaan heeft. Hij vond het gepast, dat het zijn plicht was, en dat het
hem betaamde, dat hij het aan God en de wereld verschuldigd was, nu hij van zijne ziekte
hersteld was, om naar verre plaatsen te berichten en voor toekomende tijden op schrift te
stellen, hoe rechtvaardig het was, dat God hem vernederd had en hoe goedgunstig Hij was dat
Hij hem tenslotte hersteld had. Alle volken hadden zonder twijfel gehoord, wat Nebukadnezar
overkomen was, en hielden er zich mee bezig, maar hij vond het betamelijk, dat zij er een
bepaald bericht van zouden hebben van hem zelf, opdat zij er de hand Gods in mochten zien en
den indruk, dien het op zijn gemoed had gemaakt, en er van mochten spreken, niet als van een
nieuwtje, maar als van eene godsdienstige zaak. Zijne lotgevallen waren niet alleen wonderen,
om te bewonderen, maar teekenen ter onderrichting, om aan de wereld te beteekenen, dat
Jehova grooter is dan alle goden. Wij moeten anderen Gods handelingen met ons toonen, beide
de kastijding, die wij hebben ondergaan en de gunsten, die wij hebben ontvangen, en hoewel
het bericht er van tot onze beschaming is, zooals ook bij Nebukadnezar het geval was, toch
mogen wij het niet verbergen, in zoover het strekken kan tot Gods eer. Velen zijn bereid te
zeggen, wat God gedaan heeft voor hunne ziele, omdat het tot hun eigen lof is, terwijl zij liever
niet zeggen, wat God tegen hen gedaan heeft, en hoezeer zij het verdienen, terwijl wij Gode de
eer moeten geven, niet alleen door Hem te loven voor Zijne barmhartigheden, maar ook door
onze zonden te belijden, en de straf voor onze ongerechtigheden aan te nemen, en in beide de
schande op ons te nemen, zooals deze machtige vorst hier doet.
2. Om te toonen, hoezeer hij zelf onder den indruk er van en er door overtuigd was, vers 3. Wij
moeten altijd met ontzag en ernst van het Woord en de werken van God spreken en toonen,

dat wij onder den indruk zijn van die groote daden Gods, waarop wij de aandacht van anderen
willen vestigen. a. Hij bewondert de daden van God. Hij spreekt er van als een, die verbaasd is:
Hoe groot zijn Zijne teekenen en hoe machtig Zijne wonderen! Nebukadnezar was nu oud, hij
had meer dan veertig jaar geregeerd, en had meer van de wereld en haar veranderingen gezien
dan de meeste menschen, en toch was hij er nooit toe gebracht, voordat hij zelf er in betrokken
werd, verrassende gebeurtenissen te bewonderen als Gods teekenen en wonderen. Hoe groot,
hoe machtig zijn zij! Hoe meer wij in de gebeurtenissen de hand des Heeren zien, en dat zij
voortgebracht zijn door de macht en leiding van de goddelijke wijsheid, des te wonderlijker
zullen zij in onze oogen zijn, Psalm 118:23, 66:2. b. Hij besluit daaruit tot Gods heerschappij.
Dat is het wat hij ten laatste gedwongen is te erkennen: Zijn rijk is een eeuwig rijk, en niet
gelijk zijn eigen rijk, dat hij lang tevoren in een droom ten einde zag spoeden. Hij erkent nu,
dat er een God is, die de wereld regeert en er algeheele, onbetwiste, absolute heerschappij in
uitoefent en over alle zaken der menschenkinderen. En de heerlijkheid van dat koninkrijk is, dat
het eeuwig is. Andere regeeringen zijn beperkt tot een geslacht, en andere dynastieën tot
enkele geslachten, maar Gods heerschappij is van geslachte tot geslachte. Het schijnt wel, dat
Nebukadnezer hier zinspeel" op hetgeen Daniel hem voorspeld had van een koninkrijk, dat de
God des hemels oprichten zou, en dat niet verstoord zou worden, Hoofdstuk 2:44, hetgeen hij
begreep als het koninkrijk van Gods voorzienigheid, hoewel het koninkrijk van den Messias
bedoeld was. Aldus kunnen wij een voordeelig practisch gebruik maken van deze profetische
geschriften, die wij nog niet volkomen, en misschien ook niet recht verslaan.

Daniël 4:4-18
Voordat Nebukadnezar de oordeelen Gods verhaalt, om zijn trots over hem gekomen, geeft hij
een bericht van de duidelijke waarschuwing, die hem toekwam, voordat hij er door bezocht
werd, en waardoor hij ze had kunnen voorkomen, als hij er behoorlijk acht op gegeven had.
Maar het was hem gezegd, en ook de afloop er van, eer het geschied was, opdat, wanneer het
geschied zou zijn, hij, door vergelijking met de voorspelling er van, mocht zien en zeggen, dat
het van den Heere was, en er toe mocht komen te gelooven, dat er eene goddelijke openbaring
in de wereld is, zoowel als eene goddelijke Voorzienigheid, en dat Gods werken met Zijn
Woord overeenstemmen.
Ja, het bericht, dat hij hier van den droom geeft, waardoor hij kennis kreeg van wat er
gebeuren zou, valt op te merken,
1. Bij welke gelegenheid hij aldus verschrikt werd, vers 4, het gebeurde, terwijl hij gerust was
in zijn huis en in zijn paleis groenende. Hij had nog onlangs Egypte veroverd, en voltooide
daarna de reeks van zijne overwinningen -het was zijn laatste oorlog, die hem meester maakte
van al die deelen van de wereld, omstreeks het vier- of vijfendertigste jaar van zijne regeering,
Ezechiel 29:17. Toen had hij dezen droom, die ongeveer een jaar later vervuld werd. Zeven
jaar duurde zijne ziekte, en na zijn herstel daarvan schreef hij deze verklaring, leefde daarna
nog twee jaar, en stierf in zijn vijfenveertigste jaar. Hij had veel vermoeienissen doorstaan in
zijne oorlogen, had menigen langdurigen en gevaarlijken veldtocht gemaakt, maar nu tenslotte
is hij gerust in zijn huis en er is geen tegenpartijder en geen bejegening van kwaad. God kan
ook den aanzienlijksten mensch met Zijne verschrikkingen bereiken, zelfs wanneer hij
volkomen zeker is en denkt, dat hij gerust en groenende is
11. De indruk, dien het op hem maakte, vers 5:Ik zag eenen droom, die mij vervaard maakte.
Men zou denken, dat het geen kleinigheid zijn kon, die hem verschrikte, een krijgsman van
zijne jeugd af, en gewoon de gevaren van den oorlog in het gezicht te zien, zonder een spier te
vertrekken, en toch, als het God behaagt, wordt hij door een droom verschrikt. Zijn bed was
ongetwijfeld zacht en gemakkelijk en welbewaakt en toch werd hij beroerd door zijn eigen
gedachten, en de gezichten zijns hoofds, de schepselen van zijn eigen verbeelding beroerden
hem. God kan den machtigsten mensch onrustig maken, als die tot zijne ziel zegt Neem rust,
eet, drink, wees vroolijk, Hij kan maken, dat zij, die de wereld beroerd hebben, en duizenden
gemarteld, hun eigen beroerders worden en hun eigen beul, en dat zij, die de schrik der
machtigen zijn geweest, zichzelf tot eene verschrikking worden Door de ontsteltenis die hem
deze droom veroorzaakte, en den indruk dien hij op hem maakte, bemerkte hij, dat het geen
gewone droom was, maar met eene bijzondere bedoeling hem van God gezonden.
III. Dat hij de toovenaars en sterrenkijkers tevergeefs raadpleegde over de beteekenis ervan.
Hij was nu den droom niet vergeten, zooals bij eene vroegere gelegenheid, Hoofdstuk 2. Hij
was in staat en bereid hun dien mee te deeren, maar hij verlangde de uitlegging er van te
hooren en wat er door afgebeeld en voorspeld werd vers 6. Terstond worden bevelen gegeven
om alle de wijzen van Babel voor hem te brengen, die dwaas genoeg waren om te beweren,
dat zij door tooverij, waarzegging, uit de ingewanden van dieren, of waarneming van de
sterren, toekomende dingen konden voorspellen: zij moesten allen tezamen komen, om te zien
of een van hen, of allen tezamen door onderlinge bespreking, den droom des konings kon
uitleggen. Het is waarschijnlijk, dat deze lieden somtijds in een dergelijk geval den koning
eenige voldoening gegeven hadden, en met behulp van de regelen van hun vak des konings

vragen hadden beantwoord, zooals hem aangenaam was, hetzij zij gelijk hadden of ongelijk
raak of mis, maar nu werd zijne verwachting van hen teleurgesteld: Hij zeide den droom voor
hen, vers 7. maar zij maakten hem de uitle ging niet bekend, hoewel zij met groote overtuiging
gepocht hadden, Hoofdstuk 2:4, 7, dat, als de droom hun slechts gezegd werd, zij dien zonder
feil zouden uitleggen. Maar de sleutel van dezen droom lag in eene gewijde profetie Ezechiel
31:3, waar de Assyriër, zooals Nebukadnezar hier, met een afgehouwen boom vergeleken
wordt, en dat was een boek, dat zij niet bestudeerd hadden, en waarmee zij niet bekend waren,
anders hadden zij in het mysterie van dezen droom kunnen doordringen. De Voorzienigheid
leidde het zoo, dat zij er mee verlegen waren, opdat Daniels uitlegging zou strekken ter eer van
Daniels God. Nu werd vervuld, wat Jesaja voorspeld had, Hoofdstuk -47:12, 13, dat, als
Babels verderf zou naderen, hare bezweringen en hare tooverijen, haar sterrenwichelaars en
sterrenkijkers niet in staat zouden zijn, haar te helpen.
IV. Hoe hij Daniel vleide, om hem over te halen zijn droom voor hem uit te leggen: Ten laatste
kwam Daniel voor mij in, vers 8. Of hij vond het beneden zich, met de anderer mee te gaan, om
hun slechtheid, of zij weigerden zijn gezelschap om zijne vroomheid, of misschien wilde de
koning liever, dat zijn eigen Chaldeën de eer er van hadden, als zij het doen konden dan dat die
aan Daniël te beurt viel, of Daniël werd, als overste over alle wijzen, Hoofdstuk 2:48, het
laatst geraadpleegd, zooals het gewoonlijk gaat. Menigeen maakt van Gods Woord zijne
laatste toevlucht, en maakt er geen gebruik van, voordat alle andere middelen uitgeput zijn. Hij
prijst Daniel hemelhoog, herinnert aan den naam, dien hij hem zelf gegeven had, waarin hij,
naar zijne meening eene gelukkige keus heeft gedaan, en waarin hij een goed voorteeken ziet:
Zijn naam is Beltsazar, naar den naam Zijns gods. Hij roemt zijne zeldzame begaafdheid: De
geest dier heilige goden is in hem, dat zegt hij in zijn gezicht, vers 9, en wij mogen
veronderstellen. dat Daniël daardoor zoo weinig opgeblazen werd, dat hij er eer door gegriefd
werd, te hooren, dat wat hij van den God Israëls ontvangen had, den waren en levenden God,
door Nebukadnezar toegeschreven werd aan zijne goden, drekgoden. Nebukadnezar is
zonderling in de war, maar men vindt dat gewoonlijk bij hen, die de partij van haar slechte
neigingen kiezen tegen hun overtuiging in.
1. Hij voert de taal en spreekwijze van de afgoderij, en daarom is het te vreezen, dat hij geen
bekeerling is tot het geloof en den dienst van den levenden God. Hij is een afgodendienaar en
zijne spraak verraadt hem. Want hij spreekt van vele goden, en is nog niet zoover dat hij berust
in een algenoegzaam God. En sommigen houden het er voor, dat, als hij van den geest der
heilige goden spreekt, hij veronderstelt, dat er booze, gevaarlijke goden zijn, die het voor de
menschen van belang is te dienen, alleen om te voorkomen, dat zij kwaad doen, en sommige,
die goede, weldadige "oden zijn, en dat Daniël door den geest der laatste bezield werd. Hij
erkent ook, dat Bel nog zijn god is, hoewel hij eens en nog eens erkend had dat de God van
Israël Heere over allen was, Hoofdstuk 2:47, 3:29. Ook noemt hij Daniël, niet een knecht van
God, maar een overste der toovenaars, vers 9, daar hij veronderstelt, dat zijne kennis van de
hunne, niet in soort, maar alleen in graad verschilt, en hij raadpleegt hem niet als profeet maar
als een beroemd toovenaar, die het geloof aan tooverij poogde te redden, als zij, die meesters
in het vak waren, feilden en verlegen stonden. Zie, hoe diep de afgoderij bij hem geworteld is.
Hij gelooft aan vele goden, en heeft Bel tot zijn beschermgod gekozen, en hij kan zich niet
overreden zijn geloof of zijne keus te laten varen, hoewel de ongerijmdheid van beide hem
gebleken was, meer dan eens, en ontegensprekelijk. Hij wilde, evenals andere heidenen, niet
van goden veranderen, hoewel het geen goden waren, Jesaja 2:11. Velen blijven op een
verkeerden weg, alleen, omdat zij denken, dat zij dien niet met eere verlaten kunnen. Zie hoe
ondiep zijne overtuiging geworteld was, en hoe gemakkelijk hij die verloren had. Eens noemde

hij den God van Israël een God der goden, Hoofdstuk 2:47. Nu stelt hij Hem gelijk met de
anderen, die hij heilige goden noemt. Als eene overtuiging niet telkens nieuw voedsel ontvangt,
is het duizend tegen een, dat zij in korten tijd verloren en vergeten zal zijn. Daar Nebukadnezar
niet voortging, zooals hij begonnen was, namelijk met de erkenning van de souvereiniteit van
God, waartoe hij gebracht was, ging hij spoedig achterwaarts en verviel weer in dezelfde
bijgeloovige vereering van zijne valsche goden. En toch,
2. Betuigt hij groote achting voor Daniel, van wien hij weet, dat hij een knecht is van den
waren God, en van Hem alleen. Hij beschouwde hem als iemand van zooveel inzicht, van zulk
een verren blik in de toekomst, als geen zijner toovenaars had. Ik weet, dat geen verborgenheid
u te zwaar is. De geest der profetie gaat ver boven de geest der waarzegging, ook volgens de
uitspraak van zijne vijanden, want zoo werd hier beslist, na eene eerlijke proef van ieders
bekwaamheid.
V. Het bericht, dat hij hem van zijn droom geeft in alle bijzonderheden.
1. Hij zag een statigen bloeienden boom uitstekende boven alle boomen des wouds. Deze
boom was in het midden der aarde, vers 10, eene gepaste voorstelling van hem, die te Babel
regeerde, dat ongeveer in het midden der toenmaals bekende wereld lag. Zijne waardigheid en
uitnemendheid boven al zijne naburen werd beteekend door de hoogte van den boom, die groot
was, hij reikte aan den hemel. Hij was hooger dan allen om hem heen, en eischte, dat men hem
goddelijke eer bewees, ja, hij was machtiger dan die allen, en de geduchte legers die tot zijne
beschikking stonden, en waarmee hij alles aan zich onderwierp, worden beteekend door de
kracht van dezen boom: hij werd groot en sterk. En zoozeer waren Nebukadnezar en zijne
toenemende grootheid op ieders tong, en zoozeer was aller oog op hem gericht, van sommigen
met nijd, van allen met verbazing, dat van hem gezegd wordt, dat hij gezien werd tot aan het
einde der gansche aarde. Alles aan dezen boom was aangenaam voor het oog en goed tot
spijze, vers 12, Zijn loof was schoon, wat de pracht en praal van Nebukadnezars hof aanduidt,
die de bewondering der vreemden wekten en de roem van zijn eigen onderdanen waren. Ook
was deze boom niet alleen schoon en statig, maar hij was ook nuttig. a. Hij gaf beschutting,
zijne takken verleenden schuilplaats beide, aan de dieren des velds en aan de vogelen des
hemels. Vorsten behooren hun onderdanen te beschutten tegen de hitte en tegen den vloed, zij
moeten zichzelf niet ontzien om hen te beveiligen, en hun best doen om hun veiligheid en rust
te geven. Als men den doornenbosch tot koning zalft, noodigt hij hen uit te komen en zich
onder zijne schaduw te vertrouwen, zoover hij die heeft, Richteren 9:15. Bescherming wekt
gehoorzaamheid. De koningen der aarde zijn voor hun onderdanen niet anders dan de schaduw
van groote boomen, maar Christus is voor Zijne onderdanen als de schaduw van een zwaren
rotssteen, Jesaja 32:2. Ja, omdat die, hoe sterk ook, misschien te koud is, wordt gezegd, dat zij
verborgen zijn onder de schaduw van Zijne vleugelen, Psalm 17:8, waar zij niet alleen veilig,
maar ook warm zijn. b. Hij geeft voedsel. De Assyriër werd vergeleken met een ceder, die
alleen schaduw geeft, Ezechiel 31:3-6, maar deze boom draagt veel vrucht-er was spijs aan
denzelven voor allen, en alle vleesch werd daarvan gevoed Hieruit schijnt te volgen, dat deze
machtige vorst niet alleen groot was maar groot deed, hij verarmde zijn land niet maar verrijkte
het, en door zijne macht en invloed buitenslands, bracht hij er rijkdom en handel. Die macht
hebben, worden weldadige heeren genoemd, Lukas 22:25, en de beste weg, dien zij kunnen
inslaan om hun gezag te bevestigen, is, dat zij werkelijk weldoeners worden. En het beste, dat
machthebbers met hun rijkdom en macht kunnen bereiken, is, dat velen op hun kosten leven en
door hen onderhouden worden, want, waar het goed vermenigvuldigt, daar vermenigvuldigen
ook die het eten.

2. Hij hoorde, dat het vonnis over dezen boom geveld werd, dat hij zich nauwkeurig
herinnerde, en hier verhaald, misschien, zooals hij het woord voor woord gehoord had. Het
vonnis werd er over geveld door een engel, dien hij zag, afkomende van den hemel, en hij
hoorde hem dit vonnis luide bekend maken. Deze engel wordt een wachter genoemd, niet
alleen omdat engelen geesten zijn, en daarom slapen noch sluimeren, maar omdat zij
gedienstige geesten zijn, en hun dienst voortdurend waarnemen, en iedere gelegenheid
aangrijpen, om hun grooten Meester te dienen. Als wachters legeren zij zich rondom allen, die
God vreezen, om hen te verlossen, en op de handen te dragen. Deze engel was een
boodschapper of gezant (zooals sommigen lezen), en een heilige. De heiligheid is den huize
Gods sierlijk, daarom zijn de engelen, die Hem dienen en door Hem gebruikt worden heilig, zij
bewaren de onbevlektheid en rechtheid van hun natuur, en onderwerpen zich in alles aan den
goddelijken wil. Laat ons onze aandacht vestigen op het vonnis, dat over den boom geveld
wordt.
A. Er wordt bevel gegeven om hem af te houwen, vers 14, de bijl is alreede aan den wortel,
ook van dezen boom, gelegd. Hoe hoog, hoe sterk hij ook is, dat kan hem niet redden als de
dag gekomen is, dat hij vallen moet, de dieren des velds en de vogelen des hemels die eene
schuilplaats vinden onder zijne lakken, worden verdreven en verstrooid, de takken worden
gekapt, zijn loof afgestroopt, en zijne vruchten verstrooid. Het toppunt van wereldschen
voorspoed is zeer onzeker, en het is iets zeer gewoons, dat zij, die in de grootste pracht en
praal geleefd hebben, worden beroofd van al hetgeen, waarin zij roemden en hun vertrouwen
stelden. Door de hand der Voorzienigheid worden gevangenen, die eene aanzienlijke plaats
innamen, die in overvloed leefden en boven hun vermogen, worden tot armoede gebracht en
moeten leven ver beneden het vermogen, dat zij gehad hebben, en zij, die eens vele
afhangelingen en volgelingen hadden, worden misschien afhankelijk van anderen. Maar de
eikeboomen der gerechtigheid, die in het huis des Heeren geplant zijn, en Hem vruchten
voortbrengen zullen niet afgehouwen worden, en hun bladeren zullen niet verwelken.
B. Er wordt voor gezorgd, dat de wortel ongeschonden blijft, vers 15:Laat den stam met zijne
wortelen in de aarde, blootgesteld aan weer en wind. Laat hem daar blijven, verwaarloosd en
overgroeid door het gras. De dieren, die vroeger eene schuilplaats vonden onder zijne takken,
kunnen zich nu neervleien op den stem, maar, om te beletten, dat hij uiteengerukt, of in het vuil
vertreden wordt, en om te toonen, dat er betere dagen voor hem in het verschiet liggen, moet
hij omsloten worden met eenen ijzeren en koperen band, die hem bijeen houden moet." Bij het
oordeel gedenkt God aan Zijne barmhartigheid, en heeft misschien nog goede dingen bewaard
voor hen, wier toestand het meest hopeloos schijnt. Voor eenen boom als hij afgehouwen
wordt, is er verwachting dat zijn scheut niet zal ophouden, dat hij van den reuk der wateren
weder uitspruiten zal, Job 14:7-9.
C. De beteekenis hiervan wordt door den engel zelf aan Nebukadnezar uiteengezet, vers 16.
Wie het ook wezen mag, die door dezen boom wordt afgebeeld, hij wordt veroordeeld, om
ontdaan te worden van de eer, den staat, en de waardigheid eens menschen, om beroofd te
worden van het gebruik der rede, en om te zijn en te leven als een dier, tot zeven tijden over
hem voorbij gegaan zijn. Hem worde eens beesten hart gegeven. Dit is zeker het vreeselijkste
en het grievendste van alle tijdelijke oordeelen, duizendmaal erger dan de dood, en hoewel,
evenals die het minst pijnlijk voor hem, over wien het komt toch moet het meer dan eenig
ander gevreesd en afgebeden worden. Ja, wij hebben reden om elke uitwendige beproeving, die
het Gode behaagt ons op te leggen, geduldig te verdragen, en dankbaar te zijn, dat Hij ons het
gebruik van onze rede laat, en den vrede van ons hart. Maar de trotsche tirannen, die hun hart

stellen als Gods hart, Ezechiel 28-2, zullen rechtvaardiglijk beroofd worden van het hart eens
menschen, en hun zal eens beesten hart gegeven worden.
D. Het wordt als waarheid bevestigd, vers 17:Deze zaak is in het besluit der wachters en deze
begeerte is in het woord der heiligen. God heeft het, als rechtvaardig Rechter, bepaald, Hij
heeft dit besluit geteekend, overeenkomstig Zijn eeuwigen raad, is het besluit uitgevaardigd.
En, a. De engelen des hemels hebben het mede onderteekend, als getuigen, als bewijs van hun
goedkeuring en instemming. Het is in het besluit der wachters, niet, alsof de groote God den
raad of de instemming der engelen noodig heeft in eenig ding, dat Hij doet of besluit maar, daar
Hij gebruik maakt van hun dienster, in de uitvoering van Zijn raad, zoo wordt het soms
voorgesteld, alsof hij hen, naar de wijze menschen, raadpleegde. Wien zal Ik zenden? Jesaja
6:8. Wie zal Achab overreden? 1 Koningen 22:20. Zoo verhoogt het hier de plechtigheid van
het vonnis. Koninklijke besluiten of proclamaties eindigen met: Teste me ipso- In mijne
tegenwoordigheid, maar wetten en privilegiën plachten onderteekend te worden: His testibusIn tegenwoordigheid van ondergeteekenden, zoo was het ook met Nebukadnezars vonnis, het
was in het besluit der wachters. b. De heiligen op aarde, zoowel als de engelen in den hemel,
smeekten er om: Deze begeerte is in het woord der heiligen. Het lijdende volk van God dat
lang gezucht had onder het zware juk van Nebukadnezars tirannie, riep tot Hem om wraak, zij
gaven hun begeerte te kennen, en God gaf er antwoord op want, als de onderdrukten tot God
roepen, zal Hij het hooren, Exodus 22:27. In Achabs tijd werd het vonnis geveld, dat er geen
regen meer zijn zou dan op het woord van Elia toen hij God aansprak tegen Israël, 1
Koningen 17:1.
E. De bedoeling er van wordt verklaard. Er wordt bevel gegeven den boom af te houwen.
opdat de levenden bekennen, dat de Allerhoogste heerschappij heeft. Dit oordeel moet
uitgevoerd worden, om de onnadenkende, ongeloovige wereld te overtuigen, dat er immers
een God is, die op de aarde richt, een God, die de wereld regeert, die er niet alleen een eigen
koninkrijk heeft, en de zaken van dat koninkrijk bestuurt, maar ook heerscht over de
koninkrijken der menschen, dat het Zijn bestuur is, dat de een macht over den ander heeft, en,
dat Hij ze geeft aan wien Hij wil, het verhoogen is van Hem, Psalm 75:7, 8. Hij brengt
menschen, die er in ‘t minst niet aan dachten, tot macht en heerschappij, en werpt de
raadslagen der eerzuchtigen en dergenen, die naar macht streven, omver. Soms zet Hij
daarover den laagste onder de menschen, en bereikt er Zijn doel mee. Hij verhoogt de
geringer, zooals David van achter de kudde, Hij richt den geringe uit het stof op om te doen
zitten bij de Prinsen, Psalm 113:7, 8. Ja, soms verheft Hij slechte menschen om de geesel van
een hemeltergend volk te zijn. Dat kan Hij doen, dat mag Hij doen, dat doet Hij dikwijls, en Hij
antwoordt niet van alle Zijne daden. Het was bepaald, dat de hemelen dit zouden weten door
de vernedering van Nebukadnezar. De dooden, die naar het verblijf der geesten, de wereld der
vergelding, zijn gegaan, zij weten het, zij weten, dat de Allerhoogste heerschappij heeft, maar
de levenden moeten het weten en ter harte nemen, opdat zij vrede met God maken, voordat het
te laat is. Aldus heeft Nebukadnezar ten volle en getrouwelijk zijn droom verhaald, al wat hij
zag en hoorde, en dan vraagt hij Daniël om de uitlegging er van, vers 18, want hij bevond, dat
niemand anders in staat was hem uit te leggen maar vertrouwde, dat hij er wel toe in staat was:
Dewijl de geest der heilige goden in u is, of van den heiligen God, wat de gepaste naam is van
den God van Israël. Er is veel te verwachten van hen, in wie de Geest van den heiligen God is.
Of Nebukadnezar eenige gedachte had, dat het zijn eigen vonnis was, dat door dezen droom
geveld werd, blijkt niet, misschien was hij zoo ijdel en zeker, zich te verbeelden, dat het een
ander vorst was, een van zijne mededingers, van wiens val hem het aangename vooruitzicht
gegeven werd in deze droom, maar, voor hem of tegen hem, hij is zeer begeerig de ware

beteekenis er van te vernemen, en rekent op Daniel om die te kennen te geven. Als God ons in
‘t algemeen waarschuwt voor Zijne oordeelen, behooren wij begeerig te zijn, om Zijn wil
daaruit te verstaan om te luisteren naar de stem des Heeren, roepende tot de stad.

Daniël 4:19-27
Wij hebben hier de uitlegging van Nebukadnezars droom, en, als die eenmaal op hem is
toegepast, en gezegd, dat hij de boom uit den droom is. (Mutato nomine de te fabala narraturVerander den naam en het is uwe geschiedenis), als eenmaal gezegd is: Gij zijt die man,
behoeft er niet veel meer gezegd te worden tot uitlegging van den droom. Uit zijn mond is hij
geoordeeld, zoo is zijn oordeel, hij zelf heeft het geveld. Het was zoo klaar, dat Daniel, den
droom hoorende, zich ontzette, bij een uur lang, vers 19. Verbazing en schrik maakten zich
van hem meester, omdat zulk een groot oordeel over zulk een groot vorst kwam. Het haar
zijns vleesches was te berge gerezen an verschrikking voor God. Eveneens was hij door schrik
bevangen, toen hij zich genoodzaakt zeg de boodschapper te zijn van deze harde boodschap
aan den koning, en hij had liever gehad dat die hem toegekomen was door iemand anders, daar
hij zooveel gunsten van den koning ontvangen had, en wel verre van naar dien onheilsvollen
dag te verlangen, vreest hij dien en de gedachte daaraan verontrust hem. De nakomelingen van
den omgekomen zondaar zullen over zijnen dag verbaasd zijn, en de ouden, die hem zagen
komen, met schrik bevangen worden, Job 18:20.
1. De inleiding tot de uitlegging is eene beleefdheid, die hij als hoveling tot den koning zegt. De
koning bemerkte, dat hij daar stond, als iemand, die verbijsterd is, en, denkende, dat hij niet
genegen was te spreken uit vrees hem te beleedigen, moedigde hij hem aan, openhartig en
getrouw jegens hem te zijn: Laat u de droom en zijne uitlegging niet beroeren. Dat zegt hij,
of,
1. Als een, die oprecht de waarheid wenschte te weten. Die de orakels van God raadpleegt,
moet bereid zijn ze aan te nemen, zooals ze zijn, ‘t zij dat zij voor of tegen hem zijn, en
dienovereenkomstig moet hij zijn dienaren verlof geven openhartig jegens hem te zijn. Of
2. Als een, die de waarheid verachtte, en haar het hoofd bood. Als wij zien hoe volkomen hij
deze waarschuwing later in den wind sloeg, dat dit zijne bedoeling was: "Laat het u niet
beroeren, want ik ben vast besloten, dat het mij niet beroeren zal, ook wil ik het niet ter harte
nemen." Maar, al is hij onverschillig voor zijne belangen, Daniël is het niet, en daarom spreekt
hij den wensch uit: "De droom wedervare uwen hateren. Het kwaad, dat ik voorspel, moge
neerkomen op het hoofd uwer vijanden, en niet op uw hoofd." Hoewel Nebukadnezar een
afgodendienaar was, een vervolger, en een verdrukker van het volk van God, toch was hij op ‘t
oogenblik Daniels vorst, en daarom, al ziet Daniël in de toekomst, en al is hij op ‘t punt hem
iets kwaads te voorspellen, hij mag hem toch geen kwaad toewenschen.
11. De uitlegging zelf is niets dan eene herhaling van den droom, met de toepassing op den
koning zelf. "De boom, dien gij gezien hebt, die groot en sterk geworden was, vers 20, 21, dat
zijt gij, o koning" En de koning zou dat met genoegen gehoord hebben, zooals vroeger: Gij zijt
dat gouden hoofd, als er niets anders op volgde. Hij toont den koning zijn tegenwoordigen
bloeienden toestand in den spiegel van zijn eigen droom: "Uwe grootheid is zo gewassen, dat
zij zoo na aan den hemel reikt, als menschelijke grootheid bij mogelijkheid doen kan, en uwe
heerschappij aan het einde des aardrijks", Hoofdstuk 2:37. 38. "Het vonnis over den boom
geveld, vers 23, is een besluit des Allerhoogsten, hetwelk over mijnen heer den koning komen
zal", vers 24. Hij moet niet alleen worden verwijderd van zijn troon, maar van de menschen
verstooten, en nadat hij van zijn verstand beroofd, en hem eens beesten hart gegeven is, zal hij
wonen bij het gedierte des velde, en hun lotgenoot zijn: men zal hem kruid als den ossen
geven, en, evenals die, zal hij bij alle weer buiten zijn en van den dauw des hemels nat gemaakt

worden, en dat, totdat er zeven tijden over hem voorbijgaan, dat wil zeggen, zeven jaren, en
dan zal hij weten, dat de Allerhoogste heerschappij heeft, en, als hij tot de erkenning daarvan
gebracht is, zal hij in zijn koninkrijk hersteld worden, vers 26:"Uw koninkrijk zal u bestendig
zijn, zal vast blijven als de stam met zijne wortelen in de aarde, en gij zult het hebben, nadat gij
zult bekend hebben, dat de hemel heerscht." God wordt hier de hemel genoemd, omdat Hij in
den hemel Zijnen troon bevestigd heeft, Psalm 103:19, vandaar ziet Hij alle
menschenkinderen, Psalm 33:13. Aangaande den hemel, de hemel is des Heeren, en de
invloed, dien de zichtbare hemel op de aarde heeft, is bedoeld als eene flauwe voorstelling van
de heerschappij, die de God des hemels uitoefent o ver deze lagere wereld, onze zonde wordt
zonde tegen den hemel genoemd, Lukas 15:18. Alleen dan kunnen wij verwachten rustig
genieten van ons recht op en onze heerschappij over beide, onszelf en anderen, wanneer wij
Gods recht op en heerschappij over, ons en al wat wij hebben, plichtgetrouw erkennen.
III. Het slot van de uitlegging is de vrome raad, dien Daniël als profeet den koning geeft, vers
27. Of hij nu de uitlegging van den droom klaarblijkelijk ter harte nam, of niet, een goede raad
was hier in elk geval van pas, indien hij onverschillig was, tot opwekking, indien hij bedroefd
was, tot vertroosting, en dat is niet onbestaanbaar met den droom en zijne uitlegging want
Daniël kan niet anders denken, dan dat alles voorwaardelijk was, evenals de voorspelling van
Nineve’s verwoesting. Zie,
1. Hoe nederig hij zijn raad geeft, en met hoeveel teederheid en eerbied: "0 koning, laaf mijn
raad u behagen, neem dien goedgunstig aan, als welgemeend, en uit liefde gegeven, en geef er
geen verkeerde uitlegging aan." Men moet zondaars hoffelijk behandelen tot hun eigen bestwil,
en met eerbied smeeken, het goede deel te kiezen. De apostel bidt de menschen, het woord der
vermaning te verdragen, Hebreeen 13:22. Wij meenen, dat er al veel gewonnen is, als men zich
wil laten overhalen, om goeden raad vriendelijk aan te nemen, ja, zelfs als men allen geduldig
verdragen wil.
2. Wat die raad is. Hij raadt hem niet aan, zich geneesmiddelen te laten voorschrijven, ter
voorkoming van ziekte in het hoofd, maar om dien zondigen weg te verlaten, waarop hij
wandelt, en om zijn leven te verbeteren. Hij deed zijn onderdanen onrecht aan en behandelde
zijn bondgenooten niet goed, hij moet dat alles afbreken door gerechtigheid, door ieder te
geven, wat hem toekomt, door gedaan onrecht te herstellen, en het recht geen geweld aan te
doen door macht. Hij was hard geweest voor de armen, voor Gods armen, voor de arme
Joden, en hij moet deze ongerechtigheden afbreken door dien armen genade te bewijzen, door
medelijden te hebben met de verdrukten, door hen in vrijheid te stellen of hun gevangenschap
degelijk te maken. Als wij berouw hebben, is het noodzakelijk, dat wij niet alleen aflaten van
kwaad te doen, maar leeren goed te doen, niet alleen niemand onrecht te doen, maar goed te
doen aan allen.
3. Met welk argument hij dezen raad kracht bijzet: Of er verlenging van uwen vrede wezen
mocht. Al zou dit het oordeel niet geheel voorkomen, toch kon op deze wijze een uitstel
verkregen worden, zooals Achab verkreeg door zijne vernedering, 1 Koningen 21:29. Het kan
langer duren, eer het onheil komt, en het kan korter duren, eer het ophoudt, toch kan hij hem
dat niet beloven maar het kon zijn. De waarschijnlijkheid dat een tijdelijk oordeel op die wijze
voorkomen zal worden, is op zichzelf eene voldoende beweegreden tot een werk, dat op
zichzelf zoo goed is als het aflaten van de zonde en de verbetering van ons leven, veel meer de
zekerheid dat wij aan het eeuwig verderf ontkomen zullen. Dat zal de genezing van uwe

verkeerdheid zijn,( aldus lezen sommigen het), zoo zal er een einde komen aan den twist, en
alles zal wel zijn.

Daniël 4:28-33
Wij hebben hier de vervulling van Nebukadnezars droom, en Daniëls toepassing daarvan op
hem gerechtvaardigd en bevestigd. Hoe hij die opgenomen heeft, wordt niet gezegd, of hij
tevreden over Daniël was, of ontevreden, maar hier hebben wij,
1. Gods geduld met hem: Dit alles overkwam hem, maar niet dan op het einde van twaalf
maanden, vers 29, zoo lang was er verlenging van zijn vrede, hoewel niet blijkt, dat hij zijne
zonden afbrak, of eenige genade bewees aan de ellendige gevangenen, want dat was de reden,
waarom God met hem twistte, dat hij zijne gevangenen niet liet losgaan naar huis toe, Jesaja
14:17. Nadat Daniël hem tot berouw vermaand had, bevestigde God Zijn woord zoover, dat
Hij hem tijd gaf om berouw te hebben, Hij liet hem ook nog dit jaar, nog dit jaar, voordat Hij
dit oordeel over hem bracht. God is lankmoedig jegens de zondaars, die Hem tergen, omdat
Hij niet wil, dat eenigen verloren gaan, maar, dat zij allen tot bekeering komen, 2 Petrus 3:9.
11. Zijn trots en overmoed en misbruik van dat geduld. Hij wandelde op het koninklijk paleis
van Babel, in hoogmoed en hoogheid des harten, en genoot van het gezicht op die groote stad,
die, met alle landen, die daarbij behoorden, onder zijne heerschappij was, en hij zeide, tot
zichzelf of tegen zijn gevolg, of misschien tegen vreemdelingen, aan wie hij zijn koninkrijk en
de heerlijkheid er van, toonde: Is dit niet het groote Babel? Ja, het is groot, van groote
uitgestrektheid, niet minder dan vijf en veertig mijlen in omtrek binnen de muren. Het is vol
inwoners, en zij zijn verzadigd van rijkdom. Het is een gouden stad, en dat is als voldoende om
ze groot te noemen, Jesaja 14:4. Zie de grootschheid van de huizen, de muren, torens en
openbare gebouwen. Hij meent, dat alles, wat te Babel is, er grootsch uitziet, en dat groote
Babel heb ik gebouwd. Babel werd gebouwd vele eeuwen, voordat hij geboren was, maar,
omdat hij het versterkt en verfraaid had, en, naar wij mogen veronderstellen, veel er van
herbouwd was onder zijne lange en voorspoedige regeering, roemt hij er op, dat hij het
gebouwd heeft, evenals Augustus roemde ten opzichte van Rome, Lateritiam inveni,
marmoream reliqui- Ik vond het van steen, maar laat het achter van marmer. Hij roemt, dat
hij het gebouwd heeft tot een huis des koninkrijks, d. w. z. tot de hoofdstad van zijn rijk. Deze
groote stad was niet meer dan een huis, vergeleken met de landen, die tot zijn rijk behoorden.
Hij bouwde het met behulp van zijne onderdanen, toch beroemt hij zich er op, dat hij het deed
door de sterkte zijner macht, hij bouwde het voor zijn eigen veiligheid en gemak, toch beroemt
hij zich er op, dat hij het alleen ter eere zijner heerlijkheid bouwde, alsof er geen andere reden
bestond. Trots en zelfoverschatting zijn zonden, die de machtigen het lichtst aankleven daar zij
in deze wereld grootheid bezitten. Zij zijn geneigd zichzelf de eere toe te eigenen, die God
alleen toekomt.
III. De straf voor zijn trots. Terwijl hij aldus zwol van hoogmoed, en zijn eigen schaduw
vereerde, het trotsche woord nog zijnde in des konings mond, hoorde hij een machtige stem uit
den hemel, waardoor hij plotseling beroofd werd, I
1. Van zijn eer als koning: Het koninkrijk is van u gegaan. Terwijl hij dacht, dat hij
onneembare vestingen had gebouwd tot behoud van zijn koninkrijk, is het nu, in een oogenblik
van hem gegaan, terwijl hij dacht, dat het zoo wel bewaakt was, dat niemand het hem
ontnemen kon, zie, het gaat van hem. Zoodra hij geheel onbekwaam wordt om het te besturen,
wordt het hem natuurlijk uit de handen genomen.

2. Hij wordt beroofd van zijn eer als mensch. Hij verliest het verstand, en daardoor zijn rijk:
Men zal u uit de menschen verstooten, vers 32. En het werd vervuld, vers 33:hij werd uit de
menschen verstooten, terzelfder ure. Hij werd plotseling krankzinnig, redeloos in den hoogst
mogelijken graad. Zijn verstand en geheugen waren weg, en al de vermogens van eene
redelijke ziel verbroken, zoodat hij volkomen een dier werd, in de gedaante van een mensch.
Hij ging naakt, en op handen en voeten, als een dier, vermeed de nabijheid van redelijke
schepselen, verwilderde in bosch en veld, en werd door zijn eigen knechten uitgedreven, die na
zekeren tijd, de hoop verliezende, dat hij weer tot zijn verstand zou komen, hem aan zijn lot
overlieten, en niet meer naar hem omzagen. HU had niet den aard van een roofdier (van den
koninklijken leeuw) maar van de lage en minder edele soorten, want hij at gras gelijk de ossen,
en waarschijnlijk, sprak hij niet met menschelijke stem, maar loeide hij als een os. Sommigen
denken, dat zijn lichaam geheel met haar begroeid was, in ieder geval, het haar van zijn hoofd
en baard, dat nooit geschoren, noch gekamd werd, wies als der arenden vederen en zijne
nagels als der vogelen. Laten wij hier een oogenblik bij stilstaan, en dit treurig schouwspel
bezien, en laat het ons tot leering zijn. a. Laat ons hier bedenken, welk eene genade het is, dat
wij het gebruik van onze rede hebben, hoe dankbaar wij daarvoor moeten wezen, en hoe
nauwlettend wij behooren toe te zien niets te doen, wat God tergen kan, of de strekking
hebben ons het bezit van ons verstand te ontnemen. Laat ons leeren onze rede op den rechten
prijs te stellen, en medelijden te hebben met hen, die geheel in de macht zijn van
droefgeestigheid of krankzinnigheid, of die ijlhoofdig zijn, en zeer teeder te zijn in ons oordeel
over hen en ons gedrag jegens hen, want het is eene beproeving, waarvoor alle menschen
blootliggen en een lot, dat den eenen of anderen tijd het onze kan worden. b. Laat ons hier
letten op de ijdelheid van menschelijken roem en grootheid. Is dit Nebukadnezar de Groote?
Dit verachtelijke dier, dat lager staat dan de geringste bedelaar? Is dit de man, die zoo heerlijk
was op den troon, zoo geducht in het veld, die wijsheid bezat om koninkrijken te onderwerpen
en te regeeren, en nu geen verstand genoeg heeft om kleeren aan zijn lijf te houden? Is dat die
man, die de aarde beroerde, die de koninkrijken deed beven? Jesaja 14:16. Nimmer beroeme
zich een wijze in zijne wijsheid noch een sterke in zijne sterkheid
3. Laat ons hier opmerken, hoe God de hoovaardigen wederstaat en een welbehagen heeft in
hun vernedering en schande. Nebukadnezar wilde meer dan een mensch zijn, en daarom maakt
God hem rechtvaardiglijk minder dan een mensch, Hij maakt hem gelijk aan de dieren, die de
gelijke wilde zijn van zijn Maker, Job 40:11-13.

Daniël 4:34-37
Wij hebben hier Nebukadnezars herstel van zijne krankzinnigheid en de genezing van zijn
verstand, ten einde der dagen, die bepaald waren, dat is, der zeven jaren. Al dien tijd bleef hij
een gedenkteeken van Gods rechtvaardigheid en het zegeteeken van zijne overwinning op de
kinderen der hoovaardij, en hij was dat in hoogere mate doordat hij met krankzinnigheid
geslagen was, dan, indien hij op een oogenblik door den bliksem gedood was, toch was het
eene gunst voor hem, dat hij in het leven bleef want, zoolang er leven is, is er hoop, dat wie
God nog zullen loven, zooals hier het geval was: Ten einde dezer dagen (zegt hij) hief ik mijne
oogen op ten hemel, vers 34, keek niet langer naar den grond, als een dier, maar begon
omhoog te zien, als een mensch. Os homini sublime dedit-De hemel gaf den mensch het
gezicht naar boven. Maar dat was niet alles, hij zag omhoog als een vroom man, als een
boetvaardig, nederig smeekeling om genade, daar hij misschien nooit vóór dien tijd besef gehad
had van zijn ellende. En nu,
1. Heeft hij het gebruik van zijne rede in zoover teruggekregen, dat hij er God mee verheerlijkt,
en zich vernedert onder Zijne machtige hand. Hem was gezegd, dat hij in zijn treurigen
toestand blijven zou, totdat hij bekende, dat de Allerhoogste heerschappij heeft, en hier blijkt
dat hij zoover gekomen is: Mijn verstand kwam weder in mij, en ik loofde den Allerhoogste.
Te recht kan men als onverstandiger beschouwen die God niet loven en prijzen, en niemand
maakt het rechte gebruik van zijn verstand, voordat hij godsdienstig begint te zijn, ook leeft
niemand als een mensch, die niet reeft ter eere Gods. Zooals de rede de grondslag of het
onderwerp van den godsdienst is (zoodat schepselen, die geen rede hebben, niet tot godsdienst
in staat zijn), zoo is de godsdienst de kroon en de heerlijkheid der rede, en wij hebben ons
verstand tevergeefs, en zullen wenschen, dat wij het nooit gehad hadden, als wij er God niet
mee verheerlijken. Het was. het eerste werk van Nebukadnezars teruggekeerd verstand, en,
toen hij het zoo gebruikte, toen en niet eer, was hij bekwaam tot alle ander gebruik ervan. En
voordat hij langen tijd buiten staat was geweest het voor andere doeleinden te gebruiken, was
hij er niet toe te brengen, het hiervoor te gebruiken, wat het belangrijkste is waartoe ons de
rede gegeven is. Zijne dwaasheid was het middel, waardoor hij wijs werd. Hij werd niet
hersteld door zijn droom van dit voordeel, dat even spoedig vergeten was als de droom, maar
hij moet het ondergaan, en dan wordt het voor zijn oor geopenbaard ter tucht. Om hem tot
zichzelf te brengen, moet hij eerst buiten zichzelf zijn. En daaruit blijkt, dat de goede
gedachten, die in zijn geest waren, en het goede werk, dat daar gewrocht werd, niet uit hem
zelf waren (want hij was zichzelf niet meer), maar dat het Gods gave was. Laat ons zien, tot
welke erkenning Nebukadnezar tenslotte werkelijk gebracht werd, en daaruit kunnen wij
leeren, wat wij van God gelooven moeten.
1. Dat de Allerhoogste God de Eeuwiglevende is, en dat Zijn wezen niet veranderlijk of
tijdelijk is, want Hij bestaat uit Zichzelf. Zijne vleiers begroetten hem dikwijls met: O koning,
leef in eeuwigheid Maar hij is nu overtuigd, dat geen koning eeuwig leeft, maar Israëls God
alleen die steeds dezelfde is.
2. Dat Zijn koninkrijk, als Hij zelf, van geslacht tot geslacht, en Zijne heerschappij een
eeuwige heerschappij is, er is geen opvolging, geen omwenteling in Zijn koninkrijk. Zooals Hij
heeft, zoo regeert Hij, in eeuwigheid, en er is geen einde aan Zijne heerschappij.

3. Dat alle de inwoners der aarde bij Hem als niets geacht zijn. Hij heeft hen niet noodig, en
hij houdt geen rekening met hen. De grootste der menschen zijn, in vergelijking met Hem
minder dan niets. Die hooge gedachten hebben van God, hebben lage gedachten van zichzelf.
4. Dat Zijn koninkrijk algemeen is, en beide het heir des hemels en de inwoners der aarde,
Zijne onderdanen zijn, en onder Zijn bedwang en toezicht staan. Beide, engelen en menschen
worden door Hem gebruikt, en zijn Hem rekenschap schuldig, de hoogste engel is niet boven
Zijne macht, erf de minste van de kinderen der menschen niet beneden Zijne aandacht. De
engelen des hemels zijn Zijne legerscharen, de inwoners der aarde Zijne rentmeesters.
5. Dat Zijne macht onweerstaanbaar is, en Zijne souvereiniteit onbeperkt, want Hij doet naar
Zijnen wil, overeenkomstig Zijn plan en bedoeling, naar Zijn raad en besluit. Hij doet wat Hem
behaagt, wat Hij besloten heeft, dat voert Hij uit, en niemand kan Zijn wil weerstaan? Zijn raad
veranderen, of Zijne hand afslaan of tot Hem zeggen: Wat doet Gij? Niemand kan aan Zijne
daden paal en perk stellen, de bedoeling ervan doorgronden, of naar de reden er van vragen.
Wee hem, die met zijn Maker twist, die tot Hem zegt: Wat doet Gij? of, waarom doet Gij deze
dingen?
6. Dat alles wat God doet, wel gedaan is: Zijne werken zijn waarheid, want zij komen overeen
met Zijne woorden: Zijne paden zijn gerichten, beide, wijs en rechtvaardig, in nauwkeurige
samenstemming met de regelen van wijsheid en billijkheid, en er is geen aanmerking op te
maken.
7. Dat Hij macht heeft om den hooghartigste Zijner vijanden te vernederen, wanneer Hij
handelt als zijn vijand of mededinger: Hij is machtig te vernederen degenen, die in hoogmoed
wandelen, vers 37, Hij is in staat af te rekenen met degenen, die het meeste vertrouwen hebben
op hun eigen kracht om met Hem te twisten.
11. Hij heeft het gebruik van zijne rede zoover teruggekregen, dat hij opnieuw de genoegens
van zijn herstelden voorspoed smaken kan, vers 36:Ter zelfder tijd kwam mijn verstand weder
in mij, hij had tevoren gezegd, vers 34:dat zijn verstand weder in hem kwam, en hier zegt hij
het opnieuw, want het gebruik van ons verstand is eene gave, waarvoor wij nooit dankbaar
genoeg kunnen zijn. Nu zochten zijne geweldigen hem, hij had niet noodig hen te zoeken, en zij
bemerkten spoedig, dat hij niet alleen zijn verstand herkregen had en weer bekwaam was om te
regeeren, maar dat hij meer dan zijn verstand herkregen had en beter dan ooit in staat was om
te regeeren. Het is waarschijnlijk, dat zijn droom en de uitlegging er van welbekend waren, en
veel besproken aan het hof, en, daar het eerste deel van de voorspelling vervuld was, namelijk
dat hij krankzinnig zou worden, twijfelden zij er niet aan, dat hij, overeenkomstig de
voorspelling aan het einde van zeven jaren, herstellen zou, en, daarop vertrouwende, waren zij,
na afloop van dien tijd, gereed hem te verwelkomen, en toen kwam zijne majesteit en glans
weder op hem, evenals vóór zijne krankzinnigheid. Hij wordt nu even krachtig in zijn
koninkrijk bevestigd, alsof hij het nooit verloren had. Hij wordt dwaas, opdat hij wijs mag
worden, wijzer dan ooit,. en hij, die nog kort tevoren in diepten van schande en ellende
verkeerde, hem wordt grooter heerlijkheid toegevoegd, meer dan hij bezat, toen hij van
koninkrijk tot koninkrijk trok, veroverende en om te veroveren.
1. Als iemand er toe komt God te eeren, in ‘t bijzonder door eene boetvaardige belijdenis van
zonden, en een geloovige erkenning van Zijne souvereiniteit, dan, en niet eer, mag hij
verwachten, dat God hem eeren zal, hem niet alleen herstellen zal in de waardigheid, door de

zonde van den eersten Adam verloren, maar hem ook grooter heerlijkheid toevoegen uit de
gerechtigheid en genade van den tweeden Adam.
2. Beproevingen duren niet langer den noodzakelijk is voor het werk, waartoe zij gezonden
zijn. Als deze vorst er toe gebracht is om Gods heerschappij over hem te erkennen, dan wordt
hij hersteld in de heerschappij over zichzelf.
3. Ieder bericht, dat wij geven van Gods leidingen met ons, moet besluiten met Zijn lof. Als
Nebukadnezar in zijn koninkrijk hersteld is, prijst en verhoogt en verheerlijkt hij den Koning
des hemels, vers 37, voordat hij overgaat tot de zaken dezer wereld. Daarom hebben wij ons
verstand, opdat wij in staat mogen zijn, Hem te prijzen en daarvoor onzen voorspoed, opdat
wij reden mogen hebben, Hem te loven.
Het was niet lang daarna, dat Nebukadnezars leven en regeering een einde nam. Abydenus, die
aangehaald wordt door Eusebius, Praep, Evang. 1:9, verhaalt uit de overlevering der Chaldeën
dat hij op zijn sterfbed de inneming van Babel door Cyrus voorspeld heeft. Of hij volhard heeft
in denzelfden goeden geest, waarin hij hier schijnt geweest te zijn, wordt niet bericht, maar uit
niets blijkt, dat hij niet volhard zou hebben, en, als zulk een groot godslasteraar en vervolger
genade vond, dan was hij toch niet de laatste. En, als wij de christelijke liefde zoover mogen
uitstrekken, te hopen, dat dat het geval was, dan moeten wij de vrije genade bewonderen,
waardoor hij een tijd lang zijn verstand verloor, opdat hij zijne ziel voor eeuwig zou behouden.

HOOFDSTUK 5
1 De koning Belsazar maakte een groten maaltijd voor zijn duizend geweldigen, en hij dronk
wijn voor die duizend.
2 Als Belsazar den wijn geproefd had, zeide hij, dat men de gouden en zilveren vaten
voorbrengen zou, die zijn vader Nebukadnezar uit den tempel, die te Jeruzalem geweest was,
weggevoerd had; opdat de koning en zijn geweldigen, zijn vrouwen en zijn bijwijven uit
dezelve dronken.
3 Toen bracht men voor de gouden vaten, die men uit den tempel van het huis Gods, die te
Jeruzalem geweest was, weggevoerd had; en de koning en zijn geweldigen, zijn vrouwen, en
zijn bijwijven dronken daaruit.
4 Zij dronken den wijn, en prezen de gouden, en de zilveren, de koperen, de ijzeren, de houten
en de stenen goden.
5 Ter zelfder ure kwamen er vingeren van eens mensen hand voort, die schreven tegenover den
kandelaar, op de kalk van den wand van het koninklijk paleis, en de koning zag het deel der
hand, die daar schreef.
6 Toen veranderde zich de glans des konings, en zijn gedachten verschrikten hem; en de
banden zijner lendenen werden los, en zijn knieen stieten tegen elkander aan.
7 Zodat de koning met kracht riep dat men de sterrekijkers, de Chaldeen en de waarzeggers
inbrengen zou; en de koning antwoordde en zeide tot de wijzen van Babel: Alle man, die dit
schrift lezen, en deszelfs uitlegging mij te kennen zal geven, die zal met purper gekleed
worden, met een gouden keten om zijn hals, en hij zal de derde heerser in dit koninkrijk zijn.
8 Toen kwamen al de wijzen des konings in; maar zij konden dit schrift niet lezen, noch den
koning deszelfs uitlegging bekend maken.
9 Toen verschrikte de koning Belsazar zeer, en zijn glans werd aan hem veranderd, en zijn
geweldigen werden verbaasd.
10 Om deze woorden des konings en zijner geweldigen, ging de koningin in het huis des
maaltijds. De koningin sprak en zeide: O koning, leef in eeuwigheid! laat u uw gedachten niet
verschrikken, en uw glans niet veranderd worden.
11 Er is een man in uw koninkrijk, in wien de geest der heilige goden is, want in de dagen uws
vaders is bij hem gevonden licht, en verstand, en wijsheid, gelijk de wijsheid der goden is;
daarom stelde hem de koning Nebukadnezar, uw vader, tot een overste der tovenaars, der
sterrekijkers, der Chaldeen, en der waarzeggers, uw vader, o koning!
12 Omdat een voortreffelijke geest, en wetenschap, en verstand van een, die dromen uitlegt, en
der aanwijzing van raadselen, en van een, die knopen ontbindt, gevonden werd in hem, in
Daniel, dien de koning den naam van Beltsazar gaf; laat nu Daniel geroepen worden, die zal de
uitlegging te kennen geven.
13 Toen werd Daniel voor den koning ingebracht. De koning antwoordde en zeide tot Daniel:
Zijt gij die Daniel, een uit de gevankelijk weggevoerden van Juda, die de koning, mijn vader,
uit Juda gebracht heeft?
14 Ik heb toch van u gehoord, dat de geest der goden in u is, en dat er licht, en verstand, en
voortreffelijke wijsheid in u gevonden wordt.
15 Nu, zo zijn voor mij ingebracht de wijzen en de sterrekijkers, om dit schrift te lezen, en
deszelfs uitlegging mij bekend te maken; maar zij kunnen de uitlegging dezer woorden niet te
kennen geven.
16 Doch van u heb ik gehoord, dat gij uitleggingen kunt geven, en knopen ontbinden; nu,
indien gij dit schrift zult kunnen lezen, en deszelfs uitlegging mij bekend maken, gij zult met
purper bekleed worden, met een gouden keten om uw hals, en gij zult de derde heerser in dit
koninkrijk zijn.

17 Toen antwoordde Daniel, en zeide voor den koning: Heb uw gaven voor uzelven, en geef
uw vereringen aan een ander; ik zal nochtans het schrift voor den koning lezen, en de
uitlegging zal ik hem bekend maken.
18 Wat u aangaat, o koning! de allerhoogste God heeft uw vader Nebukadnezar het koninkrijk,
en grootheid, en eer, en heerlijkheid gegeven;
19 En vanwege de grootheid, die Hij hem gegeven had, beefden en sidderden alle volken,
natien en tongen voor hem; dien hij wilde, doodde hij, en dien hij wilde, behield hij in het leven,
en dien hij wilde, verhoogde hij, en dien hij wilde, vernederde hij.
20 Maar toen zich zijn hart verhief, en zijn geest verstijfd werd ter hovaardij, werd hij van den
troon zijns koninkrijks afgestoten, en men nam de eer van hem weg.
21 En hij werd van de kinderen der mensen verstoten, en zijn hart werd den beesten gelijk
gemaakt, en zijn woning was bij de woudezelen; men gaf hem gras te smaken gelijk den ossen;
en zijn lichaam werd van den dauw des hemels nat gemaakt, totdat hij bekende, dat God, de
Allerhoogste, Heerser is over de koninkrijken der mensen, en over dezelve stelt, wien Hij wil.
22 En gij, Belsazar, zijn zoon! hebt uw hart niet vernederd, alhoewel gij dit alles wel geweten
hebt.
23 Maar gij hebt u verheven tegen den Heere des hemels, en men heeft de vaten van Zijn huis
voor u gebracht, en gij, en uw geweldigen, uw vrouwen, en uw bijwijven hebben wijn uit
dezelve gedronken, en de goden van zilver en goud, koper, ijzer, hout en steen, die niet zien,
noch horen, noch weten, hebt gij geprezen; maar dien God, in Wiens hand uw adem is, en bij
Wien al uw paden zijn, hebt gij niet verheerlijkt.
24 Toen is dat deel der hand van Hem gezonden, en dit schrift getekend geworden.
25 Dit nu is het schrift, dat daar getekend is: MENE, MENE, TEKEL, UPHARSIN.
26 Dit is de uitlegging dezer woorden: MENE; God heeft uw koninkrijk geteld, en Hij heeft
het voleind.
27 TEKEL; gij zijt in weegschalen gewogen; en gij zijt te licht gevonden.
28 PERES; uw koninkrijk is verdeeld, en het is den Meden en den Perzen gegeven.
29 Toen beval Belsazar, en zij bekleedden Daniel met purper, met een gouden keten om zijn
hals, en zij riepen overluid van hem, dat hij de derde heerser in dat koninkrijk was.
30 In dienzelfden nacht, werd Belsazar, der Chaldeen koning, gedood.

De verwoesting van het koninkrijk Babel was lang en dikwijls voorspeld, toen zij nog ver weg
was, in dit hoofdstuk zien wij ze voltooid, en eene voorspelling ervan In denzelfden nacht, dat
zij plaats vond. Belsazar regeerde thans te Babel, sommigen berekenen, dat hij zeventien jaar
geregeerd had, anderen noemen drie Jaar, hier hebben wij het bericht van zijn dood en het eind
zijns koninkrijks. Wij moeten weten, dat twee jaren tevoren Cyrus, de honing van Perzië een
vorst van toenemende macht, met een groot leger tegen Babel oprukte, Belsazar trok hem
tegemoet, bestreed hen, en werd in een geregelde veldslag door hem geslagen. Hij trok zich
met zijne verstrooide strijdkrachten in de stad terug, waar Cyrus hem belegerde. Zij waren daar
zeer veilig, omdat de rivier de Eufraat hen beschermde, en zij voor twintig jaar levensmiddelen
in de stad hadden, maar in het tweede jaar van het beleg nam hij haar in, zooals hier verhaald
wordt. Wij hebben in dit hoofdstuk, 1. Het rumoerige, afgodische, heiligschennende feest, dat
Belsazar gaf, en waarbij hu de maat van zijne ongerechtigheid vol maakte, vers 1-4. 11. De
schrik, die hem te midden der vrolijkheid overviel, door het schrijven van eene hand op den
muur, welk schrift geen zijner wijzen kon lezen, of verklaren, vers 5-9 III. De uitlegging van de
geheimzinnige letterteekens door Daniel, die tenslotte tot hem gebracht werd, en hem niets
verborg, maar hem toonde, dat zijn vonnis daarin geveld werd, vers 10-28. IV. De dadelijke
vervulling van de uitlegging door het dooden van den koning en de verovering van het
koninkrijk, vers 30, 31.

Daniël 5:1-9
Wij vinden hier koning Belsazar eerst zeer vroolijk en dan plotseling zeer somber, en in de
volheid van zijne zelfgenoegzaamheid ten einde raad. Zie, hoe hij God hoont, en hoe God hem
verschrikt en let op den afloop van dezen twist, en of hij, die zijn hart tegen God verhard heeft,
voorspoed heeft.
1. Zie hoe de koning God hoonde, en Hem smaadde. Hij maakte een grooten maaltijd of
drinkgelag: waarschijnlijk was het een of ander plechtig jaarlijksch feest, ter eere van zijne
geboorte of kroning, of ter eere van een zijner goden. Geschiedschrijvers zeggen, dat Cyrus,
die nu met zijn leger Babel belegerde, van dit feest wist, en, in de veronderstelling, dat zij dan
niet op hun hoede zouden zijn, somno vinoque sepulti-door wijn en slaap overmand als zij
waren, maakte hij gebruik van die gelegenheid om de stad aan te vallen, -en maakte er zich zoo
vrij gemakkelijk meester van. Bij deze gelegenheid noodigde Belsazar zijne duizend
geweldigen uit om met hem te komen drinken. Misschien waren dat dezulken, die zich
onderscheiden hadden bij de verdediging van de stad tegen de belegeraars, of vormden zij den
grooten krijgsraad, met wien hij wilde beraadslagen, wat er verder gedaan moest worden, als
zij naar hartelust gedronken hadden. En het moest als eene groote gunst beschouwd worden,
dat hij voor hen wijn dronk, want het was de roem dier oostersche koningen zelden gezien te
worden. Hij dronk wijn voor hen, want hij bereidde dit feest, evenals Ahasveros, om de
heerlijkheid zijns rijks te toonen. Op dit overdadige feestmaal hoonde hij Gods almacht en
verachtte Zijne oordeelen. De stad werd nu belegerd, een machtig vijand stond voor de
poorten, zijn leven en zijn koninkrijk stonden op ‘t spel. In dit alles was de hand des Heeren
tegen hem, en hij werd er door vermaand tot geween en tot rouwklage en tot omgording des
zaks. Gods stem was roepende in de stad zooals die van Jona te Nineve. Nog veertig dagen, of
minder, en Babel zal verwoest worden. Daarom had hij, als de koning van Nineve, een vasten
moeten uitroepen, maar, als een, die besloten is zich van God af te keeren, roept hij een feest
uit en zie, daar is vreugde en blijdschap met runderen te dooden en schapen te kelen, vleesch
te eten en wijn te drinken, alsof hij den Almachtige uitdaagde het ergste te doen dat Hij kon,
Jesaja 22:12, 13. Om te toonen, hoe weinig hij vreesde, tot overgave gedwongen te worden
door gebrek aan levensmiddelen, vierde hij zoo overdadig feest. Zekerheid en zinnelijkheid zijn
droeve voorteekenen van naderend verderf. Die niet gewaarschuwd willen worden door Gods
oordeelen moeten er op rekenen, er door getroffen te worden.
1. Hij hoonde Gods tempel, en verachtte zijn heiligdom, vers 2. Als hij den wijn geproefd had,
zeide hij, dat men de vaten voorbrengen zoude van den tempel, om daaruit te drinken. Toen hij
proefde, hoe rijk en kostelijk de wijn was, zeide hij: "Het zou toch jammer zijn, als wij zulk een
kostelijken wijn niet uit heilige vaten drinken", wat als eene geestigheid werd opgevat, en om
de scherts nog verder te drijven, liet men de vaten van den tempel terstond halen. Ja, het schijnt
iets meer dan scherts te zijn geweest, het schijnt wel bedoeld als een goddelooze smaad voor
den God van Israël. Het hart van Zijn volk was zeer gehecht aan deze heilige vaten, als blijkt
uit Jeremia 27:16, 18. Hun voornaamste zorg bij hun terugkeer betrof deze, Ezra 1:7. Nu
mogen wij veronderstellen, dat zij hun naderende verlossing verwachtten, overwegende, dat de
zeventig jaren van hun gevangenschap spoedig ten einde zouden zijn, en misschien hebben
sommigen zich in dien geest uitgelaten, dat de vaten des heiligdoms hun binnenkort
teruggegeven zouden worden, ten spijt waarvan Belsazar hier openbaar maakt, dat zij zijn
eigendom zijn dat hij ze niet langer wil laten staan, maar ze bij zijn drinkgereedschap voegen en
er gebruik van maken. De vroolijkheid, die heilige dingen ontheiligt en er mee spot, is
inderdaad zondig en vult de maat der ongerechtigheid van de menschen met snelheid. Dat

maakte Babel rijp voor den ondergang-dat geen lied hen kon voldoen dan een van de liederen
Zions, Psalm 137:3, geen vaten dan de vaten des heiligdoms. Zij, die aldus met schennende
hand vervreemden, wat aan God gewijd is en aan Zijn eer moeten weten, dat Hij zich niet laat
bespotten.
2. Hij hoonde God zelf en verachtte zijne goddelijkheid, want zij dronken den wijn en prezen
de gouden en de zilveren goden, vers 4. Zij gaven aan beelden, het werk hunner taanden en de
schepselen van hun verbeelding de eer, die alleen aan den waren en levenden God toekomt. Zij
prezen die met offers, die zij hun brachten of met liederen, die zij te hunner eer zongen. Toen
hunne hoofden beneveld en hun harten vroolijk waren van den wijn, waren zij in de beste
stemming, om de "ouden en zilveren, de houten en steenen goden te prijzen, want men zou
toch denken, dat menschen, die bij hun verstand zijn, die over een nuchter en gezond verstand
beschikken, niet schuldig konden zijn aan zulk eene grove ongerijmdheid, zij moesten dronken
zijn, eer zij zoo dwaas konden wezen. Dronken vereerders, die geen menschen, maar beesten
zijn, zijn het meest geschikt voor den dienst der drekgoden, die geen goden maar duivels zijn.
Zij dwalen van den wijn, Jesaja 28:7. Zij dronken wijn en prezen hun afgoden, alsof die het
feest gegeven hadden, en de gevers waren van al het goede, dat zij hadden. Of zij prezen hunne
goden onder het drinken, door op hun gezondheid te drinken, en de koning dronk wijn voor
hen, vers 1, d. w. z. hij begon met op de gezondheid te drinken, eerst van dezen god en dan
van dien, totdat zij op de rij af, allen eene beurt gekregen hadden, die van hout en van steen
niet uitgezonderd. Onzedelijkheid en goddeloosheid, ondeugd en onheiligheid sterken
elkanders handen en bevorderen elkanders belangen. De vroolijkheid der dronkenschap was
eene inleiding tot afgoderij, en een dronk op de afgoden leidde weer tot nog grooter
dronkenschap.
11. Ziehier, hoe God den koning verschrikte, en hem met ontzetting vervulde. Belsazar en zijne
grooten zijn in het midden van hun zwelgerij, de bekers gaan met snelheid rond, en allen zijn
vroolijk gestemd, en drinken misschien op den ondergang van Cyrus en zijn leger, terwijl zij
het eene hoera na het andere brullen, in het vaste vertrouwen, dat het beleg spoedig opgeheven
zal worden, maar het uur was gekomen, dat vervuld moest worden, wat lang geleden gezegd
was van den koning van Babel, als zijne stad belegerd zou worden door de Meden en Perzen,
Jesaja 21:2-4. De nacht van mijne vermaken heeft Hij mij tot beving gesteld. De vroolijkheid
van dit hofbal zal verstoord worden en hun blijdschap benevelen, al is de koning zelf de
gastheer van dit feest, zoodra God spreekt, zien wij hem en al zijne gasten in de uiterste
ontsteltenis en het einde van hun vroolijkheid is somberheid.
1. Daar kwamen vingeren van eens menschen hand voort op de kalk van den wand, voor het
aangezicht des konings, vers 5, "en deze vingers", zeggen de rabbijnen "werden bestuurd door
den engel Gabriël, die er mee schreef". "Die goddelijke hand", zegt een van onze rabbijnen, Dr.
Lightfoot, "die voor Zijn volk de twee tafelen der wet geschreven had, schrijft nu het vonnis
van Babel en Belsazar op den muur". Hier werd geen geluid gezonden om hen te verschrikken,
noch iets dat hun leven bedreigde, geen donderslag of bliksemstraal geen engel des verderfs
met het zwaard, getrokken in zijne hand, alleen eene pen in de hand die op den wand schreef,
tegenover den kandelaar, waar zij allen het konden zien bij het licht van hun kandelaar. Gods
geschreven woord is voldoende om de meest trotsche en stoute zondaars te verschrikken, als
het Hem behaagt, die uitwerking er aan te geven. De koning zag het deel der hand, die daar
schreed, maar hij zag niet wiens hand het was, wet nog schrikwekkender was. Wat zij van God
zien het deel der hand, dat schrijft in het boek der schepselen en het boek der Schriften. Zie dit
zijn uiterste einden Zijner wegen, Job 26:14, en kunnen dienen om ons te vervullen met

eerbiedige gedachten betreffende hetgeen wij niet zien van God. Als dit de vinger Gods is, wat
is dan de ontblooting van Zijn arm? En wat is Hij zelf?
2. De koning wordt terstond door schrik overmand, vers 6:Zijn glans veranderde zich, hij
werd beurtelings bleek en rood, de banden zijner lendenen werden los, zoodat er geen kracht
meer in hem was, zijn rug deed pijn als gewoonlijk bij grooten schrik, zijne knieen stieten tegen
elkander aan, zoo hevig sidderde hij, alsof hij een espenblad was. Maar wat was het geval?
Waarom was hij zoo verschrikt? Hij ziet niet, wat er geschreven is, en hoe komt het, dat hij
niet denkt aan een gelukkig voorteeken van verlossing voor hem en zijn koninkrijk? Maar de
zaak is, dat zijne gedachten hem verschrikten, zijne consciëntie beschuldigde hem en zeide
hem, dat hij geen reden had goed nieuws van den hemel te verwachten, en dat de hand van een
engel voor hem niets dan verschrikking schrijven kon. Hij, die wist, dat hij schuldig was voor
Gods gericht, kwam terstond tot het besluit, dat dit eene dagvaarding was in Zijn naam, een
oproep om voor Hem te verschijnen. God kan ook den zekerste spoedig opschrikken, het hart
van den vermetelsten zondaar doen beven, en daar is niet meer voor noodig dan zijn eigen
gedachten op hem los te laten, zij zullen spoedig den tiran spelen en hem last genoeg geven.
3. De wijzen van Babel worden terstond ontboden om te hooren of zij iets kunnen maken van
dat schrift op den muur, vers 7. De koning riep met kracht, als een, die haast heeft, en wien het
ernst is, om alle maaiers te laten komen, om te beproeven of zij dit schrift lezen en deszelfs
uitlegging te kennen geven konden, want de koning en al zijne grooten kunnen daar geen
aanspraak op maken, het ligt buiten hun terrein. De beoefening der goddelijke openbaring,
zooals zij die hadden of meenden te hebben, en de kennis van de wereld der geesten waren
door de heidenen beperkt tot eene kaste, en niemand anders mocht er zich mee ophouden,
maar wat voor ons geschreven is door Gods vinger is leesbaar voor iedereen, ieder. die wil.
kan Gods wil in de Schrift lezen. Om deze wijzen aan te sporen, hun uiterste best te doen in
deze zaak en hen te prikkelen om met elkander te wedijveren in krachtsinspanning, beloofde
hij, dat al wie hem eene bevredigende verklaring kon "even van dit schrift, de hoogste
eerbewijzen van het hof zou ontvangen. Hij wist, waarnaar deze wijzen van beroep streefden,
en wat hun aangenaam zou zijn, en daarom beloofde hij hun eene purperen kleeding en eene
gouden keten, schitterende dingen in de oogen van hen, die niet beter weten. Ja, hij zou primus
par regni-eerste minister, de derde heerscher in het koninkrijk zijn, het hoogst onder den
koning en zijn naasten opvolger.
4. De koning wordt in zijne verwachting van hen teleurgesteld, geen van hen kan het schrift
lezen, veel minder uitleggen, vers 8, wet ‘s konings ontsteltenis doet toenemen, vers 9. De
zaak bevalt hem steeds minder en 0, vreest, dat zij hem kwaad voorspelt. Ook zijne
geweldigen, die in zijne vroolijkheid gedeeld hadden, hebben nu deel aan zijn schrik, zij worden
ook verbaasd en ten einde raad, en noch hun aantal noch de prikkel van den wijn was in staat
hen staande te houden. De reden, waarom de wijzen het schrift niet konden lezen, was niet, dat
het geschreven was in eene taal of in letterteekens, die hun onbekend waren, maar God
verblindde hun oogen of bracht hun geest zoozeer in verwarring, dat zij het niet konden lezen,
opdat de eer der uitlegging van dit geheimzinnige schrift bewaard zou blijven voor Daniël. De
schrik van een ontwaakt en overtuigd geweten wordt grooter door de volslagen onmacht van
alle schepselen om het gerust te stellen of voldoening te geven.

Daniël 5:10-29
Hier is
1. De mededeeling, die den koning gedaan werd door de koningin-moeder, betreffende Daniël,
namelijk hoeveel recht hij had om in deze zaak te worden geraadpleegd. Verondersteld wordt,
dat deze koningin de weduwe was van Evil-Merodach, en dat zij die beroemde Nitocris is, van
wie Herodotus verhaalt, dat zij eene vrouw van buitengewone wijsheid was. Zij was niet
tegenwoordig op het feest, zooals des konings vrouwen en bijwijven, vers 2, het was niets voor
haar leeftijd en ernst om een nachtelijk feest mee te maken. Maar, toen haar bericht werd
gebracht van den schrik, die den koning en zijne geweldigen bevangen had ging zij uit haar
kamer naar het huis des maaitijds, om den koning een geneesheer aan te bevelen voor zijne
droefgeestigheid. Zij smeekte hem zich niet te laten ontmoedigen door de onmacht van zijne
wijzen om het raadsel op te lossen, want, er was een man in zijn koninkrijk, die meer dan eens
zijn grootvader Nebukadnezar in zulk een moeilijk oogenblik geholpen had en, zonder twijfel
ook hem helpen kon, vers il, 12. Zij kon niet op zich nemen het geschrift te lezen, maar
verwees hem naar een, die het wel kon, laat Daniel geroepen worden, dien men terstond had
moeten roepen. Opmerkelijk is hier,
1. De hooge dunk, dien zij van Daniel heeft: Hij is een man, in wien de geest der heilige goden
is, die iets heeft, wat meer den menschelijk is, niet alleen de ziel des menschen, die eene lamp
des Heeren is, maar een goddelijken geest. In de taal van haar land en godsdienst kon zij hem
geen grooter lof toezwaaien, zij spreekt eervol van hem als van een man, die in ‘t bezit is van,
a. Een bewonderenswaardig goed verstand: Licht en verstand en wijsheid, gelijk de wijsheid
de, goden is, is bij hem gevonden. Zulk een diepen blik had hij in verborgene dingen en zulk
een verren blik in de toekomst dat hij klaarblijkelijk door God zelf geïnspireerd werd, hij had
wetenschap en verstand boven alle andere wijzen in het uitleggen van droomen, het verklaren
van raadsels of duistere zinnen, het losmaken van knoopen, en het beslechten van twijfelachtige
geschilpunten. Salomo had eene wonderbare wijsheid van dezelfde soort, maar het schijnt, dat
Daniël in deze dingen rechtstreeks de goddelijke leiding deelachtig was. Zie, meer dan Salomo
zelf is hier. En toch, wat was de wijsheid van hen beiden, vergeleken met de schatten van
wijsheid, verborgen in Christus? b. Hij had een bewonderenswaardig goed hart: Een
voortreffelijke geest werd n hem gevonden, die een groot sieraad was van zijne wijsheid en
kennis, en hem bekwaam maakte die gave te ontvangen, want God geeft wijsheid en weten en
vreugde aan den mensch, die goed is voor Zijn aangezicht. Hij had een nederiger, heiligen,
hemelschen geest, den geest der vroomheid en der genade, een geest van ijver voor de eere
Gods en het welzijn der menschen. Inderdaad het was een voortreffelijke geest.
2. Het bericht, dat zij geeft van de achting, die Nebukadnezar voor hem had, hij stond hoog bij
hem in de gunst en werd door hem bevoorrecht: "De koning, uw vader, dat wil zeggen, uw
grootvader, maar tot in verre geslachten mocht Nebukadnezar de vader van die koninklijke
familie genoemd worden, want hij was het die haar tot zulk eene hooge macht opvoerde "de
koning, uw vader, stelde hem tot een overste der toovenaars". Misschien had Belsazar, in zijn
trots, soms met minachting gesproken van Nebukadnezar, zijn politiek, regeeringsstelsel, en de
ministers, die hij in dienst had, en dacht hij, dat hij wijzer was dan zijn vader, en daarom maakt
zijne moeder daar aanmerking op. "De koning, uw vader, aan wiens goed bestuur alles wat gij
hebt, te danken is, maakte hem tot een overste, schonk hem heerschappij over alle wijzen van
Babel en gaf hem den naam Belsazar, naar den naam van zijn god, met de bedoeling hem
daardoor te eeren", maar door zelf voortdurend gebruik te maken van zijn Joodschen naam,

dien hij besloten had te behouden, ten teeken van zijne trouwe gehechtheid aan zijn godsdienst,
had Daniël dien naam in onbruik doen geraken, alleen de koningin-weduwe herinnerde zich
dien anders werd hij door iedereen Daniel genoemd. Het is een zeer goed werk, de herinnering
te verlevendigen aan de goede diensten van waardige mannen, die zelf bescheiden zijn, en
gaarne vergeten worden.
3. Het voorstel, dat zij, hem betreffende doet: Laat Daniel geroepen worden, die zal de
uitlegging te kennen geven. Hieruit blijkt, dat Daniël nu aan het hof vergeten was. Belsazar
was een vreemde voor hem, en wist niet, dat hij zulk een kleinood in zijn koninkrijk had. Met
den nieuwen koning traden nieuwe ministers op, en de oude werden ter zijde gesteld. Er zijn
zeer veel mannen van bekwaamheid die nuttige diensten konden bewijzen, die lang in ‘t duister
gehuld blijven, en sommigen, die uitstekende diensten bewezen hebben, worden de rest van
hun leven over het hoofd gezien en vergeten, maar, wat ook de menschen zijn, God is niet zoo
onrechtvaardig, de diensten te vergeten, aan Zijn koninkrijk bewezen. Daniël, uit zijn ambt
ontzet, leefde stil, en zocht geen gelegenheid om opnieuw de aandacht op zich te vestigen, toch
leefde hij dicht bij het hof en was gemakkelijk te roepen, hoewel Babel nu belegerd werd, om
gereed te zijn, als de gelegenheid zich voordeed, de kinderen van zijn volk een dienst te
bewijzen, door den invloed, dien hij bij de grooten had. Maar de Voorzienigheid beschikte het
zoo, dat hij, juist bij den val van het rijk, door toedoen van de koningin, opnieuw aan het hof
gebracht werd om daar te kunnen verhoogd worden door de nieuwe regeering. De
rechtvaardigen zullen blinken gelijk de zon en de nederigheid gaat voor de eer.
11. De voorstelling van Daniël aan den koning en diens verzoek om het schrift te lezen en uit te
leggen. Daniel werd voor den koning ingebracht, vers 13. Hij was nu bijna negentig jaar,
zoodat zijne jaren en de eer, hem geschonken, en zijn vroeger aanzien hem wel het recht
mochten geven op vrijen toegang tot des konings tegenwoordigheid, toch was hij bereid zich
als een vreemde te laten leiden door den ceremoniemeester.
1. De koning vraagt op hooghartiger toon: Zijt gij die Daniel, een uit de gevankelijk
weggevoerden van Juda? Daar hij een Jood en een gevangene was, wilde hij niet graag
verplichting aan hem hebben, als het niet noodig was.
2. Hij zegt hem hoeveel goeds hij van hem gehoord heeft, vers 14, namelijk dat de geest der
heilige goden in hem is, en hij had hem laten halen om hem op de proef te stellen of hij dien lof
verdiende of niet.
3. Hij erkent, dat al de wijzen van Babel onbekwaam waren, zij konden het schrift niet lezen en
deszelfs uitlegging niet bekend maken, vers 16. Maar,
4. Hij belooft hem dezelfde gunsten die hij hun beloofd had, als hij het wilde doen vers 16. Het
was vreemd, dat de toovenaars, die nu, en in Nebukadnezars tijd, herhaaldelijk tekort schoten,
geen poging waagden om hun goeden naam te redden, als zij met een schijn van overtuiging
gezegd hadden: "Dat is de beteekenis van den droom, dat is er geschreven", wie had hen tot
leugenaars kunnen maken? Maar God beschikte het zoo dat zij niets te zeggen hadden, zooals
toen Christus geboren was, de heidensche orakels met stomheid geslagen waren.
III. De uitlegging, die Daniël van deze geheimzinnige letterteekens gaf, die, wel verre van de
vrees des konings te verminderen, meer de strekking had die te doen toenemen. Daniel was nu
bejaard en Belsazar was nog jong, en daarom schijnt hij grooter vrijmoedigheid te gebruiken

om hem open en rond de waarheid te zeggen, dan hij gedaan had bij eene dergelijke
gelegenheid tegenover Nebukadnezar. Wie iemand berispt, vooral als het een aanzienlijk man
is, heeft wijsheid noodig om alle omstandigheden In aanmerking te nemen, want de
bestraffingen der tucht zijn den weg des levens. Daniël
1. Neemt hier op zich, het schrift, dat hen zoozeer verschrikte, te lezen, en hun de uitlegging te
kennen te geven, vers 17. Hij wijst die belooning af, is er niet mee vereerd, want hij behoort
niet tot hen, die waarzeggen om geld, de gunsten, die Nebukadnezar hem later schonk,
aanvaardde hij dankbaar, maar hij verachtte het zich te laten betalen, of het schrift voor den
koning te lezen in ruil voorde belofte van bepaalde eerbewijzen. Neen: "Heb uwe gaven voor u
zelf, want zij zullen niet lang meer de uwe zijn, en geef uwe vereeringen aan een ander, aan
een der wijzen, wien gij ze het meeste gunt, ik hecht er niet aan." Daniël ziet, dat zijn
koninkrijk nu ten einde loopt, en ziet daarom met verachting neer op zijne gunsten en
belooningen. En evenzoo zouden wij alle gaven en belooningen verachten, die de wereld geven
kan, als wij haar einde zoo haastig zagen naderen, als wij door het geloof doen kunnen. Laat zij
haar voorbijgaande gaven aan een ander geven, er zijn betere gaven, waar ons oog en hart op
gevestigd zijn, maar laten wij onzen plicht in de wereld doen, haar alle wezenlijke diensten
bewijzen, die in onze macht staan, haar Gods schrift lezen in de belijdenis des geloofs, en door
onzen liefelijker wandel de uitlegging er van te kennen geven, en dan vertrouwen op Gods
gaven, Zijne belooning, in vergelijking waarmee al wat de wereld geven kan, niet andere is dan
rommel en afval.
2. Hij herinnert den koning breedvoerig aan Gods handelingen met zijn vader Nebukadnezar
die bedoeld waren voor zijne leering en vermaning, vers 18, 21. Dit is niet bedoeld als
ornament, of voor vermaak, maar is noodzakelijk als inleiding tot de uitlegging van het schrift.
Om recht te verstaan, wat God voor ons doet, is het ons nut, na te gaan wat Hij voor anderen
doet.
A. Hij beschrijft de groote waardigheid en macht, waartoe de goddelijke Voorzienigheid
Nebukadnezar had verheven, vers 18, 19. Hij had hem het koninkrijk en grootheid en eer en
heerlijkheid gegeven, meer dan eenig heidensch vorst voor hem ooit bezeten had, zoover ons
bekend is, hij dacht, dat hij dat alles verkregen had door zijn buitengewonen moed en
bekwaamheid en schreef zijn succes toe aan zijn eigen vindingrijk en ondernemend genie, maar
Daniël zegt tot hem, die nu genoot van wat hij gearbeid had, dat het de allerhoogste God, de
God der goden en de Heer der koningen was (zooals Nebukadnezar zelf Hem genoemd had),
die hem dat koninkrijk, dat uitgestrekte gebied, die majesteit, waarmee hij zijne zaken
bestuurde, en die eer en heerlijkheid, die hij door zijn voorspoedig bestuur verkregen had,
gegeven had. Welke trap van uiterlijken voorspoed iemand ook bereiken mag, hij moet
erkennen, dat het Gods gave is, niet zijn eigen werk. Laat nooit iemand zeggen: Mijne kracht
en de sterkte mijner hand heeft mij dit vermogen verkregen, deze verhooging, maar laat hij
zich altijd herinneren, dat het God is, die hem kracht geeft om vermogen te verkrijgen, en zijne
pogingen doet gelukken. Nu wordt hier de macht die God Nebukadnezar gegeven had,
beschreven als zeer groot, ten opzichte van beide, bekwaamheid en gezag. a. Zijne
bekwaamheid was zóó groot, dat zij onweerstaanbaar was, zoo groot was de macht, die God
hem gegeven had, zóó talrijk waren de legers, die tot zijne beschikking waren, en zulk een
bewonderenswaardig talent had hij om ze aan te voeren, dat zijn zwaard voorspoedig was
overal, waarheen het zich wendde. Hij kon volken tot onderwerping en gehoorzaamheid
brengen door ze te bedreigen, zonder een hand uit te steken, want alle natiën beefden en
sidderden voor hem, en waren bereid elke voorwaarde aan te nemen tot behoud van hun leven.

Zie, wat kracht is en wat de vrees daarvoor bewerkt. Zij is het, waardoor het ruwe deel der
wereld, ja de wereld der menschen, beide, regeert en geregeerd wordt. b. Zijne macht was zóó
groot, dat zij geen beperking duldde. De macht, die hem gegeven was, die op hem overging, of
die hij, ten minste, in bezit nam, was ontegenzeggelijk absoluut en despotisch, met niemand
deelde hij de wetgevende of de uitvoerende macht. In de rechtspraak veroordeelde hij en sprak
vrij naar welbehagen: Wien hij wilde, doodde hij en wien hij wilde, behield hij in het leven, al
waren beiden even onschuldig of schuldig. Het ius vitee ac necis-de macht over leven en dood
berustte geheel in zijne hand. Hij schonk of onthield belooning en verhooging naar welgevallen:
Wien hij wilde verhoogde hij en wien hij wilde, vernederde hij, alleen uit luim, en zonder
zichzelf er rekenschap van te geven, maar het is alles ex mero motu -naar zijn eigen
welbehagen, en stat pro ratione voluntas-zijn wil vervangt de rede. Zoodanig was de
grondwet der oostersche rijken en zoo was de practijk van hun koningen.
B. Hij stelt hem de zonden voor oogen, waaraan Nebukadnezar zich bad schuldig gemaakt,
waardoor hij Gods toorn tegen zich verwekt had. a. Hij gedroeg zich overmoedig tegen die
onder hem stonden, en werd een tiran en verdrukken De beschrijving, die van zijn macht
gegeven wordt, toont het misbruik aan, dat hij er van maakte, en dat hij in al wat hij deed,
geleid werd door luimen en hartstochten, niet door rede en billijkheid, zoodat hij vaak den
onschuldige veroordeelde en den schuldige vrijsprak, wat beide den Heere een gruwel is Hij
zette verdienstelijke mannen af en verhoogde onwaardigen, tot groote schade van het algemeen
welzijn, en hiervan was hij rekenschap schuldig aan den allerhoogsten God, die hem de macht
gegeven had. Het is zeer moeilijk en iets zeldzaams voor menschen, eene absolute macht te
hebben, zonder er misbruik van te maken. Bij Camden is een epigram te vinden van Giraldus,
waarin hij het een zeldzaam gevel noemt, dat niemand ooit zooveel macht bezat als Hendrik 11
van Engeland, en dat hij er toch zoo weinig kwaad mee deed.
Glorior hor uno, quod nunquam vidimus unum, Nec potuisse magie, nec nocuisse minns. Van
hem kan ik roemen, dat er nog nooit iemand geweest is Die meer macht bezat en er minder
kwaad mee deed.
Maar dat was niet alles. b. Hij was onbeschaamd tegen den God boven hem, en werd trotsch
en hooghartig, vers 20:Zijn hart verhief zich, en daar begon zijne zonde en verderf, zijn geest
verhardde zich ter hoovaardij, verhardde zich tegen de geboden van God en Zijne oordeelen,
hij was eigenzinnig en hardnekkig, en noch het woord van God noch Zijne roede maakten
blijvenden indruk op hem. Trots is eene zonde, die het hart in alle andere zonden verhardt en
de middelen tot berouw en verbetering van hun uitwerking berooft.
C. Hij herinnert hem aan de oordeelen van God, die om zijn trots en hardnekkigheid over hem
gebracht werden, hoe hij van zijn verstand werd beroofd, en zoo van den troon zijns
koninkrijks afgestooten, vers 20, van de kinderen der menschen verstooten, en zijne woning
bij de woudezels gesteld, vers 21. Hij, die zijne onderdanen niet wilde regeeren volgens de
wetten der rede, had geen voldoende macht meer om zichzelf te beheerschen. Naar recht
berooft God de menschen van hun rede, als zij onredelijk worden en hun verstand niet willen
gebruiken, en van hun macht, als zij gaan verdrukken en ze misbruiken. Hij bleef gelijk een
dier, totdat hij bekende, dat de Allerhoogste Heerscher is. En wat den mensch onderscheidt
van en waardigheid geeft boven de dieren is meer de godsdienst dan de rede, en het is meer eer
voor hem, een onderdaan te zijn van den hoogen Schepper dan heer te zijn over de lage dieren.
Koningen moeten weten of ondervinden, dat de allerhoogste God Heerscher is in hun
koninkrijken, dat is een imperium im imperio-een rijk in een rijk, een regel, waarop geen

uitzonderingen bestaan, en, dat Hij er over stelt, wien Hij wil. Evenals Hij erfgenamen maakt,
zoo maakt Hij ook vorsten.
3. In Gods naam stelt hij Belsazar in staat van beschuldiging. Voordat hij zijn vonnis voorleest
uit het schrift op den muur, toont hij hem zijne misdaad aan, opdat God gerechtvaardigd
worde, als Hij spreekt, en rein, als Hij oordeelt. Wat hij hem ten laste legt is, a. Dat hij zich niet
had laten waarschuwen door de oordeelen Gods over zijn vader, vers 22:Gij, Belsazar, zijn
zoon, hebt uw hart niet vernederd, alhoewel gij dit alles wel geweten hebt. Het is eene groote
beleediging voor God, als onze harten niet vernederd werden voor Hem om zich te schikken
naar Zijne voorschriften en leidingen, vernederd door berouw, gehoorzaamheid en geduld, ja,
Hij verwacht van de aanzienlijksten der menschen, dat hun harten voor Hem vernederd werden
door de erkenning, dat, groot als zij zijn, zij toch aan Hem verantwoordelijk zijn. En het is eene
groote verzwaring van den onwil tot vernedering van ons hart, als wij genoeg weten om het te
vernederen, maar het niet overdenken en ons niet verbeteren, vooral als wij weten, hoe
anderen, die niet wilden huigen, gebroken zijn, hoe anderen, die niet wilden bukken, gevallen
zijn en toch stijf en hard van nek blij van. Het maakt de zonden der kinderen te afschuwelijker,
als zij in de voetstappen van de goddeloosheid hunner ouders treden, hoewel zij gezien hebben,
hoe duur hun dat te staan gekomen is en hoe verderfelijk de gevolgen er van geweest. Weten
wij dat, weten wij dat alles, en bleven wij toch onvernederd?. b. Dat hij God onbeschaamder
had gehoond dan Nebukadnezar zelf gedaan had, getuige de brasserij van dezen zelfden nacht,
te midden waarvan hij door dezen schrik overvallen werd vers 23:"Gij hebt u verheven tegen
den Heer des hemels, gij zijt tot woede tegen Hem vervoerd, gij hebt de wapens opgenomen
tegen Zijne kroon en waardigheid, vooral hierin, dat gij de vaten van zijn huis ontheiligd, en de
gereedschappen van Zijn heiligdom tot de werktuigen van uwe ongerechtigheid gemaakt hebt,
en in opzettelijk bedoelden hoon aan Hem, hebt gij de gouden en de zilveren goden geprezen,
die niets zien noch hooren noch weten, alsof zij hooger stonden dan God, die alles ziet en
hoort en weet." Zondaars, die besloten zijn in de zonde voort te gaan, zijn zeer tevreden met
goden, die niets zien, noch hooren, noch weten want dan kunnen zij veilig zondigen, maar zij
zullen, tot hun schrik, ondervinden dat, al zijn het de goden, die zij zelf gekozen hebben, het
niet de goden zijn, waardoor zij geoordeeld worden, maar Een, voor Wien alle dingen naakt
en geopend zijn. c. Dat hij niet beantwoord had aan het doel van zijn schepping en leven den
God, in Wiens hand uw adem is, en bij Wien al uwe paden zijn, hebt gij niet verheerlijkt. Dit
is eene algemeene beschuldiging die voor ons allen geldt, laat ons bedenken hoe wij ons
daartegen verdedigen zullen. Laten wij onze aandacht bepalen bij, d. Onze afhankelijkheid van
God, als onzen Schepper, Behouder, Weldoener, Eigenaar en Heerscher, niet alleen was onze
adem van den beginne uit Zijne hand, maar onze adem is nog steeds in Zijne hand, Hij is het,
die onze zielen in het leven behoudt, en neemt Hij onzen adem weg, zoo sterven wij. Onze
tijden zijn in zijne hand, en ook onze adem, waardoor onze tijd afgemeten wordt. In Hem
leven wij, bewegen wij ons en zijn wij. wij leven door Hem, wij leven van Hem en kunnen niet
leven zonder Hem. Bij den mensch is zijn weg niet, hij beschikt er zelf niet over, maar al onze
wegen zijn Zijne, want onze harten zijn in Zijne hand evenals de harten van alle menschen, zelfs
der koningen, die meestal geheel vrij schijnen in hun handelingen. e. Onzen plicht jegens God,
uit overweging van deze afhankelijkheid, wij behooren Hem te verheerlijken, ons te wijden aan
Zijn eer en in Zijn dienst werkzaam te zijn, ons werk er van te maken om Hem welbehagelijk te
zijn en Hem ten allen tijde te loven. f. Onze tekortkomingen in dezen plicht, ondanks die
afhankelijkheid, wij hebben allen niet volbracht, want wij hebben allen gezondigd en derven de
heerlijkheid Gods. Dit is de beschuldiging tegen Belsazar, er is geen bewijs noodig, het
getuigenis van de feiten spreekt duidelijk genoeg, en zijn eigen geweten kan niets andere den
hem schuldig verklaren. En daarom,

4. Hij gaat er nu toe over, het vonnis te lezen, zooals hij het op den muur geteekend vond:
"Toen, zegt Daniël, toen gij zulk eene hoogte van goddeloosheid bereikt hadt, om de heiligste
dingen te vertreden, toen gij midden in uw heiligschennend, afgodisch feest waart, toen is dat
deel der hand, die schrijvende vingers, van Hem gezonden, van dien God, dien gij zoo
vermetel hoondet, en die u zoo lang verdragen had, maar nu niet langer verdragen wil, Hij
zond ze en dit schrift, dat gij nu ziet, werd geschreven, vers 24. Hij is het, die deze bittere
dingen tegen u schrijft, en u de misdaden uwer jonkheid doet erven, Job 13:26." Evenals de
zonde der zondaars geschreven is in het boek van Gods alwetendheid zoo is ook het vonnis der
zondaars geschreven in het boek van Gods wet, en de dag komt dat deze boeken zullen
geopend worden, en zij daaruit geoordeeld zullen worden. Hetgeen er stond was: MENE,
MENE, TEKEL, UPHARSiN, vers 25 Het is goed, dat er een authentieke uitlegging aan deze
woorden is toegevoegd, anders konden wij er niet veel van maken, zoo beknopt zijn zij, de
beteekenis er van is: Hij heeft geteld, Hij heeft gewogen, en zij verdeelen. De Chaldeeuwsche
wijzen konden niet begrijpen wie die Hij zijn moest, omdat zij niet wisten dat er maar een God
is, en om die reden meenen sommigen bracht het schrift hen in verwarring. a. Mene, dit wordt
herhaald, want het is zeer zeker, Mene, mene, dat beteekent, beide in ‘t Hebreeuwsch en
Chaldeeuwsch: Hij heeft geteld en beëindigd, wat Daniël verklaart, vers 26:"God heeft uw
koninkrijk geteld, de jaren en dagen van zijn duur, deze waren geteld inden raad van God, en
nu zijn zij geëindigd, de termijn, gedurende welken gij het zoudt bezitten, is afgeloopen, en nu
moet gij het overgeven. Hier is het eind van uw koninkrijk". h. Tekel dat beteekent in ‘t
Chaldeeuwsch: Gij zijt gewogen, en in ‘t Hebreeuwsch: Gij zijt te licht. Aldus Dr. Lightfoot.
Want deze koning en zijne daden zijn gewogen in de rechtvaardige en onfeilbare weegschaal
der goddelijke gerechtigheid. God kent zijn wezenlijk karakter even nauwkeurig als de
goudsmid het gewicht van wat hij op de gevoeligste schaal gewogen heeft. God geeft geen
oordeel tegen hem, voordat Hij zijne daden overwogen, en het voor en tegen van zijne zaak
overdacht heeft. Maar gij zijt te licht bevonden, onwaardig, om u zooveel toe te vertrouwen,
een ijdel, lichtvaardig, nietswaardig man, een man zonder gewicht of beteekenis. c. Ufarsin,
wat gelezen moet worden als en Farsin of Peres. Farsin is Hebreeuwsch en beteekent de
Perzen, Paresin is Chaldeeuwsch en beteekent verdeelen, Daniel voegt beide samen, vers
28:Uw koninkrijk is verdeeld en den Meden en Perzen gegeven, om als eene prooi tusschen
hen verdeeld te worden". Dit is zonder verwringing, toepasselijk op het vonnis der zondaars.
Mene, Tekel, Peres, kan men gevoegelijk vertalen door: dood, oordeel en hel. Bij den dood
worden de dagen des zondaars geteld en beëindigd, na den dood het oordeel, als wa neer hij
wordt gewogen en te licht bevonden, en na het oordeel zal de zondaar verbroken en den duivel
en zijne engelen tot eene prooi gegeven worden. Daniël geeft hier aan Belsazar niet den raad en
aanmoediging tot berouw, dien hij Nebukadnezar gegeven had, omdat hij zag, dat het besluit
afgekondigd was en hem geen tijd gegeven werd tot berouw.
Men zou meenen, dat Belsazar heftig vertoornd tegen Daniel, en, het wanhopige van zijn geval
inziende, verbitterd tegen hem zou zijn. Maar hij was in zoover door zijn eigen geweten
overtuigd van de redelijkheid van al wat hij zei, dat hij er niets tegen inbracht, maar integendeel
Daniel de belooning gaf, die hij hem beloofd had, hem bekleedde met purper en eene gouden
keten, en hem uitriep tot derde heerscher in het koninkrijk, vers 29, omdat hij zoo goed als zijn
woord wilde zijn, en omdat het niet de schuld van Daniel was, dat de uitlegging van het schrift
niet zoo was als hij verlangde. Velen toonen grooten eerbied voor Gods profeten, die geen acht
slaan op Zijn woord. Daniël hechtte geen waarde aan deze titels en eerbewijzen, en wilde ze
toch niet weigeren, omdat het een bewijs was van de goede gezindheid van zijn vorst, maar wij
hebben reden om te denken, dat hij ze aannam met een glimlach, voorziende hoe spoedig dat
alles verdwijnen zou met hem, die het schonk. Het was als de wonderboom van Jona, die in

eenen nacht opkwam en in eenen nacht verging, en daarom was het dwaas van hem zich er met
zoo groote blijdschap over te verblijden.

Daniël 5:30-31
Hier is,
1. De dood des konings. Hij had reden genoeg om te sidderen, want hij was op ‘t punt in
handen te vallen van den koning der verschrikking, vers 30. In dienzelfden nacht, toen zijn hart
vroolijk was van den wijn, drongen de belegeraars de stad binnen en zochten het paleis, daar
vonden zij den koning, en brachten hem de doodelijke wond toe. Hij kon geene plaats vinden,
zoo geheim, dat hij er zich verbergen kon, of zoo sterk, dat zij hem beschermen kon.
Heidensche schrijvers zeggen, dat Cyrus Babel bij verrassing nam, met behulp van twee
overloopers, die hem den besten toegang tot de stad wezen. En voorspeld was, hoe groot de
ontsteltenis aan het hof zou zijn, Jeremia 51:11, 39. De dood komt als een strik over hen, wier
hart overladen is met brasserij en dronkenschap.
2. Het overgaan van het koninkrijk in andere handen. Van het gouden hoofd dalen wij nu af tot
de borst en armen van zilver. Darius de Meder ontving het koninkrijk als deelgenoot en met
toestemming van Cyrus, die het veroverd had, vers 31. Zij waren deelgenooten in oorlog en
verovering, en dat waren zij ook in de heerschappij, Hoofdstuk 6:28. Aandacht wordt
geschonken aan zijn leeftijd, dat hij nu twee en zestig jaar oud was, om welke reden Cyrus, zijn
neef, hem voortrok. Sommigen merken op, daar hij nu, in het laatste jaar der gevangenschap
twee en zestig jaar was, dat hij geboren werd in het achtste jaar, en dat dat het jaar was, waarin
Jechonja met al de edelen gevankelijk werd weggevoerd. Zie 2 Koningen 24:13,15. Juist, toen
de meest noodlottige slag werd toegebracht, werd een vorst geboren, die in vervolg van tijd
Jeruzalem op Babel wreken zou, en de wond heelen. die toen geslagen werd. Zoo diep zijn
Gods plannen met Zijn volk, zoo vriendelijk zijn Zijne bedoelingen jegens hen.

HOOFDSTUK 6
31 (6:1) Darius, de Meder nu, ontving het koninkrijk, omtrent twee en zestig jaren oud zijnde.
1 (6:2) En het dacht Darius goed, dat hij over het koninkrijk stelde honderd en twintig
stadhouders, die over het ganse koninkrijk zijn zouden;
2 (6:3) En over dezelve drie vorsten, van dewelke Daniel de eerste zou zijn, denwelken die
stadhouders zelfs zouden rekenschap geven, opdat de koning geen schade leed.
3 (6:4) Toen overtrof deze Daniel die vorsten en die stadhouders, daarom dat een
voortreffelijke geest in hem was; en de koning dacht hem te stellen over het gehele koninkrijk.
4 (6:5) Toen zochten de vorsten en de stadhouders gelegenheid te vinden, tegen Daniel
vanwege het koninkrijk; maar zij konden geen gelegenheid noch misdaad vinden, dewijl hij
getrouw was, en geen vergrijping noch misdaad in hem gevonden werd.
5 (6:6) Toen zeiden die mannen: Wij zullen tegen dezen Daniel geen gelegenheid vinden, tenzij
wij tegen hem iets vinden in de wet zijns Gods.
6 (6:7) Zo kwamen deze vorsten en de stadhouders met hopen tot den koning, en zeiden aldus
tot hem: O koning Darius, leef in eeuwigheid!
7 (6:8) Al de vorsten des rijks, de overheden en stadhouders, de raadsheren en landvoogden
hebben zich beraadslaagd een koninklijke ordonnantie te stellen, en een sterk gebod te maken,
dat al wie in dertig dagen een verzoek zal doen van enigen god of mens, behalve van u, o
koning! die zal in den kuil der leeuwen geworpen worden.
8 (6:9) Nu, o koning! gij zult een gebod bevestigen, en een schrift tekenen, dat niet veranderd
worde, naar de wet der Meden en der Perzen, die niet mag wederroepen worden.
9 (6:10) Daarom tekende de koning Darius dat schrift en gebod.
10 (6:11) Toen nu Daniel verstond, dat dit schrift getekend was, ging hij in zijn huis (hij nu had
in zijn opperzaal open vensters tegen Jeruzalem aan), en hij knielde drie tijden 's daags op zijn
knieen, en hij bad, en deed belijdenis voor zijn God, ganselijk gelijk hij voor dezen gedaan had.
11 (6:12) Toen kwamen die mannen met hopen, en zij vonden Daniel biddende en smekende
voor zijn God.
12 (6:13) Toen kwamen zij nader, en spraken voor den koning van het gebod des konings:
Hebt gij niet een gebod getekend, dat alle man, die in dertig dagen van enigen god of mens iets
verzoeken zou, behalve van u, o koning! in den kuil der leeuwen zou geworpen worden? De
koning antwoordde en zeide: Het is een vaste rede, naar de wet der Meden en Perzen, die niet
mag herroepen worden.
13 (6:14) Toen antwoordden zij, en zeiden voor den koning: Daniel, een van de gevankelijk
weggevoerden uit Juda heeft, o koning! op u geen acht gesteld, noch op het gebod dat gij
getekend hebt; maar hij bidt op drie tijden 's daags zijn gebed.
14 (6:15) Toen de koning deze rede hoorde, was hij zeer bedroefd bij zichzelven, en hij stelde
het hart op Daniel om hem te verlossen; ja, tot den ondergang der zon toe bemoeide hij zich,
om hem te redden.
15 (6:16) Toen kwamen die mannen met hopen tot den koning, en zij zeiden tot den koning:
Weet, o koning! dat der Meden en der Perzen wet is, dat geen gebod noch ordonnantie, die de
koning verordend heeft, mag veranderd worden.
16 (6:17) Toen beval de koning, en zij brachten Daniel voor, en wierpen hem in den kuil der
leeuwen; en de koning antwoordde en zeide tot Daniel: Uw God, Dien gij geduriglijk eert, Die
verlosse u!
17 (6:18) En er werd een steen gebracht, en op den mond des kuils gelegd: en de koning
verzegelde denzelven met zijn ring, en met den ring zijner geweldigen, opdat de wil aangaande
Daniel niet zou veranderd worden.

18 (6:19) Toen ging de koning naar zijn paleis, en overnachtte nuchteren, en liet geen
vreugdespel voor zich brengen; en zijn slaap week verre van hem.
19 (6:20) Toen stond de koning in den vroegen morgenstond met het licht op, en hij ging met
haast henen tot den kuil der leeuwen.
20 (6:21) Als hij nu tot den kuil genaderd was, riep hij tot Daniel met een droeve stem; de
koning antwoordde en zeide tot Daniel: O Daniel, gij knecht des levenden Gods! heeft ook uw
God, Dien gij geduriglijk eert, u van de leeuwen kunnen verlossen?
21 (6:22) Toen sprak Daniel tot den koning: O koning, leef in eeuwigheid!
22 (6:23) Mijn God heeft Zijn engel gezonden, en Hij heeft den muil der leeuwen toegesloten,
dat zij mij niet beschadigd hebben, omdat voor Hem onschuld in mij gevonden is; ook heb ik, o
koning! tegen u geen misdaad gedaan.
23 (6:24) Toen werd de koning bij zichzelven zeer vrolijk, en zeide, dat men Daniel uit den kuil
trekken zou. Toen Daniel uit den kuil opgetrokken was, zo werd er geen schade aan hem
gevonden, dewijl hij in zijn God geloofd had.
24 (6:25) Toen beval de koning, en zij brachten die mannen voor, die Daniel overluid
beschuldigd hadden, en zij wierpen in den kuil der leeuwen hen, hun kinderen, en hun vrouwen;
en zij kwamen niet op den grond des kuils, of de leeuwen heersten over hen, zij vermorzelden
ook al hun beenderen.
25 (6:26) Toen schreef de koning Darius aan alle volken, natien en tongen, die op de ganse
aarde woonden: Uw vrede worde vermenigvuldigd!
26 (6:27) Van mij is een bevel gegeven, dat men in de ganse heerschappij mijns koninkrijks
beve en siddere voor het aangezicht van den God van Daniel; want Hij is de levende God, en
bestendig in eeuwigheden, en Zijn koninkrijk is niet verderfelijk, en Zijn heerschappij is tot het
einde toe.
27 (6:28) Hij verlost en redt, en Hij doet tekenen en wonderen in den hemel en op de aarde;
Die heeft Daniel uit het geweld der leeuwen verlost.
28 (6:29) Deze Daniel nu had voorspoed in het koninkrijk van Darius, en in het koninkrijk van
Kores, den Perziaan.

Daniel geeft geen doorloopend verhaal van de regeeringen, waaronder hij leefde, noch van de
staatkunde van de koninkrijken der Chaldeen en Perzen, hoewel hij zelf een groote rol daarin
speelde, want welk belang hebben wij daarbij? Maar hij bewaart die bijzondere episodes, die
dienen om ons geloof in God te bevestigen en onze gehoorzaamheid aan Hem aan te moediger,
want de dingen, die tevoren geschreven zijn, zijn tot onze leering geschreven. Het is eene zeer
opmerkelijke, nuttige geschiedenis, die wij in dit hoofdstuk hebben, hoe Daniel door het geloof
"den muil der leeuwen toegesloten, en aldus getuigenis bekomen" heeft, Hebreeen 11:33. De
drie jongelingen werden in den vurigen oven geworpen, omdat zij niet wilden doen, wat zij
wisten, dat zonde was, Daniël werd in den leeuwenkuil geworpen, omdat hij niet wilde nalaten,
wat hij wist, dat zijn plicht was, en dat God beide wonderdadig verlost heeft, is vermeld tot
bemoediging van Zijne knechten in alle eeuwen, om vastberaden en standvastig te zijn, beide in
hun afschuw van hetgeen boos is en in hun gehechtheid aan hetgeen goed is, wat het dan ook
kosten moge. In dit hoofdstuk hebben wij, 1. Daniels verhooging aan het hof van Darius, vers
2-4. II. Den nijd en de boosaardigheid van zijne vijanden tegen hem, vers 5,6. III. Het besluit,
dat zij verkregen tegen een verzoek of gebed in dertig dagen, vers 7 -10. IV. Daniels
volharding en standvastigheid in het gebed, ondanks dat besluit, vers 11. V. De aanklacht tegen
hem, waarop hij in den kuil der leeuwen geworpen wordt, vers 12-18. Vl. Zijne wonderbare
bewaring in den kuil en zijne verlossing daaruit, vers 19-24. VII. Het werpen van zijne
aanklagers in den kuil en hun dood aldaar, vers 25. VIII. Het besluit, dat Darius bij deze
gelegenheid uitvaardigde, ter eere van den God van Daniel en de voorspoed van Daniel in ‘t
vervolg, vers 26-29. En deze God is onze God eeuwiglijk en altoos.

Daniël 6:1-5
Hier wordt ons betreffende Daniël bericht
1. Hoe groot het aanzien was, dat hij genoot. I.Toen Darius, bij zijne aanvaarding van de
veroverde kroon van Babel, het landsbestuur veranderde, maakte hij Daniël tot eersten
minister, plaatste hem aan het roer en stelde hem over de schatkist en de rechtspraak. Darius’
gebied was zeer groot, al wat hij door zijne veroveringen en vergrooting van grondgebied won,
was, dat hij voor zooveel meer landen te zorgen had, men kan van hem niet meer verwachten
dan een man doen kan, en daarom moet hij anderen tot zijne hulp hebben. Hij stelde over het
koninkrijk honderd en twintig stadhouders, en gaf aan ieder eene provincie, waarin hij
rechtsprekende orde handhaven en ‘s konings inkomsten heffen moest. Ondergeschikte
overheden zijn dienaren van God, ons gegeven tot ons bestwil, evenzeer als de souverein zelf,
en daarom moeten wij ons onderwerpen beide, aan den koning als vorst en aan de stadhouders,
die door hem benoemd en gezonden zijn, 1 Petrus 2:13, 14. Boven deze vorsten stond een
driemanschap of raad van toezicht, die de openbare inkomsten moest in ontvangst nemen en
beheeren, luisteren naar het beroep van de vorsten op hem, naar klachten over hen in geval van
wanbestuur, opdat de koning geen schade leed, vers 2, opdat hij geen verlies leed van zijne
inkomsten en de macht, die hij aan de stadhouders overdroeg niet misbruikt werd tot
verdrukking van den onderdaan, want daardoor wordt den koning werkelijk schade
toegebracht, of hij het begrijpt of niet, daar zij, beide, de genegenheid van zijn volk van hem
vervreemdt en Gods misnoegen tegen hem uitlokt. Van deze drie was Daniël de eerste, omdat
hij bevonden werd hen te overtreffen in alle talenten van een heerscher. Hij overtrof die vorsten
en die stadhouders, vers 4, en zoo wonderwel was de koning met zijn bestuur ingenomen, dat
hij hem over het geheele koninkrijk dacht te stellen, om hem anderen te laten aanstellen en
afzetten naar welgevallen. Wij moeten er aandacht aan geven tot lof van Darius, dat hij iemand
aldus wilde verhoogen louter om zijne persoonlijke verdienste en zijne bekwaamheid in zaken,
en souvereinen, die goed gediend willen worden, moeten zich aan dien regel houden. Daniel
was een man van aanzien geweest in het veroverde koninkrijk, en daarom had hij als vijand
beschouwd en als zoodanig gevangen gezet of verbannen kunnen worden. Hij was bewoner
van een vreemd koninkrijk en een, dat ingestort was, en om die reden kon hij veracht zijn als
vreemdeling en als gevangene. Maar Darius had een scherpen blik bij de beoordeling van
iemands bekwaamheid, en werd spoedig gewaar, dat deze Daniel iets buitengewoons in zich
bezat, en daarom, hoewel hij zonder twijfel zijn eigen werktuigen had, en niet weinigen, die op
bevordering rekenden in dit pas veroverd koninkrijk, en er naar snakten, en zij, die lang zijne
vertrouwelingen waren geweest, vast en stellig, dat zij die ambten zouden bekomen, hield hij
toch zoozeer rekening met het algemeen welzijn, dat hij Daniël tot zijne rechterhand maakte,
daar hij bevond, dat deze hen allen in wijsheid en deugd overtrof.
2. We moeten er aandacht aan geven, ter eere Gods, dat, hoewel Daniël nu zeer oud was, want
het was meer dan zeventig jaar, sinds hij als gevangene naar Babel werd gebracht, hij toch nog
even bekwaam was voor de zaken beide, naar lichaam en naar geest, en, dat hij, die door alle
verzoekingen van de vorige regeeringen getrouw aan zijn geloof was gebleven, onder de
nieuwe regeering evenveel achting genoot als vroeger. Hij slaagde daarin door een eik en geen
wilgeboom te zijn, door standvastigheid in de deugd, niet door plooibaarheid in de ondeugd.
Zoodanige eerlijkheid is de beste politiek, want zij doet een goeden naam behouden, en die op
deze wijze God eeren, die zal Hij eeren.

11. Welk een goed man hij was: Een voortreffelijker geest was in hem, vers 3. En hij was
getrouw in iedere opdracht, hield de schaal in evenwicht tusschen souverein en onderdaan’ en
droeg zorg dat geen van beide verongelijkt werd, zoodat er geen vergrijp noch misdaad in
hem gevonden werd, vers 4. Men kon hem niet alleen geen verraad of oneerlijkheid ten laste
leggen, maar zelfs geen vergissing of onvoorzichtigheid. Hij deed nooit een verkeerden stap en
had ook nooit noodig zich te verontschuldigen wegens onoplettendheid of vergeetachtigheid.
Dit wordt vermeld tot een voorbeeld voor allen, die eene plaats bekleeden, waardoor het
algemeen welzijn aan hen is toevertrouwd om zich beide, ijverig en nauwgezet, te gedragen,
opdat zij niet alleen zonder misdaad, maar ook zonder fout, en niet alleen zonder fout, maar
ook zonder dwaling mogen zijn.
III. Welk eene kwaadwilligheid men hem toedroeg, beide om zijne grootheid en om zijne
goedheid. De vorsten en stadhouders benijdden hem, omdat hij boven hen voorgetrokken was,
en haatten hem waarschijnlijk, omdat hij een wakend oog over hen hield en zorg droeg, dat zij
de regeering niet te kort deden en zichzelf verrijkten. Ziehier,
I. De oorzaak van de afgunst, en dat is alles wat goed is. Salomo klaagt er over als over eene
kwelling, dat alle geschiktheid des werks den mensch nijd van zijnen naaste aanbrengt,
Prediker 4:4, dat iemands mededingers slechter over hem denken naarmate hij beter is. Daniël
wordt benijd, omdat hij een voortreffelijker geest heeft dan zijne naasten.
2. Het gevolg van de afgunst, en dat is alles wat slecht is. Die Daniel benijdden zochten niets
minder dan zijn verderf. Zijne ongenade was hun niet genoeg het was zijn dood, waarnaar zij
streefden. Grimmigheid en overlooping van toorn is wreedheid, maar wie zal voor nijdigheid
bestaan? Spreuk. 27:4. Daniëls vijanden lieten hem bespieden, om waar te nemen, hoe hij zijn
werk deed, zij zochten gelegenheid te vinden tegen hem, iets waarop eene aanklacht gebaseerd
kon worden vanwege het koninkrijk, een voorbeeld van verzuim of partijdigheid, een haastig
gesproken woord, eene harde behandeling, of het verzuim van eene of andere zaak, die geen
verzuim kon lijden. En als zij maar een splinter of een stofje hadden gevonden, dan zou het
spoedig tot een balk of een berg geworden zijn, dit is tot een onvergefelijk misdrijf. Maar zij
konden geen misdaad vinden, en zij erkenden, dat Daniël handelde altijd eerlijk, en nu met te
meer voorzichtigheid, en te meer op zijne hoede, om zijner verspieders wil, Psalm. 27:11. Wij
hebben allen noodig omzichtig te wandelen, omdat er vele oogen op ons gevestigd zijn en
sommigen er op loeren of wij struikelen. in ‘t bijzonder zij, wier beker gevuld is, moeten
zorgen dien recht te houden Zij kwamen tenslotte tot het besluit, dat zij geen gelegenheid tegen
hem zouden vinden tenzij in de wet zijns Gods, vers 5. Het schijnt dus, dat Daniël de belijdenis
van zijn geloof niet losliet, maar die getrouw bleef zonder vrees of aarzeling, en dat dat toch
geen beletsel was voor zijne bevordering, er was geen wet, die eischte, dat hij den godsdienst
des konings omhelzen zou, of hem onbekwaam verklaarde een ambt in den staat te bekleeden,
tenzij hij dat deed. Het was den koning volmaakt hetzelfde tot welken God hij bad, zoolang hij
zijne ambtsbezigheden getrouw en goed waarnam. Hij was in des konings dienst usque ad
aras-tot aan het altaar, en verder niet. In dezen strik hoopten zijne vijanden hem dus te
vangen. Quaerendum est crimen laesee religionis ubi majestatis deficit-Als er geen aanklacht
wegens hoogverraad tegen hem ingediend kan worden dan moet er naar eene godsdienstige
overtreding gezocht worden, Grotius. Het is iets voortreffelijks, dat zeer tot Gods eere strekt,
als zij die belijden te gelooven, zich zóó smetteloos gedragen in hun heelen wandel, dat hun
ergste vijanden en die het scherpst op hen toezien geen gelegenheid kunnen vinden om
aanmerking op hen te maken, behalve in den dienst van hun God, waarin zij naar hun geweten
wandelen. Het is opmerkelijk, dat Daniëls vijanden toen zij geen gelegenheid tegen hem

konden vinden, vanwege het koninkrijk, zij nog zooveel rechtsbesef hadden om geen getuigen
om te koopen tegen hem, om hem aan te klagen van misdaden, waaraan hij onschuldig was, en
een meineed tegen hem af te leggen, waardoor zij velen beschamen, die Joden genoemd
werden en Christenen Benoemd worden

Daniël 6:6-10
Daniëls tegenstanders konden geen gebruik maken tegen hem van eenige wet, die bestond,
daarom ontwerpen zij eene nieuwe wet, waarin zij hem hopen te verstrikken, en wel met
betrekking tot eene zaak, waarbij zij wisten, dat zij zeker van hem waren, en zóó groot was
zijne trouw aan God, dat zij hun doel bereikten. Hier is,
1. Darius’ goddelooze wet. Ik zeg van Darius, omdat hij er zijne koninklijke toestemming toe
gaf, anders zou zij niet van kracht zijn geweest, maar eigenlijk was het niet de zijne: hij
ontwierp haar niet, en werd door vleierij overgehaald ze te bekrachtigen. De vorsten en
stadhouders stelden het besluit op maakten er een wetsvoorstel van en door hun werkzaamheid
gaf de staatsraad er zijne goedkeuring aan, die te dezer tijd misschien bijeen was voor eene of
andere openbare aangelegenheid. Beweerd werd, dat dit ontwerp, dat zij tot wet verheven
wilden zien, het resultaat van rijpe beraadslaging was, dat alle de vorsten des rijks, de
overheden en stadhouders, de raadsheeren en landvoogden er te zamen over beraadslaagd
hadden, en, dat zij het niet alleen goedgevonden, maar ook er op aangedrongen hadden, om
verschillende redenen en overwegingen, en dat zij alles gedaan hadden wat zij konden om het
tot een sterk gebod te maken, ja, zij gaven den koning te verstaan, dat men ‘t er algemeen over
eens was, nemine contradicente-zonder uitzondering: Alle de vorsten zijn van die meening, en
toch zijn wij zeker, dat Daniel, de eerste der drie vorsten, er niet mee instemde, en hebben
reden te gelooven, dat nog vele anderen der stadhouders er eveneens tegen waren, omdat het
ongerijmd en onredelijk was. Het is niets nieuws, dat als het gevoelen der natie wordt
voorgesteld, en wel met groote stelligheid, wat het volstrekt niet is, en, dat, wat weinigen
goedkeuren, soms met nadruk de opinie van allen genoemd wordt. Maar, hoe ongelukkig zijn
niet de koningen, die, genoodzaakt met de oogen en ooren van anderen te zien en te hooren,
dikwijls ellendiglijk bedrogen worden! Deze samenzweerders halen hen over, dit tot eene wet
te verheffen, en er eene koninklijke ordonnantie van te maken, dat al wie in dertig dagen een
verzoek zal doen van eenigen God of mensch, behalve van den koning, ter dood gebracht zal
worden op de meest wreede wijze, in den kuil der leeuwen geworpen zal worden, vers 7. Dat
is het voorstel, dat zij uitgebroed hebben, en zij leggen het den koning voor om geteekend en
tot wet verheven te worden.
1. Er is niets in, dat ook maar een schijn van nuttigheid heeft, dan dat het den koning groot
maakt, en hem den schijn geeft zeer groot en zeer vriendelijk te zijn voor zijne onderdanen, en
zij geven voor, dat dat van belang voor hen is, nu hij pas den troon bestegen heeft en dat het
zijne macht zal bevestigen. Iedereen moet gelooven, dat de koning zóó rijk is, en tevens zoo
genegen naar verzoeken te luisteren, dat niemand, die in nood of ellende is, zich tot God of
mensch behoeft te wenden voor verlichting of hulp, maar tot hem alleen. En dertig dagen lang
zal hij gereed staan om audiëntie te verleenen aan allen, die hem een verzoek willen doen.
Inderdaad het strekt den koningen tot groote eer, de weldoeners van hun onderdanen te zijn en
een geopend oor te hebben voor hun klachten en verzoeken, maar, als zij beweren hun eenige
weldoeners te zijn, en de plaats van God tegenover hen willen innemen, en dien eerbied van
hen eischen, die God alleen toekomt, dan is dat geen eer, maar schande voor hen. Maar,
2. Er is zeer veel in, dat klaarblijkelijk verkeerd is. Het is al erg genoeg, te verbieden eenig
mensch een verzoek te doen. Mag een bedelaar geen aalmoes vragen, en de eene buurman van
den ander een dienst vragen? Als een kind brood verlangt, mag het dat dan niet vragen aan
zijne ouders, en moet het dan in den leeuwenkuil geworpen worden? Ja, zij die bij den koning
moeten zijn, mogen die niet aan de hovelingen om toegang tot hem vragen? Maar het was veel

erger, en eene onbeschaamde beleediging voor allen godsdienst, te verbieden een verzoek aan
eenig God te doen. Het is door het gebed, dat wij Gode de eer geven, God om genade vragen,
en aldus de gemeenschap met God onderhouden, en om het gebed dertig dagen lang te
verbieden, is hetzelfde als dien tijd te berooven van de schatting, die de menschen Hem betalen
en den mensch te berooven van al den troost, dien hij van God ontvangt. Als het licht der
natuur ons leert, dat de voorzienigheid van God al onze zaken regelt en beschikt, verplicht ons
de wet der natuur dan niet, God door ‘t gebed te erkennen en te zoeken? Drijft niet ieders hart
hem aan, als hij in gebrek of nood is, God aan te roepen, en moet dat tot hoogverraad
verklaard worden? Wij kunnen geen dag leven zonder God, en kan iemand dertig dagen leven
zonder gebed? Zou de koning zelf zich verbinden zoo lang niet te bidden, of, als het hem
vrijstaat, zal hij dan op zich nemen het vooral zijne onderdanen te doen? Heeft ooit eenig volk
zijne goden zoozeer veronachtzaamd? Maar zie, tot welke ongerijmdheden de boosheid der
menschen drijft. Liever dan Daniël niet in moeilijkheden te brengen wegens het bidden tot zijn
God, willen zij zichzelf en al hun vrienden de voldoening ontzeggen tot hun goden te bidden.
Hadden zij alleen voorgesteld de Joden te verbieden tot hun God te bidden, dan zou Daniel
evenzeer verstrikt zijn, maar zij wisten, dat de koning zulk eene wet niet zou goedkeuren en
daarom maakten zij die zoo algemeen. En de koning, opgeblazen door den waan, dat hij
hierdoor als een god zou worden, was blij met de pluim op zijn hoed, want dat was het en geen
parel in zijne kroon, hij teekende dat geschrift en gebod, wat, eens gedaan, naar de grondwet
van het vereenigde koninkrijk der Meden en Perzen, onder geen enkel voorwendsel veranderd
of buiten werking gesteld, terwijl den overtreder geen gratie geschonken mocht worden.
11. Daniëls vrome ongehoorzaamheid aan deze wet, vers 10. Hij trok zich niet terug naar de
eenzaamheid om zich een tijd lang te verbergen, hoewel hij wist, dat de wet tegen hem gericht
was, maar, omdat hij wist, dat het zoo was, bleef hij standvastig, wetende, dat hij nu eene
schoone gelegenheid had, God voor de menschen te eeren, en te toonen dat hij Zijne gunst
verkoos boven het leven zelf. Toen Daniel verstond, dat het geschrift geteekend was, had hij
tot den koning kunnen gaan, en hem daarover onderhouden, ja, hij had er tegen kunnen
protesteeren, op grond van de onjuiste bewering, dat alle de vorsten er hun instemming mee
hadden betuigd, terwijl hij, die hun hoofd was, er in ‘t geheel niet over geraadpleegd was: maar
hij ging in zijn huis, en deed zijn plicht, met blijmoedigheid vertrouwende op God ten aanzien
van den afloop. Opmerkelijk is hier,
1. Daniëls volhardende ijver in het gebed, waarvan we niet ingelicht weren vóór dit gevel, maar
die, naar wij reden hebben om aan te nemen, eene algemeene gewoonte van de vrome Joden
was. a. Hij bad in zijn huis, somtijds alleen, en somtijds met zijn gezin om zich heen, en
maakte ernst van de zaak. Cornelius was ook een man, die in zijn huis bad, Han. 10:30. Ieder
huis kan niet alleen, maar moet ook een huis des gebeds zijn, waar wij eene tent hebben, daar
moet God een altaar hebben, en daarop moeten wij geestelijke offeranden offeren. b. Bij ieder
gebed dankte hij. Als wij God bidden om de genadegaven, die wij noodig hebben, moeten wij
God loven voor degene, die wij ontvangen hebben. Dankzegging moet deel uitmaken van ieder
gebed. c. Zijn gebed en zijne dankzegging deed hij met het oog op God als zijn God, den Zijne
in het verbond, en plaatste zich als ‘t ware in Zijne tegenwoordigheid. Hij deed het voor zijnen
God, en met eerbied voor Hem. d. Als hij bad en dankte, knielde hij op zijne knieen, wat de
meest gepaste houding bij ‘t gebed is, en het beste nederigheid, eerbied en onderwerping aan
God uitdrukt. De knielende houding is eene smeekende houding, en wij komen tot God als
bedelaars, als smeekelingen om ons leven, en wij hebben er belang bij om aan te houden. e. Hij
had in zijne opperzaal open vensters, opdat het uitzicht op den zichtbaren hemel zijn hart
eerbied mocht inboezemen voor dien God, die boven den hemel woont maar dat was niet alles,

zij waren open tegen Jeruzalem aan, de heilige stad, hoewel zij nu in puinhoopen lag, om de
genegenheid te beteekenen, die hij zelfs voor haar steenen en gruis gevoelde, Psalm. 102:15, en
hoe hij haar belangen dagelijks in het gebed gedacht. Aldus betuigde hij, hoewel hij zelf onder
de grooten van Babel leefde, hoe hij meeleefde met de minste van zijne gevangen broederen in
de herinnering aan Jeruzalem, en hoe hij het verhief boven het hoogste zijner blijdschap, Psalm.
137:5, 6. Jeruzalem was de stad, die God verkozen had om Zijn naam daar te stellen, en, toen
de tempel gewijd werd, bad Salomo tot God, dat, als zij tot Hem zouden bidden in het land
hunner vijanden, met het gezicht naar het land, dat Hij hun gegeven had, en de stad, die Hij
verkozen had, en het huis, dat voor Zijnen naam was gebouwd, Hij dan hooren zou en hun
recht uitvoeren, 1 Koningen 8:48, 49, aan welk gebed Daniël dacht bij zijn gebed in deze
omstandigheden f Hij deed het drie tijden ‘s daags, iederen dag driemaal, naar het voorbeeld
van David, Psalm. 55:18, des morgens en des avonds en des middags zal ik bidden (Eng. vert.)
Het is goed om vaste uren van gebed te hebben, niet om het geweten te binden, maar om het te
doen gedenken, en als wij denken, dat ons lichaam driemaal daags voedsel noodig heeft,
zouden wij dan voor onze ziel met minder kunnen volstaan? Dat is toch wel het minste, als wij
het gebod om altijd biddende te zijn, te willen opvolgen. g. Hij deed dit zoo openlijk en
getrouw, dat allen, die hem kenden. wisten, dat het zijne gewoonte was, en hij liet het zien,
niet, omdat hij er trotsch op was (op de plaats, waar hij zich bevond, was daartoe geen
verzoeking, want er was geen roem, maar wel smaad, mee te behalen), maar, omdat hij er zich
niet voor schaamde. Hoewel Daniël een groot man was achtte hij het niet beneden zich,
driemaal daags voor zijn Maker te knielen en zijn eigen priester te zijn: hoewel hij een oud man
was, dacht hij niet, dat het niet meer noodig was, en, hoewel het zijne gewoonte was geweest
van kindsbeen af, werd hij niet moede het te doen. Hoewel hij bezigheden had, en veel
bezigheden in den dienst van den staat, dacht hij toch niet, dat dat hem vrijstelde van zijne
dagelijksche godsdienstige verrichtingen. Hoe weinig verontschuldiging hebben dan zij, die
weinig te doen hebben in de wereld, en toch niet zooveel willen doen voor God en hun zielen!
Daniël was een man, beroemd om zijn gebed, en om de kracht er van, Ezechiel 14:14, en dat
werd hij, door van het gebed gewetenswerk en door er dagelijksch werk van te maken, en
zoodoende zegende God hem wonderlijk.
2. Daniels volhardend blijven bij die gewoonte, zelfs, toen zij door de wet tot eene halsmisdaad
werd gemaakt. Toen hij wist, dat het geschrift geteekend was, ging hij voort te doen, gelijk hij
vóór dezen gedaan had, en bracht geen enkele verandering in de uitvoering. Menigeen, ja
menig goed man, zou het voorzichtig gevonden hebben, het die dertig dagen lang na te laten,
als hij het niet kon volhouden dan met gevaar van zijn leven, hij kon dan zooveel te vaker
bidden, als die dagen verlopen waren en het gevaar voorbij was, of hij kon zijn plicht gedaan
hebben op een anderen tijd, en op eene andere plaats, zoo verborgen, dat het niet mogelijk zou
zijn voor zijne vijanden om het te ontdekken, en zoo had hij zijn geweten kunnen bevredigen
en zijne gemeenschap met God onderhouden, en toch aan de wet ontkomen en nuttig
werkzaam blijven. Maar als hij dat gedaan had, dan zouden vrienden en vijanden gedacht
hebben, dat hij zijn plicht een tijd lang verzaakt had uit lafheid en lage vrees, wat niet zeer tot
Gods eer en zeer ontmoedigend voor zijne vrienden geweest zou zijn. Anderen, die zich in
lager kringen bewogen, konden zeer wel met voorzichtigheid handelen, maar Daniël, op wien
zooveel oogen gevestigd waren, moest moedig handelen, en te meer, omdat hij wist, dat de
wet juist voor hem bedoeld was. Wij moeten onzen plicht niet verzuimen, uit vrees voor lijden,
ja, wij moeten zelfs den schijn niet aannemen, alsof wij het deden. In tijden van beproeving ligt
al de nadruk daarop, dat wij Christus voor de menschen belijden, Mattheus 10:32, en wij
moeten ons in acht nemen om niet onder voorwendsel van voorzichtigheid, schuldig te worden
aan benadeeling van Gods zaak. Als wij meenen dat het voorbeeld van Daniël ons niet verplicht

om hetzelfde te doen, dan ben ik overtuigd, dat het ons verbiedt om hen te veroordeelen, die
van tegenovergesteld gevoelen zijn, want God heeft hem Zijne goedkeuring getoond. Door te
volharden in zijn plicht toont hij nu, niet gewoon te zijn uitvluchten te zoeken om ze te
verzuimen, want, als ooit eene uitvlucht geoorloofd is, dan was het hier, nu a. Het verboden
was door den koning zijn meester, en ter eere van den koning tevens, maar te dezen opzichte is
het een ontwijfelbare grondregel, dat wij Gode meer moeten gehoorzamen dan den menschen.
b. Het ten koste van zijn leven was, maar te dezen opzichte is het een ontwijfelbare grondregel,
dat zij. die hunne zielen verliezen (zooals gewisselijk zij doen, die zonder gebed leven), om hun
leven te redden, een slechten ruil doen, en, hoewel zij hierin, evenals de koning van Tyrus,
meenen, dat zij wijzer dan Daniel zijn, zullen zij in het eind dwazen blijken te zijn.

Daniël 6:11-17
Hier,
1. Wordt bewezen, dat Daniel tot zijn God bidt, ondanks het pas uitgevaardigde gebod, vers
11:Die mannen kwamen met hoopen zij kwamen rumoerig bijeen, zoo staat er, juist als in vers
6, met het oog op Psalm 2:1:Waarom woeden de heidenen? Zij kwamen bijeen om Daniël te
bezoeken onder voorwendsel van zaken te willen behandelen, op het uur, dat naar zij wisten,
zijn gewoon gebedsuur was: en, als zij hem niet biddende gevonden hadden zouden zij hem
zijne zwakheid en wantrouwen in zijn God verweten hebben, maar, zooals zij eigenlijk
hoopten, vonden zij Daniel biddende en smeekende tot zijnen God. Voor zijne liefde staan zij
hem tegen, maar evenals zijn vader David, is hij steeds in het gebed, Psalm 109:4.
2. Wordt hij bij den koning aangeklaagd. Toen zij gelegenheid tegen Daniël gevonden hadden
in de wet zijns Gods, verloren zij geen tijd, maar wendden zich tot den koning, vers 12, en
nadat zij hem gevraagd hadden, of er niet eene zoodanige wet gemaakt was, en de erkenning
daarvan van hem verkregen hadden, en dat zij z60 bekrachtigd was, dat zij niet veranderd kon
worden, gingen zij er toe over om Daniël aan te klagen, vers 13. In het bericht over hem,
beschrijven zij hem zoo, dat de koning er door vertoornd en tegen hem ingenomen moet
worden: "Hij is een van de gevankelijk weggevoerden uit Juda, hij is van Juda, dat verachte
volk, en nu een gevangene in een verachtelijken staat zoodat hij niets het zijne kan noemen dan
wat hij door ‘s konings gunst bezit, en toch heeft hij op u geen acht gesteld, o koning, noch op
het gebod, dat gij geteekend hebt. Het is niets. nieuws, dat men, hetgeen getrouwelijk gedaan
Is, in gehoorzaamheid aan Gods stem, voorgesteld wordt als gedaan uit hardnekkigheid en
verachting van het gezag der regeering, dat wil zeggen, dat de heiligste menschen als de
slechtste worden voorgesteld. Daniël zag op God, en daarom bad hij, en naar wij reden hebben
te veronderstellen, bad hij voor zijn koning en zijne regeering, toch wordt dit voorgesteld als
verachting van den koning. De uitmuntende geest, waarmee Daniël aangedaan was, en de
gevestigde goede naam, dien hij zich verworven had, konden hem niet beveiligen tegen deze
vergiftige pijlen. Zij zeggen niet: Hij bidt tot zijn God, opdat Darius daar geen kennis van
nemen zal en hem prijzen, maar alleen: Hij bidt, en dat is bij de wet verboden.
3. Is des konings droefheid als hij dit hoort. Hij bemerkte nu, dat, wat zie ook beweerden het
niet tot zijn eer, maar uit heat tegen Daniël was, dat zij deze wet hadden voorgesteld, en nu is
hij zeer bedroefd bij zichzelven, omdat hij hun ter wille is geweest, vers 14. Als de menschen
toegeven aan den trots en de ijdelheid van hun hart en zich het genoegen doen die voedsel te
geven, dan weten zij niet welke kwellingen zij zich bereiden, hun vleiers kunnen hun pijnigers
worden, of een net voor hunne voeten spreiden. Nu stelde de koning het hart op Daniel om
hem te verlossen, beide, door redeneering en door zijn gezag, bemoeit hij zich tot den
ondergang der zon om hem te redden, dat wil zeggen, om zijne aanklagers over te halen niet
op zijne bestraffing aan te dringen. Wij doen dikwijls iets in onnadenkendheid, wat wij daarna
duizendmaal ongedaan wenschen, wat eene goede reden is voor ons allen, om den gang onzes
voets te wegen, want dan zullen al onze wegen wel gevestigd zijn,
4. Wordt met heftigheid door de vervolgers op de voltrekking der straf aangedrongen, vers 15.
Wat Daniël zeide, staat niet vermeld, de koning zelf is zijn advocaat, hij behoeft dus niet voor
zichzelf te pleiten, maar draagt zijne zaak in stilte op aan Hem, die rechtvaardig oordeelt. Maar
de vervolgers eischen, dat het recht zijn loop zal hebben, het is het eerste beginsel van de
grondwet der Meden en Perzen, die nu de wereldheerschappij voerden, dat geen gebod noch

ordinantie, die de koning verordend had, mocht veranderd worden. Hetzelfde is te vinden in
Esther 1:19 en 8:8. De Chaldeën maakten den wil des konings groot door hem macht te geven
naar welgevallen wetten te maken en te herroepen, te dooden en in ‘t leven te behouden, wien
hij wilde. De Perzen maakten de wijsheid van hun koning groot, door de veronderstelling, dat
iedere wet, die hij plechtig bekrachtigde, zoo goed gemaakt was, dat er geen reden was om die
te veranderen of het zonder die te doen, alsof eenig mensch zoover vooruit kon zien, dat hij
door eene wet alle verkeerdheden beletten kon. Maar, als dit beginsel terecht op Daniels geval
is toegepast (maar ik ben geneigd te denken, dat het ten onrechte is geweest), dan moet
gezegd, dat, hoewel het ‘s konings wetgevende macht eert, het zijne uitvoerende macht
verlamt, en hem belet om gratie te bewijzen, wat een steunpilaar van den troon is, en bij de wet
amnestie te verleenen, wet de roem van eene regeering is. Zij, die niet het recht erkennen van
de macht des souvereine om de wet ter zijde te stellen, trekken toch nooit in twijfel, dat hij
recht heeft gratie te verleenen aan den overtreder van het strafrecht. Maar aan Darius is deze
macht ontzegd. Zie, hoe noodig het is om te bidden voor den vorst, opdat God hem wijsheid
geve, want ook de waste en beste vorsten zijn dikwijls door groote moeilijkheden omringd.
5. Volgt de toepassing van de wet op Daniël. De koning zelf teekent het doodvonnis met den
grootsten weerzin en tegen zijn geweten in, en Daniël, die eerwaardige ernstige man, wiens
gelaat zulk eene mengeling van majesteit en lieflijkheid had, die zoo vaak groot geweest was
als rechter en in den raad, en nog grooter op zijne knieën, die macht had bij God en menschen,
en overmacht had, wordt, louter omdat hij God aangebeden had, alsof hij een van de
gemeenste misdadigers was, voorgebracht, en in den kuil der leeuwen geworpen, om door
deze verslonden te worden, vers 16. Men kan er niet aan denken, zonder het grootste
medelijden met den genadevollen dulder en de uiterste verontwaardiging tegen de boosaardige
vervolgers. Om met zekerheid te werk te gaan, wordt een steen op den mond des kuils gelegd,
en de koning, al te zeer op zijn gemak gesteld, wordt overgehaald dien met zijnen ring te
verzegelen, dien ongelukkigen ring, waarmede hij de wet bekrachtigd had, waardoor Daniël
valt. Maar zijne grooten kunnen hem niet verbouwen, tenzij zij er hun eigen zegel bijvoegen.
Zoo verzegelden ook de vijanden van Christus den steen, die voor de deur des grafs gewenteld
was.
6. De aanmoediging, die Darius Daniël gaf om op God te vertrouwen: Uw God dien gij
geduriglijk eert, die verlosse u, vers i6. Hier, a. Spreekt hij Daniël vrij van schuld, en erkent,
dat al wat hij misdreven heeft, is, dat hij zijn God bij voortduring dient, en er ook niet van
aflaat, als het tot misdaad wordt verklaard. b. Hij laat het aan God over om hem aan de straf te
onttrekken, daar hij geen macht heeft om het te doen: Hij verlosse u. Hij is overtuigd, dat zijn
God hem verlossen kan, want hij gelooft, dat het een almachtig God is, en hij heeft reden om te
denken, dat Hij het doen zal, daar hij gehoord heeft, hoe Daniëls metgezellen in een dergelijk
geval uit den vuriger oven gered zijn, en daaruit besluit, dat Hij altijd getrouw is jegens hen, die
Hem getrouw blijken te zijn. Die God bij voortduring dienen, zal Hij bij voortduring verlossen,
en in Zijn dienst steunen.

Daniël 6:18-24
Hier is,
1. De treurige nacht, dien de koning doorbracht, om Daniels wil, vers 18. Hij had weliswaar
gezegd, dat God hem uit het gevaar verlossen zou, maar te gelijker tijd kon hij zichzelf niet
vergeven, dat hij hem in gevaar gebracht had, en het zou rechtvaardig van God zijn, hem van
een vriend te berooven, dien hij zelf zoo wreed mishandeld had. Hij ging naar zijn paleis,
ontevreden op zichzelf om wat hij gedaan had, en zich onwijs en onrechtvaardig noemende
omdat hij zich niet gehouden had aan de wet van God en der natuur, non obstante-in strijd met
de wet van Meden en Perzen. Hij at niet, maar overnachtte nuchteren, zijn hart was vol smart
en vrees. Hij verbood alle muziek, niets is onaangenamer den gezang voor een bezwaard hart.
Hij ging naar bed, maar sliep niet, hij wierp zich om en om tot het aanbreken van den dag. Het
beste middel voor goede nachtrust is het bezit van een goed geweten, dan kunnen wij in vrede
nederliggen.
11. Het bezorgde onderzoek, dat hij den volgenden morgen naar Daniel instelde, vers 19, 20.
Hij was vroeg op, in den vroegen morgenstond, want hoe kon hij in bed liggen als hij niet kon
slapen, droomende van Daniel en ook niet, rustig wakker liggende, aan hem denken? En
zoodra hij op was, ging hij met haast tot-den kuil der leeuwen, want hij was niet tevreden met
een dienaar tot Daniel te zenden (dat zou geen genoegzaam blijk van zijne genegenheid voor
Daniël zijn), en ook had hij geen geduld om te wachten, totdat de dienaar terug kon zijn. Als
hij bij den kuil komt, niet zonder hoop, dat God genadig opgedaan gemaakt heeft, wat hij in
zijne goddeloosheid gedaan had, roept hij met droeve stem, als een, die vol smart en verdriet is:
O Daniel! leeft gij nog? Hij verlangt het te weten, en toch heeft hij nu de vraag te doen,
vreezende, dat het gebrul der leeuwen om meer voedsel het antwoord zal zijn: O Daniel! gij
knecht des levenden Gods, heeft uw God, dien gij geduriglijk eert, doen blijken dat Hij in staat
was u van de leeuwen te verlossen? Als hij goed begreep, wat hij zelf zei, als hij van den
levenden God sprak dan kon hij twijfelen aan zijn macht om Daniël in ‘t leven te behouden,
want Hij, die ‘t leven in zichzelf heeft, maakt levend, dien Hij wil, maar heeft Hij het in dit
geval gepast geoordeeld Zijne macht te toonen? Waar hij aan twijfelde, daar zijn wij zeker van,
dat de knechten van den levenden God een Meester hebben, die wel in staat is hen te
beschermen en in Zijn dienst te ondersteunen.
III. Het blijde nieuws, dat hij verneemt-dat Daniël in leven is, gezond en wel, en onbeschadigd
in den kuil der leeuwen, vers 21,22. Daniel kende de stem des konings, hoewel die stem nu
bedroefd was, en sprak hem aan met al het ontzag en den eerbied, dien hij hem schuldig was: O
koning! leef in eeuwigheid Hij maakt hem geen verwijt van zijne onvriendelijkheid tegen hem,
en de gemakkelijkheid, waarmee hij aan de boosheid der vervolgers had toegegeven, maar. om
te toonen, dat hij hem van harte vergeven had, komt hij hem met goede wenschen tegemoet.
Hun, die ons kwaad gedaan hebben, moeten wij daar geen verwijt van maken, als wij weten,
dat zij het met tegenzin deden, en er zichzelf verwijten over maken. Het bericht, dat Daniel den
koning geeft, is zeer aangenaam, het is een triomfantelijk bericht.
1. God heeft zijn leven door een wonder gespaard. Darius had Hem Daniëls God genoemd, uw
God, dien gij eert, waarop Daniels antwoord als ‘t ware de echo is: Ja, Hij is mijn God, dien ik
erken, en die mij erkent, want Hij heeft Zijnen engel gezonden. Hetzelfde schitterende en
heerlijke Wezen, dat, in de gedaante van een zoon der goden bij de drie jongelingen in den
vurigen oven gezien was, had Daniël bezocht en, zooals waarschijnlijk is, den duisteren kuil

verlicht, en Daniël den heelen nacht gezelschap gehouden, en had den muil der leeuwen
toegesloten, zoodat zij hem niet beschadigd hadden. De tegenwoordigheid van den Engel
maakte zelfs den kuil der leeuwen tot zijn sterkte, zijn paleis, zijn paradijs, nooit van zijn leven
had hij een beter nacht gehad. Zie, hoe God macht heeft over de wildste schepselen, en geloof,
dat Hij macht heeft om den brieschenden leeuw in bedwang te houden, die rondgaat, zoekende,
wat hij zou mogen verslinden, en te beletten hem te beschadigen, die de Zijne zijn. Zie, hoe
God zorgt voor Zijne trouwe vereerders, vooral wanneer Hij ze oproept om voor Hem te
lijden. Als Hij hunne ziel van de zonde bewaart, hunne ziel met Zijn vrede troost, en hunne ziel
tot Zich neemt, stopt Hij inderdaad den muil der leeuwen toe, zoodat zij er niet door
beschadigd kunnen worden. Zie hoe de engelen bereid zijn om hun diensten te bewijzen tot
welzijn van Gods volk, want zij erkennen, dat zij hun mededienstknechten zijn.
2. God heeft daarin zijne twistzaak getwist. Hij werd aan den koning voorgesteld, als hem en
zijne regeering niet toegedaan. Wij vinden niet, dat hij iets tot zijne rechtvaardiging gezegd
heeft, maar hij liet het aan God over zijne onschuld aan het licht te brengen, en Hij deed het
werkelijk, door een wonder te werken voor zijn behoud. In wat Daniel gedaan had, had hij
noch God noch den koning beledigd, Voor Hem, tot Wien ik bad, is onschuld in mij geworden.
Hij maakt geen aanspraak op verdienstelijkheid of uitnemendheid, maar het getuigenis van zijn
geweten betreffende zijne oprechtheid is zijn troost. Ook heb ik tegen u, o koning, geen
misdaad begaan, noch beleediging bedoeld.
IV. Het ontslag van Daniël uit zijne opsluiting. Zijne vervolgers moeten wel erkennen, dat aan
de wet voldaan is, al zijn zij het niet, of, is zij veranderd, dan is het door eene hoogere macht
geschied dan die der Meden en Perzen, en daarom kan men er niets tegen inbrengen, dat Daniël
uit den kuil der leeuwen gehaald wordt, vers 23:Toen werd de koning bij zichzelven zeer
vroolijk, omdat hij hem levend vond, en gaf dadelijk bevel, dat men hem uit den kuil trekken
zoude, evenals Jeremia uit de gevangenis, en, toen zij hem bezagen, werd geen schade aan hem
bevonden, hij was nergens gekneusd of geschaafd, maar volkomen bewaard gebleven, dewijl
hij in zijnen God geloofd had. Zij, die kloek en blijmoedig vertrouwen, dat God hen
beschermen zal op den weg van hun plicht, zullen nooit beschaamd worden in het vertrouwen
op Hem, maar zullen Hem altijd bevinden eene hulp in nood.
V. De verwijzing van zijne vervolgers naar dezelfde gevangenis of liever dezelfde
gerechtsplaats, vers 24. Darius wordt bezield door dit wonder, voor Daniel gewrocht, en
begint nu moed te vatten en zelfstandig te handelen. Zij, die niet wilden dulden, dat Daniël
gratie kreeg, zullen, nu God hem verlost heeft, zijne wraak gevoelen, en hij wilde recht doen
voor God, die genade gehad had voor hem. Nu Daniëls onschuld aan den dag gekomen is, en
de Hemel zelf hem vrijgesproken heeft, zullen zijne beschuldigers dezelfde straf ondergaan, die
zij voor hem uitgezocht hadden, volgens de wet der wedervergelding, tegen valsche
beschuldigers gemaakt, Deuteronomium 19:18, 19. Als zoodanig moesten zij beschouwd
worden, nu Daniel onschuldig gebleken was, want, hoewel het feit waar was, was het toch
geen overtreding. Zij werden in den kuil der leeuwen geworpen, wat misschien eene straf was,
pas door hen zelf uitgevonden, in elk geval was het wat zij in hun boosheid voor Daniel
bedoeld hadden. Nec lex est iustior ulla quam necis artifices arte perire sua -Er is geen
rechtvaardiger wet, dan die dat de uitvinder eener wreede straf er zelf door gedood wordt,
Psalm 7:16, 17, 9:16, 17. En nu wordt Salomo’s opmerking bewaarheid, Spreuk. 11:8. De
rechtvaardige wordt uit benauwdheid bevrijd en de goddelooze komt in zijne plaats. Bij dit
strafgericht valt op te merken

1. Des konings strengheid, daar hij hun vrouwen en kinderen met hen voor de leeuwen liet
werpen. Hoe rechtvaardig zijn Gods inzettingen boven die der kinderen! Want God beval, dat
de kinderen niet zouden sterven voor de zonden hunner vaderen, Deuteronomium 24:16. Toch
werden zij in buitengewone gevallen ter dood gebracht, als dat van Achan, Saul en Haman.
2. De bloeddorst der leeuwen. Zij kwamen niet op den grond des kuils, of de leeuwen
heerschten over hen en verscheurden hen zonder verwijl. Dit bevestigde het wonder, waardoor
Daniël gespaard was en maakte het nog grooter, want hieruit bleek, dat het niet was, omdat zij
geen honger hadden, maar omdat het hun niet toegelaten werd. Bloedhonden, die gemuilband
worden, zijn te bloeddorstiger, als de muilband afgenomen wordt, zoo was het ook met deze
leeuwen. En de Heere is bekend door de oordeelen, die Hij houdt.

Daniël 6:25-28
Darius doet hier zijn best om de fout, die hij gemaakt heeft door de oneer, die hij beide God en
Daniel aangedaan heeft, door Daniel in den leeuwenkuil te werpen, te herstellen door beide te
eeren.
1. Hij geeft eer aan God door een besluit, verkondigt aan alle volken, waarin zij opgeroepen
worden voor Hem te vreezen. En dit besluit is inderdaad geschikt om afgekondigd te worden
als onveranderlijk, neer de wet der Meden en Perzen, want het is het eeuwig Evangelie, gepr
dikt aan hen, die op de aarde wonen, Openbaring 14:6 Vreest God en geeft Hem heerlijkheid.
Opmerking verdient
1. Aan wie hij dit besluit zendt. Aan alle rolkeren, natiën en tongen, die op de gansche aarde
woonden, vers 25. Dit zijn groote woorden, en het is waar, dat alle inwoners der aarde
verplicht zijn tot hetgeen hier besloten is, maar hier beteekenen zij niet meer dan iedere
provincie van zijn rijk, dat, hoewel het vele volken omvatte, toch niet alle omvatte, maar zoo is
het, die veel hebben, zijn geneigd te denken, dat zij alles hebben.
2. Wat de inhoud van het besluit is-Dat men leve en siddere voor het aangezicht van den God
Daniels. Dit gaat verder dan Nebukadnezars besluit bij eene dergelijke gelegenheid, want het
verbood alleen om lastering te spreker tegen dezen God, maar dit beveelt hun voor Hem te
leven, met ontzag en eerbied aan Hem te denken, en over Hem te spreken. En wel mocht als
inleiding boven dit besluit staan: Uw vrede worde vermenigvuldigd, want de eenige grondslag
voor waren en overvloedigen vrede is de vreeze Gods, want dat is de ware wijsheid. Als wij in
de vreeze Gods leven, en naardien regel wandelen, zullen wij vrede hebben, de vrede zal ons
vermenigvuldigd worden. Maar, hoewel dit besluit ver gaat, gaat het toch niet vergenoeg, om
goed te handelen, en in overeenstemming met zijne tegenwoordige overtuiging, moest hij alle
menschen bevolen hebben, niet alleen te beven en, te sidderen voor dezen God, maar Hem lief
te hebben en te vertrouwen, den dienst der afgoden te verzaken en Hem alleen te dienen en
Hem aan te roepen, zooals Daniël deed. Maar de afgoderij was zoo lang en zoo diep
ingeworteld, dat zij door besluiten van vorsten niet uitgeroeid kon worden, en door geen
enkele andere macht, dan die het heerlijk Evangelie van Christus vergezelde.
3. Wat de redenen en overwegingen zijn, die hen tot dit besluit brengen. Zij zouden voldoende
zijn om een besluit te rechtvaardigen tot algeheele onderdrukking der afgoderij, zooveel te
meer zullen zij volstaan om dit te ondersteunen. Er bestaat eene goede reden voor alle
menschen, om voor dezen God te beven, want, a. Zijn wezen staat boven ons. "Hij is de
levende God, Hij leeft als een God, terwijl de goden, die wij dienen, doode dingen zijn, en zelfs
geen dierlijk leven hebben." b. Zijne heerschappij is onbetwistbaar. Hij leeft een koninkrijk en
heerschappij, Hij heeft niet alleen, maar Hij regeert als absoluut souverein. c. Beide, Zijn
wezen en Zijne regeering zijn onveranderlijk. Hij is zelf bestendig in eeuwigheden, en bij Hem
is geen schaduw van omkeering. En ook Zijn koninkrijk is niet verderfelijk door eene kracht
van buiten, ook heeft Zijne heerschappij niets in zich, dat met verval dreigt of de strekking
daartoe heeft, en daarom zal zij tot het einde toe zijn. d. Zijne macht is voldoende om een zoo
groot gezag te dragen, vers 27. Hij verlost Zijne getrouwe knechten uit de ellende en redt ze
uit de ellende, Hij doet teekenen en wonderen, ver boven de grootste natuurkracht, beide in
den hemel en op de aarde, waaruit blijkt, dat Hij de souvereine Heere van beide is. e. Van dit
alles heeft Hij een nieuw bewijs gegeven door Zijn knecht Daniël uit het geweld der leeuwen te
verlossen. Dit wonder en dat van de verlossing der drie jongelingen werden gedaan voor de

oogen der menschen, werden gezien, bekend gemaakt, en bevestigd door twee van de grootste
vorsten, die ooit geleefd hebben, en waren luisterrijke bevestigingen van de eerste beginselen
van den godsdienst, uit de bekrompen voorstelling der Joden uitgelicht, krachtdadige
weerleggingen van al de dwalingen van het heidendom, en eene zeer gepaste voorbereiding
voor het zuivere katholieke christendom.
11. Hij geeft eer aan Daniël, vers 28:Deze Daniel had voorspoed. Zie, hoe God voor hem goed
uit kwaad deed voortkomen. Deze vermetele aanslag, die zijne vijanden op zijn leven deden,
was de gelukkige aanleiding tot hun verwijdering en tevens die van hun kinderen, die anders
nog zijne bevordering in den weg zouden gestaan hebben en ‘t hem bij elke gelegenheid lastig
gemaakt, en nu had hij meer voorspoed dan ooit, stond hooger in de gunst bij zijn vorst en in
aanzien bij het volk, wat hem eene voortreffelijke gelegenheid gaf zijne broederen goed te
doen. Aldus ging spijze uit van den eter (en dat was hier eveneens de leeuw), en zoetigheid
van den sterke.

HOOFDSTUK 7
1 In het eerste jaar van Belsazar, den koning van Babel, zag Daniel een droom, en gezichten
zijns hoofds, op zijn leger; toen schreef hij dien droom, en hij zeide de hoofdsom der zaken.
2 Daniel antwoordde en zeide: Ik zag in mijn gezicht bij nacht, en ziet, de vier winden des
hemels braken voort op de grote zee.
3 En er klommen vier grote dieren op uit de zee, het ene van het andere verscheiden.
4 Het eerste was als een leeuw, en het had arendsvleugelen; ik zag toe, totdat zijn vleugelen
uitgeplukt waren, en het werd van de aarde opgeheven, en op de voeten gesteld, als een mens,
en aan hetzelve werd eens mensen hart gegeven.
5 Daarna, ziet, het andere dier, het tweede, was gelijk een beer, en stelde zich aan de ene zijde,
en het had drie ribben in zijn muil tussen zijn tanden; en men zeide aldus tot hetzelve: Sta op,
eet veel vlees.
6 Daarna zag ik, en ziet, er was een ander dier, gelijk een luipaard, en het had vier vleugels
eens vogels op zijn rug; ook had hetzelve dier vier hoofden, en aan hetzelve werd de
heerschappij gegeven.
7 Daarna zag ik in de nachtgezichten, en ziet, het vierde dier was schrikkelijk en gruwelijk, en
zeer sterk; en het had grote ijzeren tanden, het at, en verbrijzelde, en vertrad het overige met
zijn voeten; en het was verscheiden van al de dieren, die voor hetzelve geweest waren; en het
had tien hoornen.
8 Ik nam acht op de hoornen, en ziet, een andere kleine hoorn kwam op tussen dezelve, en drie
uit de vorige hoornen werden uitgerukt voor denzelven; en ziet, in dienzelven hoorn waren
ogen als mensenogen, en een mond, grote dingen sprekende.
9 Dit zag ik, totdat er tronen gezet werden, en de Oude van dagen Zich zette, Wiens kleed wit
was als de sneeuw, en het haar Zijns hoofds als zuivere wol; Zijn troon was vuurvonken,
deszelfs raderen een brandend vuur.
10 Een vurige rivier vloeide, en ging van voor Hem uit, duizendmaal duizenden dienden Hem,
en tien duizendmaal tien duizenden stonden voor Hem; het gericht zette zich, en de boeken
werden geopend.
11 Toen zag ik toe vanwege de stem der grote woorden, welke die hoorn sprak; ik zag toe,
totdat het dier gedood, en zijn lichaam verdaan werd, en overgegeven om van het vuur
verbrand te worden.
12 Aangaande ook de overige dieren, men nam hun heerschappij weg, want verlenging van het
leven was hun gegeven tot tijd en stonde toe.
13 Verder zag ik in de nachtgezichten, en ziet, er kwam Een met de wolken des hemels, als
eens mensen zoon, en Hij kwam tot den Oude van dagen, en zij deden Hem voor Denzelven
naderen.
14 En Hem werd gegeven heerschappij, en eer, en het Koninkrijk, dat Hem alle volken, natien
en tongen eren zouden; Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die niet vergaan zal, en
Zijn Koninkrijk zal niet verdorven worden.
15 Mij Daniel werd mijn geest doorstoken in het midden van het lichaam, en de gezichten mijns
hoofds verschrikten mij.
16 Ik naderde tot een dergenen, die daar stonden, en verzocht van hem de zekerheid over dit
alles; en hij zeide ze mij, en gaf mij de uitlegging dezer zaken te kennen.
17 Deze grote dieren, die vier zijn, zijn vier koningen, die uit de aarde opstaan zullen.
18 Maar de heiligen der hoge plaatsen zullen dat Koninkrijk ontvangen, en zij zullen het Rijk
bezitten tot in der eeuwigheid, ja, tot in eeuwigheid der eeuwigheden.

19 Toen wenste ik naar de waarheid van het vierde dier, hetwelk verscheiden was van al de
andere, zeer gruwelijk, welks tanden van ijzer waren, en zijn klauwen van koper; het at, het
verbrijzelde, en vertrad het overige met zijn voeten.
20 En aangaande de tien hoornen die op zijn hoofd waren, en den anderen, die opkwam, en
voor denwelken drie afgevallen waren, namelijk dien hoorn, die ogen had, en een mond, die
grote dingen sprak, en wiens aanzien groter was, dan van zijn metgezellen.
21 Ik had gezien, dat diezelve hoorn krijg voerde tegen de heiligen, en dat hij die overmocht,
22 Totdat de Oude van dagen kwam, en het gericht gegeven werd aan de heiligen der hoge
plaatsen, en dat de bestemde tijd kwam, dat de heiligen het Rijk bezaten.
23 Hij zeide aldus: Het vierde dier zal het vierde rijk op aarde zijn, dat verscheiden zal zijn van
al die rijken, en het zal de ganse aarde opeten, en het zal dezelve vertreden, en het zal ze
verbrijzelen.
24 Belangende nu de tien hoornen: uit dat koninkrijk zullen tien koningen opstaan, en een
ander zal na hen opstaan; en dat zal verscheiden zijn van de vorigen, en het zal drie koningen
vernederen.
25 En het zal woorden spreken tegen den Allerhoogsten, en het zal de heiligen der hoge
plaatsen verstoren, en het zal menen de tijden en de wet te veranderen, en zij zullen in deszelfs
hand overgegeven worden tot een tijd, en tijden, en een gedeelte eens tijds.
26 Daarna zal het gericht zitten, en men zal zijn heerschappij wegnemen, hem verdelgende en
verdoende, tot het einde toe.
27 Maar het rijk, en de heerschappij, en de grootheid der koninkrijken onder den gansen hemel,
zal gegeven worden den volke der heiligen der hoge plaatsen, welks Rijk een eeuwig Rijk zijn
zal; en alle heerschappijen zullen Hem eren en gehoorzamen.
28 Tot hiertoe is het einde dezer rede. Wat mij Daniel aangaat, mijn gedachten verschrikten mij
zeer, en mijn glans veranderde aan mij; doch ik bewaarde dat woord in mijn hart.

De zes eerste hoofdstukken van dit boek waren historisch, wij beginnen nu met vrees en beving
aan de zes laatste, de profetische, waarin vele duistere dingen voorkomen, die moeilijk te
verstaan zijn waarvan wij den zin niet met zekerheid durven bepalen, en toch zijn vele dingen
duidelijk en putti, waarvan wij, door God bekwaam gemaakt, naar ik vertrouw, een goed
gebruik zullen maken. In dit hoofdstuk hebben wij, 1. Daniels visioen van de vier dieren, vers
1-8. 11. Zijn visioen van Gods troon van heerschappij en oordeel, vers 9-14. III. De uitlegging
van deze visioenen, hem gegeven door een engel, die er bij stond, vers ‘5-28. Of deze
visioenen tot aan het eind der tijden reiken, is moeilijk te zeggen, en ook zijn de meest
oordeelkundige uitleggers het er niet over eens.

Daniël 7:1-8
De dagteekening van dit hoofdstuk plaatst de gebeurtenissen, daarin beschreven, vóór die van
hoofdstuk 5, die voorvielen in het laatste jaar van Belsazar en vóór die van hoofdstuk 6,
waarvoor het eerste jaar van Darius geroemd wordt, want Daniël had deze visioenen in het
eerste jaar van Belsazar, toen de gevangenschap der Joden te Babel ten einde begon te loopen.
Belsazars naam wordt hier in ‘t origineel anders gespeld dan tot nu toe, eerst was het
Belscheazar-Bel is het, die schatten vergadert. Maar nu is het Bel-eshe-zar-Bel wordt door
den vijand verbrand. Bel was de god der Chaldeën, hij was voorspoedig geweest, maar nu zal
hij verteerd worden.
Wij hebben in deze verzen Daniëls visioen van de vier wereldrijken, die de Joden onderdrukten.
Hier valt op te merken,
1. De omstandigheden van dit visioen. Daniel had Nebukadnezars droom uitgelegd en nu
wordt hij zelf vereerd met dergelijke goddelijke openbaringen, vers 1:Hij had gezichten zijns
hoofde op zijn leger, terwijl hij sliep. Zoo openbaarde God zichzelf en Zijn wil somtijds aan de
kinderen der menschen, als een diepe slaap op hen gevallen was, Job 33:15, want als wij ‘t
meest van de wereld teruggetrokken zijn en van de zinnelijke dingen verwijderd, dan zijn wij
het beste geschikt voor de gemeenschap met God. Maar toen hij wakker was, schreef hij dien
droom tot zijn eigen nut, om hem niet te vergeten, zooals een droom, die verdwijnt, en h4
zeide de hoofdsom der zaken tot zijne broederen de Joden, hun tot nut, en gaf hun die
geschreven, om ze mede te deelen aan die ver weg woonden, en om ze te bewaren voor hunne
kinderen en die na hen zouden komen, die deze dingen vervuld zouden zien. De Joden, die
sommige profetieën van Jeremia en Ezechiël verkeerd begrepen, vleiden zich met de hoop, dat
zij na den terugkeer in hun land eene volkomen en ongestoorde rust zouden genieten, maar
opdat zij zich niet zoozeer zouden bedriegen en hun rampen door teleurstelling te smartelijk
worden, laat God hun door dezen profeet weten, dat zij verdrukking zullen hebben, de beloften
van hun voorspoed moesten vervuld worden in de geestelijke zegeningen van het rijk der
genade, zooals Christus Zijne discipelen gezegd heeft, moesten zij vervolging verwachten, en
de beloften, waarop zij zich verlaten, zullen vervuld worden in de eeuwige zegeningen van het
rijk der heerlijkheid. Daniël schreef deze dingen en zeide ze, ten teeken, dat de kerk
onderwezen zou worden beide, door de Schriften en door de prediking der Evangeliedienaren,
beide, door het geschreven woord en door het gesproken woord, en predikanten moeten in hun
prediking de hoofdsom der dingen zeggen, die geschreven zijn.
11. Het visioen zelf, dat de omverwerping der regeering voorspelt bij die volken, onder wier
invloed de kerk der Joden was in de volgende eeuwen.
1. Hij zag de vier winden des hemels voortbreken op de groote zee, vers 2. Zij wedijverden,
wie het hardst zou blazen, en tenslotte alleen overblijven. Dit is eene voorstelling van den strijd
tusschen de vorsten om de heerschappij, en hoe de volken door deze oorlogen geschokt
zouden worden, waaraan de machtige rijken, van welke hij nu een visioen ontving, hun
oorsprong te danken zouden hebben. Een enken wind, uit welke hemelstreek hij ook waait,
brengt de zee reeds in groote beroering, maar wat een geweld moet het niet zijn, als vier
winden elkaar de heerschappij betwisten! Want dat is het, wat de koningen der volken elkaar in
hun oorlogen betwisten, die even rumoerig en geweldig zijn als de strijd der winden, maar hoe
wordt de arme zee bewogen en beroerd, hoe verschrikkelijk zijn hare weeën, hoe hevig hare
schokken, terwijl de winden elkaar bestrijden om alleen de macht te hebben, haar te

verontrusten! Deze wereld is als eene stormachtige onstuimige zee, dank zij de trotsche
heerschzuchtige winden, die haar teisteren.
2. Hij zag vier groote dieren uit de zee opklimmen, uit het troebele water, waarin eerzuchtige
geesten gaarne visschen. De vorsten en rijken worden voorgesteld door dieren, omdat zij maar
al te vaak door ruwe woede en tirannie machtig worden en zich staande houden. Deze dieren
waren het een van het ander verscheiden, vers 3, van verschillende gedaante, om den
verschillenden aard en geest der volken te kennen te geven, die zij voorstelden. a. Het eerste
was als een leeuw, vers 4. Dit was het Chaldeeuwsche rijk, dat sterk en trotsch was en welks
koningen absolute macht bezaten. Deze leeuw had arendsvleugelen, om op zijne prooi neer te
schieten, die de wonderlijke snelheid beteekende, waarmede Nebukadnezar de koninkrijken
overwon. Maar Daniel ziet spoedig zijne vleugelen uitgeplukt, en paal en perk gesteld aan den
loop van zijne overwinnende wapenen. -Verschillende landen, die hem schatplichtig waren
geweest, staan tegen hen op, en verheffen zich tegen hen, zoodat dit monsterachtige dier, deze
gevleugelde leeuw als een mensch op de voeten gesteld wordt, en aan hetzelve eens menschen
hart gegeven. Het heeft het hart van een leeuw verloren, waarom het beroemd was (een van
onze Engelsche koningen werd Coeur de lion-Leeuwenhart genoemd), heeft zijn moed
verloren en is zwak en onvast geworden, voor alles bevreesd, en zonder durf, zij zijn verschrikt
gemaakt en hebben ondervonden, dat zij maar menschen zijn. Somtijds zinkt de moed van een
volk op vreemde wijze in, en het wordt laf en verwijfd, zoodat wat het hoofd der volken was
binnen den tijd van een of twee geslachten achter de andere aankomt. b. Het tweede dier was
gelijk een beer, vers 5. Dit was het Perzische rijk, minder sterk en dapper dan het vorige, maar
niet minder vraatzuchtig. Deze beer stelde zich aan de eene zijde tegen den leeuw en overwon
hem spoedig. Hij verwekte eene heerschappij, lezen sommigen. Perzië en Medië, die in
Nebukadnezars beeld de twee armen bij eene borst waren, kwamen onder eene regeering. De
beer had drie ribben in zijnen muil tusschen zijne tanden, de overblijfselen van de volken, die
hij verslonden had en die het bewijs waren van zijne vraatzucht, en tevens eene aanwijzing, dat
al had hij veel verslonden, hij toch niet alles verslinden kon, eenige ribben zaten nog tusschen
zijne tanden, die hij niet vermalen kon. Waarop tot hem gezegd werd: "Sta op, eet veel vleesch,
Iaat beenderen en ribben, die niet te verteren zijn, liggen en val aan op eene lichtere prooi". De
vorsten zullen beide, de koningen en het volk aansporen om hun veroveringen voort te zetten,
en niet te dulden, dat iemand tegenover hen stand houdt. Onrechtvaardig gemaakte
veroveringen zijn gelijk aan die van de roofdieren en in een opzicht nog veel erger, namelijk dat
de roofdieren niet op die van hun eigen soort aanvallen, zooals goddelooze en onredelijke
menschen doen. c. Het derde dier was gelijk een luipaard, vers 6. Dat was het Grieksche rijk,
gesticht door Alexander den Grooten, vlug, listig en wreed, als een luipaard. Hij had vier
vleugelen eens vogels, de leeuw schijnt slechts twee vleugels te hebben gehad, maar de
luipaard had er vier, want hoewel Nebukadnezar groote snelheid ten toon spreidde, was die
van Alexander nog groote. In den tijd van zes jaren maakte hij zich meester van het heele
Perzische rijk, bovendien een groot deel van Azië, Syrië, Egypte, Indië en andere volken. Dit
dier had vierhoofden, na Alexanders dood werden zijne veroveringen verdeeld door zijne vier
voornaamste generaals, Seleucus Nicanor nam Groot-Azië, Perdiccas en na hem Antigonus
nam Klein-Azië, Cassander Macedonië en Ptolemeus Egypte. Aan dit dier werd de
heerschappij gegeven, zij werd gegeven door God, van Wien alle verhooging komt. d. Het
vierde dier was woester, geduchter en boosaardiger, dan een van de andere, ongelijk aan al de
andere, en ook kan het met geen enkel roofdier vergeleken worden, vers 7. De geleerden zijn
het niet eens over dit naamlooze dier, sommigen nemen er het Romeinsche rijk voor, dat in zijn
bloeitijd tien koninkrijken omvatte, Italië, Frankrijk, Spanje, Duitschland, Engeland, Rusland,
Hongarije, Azië, Griekenland en Egypte, de kleine hoorn, die in de plaats kwam van de drie

uitgerukte hoorns, vers 8, is dan het Turksche rijk, dat de plaats innam van Azië, Griekenland
en Egypte. Anderen houden het vierde dier voor het koninkrijk Syrië, de familie der
Seleuciden, die het volk der Joden zeer wreed verdrukte zooals wij in Josephus en de
geschiedenis der Maccabeën vinden. En hierin was dat rijk verschillend van alle voorafgaande,
dat geen der vorige machthebbers de Joden dwong hun godsdienst te verloochenen, maar de
koning van Syrië deed het en behandelde hen wreed. Hun legers en bevelhebbers waren de
groote ijzeren tanden, waarmede zij het volk van God aten en verbrijzelden, en het overige
van hen vertraden zij. Men veronderstelt dan, dat de tien hoornen tien koningen waren, die
achtereenvolgens over Syrië regeerden, de kleine hoorn is dan Antiochus Epifanes, de laatste
der tien, die op eene of andere wijze drie der koningen verdreef, en de macht in handen kreeg.
Hij was een man van groot verstand, en daarom wordt gezegd, dat hij oogen heeft als
menschenoogen, hij was zeer stout en vermetel, en had een mond, groote dingen sprekende.
Wij zullen hem in deze profetieën weer aantreffen.

Daniël 7:9-14
Of wij het vierde dier verklaren als het Syrische of als het Romeinsche rijk, of het eerste als het
beeld van het laatste, het is duidelijk dat deze verzen bestemd zijn tot vertroosting en
ondersteuning van het volk van God in de vervolgingen, die het beide van het eene en van het
andere zou te lijden hebben en van al hun trotsche vijanden in iederen tijd, want het is
geschreven tot leering van hen, die in het laatste der dagen leven, opdat ook zij, door geduld en
den troost van de Schrift hope mogen hebben. Drie dingen worden hier geopenbaard, die zeer
bemoedigend zijn:
1. Dat er een oordeel wezen zal, en dat God Rechter zal zijn.
1. De menschen hebben nu hun dag, en ieder pretendent denkt, dat het zijn dag is, en spant er
zich voor in. Maar, die in den hemel zit, zal lachen want Hij ziet, dat Zijn dag komt, Psalm
37:13. Ik zag, totdat de tronen neergeworpen waren, niet alleen de tronen dezer dieren, maar
alle macht en heerschappij en kracht, die ingesteld is tegen het koninkrijk Gods onder de
menschen, I Corinthiers 15:24, zoodanig zijn de tronen van de koninkrijken der wereld, in
vergelijking met Gods koninkrijk, zij, die ze zien oprichten, behoeven maar korten tijd te
wachten, en zij zullen ze zien neerwerpen. Ik zag, totdat er tronen gezet werden, zoo kan even
goed gelezen worden, Christus’ troon en de troon van Zijn Vader. Een der rabbijnen gelooft,
dat deze tronen opgericht zijn, een voor God, en de andere voor den Zone Davids. Het is het
gericht, dat zich hier zet vers 10. De bedoeling hiervan is, om Gods wijs en rechtvaardig
bestuur van de wereld door Zijne leiding bekend te maken, en eene onuitsprekelijke voldoening
geeft het aan alle goede menschen, te midden der woelingen en omwentelingen. van staten en
koninkrijken, dat de Heere Zijn troon in de hemelen bevestigd heeft en Zijn koninkrijk over
alles heerscht, Psalm 103:19, dat er waarlijk een God is, die op de aarde richt, Psalm 58:12.
2. Misschien wijst dit op de verwoesting door Gods leiding over het Syrische of Romeinsche
rijk gebracht, om zijne verdrukking van Gods volk. Maar
3. Het schijnt in de eerste plaats bedoeld als beschrijving van het laatste oordeel, want al volgt
het niet onmiddellijk op de heerschappij van het vierde dier, ja, al moet het nog komen,
misschien pas na vele eeuwen, toch was de bedoeling, dat het volk van God er door bemoedigd
zou worden, onder zijn ellende, door het geloof daaraan en het vooruitzicht daarop. Henoch,
de zevende van Adam, profeteerde het, Judas 14. Spreekt de mond van den vijand groote
dingen, vers 8, hier zijn veel grooter dingen, die de mond des Heeren gesproken heeft. Vele der
Nieuwtestamentische voorspellingen van het komende oordeel zinspelen zeer duidelijk op dit
visioen, Openbaring 20:11, 12. a. De rechter is de Oude van dagen zelf, God de Vader, van
Wiens tegenwoordigheid hier de heerlijkheid beschreven wordt. Hij wordt de Oude van dagen
genoemd, omdat Hij God is van eeuwigheid tot eeuwigheid. Onder de menschen rekenen wij,
dat in de stokouden de wijsheid is, en in de langheid der dagen het verstand, zal dan niet alle
vleesch stil zijn voor Hem, die de Oude van dagen is De heerlijkheid van den Rechter wordt
hier afgebeeld in Zijne kleeding, die wit was als de sneeuw beteekenende den glans en de
zuiverheid van ai Zijne gerichten, en het haar Zijns hoofde is rein en wit, als zuivere wol,
zoodat Hij er eerwaardig uitziet. b. De troon is zeer geducht. Hij is als vuurvonken, vreeselijk
voor de goddeloozen, die er voor gedagvaard zullen worden. En daar de troon op raderen
verplaatsbaar is, zijn deszelfs raderen een brandend vuur, om de tegenpartijders te verslinden,
want onze God is een verterend vuur, en hij Hem is een eeuwige gloed, Jesaja 33:14. Dit wordt
breeder uitgewerkt, vers 10. Zooals voor al Zijne trouwe vrienden eene zuivere rivier van het

water des levens voortkomt uit den troon Gods en des lams, Openbaring 22:I, zoo vloeit en
gaat van voor Hem uit, vooral Zijne onverzoenlijke vijanden, eene vurige rivier, een
zwavelstroom, Jesaja 30:33, een vuur, dat Zijne wederpartijen aan brand steekt. Hij is een
snelle getuige en Zijn woord is een woord op raderen. c. Het gevolg is talrijk en zeer
schitterend. De Schechina wordt immer door engelen omringd, zoo is het hier ook, vers
10:duizendmaal duizenden dienden Hem, en tienduizend maal tienduizenden stonden voor
Hem. Het is Zijn eer, dat Hij zulk een groot gevolg heeft, maar nog veel meer, dat Hij het niet
nodig heeft en er niet door gebaat kan worden. Zie hoe talrijk de hemelsche heirscharen zijn: er
zijn duizenden engelen, en hoe dienstijverig zij zijn: zij staan voor God, gereed om
uitgezonden te worden, en den eersten wenk van Zijn wil en welbehagen op te volgen. Zij
zullen In ‘t bijzonder dienst doen als dienaren van Zijn gerecht, op den laatsten, den
oordeelsdag, wanneer de Zoon des menschen komen zal, en alle de heilige engelen met Hem.
Henoch profeteerde, dat de Heere komen zou met Zijne vele duizenden heiligen. d. Het proces
is rechtvaardig en onberispelijk, opdat ieder zich er op beroepen kan, en de boeken werden
geopend. Zoals in de gerechtshoven onder de mensen de feiten opgeteekend worden ineen
boek, dat geopend wordt, als er uitspraak gedaan wordt, de getuigenverklaringen gehoord en
de eed afgelegd wordt om de feiten vast te stellen, en de wetboeken geraadpleegd worden, om
de uitspraak te kunnen doen, zoo zal ook in het oordeel van den grooten dag de billijkheid van
het vonnis even klaar en onbetwistbaar zijn, alsof de boeken geopend worden om het te
rechtvaardigen.
11. Dat er met de trotsche en wreede vijanden van Gods kerk afgerekend zal worden, en dat zij
te rechter tijd ten onder gebracht zullen worden, vers 11, 12. Dit wordt hier aan ons
voorgesteld,
1. Door het verdoen van het vierde dier. God heeft een twist met dat dier vanwege de stem der
groote woorden, welke die hoorn sprak, die den Hemel tergde, en triomfeerde over al wat
heilig is, dit is meer tergend voor God dan iets anders, als zij zeggen: Onze hand is hoog
geweest, Deuteronomium 32:27. Daarom moest Farao vernederd worden, omdat hij zeide: Wie
is de Heere? en: Ik zal vervolgen, ik zal achterhalen. Henoch voorspelde, dat de Heere
daarom komen zou, om de wereld te oordelen, vanwege alle de harde woorden, die de
goddelooze zondaars tegen Hem gesproken hebben, Judas: 15. Groote woorden zijn ijdele
woorden, waarvan de menschen in den grooten dag rekenschap moeten geven. En zie hoe het
dier vergaat, dat zulk een groot woord heeft. Het wordt gedood en zijn lichaam verdaan om
door het vuur verbrand te worden. Na Antiochus werd het Syrische rijk vernietigd. Hij zelf
stierf aan een ellendige ziekte, zijne familie werd uitgeroeid, het koninkrijk verwoest door de
Parthen en Armeniërs, en tenslotte tot een wingewest van het Romeinsche rijk gemaakt door
Pompeius. En wat het Romeinsche rijk betreft, als wij dat voor het vierde dier nemen, nadat
het het Christendom begon te vervolgen, verviel en kwijnde het, en eindelijk werd het
vernietigd. Aldus zullen al uwe vijanden omkomen, o Heer, en voer uw aangezicht gedood
worden.
2. Door het verzwakken en verkwijnen van de drie andere dieren, vers 12. Men nam hunne
heerschappij weg, en zoo werden ze buiten staat gesteld om het kwaad te doen, dat zij tegen
de kerk en het volk van God gedaan hadden, maar verlenging des levens werd hun gegeven,
tot tijd en stonde toe, een gezellen tijd, welks grenzen zij niet konden overschrijden. De macht
der vorige rijken was geheel gebroken, maar het volk daarvan was er nog, in verzwakten
toestand, gering en onbeduidend. Wij kunnen hierop zinspelen bij de beschrijving van het
overblijfsel der zonde in de harten van goede menschen, zij hebben gebreken, werker leven

verlengd wordt, zoodat zij niet volkomen vrij van zonde zijn, maar zij heeft haar heerschappij,
verloren, zoodat de zonde niet heerscht in hun sterfelijk lichaam. En zoo handelt God met de
vijanden van Zijne kerk, somtijds breekt Hij hunne tanden, Psalm 3:8, als Hij hun den nek niet
breekt, verbrijzelt de vervolging, maar geeft den vervolgers uitstel, opdat zij tijd hebben om
zich te bekeeren. En het is betamelijk, dat God voor Zijn eigen werk, Zijn eigen weg en tijd
kiest.
III. Dat het koninkrijk van den Messias opgericht en in stand gehouden zal worden in de
wereld, ten spijt van allen tegenstand van de machten der duisternis. Laat de heidenen woeden
en gemelijk zijn, zoolang zij willen, God zal Zijn koning zalven over Zion, den berg Zijner
heiligheid. Daniel ziet dit in zijn visioen en troost zichzelf en zijne vrienden met het
vooruitzicht daarop. Dit is hetzelfde als het gezicht van Nebukadnezar, namelijk van den steen,
die zonder handen afgehouwen werd, en die het beeld vermaalde, maar in dit visioen is meer
van het zuivere Evangelie dan in dat.
1. De Messias wordt hier de Zoon des menschen genoemd-Een als eens menschen zoon, want
Hij werd gemaakt in gelijkheid des zondigen vleesches, werd in gedaante gevonden als een
mensch. Ik zag Een als eens menschen zoon, Een, die nauwkeurig overeenstemde met de
voorstelling, die in den goddelijken raad gevormd was van Hem, die in de volheid der tijden de
Middelaar zou zijn tusschen God en menschen. Hij is eens menschen zoon gelijk, maar
inderdaad de zoon van God. Onze Zaligmaker schijnt duidelijk op dit visioen te zinspelen, als
Hij zegt, Johannes 5:27:dat de Vader Hem daarom macht gegeven heeft gericht te houden,
omdat Hij des menschen Zoon is, en omdat Hij de persoon is, dien Daniël in het visioen zag,
aan wien een koninkrijk en heerschappij werd gegeven.
2. Er staat, dat Hij met de wolken des hemels komen zal. Sommigen meenen, dat dit op Zijne
vleeschwording slaat, Hij kwam neder op de wolken des hemels, kwam onbemerkt op de
wereld, zooals de heerlijkheid des Heeren in eene wolk bezit van den tempel nam. De rijken der
wereld waren dieren, die opklommen uit de zee, maar het koninkrijk van Christus is van boven,
Hij is de Heer uit den hemel. Ik ben van meening, dat het veeleer wijst op de hemelvaart, toen
Hij tot Zijn Vader terugkeerde volgde het oog Zijner discipelen Hem, totdat eene wolk Hem
wegnam van hunne oogen. Hand 1:9. Hij maakte van die wolk Zijn wagen, waarop Hij
triomfantelijk naar eene hoogere wereld reed. Hij komt snel, onweerstaanbaar en Hij komt met
majesteit, want Hij komt met de wolken des hemels.
3. Hij wordt hier voorgesteld als Een, die een machtigen invloed heeft in den hemel. Als de
wolk Hem wegnam van de oogen Zijner discipelen, is het de moeite waard te vragen, waarheen
zij Hem voerde, waar zij Hem bracht, zooals de profetenzonen in een gelijk geval deden ten
aanzien van Elia, en hier wordt ons verhaald, tot onze overvloedige voldoening, dat Hij kwam
tot den Oude van dagen, want Hij voer op tot Zijn Vader en onzen Vader, tot Zijn God en
onzen God, Johannes 20:17, van Hem kwam Hij, en tot Hem keert Hij weer, om met Hem
verheerlijkt te worden en aan Zijne rechterhand te zitten. Met groot welgevallen zeide Hij: Ik
ga henen tot Dengene, die Mij gezonden heeft. Maar was Hij welkom? Ja, dat was Hij, zonder
twijfel, want zij deden Hem voor Denzelve naderen, Hij werd in Zijns Vaderstegenwoordigheid
gebracht, vergezeld en aangebeden door alle engelen Gods, Hebreeen 1:6. God deed Hem
naderen en tot Hem genaken, als Advocaat en Verdediger van ons, Jeremia 30:21, opdat wij
door Hem mochten genaken Door deze plechtige toenadering tot den Oude van dagen is het
duidelijk, dat de Vader het offer, dat Hij gebracht had, aannam, en de voldoening, die Hij
gegeven had, en dat Hem al wat Hij gedaan had, volkomen welbehagelijk was. Men deed Hem

naderen, als onzen Hoogepriester, die voor ons in het binnenste des voorhangsels ingaat, en als
onzen Voorlooper.
4. Hier wordt Hij voorgesteld als Een, die een machtigen invloed op de aarde heeft, vers 14.
Toen Hij ging om verheerlijkt te worden bij Zijn Vader, werd Hem macht gegeven over alle
vleesch, Johannes 17:2.
5. Met het vooruitzicht daarop werden Daniël en zijne vrienden hier vertroost, dat niet alleen
de heerschappij van de vijanden der kerk zal weggenomen worden, vers 12, maar dat de
heerschappij gegeven zal worden aan het hoofd der kerk en haar besten vriend, voor Hem zal
iedere knie zich buigen en alle tong belijden, Filipp. 2:9, 10. Hem is gegeven eere en het
koninkrijk, en zij zijn gegeven door Hem, die het onbetwistbaar recht heeft om ze te geven,
wat onze Zaligmaker ons leert te erkennen aan het slot van het gebed des Heeren, zooals
sommigen meenen met het oog op deze woorden: Want U is het koninkrijk en de macht en de
heerlijkheid Hier wordt voorspeld, dat het koninkrijk van den verheven Verlosser zal zijn, a.
Een universeel koninkrijk, het eenige universeele rijk, wat anderen ook gemeend of bedoeld
hebben. Alle volkeren, natiën en tongen zullen Hem eeren, en onder Zijne rechtsbedeeling
staan of als Zijne gehoorzame onderdanen of als Zijne overwonnenen en gevangenen, om door
Hem geregeerd of verworpen te worden. Op welken weg ook, de koninkrijken dezer wereld
zullen alle Zijn koninkrijk worden. o. Een eeuwig koninkrijk. Zijn koninkrijk zal niet verdorven
worden door een ander koning, en Hij zal geen opvolger hebben, en Zijne heerschappij zal niet
vergaan. Zelfs de poorten der hel, of de helsche machten en krachten zullen het niet
overweldigen. De kerk zal strijdend blijven tot het einde van den tijd en overwinnend tot de
eindelooze tijden der eeuwigheid.

Daniël 7:15-28
1. Hier hebben wij den diepen indruk, dien dit visioen op den profeet maakte. God eerde hem
daarmee en gaf hem voldoening, maar niet zonder groote smart en ontroering, vers 15:Mij
Daniel, werd mijn geest doorstoken, in het midden van het lichaam. Het woord, dat hier voor
lichaam gebruikt wordt, beteekent eigenlijk scheede, want het lichaam is voor de ziel niet
anders, zij is het wapen, voor haar moeten wij voornamelijk zorg dragen. De gezichten mijns
hoofde verschrikten mij, en wederom, vers 28, Mijne gedachten verschrikten mij zeer. De
wijze waarop deze dingen hem geopenbaard werden overstelpte hem en vergde zooveel van
zijne gedachten, dat de kracht hem ontzonk, en de zinsverrukking, waarin hij was, vermoeide
en verzwakte hem. De dingen zelf, die geopenbaard werden, verbaasden en ontzetten hem, en
brachten hem in verwarring, totdat hij langzamerhand zich herstelde en weer meester werd
over zichzelf, en de vertroostingen van het visioen tegenover de verschrikkingen er van
plaatste.
11. Zijn ernstig verlangen om de bedoeling er van te verstaan, vers 16:Ik naderde tot eenen
dergenen, die daar stonden, eenen der engelen, die in het gevolg van den Zoon des menschen
verschenen was, en verzocht van hem de zekerheid over dit alles, de ware beteekenis el
bedoeling. Het is iets zeer begeerlijks, de rechte en volle beteekenis te vatten van wat wij zien
en hooren van God, en zij, die dat leeren willen moeten er om vragen in volhardend en vurig
gebed en door ten uiterste te doorzoeken, wat te doorzoeken is.
111. Den sleutel, die hem gegeven werd, om hem dit visioen te doen verstaan. De engel zeide
hem, en zeide het zoo duidelijk, dat hij hem de uitlegging dezer zaken te kennen gaf, en hem
zoodoende wat geruster maakte.
1. De groote dieren zijn groote koningen en hun rijken, die uit de aarde opstaan zullen, zooals
die dieren uit de zee, vers 17. Zij zijn terrae filii-uit de aarde, hun reuk is aardsch, en hun
oorsprong is uit het stof, zij zijn van de aarde aardsch, en zij zijn in het stof geschreven en tot
stof zullen zij wederkeeren.
2. De eerste drie dieren begrijpt Daniël tamelijk wel, maar over het vierde dier wenscht hij
beter ingelicht te worden, omdat het zooveel van de andere verschilde, en schrikkelijk en
gruwelijk was, en dat niet alleen, maar ook zeer boosaardig want het at en verbrijzelde, vers
19. Misschien was het dat, wat Daniël zulk een schrik aanjoeg, en dit deel van de gezichten
zijns hoofde verontrusten hem meer dan iets anders. Maar vooral verlangde hij te weten, wat
de kleine hoorn was, die oogen had, en een mond, groote dingen sprekende, en welks gelaat
minder vrees toonde en geduchter was dan dat zijner metgezellen, vers 20. En hiernaar vroeg
hij met de meeste belangstelling, omdat deze hoorn het was, die krijg veerde tegen de heiligen
en die overmocht. Zoolang voorgesteld wordt, hoe de kinderen der menschen krijg voeren
tegen elkander en elkander overwinnen, toont de profeet niet zooveel belangstelling de
potscherf moge met aarden potscherven twisten, zoodat zij elkander vernietigen, maar als zij
krijg voeren tegen de heiligen, als de kostelijke kinderen Zions, tegen fijn goud geschat, als
aarden flesschen gebroken worden, dan is het tijd om te vragen: Wat is daarvan de bedoeling?
Zal de Heer Zijn volk verwerpen? Zal hij dulden, dat hun vijanden hen vertreden en over hen
triomfeeren? Wat is diezelfde hoorn, die de heiligen overmogen zal? Hierop antwoordt zijn
gids, vers 23-25, dat het vierde dier het vierde rijk is, dat de gansche aarde zal opeten, of het
heele land, zooals ook gelezen kan worden. Dat de tien hoornen tien koningen zijn, en de
kleine hoorn een koning is, die drie koningen ten onder brengen en God en Zijn volk zeer

hoonen zal, en, dat hij zal handelen, a. Zeer goddeloos tegen God. Hij zal woorden spreken
tegen den Allerhoogste, Hem, Zijne macht en rechtvaardigheid niet achtende. b. Zeer tiranniek
tegen het volk van God. Hij zal de heiligen der hooge plaatsen verstoren, hij zal ze niet
dadelijk afsnijden, maar hen door langdurige onderdrukking en een onafgebroken harde
behandeling verstoren, hun vermogen doen slinken en hun gezinnen verzwakken. Het plan van
Satan was de heiligen der hooge plaatsen te verstoren, opdat zij niet meer geducht werden,
maar de poging is ijdel, want zoolang de wereld blijft bestaan, zal God er eene kerk hebben. Hij
zal meenen de tijden en de wet te veranderen, al de geboden en instellingen van den godsdienst
te vernietigen en iedereen te dwingen om precies te doen en te zeggen, wat hij wil. Hij zal
wetten en zeden, zoo menschelijke als goddelijke, met voeten treden. Diruit, aedificat, mutat
quadrata, rotundis-Hij breekt af, bouwt op, maakt van vierkant rond, alsof hij ook de
ordinantiën van den hemel kon veranderen. En in deze vermetele pogingen zal hij een tijd lang
voorspoedig zijn en slagen, zij zullen in zijne hand gegeven worden tot eenen tijd en tijden en
een gedeelte eens tijds, dat is, drie en een half jaar lang, de beroemde profetische tijdmaat, die
wij in de Openbaring ontmoeten, die somtijds twee en veertig maanden genoemd wordt, en
soms twaalfhonderd zestig dagen, wat op hetzelfde neerkomt. Maar ten einde van dien tijd zal
het gericht zitten en zijne heerschappij wegnemen, vers 26, wat de uitlegging is van vers 11,
dat namelijk het aller gedood en zijn lichaam verdaan wordt. En, zooals Jozef Mede vers 12
leest, aangaande het overige van het dier, die tien hoornen, in ‘t bijzonder de kleine
grootsprekende hoorn, zooals hij dien noemt, hun heerschappij werd weggenomen. Nu is de
vraag: Wie is deze vijand, wiens opkomst, heerschappij en ondergang hier voorspeld worden?
De uitleggers zijn het er niet over eens. Sommigen meenen, dat het vierde rijk dat der
Seleuciden is, en de kleine hoorn Antiochus, en houden de geschiedenis van de Maccabeeën
voor de vervulling van dit alles, onder anderen Jonias, Piscator, Polanus, Broughton, en vele
anderen: maar anderer meenen, dat het vierde rijk dat der Romeinen is en de kleine hoorn
Julius Caesar, en de keizers, die hem opvolgden, zegt Calvijn, de antichrist, de caesaropapie,
zegt Jozef Mede, de ongerechtige, die evenals deze kleine hoorn, teniet gemaakt zal worden
door de verschijning van Christus’ toekomst. De paus maakt aanspraak op de macht de tijden
en de wet te veranderen, potestus autokratorike-absolute en despotische macht, zooals hij het
noemt. Anderen maken van allen kleinen hoorn het Turksche rijk, onder anderer Luther,
Vatablus, en anderen. Nu kan ik niet bewijzen, dat een van allen ongelijk heeft, en daarom,
sinds profetieën soms vele malen vervuld worden, en wij de Schrift haar volle beteekenis
moeten geven, in dit als in menig ander geschilpunt, ben ik bereid toe te stemmen, dat zij beide
gelijk hebben, en dat deze profetie in de eerste plaats betrekking heeft op het Syrische rijk, en
bestemd was voor de bemoediging van de Joden die onder Antiochus te lijden hadden, opdat
zie mochten zien, dat ook deze treurige tijden voorzegd waren, maar tevens de heerlijke
einduitkomst verwachten, en de eindelijke vernedering van hun trotsche verdrukkers, en, wat
het beste van alles is, dat zij niet lang daarna, de oprichting van het koninkrijk van den Messias
in deze wereld zouden verwachten, zooals vroegere profeten gewoon waren het volk van God
in zijn ellende daarmee te troosten. Maar zij reikt verder, en voorspelt dezelfde en vervolgingen
en woede van de Romeinsche heidenen, en niet minder onder het pauselijk Rome, tegen den
christelijken godsdienst, als van Antiochus tegen de vrome Joden en hun godsdienst. En
Johannes zinspeelt in vele bijzonderheden klaarblijkelijk op deze visioenen van Daniël, in die
visioenen van hem zelf, die in de eerste plaats op Rome wijzen.
3. Een blij vooruitzicht wordt hem gegeven van de almacht van Gods koninkrijk onder de
menschen en zijn eindelijke overwinning van allen tegenstand. En het is zeer opmerkelijk, dat te
midden van het geweld en de woede der vijanden, dit plotseling tusschengevoegd wordt, vers
18, en wederom vers 22, voordat het in den loop van het visioen vertolkt wordt, vers 26, 27.

En dit heeft ook betrekking op a. De voorspoedige dagen van de Joodsche kerk, nadat zij den
storm onder Antiochus had doorstaan, en op de macht, die de Maccabeen over hun vijanden
verkregen. b. Op de oprichting van het rijk van den Messias in de wereld door de prediking van
het Evangelie. Tot een oordeel is Jezus in deze wereld gekomen, om door Zijn Geest te
heerschen, en al Zijne heiligen tot koningen en priesters te maken. Gode en zijnen Vader. c.
Op de tweede komst van Jezus Christus, wanneer de heiligen de wereld zullen oordeelen, met
Hem op Zijnen troon zullen zitten en juichen in de volkomen terneerwerping van het rijk des
duivels. Laat ons zien, wat hier voorspeld wordt. d. De Oude van dagen zal komen, vers 22.
God zal de wereld oordeelen door Zijn Zoon, wien Hij al het oordeel gegeven heeft, en Hij
komt voor de verlossing van Zijn verdrukt volk, Hij komt voor de oprichting van Zijn
koninkrijk in deze wereld. e. het gericht zal zitten, vers 26. God zal het duidelijk maken, dat
Hij op de aarde richt, en beide, in wijsheid en in billijkheid de rechtvaardige twistzaak Zijns
volks twisten zal. Op den grooten dag zal Hij den aardbodem rechtvaardiglijk oordeelen door
eenen Man, dien hij daartoe verordineerd heeft. f. Men zal de heerschappij van den vijand
wegnemen, vers 26. Alle vijanden van Christus zullen tot eene voetbank voor Zijne voeten
gemaakt worden, en zullen tot het einde toe verdaan en teniet gemaakt worden, deze woorden
gebruikt de apostel van den mensch der zonde, 2 Thessalonicenzen 2:8. Hij zal door den geest
van Christus’ mond verdaan, en door de verschijning Zijner toekomst teniet gemaakt worden.
g. Het gericht zal gegeven worden aan de heiligen der hooge plaatsen. Aan de apostelen is de
prediking toevertrouwd van een Evangelie, waardoor de wereld zal geoordeeld worden Alle
heiligen veroordeelen door hun geloof en gehoorzaamheid eene ongeloovige en ongehoorzame
wereld, in Christus hun Hoofd zullen zij de wereld oordeelen, zullen zij de twaalf geslachten
Israëls oordeelen, Mattheus 19:28. Zie, hoeveel reden wij hebben om te eeren die den Heere
vreezen, hoe laag en verachtelijk de heiligen nu in het oog der wereld mogen schijnen, en
hoeveel verachting over hen uitgestort wordt, zij zijn toch de heiliger der hooge plaatsen, zij
zijn nabij God en Hem dierbaar, en Hij erkent hen als de Zijnen, en het gericht is hun gegeven.
h. Waar de meeste nadruk op gelegd wordt, is, dat de heiligen der hooge plaatsen het
koninkrijk zullen ontvangen en het rijk bezitten tot in der eeuwigheid, vers 18. En wederom,
vers 22:De bestemde tijd kwam, dat de heiligen het rijk bezaten. En wederom, vers 27:Het rijk
en de heerschappij en de grootheid der koninkrijken onder den ganschen hemel zal gegeven
worden aan het volk der heiligen der hooge plaatsen. Het zij verre van ons hieruit af te leiden,
dat de heerschappij gefundeerd is op de genade, of dat het iemand het recht geeft, onder
voorwendsel van heiligheid, zich van het koningschap meester te maken. Nee, het rijk van
Christus is niet van deze wereld, maar dit beteekent de geestelijke heerschappij van de heiligen
over hun eigen lusten en gebreken, hun overwinningen op Satan en zijne beproevingen, en de
triomfen van de martelaren over den dood en zijne verschrikkingen. Eveneens is het eene
belofte van de oprichting des koninkrijks van het Evangelie, van het koninkrijk van licht,
heiligheid en liefde, het rijk der genade, welks voorrechten en vertroostingen nu, onder den
hemel de eerstelingen en het onderpand zullen zijn van het koninkrijk der heerlijkheid in den
hemel. Toen het keizerrijk christelijk werd, en vorsten hun macht gebruikten tot verdediging en
bevordering van het Christendom, toen bezaten de heiligen het rijk. De heiligen heerschen
doordat de Geest in hen heerscht, en dit is de overwinning, die de wereld overwint, namelijk
ons geloof, en door de koninkrijken dezer wereld tot het koninkrijk van Christus te maken.
Maar de volledige vervulling hiervan zal zijn de eeuwige gelukzaligheid der heiligen, het
koninkrijk, dat niet bewogen kan worden, dat wij, naar Zijne belofte, verwachten, de kroon der
heerlijkheid, die niet verwelkt-dat is het eeuwige rijk. Zie welk een nadruk hierop gelegd
wordt, vers 18. De heiligen zullen het koninkrijk bezitten tot in der eeuwigheid, ja tot in
eeuwigheid der eeuwigheden, en de reden is, dat Hij, wiens heiligen zij zijn, de Allerhoogste en
Zijn rijk een eeuwig rijk is, vers 27. Het zijne is het, en daarom zal het het hunne ook zijn.

Omdat Ik leef, zalf gij leven, Johannes 14:19. Zijn rijk is het hunne, zij beschouwen Zijne ver"
heffing als de hunne, en verlangen geen grooter eer en voldoening voor zich dan dat alle
heerschappijen hem eeren en gehoorzamen, wat gebeuren zal, vers 27. Zij zullen tot
onderwerping gebracht worden aan Zijn gouden scepter of tot vernietiging onder Zijne ijzeren
roede.
Aan het slot zegt Daniël ons, welken indruk dit visioen op hem maakte, het overstelpte zijn
geest in zulk eene mate, dat zijn glans veranderde en hij er bleek uitzag, maar, hij bewaarde
dat woord in zijn hart. Het hart moet de schatkist en het magazijn der goddelijke dingen zijn,
daar moeten wij Gods woord bewaren, zooals de maagd Maria de woorden van Christus
bewaarde, Lukas 2:51. Daniël bewaarde het woord in zijn hart met de bedoeling, het niet aan
de kerk te onthouden, maar het voor de kerk te bewaren, opdat hij, hetgeen hij van den Heer
ontvangen had, volledig en getrouw aan het volk mocht overgeven. Het betaamt Gods profeten
en dienaren, de dingen van God in hun geest te bewaren, en ze daar wel te overdenken Indien
wij Gods woord gereed willen hebben op onze lippen, als wij het gebruiken moeten, moeten
wij het ten allen tijde in ons hart bewaren.

HOOFDSTUK 8
1 In het derde jaar des koninkrijks van den koning Belsazar, verscheen mij een gezicht, mij
Daniel, na hetgeen mij in het eerste verschenen was.
2 En ik zag een gezicht, (het geschiedde nu, toen ik het zag, dat ik in den burg Susan was,
welke in het landschap Elam is) ik zag dan in een gezicht, dat ik aan den vloed Ulai was.
3 En ik hief mijn ogen op, en ik zag, en ziet, een ram stond voor dien vloed, die had twee
hoornen, en die twee hoornen waren hoog, en de een was hoger dan de andere, en de hoogste
kwam in het laatste op.
4 Ik zag, dat de ram met de hoornen tegen het westen stiet, en tegen het noorden, en tegen het
zuiden, en geen dieren konden voor zijn aangezicht bestaan, en er was niemand, die uit zijn
hand verloste; maar hij deed naar zijn welgevallen, en hij maakte zich groot.
5 Toen ik dit overlegde, ziet, er kwam een geitenbok van het westen over den gansen
aardbodem, en roerde de aarde niet aan; en die bok had een aanzienlijken hoorn tussen zijn
ogen.
6 En hij kwam tot den ram, die de twee hoornen had, dien ik had zien staan voor den vloed; en
hij liep op hem aan in de grimmigheid zijner kracht.
7 En ik zag hem, nakende aan den ram, en hij verbitterde zich tegen hem, en hij stiet den ram,
en hij brak zijn beide hoornen; en in den ram was geen kracht, om voor zijn aangezicht te
bestaan; en hij wierp hem ter aarde, en hij vertrad hem, en er was niemand, die den ram uit zijn
hand verloste.
8 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.
9 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.
10 En hij werd groot tot aan het heir des hemels; en hij wierp er sommigen van dat heir,
namelijk van de sterren, ter aarde neder, en hij vertrad ze.
11 Ja, hij maakte zich groot tot aan den Vorst diens heirs, en van Denzelven werd
weggenomen het gedurig offer, en de woning Zijns heiligdoms werd nedergeworpen.
12 En het heir werd in den afval overgegeven tegen het gedurig offer; en hij wierp de waarheid
ter aarde; en deed het, en het gelukte wel.
13 Daarna hoorde ik een heilige spreken; en de heilige zeide tot den onbenoemde, die daar
sprak: Tot hoelang zal dat gezicht van het gedurig offer en van den verwoestenden afval zijn,
dat zo het heiligdom als het heir ter vertreding zal overgegeven worden?
14 En hij zeide tot mij: Tot twee duizend en driehonderd avonden en morgens; dan zal het
heiligdom gerechtvaardigd worden.
15 En het geschiedde, toen ik dat gezicht zag, ik Daniel, zo zocht ik het verstand deszelven, en
ziet, er stond voor mij als de gedaante eens mans.
16 En ik hoorde tussen Ulai eens mensen stem, die riep en zeide: Gabriel! geef dezen het
gezicht te verstaan.
17 En hij kwam nevens waar ik stond; en als hij kwam, verschrikte ik, en viel op mijn
aangezicht. Toen zeide hij tot mij: Versta, gij mensenkind! want dit gezicht zal zijn tot den tijd
van het einde.
18 Als hij nu met mij sprak, viel ik in een diepen slaap op mijn aangezicht ter aarde; toen
roerde hij mij aan, en hij stelde mij op mijn standplaats.
19 En hij zeide: Zie, ik zal u te kennen geven, wat er geschieden zal ten einde dezer
gramschap; want ter bestemder tijd zal het einde zijn.

20 De ram met de twee hoornen, dien gij gezien hebt, zijn de koningen der Meden en der
Perzen.
21 Die harige bok nu, is de koning van Griekenland; en de grote hoorn, welke tussen zijn ogen
is, is de eerste koning.
22 Dat er nu vier aan zijn plaats stonden, toen hij verbroken was; vier koninkrijken zullen uit
dat volk ontstaan, doch niet met zijn kracht.
23 Doch op het laatste huns koninkrijks, als het de afvalligen op het hoogste gebracht zullen
hebben, zo zal er een koning staan, stijf van aangezicht, en raadselen verstaande;
24 En zijn kracht zal sterk worden, doch niet door zijn kracht; en hij zal het wonderlijk
verderven, en zal geluk hebben, en zal het doen; en hij zal de sterken, mitsgaders het heilige
volk verderven;
25 En door zijn kloekheid zo zal hij de bedriegerij doen gedijen in zijn hand; en hij zal zich in
zijn hart verheffen; en in stille rust zal hij er velen verderven, en zal staan tegen den Vorst der
vorsten, doch hij zal zonder hand verbroken worden.
26 Het gezicht nu van avond en morgen, dat er gezegd is, is de waarheid; en gij, sluit dit
gezicht toe, want er zijn nog vele dagen toe.
27 Toen werd ik, Daniel, zwak, en was enige dagen krank; daarna stond ik op, en deed des
konings werk; en ik was ontzet over dit gezicht; maar niemand merkte het.

De visioenen en profetieën van dit hoofdstuk zien enkel en alleen op de gebeurtenissen, die
spoedig zouden voorvallen in de rijken van Griekenland en Perzië, en schijnen geen verdere
beteekenis te hebben Van het Chaldeeuwsche rijk wordt hier niets gezegd want dat bestond
nog in dien tijd, en daarom is dit hoofdstuk niet in het Chaldeeuwsch geschreven, zooals de zes
vorige hoofdstukken, ten dienste der Chaldeen, maar in het Hebreeuwsch, en de andere
hoofdstukken eveneens tot het einde toe, ten diepste van de Joden, opdat zij mochten weten,
welke moeilijkheden hun te wachten stonden, en wat het einde er van zou zijn, om er hun
voordeel mee te doen. In dit hoofdstuk hebben wij, 1. Het visioen van den ram en den
geitebok, en den kleinen hoorn, die tegen het volk van God zou strijden en het overwinnen, een
zekeren bepaalden tijd, vers 1-14. II. De uitlegging van dit visioen door een engel, die toont,
dat de ram het Perzische rijk beteekent, de geitenbok het Grieksche en de kleine hoorn een
koning van het Grieksche rijk die zich stellen zou tegen de Joden en hun godsdienst welke
Antiochus Epifanes was, vers 15-27. De Joodsche kerk was van het begin af, min of meer,
voortdurend met profeten gezegend geweest, met mannen door God geïnspireerd om Gods wil
aan hen te verklaren uit zijne leidingen en hun een vooruitzicht te geven op wat over hen
komen zou, maar spoedig na Ezra’s tijd hield de inspiratie op, en er was geen profeet meer
totdat de dag van het Evangelie daagde. En daarom zijn de gebeurtenissen van dien tijd hier
voorspeld door Daniel, en opgeteekend, opdat God ook dan niet zonder getuige, noch zij
zonder leidsman zouden zijn.

Daniël 8:1-14
Hier is,
1. De dagteekening van dit visioen, vers 1. Het was in het derde jaar des koninkrijks van
Belsazar, dat zijn laatste jaar bleek te zijn, zooals velen aannemen, zoodat ook dit hoofdstuk in
tijdsorde aan het vijfde voorafgaat. Opdat Daniël niet verrast zou zijn bij de verwoesting van
Babel, die nu op handen was, geeft God hem het gezicht van de verwoesting van andere rijken
hierna die in hun tijd even machtig geweest zijn ais Babel. Konden wij de veranderingen
voorzien, die hierna wezen zullen, als wij heengegaan zijn, dan zouden wij minder verwonderd
en getroffen zijn door de veranderingen in onze dagen, want hetgeen, dat er gedaan is,
hetzelfde zal er gedaan worden, Prediker 1:9. Toen was het, dat mij, Daniel, een gezicht
verscheen. Plechtig betuigt hij hier de waarheid er van aan hem, aan hem zelf was het gezicht
verschenen, hij was er de ooggetuige van. En dit visioen brengt hem een vroeger visioen in de
gedachte, dat hem in het eerst verschenen was, in het eerste jaar van deze regeering, waarvan
hij melding maakt, omdat dit visioen eene verklaring en bevestiging is van dat en veelszins
dezelfde beteekenis heeft. Dat schijnt een visioen geweest te zijn in zijn slaap, een droom, dit
schijnt geweest te zijn, terwijl hij wakker was.
11. De plaats, waar hij dit visioen had, dit was de burg Susan, een der residenties van de
koningen van Perzië, gelegen aan den oever van de Ulai, die om de stad heenliep, het was in de
provincie Elam dat deel van Perzië, dat het dichtst bij Babel lag. Daniël was daar niet in
persoon, want hij was nu te Babel, als gevangene en in dienst van Belsazar, hij mocht niet naar
een zoo verafgelegen land gaan, vooral niet nu het een vijandelijk land was. Maar hij was daar
in het gezicht, zooals Ezechiël, als gevangene te Babel, dikwijls in den Beest naar het land van
Israël werd gebracht. De ziel kan vrij zijn, terwijl het lichaam in gevangenschap verkeert, want
al zijn wij gebonden de Geest des Heeren is niet gebonden. Het visioen had betrekking op dat
land, en daarmee werd zijne verbeelding zoozeer bezig gehouden, alsof hij daar in persoon
aanwezig was.
III. Het visioen zelf en het verloop er van.
1. Hij zag een ram met twee hoornen, vers 3. Dit was het tweede rijk, welks twee hoornen de
koninkrijken Medië en Perzië waren, die hoornen waren hoog, maar die het laatst opkwam,
werd de hoogste en sterker dan de eerste. Zoo zullen de laatsten de eersten zijn en de eersten
de laatsten. Het koninkrijk Perzië, dat het laatst opkwam, met Cyrus, werd uitnemender dan ‘t
Medische rijk.
2. Hij zag hoe de ram met de hoornen stiet tegen alles om hem heen, vers 4, tegen het westen
tegen Babel, Syrië, Griekenland en Klein-Azië, tegen het noorden, tegen de Lydiërs, Armeniërs
en Scythen, en tegen het zeiden, tegen Arabië, Ethiopië en Egypte, want al deze volken viel het
Perzische rijk, vroeger of later, aan ter vergrooting van zijn gebied. En tenslotte werd het zoo
machtig, dat geen dieren voor zijn aangezicht konden bestaan. Deze ram, hoewel behoorende
tot een diersoort, die vaak eene prooi wordt, werd geducht, zelfs voor de roofdieren, zoodat
zij niet voor hem konden bestaan, noch hem ontsnappen, er was niemand, die uit zijne hand
verloste, maar allen moesten voor hem bukken: de koningen van Perzië deden naar hun
welgevallen, hadden voorspoed op al hunne wegen rondom, voerden eene onbeperkte
heerschappij, en maakten zich groot. Hij dacht zelf, dat hij groot was, omdat hij deed naar zijn
welgevallen, maar wat iemand waarlijk groot maakt, is goed te doen.

3. Hij zag dezen ram overwonnen door een geitenbok. Hij was bezig te overleggen hoe zulk
een zwak dier als een ram zoo machtig worden kon en er over te denken, wat het einde wezen
zou, en zie daar kwam een geitenbok, vers 5. Dat was Aiexander de Groote, zoon van Filippus
van Macedonië. Hij kwam van het westen, van Griekenland, dat ten westen van Perzië lag. Hij
maakte een langen weg met zijn leger: hij kwam over den ganschen aardbodem, inderdaad
veroverde hij de wereld, en zat toen neer om te weenen, omdat hij niet nog eene wereld
veroveren kan. Unus Pellaeo iuveni non sufficit orbis- Eene wereld was niet voldoende voor
den jongeling van Pella. Deze geitenbok, een dier dat beroemd is om zijn lichten gang,
Spreuken 30:31, kwam met ongeloofelijke snelheid vooruit, zoodat hij de aarde niet
aanroerde, zoo gemakkelijk bewoog hij zich, hij scheen eer boven den grond te zweven, dan
op den grond te gaan, of niemand roerde hem op de aarde aan, hij ontmoette weinig of geen
tegenstand. Deze geitenbok had een aanzienlijken hoorn tusschen zijne oogen, als een
eenhoorn. Hij had kracht en kende zijne kracht, hij zag, dat hij tegen al zijne naburen
opgewassen was. Alexander zette zijne veroveringen met zooveel snelheid en woede voort, dat
geen der koninkrijken, die hij aanviel, den moed had tegenstand te bieden of den vooruitgang
zijner zegevierende wapenen te stuiten. In zes jaren tijds maakte hij zich meester van het
grootste deel der toen bekende wereld. Wel mocht hij een aanzienlijke hoorn genoemd
worden, want zijn naam leeft voort in de geschiedenis als de naam van een der beroemdste
aanvoerders in den oorlog, die de wereld ooit gekend heeft. Alexanders daden en
overwinningen zijn nog steeds de bewondering der vernuftiger. Deze geitenbok kwam tot den
ram, die de twee hoornen had, vers 6. Alexander tastte met zijn overwinnend leger het
koninkrijk Perzië aan, een leger, dat uit niet meer dan dertigduizend man te voet en vijfduizend
man te paard bestond. Hij liep op hem aan, om hem te verrassen, eer hij bericht kon krijgen
van zijne bewegingen, in de grimmigheid zijner kracht. Hij naakte aan den ram. Alexander
ontmoette met zijn leger Darius Codomanus, die toen koning van Perzië was, en hij verbitterde
zich tegen hem, vers 7. Met de grootst mogelijke hevigheid tastte Alexander Darius aan, die
hoewel hij een groot leger in het veld bracht, toch door zijne onbekwaamheid niet tegen hem
opgewassen was, zoodat Alexander hem bij iedere ontmoeting overwon, hij stiet hem, wierp
hem ter aarde, en vertrad hem, welke drie uitdrukkingen, naar sommigen meenen, zinspelen op
de drie beroemde overwinningen, die Alexander op Darius behaalde, aan den Granicus, bij
Issus en bij Arbela, waar hij tenslotte geheel verslagen werd, daar hij in dezen laatsten slag zeshonderd-duizend man aan dooden verloor, zoodat Alexander heer en meester werd van het
Perzische rijk, zijn beide hoornen brak namelijk de koninkrijken Medië en Perzië. De ram, die
alles om zich heen verstoord had wordt nu zelf verstoord, Darius heeft geen kracht om voor
Alexander te bestaan, ook heeft hij geen vrienden of bondgenooten, die hem uit zijne macht
verlossen. De koninkrijken, die, toen zij machtig waren, hun macht misbruikten en, omdat
niemand ze weerstaan kon, zich onthielden van het doen van onrecht, kunnen verwachten, dat
hun macht ten laatste van hen genomen zal worden, en, dat hun vergolden zal worden naar
hunne werken, Jesaja 33:1.
4. Hij zag, dat de geitenbok zeer aanzienlijk werd, maar de groote hoorn, die dat alles gedaan
had, brak, vers 8. Alexander was ongeveer twintig jaar oud, toen hij zijne oorlogen begon.
Toen hij ongeveer zes en twintig jaar was, overwon hij Darius, en werd meester van het heele
Perzische rijk: en, toen hij omstreeks twee of drie en dertig jaar was, toen hij sterk geworden
was, in zijne volle kracht, brak hij. Hij werd niet gedood in den oorlog, op het bed van eer,
maar stierf aan de gevolgen van dronkenschap, of, zooals sommigen vermoeden, door vergif,
en liet geen zoon achter om te genieten, waar hij zonder verpoozing voor gewerkt had, maar
liet een blijvend gedenkteeken achter van de ijdelheid van wereldsche pracht en praal, en hun
ongenoegzaamheid om iemand gelukkig te maken.

5. Hij zag dit koninkrijk in vier deelen verdeeld, en in plaats van den eenen grooten hoorn
kwamen vier aanzienlijke op, Alexanders vier veldheeren, aan wie hij zijne veroveringen naliet,
en hij had zooveel, dat, als het in vieren verdeeld werd, ieder van hen nog genoeg had. Deze
vier aanzienlijke hoornen waren tegen de vier winden des hemels, en dezelfde als de
vierhoofden van den luipaard, Hoofdstuk 7:6, de koninkrijken Syrië, Egypte, Azië en
Griekenland-Syrië tegen het oosten, Griekenland tegen het westen, Klein-Azië tegen het
noorden, Egypte tegen het zuiden. Die rijkdommen ophoopen, weten niet, wie ze vergaderen
zal, noch van wien al die dingen zijn zullen, die zij verkregen hebben.
6. Hij zag een kleinen hoorn, die een groot vervolger werd van de kerk en het volk van God,
en dit was het belangrijkste van het heele visioen en datgene, waarvoor het hem getoond werd,
evenals later, Hoofdstuk 11:30, enz. Allen zijn het er over eens, dat dit Antiochus Epifanes
was, zoo noemde hij zichzelf-de Doorluchtige maar anderen noemden hem Antiochus
Epimanes- Antiochus de Razende. Hij wordt hier, evenals tevoren, Hoofdstuk 7:8, een kleine
hoorn genoemd, omdat hij van verachtelijken oorsprong was, er stonden anderen tusschen hem
en het koningschap, en hij had een laag, slaafsch karakter, hij had in ‘t geheel geen vorstelijke
eigenschappen en was een tijd lang een gijzelaar en gevangene geweest te Rome, vanwaar hij
ontsnapte, en hoewel hij de jongste broeder was, en de oudste nog leefde, maakte hij zich
meester van de regeering. Hij werd buitengewoon groot tegen het zuiden, want hij greep
Egypte aan, en tegen het oosten, want hij viel Perzië en Armenië aan. Maar waar hier
bijzondere aandacht aan geschonken wordt, is het kwaad, dat hij het volk der Joden deed. Zij
worden niet uitdrukkelijk genoemd, want profetieën moeten niet al te duidelijk zijn, maar zij
worden hier zoo beschreven, dat het gemakkelijk zou zijn voor hen, die de taal der Schrift
verstonden, te weten, wie er bedoeld waren, en de |oden, wien dit tevoren bekend was, konden
er door opgewekt worden om zichzelf en hun kinderen vooraf voor te bereiden voor deze
tijden van lijden en beproeving. a. Hij trok op tegen het sierlijke land, het land van Israël, zoo
genoemd, omdat het het sieraad van alle landen was, door zijne vruchtbaarheid en alle dingen,
die het leven tot een genot maken, maar in ‘t bijzonder om de teekenen van Gods
tegenwoordigheid daarin, en omdat het gezegend was met goddelijke openbaringen en
instellingen, Schoon van gelegenheid, eene vreugde der gansche aarde was de berg Zion,
Psalm 48:3. De sierlijkheid van dat land was, dat daar de Messias geboren zou worden, die
beide, de vertroosting en de heerlijkheid van Zijn volk Israël zou zijn. Wij hebben reden om
eene sierlijke plaats te vinden, eene, die heilig is, waar God woont, en waar wij gelegenheid
hebben, gemeenschap met Hem te oefenen. Zeker, het is goed daar te zijn. b. Hij streed tegen
het heir des hemels, dat wil zeggen, het volk van God, de kerk, die het koninkrijk der hemelen
is, de strijdende kerk hier op aarde. De heiligen, die uit God geboren zijn, en wier vaderland de
hemel is, en die den wil van God doen door Zijne genade, eenigermate zooals de engelen des
hemels dien doen, kunnen zeer wel het heir des hemels genoemd worden. Of de priesters en
levieten, die den dienst des tabernakels waarnamen, en daar den goeden strijd streden, waren
dit heir des hemels. Deze Antiochus stelde zich tegen en werd groot tot aan het heir des
hemels, het bestrijdende en ertegen zondigende. c. Hij wierp sommigen van het heir ter aarde
neder, dat wil zeggen van de sterren, want zij werden het heir des hemels genoemd, en vertrad
ze. Sommigen van hen, die uitblonken, beide in kerk en staat, die brandende en schijnende
lampen waren voor hun geslacht, dwong hij zich te voegen naar zijne afgoderij, of bracht ze ter
dood, hij kreeg hen in handen en dan vertrad hij ze en juichte over hen, zooals de goede oude
Eleazar, en de zeven broederen, die hij onder wreede folteringen ter dood bracht, omdat zij
geen zwijnenvleesch wilden eten, 2 Macc. 6:7. Hij beroemde zich er op, dat hij daarmee den
hemel zelf hoonde, en verhoogde zijn troon boven de sterren Gods. Jesaja 14:13. d. Hij
maakte zich groot tot aan den Vorst van dat heir. Hij stelde zich tegen den Hoogepriester,

Eneas, dien hij van zijne waardigheid beroofde, of liever tegen God zelf, die van ouds Israëls
koning was, die regeert in eeuwigheid, Zions Koning, die aan het hoofd Zijner heirscharen
Zijne oorlogen voert. Tegen Hem maakte Antiochus zich groot, evenals Farao, toen hij zeide:
Wie is de Heere? Die het volk van God vervolgen, vervolgen God zelf. e. Hij nam het gedurig
offer weg. Het morgen- en het avondlam, dat God geboden had iederen dag op zijn altaar, tot
zijn eer, te offeren, dat verbood Antiochus te offeren, en hij belette het. Zonder twijfel nam hij
ook al de andere offers weg, maar alleen het gedurig offer wordt vermeld, omdat dat het
grootste verlies was, want daarin behielden zij hun vaste gemeenschap met God, waaraan zij de
voorkeur gaven boven hetgeen alleen toevallig was. Gods volk houdt zijne dagelijksche offers,
zijne vrome godsdienstoefening ‘s avonds en ‘s morgens voor het meest noodzakelijke deel van
zijne dagelijksche bezigheden en voor de grootste van zijne dagelijksche vertroostingen, en zou
er voor alles ter wereld geen afstand van willen doen. f. De woning Zijns heiligdoms werd
nedergeworpen. Hij verbrandde en verwoestte den tempel niet, maar wierp hem neder, toen hij
hem ontheiligde, en tot een tempel voor Jupiter Olympius maakte, en diens beeld er in plaatste.
Ook wierp hij de waarheid ter aarde, hij vertrad het boek der wet, het woord der waarheid,
verscheurde en verbrandde het en deed wat hij kon om het geheel te vernietigen, opdat het
voor altijd verloren en vergeten mocht zijn. Dat waren de plannen van dien goddeloozen vorst.
Daar deed hij zijn best voor. En, is het te gelooven? daarin slaagde hij. Ten minste, hij bracht
het zeer ver, scheen zijn doel bereikt te hebben, en naderde dicht tot de uitroeiing van dien
heiligen godsdienst, allen Gods rechterhand had geplant. Maar opdat hij noch iemand zou
juichen, alsof hij God zelf hierin te machtigen te sterk was geweest, wordt de zaak hier
uiteengezet en in het ware licht gesteld. a. Hij kon het niet gedaan hebben, als God het niet
toegelaten had, hij zou geen macht tegen Israël gehad hebben, als het hem niet van boven
gegeven was. God gaf die macht in zijne hand, en gaf het heir in den afval over. Gods
voorzienigheid gaf dat zwaard in zijne hand, waardoor hij in staat was alles voor zich neer te
werpen. Wij behooren Gods hand te zien en te erkennen in alle ondernemingen en successen
van de vijanden van de kerk tegen de kerk. Zij zijn slechts de roede in Gods hand. b. God zou
het niet toegestaan hebben, als Zijn volk hem niet getergd had om dat te doen. Het is om den
afval, den afval van Israël, en om hen daarvoor te straffen, dat Antiochus gebruikt wordt om
hen in deze ellende te brengen. Als het sierlijke land en al zijne sierlijke dingen verwoest zijn,
moet het erkend worden, dat de oorzaak van deze verwoesting de zonde is. Wie heeft Jakob
tot eene plundering overgegeven? Is het niet de Heere tegen Wien wij gezondigd hebben?
Jesaja 42:2i. De groote afval van de Joden na de gevangenschap, toen zij van de afgoderij
genezen waren, bestond uit verachting en ontheiliging van de heilige dingen, minachting van
den dienst van God, daar zij het kreupele en kranke aanbrachten om te offeren, alsof des
Heeren tafel verachtelijk was, dat vinden wij in Maleachi 1:7, 8 enz. en dat de priesters
daaraan schuldig waren, Maleachi 2:1, 8, en daarom zond God Antiochus om het gedurig offer
weg te nemen, en de woning Zijns heiligdoms neder te werpen. Het is rechtvaardig van God,
van de voorrechten van Zijn huis te berooven, die ze verachten en ontheiligen en de waarde
Zijner wetten te leeren kennen door het gemis er van, aan hen die ze niet waardeeren kunnen,
als zij er het genot van hebben. Hij hoorde den tijd van deze rampen afmeten en vaststellen, ziet
den tijd, dat zij komen zouden die wordt hier niet bepaald, omdat God wil, dat Zijn volk altijd
bereid is, maar tot hoelang het zijn zou, opdat, als er geen profeet meer was om hun te zeggen
hoe lang, Psalm 74:9 (welke voor dezen donkeren en treurigen tijd berekend schijnt), zij deze
profetie zouden hebben om hun vooruitzicht te geven op verlossing te rechter tijd. Nu hebben
wij hier,
A. De vraag, die daarover gedaan werd, vers 13. a. Door wien de vraag werd gedaan: Ik
hoorde eenen heilige spreken, en een andere gaf antwoord daarop. "0, dat wij wisten, hoe lang

die jammer duren zal. De engelen worden hier heiligen genoemd, want zij zijn heilig,
Hoofdstuk 4:13, duizenden heiligen, Judas: 14. De engelen stellen belang in de zaken der
kerk, en vragen er naar, zooals hier naar haar tijdelijke verlossing, veel meer verlangen zij in te
zien in de groote verlossing, 1 Petrus 1:12. De eene heilige sprak er van en de andere vroeg er
naar. Zoo ook werd Johannes, die aanzat in den schoot van Jezus, door Petrus gewenkt om
Christus eene vraag te doen, Johannes 13:23, 24. b. Aan wien de vraag gedaan werd. Hij zeide
tot Palmoni die sprak. Sommigen maken van dezen heilige een hoogeren engel, die meer wist
dan de andere, aan wien zij derhalve vragen deden. Anderen houden hem voor het eeuwige
Woord, den Zoon van God. Hij is de ongenoemde. Palmoni schijnt samengesteld uit Peloni
Almoni, wat gebruikt wordt voor: Gij, zulk een, Ruth 4:1, en voor: Zulk een: 2 Koningen 6:8.
Christus was nog opgenoemd. Waarom vraagt gij dus naar mijnen naam? Die is toch
verborgen? Richteren 13:18. Dien naam lezen sommigen hier. Als wij den wil van God willen
weten, moeten wij ons wenden tot Jezus Christus, die in den schoot des Vaders lag, en in Wien
alle schatten der wijsheid en der kennis verborgen zien, niet van ons, maar voor ons
verborgen. c. De vraag zelf die gedaan werd: Tot hoe lang zal dat gezicht van het gedurig
offer zijn? Hoe lang zal het verbod van kracht zijn? Hoe lang zal het sierlijke land door dat
strenge verbod ontsierd zijn? Hoe lang zal de verwoestende afval het beeld van Jupiter, die
groote af val, die al onze heilige dingen woest maakt, hoe lang zal dat in den tempel staan?
Hoe lang zal het heilige en het heir, de heilige plaats en de heilige personen, die er dienen,
door den verdrukker vertreden worden? De engelen stellen belang in den bloei van de kerk op
aarde en zijn ve langend het eind van hare verwoesting te zien. De vraag werd gedaan tot
voldoening van Daniel want zij twijfelden niet, of hij was verlangend te weten, hoe lang deze
rampen duren zouden? De vraag veronderstelt, dat het niet altijd duren zou. De schepter der
goddeloosheid zat niet rusten op het lot der rechtvaardigen, al mogen zij er een tijd onder
gebukt gaan. Christus troostte Zich in Zijn lijden hiermee: Die dingen, die van Mij geschreven
zijn, hebben een einde, Lukas 22:37, en dat kan de kerk ook doen. Maar het is gewenscht te
weten, hoe lang zij duren zullen, opdat wij daarnaar onze maatregelen nemen kunnen.
B. Het antwoord op deze vraag gegeven, vers 14. Christus geeft onderricht aan de heilige
engelen, want zij zijn onze mededienstknechten, maar hier werd het antwoord aan Daniel
gegeven, omdat de vraag om zijnentwil gedaan was: Hij zeide tot mij. God geeft somtijds
groote gunsten aan Zijn volk, in antwoord op de verzoeken en smeekbeden van hunne vrienden
voor hen. Nu, a. Verzekert Christus hem, dat de ellende een einde nemen zal, zij zal duren drie
en twintig honderd dagen, langer niet, zooveel avonden en morgens, dat is het woord, zooveel
nuchthemerai, zooveel natuurlijke dagen evenals in het begin van Genesis, berekend naar
avonden en morgens, omdat het het morgen- en avondoffer was, welks verlies zij het meest
betreurden, en zij vonden, dat de tijd zeer langzaam voorbijging, terwijl zij er van beroofd
waren. Sommigen meenen, dat in dit getal avond en morgen voor twee gerekend worden, en
dan zijn drie en twintig honderd avonden en morgen elf honderd en vijftig dagen, en ongeveer
zooveel dagen was het gedurig offer weggenomen, en dit komt dichter bij de berekening van
een tijd, tijden en een gedeelte eens tijde. Maar het is minder gezocht om er zooveel
natuurlijke dagen onder te verstaan, drie en twintig honderd dagen is zes Jaar en drie maanden
en ongeveer achttien dagen, en precies zoo lang rekent men van den afval van het volk,
voorgegaan door Menelaus, den hoogepriester in het honderd tweeen veertigste jaar van het
Seleuciden, in de zesde maand van dat jaar, op den zesden der maand (volgens Josefus), tot
aan de reiniging van het heiligdom, en het herstel van den godsdienst onder hen, in het honderd
acht en veertigste jaar, in de negende maand, I Macc. 4:52. God telt den tijd der beproeving
van Zijn volk bij dagen, want al hun beproevingen zijn smartelijk voor Hem Openbaring 2:10,
Gij zult eene verdrukking hebben van tien dagen. b. Hij verzekert hun, dat zij daarna betere

dagen zullen hebben: Dan zal het heiligdom gerechtvaardigd worden. De reiniging van het
heiligdom is een gelukkig teeken voor het welzijn van ieder volk, als zij beginnen zich te
verbeteren, zullen zij spoedig verlichting krijgen. Hoewel de rechtvaardige God, tot straf van
Zijn volk, toelaten kan, dat Zijn heiligdom een tijd lang ontheiligd wordt, toch zal de ijverige
God, tot Zijn eigene eer, zorgen, dat het te rechter tijd gereinigd wordt. Christus stierf om
Zijne kerk te reinigen, en Hij zal ze zoo reinigen, dat Hij ze ten laatste smetteloos aan Zich
voorstellen kan.

Daniël 8:15-27
Hier hebben wij,
1. Daniëls ernstig verlangen om dit visioen uitgelegd te zien, vers 15:Ik zocht het te verstaan.
Zij, die de dingen van God recht verstaan, moeten wel verlangen er meer en meer van te weten,
en dieper in het mysterie te worden ingeleid, en die de bedoeling willen weten van wat zij
gezien of gehoord hebben van God moeten er naar zoeken, en ijverig zoeker. Zoek en gij zult
vinden. Daniël overwoog de zaak, vergeleek ze met vroegere openbaringen, om te beproeven
of hij ze verstaan kon, maar in ‘t bijzonder in het gebed zocht hij er naar, evenals hij vroeger
gedaan had, Hoofdstuk 2:18, en hij zocht niet tevergeefs.
11. Het bevel aan den engel Gabriël om hem nopens dit visioen in te lichten. Als de gedaante
eens mans, naar de meening van sommigen Christus zelf, want wie anders dan Hij kan engelen
bevelen, beveelt Gabriel Daniel het gezicht te verstaan te geven. Somtijds behaagt het God van
den dienst van engelen gebruik te maken, niet alleen om Zijn kinderen te beschermen, maar om
ze te onderrichten, om de vriendelijke bedoelingen, niet alleen van Zijne voorzienigheid, maar
ook van Zijne genade te dienen.
III. De ontsteltenis van Daniël bij de nadering van zijn uitlegger, vers 17:Als hij kwam,
verschrikte ik. Hoewel Daniel een man was van verstand en moed, en niet onbekend met de
gezichten van den Almachtige, toch schrikte hij bij de nadering van een buitengewoon gezant
van den hemel. Hij viel op zijn aangezicht, niet om den engel te aanbidden, maar omdat hij den
verblindenden glans van zijne heerlijkheid niet langer verdragen kon. Ja, toen hij uitgestrekt op
den grond lag, viel hij in een diepen slaap, vers 18, niet uit gebrek aan belangstelling voor het
visioen, of onverschilligheid, maar als gevolg van de zwakheid en verbijstering van zijn geest.
door den overvloed der openbaringen. De discipelen in den hof sliepen van smart, en, evenals
daar, zoo ook hier, was de geest wel gewillig, maar het vleesch zwak. Daniël wilde wel wakker
blijven, maar kon niet.
IV. De openbaring aan Daniël door den engel, met eene krachtige bemoediging om eene
bevredigende uitlegging te verwachten van de bedoeling van dit visioen. Hij roerde hem aan
stelde hem op zijne standplaats, vers 18. Toen Johannes, in een gelijk geval, evenzeer ontsteld
was legde Christus eveneens Zijne rechterhand op hem Openbaring 1:17. Het was eene zachte
aanraking, waarmee de engel Daniël hier beroerde, om hem te toonen, dat hij niet kwam om
hem te slaan, en niet om naar de grootheid zijner macht met hem te twisten, maar om hem te
helpen, hem te sterken, Job 23:6, wat God door eene enkele aanraking doen kan. Als wij
slapen en op deze aarde rondkruipen, zijn wij volkomen ongeschikt om van God te hooren, en
gemeenschap met Hem te hebben. Maar, als God ons wil onderrichten, doet Hij ons uit den
slaap ontwaken, door Zijne genade, voert ons op van de dingen, die beneden zijn, en stelt ons
op onze standplaats.
Hij beloofde hem de uitlegging. "Versta, gij menschenkind, vers 17. Gij zult verstaan, als gij er
u slechts op toelegt". Hij noemt hem menschenkind, ten teeken dat hij zijne zwakheid in
aanmerking nemen en hem met teederheid behandelen zal, en zich schikken naar zijne
menschelijke vermogens. Of hij predikt hem aldus nederigheid, al is het hem toegestaan met
engelen te verkeeren, hij moet er toch niet opgeblazen door worden, maar zich herinneren, dat
hij een menschenkind is. Of misschien is het een eeretitel, de Messias was pas de Zoon des
menschen genoemd, Hoofdstuk 7:13, en Daniël is aan Hem verwant en een voorlooper van

Hem en een zeer gewenschte. Hij verzekert hem, dat hem te kennen gegeven zal worden wat er
geschieden zal ten einde dezer gramschap, vers 19. Het moet opgeteekend worden tot
vertroosting van hen, die dezen rampspoedigen tijd beleven zullen, dat er een eind aan komt,
De gramschap zal worden volbracht, Jesaja 10:25, De gramschap gaat over, Jesaja 26:20. Na
zekeren tijd keert zij misschien terug, maar het einde zal heerlijk zijn, het goede zal er op
volgen, ja er uit voortkomen." Hij zegt hem, vers 17:"Dit gezicht zal zijn tot den tijd van het
einde, als ten laatste het eind van de gramschap komt, als het werk van deze leiding voltooid is,
dan zal het gezicht duidelijk en begrijpelijk zijn door den afloop, zooals de afloop duidelijk en
begrijpelijk zal zijn door het gezicht." Of, "Tot den tijd van het einde der Joodsche kerk, in het
laatste der dagen, zal dit gezicht vervuld worden, driehonderd of vierhonderd jaar nadezen,
versta het dus om het opschrift te stellen voor de komende geslachten". Maar als hij meer
precies vraagt: "Wanneer zal de tijd van het einde zal zijn? En hoelang zal het duren, voordat
het komt?" laat dan dit antwoord voldoende zijn, vers 19:Ter bestemder tijd zal het einde zijn,
het is vastgesteld in den goddelijken raad, die niet verandert en waar niemand indringen mag.
V. De uitlegging, die hij hem van het visioen gaf.
1. Van de twee rijken van Griekenland en Perzië, vers 20-22. De ram beteekende de reeks van
koningen van Medië en Perzië, de harige bok beteekende de koningen van Griekenland, de
groote hoorn was Alexander, de vier hoornen, die in zijne plaats opkwamen, waren de vier
koninkrijken, waarin zijne veroveringen uiteenvielen, waarover vroeger, vers 8. Er staat, dat zij
ontstaan zijn uit dat volk, doch niet met zijne kracht: niemand van hen deed ooit zulke groote
daden als Alexander. Josephus verhaalt, dat toen Alexander Tyrus veroverd had, en Palestina
ten onder gebracht, en op marsch was naar Jeruzalem, Judas, die toen hoogepriester was
(Nehemia noemt er een van zijn naam, Hoofdstuk 12:1, zijne woede vreezende, zijne toevlucht
nam in het gebed tot God en in offeranden voor aller veiligheid, en dat hij door Hem -in een
droom vermaand werd om bij Alexanders nadering de poorten van de stad te openen en met de
andere priesters, in ambtskleeding uit te gaan hem tegemoet, met al het volk, in ‘t wit gekleed.
Toen Alexander dien stoet in de verte zag, ging hij alleen den hoogepriester tegemoet, en zich
neerwerpende voor dien God, Wiens naam op de gouden plaat van zijn hoofddeksel
gegraveerd was, groette hij hem het eerst, en, toen hem dooreen zijner veldheeren gevraagd
werd, waarom hij dat deed, zeide hij, dat, toen hij nog in Macedonië was en de verovering van
Azië bepeinsde, hem daar een man verscheen, gelijk aan deze, en eveneens gekleed, die hem
naar Azië noodigde, en hem verzekerde, dat de verovering hem gelukken zou. De priesters
brachten hem naar den tempel, waar hij offerde aan den God van Israël op de wijze, die zij hem
zeiden, en daar toonden zij hem dit boek van den profeet Daniel, en dat daar voorspeld was,
dat een Griek komen en de Perzen verslaan zou wat hem zeer aanmoedigde tot de
onderneming tegen Darius, waarover hij nu dacht. Hierop nam hij de Joden en hun godsdienst
onder zijne bescherming, beloofde vriendelijk te zullen zijn voor die van hun godsdienst te
Babel en in Medië, waarheen hij nu op marsch ging, en ter eere van hem noemden alle
priesters, wien dat jaar een zoon geboren werd, dien zoon Alexander, Josephus 11.
2. Van Antiochus, en zijne onderdrukking, van de Joden. Dit zou zijn, staat er, op het laatste
des koninkrijks van de Grieken, als het de afvalligen op het hoogst gebracht hebben, vers 23,
dat wil zeggen als de ontaarde Joden de maat van hun ongerechtigheid vol gemaakt hebben, en
rijp zijn voor deze verwoesting, zoodat God hen niet langer in eere verdragen kan, dan zal deze
koning opstaan, om flagellum Dei-de roede in Gods hand te zijn tot tuchtiging van de Joden.
Hier dient opgemerkt:

A. Zijn karakter: Hij zal een koning zijn, stijf van aangezicht, trotsch en hard, die God niet
vreest en geen mensch ontziet, raadselen verstaande, of liever duistere dingen, namelijk de
verborgenheden der goddeloosheid, hij was een meester in alle kunsten van veinzerij en bedrog
en kende de diepten van Satan zoo goed als iemand anders. Hij was wis om kwaad te doen.
B. Zijn succes. Hij zal schrik en angst verspreiden onder de omliggende volken: zijne kracht zal
sterk zijn, en alles voor zich neerwerpen, maar niet door zijne kracht, vers 24 maar ten deele
door den bijstand zijner bondgenooten, Eumenes en Attalus, ten deele door de laagheid en het
verraad van vele Joden, zelfs van de priesters, die zijne belangen dienden, en vooral door de
goddelijke toelating. Hij was niet door zijn eigen macht, maar door de macht, hem van boven
gegeven, dat hij het wonderlijk verdierf, en dacht, dat hij zich groot maakte door een groot
verderver te zijn. Hij verderft inderdaad wonderlijk, want hij verderft. a. De sterken, en zij zijn
met hun macht niet tegen hem opgewassen. De vorsten van Egypte zijn met al hun
strijdkrachten niet tegen hem bestand, maar hij trekt tegen hen op en is voorspoedig. De
machtigen der aarde ontmoeten ten langen leste gewoonlijk de zoodanigen, die hun te sterk
zijn, die machtiger zijn dan zij. Daarom beroeme de sterke zich niet op zijne kracht, hoe groot
ook, tenzij hij er zeker van kan zijn, dat niemand sterker is dan hij. b. Hij verderft het heilige
volk, of het volk der heiliger, en hun heilig karakter schrikt hem daar niet van af, evenmin
verdedigt het hem tegen den verderven Alle ding wedervaart allen, en het einde van den
machtige en den heilige is gelijk. e. De wijze, waarop het hem gelukken zal, niet door waren
moed, wijsheid of rechtvaardigheid, maar door zijne kloekheid en bedriegerij, vers 25 door list
en bedrog en slangenlistigheid: Hij zal de bedriegerij doen gedijen met zooveel sluwheid zal hij
zijne plannen uitvoeren, dat hij zijn doel bereiken zal door vleierij. In stille rust zal hij er velen
verderven, zooals anderen in den oorlog doen, onder voorwendsel van verdragen, verbonden
en bondgenootschappen met hen, zal hij inbreuk maken op hun rechten en hen met listige
streken tot onderwerping aan hen brengen. Aldus gaat somtijds aan een waarlijk laaghartig
volk door een verraderlijker vrede verloren, wat een waarlijk dapper volk in een rechtvaardigen
oorlog gewonnen had, en heeft de list voorspoed. d. Het kwaad, dat hij aan den godsdienst zal
doen: Hij zal zich in zijn hart verheffen, en meenen, dat hij recht heeft om iedereen de wet
voor te schrijven en te geven, zoodat hij zal staan tegen den Vorst der Vorsten, dat wil zeggen
tegen God zelf. Hij zal Zijn tempel en altaar ontheiligen’ Zijn eeredienst verbieden, en Zijne
vereerders vervolgen. Zie tot welk een toppunt van onbeschaamdheid de goddeloosheid van
sommige menschen hen brengt, zij hoonen openlijk God zelf, hoewel Hij de Koning der
koningen is. e. Het verderf, dat ten laatste over hem komen zal: Hij zal zonder hand verbroken
worden, dat wil zeggen, zonder hand van menschen. Hij zal niet in den oorlog gedood worden,
noch vermoord, het gewone lot van tirannen, maar hij zal in de hand des levenden Gods vallen
en onmiddellijk omkomen door het zwaard Zijner wraak. Toen hij hoorde, dat de Joden het
beeld van Jupiter Olympius uit den tempel hadden geworpen, waar hij het geplaatst had, was
hij zoo vertoornd tegen de Joden, dat hij zwoer Jeruzalem tot eene algemeene begraafplaats te
zullen maken, en besloot onmiddellijk daarheen op marsch te gaan, maar nauwelijks had hij die
trotsche woorden gesproken, of hij werd door eene ongeneeslijke kwaal in zijne ingewanden
aangetast, zijn lichaam werd zoo snel door de wormen verteerd, dat heele stukken vleesch
somtijds loslieten, zijne pijnen waren vreeselijk en de stank van zijn lichaam zoo erg, dat
niemand het bij hem uithouden kon. Deze ellende duurde zeer lang. In ‘t begin herhaalde hij
zijne bedreigingen tegen de Joden, maar tenslotte, wanhopende aan zijn herstel, riep hij zijne
vrienden bijeen, en erkende, dat al die jammer hem overkomen was om het onrecht, dat hij den
Joden aangedaan had en omdat hij den tempel te Jeruzalem ontheiligd had. Toen schreef hij
hoffelijke brieven aan de Joden, en zwoer, dat als hij herstelde, hij hun de vrije uitoefening van
hun godsdienst toe zou staan. Maar, toen zijne ziekte de overhand kreeg, en hij niet langer zijn

eigen stank verdragen kon, zeide hij: Het is betamelijk zich aan God te onderwerpen, en, dat
de mensch die sterfelijk is, zich niet aanmatigt Gode gelijk te zijn, en zoo stierf hij ellendig in
een vreemd land, op de bergen van Pacata bij Babel, omstreeks honderd en zestig jaar voor de
geboorte van Christus, aldus Ushers Annalen, A. M. 3840.
3. Wat betreft den tijd, bepaald voor den duur van de wegneming van het gedurig offer die
wordt niet uitgelegd, maar alleen bevestigd, vers 26. Het gezicht van den avond en den morgen
is de waarheid, in den eigenlijken zin van het woord en heeft geen uitlegging noodig. Hoe
onwaarschijnlijk het ook moge zijn, dat (lod zal toelaten, dat Zijn eigen heiligdom aldus
ontheiligd wordt, toch is het waar, het is maar al te waar, zoo zal het zijn.
Vl. Hier is het besluit van dit gezicht,
1. De last, aan Daniël gegeven, om het voor het oogenblik niet bekend te maken: Sluit dit
gezicht toe, laat het niet bekend worden onder de Chaldeen, opdat niet de Perzen, die nu
binnenkort het rijk in bezit zouden nemen, daardoor haat zouden opvatten tegen de Joden,
omdat de val van hun rijk er eveneens in voorspeld werd, wat heel ongelukkig zou zijn, nu van
den koning van Perzië het besluit verwacht werd van hun verlossing. Sluit het toe, want er zijn
nog vele dagen toe. Ongeveer drie honderd jaar zijn verloopen van den tijd van dit visioen tot
den tijd der vervulling er van, daarom moest hij het voor ‘t oogenblik toesluiten, zelfs voor het
volk der Joden, opdat zij er niet door ontsteld en beroerd worden, maar het moet wel bewaard
worden voor de komende geslachten, die zouden leven in den tijd der vervulling, want voor
hen zou het zeer begrijpelijk en zeer nuttig zijn. Wat wij weten van de dingen van God moeten
wij zorgvuldig bewaren, opdat het later, als er gelegenheid voor is, getrouwelijk uitgelegd mag
worden, en waar wij nu geen nut van hebben, daar kunnen wij toch op een anderen tijd van
profiteeren. Goddelijke waarheden behooren bij onze schatten weggesloten te worden, opdat
wij ze na vele dagen terug kunnen vinden.
2. De zorg, waarmee hij het verborgen hield na het ontvangen van dien last, vers 27. Hij werd
zwak en was krank door de menigte der gedachten, die door dit visioen bij hem opgewekt
werden, dat hem overstelpte en bezwaarde, nog te meer, omdat hem verboden was het bekend
te maken, zoodat zijn buik was als de wijn die niet geopend is, hij zoude bersten gelijk nieuwe
lederen zakken, Job 32:19. Hij hield het evenwel voor zich, en verborg en onderdrukte zijne
gevoelens, zoodat degenen, met wie hij omging, het niet bemerken konden, maar hij deed des
konings werk, in overeenstemming met de eischen van zijn ambt, wat dat dan ook was.
Zoolang wij in deze wereld leven, moeten wij er jets te doen hebben, en zelfs zij, die God het
meest met zijne gunsten verwaardigd heeft, moeten niet denken, dat zij er boven verheven zijn,
ook moet het genieten van Gods gemeenschap ons niet afhouden van de plichten van ons
dagelijksch werk, maar wij moeten altijd in hetzelve bij God blijven. In ’t bijzonder moeten
degenen, wien algemeene belangen toevertrouwd zijn, toezien, dat zij hun taak consciëntieus
volbrengen.

HOOFDSTUK 9
1 In het eerste jaar van Darius, den zoon van Ahasveros, uit het zaad der Meden, die koning
gemaakt was over het koninkrijk der Chaldeen;
2 In het eerste jaar zijner regering, merkte ik, Daniel, in de boeken, dat het getal der jaren, van
dewelke het woord des HEEREN tot den profeet Jeremia geschied was, in het vervullen der
verwoestingen van Jeruzalem, zeventig jaren was.
3 En ik stelde mijn aangezicht tot God, den Heere, om Hem te zoeken met het gebed, en
smekingen, met vasten, en zak, en as.
4 Ik bad dan tot den HEERE, mijn God, en deed belijdenis, en zeide: Och Heere! Gij grote en
verschrikkelijke God, Die het verbond en de weldadigheid houdt dien, die Hem liefhebben en
Zijn geboden houden.
5 Wij hebben gezondigd, en hebben onrecht gedaan, en goddelooslijk gehandeld, en
gerebelleerd, met af te wijken van Uw geboden, en van Uw rechten.
6 En wij hebben niet gehoord naar Uw dienstknechten, de profeten, die in Uw Naam spraken
tot onze koningen, onze vorsten en onze vaders, en tot al het volk des lands.
7 Bij U, o Heere! is de gerechtigheid, maar bij ons de beschaamdheid der aangezichten, gelijk
het is te dezen dage; bij de mannen van Juda, en de inwoners van Jeruzalem, en geheel Israel,
die nabij en die verre zijn, in al de landen, waar Gij ze henengedreven hebt, om hun
overtreding, waarmede zij tegen U overtreden hebben.
8 O Heere! bij ons is de beschaamdheid der aangezichten, bij onze koningen, bij onze vorsten,
en bij onze vaders, omdat wij tegen U gezondigd hebben.
9 Bij den Heere, onzen God, zijn de barmhartigheden en vergevingen, alhoewel wij tegen Hem
gerebelleerd hebben.
10 En wij hebben der stem des HEEREN, onzes Gods, niet gehoorzaamd, dat wij in Zijn
wetten wandelen zouden, die Hij gegeven heeft voor onze aangezichten, door de hand van Zijn
knechten, de profeten.
11 Maar geheel Israel heeft Uw wet overtreden, met af te wijken, dat zij Uwer stem niet
gehoorzaamden; daarom is over ons uitgestort die vloek, en die eed, die geschreven is in de
wet van Mozes, den knecht Gods, dewijl wij tegen Hem gezondigd hebben.
12 En Hij heeft Zijn woorden bevestigd, die Hij gesproken heeft tegen ons, en tegen onze
richters, die ons richtten, brengende over ons een groot kwaad, hetwelk niet geschied is onder
den gansen hemel, gelijk aan Jeruzalem geschied is.
13 Gelijk als in de wet van Mozes geschreven is, alzo is al dat kwaad over ons gekomen; en wij
smeekten het aangezicht des HEEREN, onzes Gods, niet, afkerende van onze
ongerechtigheden, en verstandelijk acht gevende op Uw waarheid.
14 Daarom heeft de HEERE over het kwade gewaakt, en Hij heeft het over ons gebracht; want
de HEERE, onze God, is rechtvaardig in al Zijn werken, die Hij gedaan heeft, dewijl wij Zijner
stem niet gehoorzaamden.
15 En nu, o Heere, onze God! Die Uw volk uit Egypteland gevoerd hebt, met een sterke hand,
en hebt U een Naam gemaakt, gelijk hij is te dezen dage; wij hebben gezondigd, wij zijn
goddeloos geweest.
16 O Heere! naar al Uw gerechtigheden, laat toch Uw toorn en Uw grimmigheid afgekeerd
worden van Uw stad Jeruzalem, Uw heiligen berg; want om onzer zonden wil en om onzer
vaderen ongerechtigheden, zijn Jeruzalem en Uw volk tot versmaadheid bij allen, die rondom
ons zijn.
17 En nu, o onze God! hoor naar het gebed Uws knechts, en naar zijn smekingen; en doe Uw
aangezicht lichten over Uw heiligdom, dat verwoest is; om des Heeren wil.

18 Neig Uw oor, mijn God! en hoor, doe Uw ogen op, en zie onze verwoestingen, en de stad,
die naar Uw Naam genoemd is; want wij werpen onze smekingen voor Uw aangezicht niet
neder op onze gerechtigheden, maar op Uw barmhartigheden, die groot zijn.
19 O Heere, hoor! o Heere, vergeef! o Heere, merk op en doe het, vertraag het niet! Om Uws
Zelfs wil, o mijn God! Want Uw stad, en Uw volk is naar Uw Naam genoemd.
20 Als ik nog sprak, en bad, en beleed mijn zonde, en de zonde mijns volks van Israel, en mijn
smeking nederwierp voor het aangezicht des HEEREN, mijns Gods, om des heiligen bergs wil
mijns Gods;
21 Als ik nog sprak in het gebed, zo kwam de man Gabriel, dien ik in het begin in een gezicht
gezien had, snellijk gevlogen, mij aanrakende, omtrent den tijd des avondoffers.
22 En hij onderrichtte mij en sprak met mij, en zeide: Daniel! nu ben ik uitgegaan, om u den zin
te doen verstaan.
23 In het begin uwer smekingen is het woord uitgegaan, en ik ben gekomen, om u dat te
kennen te geven; want gij zijt een zeer gewenst man; versta dan dit woord, en merk op dit
gezicht.
24 Zeventig weken zijn bestemd over uw volk, en over uw heilige stad, om de overtreding te
sluiten, en om de zonden te verzegelen, en om de ongerechtigheid te verzoenen, en om een
eeuwige gerechtigheid aan te brengen, en om het gezicht, en den profeet te verzegelen, en om
de heiligheid der heiligheden te zalven.
25 Weet dan, en versta: van den uitgang des woords, om te doen wederkeren, en om
Jeruzalem te bouwen, tot op Messias, den Vorst, zijn zeven weken, en twee en zestig weken;
de straten, en de grachten zullen wederom gebouwd worden, doch in benauwdheid der tijden.
26 En na die twee en zestig weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal niet voor
Hem zelven zijn; en een volk des vorsten, hetwelk komen zal, zal de stad en het heiligdom
verderven, en zijn einde zal zijn met een overstromenden vloed, en tot het einde toe zal er krijg
zijn, en vastelijk besloten verwoestingen.
27 En hij zal velen het verbond versterken een week; en in de helft der week zal hij het
slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden, en over den gruwelijken vleugel zal een
verwoester zijn, ook tot de voleinding toe, die vastelijk besloten zijnde, zal uitgestort worden
over den verwoeste.

In dit hoofdstuk hebben wij, 1. Daniels gebed voor de bevrijding der Joden die in
gevangenschap waren, waarin hij schuld belijdt, en de rechtvaardigheid van God in hun rampen
erkent, maar zich beroept op Gods belofte van genade, die Hij nog voor hen bewaard had, vers
1-19. II. Een dadelijk antwoord op zijn gebed, hem door een engel gezonden, waarin, 1. Hij
verzekerd wordt van de spoedige verlossing der Joden uit hun gevangenschap, vers 20-23 En,
2. Hij bekend wordt gemaakt met de verlossing der wereld door Jezus Christus (waarvan die
eene afbeelding gaf), hoedanig zij zijn zou en wanneer Hij komen zou, vers 24-27. En het is de
klaarste, schitterendste profetie van den Messias in heel het Oude Testament.

Daniël 9:1-3
Wij verlieten Daniël, aan het slot van het vorige hoofdstuk, bezig met des konings werk: maar
hier vinden wij hem verdiept in nuttiger werk dan de koning hem ooit te doen gaf, namelijk tot
God te spreken en naar Hem te luisteren niet voor zichzelf alleen, maar voor de kerk wier
mond hij was bij God, en voor welke hem de woorden Gods werden toevertrouwd die
betrekking hebben op de dagen van den Messias.
1. De tijd, waarin dit voorviel, was het eerste jaar van Darius, den zoon van Ahasveros, die
pas koning der Chaldeen geworden was, daar Babel door hem en zijn neef of kleinzoon, Cyrus,
veroverd was. In dit jaar eindigden de zeventig jaren van de Joodsche gevangenschap, maar het
besluit van hun bevrijding was nog niet uitgevaardigd, zoodat dit gebed van Daniël
waarschijnlijk opgezonden werd voordat hij in den leeuwenkuil geworpen werd. En misschien
was het bij die gelegenheid eene machtige drijfveer voor hem om te volharden in het gebed, al
meest het zijn leven kosten, dat hij nog zoo kort geleden den troost en de kracht er van
ondervonden had.
2. De aanleiding tot zijn gebed was dit: Hij merkte in de boeken, dat zeventig jaren waren
vastgesteld als de deur der verwoestingen Jeruzalems, vers 2. Het boek, waarin hij dit merkte,
was het boek der profetieën van Jeremia, waarin hij de uitdrukkelijke voorspelling vond,
Jeremia 29:10, "Als zeventig jaren te Babel zullen vervuld zijn (en daarom moet gerekend
worden van de eerste gevangenschap af, in het derde jaar van Jojakim, en Daniël had goede
redenen om zich dat te herinneren, want bij die gevangenschap was het, dat hij zelf mee
weggevoerd werd, Hoofdstuk 1:6), zal Ik ulieden bezoeken en Mijn goed woord over u
verwekken. Eveneens stond geschreven, Jeremia 25:11. Dit gansche land zal tot een woestheid
(chorbath) worden, zeventig jaar, hetzelfde woord, dat Daniel hier gebruikt voor de
verwoestingen van Jeruzalem, wat bewijst, dat hij deze profetie voor zich had, toen hij dit
schreef. Hoewel Daniël zelf een groot profeet was en een, die wel bekend was met de
gezichten Gods, toch was hij een ijverig onderzoeker van de Schrift, en vond het niet beneden
zich Jeremia’s profetie te raadplegen. Hij was een groot staatsman en eerste minister van een
van de grootste koningen op aarde, en toch kon hij beide, moed en tijd vinden, om het Woord
van God te lezen. De grootste en beste menschen moeten niet meenen boven hun Bijbel te
staan. Ernstig en plechtig was zijn gebed tot God. Toen hij merkte, dat de zeventig jaren zoo
goed als verloopen waren, want uit Ezechiëls dagteekening van zijne profetieën blijkt, dat zij
de jaren van hun gevangenschap nauwkeurig bijhielden, toen stelde hij zijn aangezicht tot God
om Hem te zoeken met het gebed. Gods beloften hebben niet de bedoeling om onze gebeden
overbodig te maken, maar om er toe op te wekken en aan te moedigen, en als wij den dag der
vervulling zien naderen, moeten wij te ernstiger bij God er om bidden en smeeken. Dat deed
Daniël hier, hij bad driemaal per dag en gedacht zonder twijfel in ieder gebed de verwoestingen
van Jeruzalem, toch achtte hij dat niet genoeg, maar zelfs midden in zijn werk nam hij er tijd af
voor eene buitengewone smeekbede aan den Hemel ter wille van Jeruzalem. God had tot
Ezechiël gezegd, dat, al stond Daniël onder anderen voor Zijn aangezicht zijne tusschenkomst
niet baten zou om het oordeel te voorkomen, Ezechiel 14:14, toch hoopt hij, nu haar strijd
vervuld is, dat zijn gebed tot wegneming van haar oordeel verhoord zal worden. Als de dag der
verlossing daagt, is het tijd voor Gods biddend volk om zichzelf op te wekken, dan wordt iets
buitengewoons van hem verwacht en verkregen, boven de dagelijksche offerande. Nu zocht
Daniel met gebed en smeekingen, uit vrees, dat de zonden des volks Hem zouden tergen, hun
verlossing langer uit te stellen dan bedoeld was, of liever, dat het volk door Gods genade
mocht voorbereid worden voor de verlossing, nu Gods voorzienigheid bezig was die voor hen

te werken. Hier valt op te merken, a. De overgave van zijn geest in dit gebed: Ik stelde mijn
aangezicht tot God om Hem te zoeken, wat de vastheid van zijne gedachte, de onwrikbaarheid
van zijn geloof en den gloed zijner vroomheid beteekent bij het vervullen van dezen plicht. Wij
moeten ons in het gebed voor God stellen, en als ‘t ware in Zijne tegenwoordigheid, tot Hem
moeten wij ons gebed opzenden en op Hem moeten wij zien. Ten teeken, dat hij zijn
aangezicht tot God stelde, wendde hij het waarschijnlijk, als naar gewoonte, naar Jeruzalem,
om zijn eigen hart te meer te treffen met haar verwoestingen. b. De kastijding van zijn lichaam
bij dit gebed. Ten teeken van zijne diepe vernedering voor God en zijn eigene zonden, en de
zonden van zijn volk, en het besef van zijn eigen onwaardigheid, vastte hij, en gordde zich m
zak en asch, om zich te meer in te denken de verwoestingen van Jeruzalem, voor welks herstel
hij bad, en om zichzelf te doen verstaan, dat hij iets buitengewoons te doen had.

Daniël 9:4-19
Wij hebben hier Daniëls gebed tot God als zijn God, en de belijdenis, die hij daar bijvoegde: Ik
bad en deed belijdenis, In ieder gebed moeten wij belijdenis doen. niet alleen van de zonden,
waaraan wij ons schuldig hebben gemaakt, wat wij gewoonlijk belijdenis (van schuld) noemen,
maar ook van ons geloof in God en ons vertrouwen op Hem, van onze smart over de zonde en
onze voornemens daartegen. Het moet onze geloofsbelijdenis zijn, de taal van onze
overtuiging, en van hetgeen wij van harte toegedaan zijn.
Laat ons de verschillende deelen van dit gebed nagaan, dat veel uitvoeriger was, zooals wij
reden hebben om te denken, dan hier vermeld wordt, daar dit alleen de hoofdinhoud is.
1. Hier is zijne nederige, ernstige, eerbiedige aanspraak aan God, waarin hij eere geeft aan
God.
1. Als een ontzaglijk God, Wien het onze plicht is altijd te vreezen: "Och Heere, Gij groote en
verschrikkelijke God, die kunt afrekenen met de grootste en geduchtste vijanden der kerk.
2. Als een God van Zijn woord, Wien het onze plicht is te vertrouwen en op Wien wij ons
moeten verlaten: Die het verbond en de weldadigheid houdt dien, die Hem liefhebben en als
bewijs van hun liefde voor Hem, Zijne geboden houden. Als wij het onze doen, dan zal Hij niet
achterwege blijven, het Zijne te doen. Hij zal voor Zijn volk zoo goed als Zijn woord zijn, want
Hij houdt Zijn verbond met hen, en niet een jota van Zijne belofte zal ter aarde vallen, ja, Hij
zal beter dan Zijn woord zijn, want Hij is hen genadig, en dat is meer dan Zijn verbond. Het
betaamde Daniël het oog op Gods genade te houden, nu hij Hem de ellende van Zijn volk zou
voorleggen, en op Gods verbond, nu hij de vervulling der belofte zou afsmeeken. Wij behooren
in ‘t gebed, beide, Gods grootheid en Gods goedheid in ‘t oog te houden, Zijne majesteit
tezamen met Zijne genade.
11. Hier is eene boetvaardige belijdenis van zonde, de oorzaak van alle rampen, waaronder zijn
volk zooveel jaren gezucht had, vers 5, 6. Als wij God zoeken om genade voor ons volk, dan
behooren wij ons voor Hem te vernederen -om de zonden van ons volk. Dat zijn de zonden,
waarover Daniël hier treurt, en wij kunnen hier eene groote verscheidenheid van woorden
opmerken, waarvan hij gebruik maakt om de grootheid hunner tergingen uit te drukken, want
den boetvaardige past het zichzelf te bezwaren: zij hebben gezondigd in vele afzonderlijke
gevallen, ja wij hebben onrecht gedaan, het is onze gewoonte geweest, wij hebben
goddelooslijk gehandeld, verhard van harte en met stijven nek, en daarin hebben wij
gerebelleerd, wij hebben de wapens opgevat tegen den Koning der koningen, tegen Zijne
kroon en waardigheid. Twee dingen waren er, die hun zonde nog verzwaarden:
1. Dat zij de nadrukkelijke wetten bedden geschonden, die God hun door Mozes gegeven had:
Wij zijn afgeweken van uwe geboden en uwe re futen, en hebben er niet naar geleefd. En, vers
10, Wij hebben der stemme des Heeren onzes Gods niet gehoorzaamd. Wat den aard der
zonde uitdrukt, namelijk, dat zij overtreding der wet is, drukt voldoende hare boosaardigheid
uit, als de zonde openbaar wordt zonde te zijn, vertoont zij zich in haar slechtste gedaante hare
zondigheid is hare hatelijkste eigenschap, Romeinen 7:13. God heeft zijne wetten voor onze
aangezichten gegeven, duidelijk en volledig, als het voorbeeld, dat wij moeten naschrijven,
toch hebben wij er niet in gewandeld, maar zijn afgeweken, en hebben ze den rug toegekeerd.

2. Dat zij de vele waarschuwingen, die God hun door de profeten gegeven had, die Hij hun bij
voortduring gezonden had, vroeg op zijnde en zendende, hadden veronachtzaamd, vers 6:Wij
hebben niet gehoord naar Uwe dienstknechten de profeten, die ons aan uwe wetten herinnerd
hebben, en aan de bekrachtiging daarvan, al spraken zij in Uwen naam, wij hebben er geen acht
op geslagen, al brachten zij hun boodschap getrouwelijk over, met gepaste woorden, aan alle
rangen en standen, tot onze koningen en vorsten, tot wie zij spraken met moed en vertrouwen,
tot onze vaders en al het volk des lands, tot wie zij spraken met liefde en goedheid, toch
hebben wij niet naar hen gehoord noch geluisterd, wij hebben geen acht op hen gegeven en ons
niet aan hen gestoord. De bespotting van Gods boodschappers en het in den wind slaan van
hun woorden, waren de zonden, die de maat van Jeruzalem vol maakten, 2 Kronieken 36:16.
Deze belijdenis van schuld wordt bier herhaald, en met grooten nadruk herhaald, die berouw
hebben, moeten zichzelf telkens en telkens weer beschuldigen en aanklagen totdat hun hart
geheel gebroken is. Geheel Israël heeft Uwe wet overtreden, vers 11. Het is Israël, Gods
belijdend volk, dat beter wist en van wie beter verwacht werd-Israël, Gods bijzonder volk, dat
Hij met Zijne gunsten omringd heeft, niet hier en daar iemand, maar gansch Israël, Israël in zijn
geheel, het volk als zoodanig, dat overtreden heeft met af te wijken en den weg te verlaten,
opdat zij niet hoorden, en Uwer stemme niet gehoorzaamden. Deze ongehoorzaamheid is het,
wat allen, die waarlijk berouw hebben, zichzelf met den meesten nadruk verwijten, vers 14:Wij
gehoorzaamden Zijner stemme niet, en, vers 15:Wij hebben gezondigd, wij zijn goddeloos
geweest. Die genade willen vinden, moeten aldus hunne zonden belijden.
III. Hier is een zelfvernederende erkenning van de rechtvaardigheid van God in alle oordeelen,
die over ons gebracht zijn, en het is altijd de wijze van hen, die waarlijk berouw hebben, God
aldus te rechtvaardigen, opdat Hij rein zij, als Hij oordeelt, en de zondaar al den blaam hebbe.
1. Hij erkent, dat het zonde was, die ben in al deze ellende dompelde. Israël is verstrooid in alle
landen rondom, en zoodoende verzwakt, verarmd en ontbloot. Gods hand heeft hen her- en
derwaarts verdreven, sommigen nabij, waar zij bekend en daarom te meer beschaamd zijn,
anderen verre weg, waar zij niet bekend zijn en daarom te meer verlaten, en het is om hunne
overtreding, waarmee zij overtreden hebben, vers 7, zij vermengden zich met de volken, opdat
zij door hen verleid werden, en nu vermengt God hen met de volken, opdat zij door hen
ontbloot worden.
2. Hij erkent de rechtvaardigheid van God daarin, dat Hij hun geen onrecht gedaan had in al
hetgeen Hij over hen gebracht had, maar hen had behandeld, zooals zij verdienden vers 7:Bij
U, o Heere, is de gerechtigheid, wij kunnen Uwe leiding niets verwijten, geen tegenwerping
maken tegen Uwe oordeelen, want, vers 14:De Heete onze God is rechtvaardig in alle Zijne
werken, die Hij gedaan heeft, zelfs in de zware rampen waar wij nu onder gebukt gaan, want
wij hebben niet gehoorzaamd de woorden van Zijn mond, en gevoelen daarom naar recht de
zwaarte van Zijne hand. Dit schijnt ontleend te zijn aan Klaagliederen 1:18.
3. Hij ziet de vervulling der Schrift in wat over hen gebracht was. Uit getrouwheid heeft Hij ze
verdekt want het was naar het woord dat Hij gesproken had. Die vloek en die eed is over ons
uitgestort, dat wil zeggen de vloek die in de wet van Mozes door een eed bekrachtigd was,
vers 11. Dit rechtvaardigt God nog meer in hun ellende, dat Hij slechts de straf toepaste, die
door de wet bedreigd werd, waarvoor Hij hen ruimschoots gewaarschuwd had. Het was
noodzakelijk voor de redding van de eer van Gods waarachtigheid, en om Zijn bestuur tegen
hoon te vrijwaren, dat de bedreigingen van Zijn woord vervuld werden, anders zouden zij niet
meer dan een boeman zijn, ja, zij zouden in ‘t geheel niets verschrikkelijks meer hebben.

Daarom heeft Hij Zijne woorden bevestigd, die Hij tegen ons gesproken heeft, omdat wij Zijne
wetten overtreden hebben en tegen onze Richters, die ons richtten, omdat zij de overtreding
van Gods wetten niet straften, zooals de plicht van hun ambt was. Hij zeide hun vele malen, dat
als zij recht deden, tot afschrik van de boosdoeners, Hij het werk in Zijn eigen hand moest en
wilde nemen, en nu heeft Hij bevestigd, wat Hij gezegd had, door een groot kwaad over ons te
brengen, waarin de koningen en richters eveneens grootelijks deelden. De oordeelen van Gods
hand zullen ons zeer veel nut doen, als wij opmerken, hoe nauwkeurig zij overeenstemmen met
de oordeelen van Zijn mond.
4. Hij stelt de ellende, waarin zij waren, zeer zwaar voor, omdat zij ze, door de langdurige
gewoonte, te licht opvatten, en opdat zij de weldadigheid van de kastijding des Heeren niet
zouden verliezen, door ze te verachten. "Wij beklagen ons niet over de gewone rampen des
levens, maar over datgene, wat bijzondere kenteekenen draagt van het goddelijk misnoegen,
want onder den ganschen hemel is niet geschied gelijk aan Jeruzalem geschied is, vers 12.
Het is de klacht van Jeremia in naam der kerk: Is er eene smart gelijk mijne smart, wat eene
andere dergelijke vraag onderstelt: Is er eene zonde gelijk mijne zonde?
5. Hij beschuldigt het heele volk, van den hoogste tot den laagste, en, als zij Amen willen
zeggen op zijn gebed, dan moeten zij allen hun hand op den mond leggen, en hun mond in het
stof: "Bij ons is de beschaamdheid der aangezichten, gelijk te dezen dage, vers 7, wij liggen
onder de schande der straf te dezen dage, en wij behooren ons daaronder te buigen en de straf
voor onze ongerechtigheid aan te nemen, want ons is de beschaamdheid." Als Israël zijn
karakter had behouden, en een heilig volk gebleven was, dan zouden zij geweest zijn boven
alle de volken, tot lof en tot eenen naam en tot heerlijkheid, Deuteronomium 26:19, maar, nu
zij gezondigd en goddelooslijk gehandeld hebben, is schaamte en beschaamdheid bij hen, bij de
mannen van Juda en de inwoners van Jeruzalem, de inwoners, beide van het land en van de
stad, want zij zijn gelijkelijk schuldig voor God, zij zijn bij gansch Israël, bij beide, de twee
stammen, die nabij zijn, bij de rivieren van Babel, en bij de tien stammen, die verre zijn, in het
land van Assyrië. "Beschaamdheid is niet alleen bij het volk des lands, maar ook bij onze
kortingen, onze vorsten en onze vaderen, vers 8, die een beter voorbeeld hadden moeten
geven, en hun gezag en invloed gebruiken, om den dringenden stroom der ondeugd en der
onheiligheid te keeren.
6. Hij wijt de voortduring van het oordeel aan hun onverbeterlijkheid daaronder, vers 13, 14:,
Al dat kwaad is over ons gekomen, en heeft ons lang geplaagd, toch smeekten wij het
aangezicht des Heeren on es Gods niet af, niet op de goede manier, zooals wij hadden
behooren te doen, met een nederig, zachtmoedig, berouwvol en gehoorzaam hart. Wij zijn
geslagen, maar niet teruggekeerd tot Hem, die ons sloeg. Wij smeekten het aangezicht des
Heeren onzes Gods niet af, "wij hebben geen moeite gedaan om vrede te maken met God en
ons met Hem te verzoenen." Daniel gaf zijn broederen een goed voorbeeld door te bidden
zonder ophouden, maar het was grievend voor hen te zien, hoe weinigen er waren, die zijn
voorbeeld volgden, verwacht werd, dat zij in hun beproeving God vroeg zoeken zouden, maar
zij zochten Hem niet, om af te keeren van hun ongerechtigheden en verstandig acht te geven
op Zijne waarheid. Het doel, waarmee beproevingen gezonden worden, is, de menschen van
hun ongerechtigheden af te keeren en hen te doen acht geven op Zijne waarheid, zoo Elihu het
verklaart, Job 36:10. Daardoor openbaart Hij het voor hunlieder oor ter tucht en zegt, dat zij
zich van de ongerechtigheid bekeeren zouden. En, als de menschen er toe gebracht werden
verstandig acht te geven op Gods waarheid, en zich te onderwerpen aan de macht en het gezag
daarvan, dan zouden zij zich bekeeren van de dwaling hunner wegen. Nu is de eerste stap in

deze richting het aangezicht des Heeren onzes Gods af te smeeken, opdat de beproeving
geheiligd worde, voordat zij weggenomen wordt, en de genade van God en de leiding van God
samengaan, om ze aan het doel te doen beantwoorden. Die in hun beproeving niet tot God
bidden, die niet roepen, als Hij ze gebonden heeft, zullen niet licht van hun ongerechtigheid
afkeeren of acht geven op zijne waarheid. "Daarom, omdat wij de beproeving niet wisten te
benutten, heeft de Heere over het kwade gewaakt", evenals de rechter ervoor zorgt, dat de
straf voltrokken wordt, naar luid van het vonnis. Omdat wij niet gesmolten zijn, houdt Hij ons
nog steeds in den smeltoven, en waakt er over, om de hitte nog te doen toenemen, want, als
God oordeelt, zal Hij overwinnen, en in al Zijn doen gerechtvaardigd worden.
IV. Hier is het beroep van een geloovige op Gods genade, en op de eeuwenoude teekenen van
Zijne gunst jegens Israël, en op Zijn eer, die bij hun belangen betrokken is.
1. Het is een troost voor henen geen kleine dat God altijd bereid is de zonde te vergeven vers
9:Bij den Heer onzen God zijn barmhartigheden en vergevingen, dit slaat op dien uitroep van
Zijn naam, Exodus 34:6, 7, Heere God barmhartig en genadig, die de ongerechtigheid
vergeeft. Het is zeer bemoedigend voor arme zondaars zich te herinneren, dat bij God
barmhartigheid is, zooals het overtuigend en vernederend voor hen is zich te herinneren, dat
bij Hem gerechtigheid is, en zij, die Hem de eer geven van Zijne gerechtigheid, mogen voor
zich den troost nemen van Zijne barmhartigheid Psalm 62:12. Er is overvloedig barmhartigheid
bij God en niet alleen vergeving maar vergevingen, Hij is een God van vergevingen Nehemia
9:17, Hij vergeeft vermenigvuldiglijk, Jesaja 55:7. Alhoewel wij tegen Hem gerebelleerd
hebben, toch is er genade bij Hem, vergevende genade, zelfs voor de wederspannigen.
2. Eveneens is het een krachtige steun voor hen, te denken, dat God zichzelf vroeger
verheerlijkt had door hen uit Egypte te verlossen, zoo ver ziet hij terug tot bemoediging van
zijn geloof, vers 15:"Gij hebt vroeger uw volk uit Egypteland uitgevoerd met eene sterke hand,
en wilt Gij het nu niet met dezelfde sterke hand uit Babel uitvoeren? Werden zij toen tot een
volk gemaakt, en zullen zij nu niet opnieuw tot een volk gemaakt worden? Zijn zij nu zondig
en onwaardig, en waren zij dat toen niet? Zijn hun verdrukkers nu machtig en hooghartig, en
waren zij dat toen niet? En heeft God niet gezegd, dat hun verlossing uit Babel zelfs die uit
Egypte te boven zou gaan?" Jeremia 16:14,15. De kracht van dit pleidooi ligt in het: "Gij hebt
U eenen naam gemaakt, gelijk het is te dezen dage, je op dit oogenblik, door ons op te voeren
uit Egypte, en wilt Gij dien naam weer verliezen door ons te Babel te laten omkomen? Hebt Gij
door die verlossing, waarvan wij zoo vaak gesproken hebben, een naam gekregen, en wilt Gij
U geen naam maken door hetgeen, waar wij zoo vaak om gebeden hebben en waar wij zoo
lang op gewacht hebben?"
V. Hier is eene aandoenlijke kracht over den smaad, die op Gods volk rustte, en over de
puinhoopen van Gods heiligdom, die beide tot groote oneer strekten van God en tot
verkleining van dien naam en roem, dien God verkregen had door hen uit Egypte op te voeren.
1. Gods heilig volk was veracht. Want door hunne zonden en de ongerechtigheden hunner
vaderen hadden zij hun kroon ontheiligd en zichzelf verachtelijk gemaakt, en daarom, al zijn zij
in naam en volgens hun belijdenis, Gods volk en in dat opzicht waarlijk groot en eerwaardig,
zijn zij toch tot versmaadheid, allen die rondom hen zijn. Hun naburen lachen hen uit en
bespotten hen en juichen over hunne vernedering. De zoele is een schandvlek der natiën, maar
in ‘t bijzonder van Gods volk, waar meer oogen op gevestigd zijn en dat meer eer te verliezen
heeft dan eenig ander volk.

2. Gods heilige plaats was woest. Jeruzalem, de heilige stad, was versmaad, vers 16, omdat zij
in puinhoopen lag, zij was een spoten eene aanfluiting voor allen, die voorbijgingen. Het
heiligdom, het heilige huis, was woest, vers 17, de altaren waren verbroken, en alle gebouwen
in de asch gelegd. De verwoestingen van het heiligdom zijn de smart van alle heiligen, die
meenen, dat al hun vertroostingen in deze wereld onder de puinhoopen van het heiligdom
begraven liggen.
Vl. Hier is een dringend verzoek tot God om herstel van de arme gevangen Joden in hun
vroegere genietingen. Het verzoek is zeer dringend, want God geeft ons verlof in het gebed
met Hem te worstelen: "0 Heer, ik smeek U, vers 16. Indien Gij iets voor mij zult doen, doe
dan dit, het is de begeerte van mijn hart en mijn gebed. Daarom, o onze God, hoor naar het
gebed uws knechts en naar zijne smeekingen vers 17, en geef een antwoord des vredes." Wat
is nu zijn verzoek? Wat is zijne smeekbede?
1. Dat God Zijne grimmigheid van hen zou afwenden dat is het wat alle heiligen meer den iets
anders vreezen en verbidden: Laat toch Uw toorn afgekeerd worden van Uwe stad Jeruzalem
Uwen heiligen berg, vers 16. Hij bidt niet voor het wenden van hun gevangenschap, de Heere
doe met hen, zooals goed is in Zijne oogen, maar hij bidt ten eerste voor het afkeeren van
Gods toorn. Neem de oorzaak weg, en het gevolg zal van zelf verdwijnen.
2. Dat Hij het licht van Zijn aanschijn weer over hen wil laten schijnen, vers 17:Doe Uw
aangezicht lichten over Uw heiligdom, dat verwoest is, keer in genade tot ons weer, en toon,
dat Gij met ons verzoend zijt, en dan zal alles weer goed zijn. Het lichten van Gods aangezicht
over de verwoestingen van het heiligdom is voldoende voor het herstel er van, en die grondslag
is ook noodig voor den wederopbouw. Als daarom zijne vrienden het werk op de rechte
manier willen beginnen, dan moeten zij eerst ernstig tot God bidden om Zijne gunst en Zijn
verwoest heiligdom hij Zijn vriendelijk aanschijn aanbevelen. Laat Uw aanschijn lichten, zoo
zullen wij verlost worden, Psalm 80:4.
3. Dat Hij hun zonden vergeven zal en zich dan haasten tot hun verlossing, vers 19:O Heere
hoor, o Heere vergeef. Dat de genade, waarom gebeden wordt, in genade geschonken worde,
laat de zonde, die dreigt tusschen ons en onze verlossing te komen, weggenomen worden: O
Heere, hoor en doe het, niet maar: Hoor en spreek, maar hoor en doe, doe voor ons, wat
niemand anders kan, en dat spoedig - Vertraag het niet, o mijn God! Nu hij zag, dat de
bestemde dag naderde, kon hij in ‘t geloof bidden, dat God zich tot hen haasten zou en niet
vertragen, David bidt dikwijls: Haast u, o God, tot mijne hulpe.
VII. Hier zijn verschillende pleitredenen en argumenten om een verzoek aan te dringen. God
geeft ons niet alleen verlof om te bidden, maar om hij Hem te pleiten, niet om Hem te
bewegen, Hij weet zelf wel wat Hij wil, maar om onszelf te bewegen, om het vuur bij ons aan
te wakkeren en ons geloof aan te moedigen.
1. Zij verwerpen het vertrouwen op eigen gerechtigheid, zij maken er geen aanspraak op iets te
verdienen van Gods hand dan toorn en vloek, vers 18:Wij wespen onze smeekingen voor Uw
aangezicht niet neder op onze gerechtigheden, alsof wij waardig waren Uwe gunst te
ontvangen voor iets goeds in ons, of door ons gedaan, of alsof wij iets konden eischen als eene
schuld, wij kunnen niet staan op onze rechtvaardiging, al waren wij ook meer rechtvaardig dan
wij zijn, ja, al wisten wij ook niets verkeerds van onszelf, dan zijn wij daarmee nog niet
gerechtvaardigd, ook zouden wij Hem niet antwoorden, maar onzen Rechter om genade

bidden Mozes had Israël lang geleden gezegd, dat, wat God voor hen deed, niet was om hunne
gerechtigheid, Deuteronomium 9:4, 5. En Ezechiël had hun nog kort geleden gezegd, dat hun
terugkeer uit Babel niet om hunnentwil zou zijn, Ezechiel 36:22, 32. Zoo vaak wij God om
genade smeeken, moeten wij alle geloof aan en vertrouwen op onze gerechtigheid ter zijde
stellen.
2. Zij vatten alleen moed in het gebed tot God, wetende, dat Zijne beweegredenen tot genade
aan Hem zelf ontleend zijn, en daarom moeten wij al onze pleitredenen voor genade aan Hem
ontleenen en aldus Hem de eere geven, als wij Hem aanroepen om genade en barmhartigheid.
a. "Doe het om Uws zelfs wil, vers 19, om Uw eigen raad te volbrengen, om Uw eigen belofte
te vervullen en Uwe heerlijkheid openbaar te maken." God doet Zijn eigen werk, niet alleen op
Zijn eigen wijze en tijd, maar om Zijns naams wille, en zoo moeten wij het opvatten. b. "Doe
het om des Heeren wil, dat is: om den wille van den Heere Christus", om den wille van den
beloofden Messias, die de Heere is, zoo verstaan het de meeste en beste van onze christelijke
uitleggers, om den wille van Adonai, zooals David den Messias noemde, Psalm 110:1, en op
verschillende plaatsen wordt om genade gebeden voor de kerk om den wille van des menschen
Zoon, Psalm 110:18, en om Uws woords wil, 2 Samuel 7:21. Christus is de Heere, Hij is Heere
over alles. Het is om Zijnentwil, dat God Zijn aangezicht doet lichten over de zondaars, als zij
berouw hebben en zich tot Hem bekeeren, om de voldoening, die Hij gedaan heeft. In al onze
gebeden moet derhalve dat onze pleitgrond zijn, wij moeten Zijne gerechtigheden vermelden,
de Zijne, Psalm 71:16. Aanschouw het aangezicht uws Gezalfden. Hij zelf heeft ons bevolen in
Zijnen naam te bidden. c. "Doe het, naar alle Uwe gerechtigheden, vers 16, dat wil zeggen,
twist voor ons met onze vervolgers en verdrukkers naar Uwe gerechtigheid. Hoewel wij zelf
niet rechtvaardig zijn voor God, toch hebben wij tegenover hen eene rechtvaardige zaak, en wij
laten het aan God over ter verdediging daarvan in het strijdperk te treden." Of liever, met Gods
gerechtigheid wordt hier bedoeld Zijne trouw aan Zijne belofte, God had, naar zijne
gerechtigheid, Zijne bedreiging uitgevoerd, vers 11. "En wilt Gij, Heere, nu niet doen naar al
Uwe gerechtigheden? Wilt Gij niet even trouw zijn aan Uwe beloften, als Gij geweest zijt aan
Uwe bedreigingen en ze aldus volbrengen?" d. Doe het naar Uwe barmhartigheden, die groot
zijn, vers 18, om openbaar te maken, dat Gij een barmhartig God zijt." De goede dingen, die
wij van God vragen, noemen wij barmhartigheden, omdat wij ze alleen verwachten van Zijne
barmhartigheid. En, omdat ellende het meest geschikte voorwerp van barmhartigheid is, legt de
profeet hier den beklagenswaardigen toestand van de kerk bloot voor God, als om Zijn
medelijden op te wekken: "Doe Uwe oogen open en zie onze verwoestingen, in ‘t bijzonder de
verwoestingen van Uwe heiligheid. O zie met medelijden op eene jammerlijke zaak!" De
verwoestingen van de kerk moeten in het gebed voor God blootgelegd en dan aan Hem
overgelaten worden. e. Doe het ter wille van de verhouding, waarin wij tot u staan. Het
heiligdom dat verwoest is, is Uw heiligdom, vers 17, gewijd aan Uw eer gebruikt in Uw dienst,
en de plaats Uwer woning. Jeruzalem is Uwe stad en Uw heilige berg, vers 16, het is de stad,
die naar Uwen naam genoemd is, vers 18. Het was de stad, die God uit alle de stammen
Israels verkoren had om Zijn naam aldaar te stellen "Het volk, dat tot versmaadheid is, is Uw
volk, en Uw naam lijdt onder den smaad, die op hen rust, vers 16, zij zijn naar Uwen naam
genoemd vers 19. Heere, Gij hebt recht op hen, en belang bij hun belangen, wilt gij niet zorgen
voor het Uwe, voor die van Uw eigen huis? Zij zijn Uwe, behoud hen. Psalm 119:94

Daniël 9:20-27
Wij hebben hier het antwoord, dat onmiddellijk op Daniëls gebed gezonden werd, en het is zeer
merkwaardig, daar het de glansrijkste voorstelling bevat van Christus en de genade van het
Evangelie, die in het heele Oude Testament te vinden is. Als Johannes de Dooper de
morgenster was, dan was dit de dageraad van de Zon der gerechtigheid, de opgang uit de
hoogte. Hier is,
1. De tijd, dat dit antwoord gegeven werd.
1. Het was, terwijl Daniel in het gebed was. Dit merkte hij op en legde er krachtiger nadruk op.
Als ik nog sprak, vers 20, ja, als ik nog sprak in den gebede, vers 21, voordat hij van zijne
knieën opstond, terwijl hij nog meer bedoelde te zeggen.
A. Hij noemt de twee punten, waarop hij in ‘t gebed hoofdzakelijk aandrong, en waarover hij
misschien van plan was nog verder uit te weiden. a. Hij was zijne zonde belijdende en
beweenende-"beide mijne zonde en de zonde van mijn volk Israël". Daniël was een zeer groot
en goed man, en toch vindt hij in zich zonde, die hij voor God belijden moet, en hij is bereid ze
te belijden, want daar is geen mensch rechtvaardig op aarde, die goed doet en niet zondigt,
noch een rechtvaardige, die zondigt en geen berouw heeft. Johannes rekent zichzelf onder ‘t
getal dergenen, die zich bedriegen als zij zeggen, dat zij geene zonde hebben, en die daarom
hunne zonde belijden, I Johannes 1:8. Goede menschen vinden het eene verlichting van hun
geweten om hunne klachten over zichzelf voor God uit te storten, en dat is onze zonden
belijden. Eveneens beleed hij de zonde van zijn volk, en beweende die. Zij, die een hartelijk
belang stellen in de eere Gods, het welzijn der kerk, en de zielen der menschen, treuren over de
zonden van anderen, zoowel als over hunne eigene. b. Hij wierp zijne smeeking neder voor het
aangezicht des Heeren en bood Hem die aan als bemiddelaar voor Israël, en dit gebed was
voor den heiligen berg van zien God, der berg Zion. De verwoestingen van het heiligdom
lagen hem nader aan het hart dan die van stad en land, en het herstel daarvan en de
wederoprichting van den dienst van den God van Israël, waren de zaken, die hij op ‘t oog had
bij de verlossing, waarop hij zich voorbereidde, meer dan op het herstel van den burgerlijken
staat.
B. Terwijl Daniel daarin verdiept was, a. Werd hem de belofte gedaan van de genade, waar hij
om vroeg. God is altijd bereid om naar het gebed te hooren en een antwoord des vredes te
geven. Nu werd vervuld, wat God gesproken had, Jesaja 65:24:Terwijl zij nog spreken, zoo zal
Ik hooren. Daniel was zeer vurig in ‘t gebed en zijne gevoelens waren zeer krachtig, vers 18,
19. En, als hij nog sprak met zooveel gloed en vuur, kwam de engel tot hem met een genadig
antwoord. Innige vroomheid is Gode welbehagelijk. Wij kunnen niet verwachten, dat God ons
nu nog antwoord op ons gebed zal zenden door middel van engelen maar, als wij vurig bidden
om ‘t geen God beloofd heeft, dan mogen wij in het geloof de belofte aannemen als een
onmiddellijk antwoord op ons gebed, want Hij is getrouw, die het beloofd heeft. b. Hem werd
geopenbaard een veel grooteren heerlijker verlossing, die God in het laatste der dagen voor
Zijne kerk werken zou. Die kennis willen krijgen van Christus en Zijne genade, moeten
volharden in het gebed.
2. Het was omtrent den tijd des avondoffers vers 21. Het altaar lag in puinhoopen, en er was
geen offer op geofferd, maar het schijnt dat de vrome Joden in hun gevangenschap dagelijks
dachten aan den tijd, dat het geofferd moest worden, en op dat uur wilden weenen bij de

herinnering er aan, en begeerden en hoopten, dat hun gebed gesteld werd als reukwerk voor
Gods aangezicht en de opheffing hunner taanden en van hunne harten tevens in Zijne oogen
aangenaam zou zijn als het avondoffer, Psalm. 141:2. Het avondoffer was het voorbeeld van
het groote offer, dat Christus zou offeren aan den avond der wereld, en het was krachtens dat
offer, dat Daniël aangenomen werd, toen hij bad om des Heeren wil, en om der wille daarvan
werd hem deze heerlijke openbaring van verlossende liefde gedaan. Het Lam opende de zegels
krachtens Zijn eigen bloed.
11. De boodschapper, door wien dit antwoord gezonden werd. Het werd hem niet gegeven in
een droom, niet door eene stem van den hemel, maar tot grooter zekerheid en plechtigheid,
werd hem met dit doel een engel gezonden, die in menschelijke gedaante verscheen om dit
antwoord aan Daniel te geven. Hier valt op te merken,
1. Wie deze engel of boodschapper was, het was de man Gabriel. Als Michaël, de aartsengel,
zooals velen veronderstellen, niemand anders is dan Jezus Christus, dan is deze Gabriël de
eenige geschapen engel, die in de Schrift genoemd wordt. Gabriël beteekent de machtige van
God, want de engelen zijn groot in sterkte en kracht, 2 Petrus 2:11. Hij was het, dien ik in het
begin in een gezicht gezien had. Daniel hoorde hem bij zijn naam noemen, en kende dien dus,
Daniel 8:16, en, hoewel hij toen beefde bij zijn nadering, merkte hij toch op, dat hij zoo
behoedzaam was, dat hij hem nu herkende, wist, dat hij dezelfde was als dien hij in ‘t eerst
gezien had, en daar hij hem nu wat beter kende, was hij nu niet zoo verschrikt hem te zien, als
de eerste maal. Toen deze engel tot Zacharias zeide: Ik ben Gabriel, Lukas 1:19, bedoelde hij
hem daarmede te herinneren aan deze mededeeling, die hij Daniel gedaan had van de komst van
den Messias, toen die nog veraf was, ter bevestiging van zijn geloof in de mededeeling, die hij
op ‘t punt stond er van te doen, als voor de deur.
2. De opdracht, die deze boodschapper ontving van den Vader der lichten, tot wien Daniël
gebeden had, vers 23:In het begin uwer smeekingen is het woord, het bevel, van God
uitgegaan. In den hemel was mededeeling van dezen raad Gods aan de engelen gedaan, waar
zij begeerig waren in te zien, en aan Gabriël werd bevel gegeven onmiddellijk heen te gaan en
Daniël er kennis van te geven. Hieruit blijkt, dat het niet iets was, dat Daniël zeide, wat God
bewoog, want het antwoord werd gegeven, toen hij begon te bidden, maar dit ernstige
plechtige verzoek was Gode welbehaaglijk, en ten teeken daarvan zond Hij hem eene
boodschap. Of misschien was het in het begin van Daniels smeekingen, dat het woord van
Cyrus uitging om Jeruzalem te herstellen en op te bouwen vers 25. "Het is dezen zelfden dag
gebeurd, het besluit van de vrijheid der Joden werd dezen morgen geteekend, juist terwijl gij
bezig waart er om te bidden", en nu, aan het eind van dezen vastendag, ontving Daniël er
kennis van, juist, zooals in het jubeljaar aan het eind van den verzoendag de bazuin des
geklanks doorging om vrijheid uit te roepen.
3. De haast, die hij maakte om zijne boodschap over te brengen: Hij kwam snellijk gevlogen,
vers 21. Engelen zijn gevleugelde boden, vlug in hun bewegingen, en zij stellen de orders, die
zij ontvangen, niet uit, zij loopen en keeren weder als de gedaante van een weerlicht, Ezechiel
1:14. Maar het schijnt wel, dat zij somtijds meer haast hebben dan anders, en hun werk vlugger
verrichten, zooals de engel hier snellijk gevlogen kwam, dat wil zeggen dat hem bevolen en hij
in staat gesteld was om snel te vliegen. De engelen doen hun werk in gehoorzaamheid aan het
goddelijk bevel en gedragen door de goddelijke kracht. Hoewel zij uitmunten door wijsheid,
vliegen zij vlugger of langzamer, naar God het beveelt, en hoewel zij uitmunten door kracht,

vliegen zij slechts, zooals God beveelt. De engelen zijn voor ons, wat Hij ze voor ons maakt,
zij zijn Zijne dienaars en doen Zijn welbehagen, Psalm 103:21.
4. De voorbereiding of inleiding tot zijne boodschap. a. Hij raakte hem aan, zooals te voren,
Hoofdstuk 8:18, niet om hem op te wekken uit den slaap, zooals toen, maar om hem een wenk
te geven, zijn gebed te eindigen en te luisteren naar wat hij in antwoord daarop te zeggen heeft.
Om de gemeenschap met God te onderhouden moeten wij niet traag zijn om tot God te
spreken, maar evenmin om te hooren naar wat Hij ons te zeggen heeft, als wij gebeden hebben,
moeten wij opzien, moeten wij onze gebeden met het oog volgen, moeten wij onzen
wachttoren beklimmen. b. Hij sprak met hem, vers 22, hij sprak vertrouwelijk met hem, zooals
de eene vriend met den anderen spreekt, opdat zijne verschrikking hem niet beroeren zou. Hij
deelde hem mede met welke boodschap bij kwam, dat hij opzettelijk uit den hemel gezonden
was met eene vriendelijke boodschap aan hem: "Ik ben gekomen om u te kennen te geven, vers
23, om u mee te deelen, wat gij tevoren niet wist". Hij had hem deellende van de kerk onder
Antiochus getoond, en den duur van die ellende, Hoofdstuk 8:19, maar nu heeft hij hem
grooter dingen te toonen, want hij, die in het kleine getrouw is, zal over veel gezet worden. "Ik
ben uitgegaan om u den zin te doen verstaan, vers 22, niet alleen om u deze dingen te toonen,
maar om ze u te doen verstaan". c. Hij gaf hem de verzekering, dat hij een gunsteling des
hemels was, anders zouden hem deze mededeelingen niet gedaan zien, en als een gunst moet hij
die beschouwen: "ik ben gekomen om u dat te kennen te geven, want gij zijt een zeer
gewenscht man. Gij zijt een gewenscht man, aangenaam bij God, en een, dien Hij begunstigt".
Hoewel God al Zijne kinderen liefheeft, toch zijn er die Hij meer dan de andere liefheeft.
Christus had een discipel, die in Zijn schoot lag, en die discipel, allen Hij liefhad, was het,
wien de profetische visioenen van het Nieuwe Testament gegeven werden, evenals aan Daniël
die van het Oude. Want welk teeken van Gods gunst kan duidelijker zijn dan dat de geheimen
des Heeren bij Hem zijn? Abraham is Gods vriend, en daarom-Zal Ik voor Abraham verbergen
wat Ik doei Genesis 18:17. Diegenen mogen aan de groote liefde Gods voor hen gelooven, aan
wie, en in wie Hij Zijn Zoon openbaart. Sommigen merken op, dat de titel, dien de engel
Gabriël aan de maagd Maria geeft, vrijwel dezelfde is als dien hij hier aan Daniël geeft, alsof hij
bedoelde haar daaraan te herinneren-Gij begenadigde, en Daniel- Gij zeer gewenschte. d. Hij
verzocht hem met ernst en aandacht te luisteren naar de openbaring, die hij op ‘t punt stond
hem te doen: Versta dan dit woord en merk op dit gezicht, vers 23. Dit beteekent, dat het iets
was, zijne aandacht ten volle waard, meer dan een der visioenen, waarmee hij tevoren
begunstigd was. Die de dingen Gods willen verstaan, moeten ze overdenken, moeten hun
aandacht er op vestigen, ze overpeinzen en geestelijke dingen met geestelijke vergelijken. De
reden, waarom wij zoo vaak in ‘t duister zijn aangaande den geopenbaarden wil van God, en
ons daarin vergissen, is gebrek aan opmerkzaamheid. Dit visioen eischt en verdient
opmerkzaamheid.
III. De boodschap zelf. Zij werd overgebracht met groote plechtigheid, zonder twijfel met
groote aandacht ontvangen, en met groote nauwkeurigheid opgeteekend. Daniel, die uit het
boek van den profeet Jeremia merkte, dat de zeventig jaar van de gevangenschap ten einde
liepen, heeft nu de eervolle roeping eene andere, heerlijker verlossing aan de kerk bekend te
maken, waar van die maar eene afschaduwing was, ten einde van andere zeventig, niet jaren,
maar jaarweken. Hij bad met het oog op de profetie en ontving dit in antwoord op zijn gebed.
Hij had geleden voor zijn volk en de heilige staaf-dat zij bevrijd mochten worden en de stad
herbouwd, maar God antwoordt hem boven bidden en denken. God geeft niet alleen de
begeerten van die Hem vreezen, maar Hij geeft ook veel meer, Psalm 21:4.

1. De tijden, die hier genoemd worden, zijn eenigszins moeilijk te verstaan. In ‘t algemeen zijn
het zeventig weken, dat wil zeggen zeventig maal zeven jaar, dit is precies vierhonderd negentig
jaar. De groote gebeurtenissen, die er nog zullen voorvallen ten aanzien van het volk Israëls, en
de stad Jeruzalem, zullen door dezen tijd begrensd worden.
A. Deze jaren worden aldus tot weken saamgevat. o. In overeenstemming met den profetischen
stijl, die grootendeels duister en ongewoon is, opdat de voorspellingen niet al te begrijpelijk
zouden zijn. b. Om de goddelijke verdeeling van den tijd in weken te eeren, die alleen ontstaat
door den Sabbatdag, en om aan te duiden, dat die eeuwig zou zijn. c. Met het oog op de
zeventig jaren der gevangenschap, daar zij zoo lang buiten hun eigen land gehouden waren,
zouden zij, nu zij in ‘t bezit er van hersteld waren, zevenmaal zoo lang in ‘t bezit er van blijven.
Zooveel meer vermaak heeft God er in genade te bewijzen dan te straffen. Het land had een
welgevallen gehad aan zijne Sabbatten, in droeviger zin, zeventig jaar lang, Leviticus 26:34.
Maar nu zal het volk des Heeren, in troostrijken zin, een welgevallen hebben aan zijne
Sabbatten zevenmaal zeventig jaar, en daarin zeventig sabbatsjaren, dit is tien jubeljaren.
Zoodanige verhoudingen zijn er in de beschikkingen der Voorzienigheid, dat wij de wijsheid
moeten zien en bewonderen van Hem, die de tijden tevoren verordineerd heeft.
B. De moeilijkheden, die bij deze zeventig jaar zich voordoen, hebben betrekking op a. Den
tijd, waarop zij beginnen, en vanwaar zij gerekend moeten worden. Zij dateeren hier van den
uitgang des Woords om te doen wederkeeren en om Jeruzalem te bouwen, vers 25. Ik ben
geneigd om dit te verstaan van het besluit van Cyrus, vermeld in Ezra 1:1, want daardoor
keerde het volk weder, en, hoewel daar geen afzonderlijke melding wordt gemaakt van het
bouwen van Jeruzalem toch ligt dat opgesloten in het bouwen van den tempel, en er was
voorspeld, dat dit door Cyrus gedaan zou worden, Jesaja 44:28. Hij zal tot Jeruzalem zeggen:
Word gebouwd. Dat was, beide, in de profetie en in de geschiedenis, het meest beroemde
besluit tot het bouwen van Jeruzalem, ja, het schijnt wel, dat deze uitgang des woords,
waarmee evengoed bedoeld kan zijn Gods bevel, als dat van Cyrus, dezelfde is als de uitgang
des woords, vermeld in vers 23, in het begin van Daniels smeekingen. En het is een genadig
vooruitzicht, dat de zeventig weken terstond na de zeventig jaren beginnen. En hier is niets
tegen in te brengen dan dat volgens deze rekening het Perzische rijk, van de inneming van
Babel door Cyrus tot aan Alexanders overwinning op Darius, slechts honderd en dertig jaar
duurde, terwijl volgens het afzonderlijk overzicht van de regeering der Perzische koningen, de
duur er van berekend wordt op twee honderd en dertig jaar. Dat is de berekening van
Thucydides, Xenophon en anderen. Zij, die bij dat eerste besluit beginnen te rekenen, leggen de
berekening der heidensche geschiedschrijvers ter zijde, als twijfelachtig en onbetrouwbaar.
Maar, anderen. die het een met het ander in overeenstemming willen brengen, beginnen de
vierhonderd en negentig jaar niet bij het besluit van Cyrus, Ezra 1:1, maar bij het tweede
besluit tot den opbouw van Jeruzalem, uitgevaardigd door Darius Nothus, ongeveer honderd
jaar later, vermeld in Ezra 1:6. Anderen beginnen bij het zevende jaar van Artaxerxes Memnon,
die Ezra met eene opdracht zond, Ezra 7:8-12. De geleerde Poole heeft in zijn Latijnsche
Synopsis eene uitgebreide en doorwrochte verzameling gegeven van wat pro en contra gezegd
is over de verschillende beginpunten van deze weken, waarmee de geleerden zich bezig mogen
houden. b. Den tijd, waarop zij eindigen, en hierover zijn de uitleggers het evenmin eens.
Sommigen houden het er voor, dat zij eindigen bij den dood van Christus, en meenen, dat de
nadrukkelijke woorden van deze beroemde profetie ons het recht geven te besluiten, dat van
hetzelfde uur, waarop Gabriel tot Daniël sprak, ten tijde van het avondoffer, tot aan het uur,
waarop Christus stierf, dat eveneens tegen den avond was, precies vierhonderd en negentig jaar
verloopen zijn, en ik ben geneigd die meening te deelen. Maar anderen denken, omdat gezegd

wordt, dat hij in de helft der week het slachtoffer en het spijsoffer zal doen ophouden, dat zij
drie en een half jaar na den dood van Christus eindigen, toen de Joden het Evangelie
verworpen hadden en de apostelen zich tot de heidenen wendden. Maar die meenen, dat zij
precies bij den dood van Christus eindigen, lezen aldus: Hij zal velen het verbond versterken,
de laatste zeven jaar of de laatste week, ja de helft van die zeven of de helft van die week
namelijk de laatste helft, de drie en een half jaar, die Christus in Zijne openbare bediening
doorbracht, zullen het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden. Anderen laten het eind van
deze vierhonderd en negentig jaar samenvallen met de verwoesting van Jeruzalem, omstreeks
zevenendertig jaar na den dood van Christus, omdat gezegd wordt, dat deze zeventig weken
bestemd zijn over het volk en over de heilige stad, en inderdaad wordt hier veel gezegd over
de verwoesting van de stad en het heiligdom. c. De verdeeling er van in zeven weken, en twee
en zestig weken, en eene week, en daar eene reden voor op te geven is eene van de moeilijkste
zaken. In de eerste zeven weken of negen en veertig jaar, worden de tempel en de stad
gebouwd, en in de laatste genoemde week predikte Christus Zijn Evangelie, waardoor de
Joodsche orde van zaken teniet gedaan werd en de grondslagen gelegd werden voor stad en
tempel van het Evangelie, die opgebouwd werden op de puinhoopen van de vorige.
C. Maar, hoe groot ook de onzekerheid is, die het ons bezwaarlijk maakt deze tijden met
nauwkeurigheid te bepalen, er is genoeg klaarheid en zekerheid om te beantwoorden aan het
tweevoudig oogmerk, waarmee deze gegevens zijn verstrekt. a. Zij dienen om de
verwachtingen der geloovigen op te wekken en staande te houden. Aan de patriarchen waren
algemeene beloften gedaan aangaande de komst van den Messias, de vroegere profeten hadden
dikwijls gesproken van Een, die komen zou, maar nooit voor dezen was de tijd van Zijne komst
bepaald. En hoeveel twijfel er mocht zijn aangaande de beteekenis van deze tijdsbepalingen,
zoodat men den tijd niet kon vaststellen op het jaar af, toch gaf deze profetie zooveel licht, dat
men er ongeveer uit opmaken kon, om welken tijd men Hem verwachten moest. En wij vinden
dan ook, dat, toen Christus kwam, men Hem algemeen verwachtte als de vertroosting Israëls,
en de verlossing in Jeruzalem, Lukas 2:25, 38. Om die reden waren er, die dachten, dat het
koninkrijk Gods terstond zoude openbaar worden, Lukas 19:11, en sommigen meenden, dat
het dat was, wat een meer dan gewonen toeloop van volk naar Jeruzalem te weeg bracht,
Handelingen 2:5. b. Zij dienen ook om de verwachtingen der ongeloovigen te weerleggen en
tot zwijgen te brengen, namelijk van die ongeloovigen, die niet erkennen willen, dat Jezus is
degene, die komen zou, maar nog een anderen verwachten. Deze voorspelling moet hun. het
zwijgen opleggen, en zal hen veroordeelen, want, bij welk bevel men deze zeventig weken ook
rekent te beginnen, zeker is het, dat zij meer dan vijftienhonderd jaar geleden reeds geëindigd
waren, zoodat de Joden, die niet erkennen willen, dat de Messias gekomen is, terwijl zij elke
berekening van Zijne komst zoover overschreden hebben, geen enkele verontschuldiging meer
hebben. Maar wij worden erdoor bevestigd in ons geloof, dat de Messias reeds gekomen is, en
dat het onze Jezus is, dat Hij juist op den vooraf bepaalden tijd gekomen is, een tijd, waard om
in altijddurende herinnering te blijven.
2. De gebeurtenissen, die hier voorspeld worden, zijn duidelijker en gemakkelijker te verstaan,
ten minste voor ons. De voorspellingen hebben betrekking a. Op den spoediger terugkeer der
Joden naar hun eigen land, en hun vernieuwde vestiging aldaar, hetgeen datgene was, waar
Daniël hoofdzakelijk om gebeden had, en toch wordt dat hier maar even aangeroerd in het
antwoord op zijn gebed. Laat dat een troost zijn voor de vrome Joden, dat het woord zal
uitgaan om weder te keeren en om Jeruzalem te bouwen, vers 25. En het woord zal niet
vergeefsch zijn, want, al zullen de tijden benauwd zijn, en dit groote werk veel tegenstand
ondervinden, toch zal het voortgezet en tenslotte voltooid worden. De straten zullen wederom

gebouwd worden, even ruim en prachtig als ooft, en de grachten, doch in benauwdheid der
tijden. Zoolang wij hier op deze wereld zijn, moeten wij benauwdheid der tijden verwachten,
door verschillende oorzaken. Zelfs in blijde tijden moeten wij ons verheugen met beving, het is
maar een zonnestraal, het is maar eene schitterende verpoozing van vrede en voorspoed, de
wolken zullen wederkeeren na den regent Als de Joden met gejuich naar hun land zijn
weergekeerd, dan moeten zij daar toch nog benauwde tijden verwachten en er zich op
voorbereiden. Maar dit is onze troost, dat God Zijn werk zal voortzetten, Zijn Jeruzalem
bouwen, het verfraaien, en het versterken, ook in benauwdheid der tijden, de benauwdheid der
tijden kan door Gods genade, bijdragen tot den bloei der kerk. Hoe meer zij beproefd wordt,
hoe meerzij toeneemt. b Op den Messias en Zijn werk. De vleeschelijke Joden verwachtten een
Messias, die hen verlossen zou van het Romeinsche juk en hun tijdelijke macht en rijkdom
geven, terwijl hun hier gezegd werd, dat de Messias met eene andere boodschap komen zou,
een zuiver geestelijke, en op grond waarvan Hij te welkomer zou zijn. c. Christus kwam om de
zonde weg te nemen en te vernietigen. De zonde had een twist doen ontstaan tusschen God en
mensch, had den mensch van God vervreemd en God tegen den mensch vertoornd, dat was
het, wat Gods eere wegnam en ellende over de menschen bracht, dat was de groote oorzaak
van al het kwaad. Wie God inderdaad een dienst wilde bewijzen, en den mensch eene
wezenlijke vriendelijkheid, moest deze vernietigen. Christus nam op zich dat te doen, en
hiertoe is Hij geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels verbreken zoude. Hij zegt niet:
om uwe overtredingen en uwe zonden te sluiten, maar overtreding en zonde in ‘t algemeen,
want Hij is eene verzoening, niet alleen voor onze zonden, die Joden zijn, maar voor de
zonden der geheele wereld. Hij kwam. Ten eerste, Om de overtreding te sluiten, te bedwingen,
lezen sommigen, de macht er van te breken, om den kop te vermorzelen van de slang, die
zooveel kwaad had gedaan, om de aangematigde heerschappij van dien tiran weg te nemen, en
een koninkrijk van heiligheid en liefde in de harten der menschen op te richten, op de
puinhopen van Satans rijk aldaar, opdat daar, waar zonde en dood geheerscht hadden, de
rechtvaardigheid en het leven heerschen mochten. Toen Hij stierf, zeide Hij: Het is vol kracht,
de zonde heeft nu haar doodelijke wond ontvangen, evenals Simson zeide: Mijne ziel sterve
met de Filistijnen. Animamque in vulnere ponit-Hij brengt zichzelf den genadestoot toe en
sterft. Ten tweede Van de zonden te verzegelen, te niet te doen, opdat zij niet opstaan in het
oordeel tegen ons, om de vergiffenis er voor te verkrijgen, opdat zij onze ondergang niet
worden opdat zij niet bij machte zijn tegen ons op te treden, ons te beschuldigen en te
veroordeelen zooals, toen Christus den duivel in den afgrond wierp, Hij dien boven hem
verzegelde. Als de zonde vergeven wordt, wordt zij gezochten niet gevonden, evenals iets, dat
verzegeld is. Ten derde, Om de ongerechtigheid te verzoenen, als door eene offerande, om
Gods rechtvaardigheid te voldoen en aldus vrede aan te brengen en God en mensch tezamen te
brengen, niet alleen als scheidsrechter of onpartijdige, die alleen de goede verstandhouding
tusschen de twistende partijen herstelt, maar als onze waarborg, onze verzekering. Hij is niet
alleen de Vredemaker, maar de Vrede zelf. Hij is de Verzoening. a. Hij kwam om een eeuwige
gerechtigheid aan te brengen. God kon naar recht een eind aan de zonde hebben gemaakt door
een eind aan den zondaar te maken, maar Christus vond een anderen weg, en maakte een eind
aan de zonde door den zondaar er van te verlossen, en door hem gerechtigheid te verwerven.
Wij zijn allen schuldig voor God, en zullen als zoodanig veroordeeld worden, als wij niet,
bekleed met gerechtigheid, voor Hem verschijnen kunnen. Waren wij blijven staan, dan zou
onze onschuld onze gerechtigheid geweest zijn, maar, daar wij gevallen zijn, moeten wij wel
een anderen pleitgrond hebben, en een zoodanigen heeft Christus ons verschaft. De verdienste
van Zijne offerande is onze gerechtigheid, daarmede beantwoorden wij aan al de eischen der
wet: Daartoe is Christus gestorven en opgestaan. Aldus is Christus de Heete onze
Gerechtigheid, want Hij is ons geworden rechtvaardigheid van God, opdat wij zouden worden

rechtvaardigheid Gods in Hem, oor het geloof eigenen wij ons dat toe en pleiten daarop bij
God, en ons geloof wordt ons tot rechtvaardigheid gerekend, Romeinen 4:3, 5. Dit is een
eeuwige gerechtigheid, want Christus, die onze gerechtigheid is en onze Vredevorst, is de
Vader der eeuwigheid. Zij was van eeuwigheid in Zijn raad, en de gevolgen er van zijn tot in
eeuwigheid. De uitwerking daarvan was van den beginne, want Christus was het Lam geslacht
van de grondlegging der wereld, en zal duren tot het einde, want Hij kan volkomenlijk
zaligmaken. Zij is altijd van kracht, Hebreeen 10:12, ze is de rotssteen, die ons volgt naar
Kanaän. c. Hij kwam om het gezicht en den profeet te verzegelen, al de profetische gezichten
van het Oude Testament, die betrekking hadden op den Messias. Hij verzegelde ze, dat wil
zeggen, Hij vervulde ze, Hij beantwoordde eraan, zoodat er geen tittel of jota van ter aarde
viel, alles, wat in de wet, de profeten en de psalmen van den Messias geschreven was, werd in
Hem vervuld. Aldus bevestigde Hij zoowel de waarheid daarvan als van Zijn eigen zending. Hij
verzegelde ze, dat is: Hij maakte een einde aan die openbaringen van Gods wil, en sloeg een
anderen weg in door de Heilige Schrift aan te vullen met het Nieuwe Testament, dat een veel
zekerder woord van profetie is dan dat door gezichten, 2 Petrus 1:19, Hebreeen 1:1. d. Hij
kwam om de heiligheid der heiligheden te zalven, dat is Zichzelf, die gezalfd was, dat is tot
Zijn werk ingeleid en bekwaam gemaakt, door den Heiligen Geest, die vreugdeolie, die Hij
zonder maat ontving boven Zijne medegenooten, of om de kerk van het Evangelie te zalven,
zijn geestelijken tempel, of heilige plaats, om ze te reinigen en te zuiveren, en zichzelf toe te
eigenen, Efeziers 5:26, of om een verschen en levenden weg in het heiligdom in te wijden,
door Zijn bloed, Hebreeen 10:20, daar het heiligdom gezalfd was, Exodus 30:25 enz. Hij wordt
de Messias genoemd vers 25, 26, wat beteekent Christus-Gezalfde, Johannes I. 41, omdat Hij
de zalving ontving voor Zichzelf en voor allen, die de Zijnen zijn. e. Tot bereiking van dit alles
moest de Messias uitgeroeid worden een gewelddadiger dood sterven, en aldus afgesneden uit
het land der levenden, zooals voorspeld was, Jesaja 53:8. Daarom zegt Paulus als hij den dood
van Christus predikt, dat hij niets anders predikt dan hetgeen de profeten gesproken hebben
dat geschieden zou, Handelingen 29:22, 23. En alzoo moest de Christus lijden. Hij moest
afgesneden worden, maar niet voor Hemzelf, niet om eenige zonde van Hem, maar zooals
Kajafas profeteerde, meest Hij voor het volk sterven, in onze plaats en om onzentwil, niet om
eenig voordeel voor zichzelf, want de heerlijkheid, die Hij zich kocht, was niet grooter dan de
heerlijkheid, die Hij tevoren had, Johannes 17:4, 5, neen, het was om verzoening te doen voor
onze zonden, en voor ons het leven te koopen, dat Hij afgesneden werd. f. Hij moest velen het
verbond versterken. Hij zal een nieuw verbond maken tusschen God en menschen, een verbond
van genade, sinds het onmogelijk voor ons geworden was om verlost te worden door een
verbond van onschuld. Dit verbond zal Hij bevestigen door Zijn leer en wonderen, door Zijn
dood en opstanding, door de geboden van den doop en van des Heeren avondmaal, die de
zegels zijn van het Nieuwe Testament, waardoor wij verzekerd worden, dat God bereid is ons
aan te nemen op de voorwaarden van het Evangelie. Zijn dood maakte Zijn testament van
kracht en gaf ons het recht te eischen, wat daarin bepaald is. Hij bevestigde het aan velen, aan
de massa van het volk, den armen werd het Evangelie verkondigd, toen geen uit de oversten of
Farizeeërs in Hem geloofde. Of, Hij versterkte het aan de heidenwereld. Het Nieuwe
Testament was niet, gerij k het Oude, tot de Joodsche kerk beperkt, maar werd aan alle volken
toebedeeld, Christus gaf Zijn leven tot een rantsoen voor velen. g. Hij moest het slachtoffer en
het spijsoffer doen ophouden. Door zichzelf eens vooral te offeren zal Hij een einde maken aan
al de Levietische offers, ze overbodig maken, en terzijde stellen als de zaak zelf komt, zal de
afschaduwing verdwijnen. Door de prediking van Zijn Evangelie aan de wereld, die aan de
apostelen was toevertrouwd, leerde hij de menschen geen verzoening te verwachten door het
bloed van stieren en bokken, en aldus deed hij het slachtoffer en spijsoffer ophouden. De
apostel toont ons in zijn brief aan de Hebreën, een hoeveel beter priesterschap, altaar en

offerande wij nu hebben, dan men onder de wet had, als eene reden om deze belijdenis vast te
houden.
D. Op de laatste verwoesting van Jeruzalem, van de Joodsche kerk en de Joodsche natie, en dit
volgt onmiddellijk op het afsnijden van den Messias, niet alleen omdat het de rechtvaardige
straf was van degenen, die Hem ter dood brachten, hetgeen de zonde was, die de maat van hun
ongerechtigheid vol maakte en het verderf over hen bracht, maar ook omdat het noodzakelijk
was om een der groote doeleinden van Zijn dood volkomen te bereiken. Hij stierf om de
ceremonieele wet teniet te doen, om de wet der vleeschelijke geboden volkomen te vernietigen,
en de verplichting, daardoor opgelegd, te vernietigen. Maar de Joden wilden zich niet laten
overhalen om die te laten veren zij bleven die houden met meer ijver dan ooit zij willen er niet
van hooren er afstand van te doen, zij steenigden Stefanus, den eersten christelijken martelaar,
omdat hij zeide, dat Jezus de zeden veranderen zou, die ons Mozes overgeleverd heeft,
Handelingen 6:14, zoodat er geen andere uitweg overbleef om den Mozaischen staat te
vernietigen dan den tempel te verwoesten, en de heilige stad, en het Levietische priesterschap,
en dat heele volk, dat er zoo ongeneeslijk aan verslaafd was. Dit gebeurde op afdoende wijze
binnen veertig jaren na den dood van Christus, en het was eene verwoesting, die tot op den
huldigen dag onherstelbaar gebleken is. En dat is het, wat hier uitvoerig voorspeld wordt,
opdat de Joden, die uit de gevangenschap wederkeerden, niet al te zeer ingenomen zouden zijn
met den wederopbouw van hun stad en tempel, omdat zij in vervolg van tijd totaal verwoest
zouden worden, en niet, zooals nu, slechts voor negentig jaar, maar zich liever verblijden in de
hoop op de komst van den Messias, en de oprichting van Zijn geestelijk koninkrijk in deze
wereld, dat niet verdorven zal worden, Hier wordt voorspeld, a. Dat een volk des vorsten
komen zal, en het werktuig zijn van deze verwoesting, dat wil zeggen, de Romeinsche legers,
die behoorden tot een rijk, dat nog komen zou, de Vorst, die komen zal, is Christus, en zij
werden door Hem en in Zijn dienst gebruikt, zij zijn Zijne krijgsheiren, Mattheus 22:7, of de
heidenen, die, hoewel nu vreemdelingen, het volk van den Messias worden zullen, zullen de
Joden verderven. b. Dat de verwoesting zal plaats hebben door den krijg en dat het einde van
dien krijg deze vastelijk besloten verwoestingen zullen zijn. De oorlogen van de Joden tegen de
Romeinen werden door hun hardnekkigheid lang en bloedig, en zij eindigden tenslotte met de
volkomen uitbanning van dat volk. c. Dat stad en heiligdom op bijzondere wijze verwoest
zullen worden en tot puinhoopen gemaakt. Titus, de Romeinsche generaal, had den tempel
willen redden, maar zijne soldaten waren zoo verwoed tegen de Joden, dat hij hen niet beletten
kon, dien tot den grond toe te verbranden, opdat deze profetie vervuld zou worden. d. Dat al
de tegenstand, die geboden zal worden om deze verwoesting te beletten, vergeefsch zal zijn:
zijn einde zal zijn met een overstroomenden vloed. Het zal een zondvloed van verwoesting
zijn, zooals die, welke de oude wereld wegvaagde, en waaraan niemand het hoofd bieden kan.
e. Dat daardoor het slachtoffer en het spijsoffer zullen ophouden. En het was tijd, dat ze
ophielden, daar de familie der priesters zoo gedund was, en de geslachtsrekening zoo verward,
dat, naar men zegt, niemand ter wereld bewijzen kan, dat hij van het zaad van Aaron is. f. Dat
er eene overstrooming van gruwelen zal zijn, een algemeen bederf van de Joodsche natie en
eene wereld van ongerechtigheid onder hen, waarom de toorn over hen komen zal, 1
Thessalonicenzen 2:16. Of misschien moet het verstaan worden van de legers der Romeinen,
die den Joden een gruwel waren, zoo onverdragelijk waren zij hun, die de natie
overstroomden, en waardoor zij verwoest werden, want dit zijn de woorden, waarnaar Christus
verwijst, Mattheus 24:15, Wanneer gij dan zult zien den gruwel der verwoesting, waarvan
gesproken is door Daniel den profeet, staande in de heilige plaats, dat alsdan die in Juda
zijn, vlieden op de bergen, wat verklaard wordt in Lukas 21:20:Wanneer gij zien zult, dat
Jeruzalem door heirlegers omsingeld wordt, dan vliedt g. Dat de verwoesting volkomen en

blijvend zal zijn: De verwoester zal zijn tot de voleinding toe, dat wil zeggen, hij zal de
verwoesting voleindigen. Het is een vastelijk besloten verwoesting, en zij zal ten uiterste
voltooid worden. En als dat heeft plaats gehad, dan schijnt er nog iets besloten te zijn, dat
uitgestort zal worden over den verwoeste, vers 27, en wat zou dat anders zijn dan de geest des
diepen slaaps, Romeinen 11:8, 25, die blindheid, die op Israël gevallen is, totdat de volheid der
heidenen zal ingegaan zijn? En dan zal geheel Israël zalig worden.

HOOFDSTUK 10
1 In het derde jaar van Kores, den koning van Perzie, werd aan Daniel, wiens naam genoemd
werd Beltsazar, een zaak geopenbaard, en die zaak is de waarheid, doch in een gezetten groten
tijd; en hij verstond die zaak, en hij had verstand van het gezicht.
2 In die dagen was ik, Daniel, treurende drie weken der dagen.
3 Begeerlijke spijze at ik niet, en vlees of wijn kwam in mijn mond niet; ook zalfde ik mij gans
niet, totdat die drie weken der dagen vervuld waren.
4 En op den vier en twintigsten dag der eerste maand, zo was ik aan den oever der grote rivier,
welke is Hiddekel.
5 En ik hief mijn ogen op, en zag, en ziet, er was een Man met linnen bekleed, en Zijn lenden
waren omgord met fijn goud van Ufaz.
6 En Zijn lichaam was gelijk een turkoois, en Zijn aangezicht gelijk de gedaante des bliksems,
en Zijn ogen gelijk vurige fakkelen, en Zijn armen en Zijn voeten gelijk de verf van gepolijst
koper; en de stem Zijner woorden was gelijk de stem ener menigte.
7 En ik, Daniel, alleen zag dat gezicht, maar de mannen, die bij mij waren, zagen dat gezicht
niet; doch een grote verschrikking viel op hen, en zij vloden, om zich te versteken.
8 Ik dan werd alleen overgelaten, en zag dit grote gezicht, en er bleef in mij geen kracht overig;
en mijn sierlijkheid werd aan mij veranderd in een verderving, zodat ik geen kracht behield.
9 En ik hoorde de stem Zijner woorden; en toen ik de stem Zijner woorden hoorde, zo viel ik
in een diepen slaap op mijn aangezicht, met mijn aangezicht ter aarde.
10 En ziet, een hand roerde mij aan, en maakte, dat ik mij bewoog op mijn knieen, en de
palmen mijner handen.
11 En Hij zeide tot mij: Daniel, gij zeer gewenste man! merk op de woorden, die Ik tot u
spreken zal, en sta op uw standplaats, want Ik ben alnu tot u gezonden; en toen Hij dat woord
tot mij sprak, stond ik bevende.
12 Toen zeide Hij tot mij: Vrees niet, Daniel! want van den eersten dag aan, dat gij uw hart
begaaft, om te verstaan en om uzelven te verootmoedigen, voor het aangezicht uws Gods, zijn
uw woorden gehoord, en om uwer woorden wil ben Ik gekomen.
13 Doch de vorst des koninkrijks van Perzie stond tegenover Mij een en twintig dagen; en ziet,
Michael, een van de eerste vorsten, kwam om Mij te helpen, en Ik werd aldaar gelaten bij de
koningen van Perzie.
14 Nu ben Ik gekomen, om u te doen verstaan, hetgeen uw volk bejegenen zal in het vervolg
der dagen, want het gezicht is nog voor vele dagen.
15 En toen Hij deze woorden met mij sprak, sloeg ik mijn aangezicht ter aarde, en ik werd
stom.
16 En ziet, Een, den mensenkinderen gelijk, raakte mijn lippen aan, toen deed ik mijn mond
open, en ik sprak, en zeide tot Dien, Die tegenover mij stond: Mijn Heere! om des gezichts wil
keren zich mijn weeen over mij, zodat ik geen kracht behoude.
17 En hoe kan de knecht van dezen mijn Heere spreken met dien mijn Heere? Want wat mij
aangaat, van nu af bestaat geen kracht in mij, en geen adem is in mij overgebleven.
18 Toen raakte mij wederom aan Een, als in de gedaante van een mens; en Hij versterkte mij.
19 En Hij zeide: Vrees niet, gij zeer gewenste man! vrede zij u, wees sterk, ja, wees sterk! En
terwijl Hij met mij sprak, werd ik versterkt, en zeide: Mijn Heere spreke, want Gij hebt mij
versterkt.
20 Toen zeide Hij: Weet gij, waarom dat Ik tot u gekomen ben? Doch nu zal Ik wederkeren
om te strijden tegen den vorst der Perzen; en als Ik zal uitgegaan zijn, ziet, zo zal de vorst van
Griekenland komen.

21 Doch Ik zal u te kennen geven, hetgeen getekend is in het geschrift der waarheid; en er is
niet een, die zich met Mij versterkt tegen dezen, dan uw vorst Michael.

Dit hoofdstuk en de twee volgende hoofdstukken waarmee dit boek besluit, vormen tezamen
een visioen en profetie, dat aan Daniel werd meegedeeld ten dienste van de kerk, niet door
teekenen en voorstellingen, zooals tevoren, Hoofdstuk 7, 8, maar in menschelijke taal, en dit
was ongeveer twee jaar na het gezicht in het voorgaande hoofdstuk. Dan iel bad dagelijks,
maar had alleen nu en dan een visioen. In dit hoofdstuk hebben wij een en ander, dat eene
inleiding vormt tot de profetie, in het elfde hoofdstuk de afzonderlijke voorspellingen, en in het
twaalfde hoofdstuk het besluit er van. Dit hoofdstuk toont ons, 1. Daniëls plechtig vasten en
vernedering, voordat hij dit gezicht had, vers 1-3. 11. Eene heerlijke verschijning van den Zoon
van God aan hem, en den diepen indruk daardoor op hem gemaakt, vers 4-9. III. De
aanmoediging hem gegeven, om eene openbaring van toekomstige gebeurtenissen te
verwachten, die bevredigend en nuttig zou zijn, beide voor anderen en voor hem zelf, en dat hij
bekwaam gemaakt zou worden beide, om de beteekenis van deze openbaring te verstaan, hoe
moeilijk dat ook was, en om den glans er van te verdragen hoe verblindend en vreselijk ook,
vers 10-21.

Daniël 10:1-9
Dit gezicht dateert van het derde jaar van Kores, dat wil zeggen van zijne regeering na de
verovering van Babel, zijn derde jaar, sinds Daniël met hem in aanraking kwam en zijn
onderdaan werd. Hier is,
1. Iets algemeens over deze profetie, vers 1:De zaak is waarheid, ieder woord van God is
waar, het was waar, dat Daniël zulk een gezicht had, en dat dat en dat gezegd werd. Dat
betuigt hij plechtig op zijn woord als profeet. Et hoc paratus est verificare-Hij was bereid het
waar te maken, en, indien het een woord was, door engelen gesproken, dan is het zonder
twijfel vast en betrouwbaar. Doch in een gezetten grooten tijd, die duurde tot het einde van de
regeering van Antiochus, dat was driehonderd jaar, inderdaad een lange tijd, als hij nog
verloopen moet. Ja, en omdat het iets gewoons is bij profeten, een blik te slaan op geestelijke
en eeuwige dingen, is er in zijne profetie, dat eene afbeelding is van dingen, die betrekking
hebben op gebeurtenissen in de verre toekomst van het einde der wereld en de opstanding der
dooden, en daarom mocht hij wel zeggen, dat de gezette tijd groot was. Het werd hem evenwel
zoo duidelijk gemaakt, alsof het eer geschiedenis dan profetie was. Hij verstond die zaak, zoo
duidelijk werd ze hem overgegeven en door hem ontvangen, dat hij zeggen kon, dat hij
verstand had van het gezicht. Het werkte niet zoozeer op zijne verbeelding als op zijn
verstand.
11. Een bericht van Daniëls zelfkastijding voordat hij dit visioen had, niet, omdat hij het
verwachtte, en ook blijkt niet, dat, toen hij dat plechtige gebed deed, hij eenige verwachting
had van dat visioen als een antwoord daarop, maar louter uit een beginsel van vroomheid en uit
vrome sympathie met het beproefde volk van God. Hij was treurende volle drie weken, vers 2,
om zijn eigene zonden en de zonden van zijn volk, en hun ellende. Sommigen meenen, dat de
bijzondere reden van zijn treuren de nalatigheid en onverschilligheid was van velen der Joden,
die, hoewel zij vrij waren om naar hun land terug te keeren, toch in het land der gevangenschap
bleven, niet wetende hoe zij de hun aangeboden voorrechten meesten waardeeren, en misschien
ergerde het hem te meer, omdat die zoo deden, zich rechtvaardigden met het voorbeeld van
Daniel, hoewel zij niet dezelfde redenen hadden om achter te blijven. Anderen meenen, dat het
was omdat hij hoorde van de tegenwerking, die de bouw van den tempel van de vijanden der
Joden ondervond die raadslieden tegen hen huurden om hunnen raad te vernietigen, Ezra 4:4,
5, alle de dagen van Kores, en verkregen wat zij verlangden van Cambyses, of Artaxerxes, zijn
zoon, die regeerde, terwijl Cyrus krijg voerde tegen de Scythen. Goede menschen moeten wel
treuren, als zij zien, hoe langzaam Gods werk voortgang maakt in de wereld en hoeveel
tegenstand het ontmoet, hoe zwak Zijne vrienden en hoe werkzaam Zijne vijanden zijn.
Gedurende de dagen van zijn treuren at hij geen begeerlijke spijs, hij kon niet leven zonder te
eten, maar hij at weinig en zeer sober, en kwelde zich door de kwaliteit zoowel als door de
kwantiteit van hetgeen hij at, en dat kan naar waarheid vasten genoemd worden, en een bewijs
van vernedering en smart. Hij at niet het smakelijke brood, dat hij gewoon was te eten, maar
grove en onsmakelijke spijze, waarvan hij niet in de verzoeking kwam om iets meer te eten dan
beslist noodzakelijk was om zijn lichaam in stand te houden. Evenals alles wat schoon is, zoo is
ook alles, wat smakelijk is, zeer onaangenaam op een dag van vernedering. Vleesch of wijn
kwam in zijn mond niet, ook zalfde hij zich niet, zoolang die drie weken duurden, vers 3.
Hoewel hij nu een zeer oud man was, en zich verontschuldigd kon houden, omdat de zwakte
van zijn leeftijd voedzamen kost eischte, hoewel hij een zeer groot man was, en zich vrijpleiten
kon, omdat hij, gewend aan lekker eten, er niet buiten kon, daar anders zijne gezondheid er
onder lijden zou, toch kon hij zichzelf aldus verloochenen als het dienen moest om zijne

vroomheid beide te betuigen en te hulp te komen, dit zij gezegd om menigen jongen man
beschaamd te maken, die geen hooger rang bekleedt en er niet toe komen kon zichzelf zoo te
verloochenen.
III. Eene beschrijving van dien heerlijken persoon, dien Daniel in het visioen zag, die naar men
algemeen aanneemt, niemand anders kan zijn dan Christus, het eeuwige Woord. Hij was aan
den oever van de rivier de Hiddekel, vers 4. Waarschijnlijk wandelde hij daar, niet voor zijn
vermaak, maar verdiept in vrome beschouwing, zooals Isaak in het veld wandelde, om te
peinzen, en, daar hij iemand van aanzien was, vergezelden zijne dienaren hem op eenigen
afstand. Daar hief hij zijne oogen op en zag een man, een man alleen, namelijk de mensch
Jezus Christus. Hij moet het geweest zijn, want Hij verschijnt in dezelfde gedaante, waarin Hij
verscheen aan Johannes op het eiland Patmos, Openbaring 1:13-15. Zijne kleeding was die van
een priester. want Hij is de hoogepriester van onze belijdenis, met linnen bekleed, zooals de
hoogepriester op den verzoendag, dien grooten dag, Zijne lendenen waren omgord (in het
visioen van Johannes was Hij aan de borsten omgord) met fijn goud van Ufaz. het fijnste, dat
er bestond, want alles aan Christus is het beste in zijn soort. De gordel beteekent, dat Hij
gereed is voor en ijverig in zijn werk, als de dienaar Zijns Vaders, in het werk onzer verlossing.
Zijne gedaante was liefelijk, Zijn lichaam gelijk een turkoois, een kostbare steen van
hemelsblauwe kleur. Zijn gelaat was geducht, en geschikt om de toeschouwers schrik in te
boezemen, want Zijn aangezicht was gelijk de gedaante des bliksems, die het oog verblindt.
Zijne oogen waren schitterend gelijk vurige fakkelen. Zijne armen en Zijne voeten blonken
gelijk de verf van gepolijst koper, vers 6. Zijne stem was luid en sterk en doordringend, gelijk
de stem eener menigte. Vox Dei-De stem van God kan vox populi-de stem des volks
onhoorbaar maken. Zoo heerlijk verscheen Christus, en dat is eene uitnoodiging aan ons,
1. Om hooge en eerbiedige gedachten van Hem te hebben. Aanmerkt nu hoe groot deze is, en
laat Hij in al onze gedachten de eerste plaats innemen.
2. Om Zijne nederbuigende goedheid voor ons en onze zaligheid te bewonderen. Al deze
majesteit bedekte Hij met een sluier, toen Hij de gestalte van een dienstknecht aannam en Zijne
ziel uitstortte.
IV. De wonderbare uitwerking, die deze verschijning op Daniel en zijne begeleiders had, en de
schrik, die hem en hun daardoor ingeboezemd werd.
1. Zijn gevolg zag dat gezicht niet, het was niet betamelijk, dat zij met dat gezicht vereerd
werden. Er is eene goddelijke openbaring, die allen te beurt valt, en waarvan niemand
uitgesloten wordt, die zichzelf niet uitsluit, maar dit gezicht was alleen voor Daniël, die een
gunsteling was. De reisgezellen van Paulus zagen wel het licht, maar werden niemand gewaar,
Handelingen 9:7, 22:9. Het is de eer van hen, die God liefhebben, dat hun bekend is, wat voor
anderen verborgen is. Christus openbaart zich aan hem, maar niet aan de wereld, Johannes
14:22. Maar, hoewel zij het visioen niet zagen, werden zij door eene onverklaarbare siddering
aangegrepen, hetzij door de stem, die zij hoorden, of door eene vreemde golving of trilling van
de lucht, die zij voelden, zoodat eene groote verschrikking op hen viel, en zij vloden om zich te
versteken, waarschijnlijk onder de wilgen, die aan den oever der rivier groeiden. Velen hebben
den geest der dienstbaarheid tot vreeze, die nooit den geest der aanneming ontvangen, voor
wie Christus nooit iets anders is geweest en nooit iets anders zal zijn dan verschrikking. De
schrik van Daniels gevolg is eene bevestiging van de waarheid van het gezicht, het kon Daniels

fantasie niet zijn, en geen voortbrengsel van zijne verhitte verbeelding, want het had eene
werkelijke, machtige en vreemde uitwerking op die om hem heen waren.
2. Hij zelf zag het en zag het alleen, maar hij kon den aanblik niet verdragen. Het verblindde
niet alleen zijne oogen, maar overstelpte ook zijn geest, zoodat hij geen kracht behield, vers 8.
Hij zeide, als Mozes zelf: Ik ben zeer bevreesd en bevende. Zijn geest was zoo verdiept, hetzij
in de beschouwing van de heerlijkheid van dit visioen of in de versterking van zijn hart tegen
den schrik er van, dat zijn lichaam als ‘t ware levenloos en zonder geest achterbleef. Er was
geen kracht in hem, en er was maar eene schrede tusschen hem en den dood, hij was zoo bleek
als de dood, zijne kleur was verdwenen, zijne sierlijkheid was aan hem veranderd in
verderving, en er bleef geen kracht in hem overig. De grootste en beste der menschen kunnen
de rechtstreeksche openbaringen van de goddelijke heerlijkheid niet verdragen niemand kan ze
zien en leven, het is bijkans de dood om er iets van te zien, zooals Daniel ervoer, maar
verheerlijkte heiligen zien Christus zooals Hij is en kunnen het gezicht verdragen. Maar,
hoewel Daniel zoo krachteloos werd door het visioen van Christus toch hoorde hij de stem
Zijner woorden en wist, wat Hij zeide. Wij moeten op onze hoede zijn, dat onze eerbied voor
Gods heerlijkheid, waardoor wij opgewekt moeten worden om Zijne stem te hooren, beide in
Zijn woord en Zijne leiding, niet ontaardde in zulk een vrees voor Hem, dat wij geen kracht en
geen moed meer hebben er naar te luisteren. Het schijnt wel, dat, terwijl het visioen van
Christus Daniël verschrikte, Zijne woorden hem spoedig geruststelden en hem de kracht
teruggaven, zijne vrees deden wijken, en hem in heilige zekerheid en gemoedsrust in slaap
deden vallen: Toen ik de stem Zijner woorden hoorde, viel ik in slaap, een zoeten slaap op
mijn aangezicht, en met mijn aangezicht ter aarde. Toen hij het visioen zag, wierp hij zichzelf
voorover, in de houding der nederigste aanbidding, en viel in slaap, niet uit onverschilligheid
voor wat hij hoorde en zag, maar erdoor bekoord. Hoe vreeselijk Christus ook schijnen mag
dengenen, die zich van zonde bewust, en daarom bevreesd zijn, in Zijne woorden is genoeg om
hun geest tot rust en kalmte te brengen, als zij er maar met aandacht naar willen luisteren.

Daniël 10:10-21
Het kost heel wat om Daniel in staat te stellen te verdragen, wat Christus hem te zeggen heeft.
Nog steeds is hij verschrikt, en komt niet dan heel langzaam weer tot zichzelf, maar hij wordt
nog steeds toegesproken en opgebeurd door goede vertroostende woorden. Laat ons zien, hoe
Daniel trapsgewijze tot zichzelf gebracht wordt, en de verschillende zinsneden nagaan, die
daarop betrekking hebben.
1. Daniël is in groote ontsteltenis, en vindt het zeer moeilijk om die te overwinnen. De hand,
die hen aanroerde, maakte eerst, dat hij zich bewoog op zijne knieen en de palmen zijner
handen, vers 10. Kracht en troost komen gewoonlijk trapsgewijze tot hen, die lang verslagen
en ontrust zijn geweest, eerst worden zij een weinig op de been geholpen en dan meer. Na twee
dagen zal Hij ons levend maken, en op den derden dag zal Hij ons doen verrijzen. En wij
moeten den dag der kleine dingen niet verachten, maar dankbaar zijn, ook voor een begin van
genade. Later wordt hij op de been geholpen maar hij staat bevende, vers 11, uit vrees van
opnieuw te vallen. Voordat God Zijn volk sterkte en krachten geeft, doet Hij hen hun
zwakheid beseffen. Ik werd beroerd in mijne plaats, zekerlijk ik zal rusten, Habakuk 3:16.
Maar als Daniel later zooveel kracht in zijne ledematen terugkrijgt, dat hij vast kan staan, zegt
hij ons toch, vers 15 dat hij zijn aangezicht ter aarde sloeg en stom werd, hij was als een, die
verbaasd is en niet weet, wat te zeggen, met stomheid geslagen door vrees en bewondering, en
hij was afkeerig het gesprek te beginnen met een, die zoover boven hen stond, hij zweeg van
het goede, totdat hij een weinig tot zichzelf gekomen was. Ten laatste herkreeg hij niet alleen
het gebruik van zijne voeten, maar ook het gebruik van zijne tong, en, toen h4 zijn mond
opendeed, vers 16 was het eerste wat hij zeide eene verontschuldiging, dat hij zoo lang
gezwegen had, want inderdaad hij durfde niet spreken. "Mijn Heere", zoo noemt deze profeet,
in groote nederigheid, den engel, hoewel de engelen, in groote nederigheid, zich de
mededienstknechten der profeten noemden Openbaring 22:9, "om des gezichts wil keeren zich
mijne weeën over mij, zij bestormen mij met geweld, het besef van mijn zondigen smartelijken
staat keert zij h over mij, als ik uwe zuiverheid en glans aanschouw." De mensch, die zijn
reinheid verloren heeft, heeft reden om te blozen, en zich te schamen, als hij de heerlijkheid der
gezegende engelen, die zich onbevlekt gehouden hebben, ziet en overdenkt. "Mijne weeën
keeren zich over mij, zoodat ik geen krachs behoude om er weerstand aan te bieden of het
hoofd omhoog te houden." En opnieuw, vers 17, als een, die half dood is van den schrik,
klaagt hij: "Wat mij aangaat, van nu af bestaat geen kracht in mij om deze ontdekkingen van
de goddelijke heerlijkheid en deze openbaringen van den goddelijken wil te ontvangen, ja, er is
geen adem in mij overgebleven." Zoo ernstig was hij aangedaan, dat hij buiten adem was,
hijgde en steunde, en als ‘t ware zonder adem was. Zie, hoe goed het voor ons is, dat de schat
der goddelijke openbaring in aarden vaten is gedaan, en dat God tot ons spreekt door
menschen gelijk wij, en niet door engelen. Wat onze wensch ook is, in morrende
ontevredenheid over de wijze, waarop God met ons handelt, zeker is, dat, als wij beproefd
worden, wij allen zouden denken, wat de Israëlieten tot Mozes zeiden bij den berg Sinaï.
Spreek gij met ons en wij zullen hooren, en dat God met ons niet spreke, opdat wij niet
sterven, Exodus 20:19. Als Daniel het niet kon verdragen, hoe zouden wij het dan kunnen?
Hierop legt hij den nadruk als verontschuldiging van zijn eerbiedig zwijgen, dat anders
berispelijk zou zijn geweest: Hoe kan de knecht van dezen mijnen Heere spreken met mijnen
Heere? vers 17. Zoo vaak wij in gemeenschap treden met God, past het ons een recht besef te
hebben van den grooten afstand en het onevenredig verschil tusschen ons en de heilige engelen,
en van den oneindigen afstand en het onmetelijk verschil tusschen ons en den heiligen God, en

te erkennen dat wij niets ordelijk kunnen voorstellen vanwege de duisternis. Hoe zullen wij,
die stof en asch zijn, tot den Heer der heerlijkheid spreken?
11. De gezegende engel, die met Christus sprak, gaf hem allen mogelijken troost en
bemoediging. Het schijnt wel, dat Hij, Wiens heerlijkheid hij in een visioen zag, vers 5, 6, niet
degene was, die hem hier aanroerde, en met hem sprak, dat was Christus, maar dit schijnt de
engel Gabriel te zijn geweest, wien Christus eenmaal tevoren bevolen had Daniël te
onderrichten, Hoofdstuk 8:16. Die heerlijke verschijning, evenals die van den God der
heerlijkheid aan Abraham, Handelingen 7:2, moest gezag geven aan en de aandacht vestigen
op wat de engel zeggen zou. Christus zelf troostte Johannes, toen hij in een zelfde geval, als
dood aan zijn voeten viel, Openbaring 1:17, maar hier deed Hij het door den engel, dien Daniel
in een luister zag, veel minder dan die van het visioen, in de voorgaande verzen, want hij was
den menschenkinderen gelijk, vers 16, een in de gedaante van een mensch, vers 18. Toen hij
alleen verscheen, zooals hij tevoren gedaan had, Hoofdstuk 9:21, werd hij daardoor volstrekt
niet ontsteld, zooals door dit visioen, en daarom doet hij hier voor de derde maal dienst bij
Daniël.
1. Hij gaf hem de hand om hem te helpen, roerde hem aan, en maakte, dat hij zich bewoog op
knieen en handen, vers 10, anders zou hij zijn blijven kruipen, raakte zijne lippen aan, vers 16,
anders zou hij stom gebleven zijn, wederom raakte hij hem aan, vers 18, en gaf hem kracht,
anders zou hij zijn blijven waggelen en beven. De hand van Gods macht gepaard met het
woord van Zijne genade is alleen bij machte aan al onze grieven tegemoet te komen, en te
verbeteren wat er verkeerd in ons is. Eene aanraking van den hemel brengt ons op de knieën,
stelt ons op onze voeten, opent onze lippen en sterkt ons, want het is God, die op ons werkt,
en in ons werkt, beide het willen en het volbrengen van hetgeen goed is.
2. Hij verzekerde hem, dat hij hoog in de gunst stond bij God: Gij zijt een zeer gewenschte
man, vers 11, en wederom, vers 19:Gij zeer gewenschte man. Niets is meer geschikt, en niets
is beter in staat om de heiligen uit moedeloosheid op te wekken dan de verzekering dat God
hen liefheeft. Inderdaad zeer gewenscht zijn degenen, die God liefheeft, en het is een
genoegzame troost dat te weten.
3. Hij nam zijne vrees weg, en vuurde zijne hoop aan met goede woorden en met troostrijke
woorden. Hij zeide tot hem: Vrees niet, Daniel vers 12, en wederom, vers 19:Vrees niet gij
zeer gewenschte man, vrede zij u, wees sterk ja wees sterk. Geen teedere moeder suste ooit
haar kind, als het zich bezeerd had of geschrikt was, met meer mededoogen en liefde dan de
engel Daniël hier geruststelde. Die van God bemind zijn, hebben geen reden, om eenig kwaad
te vreezen, zij hebben vrede, God zelf spreekt woorden des vredes tot hen, en op dien grond
behooren zij die tot zichzelf te spreken, en die vrede, die blijdschap des Heeren, zal hunne
sterkte zijn. Zal God naar de grootheid Zijner macht met ons twisten? Zal Hij gebruik maken
van onze machteloosheid, daar wij Zijn schrik kennen? Neen, maar Hij zal acht op ons slaan,
Job 23:6. Dat deed Hij op Daniël hier, toen hij geen kracht behield om des gezichts wil, en dat
erkent hij, vers 19:Terwijl Hij met mij sprak, werd ik versterkt. Door Zijn woord stort God
Zijn volk leven, kracht en geest in, want als Hij zegt: Wees sterk, dan gaat Zijn woord gepaard
met kracht. En nu Daniël gesterkt is door de kracht van Gods woord en genade, is hij tot alles
bereid: n Mijn Heere spreke, en ik kan het hooren, ik kan het dragen en ik ben bereid er naar te
handelen, want Gij hebt mij versterkt". Dien, die, als Daniël hier, geen krachten hebben,
vermenigvuldigt God de sterkte, es 40:29. En wij kunnen de gemeenschap met God niet
onderhouden dan door de kracht, die wij aan Hem ontleenen, maar, als het Hem behaagt ons

sterkte te geven, moeten wij er een goed gebruik van maken, en zeggen: Spreek Heere, want
Uw knecht hoort. Als God ons in staat stelt, Zijn wil te doeg, dan zullen wij die ook doen,
volkomen, wat die dan ook is. Da quod inbes, et inbe quod is- Geef wat Gij gebiedt en gebied
dan wat Gij wilt.
4. Hij verzekerde hem, dat zijn vasten en gebeden tot gedachtenis opgekomen waren voor
God, zooals de engel tot Cornelius zeide, Handelingen 10:4, Vrees niet, Daniel, vers 12. Het is
den gevallen mensch van nature eigen, bevreesd te zijn voor een buitengewoon gezant van den
hemel, omdat hij bang is slechte berichten van daar te krijgen, maar Daniël behoeft niet te
vreezen, want door zijne smeekingen en vernedering drie weken lang, had hij buitengewone
gezanten ten hemel gezonden, die hij terug verwachten kan met den olijftak des vredes: Van
den eersten dag aan, dat gij uw hart begaaft om te verstaan, namelijk het woord van (jod, dat
de regel voor uwe gebeden moet zijn, en om u zelf voor God te verootmoedigen, om uwe
gebeden kracht bij te zetten, zijn uwe woorden gehoord, zooals tevoren in het begin uwer
smekingen, Hoofdstuk 9:23. Zooals de opening van Gods woorden licht geeft aan de
eenvoudigen zoo is ook de opening van hun gebeden welbehagelijk aan God, Psalm. 119:130.
Van den eersten dag aan, dat wij tot God beginnen op te zien op den weg des plichts, is Hij
bereid ons tegemoet te komen op den weg der genade. Zoozeer is God bereid het gebed te
verhooren. Ik zeide Ik zal belijdenis doen, en Gij vergaaft.
5. Hij deelde hem mede, dat hij gezonden was om hem den toekomstigen staat der kerk te
voorspellen, ten teeken van Gods aanneming van zijne gebeden voor de kerk: "Weet gij,
waarom ik tot u gekomen ben?" Als gij wist met welke boodschap ik kom, zoudt gij niet zoo
ontsteld zijn. Als wij de bedoeling van Gods handelingen met ons beter verstonden, en de
wegen van Zijne leiding en genade met ons, dan zouden wij er beter mee verzoend zijn. "Om
uwer woorden wil ben ik gekomen, vers 12, om u een genadig antwoord te brengen op uwe
gebeden." Aldus, als Zijn biddend volk tot Hem roept, zegt God: Hier ben Ik, Jesaja 58:9, wat
wilt gij, dat Ik u doen zal? Zie de macht van het gebed, welke heerlijke dingen heeft het, te
rechter tijd, van den hemel gebracht, welke vreemde openbaringen! Met welke boodschap
kwam deze engel tot Daniel? Hij zegt tot hem, vers 14:Ik ben gekomen om u te doen verstaan,
hetgeen dat uw volk bejegenen zal in het vervolg der dagen. Daniel was een weetgierig,
onderzoekend man, die al zijn leven naar geheimen gezocht had, en het moest wel eene groote
voldoening voor hem zijn, dat hij ingeleid werd in de kennis der toekomende dingen. Daniel
was altijd vol belangstelling geweest voor de kerk hare belangen lagen hem na aan ‘t hart en
het moest wel eene bijzondere voldoening voor hem zijn te weten, hoe het met haar gaan zou,
hij wist dan beter hoe hij voor haar bidden moest, zoolang hij leefde. Hij beweende op ‘t
oogenblik de moeilijkheden, waarmee zijn volk op ‘t oogenblik te worstelen had, maar, opdat
hij zich daaraan niet ergeren zou, moet de engel hem aanzeggen, welke nog grootere
moeilijkheden hun te wachten staan, en, als zij nu al moede zijn, nu zij loopen met de
voetgangers, hoe zullen zij zich mengen met de paarden? Het zou onze gevoeligheid voor den
tegenwoordigen tegenspoed verminderen, als wij bedachten, dat wij misschien nog grooter te
wachten hebben, die wij moeten overwinnen. Daniel moet op de hoogte gebracht worden van
hetgeen zijn volk bejegenen zal in het vervolg der dagen van de kerk, na het ophouden der
profetie, en als de tijd naderde, dat de Messias moest verschijnen, want het gezicht is nog voor
vele dagen, het voornaamste, dat dit visioen aan de kerk bedoelde te geven, was het
vooruitzicht van wat gebeuren zou in de dagen van Antiochus, bijna driehonderd jaar later.
Wat dezen engel is opgedragen Daniël mee te deelen, en wat Daniel aangemoedigd wordt van
hem te verwachten zijn geen interessante beschouwingen, of zedelijke voorschriften of
verstandelijke overwegingen van hem zelf, hoewel hij een engel is, maar wat hij van den Heere

ontvangen heeft. Het was de openbaring van Jezus Christus, die de engel aan Johannes gaf om
te toonen aan de gemeenten, Openbaring 1:1. Zoo ook hier, vers 21:1, Ik zal u te kennen
geven hetgeen dat geteekend is in het geschrift der waarheid, dat is, wat vast gesteld is in den
bepaalden raad en voorkennis van God. Gods besluit is geschreven, het is een handschrift, dat
blijft en niet veranderd worden kan. Wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. Zooals er
geschriften zijn van den geopenbaarden wil van God, de octrooibrieven, die aan de wereld zijn
geschonken, zoo zijn er ook geschriften van den geheimen wil van God, de gesloten rollen, die
verzegeld zijn in Zijne schatten, het boek van Zijne besluiten. Beide zijn geschriften der
waarheid, niets zal er aan toegevoegd of van afgenomen worden, van het een noch van het
ander. De verborgene dingen zijn niet voor ons, slechts nu en dan zijn enkele paragrafen uit het
boek van Gods besluiten afgeschreven, en overgeleverd aan de profeten ten diepste van de
kerk, zooals hier aan Daniël, maar dat zijn de geopenbaarde dingen, alle de woorden dezer
wet, die voor ons en voor onze kinderen zijn, en wij hebben er belang bij kennis te nemen van
wat geschreven is in deze geschriften der waarheid, want dat zijn dingen, die tot onzen vrede
dienen.
6. Hij gaf hem een algemeen overzicht van de tegenstanders van de zaak der kerk, van wie te
verwachten is, dat zij te lijden zal hebben, en van haar beschermers, met wier hulp zij verzekerd
mag zijn van eindelijke veiligheid en overwinning. A. De koningen der aarde zullen haar
tegenstanders zijn en zijn het reeds, want zij stellen zich tegen den Heere, en tegen Zijn
Gezalfde, Psalm 2:2. De engel zeide Daniël, dat hij met een genadig antwoord tot hem had
moeten komen, op zijn gebed, maar dat de Vorst des koninkrijks van Perzië een en twintig
dagen tegenover hem stond, juist die drie weken, die Daniël gevast en gebeden had. Cambyses,
de koning van Perzië, had zich veel moeite getroost om de zaken der Joden te bemoeilijken en
hun zooveel mogelijk kwaad te doen, en le engel was al dien tijd doende geweest om hem
tegen te werken, zoodat hij gedwongen was zijn bezoek aan Daniel tot nu toe uit te stellen,
want engelen kunnen maar op een plaats te gelijk zijn. Of, zooals Dr. Lightfoot zegt: Door den
tempelbouw te verhinderen, had deze nieuwe koning van Perzië het goede nieuws verhinderd,
dat hij anders gebracht zou hebben. De koningen en de koninkrijken der wereld waren
weliswaar somtijds een steun voor de kerk, maar zij benadeelden haar nog vaker. "Als ik
uitgegaan zal zijn van de koningen van Perzië, als hun rijk gevallen is om hun onvriendelijkheid
jegens de loden, dan zal de Vorst van Griekenland komen," vers 20. Het Grieksche rijk, dat de
Joden eerst begunstigde, evenals de Perzische, zal nog zeer lastig voor hen worden. Zoodanig
is de staat van de strijdende kerk, als zij van den eenen vijand af is, heeft zij weer een anderen
te bestrijden, de kop van de oude slang is als die van de hydra, als de eene storm over is, komt
er spoedig weer een andere opzetten. b De God des hemels zal haar Beschermer zijn en is het
reeds, en onder Hem zijn de engelen des tremels haar beschermers en bewakers. c. Hier is de
engel Gabriel werkzaam in den dienst der kerk, waar hij zich sterk maakt in haar verdediging
een en twintig dagen, tegen den Vorst van Perzië, en alwaar hij gelaten wordt bij de koningen
van Perzië, als consul, of als gezant, om de belangen van de Joden aan dat hof te behartigen, en
hun daar nuttig te zijn, vers 13. En, hoewel hun door de koningen veel kwaad gedaan werd
onder Gods toelating, is het waarschijnlijk, dat hun nog veel meer kwaad gedaan zou zijn, en
dat zij geheel en al ten gronde gericht zouden zijn, getuige Hamans plan, als God het niet
verhinderd had door den dienst der engelen. Als Gabriël deze boodschap aan Daniel
overgebracht heeft, besluit hij, dat hij zal terugkeeren om te strijden tegen den Vorst der
Perzen, dat hij zal voortgaan met hem tegen te staan en dat trotsche rijk tenslotte vernederen
en vernietigen zal, vers 20, hoewel hij weet, dat een even kwelziek rijk, namelijk het Grieksche,
in de plaats er van komen zal. d Hier is Michaël onze Vorst, de groote Beschermer van de kerk
en de Advocaat van haar rechtvaardige, maar verongelijkte zaak: Een van de eerste Vorsten,

vers 13. Sommigen houden dit voor een geschapen engel, maar dan een aartsengel van den
hoogsten rang, 1 Thessalonicenzen 4:16, Judas: 9. Anderen zijn van meening, dat Michael de
aartsengel niemand anders is dan Christus zelf, de Engel des verbonds, en de Heere der
engelen, Hij, dien Daniel in het visioen zag, vers 5. Hij kwam om mij te helpen, vers 13, en
daar is niet een, die zich met mij versterkt tegen dezen, vers 21. Christus is de Vorst der kerk,
de engelen niet, Hebreeen 2:5. Hij gaat over de belangen der kerk en zorgt voor haar welzijn.
Gezegd wordt, dat Hij zich versterkt met de engelen, want Hij is het, die ze dienstbaar maakt
aan degenen, die de zaligheid beërven zullen, en, als Hij niet aan de zijde der kerk stond, dan
stond het slecht met haar zaak. Maar, zegt David, en dat zegt de kerk ook: De Heere is bij mij
onder degenen, die mij helpen, Psalm 118:7. De Heere is onder degenen, die mijne ziel
ondersteunen, Psalm 54:4.

HOOFDSTUK 11
1 Ik nu, ik stond in het eerste jaar van Darius, den Meder, om hem te versterken en te stijven.
2 En nu, ik zal u de waarheid te kennen geven; ziet, er zullen nog drie koningen in Perzie staan,
en de vierde zal verrijkt worden met groten rijkdom, meer dan al de anderen; en nadat hij zich
in zijn rijkdom zal versterkt hebben, zal hij ze allen verwekken tegen het koninkrijk van
Griekenland.
3 Daarna zal er een geweldig koning opstaan, die met grote heerschappij heersen zal, en hij zal
doen naar zijn welgevallen.
4 En als hij zal staan, zal zijn rijk gebroken, en in de vier winden des hemels verdeeld worden,
maar niet aan zijn nakomelingen, ook niet naar zijn heerschappij, waarmede hij heerste; want
zijn rijk zal uitgerukt worden, en dat voor anderen, dan deze.
5 En de koning van het Zuiden, die een van zijn vorsten is, zal sterk worden; doch een ander
zal sterker worden dan hij, en hij zal heersen; zijn heerschappij zal een grote heerschappij zijn.
6 Op het einde nu van sommige jaren, zullen zij zich met elkander bevrienden, en de dochter
des konings van het Zuiden zal komen tot de koning van het Noorden, om billijke voorwaarden
te maken; doch zij zal de macht des arms niet behouden, daarom zal hij, noch zijn arm, niet
bestaan; maar zij zal overgegeven worden, en die haar gebracht hebben, en die haar
gegenereerd heeft, en die haar gesterkt heeft in die tijden.
7 Doch uit de spruit van haar wortelen zal er een opstaan in zijn staat, die zal met heirkracht
komen, en hij zal komen tegen die sterke plaatsen des konings van het Noorden, en hij zal
tegen dezelve doen, en hij zal ze bemachtigen.
8 Ook zal hij hun goden, met hun vorsten, met hun gewenste vaten van zilver en goud, in de
gevangenis naar Egypte brengen; en hij zal enige jaren staande blijven boven den koning van
het Noorden.
9 Alzo zal de koning van het Zuiden in het koninkrijk komen, en hij zal wederom in zijn land
trekken.
10 Doch zijn zonen zullen zich in strijd mengen, en zij zullen een menigte van grote heiren
verzamelen; en een van hen zal snellijk komen, en als een vloed overstromen en doortrekken;
en hij zal wederom komen, en zich in den strijd mengen, tot aan zijn sterke plaats toe.
11 En de koning van het Zuiden zal verbitterd worden, en hij zal uittrekken, en strijden tegen
hem, tegen den koning van het Noorden, die ook een grote menigte oprichten zal, doch die
menigte zal in zijn hand gegeven worden.
12 Als die menigte zal weggenomen zijn, zal zijn hart zich verheffen, en hij zal er enige tien
duizenden nedervellen; evenwel zal hij niet gesterkt worden.
13 Want de koning van het Noorden zal wederkeren, en hij zal een groter menigte dan de
eerste was, oprichten; en aan het einde van de tijden der jaren, zal hij snellijk komen met een
grote heirkracht, en met groot goed.
14 Ook zullen er in die tijden velen opstaan tegen den koning van het Zuiden; en de
scheurmakers uws volks zullen verheven worden, om het gezicht te bevestigen, doch zij zullen
vallen.
15 En de koning van het Noorden zal komen, en een wal opwerpen, en vaste steden innemen;
en de armen van het Zuiden zullen niet bestaan, noch zijn uitgelezen volk, ja, er zal geen kracht
zijn om te bestaan.
16 Maar hij, die tegen hem komt, zal doen naar zijn welgevallen, en niemand zal voor zijn
aangezicht bestaan; hij zal ook staan in het land des sieraads, en de verderving zal in zijn hand
wezen.

17 En hij zal zijn aangezicht stellen, om met de kracht zijns gansen rijks te komen, en hij zal
billijke voorwaarden medebrengen, en hij zal het doen; want hij zal hem een dochter der
vrouwen geven, om haar te verderven, maar zij zal niet vast staan, en zij zal voor hem niet zijn.
18 Daarna zal hij zijn aangezicht tot de eilanden keren, en hij zal er vele innemen; doch een
overste zal zijn smaad tegen hem doen ophouden, behalve dat hij zijn smaad op hem zal doen
wederkeren.
19 En hij zal zijn aangezicht keren naar de sterkten zijns lands, en hij zal aanstoten, en vallen,
en niet gevonden worden.
20 En in zijn staat zal er een opstaan, doende een geldeiser doortrekken, in koninklijke
heerlijkheid; maar hij zal in enige dagen gebroken worden, nochtans niet door toornigheden,
noch door oorlog.
21 Daarna zal er een verachte in zijn staat staan, denwelken men de koninklijke waardigheid
niet zal geven; doch hij zal in stilheid komen, en het koninkrijk door vleierijen bemachtigen.
22 En de armen der overstroming zullen overstroomd worden van voor zijn aangezicht, en zij
zullen gebroken worden, en ook de vorst des verbonds.
23 En na de vereniging met hem zal hij bedrog plegen, en hij zal optrekken, en hij zal met
weinig volks gesterkt worden.
24 Met stilheid zal hij ook in de vette plaatsen des landschaps komen, en hij zal doen, dat zijn
vaders, of de vaders zijner vaderen, niet gedaan hebben; roof, en buit, en goederen, zal hij
onder hen uitstrooien, en hij zal tegen de vastigheden zijn gedachten denken, doch tot een
zekeren tijd toe.
25 En hij zal zijn kracht en zijn hart verwekken tegen den koning van het Zuiden, met een
grote heirkracht; en de koning van het Zuiden zal zich in den strijd mengen met een grote en
zeer machtige heirkracht; doch hij zal niet bestaan, want zij zullen gedachten tegen hem
denken.
26 En die de stukken zijner spijze zullen eten, zullen hem breken, en de heirkracht deszelven
zal overstromen, en vele verslagenen zullen vallen.
27 En het hart van beide deze koningen zal wezen om kwaad te doen, en aan een tafel zullen
zij leugen spreken; en het zal niet gelukken, want het zal nog een einde hebben ter bestemder
tijd.
28 En hij zal in zijn land wederkeren met groot goed, en zijn hart zal zijn tegen het heilig
verbond; en hij zal het doen, en wederkeren in zijn land.
29 Ter bestemder tijd zal hij wederkeren, en tegen het Zuiden komen, doch het zal niet zijn
gelijk de eerste, noch gelijk de laatste reize.
30 Want er zullen schepen van Chittim tegen hem komen, daarom zal hij met smart bevangen
worden, en hij zal wederkeren, en gram worden tegen het heilig verbond, en hij zal het doen;
want wederkerende zal hij acht geven op de verlaters des heiligen verbonds.
31 En er zullen armen uit hem ontstaan, en zij zullen het heiligdom ontheiligen, en de sterkte,
en zij zullen het gedurige offer wegnemen, en een verwoestenden gruwel stellen.
32 En die goddelooslijk handelen tegen het verbond, zal hij doen huichelen door vleierijen;
maar het volk, die hun God kennen, zullen zij grijpen, en zullen het doen.
33 En de leraars des volks zullen er velen onderwijzen, en zij zullen vallen door het zwaard en
door vlam, door gevangenis en door beroving, vele dagen.
34 Als zij nu zullen vallen, zullen zij met een kleine hulp geholpen worden; doch velen zullen
zich door vleierijen tot hen vervoegen.
35 En van de leraars zullen er sommigen vallen, om hen te louteren en te reinigen, en wit te
maken, tot den tijd van het einde toe; want het zal nog zijn voor een bestemden tijd.
36 En die koning zal doen naar zijn welgevallen, en hij zal zichzelven verheffen, en groot
maken boven allen God, en hij zal tegen den God der goden wonderlijke dingen spreken; en hij

zal voorspoedig zijn, totdat de gramschap voleind zij, want het is vastelijk besloten, het zal
geschieden.
37 En op de goden zijner vaderen zal hij geen acht geven, noch op de begeerte der vrouwen;
hij zal ook op geen God acht geven, maar hij zal zich boven alles groot maken.
38 En hij zal den god Mauzzim in zijn standplaats eren; namelijk den god, welken zijn vaders
niet gekend hebben, zal hij eren met goud, en met zilver, en met kostelijk gesteente, en met
gewenste dingen.
39 En hij zal de vastigheden der sterkten maken met den vreemden god; dengenen, die hij
kennen zal, zal hij de eer vermenigvuldigen, en hij zal ze doen heersen over velen, en hij zal het
land uitdelen om prijs.
40 En op den tijd van het einde, zal de koning van het Zuiden tegen hem met hoornen stoten;
en de koning van het Noorden zal tegen hem aanstormen, met wagenen, en met ruiteren, en
met vele schepen; en hij zal in de landen komen, en hij zal ze overstromen en doortrekken.
41 En hij zal komen in het land des sieraads, en vele landen zullen ter nedergeworpen worden;
doch deze zullen zijn hand ontkomen, Edom en Moab, en de eerstelingen der kinderen
Ammons.
42 En hij zal zijn hand aan de landen leggen, ook zal het land van Egypte niet ontkomen.
43 En hij zal heersen over de verborgen schatten des gouds en des zilvers, en over al de
gewenste dingen van Egypte; en die van Libye, en de Moren zullen in zijn gangen wezen.
44 Maar de geruchten van het Oosten en van het Noorden zullen hem verschrikken; daarom zal
hij uittrekken met grote grimmigheid om velen te verdelgen en te verbannen.
45 En hij zal de tenten van zijn paleis planten tussen de zeeen aan den berg des heiligen
sieraads; en hij zal tot zijn einde komen, en zal geen helper hebben.

In dit hoofdstuk vervult de engel Gabriel zijne belofte in het vorige hoofdstuk aan Daniel
gedaan, dat hier hem zou "doen verstaan hetgeen dat zijn volk bejegenen zou in het vervolg der
dagen" naar hetgeen "geteekend is in het geschrift der waarheid", in alle bijzonderheden
voorspelt hij hier de opeenvolging der koningen van Perzië en Griekenland, en het verloop van
hun rijken, in ‘t bijzonder het kwaad, dat Antiochus Epifanes in zijn tijd de kerk aandeed, wat
tevoren voorzegd was, Hoofdstuk 8:11, 12. Hier is, 1. Eene korte voorspelling van de
stichting van het Grieksche rijk op de puinhoopen van het Perzische rijk, dat nu pas ontstaan
was, vers 1-4. II. Eene voorspelling van de gebeurtenissen, waarbij Syrië en Egypte betrokken
waren, vers 5-20. III. Van de troonsbestijging van Antiochus Epifanes, zijne daden en
voorspoed vers 21-29. IV. Van het groote kwaad, dat hij het joodsche volk en den Joodschen
godsdienst zou aandoen en zijne verachting van allen godsdienst, vers 30-39. V. Van zijn
eindelijken val en ondergang, als hij in ‘t laatst van zijne vervolging is, vers 40-45.

Daniël 11:1-4
Hier,
1. Doet de engel Gabriel Daniel weten, welken goeden dienst hij het Joodsche volk bewezen
heeft, vers 1:In het eerste jaar van Darius den Meder, die Babel verwoestte en de Joden
verloste uit dat huis der slavernij, stond ik om hem te versterken en te steunen, dat wil zeggen:
ik was het middel om hem te beschermen en hem voorspoedig te maken in den oorlog en,
nadat hij Babel veroverd had, hem in zijn besluit te versterken om de Joden los te laten,
hetgeen waarschijnlijk op veel tegenstand stuitte. Zoo werd door den engel, en op verzoek van
den wachter, het gouden hoofd verbroken en de bijl aan den wortel des booms gelegd. Wij
moeten Gods hand erkennen in de versterking van hen, die vrienden der kerk zijn, tot den
dienst, dien zij haar bewijzen en in hun bevestiging in hun goede voornemens, hiertoe maakt
Hij gebruik van den dienst der engelen, meer den wij bemerken. En de vele voorbeelden, die
wij gezien hebben van Gods zorg voor Zijn kerk in vroeger tijd, moediger ons aan om ook
verder in moeilijkheden en benauwdheden ons op Hem te verlaten.
2. Voorspelt hij de regeering van vier Perzische koningen, vers 2:Ik zal u de waarheid te
kennen geven, dat wil zeggen de ware meening van de visioenen van het groote beeld, en van
de vier dieren, en in duidelijke woorden mededeelen, wat tevoren door duistere beelden werd
voorgesteld. a. Er zullen nog drie kortingen in Perzië opstaan, behalve Darius, van wiens
regeering deze profetie dateert, Hoofdstuk 9:1. Boughton meent, dat Cyrus, Artaksasta of
Artaxerxes, door de Grieken Cambyses genoemd, en Ahasveros, die Esther tot koningin
maakte, Darius Hystaspes genoemd, waren. Aan deze drie gaven de Perzen de volgende
bijnamen-Cyrus was een vader, Cambyses een meester, en Darius een verzamelaar van
schatten. Aldus Herodotus. b. Dan zal er nog een vierde zijn, verrijkt meer dan alle andere,
namelijk Xerxes van wiens rijkdom de Grieksche schrijvers melding maken. Versterkt in zijn
rijkdom, waarmee hij een ontzaglijk leger op de been bracht en onderhield, bestaande uit
minstens achthonderd duizend man, verwekte hij ze allen tegen het koninkrijk van
Griekenland. Xerxes’ tocht naar Griekenland is beroemd in de geschiedenis, en het is even
bekend, welk een schandelijke nederlaag hij daar leed. Hij, die, toen hij uittrok, de schrik van
Griekenland was, was bij zijn terugkomst de spot van Griekenland. Aan Daniel behoefde niet
gezegd te worden, welk een tegenspoed hij hebben zou, want hij verhinderde het bouwen van
den tempel, maar spoedig daarop, omstreeks dertig jaar na den eersten terugkeer uit de
gevangenschap, nam Darius, een jeugdig koning, het bouwen van den tempel weder op, daar
hij de hand van God erkende in den tegenspoed van zijn voorgangers, die het belet hadden.
3. Hij voorspelt Alexanders veroveringen en de verdeeling van zijn rijk, vers 3. Hij is die
geweldige koning, die opstaan zal tegen de koningen van Perzië, en hij zal heerschen met
groote heerschappij, met despotische macht en over vele koninkrijken, hij zal doen naar zijn
welgevallen, en teniet doen eveneens, wat de koningen der Meden en Perzen niet konden. Dat
is Gods recht, maar hij wilde aan God gelijk zijn. Toen Aiexander na de verovering van Azië,
als een god geëerd wilde worden, toen werd vervuld, dat hij zal doen naar zijn welgevallen.
Maar, vers 4, zijn rijk zal spoedig uit gerukt en verdeeld worden, en geen van zijne opvolgers
zal regeeren, naar zijne heerschappij, geen van hen zal zulk een uitgestrekt gebied noch zulk
eene volstrekte macht hebben. Zijn rijk werd gebroken voor anderen dan die van zijne familie.
Arideus, zijn broeder, werd koning van Macedonië, Olympias, Alexanders moeder, doodde
hem en vergiftigde Alexanders beide zonen, Hercules en Alexander. Aldus werd zijne familie
door haar eigen handen uitgeroeid. Zie hoe ijdel en vergankelijk wereldsche rang en

rijkdommen zijn, en de macht, waardoor zij verkregen worden. Nooit werd de ijdelheid der
wereld en van hare grootheid duidelijker ten toon gesteld dan in de geschiedenis van
Alexander. Het is al ijdelheid en kwelling des geestes.

Daniël 11:5-20
Hier wordt voorspeld,
1. Het ontstaan en de macht van twee groote koninkrijken uit de overblijfselen van Alexanders
veroveringen, vers 5.
1. Het koninkrijk Egypte, dat groot gemaakt werd door Ptolemaeüs Lagus, een van
Alexanders generaals, wiens opvolgers naar hem de Lagiden genoemd werden. Hij wordt de
koning van het Zuiden genoemd, dat wil zeggen Egypte, vers 8, 43, 43. De landen, die, naar
men rekent eerst aan Ptolemaeüs behoorden, zijn Egypte Foenicie, Arabië, Libië, Ethiopië, enz.
Theocr. Idyl. 17.
2. Het koninkrijk Syrië, dat gesticht werd door Seleucus Nicanor, of de Overwinnaar, hij was
een van Alexanders vorsten, en werd sterker dan de andere, ja de machtigste van Alexanders
opvolgers. Men zeide, dat hij niet minder dan twee en zeventig koninkrijken onder zijne
heerschappij had. Deze beide waren sterk tegen Juda, met het oog, waarop dit alles voorspeld
werd, spoedig, nadat Ptolemaeüs zich in ‘t bezit gesteld had van Egypte, deed hij een inval in
Judea, en nam Jeruzalem op een sabbat, onder voorwendsel van een vriendschappelijk bezoek.
Ook Seleucus bracht onrust in Judea.
11. De vruchtelooze pogingen om deze twee rijken te vereenigen, ongelijk het ijzer en leem
van Nebukadnezars beeld, vers G: "Op het eind van sommige jaren, ongeveer zeventig jaren
na Alexanders dood zullen de Lagiden en de Seleuciden zich verbinden, maar niet in
oprechtheid, Ptolemaeüs Philadelphus, de koning van Egypte, zal zijn dochter Berenice
uithuwelijken aan Antiochus Theos, den koning van Syrië, die al eene vrouw had, met name
Laodice. Berenice zal komen tot den koning van het Noorden, om eene overeenkomst te
sluiten, maar die zal niet duurzaam zijn: Zij zal de macht des arms niet behouden, noch zij,
noch haar nakomelingschap zullen zich in het rijk van het Noorden vestigen, noch zal
Ptolemaeüs, haar vader, noch Antiochus haar echtgenoot, tusschen wie een groot verbond zou
zijn bestaan, maar zij zal overgegeven worden, en die haar gebracht hebben", allen, die dat
ongelukkig huwelijk tusschen haar en Antiochus ontwierpen, dat zooveel kwaad veroorzaakte,
in plaats van een verbond ten gevolge te hebben tusschen beide kronen, zooals gehoopt werd.
Antiochus scheidde van Berenice, nam opnieuw zijne vroegere vrouw Laodice, die hem
spoedig daarop vergiftigde, en Berenice en haar zoon liet vermoorden waarna zij haar eigen
zoon en van Antiochus tot koning liet maken, die Seleucus Callinicus genoemd werd.
III. Een oorlog tusschen de twee koninkrijken, vers 7, 8. Een tak uit denzelfden wortel als
Berenice zal opstaan in zijnen staat. Ptolemaeüs Exergetes, de zoon en opvolger van
Ptolemaeüs Philadelphus, zal met een leger optrekken tegen Seleucus Callinicus, den koning
van Syrië, om het onrecht, zijne zuster aangedaan, te wreken, en zal overwinnen, en hij zal ten
rijken buit meevoeren, beide van personen en goederen naar Egypte, en zal eenige jaren
staande blijven boven den koning van het Noorden. Deze Ptolemaeüs regeerde zes en veertig
jaar, en Justinus zegt, dat als zijn eigen zaken hem niet naar zijn land teruggeroepen hadden, hij
zich in dezen oorlog meester gemaakt zou hebben van het heele koninkrijk Syrië. Maar, vers 9,
hij zal gedwongen worden in het koninkrijk te komen en wederom in zijn land te trekken, om
daar de orde te handhaven, zoodat hij den oorlog buitenslands niet langer kon doorzetten. Het
is iets zeer gewoons, dat een onoprechte vrede op een bloediger oorlog uitloopt.

IV. De lange en werkzame regeering van Antiochus den Grooten, koning van Syrië Seleucus
Callinicus, de koning van het Noorden, die overwonnen was en in zijn rampspoed stierf, liet
twee zonen na, Seleucus en Antiochus, dat zijn zijn zonen, de zonen van den koning van het
Noorden, die zich in strijd zullen mengen, en eene menigte van groote heiren verzamelen, om
te heroveren, wat hun vader verloren had, vers 10. Maar, daar Seleucus, de oudste, zwak was,
en niet in staat zijn leger aan te voeren, werd hij door zijne vrienden vergiftigd, hij had maar
twee jaar geregeerd, hij werd opgevolgd door zijn broeder Antiochus, die zeven en dertig jaar
regeerde en de Groote genoemd werd. Daarom, hoewel de engel eerst van zonen sprak, gaat
hij nu voort met het verhaal van een van hen, die nog slechts vijftien jaar oud was, toen hij
begon te regeeren, en hij zal snellijk komen en overstroomen en doortrekken en hernemen, wat
zijn vrede verloren had.
1. De koning van het Zuiden zal in dezen oorlog eerst veel voorspoed hebben. Ptolemaeüs
Philopater, verontwaardigd over de vernederingen, hem door Antiochus aangedaan, zal,
hoewel anders een traag vorst, uittrekken en tegen hem strijden, en zal een groot leger in het
veld brengen van zeventig duizend voetknechten en vijf duizend paarden, en drie en zeventig
olifanten. En de groote menigte, het leger van Antiochus, bestaande uit twee en zestigduizend
man te voet, zes duizend paarden en honderd twee olifanten, zal in zijne hand gegeven
worden. Polybius, die ten tijde van Scipio leefde, heeft een nauwkeurig verhaal geschreven van
den slag bij Raphia. Toen Ptolemaeüs Philopater deze overwinning behaald had, werd hij zeer
onbeschaamd zijn hart verhief zich, hij ging in den tempel van God te Jeruzalem, en in strijd
met de wet, trad hij het heilige der heiligen binnen, waarom God een twist met hem heeft,
zoodat, hoewel hij eenige tienduizenden nedervellen zal, hij er niet door gesterkt zal worden,
op den duur. Want,
2. De koning van het Noorden, Antiochus de Groote, zal wederkeeren met een grooter
menigte dan de eersten en, aan het einde van de tijden der jaren zal hij komen met eene
groote heirkracht en groot goed, tegen den koning van het Zuiden Ptolemaeüs Epifanes, die
zijn vader, Ptolemaeüs, opgevolgd was, wat een groot voordeel was voor Antiochus. Op dezen
tocht had hij eenige machtige bondgenooten, vers 14:Velen zullen opstaan tegen den koning
van het Zuiden. Philippus van Macedonië was de bondgenoot van Antiochus tegen Egypte, en
zijn veldheer Scapos, dien hij naar Syrië zond, Antiochus versloeg hem, vernietigde een groot
deel van zijn leger, waarop de Joden zich gaarne bij Antiochus aansloten, met hen optrokken,
en hem hielpen de garnizoenen van Ptolemaeüs te overwinnen. Dan zullen de scheurmakers
uws volks verheven worden om het gezicht te bevestigen, om de vervulling van deze profetie te
bevorderen, doch zij zullen vallen, vers 14. Hierop zal deze zelfde Antiochus een anderen weg
inslaan om zijn plannen tegen den koning van het Zuiden uit te voeren. a Hij zal zijne sterke
plaatsen bij verrassing nemen, al wat hij in Syrië en Samaria veroverd heeft, en de wapens van
het Zuiden, de gansche macht van den koning van Egypte, zal hem niet kunnen weerhouden.
Zie, hoe twijfelachtig en wisselvallig de kansen in dezen oorlog zijn, het is als koopen en
verkoopen, beurtelings winnen en verliezen, nu eens is de eene partij sterker, en dan weer de
andere, toch niet bij toeval, het is niet, wat men krijgsgeluk noemt, maar naar den wil en raad
van God, die den een vernedert en den andere verhoogt. b. Hij zal zich meester maken van het
land van Judea, vers 16:Hij, die tegen hem komt, dat is de koning van het Noorden, zal alles
voor zich neerwerpen en doen, wat hem behaagt, en hij zal staan en vasten voet krijgen in het
land des sieraads, dat was het land van Israël, maar door zijne hand zal het verwoest en
verteerd worden, want met den buit van dat goedeland onderhield hij zijne groote krijgsmacht.
Het land Judea lag tusschen deze twee machtige rijken in, zoodat het in alle oorlogen tusschen
hen noodzakelijk het meest lijden moest, want zij droegen het beide geen goed hart toe. Toch

lezen sommigen hier: Door zijne hand zal het voltooid worden, alsof de bedoeling was, dat het
land van Judea, onder bescherming van Antiochus, zou bloeien, en in beteren toestand komen
dan het geweest was. c. Hij zal zijn oorlog tegen den koning van Egypte voortzetten, en zijn
aangezicht stellen om met de krachs zijns ganschen koninkrijks te komen, en gebruik te maken
van de teere jeugd van Ptolemaeüs Epifanes, met de hulp van de oprechten, velen van de
vrome Joden, vers 17. Om zijn doel te bereiken, zal hij hem zijne dochter Cleopatra tot vrouw
geven, evenals Saul zijne dochter aan David gaf, om hem te verderven, maar zij zal niet
vaststaan aan haars vaders zijde, zij zal niet voor hem zijn, maar voor haar echtgenoot,
waardoor het plan in duigen valt. d. Zijn oorlog met de Romeinen wordt hier voorspeld, vers
18:Hij zal zijn aangezicht tot de eilanden keeren, de eilanden der heidenen, Genesis 10:5,
Griekenland en Italië. Hij nam verscheidene eilanden bij de kust van Klein-Azië, Rhodes,
Samos, Delos enz. waarvan hij zich door geweld of bij verdrag meester maakte, maar een
overste of staat, zooals sommigen lezen, de Romeinsche senaat, of een Romeinsch veldheer,
zal zijn smaad doen ophouden tegen hem, namelijk tegen Rome, behalve dat hij zijn smaad op
hem zal doen wederkeeren, hem met schande overladen zal. Dit werd vervuld, toen de twee
Scipio’s met een leger tegen Antiochus werden gezonden. In dien tijd was Hannibal bij hem,
die hem den raad gaf een inval te doen in Italië en het te verwoesten, zooals hij gedaan heeft,
Scipio leverde hem slag, en bracht hem een volkomen nederlaag toe, hoewel Antiochus
zeventigduizend man had en de Romeinen maar dertigduizend. Aldus deed hij zijn smaad op
hem wederkeeren. e. Zijn val. Toen hij volkomen verslagen was door de Romeinen, en
gedwongen om al wat hij in Europa had aan hem over te geven, en eene zware schatting, hem
opgelegd, beloofd had, keerde hij zijn aangezicht naar zijn land, en, niet wetende, hoe hij aan
geld moest komen om de schatting te betalen, plunderde hij een tempel van Jupiter, wat zijn
eigen onderdanen zoozeer tegen hem verbitterde, dat zij tegen hem opstonden en hem
doodden. Zoo stiet hij aan en viel en werd niet meer gevonden, vers 19. f. Zijn naaste
opvolger, vers 20. Er stond een op in zijne plaats, die een geldeischer deed doortrekken een
afperser. Deze beschrijving past opmerkelijk goed op Seleucus Philopater, den oudsten zoon
van Antiochus den Grooten, die een groot verdrukker van zijne onderdanen was, en zeer veel
geld van hen eischte, en toen hem gezegd werd, dat hij daardoor zijne vrienden verliezen zou,
zeide hij, dat hij geen beter vriend kende dan geld. Eveneens beproefde hij den tempel te
Jeruzalem te berooven, waarop dit in ‘t bijzonder schijnt te doelen. Maar hij zal in eenige
dagen gebroken worden, niet door toornigheden noch door oorlog, maar vergiftigd door
Heliodorus, een van zijn eigen dienaren, toen hij nog maar twaalf jaar geregeerd en nog niets
bijzonders gedaan had.
V. Laat ons uit dit alles leeren,
1. Dat God door Zijne leiding dezen verhoogt en genen vernedert, naar Hem behaagt, den een
uit nederiger stand bevordert, en anderen, die zeer hoog stonden, achteruitzet. Sommigen
hebben de grooten dezer wereld den voetbal der fortuin genoemd, laat men liever zeggen, dat
zij het werktuig der Voorzienigheid zijn.
2. Deze wereld is vol van krijgen en vechterijen, die uit de wellusten der menschen komen en
haar tot een tooneel van zonde en ellende maken.
3. Alle veranderingen en omwentelingen van staten en koninkrijken, en alle gebeurtenissen,
ook de allerkleinste en toevalligste, zijn duidelijk en volmaakt voorzien door den God des
hemels, en voor Hem is niets nieuw.

4. Geen woord van God zal ter aarde vallen maar wat Hij bepaald en wat Hij besloten heeft zal
onfeilbaar gebeuren, en ook de zonde der menschen zullen Zijn oogmerk moeten dienen en er
toe bijdragen om Zijn raad te rechter tijd ten uitvoer te brengen, en toch is God niet de Auteur
der zonde.
5. Dat het tot recht verstand van sommige deelen der Schrift, noodzakelijk is, dat heidensche
schrijvers geraadpleegd worden, die licht werpen op de Schrift en de vervulling toonen van wat
daar voorspeld is, zij hebben daarom reden God te danken voor de menschelijke geleerdheid,
waarmee velen grooten dienst hebben bewezen aan goddelijke waarheden.

HOOFDSTUK 12
1 En te dier tijd zal Michael opstaan, die grote vorst, die voor de kinderen uws volks staat, als
het zulk een tijd der benauwdheid zijn zal, als er niet geweest is, sinds dat er een volk geweest
is, tot op dienzelven tijd toe; en te dier tijd zal uw volk verlost worden, al wie gevonden wordt
geschreven te zijn in het boek.
2 En velen van die, die in het stof der aarde slapen, zullen ontwaken, dezen ten eeuwigen
leven, en genen tot versmaadheden, en tot eeuwige afgrijzing.
3 De leraars nu zullen blinken, als de glans des uitspansels, en die er velen rechtvaardigen,
gelijk de sterren, altoos en eeuwiglijk.
4 En gij, Daniel! sluit deze woorden toe, en verzegel dit boek, tot den tijd van het einde; velen
zullen het naspeuren, en de wetenschap zal vermenigvuldigd worden.
5 En ik, Daniel, zag, en ziet, er stonden twee anderen, de een aan deze zijde van den oever der
rivier, en de ander aan gene zijde van den oever der rivier.
6 En hij zeide tot den Man, bekleed met linnen, Die boven op het water der rivier was: Tot hoe
lang zal het zijn, dat er een einde van deze wonderen zal wezen?
7 En ik hoorde dien Man, bekleed met linnen, Die boven op het water van de rivier was, en Hij
hief Zijn rechter hand en Zijn linkerhand op naar den hemel, en zwoer bij Dien, Die eeuwiglijk
leeft, dat na een bestemden tijd, bestemde tijden, en een helft, en als Hij zal voleind hebben te
verstrooien de hand des heiligen volks, al deze dingen voleind zullen worden.
8 Dit hoorde ik, doch ik verstond het niet; en ik zeide: Mijn Heere! wat zal het einde zijn van
deze dingen?
9 En Hij zeide: Ga henen, Daniel! want deze woorden zijn toegesloten en verzegeld tot den tijd
van het einde.
10 Velen zullen er gereinigd en wit gemaakt, en gelouterd worden; doch de goddelozen zullen
goddelooslijk handelen, en geen van de goddelozen zullen het verstaan, maar de verstandigen
zullen het verstaan.
11 En van dien tijd af, dat het gedurig offer zal weggenomen, en de verwoestende gruwel zal
gesteld zijn, zullen zijn duizend tweehonderd en negentig dagen.
12 Welgelukzalig is hij, die verwacht en raakt tot duizend driehonderd vijf en dertig dagen.
13 Maar gij, ga henen tot het einde, want gij zult rusten, en zult opstaan in uw lot, in het einde
der dagen.

Dit alles is een profetie van de regering van Antiochus Epifanes, de kleine hoorn, waarvan
tevoren gesproken is, Hoofdstuk 8:9, een gezworen vijand van de Joodse godsdienst en een
bitter vervolger van zijn aanhangers. De ellende, die de Joden te verduren hadden onder de
regering van de Perzische koningen, werd Daniël niet zo in alle bijzonderheden voorspeld als
deze, omdat er toen nog profeten onder hen waren, Haggai en Zacharia, om hem te
bemoedigen, maar de ellende in de dagen van Antiochus werd voorspeld omdat de profetie
voor die tijd zou ophouden en het noodzakelijk zou zijn zijn toevlucht te nemen tot het
geschreven woord. Op sommige dingen in deze voorspelling betreffende Antiochus wordt
gezinspeeld in de Nieuwtestamentische voorspellingen van de antichrist, in ‘t bijzonder vers 36,
37. En daar het de gewoonte is van de profeten, als zij de voorspoed van de Joodse kerk
voorspellen, om gebruik te maken van uitdrukkingen, die toepasselijk waren op het koninkrijk
van Christus, en onmerkbaar over te gaan in een profetie daarvan, maken zij bij de voorspelling
van de tegenspoed van de kerk gebruik van uitdrukkingen, die reiken tot het rijk van de
antichrist, zijn opkomst en zijn val. Betreffende Antiochus voorspelt de engel hier
I. Zijn karakter: Hij zal een verachte zijn. Hij noemde zichzelf Epifanes-de Doorluchtige, maar
zijn karakter was het tegengestelde van zijn bijnaam. De heidense schrijvers beschrijven hem
als een man van een vreemd karakter, ruw en heftig, laag en gemeen. Soms sloop hij weg van
het hof naar de stad, en voegde zich bij schandelijk gezelschap, incognito-vermomd, hij
knoopte kennis aan met gewone mensen en met de laagste vreemdelingen, die in de stad
kwamen. Hij had de onverklaarbaarste grillen, zodat sommigen hem voor onwijs, anderen voor
gek hielden. Daarom werd hij genoemd. Epimanes-de Razende. Hij wordt een verachte
genoemd, want hij was lange tijd als gijzelaar te Rome geweest voor de trouw van zijn vader,
toen de Romeinen die overwonnen hadden, en men was overeengekomen, dat, als de andere
gijzelaars uitgewisseld werden, hij zou blijven als gevangene met vrijheid van beweging.
II. Zijn troonsbestijging. Door list slaagde hij er in Demetrius, de zoon van zijn oudste broeder,
als gijzelaar naar Rome te laten zenden, om hem te vervangen, in strijd met de overeenkomst,
en nadat zijn oudste broer door Heliodorus uit de weg geruimd was, vers 20, nam hij bezit van
de troon. De Syriërs gaven hem die niet, vers 21, omdat zij wisten, dat hij toekwam aan de
zoon van zijn broeder ook bemachtigde hij hem niet door het zwaard, maar kwam in stilte,
onder voorwendsel van te regeren voor de zoon van zijn broeder, Demetrius, die als gijzelaar
te Rome was. Maar met behulp van Eumenes en Attalus, naburige vorsten, wist hij invloed op
het volk te krijgen en door vleierijen bemachtigde hij het koninkrijk, versterkte zich er in, en
verpletterde Heliodorus die hem het hoofd bood met de armen van de overstroming, die hem
tegenstonden werden overstroomd en verbroken, ook de Vorst van het verbond, zijn neef, de
wettige erfgenaam, met wie hij een overeenkomst voorwendde, dat hij afstand zou doen van de
troon, zodra hij terugkwam, vers 22. Maar, vers 23 :Na de vereniging met hem zal hij bedrog
plegen, eis een, wiens grondbeginsel is, dat vorsten zich niet langer door hun woord gebonden
moeten achten dan in hun belang is. Met weinig volks dat hem in ‘t begin aanhangt, zal hij
gesterkt worden, en, vers 24, met stilheid zal hij in de vette plaatsen des lands komen, en in
tegenstelling met zijn voorgangers, zal hij roof en buit en goederen uitstrooien onder het volk,
om zich bemind te maken, maar tegelijkertijd zal hij tegen de vastigheden zijn gedachten
denken, om er zich van meester te maken, zodat zijn mildheid maar korte tijd duren zal, als hij
daar garnizoen gelegd heeft, zal hij geen buit meer uitdelen, maar door geweld heersen, zoals
gemeenlijk doen, die door list hun macht verkregen hebben. Die binnensluipt als een vos, heerst
als een leeuw. Sommigen passen deze verzen toe op zijn eerste tocht naar Egypte, toen hij niet
als vijand kwam, maar als vriend en voogd van de jongen koning Ptolemaeüs Philometer, en
daarom slechts een klein gevolg meebracht, maar dappere mannen, en trouw aan zijn zaak, die

hij in verschillende vestingen van Egypte plaatste, waarvan hij zich op die manier meester
maakte.
III. Zijn oorlog met Egypte, die zijn tweede tocht daarheen was. Deze wordt beschreven. vers
25, 27. Antiochus zal zijn kracht en hart verwekken tegen Ptolemaeüs Philometer, koning van
Egypte. Dan zal Ptolemaeüs zich in de strijd met hem mengen, en tegen hem optrekken met
een grote en zeer machtige heirkracht, maar, hoe groot zijn leger ook is, zal Ptolemaeüs toch
niet in staat zijn hem te weerstaan, want het leger van Antiochus zal het zijne verslaan en vele
verslagenen zullen vallen. En geen wonder, want de koning van Egypte zal door zijn
raadslieden verraden worden, die de stukken van zijn spijs eten, die zijn brood eten, zullen,
door Antiochus omgekocht, gedachten tegen hem denken en hem breken, en wat is tegen zulk
verraad bestand? Na de slag zal een vredesverdrag ontworpen worden, en deze twee koningen
zullen aan een tafel samenkomen, om de artikelen van de vrede tussen hen vast te stellen, maar
geen van beide zal oprecht zijn, want zij zullen, in al hun beloften en betuigingen van
vriendschap, leugen spreken, want hun harten zullen terzelfder tijd zijn om elkander kwaad te
doen, zoveel in hun vermogen is. En dus is het niet te verwonderen, dat het niet zal gelukken.
De vrede zal niet duurzaam zijn, maar het eind er van zal zijn ten tijde, bestemd door de
goddelijke Voorzienigheid, dan zal de oorlog opnieuw uitbreken, als een kwaal die niet
genezen is.
IV. Een nieuwe tocht tegen Egypte. Van de vorigen keerde hij weder met goed, vers 29, en
daarom nam hij de eerste de beste gelegenheid te baat om een nieuwen inval in Egypte te doen,
ter tijd, bestemd door de goddelijke Voorzienigheid, namelijk twee jaar later, in het achtste jaar
van zijn regering, vers 29. Hij zal tegen het Zuiden komen. Maar zijn ondernemen zal niet
slagen, zoals de twee vorige malen, hij zal zijn doel niet bereiken, zoals tevoren eenmaal en
andermaal, want, vers 30, er zullen schepen van de Kittieten tegen hem komen, dat is: de vloot
van de Romeinen, of alleen gezanten van de Romeinse senaat, die in schepen kwamen.
Ptolemaeüs Philometer, de koning van Egypte, die nu in nauw verbond was met de Romeinen,
verzocht hun hulp tegen Antiochus, die hem en zijn moeder Cleopatra in de stad Alexandrië
belegerd had. De Romeinse senaat zond daarop een gezantschap naar Antiochus, om hem te
bevelen het beleg op te breken, en, toen hij enige tijd verlangde om er over te denken en er met
zijn vrienden over te raadplegen, trok Popilius, één van de gezanten, met zijn staf een cirkel om
hem heen, en eiste, als een, die gezag heeft, een beslist antwoord, voordat hij uit die cirkel
stapte, waarop hij, bevreesd voor de Romeinse macht, noodgedwongen, onmiddellijk bevel gaf
het beleg op te breken en zijn leger Egypte liet ontruimen. Zo verhalen Livius en anderen de
geschiedenis waarop deze profetie doelt. Hij zal met smart bevangen worden en weerkeren,
want het was een grote marteling voor hem, aldus gedwongen te worden om te wijken.
V. Zijn woede en wrede behandeling van de Joden. Dit is het deel van zijn beheer, of liever
wanbeheer, waarover deze profetie het uitvoerigst is. Op de terugtocht uit Egypte, voorspeld
in vers 28, in het zesde jaar van zijn regering, verrichtte hij daden tegen de Joden, toen
plunderde hij stad en tempel. Maar allervreselijkst hield hij huis op zijn terugkeer uit Egypte,
twee jaar later, geprofeteerd in vers 30. Toen nam hij Judea, op weg naar zijn land, en, omdat
hij in Egypte zijn doel niet bereiken kon, omdat de Romeinen tussenbeide kwamen nam hij
wraak op de arme Joden die hem geen reden hadden gegeven, maar wel God grotelijks
getergd, om toe te laten, dat hij het deed,
1. Hij had een diepgewortelde haat tegen de Joodse godsdienst: Zijn hart zal zijn tegen het
heilig verbond, dat verbond van de afzondering, waardoor de Joden gevormd waren tot een

volk, onderscheiden van alle andere volken en boven hen. Hij haatte de wet van Mozes en de
dienst van de ware God en ergerde zich aan de voorrechten van het Joodse volk en de beloften,
hun gedaan. Wat de hoop en blijdschap is van Gods volk, is de afgunst van hun naburen, en dat
is het heilig verbond Ezau haatte Jakob, omdat hij de zegen ontvangen had. Die vreemd zijn
aan het verbond, zijn dikwijls zijn vijanden.
2. Hij voerde zijn boze plannen tegen de Joden uit met behulp van enige trouweloze afvallige
Joden. Hij zal acht geven op de verlaters van het heilig verbond, vers 30, namelijk sommigen
van de Joden, die hun godsdienst ontrouw waren, en de zeden van de heidenen invoerden, met
wie zij een verbond maakten. Zie de vervulling hiervan in I Macc. 1:11-15, waar uitdrukkelijk
van deze afvallige Joden gezegd wordt, dat zij zich niet besneden en het heilig verbond
verzaakten. Wij lezen, 2 Macc. 4:9, van Jason, de broeder van Onius, de hogepriester, die op
last van Antiochus een school opende te Jeruzalem, om jongelieden op te voeden naar de
gewoonten van de heidenen, 2 Macc. 4:23 enz, van Menelaus, die de belangen van Antiochus
tot de zijne maakte en hen op zijn laatste terugtocht uit Egypte, binnen Jeruzalem wist te
brengen. Wij lezen in het boek van de Maccabeën veel van het kwaad, door deze verraders van
hun eigen volk, de Joden aangedaan, namelijk door Jason, Menelaus en hun partij. Bij alle
gelegenheden maakte hij van hen gebruik. "Die goddelooslijk handelen tegen het verbond, die
hun godsdienst verzaken, en zich met de heidenen verbinden, zal hij doen huichelen door
vleierijen, om hen in hun afval te verharden, en gebruik van hen te maken als lokvogels om
anderen te verleiden" vers 32. Het is niet vreemd, als degenen, die niet in overeenstemming met
hun godsdienst leven maar in hun wandel goddelooslijk handelen tegen het verbond,
gemakkelijk door vleierijen verleid worden om hun godsdienst te verzaken. Als bun goed
geweten schipbreuk lijdt, zal hun geloof spoedig eveneens schipbreuk lijden.
3. Hij ontheiligde de tempel. Armen ontstaan uit hem, vers 31, niet alleen zijn eigen leger, dat
hij meebracht uit Egypte, maar zeer veel verzakers van de Joodse godsdienst, die zich bij hem
voegden, en zij ontheiligden het heiligdom en de sterkte, niet alleen de heilige stad, maar ook
de tempel. de geschiedenis hiervan vinden wij in I Macc. 1:21 enz. Hij trad vermetel het
heiligdom binnen, nam het gouden altaar en de kandelaar weg, enz. En daarom, vers 25, was er
een grote rouw in Israël, de vorsten en oudsten treurden, enz. En, 2 Macc. 5:15, Antiochus
ging in het heilige van de heiligen, vergezeld van Menelaus, de verrader van de wet en van zijn
eigen land. Antiochus, die besloten had, allen zijn godsdienst te doen aannemen, nam het
gedurig offer weg, vers 31.. Sommigen merken op, dat het woord Tummidh, dat dagelijks
betekent, hier, en elders gebruikt wordt voor het dagelijks offer, alsof het met opzet was eene
gelegenheid te geven, het aan te vullen met offer, dat tegengegaan werd door Antiochus, of
met de dienst van het evangelie, die door de Antichrist tegengegaan werd. Vervolgens stelde
hij de verwoestenden gruwel op het altaar, I Macc. 1:54, ook een afgodisch altaar, vers 59, en
noemde de tempel tempel van Jupiter Olympius, 2 Macc. 6:2.
4. Hij vervolgde die zich rein hielden. Hoewel er velen waren, die goddelooslijk handelden
tegen het verbond, zijn er toch ook nog, die hun God kennen, en zijn kennis bewaren, en zij
zullen sterk zijn en grote daden doen, vers 32.. Als anderen de eisen van de tiran inwilligen, en
hun geweten onderwerpen aan zijn bedrog, houden zij dapper stand, weerstaan de verzoeking,
en maken de tiran zelf beschaamd over zijn aanslag op hen. de goede oude Eleazar, een van de
voornaamste schriftgeleerden, spuwde het zwijnevlees, dat men hem in de mond duwde,
manmoedig weer uit, hoewel hij wist, dat hij dood gemarteld zou worden, als hij het deed, wat
ook gebeurde, 2 Macc. 6:19. De moeder en haar zeven zonen werden ter dood gebracht,
omdat zij hun godsdienst bleven aanhangen, 2 Macc. 7. Dit alles wordt met recht grote daden

genoemd: want het lijden te verkiezen boven de zonde is eene grote daad. En het was door het
geloof, door de kracht des geloofs, dat zij die grote daden deden, dat zij uitgerekt werden, de
aangebodene verlossing niet aannemende, zoals de apostel zegt, waarschijnlijk met het oog op
deze geschiedenis, Hebreeen 11:35. Of het kan slaan op de militaire moed en daden van Judas
Maccabaeus en anderen, die Antiochus tegenstonden. De ware kennis van God is en zal zijn de
kracht van de ziel, en in de kracht daarvan doen begenadigde zielen heldendaden. Die zijn
naam kennen zullen op hem vertrouwen, en in dat vertrouwen grote dingen doen. Betreffende
dit volk, dat zijn God kende, wordt ons hier gezegd,
a. Dat zij velen zullen onderwijzen, vers 33. Zij zullen er werk van maken anderen te leren, wat
zij zelf geleerd hebben van het verschil tussen waarheid en leugen, tussen goed en kwaad. Die
zelf kennis van God hebben, behoren hun kennis mee te delen aan hun omgeving, en deze
geestelijke mildheid moet eene verre strekking hebben: zij moeten velen onderwijzen.
Sommigen denken, dat hiermee bedoeld wordt een vereniging, opgericht tot verbreiding van
Godskennis, Assidiërs genaamd, godzalige mensen, piëtisten, dat is de betekenis van het
woord, die beide geleerd waren in en ijveraars voor de wet, deze onderwezen velen. In tijden
van vervolgingen afval, tijden van beproeving, moeten zij, die kennis. hebben, er gebruik van
maken tot sterking en opbouwing van anderen. Die zelf recht verstaan behoren te doen wat zij
kunnen om anderen te doen verstaan, want kennis is een talent waarmee gewoekerd moet
worden. Of, zij zullen velen onderwijzen door hun volharding in hun plicht en hun geduldig
lijden daarvoor. Goede voorbeelden onderwijzen velen en zijn voor velen het leerzaamste
onderwijs.
b. Zij zullen vallen door de wreedheid van Antiochus, zullen gemarteld en ter dood gebracht
worden door zijn woede. Hoe voortreffelijk en verstandig zij ook zijn, en hoe nuttig en nodig
voor anderen, toch zal Antiochus hun geen genade bewijzen, maar zij zullen vallen vele dagen.
Gij zult een verdrukking hebben van tien dagen, Openbaring 2:10. In de boeken van de
Maccabeën lezen wij veel van Antiochus’ barbaarse mishandeling van de vrome Joden,
hoevelen hij er in de oorlog doodde en hoevelen hij in koelen bloede vermoordde. Vrouwen
werden ter dood gebracht omdat zij haar kinderen besneden, en de kinderen werden aan haar
hals opgehangen, I Macc. 1:60, 61. Maar waarom liet God dit toe? Hoe is dit te rijmen met
Gods rechtvaardigheid en goedheid? Ik antwoord: zeer goed, als wij bedenken, wat Gods
bedoeling hiermee was, vers 35:Van de leraars zullen er sommigen vallen, maar het zal ten
voordeele var. de kerk zijn, en voor hun eigen geestelijk welzijn. Het zal zijn, om hen te
louteren, te reinigen en wit te maken. Zij hadden deze beproevingen zelf nodig. De besten
hebben hun vlekken, die afgewassen moeten worden, hun schuim, dat gezuiverd moet worden,
en hun ellende, in ‘t bijzonder hun aandeel in de algemene ellende, zijn dienstig hiertoe, als zij
aan hen geheiligd zijn door de genade van God, zijn zij het middel om hun verkeerde neigingen
te doden, daar zij hen aftrekken van de wereld en hen tot groter ernst en ijver in de godsdienst
opwekken. Zij beproeven hen zoals zilver in de oven van het schuim gezuiverd wordt, zij
zuiveren hen, zoals de tarwe in de schuur gezift wordt van het kaf, en zij maken hen wit, zoals
de wol door de voller van het vuil ontdaan wordt. Zie 1 Petrus 1:7. Hun lijden om der
gerechtigheid wil zou het volk van de Joden beproeven en zuiveren, zou hen overtuigen van de
waarheid, voortreffelijkheid en macht van die heilige godsdienst, uit aanhankelijkheid, waaraan
deze leraars stierven. Het bloed van de martelaren is het zaad van de kerk, het is kostbaar
bloed, en geen druppel er van moet vergoten worden dan voor dat heilige doel.
c. De zaak van de godsdienst, hoewel zozeer gerammeld, zal niet instorten. Als zij zullen
vallen, zullen zij niet geheel terneergeworpen worden, maar met een kleine hulp zullen zij

geholpen worden, vers 34. Judas Maccabaeus en zijn broeders, en enige weinigen met hem,
zullen tegen de tiran opstaan, en de verongelijkte zaak van de godsdienst handhaven, zij
haalden de afgodische altaren omver, besneden de onbesneden kinderen, die zij vonden, rukten
de wet uit de hand van de heidenen, en het werk was voorspoedig in hun handen, I Macc. 2:45
enz. Die de zaak van de godsdienst steunen, als zij bedreigd en getroffen wordt, zullen hulp
verlangen, al worden zij niet terstond verlost en overwinnaars. En een kleine hulp moet niet
versmaad worden, maar, als de tijden zeer slecht zijn, moeten wij dankbaar zijn voor enige
opwekking. Eveneens wordt voorspeld, dat velen zich door vleierijen tot hen zullen vervoegen,
als zij zien, dat de Maccabeeën voorspoedig zijn, zullen sommige Joden zich bij hen voegen,
die geen oprechte vrienden van de godsdienst zijn, maar alleen vriendschap voorwenden, ‘t zij
met de bedoeling hen te verraden, of in de hoop met hen groot te worden, maar de vuurproef
zal scheiding maken tussen wat kostbaar en wat waardeloos is en daardoor openbaar maken
wie volmaakt en wie het niet zijn.
d. Al duurt deze ellende lang, er zal eenmaal een eind aan komen. Het zal zijn voor een
bestemde tijd een beperkte tijd, vastgesteld in de goddelijken raad. Deze tijd van de oorlog zal
vervuld worden. Tot hiertoe en niet verder zal de macht van de vijand komen, hier zal Hij zich
stellen tegen de hoogmoed van de golven.
5. Hij werd zeer trots, onbeschaamd, en goddeloos, en opgeblazen door overwinningen,
daagde hij de Hemel uit, vertrad alles wat heilig was, vers 36 enz. En hier begint, naar de
mening van sommigen, een profetie van de antichrist, het rijk van de paus. Het is klaar, dat
Paulus, in zijn profetie van de opkomst en regering van de mens van de zonde hierop doelt, 2
Thessalonicenzen 2:4, hetgeen toont, dat Antiochus type en voorbeeld was van die vijand,
evenals Babel het was, maar dit gevoegd bij de voortgezette verhandeling van de vorige
profetieën betreffende Antiochus, lijkt het mij waarschijnlijk, dat het voornamelijk doelt op
hem en in hem zijn eerste vervulling vond, en op de ander alleen betrekking heeft bij wijze van
analogie.
a. Hij zal goddeloos de eer van de God Israëls wegnemen, de alleen levende en ware God, hier
de God van de goden genoemd, Hij zal, ten spijt van Hem en Zijn gezag, naar zijn welgevallen
doen tegen Zijn volk en Zijn heilige godsdienst, hij zal zich boven Hem verheffen zoals
Sanherib deed, en zal wonderlijke dingen spreken tegen Hem, Zijn wetten en inzettingen. Dit
werd vervuld, toen Antiochus verbood, dat er offeranden in Gods tempel geofferd zouden
worden, en beval de Sabbat te schenden, het heiligdom en het heilige volk te verontreinigen,
enz. om hem de wet te doen vergeten en alle inzettingen te veranderen, en dat op straffe des
doods, I Macc. 1:45.
b. Hij zal in zijn trots alle goden smaden, zich verheffen boven hen, zelfs boven de goden van
de volken. Antiochus schreef naar alle delen van zijn rijk, dat iedereen de goden, die hij
gediend had, moest verzaken, en eren, die hij beval te eren, in strijd met de gewoonte van alle
veroveraars, die voor hem waren geweest, I Macc. 1:41, 42. En al de heidenen onderwierpen
zich aan het gebod van de koning, verzot als zij waren op hun goden, vonden zij hen niet
waard om voor hen te lijden, maar, daar hun goden afgoden waren, was het hun hetzelfde
welke goden zij dienden. Antiochus gaf op genen god acht, maar maakte zich boven alles
groot, vers 37. Hij was zo trots, dat hij zich voor meer dan een sterveling hield, dat hij de
golven van de zee bevelen, en aan de sterren des hemels reiken kon, zoals zijn
onbeschaamdheid en hooghartigheid beschreven wordt, 2 Macc. 9:8, 10. Aldus wierp hij alles
voor zich neer, tot dat de gramschap voleindigd was, vers 36, totdat zijn loopbaan ten einde

was en hij de maat van zijn ongerechtigheid had vol gemaakt, want wat vast besloten is zal
geschieden en niets meer en niets minder.
c. Hij zal, in strijd met de gewoonte van de heidenen, op de god van zijn vaderen geen acht
geven, vers 37. Hoewel liefde voor de godsdienst hunner vaderen, onder de heidenen, bijna
even natuurlijk was als de begeerte van de vrouwen, want zoek in de eilanden van de Kittieten,
gij zult er geen voorbeeld vinden van een volk, dat de goden veranderd heeft, Jeremia 2:10, 11,
toch zal Antiochus op de goden van zijn vaderen geen acht geven, hij maakte wetten om de
godsdienst van zijn land te vernietigen en de afgoden van de Grieken in te voeren. En, hoewel
zijn voorgangers de God van Israël hadden geëerd en grote giften aan de tempel te Jeruzalem
gegeven, 2 Macc. 3:2, 3, deed hij God en Zijn tempel de grootste schande aan. Dat hij geen
acht gaf op de begeerte van de vrouwen kan zijn barbaarse wreedheid betekenen, dat hij
namelijk kunne noch leeftijd, ook de zuigelingen niet sparen zal, of zijn onnatuurlijke lusten, of
in ‘t algemeen zijn verachting van alles wat mannen van eer ontzien, of het kan vervuld zijn in
iets, dat wij uit de geschiedenis niet kennen. De toevoeging daarvan aan zijn verwaarloozing
van de goden van zijn vaderen betekent, dat de afgoderij van zijn land meer de lusten van het
vlees diende dan die van andere landen, zo heeft Lucianus geschreven over de Syrische
godinnen, en toch was dat niet voldoende, om hem daarbij te doen blijven.
d. Hij zal een onbekende god instellen, een nieuwe god, vers 38. In zijn standplaats, in plaats
van de goden van zijn vaderen, Apollo en Diana, de godheden van het vermaak, zal hij de god
Mauzzim eren, een veronderstelde god van de kracht, een god, welke zijn vaders niet gekend
hebben, noch vereerd, omdat hij wil, dat men vinden zal, dat hij zijn vaders in wijsheid en
kracht overtreft, zal hij deze god eren met goud en met zilver en met kostelijk gesteente, van
mening, dat niets te goed is voor de god, waar hij zijn zinnen op gesteld heeft. Dit schijnt
Jupiter Olympius te zijn, onder de Phoeniciers bekend met de naam van Baäl-Semen, de Heer
des hemels, maar nooit onder de Syriërs ingevoerd voor Antiochus. Aldus zal hij doen in de
meeste vastigheden van de sterkten, onder anderen in de tempel te Jeruzalem, waar hij het
beeld van deze vreemde god zal oprichten. Sommigen lezen hier: hij zal de vastigheden van de
sterkten overleven, of van de sterkste God, dat is de stad Jeruzalem aan een vreemde god, hij
stelde haar onder bescherming en beheer van Jupiter Olympius. Deze god zal hij niet alleen
erkennen, maar hij zal hem ook de eer vermenigvuldigen, door zelfs zijn beeld op Gods altaar
te zetten. En hij zal die de dienst van zijn afgod waarnemen, over velen doen heersen, zal hun
posten geven van macht en vertrouwen, en hij zal hun het land uitdelen om prijs, zij zullen
rijkelijk onderhouden worden uit de opbrengst van het land. Sommigen verstaan onder
Mauzzim, of god van de kracht, die Antiochus zal eren, geld, dat, zoals men zegt, recht maakt
wat krom is, en, dat de grote afgod is van wereldse mensen.
Hier is zeer veel, dat toepasselijk is op de mens van de zonde, hij verheft zich en maakt zich
groot boven allen god, zijn vleiers noemen hem onze heere god de paus. Door het huwelijk te
verbieden, en de ongehuwde staat groot te maken, geeft hij voor geen acht te slaan op de
begeerte van de vrouwen, en eert Mauzzim, de god van de kracht, of van de sterkten, heiligen
en engelen, die zijn aanhangers als beschermers aannemen, zoals de heidenen van ouds hun
demonen, deze maken zij tot schutspatroon van onderscheidene landen, enz. Dezen eren zij
door hun grote schatten te wijden, en daarin meent de geleerde Mede, dat deze profetie
vervuld werd, en dat daarop gedoeld wordt in 1 Timotheus 4:1, 2.
VI. Hier schijnt weer een tocht naar Egypte te zijn, of ten minste strijd met Egypte. De
Romeinen hadden hem de handen gebonden tegen Ptolemaeüs, maar nu stoot die koning van

het Zuiden tegen hen, vers 40, doet een aanval op een deel van zijn gebied, waarop Antiochus,
de koning van het Noorden, tegen hem zal aanstormen, met ongelofelijke snelheid en woede,
met wagens en met ruiters en met vele schepen, een grote macht. Hij zal in de landen komen,
hij zal ze overstromen en doortrekken. Op zijn geforceerde marsen zullen vele landen terneer
geworpen worden, en hij zal komen in het land des sieraads, het land Israëls. Hij zal vreselijk
huishouden onder de omringende volken, toch zullen sommigen aan zijn woede ontsnappen, in
‘t bijzonder Edom en Moab, en de eerstelingen van de kinderen Ammons, vers 14. Hij
brandschatte die landen niet, omdat zij zich met hem verenigd hadden tegen de doden. Maar in
‘t bijzonder het land van Egypte zal niet ontkomen, hij zal het tot de bedelstaf brengen, zo
volkomen zal hij het plunderen. Dit houden sommigen voor zijn vierde en laatste tocht, in het
tiende of elfde jaar van zijn regering, onder voorwendsel van de jongere broer van Ptolemaeüs
Philometer tegen hen bij te staan. Wij lezen niet van grote slachtingen op deze tocht aangericht,
maar wel van grote buit, want het schijnt wel, dat het hem daarom te doen was: Hij zal heersen
over de verborgene schatten des gouds en des zilvers, over alle de gewenste dingen van
Egypte, vers 43. In Athenaeus verhaalt Polybius, dat Antiochus, na overvloedige schatten
verzameld te hebben, door de jonge Philometer te beroven, en het verbond met hen te
verbreken, en door de bijdragen van zijn vrienden, een groot deel er van verkwistte aan een
triomftocht in navolging van Paulus Aemilius, en beschrijft hij de buitensporigheid er van, hier
wordt ons gezegd, hoe hij aan het geld kwam, dat hij zo kwistig uitgaf. Eveneens wordt hier
opgemerkt het gebruik, dat hij maakte van de Lybiërs en Ethiopiërs, die op de grenzen van
Egypte woonden, zij waren in zijn gangen, zij lagen aan zijn voeten, zij stonden te zijner
beschikking en zij deden invallen in Egypte om hen te dienen.
VII. Hier is een voorspelling van de val en ondergang van Antiochus, als tevoren, Hoofdstuk
8:25, als hij op het toppunt staat van roem dronken van overwinningen, en met buit beladen,
zullen geruchten van het Oosten en het Noorden hem verschrikken, vers 44. Of, hij zal bericht
ontvangen, beide van oostelijke en noordelijke zijde, dat de koning van de Parthen een inval
heeft gedaan in zijn rijk. Daardoor was hij gedwongen, de ondernemingen, die hij op ‘t oog
had, achterwege te laten, en op te trekken tegen de Perzen en Parthen, die tegen hem in
opstand waren, en dat wekte zijn grimmigheid op, want hij was nu van plan het Joodse volk
volkomen te vernietigen en uit te roeien, toen die tocht hem opgedrongen werd, waarin hij
omkwam. Dit werd verklaard door een passage in Tacitus, hoewel deze zelf ongelovig was,
waar hij Antiochus prijst wegens zijn poging om het bijgeloof van de Joden uit te roeien en
Grieksche zeden in te voeren, "ut teterrimam gentem in melius mutaret" -om een gehaat volk te
verbeteren, en waar hij het betreurt, dat hij door de Parthische oorlog verhinderd was dit tot
stand te brengen. Hier is,
1. De laatste aanslag van zijn woede op de Joden. Als hij bevindt, dat zijn zaken in verwarring
geraken en, dat hij er geen orde in brengen kan, zal hij uittrekken met grote grimmigheid om te
verdelgen en te verbannen, vers 44. de geschiedenis hiervan vinden wij in Markus 3:27, enz.,
de woede van Antiochus toen hij hoorde van de voordelen, behaald door Judas Maccabaeus,
en de bevelen, die hij aan Lysius gaf om Jeruzalem te verwoesten. Toen plaatste hij de tenten
van zijn paleis tussen de zeeën, tussen de Grote en de Dode Zee. Hij richtte zijn koninklijke
tent op te Emmaus bij Jeruzalem, ten teken, dat, al kon hij zelf niet tegenwoordig zijn, hij
volmacht gaf aan zijn generaals om de oorlog tegen de Joden met de uiterste strengheid voort
te zetten. Hij plaatste zijn tent daar, alsof hij bezit had genomen van de berg van het heilige
sieraad. Als de goddeloosheid zeer onbeschaamd wordt, dan is haar ondergang nabij.

2. Zijn einde: Hij zal tot zijn einde komen en geen helper hebben, God zal hem afsnijden in het
midden van zijn dagen en niemand zal in staat zijn zijn val te beletten, want die in hun
grootheid door allen gevreesd willen worden, zullen nergens liefde vinden, als zij in ellende
zijn, niemand zal hem ook maar een hand toesteken om hen te helpen of een gebed voor hen te
doen, en als de Heere niet helpt, wie zal het dan doen?
Van de koningen, die Antiochus opvolgden, wordt hier niets voorspeld, want hij was de ergste
en meest boosaardige vijand van de kerk, en een type van de zoon van de verderfenis, die de
Heere verdoen zal met de adem van zijn mond en teniet doen door de verschijning van zijn
toekomst.
Na de voorspelling van de ellende van de Joden onder Antiochus, de afschaduwing van de
ellende van de christelijke kerk onder de macht van de antichrist, hebben wij hier,
I. Vertroostingen en zeer kostelijke, voorgeschreven als hartversterking tot ondersteuning van
Gods volk in die tijd van ellende, en zij zijn van dien aard, dat zij kunnen dienen, beide, voor
die vroegere tijd van ellende onder Antiochus en die lateren tijd, die daardoor getypeerd werd,
vers 1-4.
II. Een gesprek tussen Christus en een engel over de duur van deze gebeurtenissen, bedoeld
voor Daniëls bevrediging, vers 5 -7.
III. Daniëls vraag om inlichtingen, vers 8. En het antwoord, dat hij op die vraag ontving, vers
9-13.

Daniël 12:1-13
Het is de gewoonte van de profeten, als zij de rampen van de kerk voorspellen, die ter zelfder
tijd te voorzien van gepaste middelen daartegen, een geneesmiddel voor iedere kwaal. En geen
hulp is zo krachtig, van zulk een algemene toepassing, en zo pasklaar voor ieder geval, zo
krachtdadig van uitwerking, als die ontleend wordt aan Christus en de toekomstige staat,
daaraan zijn dan ook deze vertroostingen ontleend.
I. Jezus Christus zal verschijnen als de Schutsheer en Beschermer van Zijn kerk: Te dien tijde,
als de vervolging het hoogtepunt heeft bereikt, zal Michael opstaan, vers 1. De engel had
Daniël gezegd, welk een standvastig vriend Michaël was van de kerk, Hoofdstuk 9:21. Hij
toonde deze vriendschap bij voortduring in de hogere wereld, de engelen wisten het, maar nu
zal Michaël opstaan met kracht en verlossing werken voor de Joden, als Hij ziet, dat hun
kracht vergaan is, Deuteronomium 32:36. Christus is die grote Vorst, want Hij is de Vorst van
de koningen van de aarde, Openbaring 1:15. En als Hij opstaat voor Zijn kerk, wie kan er dan
tegen zijn? Maar dat is niet alles: Op die tijd, dat wil zeggen spoedig daarna, zal Michaël
opstaan om onze eeuwige zaligheid te bewerken, de Zoon van God zal in het vlees komen, zal
geopenbaard worden om de werken des duivels te verbreken. Christus stond voor de kinderen
onzes volks, toen Hij zonde en een vloek voor hen werd, nam hun plaats in als hun offerande,
droeg de vloek voor hen om hun straf te dragen. Hij staat altijd om verzoening voor hen te
doen binnen het voorhangsel, staat voor hen pal, en staat hun als vriend ter zijde. En na de
ondergang van de antichrist, van wie Antiochus het type was, in het laatste van de dagen zal
Christus op de aarde komen, Hij zal verschijnen voor de volkomen verlossing van al de zijnen.
II. Als Christus verschijnt, zal Hij vergelding doen aan allen, die Zijn volk vervolgen. Er zal een
tijd van de benauwdheid zijn, dreigend voor allen maar vernietigend voor alle onverzoenlijke
vijanden van Gods rijk onder de mensen, zulk een benauwdheid, als er niet geweest is, sinds er
een volk geweest is. Dit is toepasselijk,
1. Op de verwoesting van Jeruzalem, die door Christus, misschien met het oog op deze
voorspelling genoemd wordt, een grote verdrukking, hoedanige niet is geweest van het begin
van de wereld tot nu toe, Mattheus 24:21. Hiervan had de engel veel gezegd, Hoofdstuk 9:2627, en in dezelfde tijd richtte Christus het koninkrijk van het Evangelie op, in de wereld, als
Michaël, onze vorst, opstaat. Of,
2. Op het oordeel van de grote dag, die dag, die zal branden als een oven en de trotsen en
allen, die goddeloosheid doen, verteren, dat zal een dag zijn van zo grote benauwdheid als
nooit geweest is, voor allen, tegen wie Michaël onze Vorst opstaan zal.
III. Hij zal verlossing werken voor Zijn vork: "Op die tijd zal uw volk verlost worden, verlost
van het kwaad en het verderf, door Antiochus beraamd, dat wil zeggen allen die bestemd
waren behouden te worden, een iegelijk, die ten leven geschreven was, Jesaja 4:3. Als Christus
op de wereld komt, zal Hij Zijn geestelijk Israël verlossen van zonde en hel, en bij Zijn tweede
komst zal Hij hun verlossing voltooien namelijk van zovelen als Hem gegeven zijn, wier namen
geschreven zijn in het boek des levens, Openbaring 20:15. Zij waren daar geschreven voor de
grondlegging van de wereld, en zullen daar gevonden worden aan het einde van de wereld, als
de boeken zullen geopend worden.
IV. Er zal een wederopstanding zijn van degenen, die in het stof slapen, vers 2.

1. Als God voor Zijn volk verlossing van vervolging werkt, is dat reeds een soort van
wederopstanding zo werd de verlossing van de Joden uit Babel in het visioen voorgesteld,
Ezechiel 37, en eveneens de verlossing van de Joden van Antiochus, en andere gelegenheden,
waarbij de uiterlijke voorspoed van de kerk hersteld werd, het is als het leven uit de doden.
Velen van diegenen, die lang hadden geslapen in de duisternis van het stof en van ellende,
zullen dan opwaken, sommigen ten leven, tot eer en vertroosting, die duurzaam, die eeuwig zal
zijn, maar voor anderen, die, met hun terugkeer tot voorspoed, tot ongerechtigheid terugkeren,
zal het een wederopstanding zijn tot schande en verachting, want de voorspoed van de dwazen
dient alleen om hen ten toon te stellen en te verderven.
2. Als bij de verschijning van Michaël onze Vorst, Zijn Evangelie gepredikt wordt, zullen velen
van hen, die in het stof slapen, beide Joden en heidenen, er door opgewekt worden belijders
van Zijn godsdienst te worden, en hun heidendom of Judaisme te verzaken, maar omdat er
altijd een vermenging zal zijn van huichelaars en ware heiligen, zijn het slechts sommigen van
hen, die ontwaken, voor wie het Evangelie een reuk des levens ten leven is, maar anderen
zullen er door opwaken tot smaadheden en tot eeuwige afgrijzing, voor wie het Evangelie van
Christus zal zijn een reuk des doods ten dode, en Christus zelf een val. Het net van het
Evangelie bevat zowel bozen als goeden. Maar,
3. Er moet mee bedoeld zijn de algemene opstanding van de laatste dag: De menigte dergenen,
die in het stof slapen, zal ontwaken, dat wil zeggen, allen en dat zijn er velen. Of, van die in het
stof slapen zullen velen opstaan ten leven, en velen tot smaadheden. De Joden zelf hielden dit
voor toepasselijk op de wederopstanding van de doden aan het einde van de wereld, en
Christus zelf schijnt het oog daarop te hebben, als Hij spreekt van de opstanding des levens en
de opstanding van de verdoemenis, Johannes 5:29, en hierom verwachten de Joden, naar het
zeggen van Paulus, een opstanding van de doden, beide van de rechtvaardigen en van de
onrechtvaardigen, Handelingen 24:15. En niets is hier beter op zijn plaats, want onder
Antiochus’ vervolging, verrieden sommigen laaghartig hun godsdienst terwijl anderen er
manmoedig aan vasthielden. Nu moest het hen hinderen, dat, als de storm voorbij was, zij de
ene niet konden belonen noch de anderen straffen, het moest daarom een voldoening voor hen
zijn, dat zij in de opstanding beide naar hun werken zouden vergolden worden. En waar de
apostel spreekt van de vrome Joden, die de marteldood stierven onder Antiochus, zegt hij ons
dat, hoewel zij gemarteld werden, zij de verlossing toch niet aannamen, omdat zij hoopten deze
betere opstanding Je verkrijgen, Hebreeen 11:35.
V. Een heerlijke beloning zal ten deel vallen aan degenen, die ten dage van tegenspoed en
tellende, zelf onderlegd zijnde, velen onderwezen hebben.
1. In de profetie van de vervolging, Hoofdstuk 11:33, werd er bijzonder de aandacht op
gevestigd, dat dezulken uitstekende diensten zouden bewijzen en toch zouden vallen door het
zwaard en door vuur, indien er nu geen ander leven na dit leven was, dan zouden zij de
ellendigste aller mensen zijn, en daarom wordt ons hier verzekerd, dat zij beloond zullen
worden in de opstanding van de rechtvaardigen, vers 3 :De leeraars, of die wijs zijn, zoals
sommigen lezen, want leeraars hebben wijsheid nodig, en die wijsheid hebben, behoren die aan
anderen mee te delen, de leeraars zullen blinken als de glans des uitspansels, zullen blinken in
heerlijkheid, hemelse heerlijkheid, de heerlijkheid van de hogere wereld, en die door de
wijsheid, welke zij bezitten en het onderricht, dat zij geven, het werktuig zijn, om iemand, maar
vooral velen, te rechtvaardigen, zullen blinken gelijk de sterren, altoos en eeuwig. Er is een
heerlijkheid bewaard voor alle heiligen in de toekomenden staat voor allen, die wijs zijn, wijs

voor hun zielen en de eeuwigheid. De wijsheid des mensen verlicht zijn aangezicht, Prediker
8:1, maar veel meer nog zal zij dat doen in die staat, waar haar macht volmaakt en haar
diensten beloond zullen worden.
2. Hoe meer goed iemand in deze wereld doet, inzonderheid aan de zielen van de mensen,
zoveel groter zal zijn beloning en heerlijkheid zijn in de andere wereld. Die mensen
rechtvaardigt, die zondaren van de dwaling van hun weg bekeert en helpt om hun zielen van de
dood te behouden, Jakobus 5:20, zal delen in de heerlijkheid van hen, die hij op weg naar de
hemel geholpen heeft, en dat zal een grote vermeerdering van hun eigen heerlijkheid zijn.
3. Dienaren van Christus, die genade van Hem verkregen hebben om getrouw en voorspoedig
te zijn, en aldus brandende en lichtende kaarsen geworden zijn in deze wereld, zullen glansrijk
schitteren in de andere wereld, zullen schitteren, gelijk de sterren. Christus is de zon, de bron
van de lichten, beide van genade en heerlijkheid, zijn dienaren schijnen in beide als sterren, met
een licht, dat aan Hem ontleend, en, met het zijne vergeleken, zeer klein is, toch zal het voor
hen, die aarden vaten zijn, een heerlijkheid wezen, oneindig ver boven hun verdienste. Zij
zullen blinken gelijk de sterren van verschillende grootte, sommige met minder, andere met
meer luister, maar, terwijl er een dag komt, dat de sterren van de hemel zullen vallen, als de
bladeren in de herfst, zullen deze sterren blinken, altoos en eeuwiglijk, zij zullen niet ondergaan
en niet verduisterd worden.
VI. Deze profetie van die tijd, hoewel nu verzegeld, zou van groot nut zijn voor degenen, die
dan zouden leven, vers 4. Daniël moet nu de woorden toesluiten en het boek verzegelen,
omdat er veel tijd verlopen zou, voordat deze dingen vervuld zouden worden, en er was enige
troost in voor de Joodse natie, dat, hoewel zij onmiddellijk na hun terugkeer uit Babel, terwijl
zij nog weinigen in getal en zwak waren, tegenwerking ondervonden, zij niet om hun
godsdienst vervolgd werden dan veel later, toen zij tot rijper kracht gekomen waren. Hij moet
het boek verzegelen, omdat het niet verstaan en daarom ter zijde gelegd zal worden, totdat de
dingen daarin besloten, vervuld zijn, maar hij moet het goed bewaren, als een schat van grote
waarde, opgelegd voor de toekomst, wanneer het van grote dienst zal zijn, want velen zullen
het nasporen en de wetenschap zal vermenigvuldigd worden. Dan zal deze verborgen schat
geopend worden, en velen zullen er in zoeken en graven naar kennis, als naar zilver. Zij zullen
heen en weer lopen, om naar afschriften te vragen, zij zullen ze vergelijken, en toezien dat zij
niet vervalst, maar authentiek zijn. Zij zullen het lezen en herlezen, er over nadenken en het in
hun geest bepeinzen, discurrent-zij zullen het bespreken en onder elkaar van gedachten
wisselen, en aantekeningen er op vergelijken, of zij op enigerlei wijze tot de betekenis mogen
doordringen, en aldus zal de wetenschap vermenigvuldigd worden. Door deze profetie te
raadplegen zullen zij er toe gebracht worden de andere schriften te onderzoeken, waardoor hun
nuttige kennis zeer zal toenemen, want dan zullen wij kennen, als wij voortvaren, de Heere te
kennen, Hosea 6:3. Die hun kennis willen vermeerderen moeten er moeite voor doen, moeten
niet stilzitten in traagheid en tevreden zijn met het goede te willen, maar zij moeten nasporen,
gebruik maken van alle middelen om tot kennis te geraken en van alle gelegenheden gebruik
maken om fouten te herstellen, twijfelachtige gevallen op te lossen, hun kennis van goddelijke
zaken te vermeerderen, en meer te weten en beter te weten, wat zij weten. En hier kunnen wij
grond vinden om te hopen, dat,
1. Die goddelijke zaken, die nu nog duister en onbegrijpelijk zijn, hiernamaals duidelijk en
verstaanbaar zullen worden. De waarheid is de dochter van de tijd. Schriftuurlijke profetieën
worden verklaard door de vervulling ervan, daartoe zijn zij gegeven en voor die uitlegging

worden zij bewaard. Daartoe zijn zij ons tevoren meegedeeld, opdat, als zij tot werkelijkheid
worden, zij geloven mogen.
2. Die dingen van God, die veracht en verwaarloosd worden en als nutteloos ter zijde gesteld,
zullen bekend worden men zal bevinden, dat zij van groot nut zijn, en men zal er naar vragen,
want de openbaring van God hoezeer voor een tijd veronachtzaamd, zal groot gemaakt en
geëerd worden, vooral op de grote oordeelsdag, als de boeken zullen geopend worden en
daarbij dit boek.

Daniël had visioenen gehad van de verbazingwekkende omwentelingen in staten en
koninkrijken, zover als het Israël Gods er bij betrokken was, hij voorzag benauwde tijden voor
de kerk, tijden van lijden en beproeving, welk vooruitzicht hem zeer trof en met mededogen
vervulde. Hierbij waren twee vragen zeer van pas: - Wanneer zal het einde zijn? en, Wat zal het
einde zijn? Deze vragen worden hier gedaan en beschouwd, als besluit van het boek, en hoewel
de vertroostingen, in de voorgaande verzen aangeboden, ruim voldoende waren, zou men zo
zeggen, toch wordt er, tot meer overvloedige voldoening, dit nog aan toegevoegd.
I. De vraag: Tot hoe lang zal het einde zijn? wordt gedaan door een engel, vers 5, 6. Hierbij
kunnen wij opmerken,
1. Wie het was, die de vraag deed. Daniël had een visioen van Christus in Zijn heerlijkheid de
Man, bekleed met linnen, Hoofdstuk 10:5 Maar hij had gesproken met de engel, Gabriel en nu
ziet hij, en zie twee anderen, vers 5, twee engelen, die hij nog niet gezien had, één aan deze
zijde van de oever van de rivier en de ander aan de andere kant, opdat zij niet konden
fluisteren, maar wat zij zeiden hoorbaar was, daar zij door de rivier gescheiden weren. Christus
stond boven op het water van de rivier, vers 6, tussen Ulai, daarom was het gepast, dat Zijn
gevolg, de engelen, op de oevers stonden, om gereed te zijn te gaan, waarheen Hij hen zenden
mocht, de één op deze oever, de ander op de anderen. Deze engelen verschenen,
a. Om het visioen op te luisteren, en te indrukwekkender te maken en om de heerlijkheid van
de Zoon des mensen te vermeerderen, Hebreeen 1:6. Daniël heeft hen tevoren niet gezien,
hoewel het waarschijnlijk is, dat zij daar waren, maar, toen zij begonnen te spreken, zag hij op,
en bemerkte hen. Hoe dieper blik wij in de goddelijke dingen slaan, en hoe meer wij er ons mee
bezig houden des te meer zullen wij er van zien, en steeds nieuwe openbaringen zullen ons
gedaan worden, die veel weten, zullen nog meer weten, als zij zich er op toeleggen.
b. Om te bevestigen dat in de mond van twee of drie getuigen alle woord bestaan zal. Drie
engelen verschenen aan Abraham.
c. Om ingelicht te worden, om naar vragen te luisteren en er zelf te doen, want de
verborgenheden van Gods koninkrijk zijn dingen, waarin de engelen begerig zijn in te zien, 1
Petrus 1:12, en zij zijn aan de gemeente bekend. Eén van deze twee engelen zeide: Wanneer zal
het einde zijn? Misschien vroegen beide het, de één na de ander, maar Daniël hoorde slechts
één van hen vragen.
2. Aan wie deze vraag gedaan werd, namelijk aan de Man, bekleed met linnen, van Wien wij
tevoren gelezen hebben, Hoofdstuk 10:5, aan Christus, onze groten Hoogepriester, die boven
op het water van de rivier was, en Wiens woordvoerder of tolk de engel Gabriël al die tijd

geweest was. Deze rivier was de Hiddekel, Hoofdstuk 4:10, dezelfde als de Tigris, in welks
nabijheid vele van de voorspelde gebeurtenissen zouden plaats hebben, daarom is dat ook de
plaats van het visioen. De Hiddekel wordt vermeld als één van de rivieren, die de hof van Eden
besproeiden, Genesis 2:14, daarom is het gepast, dat Christus op die rivier staat, want door
Hem worden de bomen in Gods paradijs besproeid. Water betekent volk, Zijn staan boven het
water betekent dus Zijn heerschappij over allen, Hij heeft gezeten over de watervloed, Psalm
29:10, Hij treedt op de hoogten van de zee, Job 9:8. En, om te tonen, dat Hij het was,
wandelde Christus, toen Hij in het vlees was, op de zee, Mattheus 14:25. Hij was boven de
wateren van de rivier, lezen sommigen, Hij verscheen in de lucht boven de rivier.
3. Welke de vraag was. Tot hoe lang zal het zijn, dat er een einde van deze wonderen zal
wezen? Daniël wilde die vraag niet doen, omdat hij niet wilde vorsen naar wat verborgen was,
en de schijn niet wilde aannemen, dat hij nieuwsgierig was naar de tijden en gelegenheden, die
de Vader in Zijn eigene macht gesteld heeft, Handelingen 1:7. Maar opdat hij de voldoening
zou hebben van het antwoord stelt de engel de vraag, waar hij bij is. Onze Heere Jezus
beantwoordde somtijds de vragen, die Zijn discipelen bevreesd of beschaamd waren te doen,
Johannes 16:19..
a. De engel vroeg met belangstelling: Hoe lang zal het zijn? Wat is de tijd, in de goddelijke
raad tevoren bepaald voor het einde van deze wonderen, deze tijden van lijden en beproeving,
die het volk van God moet doormaken? De tegenspoeden van de kerk zijn wonderen voor de
engelen. Zij verwonderen zich er over, dat God duldt, dat Zijn kerk zozeer beproefd wordt, en
zijn begerig te weten, wat voor goeds Hij met de kerk voor heeft met die beproevingen.
b. De goede engelen weten niet meer van de toekomst dan het Gode behaagt, hun te
openbaren, veel minder weten de gevallen engelen. De heilige engelen in de hemel stellen
belang in de kerk op aarde, en haar beproevingen gaan hun aan het hart, hoeveel te meer
moeten zij ons dan aan het hart gaan, daar wij er onmiddellijk belang bij hebben, en haar vrede
zo’n groot deel is van onze vrede.
4. Welk antwoord gegeven werd door Hem, die de verborgenheden openbaart en de toekomst
kent.
A. Hier wordt een meer algemene mededeling gedaan van de duur van deze ellende, aan de
engel, die er naar vroeg, vers 7, dat zij zal duren een tijd, tijden en een helft, dat wil zeggen één
jaar, twee jaren en een half jaar, zoals tevoren beduid was, Hoofdstuk 7:25, namelijk de helft
van een profetische week. Sommigen vatten dit onbepaald op, een bepaalde tijd voor een
onbepaalde, het zal zijn een tijd, dat wil zeggen een grote tijd, tijden, dat wil zeggen langer,
tweemaal zo lang, als eerst gedacht was, dat het zijn zou, en toch zal het maar de helft zijn, of
een gedeelte van een tijd, als hij over is zal hij maar half zo lang schijnen, als gevreesd werd.
Maar men moet het liever opvatten als een bepaalde tijd, in de Openbaring ontmoeten wij dit
tijdsverloop weer somtijds als drie en een halve dag, bedoeld als drie en een half jaar, somtijds
als twee en veertig maanden, soms ook als twaalfhonderd zestig dagen. Deze tijdsbepaling
wordt hier,
a. Door een eed bevestigd. De Man, met linnen bekleed, hief beide handen ten hemel en zwoer
bij Hem, die eeuwig leeft, dat het zo zijn zou. Aldus wordt de sterke engel, die Johannes zag,
ingevoerd, met een duidelijke toespeling op dit visioen, staande met Zijn rechtervoet op de zee,
en de linker op de aarde, en met de hand naar de hemel, en zwerende, dat er geen tijd meer zijn

zal, Openbaring 10:5. 6. Deze Sterkere zag Daniël met beide voeten op het water staan, terwijl
Hij zwoer met Zijn handen opgeheven naar de hemel. De eed dient ter bevestiging, God is de
Eenige, bij Wie men zweren mag, want Hij is de bevoegde Rechter, op Wie wij ons moeten
beroepen, en het opheffen van de hand is een zeer gepast en veelbetekenend symbool voor een
plechtige eed.
b. Zij wordt met redenen omkleed. God zal toelaten, dat hij alle mogelijke kwaad doet, en dan
zullen al deze dingen voleindigd worden. Gods tijd om Zijn volk bij te staan en te hulp te
komen, is, als hun nood zijn toppunt heeft bereikt, op de berg des Heren zal er in voorzien
worden, dat Izaäk gered wordt, als hij juist geofferd zou worden. De uitkomst beantwoordde
aan de voorspelling, Josephus zegt uitdrukkelijk in zijn boek over de Joodse oorlogen, dat
Antiochus, bijgenaamd Epifanes, Jeruzalem bij verrassing nam, en het drie jaar en zes maanden
in bezit hield, en toen uit het land geworpen werd door de Asmoneërs of Maccabeeën.
Christus’ openbare bediening duurde drie en een half jaar gedurende welke tijd Hij de
tegenspraak van de zondaars verdroeg, en in armoede en schande leefde, en toen Zijn macht bij
Zijn dood volkomen vernietigd scheen, en Zijn vijanden over Hem juichten, behaalde Hij de
heerlijkste overwinning, en zeide: Het is volbracht.
B Hier worden meer bijzonderheden bijgevoegd aangaande de tijdsduur van deze ellende in
hetgeen tot Daniël gezegd wordt in vers 11, 12, waarin,
a. De gebeurtenis bepaald wordt, vanwaar de tijd van de benauwdheid gerekend moet worden,
namelijk van het wegnemen van het gedurig offer door Antiochus en de oprichting van de
verwoestenden gruwel, het beeld van Jupiter, op het altaar. Zij moeten rekenen, dat hun
ellende werkelijk begint, als zij beroofd worden van de weldaad van de openbare godsverering,
dat was voor hen het beginsel van de smarten, dat was het, wat hun het meest ter harte ging.
b. De duur van hun ellende genoemd wordt, zij zal duren twaalfhonderd en negentig dagen,
drie jaar en zeven maanden, of, naar de berekening van sommigen, drie jaar, zes maanden en
vijftien dagen, daarna werd waarschijnlijk het gedurig offer hersteld en de verwoestende
gruwel weggenomen, ter herinnering waaraan het feest van de vernieuwing des tempels tot op
de tijd van de Zaligmaker gevierd werd, Johannes 10:22. Hoewel uit de geschiedenis niet blijkt
dat het zo lang was op de dag af, toch blijkt dat het begin van de ellende in het honderd vijf en
veertigste jaar en het eind in het honderd acht en veertigste jaar van de Seleuciden was, en nu
was, of het herstel van het offer, en het wegnemen van het beeld, of een andere merkwaardige
gebeurtenis, die er aan voorafging, en die niet vermeld wordt, precies zoveel dagen daarna. In
de profetische schriften zijn vele tijden nauwkeurig voorspeld, waarvan uit de gewilde, noch uit
de profane geschiedenis blijkt, of de uitkomst er aan beantwoord heeft, wat toch zonder twijfel
het geval is geweest, bijvoorbeeld Jesaja 16:14.
c. De voltooiing van hun bevrijding, of ten minste de verdere ontwikkeling er van, wordt
bepaald, namelijk vijf en veertig degen na de vorige termijn, wat naar sommigen menen de
dood van Antiochus moet zijn, dertienhonderd en vijfendertig dagen na zijn ontheiliging van de
tempel. Welgelukzalig is hij, die verwacht en raakt tot die tijd. In I Macc. 6:16 wordt gezegd,
dat Antiochus stierf in het honderd vijf en veertigste jaar van het koninkrijk van de Grieken, en
dat de Maccabeën, onder Goddelijke leiding tempel en stad heroverden. Vele goede uitleggers
maken er profetische dagen van, dat wil zeggen zovele jaren, en beginnen die bij de
verwoesting van Jeruzalem door de Romeinen, maar zij zijn het er niet over eens, welke
gebeurtenissen dan bedoeld zijn. Anderen plaatsen het begin bij het bederf van de dienst van

het Evangelie door de antichrist wiens regering in de Openbaring is beperkt tot twaalfhonderd
en zestig dagen, dit is jaren, ten einde waarvan hij zal beginnen te vallen, maar voordat hij
geheel gevallen is, zullen nog dertig jaar verlopen, en wie nog veertig jaar langer leeft, zal
heerlijke tijden beleven. Of de betekenis van dit alles inderdaad zover reikt kan ik niet zeggen,
maar dit kunnen wij in ieder geval leren:
Ten eerste, Dat er een tijd bepaald is voor de beëindiging van de ellende van de kerk, en de
bewerking van haar verlossing, en dat deze tijd nauwkeurig in acht genomen zal worden.
Ten tweede. Dat op deze tijd gewacht moet worden met geloof en geduld.
Ten derde. Dat, als hij eenmaal komt, hij ons overvloedig belonen zal voor onze langdurige
verwachtingen ervan. Welgelukzalig is hij, die, na lang wachten, er ten laatste toe raakt, want
hij zal dan reden hebben om te zeggen: Zie deze is onze God en wij hebben Hem verwacht.
II. De vraag: Wat zal het einde zijn? wordt gedaan door Daniël, en blijft niet onbeantwoord.
Ziehier,
1. Waarom Daniël deze vraag deed, het was, omdat, hoewel hij hoorde, wat er gezegd werd,
hij het niet verstond, vers 8. Daniël was een zeer verstandig man, en zeer gemeenzaam met
visioenen en profetieën, en toch geraakte hij hier in verwarring, hij begreep de bedoeling niet
van die tijd, tijden, en een helft, ten minste niet volkomen en met zoveel zekerheid als hij wel
wenste. De beste mensen zijn dikwijls in verlegenheid bij hun onderzoek naar goddelijke
dingen, en stuiten op hetgeen zij niet verstaan. Maar, hoe beter zij zijn, zoveel beter beseffen zij
hun eigen zwakheid en onwetendheid, en te meer bereid zijn zij om die te erkennen.
2. Wat de vraag was: Mijn Heere, wat zal het einde zijn van deze dingen? Hij richt zijn vraag
niet tot de engel, die met hem sprak, maar rechtstreeks tot Christus, want tot Wie anders zullen
wij, met onze vragen gaan? Wat zal het eindresultaat van deze gebeurtenissen zijn? Waartoe
strekken zij? Waar zullen zij op uitlopen? Wanneer wij de zaken van deze wereld in
ogenschouw nemen, en van Gods kerk daarin, dan kunnen wij niet anders doen dan vragen:
Wat zal het eind van deze dingen zijn? Wij zien, dat de strekking er van is de volkomen
ondergang van Gods rijk onder de mensen. Als wij bemerken hoe ondeugd en goddeloosheid
heersen, de godsdienst in verval is, de rechtvaardigen moeten lijden, en de goddelozen over
hen triomferen, dan mogen wij wel vragen: Mijn Heere wat zal het einde zijn van deze dingen?
Maar dit kan ons in ‘t algemeen bevredigen, dat alles tenslotte goed zal aflopen. Groot is de
waarheid, en op de duur zal zij triomferen. Alle regering, heerschappij en macht, die zich
verzet, zal vernederd worden, en heiligheid en liefde zullen overwinnen en in eere zijn, tot in
eeuwigheid. Het einde, dit einde zal komen.
3. Het antwoord, dat op deze vraag gegeven wordt. Behalve hetgeen op de tijd betrekking
heeft waarover tevoren gesproken is, vers 11, 12, werden hier enige algemene bevelen gegeven
aan Daniël, waarmee hij ontslagen wordt.
A. Hij moet tevreden zijn met de openbaringen, die hem gedaan zijn, en niet verder vragen: Ga
henen. Daniël, laat het u voldoende zijn, dat u de komende dingen tot zover getoond zijn, maar
dring niet verder aan. Ga henen naar des konings werk, Hoofdstuk 8:27. Ga henen en schrijf
op, wat gij gezien hebt en wat gij gehoord hebt, ten bate van de nakomelingschap, en begeer
voor ‘t ogenblik niet meer te zien en te horen. Gemeenschap met God is geen altijddurend

vermaak voor ons in deze wereld, somtijds mogen wij getuigen zijn van Christus’ heerlijkheid,
en wij zeggen: Het is goed, dat wij hier zijn, maar wij moeten van de berg afdalen en hebben
daar geen blijvende stad. Die veel weten, weten slechts ten dele en zien, dat er nog altijd veel
is, waarover zij in ‘t onzekere gehouden worden, en waarschijnlijk zullen blijven totdat het
voorhangsel gescheurd is, tot hiertoe zal hun kennis gaan, maar niet verder. Ga henen, Daniël,
voldaan met wat gij hebt.
B. Hij moet niet verwachten, dat wat hem gezegd was, ten volle verstaan zal worden, voordat
het vervuld was: De woorden zijn toegesloten en verzegeld, zij zijn ingewikkeld en vol
moeilijkheden, en zullen dat blijven tot het einde, tot het einde van deze dingen, ja, tot het
einde van alle dingen. Daniël werd bevolen het boek te verzegelen tot de tijd van het einde,
vers 4. De Joden waren gewoon te zeggen: Als Elia komt, zal hij ons zeggen. Het is gesloten
en verzegeld, dat wil zeggen de openbaring, daarin vervat, is nu volkomen vastgesteld en
voltooid, niets mag er aan toegevoegd worden, en niets mag er van afgedaan, want het is
gesloten en verzegeld, vraag derhalve niet naar meer. "Nescire veile quae magister maximus
docere non vult erudita inscitia est" -Veel verstand heeft hij, die gewillig onwetend blijft van
hetgeen de grote Meester niet te kennen wil geven.
C. Hij moet er op rekenen, dat, zolang de wereld bestaat, er steeds zo’n mengsel van goed en
kwaad zal zijn, als wij nu zien, vers 10. Wij verlangen om alleen koren en geen kaf op Gods
akker te zien, maar dat kan niet zijn, voordat de tijd van de oogst en de tijd van het dorsen
komt, zij moeten beide tezamen opgroeien tot de oogst. Zoals het geweest is, zo is het en zo
zal het zijn. De goddelozen zullen goddelooslijk handelen maar de verstandigen zullen het
verstaan. In dit opzicht, als in andere opzichten, sluit de Openbaring van Johannes evenals die
van Daniël Openbaring 22:11, Die vuil is, dat hij nog vuil worde, en die heilig is, dat hij nog
geheiligd worde.
a. Er is geen middel tegen, de goddelozen kunnen niet anders dan goddeloos handelen, en
dezulken zijn er en zullen er in de wereld zijn tot aan het eind van de tijden. Gelijk het
spreekwoord van de ouden zegt: Van de goddelozen komt goddeloosheid voort, 1 Samuel
24:14, en de waarneming van de jongeren leert hetzelfde. Slechte mensen doen slechte dingen,
en een kwade boom kan geen goede vruchten voortbrengen. Leest men ook een druif van
doornen, of is er iemand, die goede dingen voortbrengt uit de bozen schat zijns harten? Neen,
goddeloze daden zijn de natuurlijke voortbrengselen van goddeloze beginselen en neigingen.
Verwonder u niet over zo’n voornemen, Prediker 5:8. Tevoren is gezegd, dat de goddelozen
goddelooslijk zullen handelen wij kunnen niets beters van hen verwachten maar wat erger is,
geen van de goddelozen zullen het verstaan. Dit is of,
Ten eerste. Een deel van hun zonde. Zij willen niet verstaan, zij sluiten hun ogen tegen het
licht, en niemand is zo blind, als die niet zien wil. Daarom zijn zij goddeloos, omdat zij niet
verstaan willen. Als zij de waarheden Gods maar recht verstonden, dan zouden zij de wetten
Gods bereidwillig gehoorzamen, Psalm 82:5. Moedwillige zonde is het gevolg van moedwillige
onwetendheid, zij willen niet verstaan, omdat zij goddeloos zijn, zij haten het licht, en komen
niet tot het licht, omdat hun werken boos zijn, Johannes 3:19. Of,
Ten tweede. Het is een deel van hun straf, zij willen goddelooslijk handelen, en daarom heeft
God hen overgegeven tot blindheid des harten, en heeft van hen gezegd: Zij zullen geenszins
verstaan, noch zich bekeren en genezen worden, Mattheus 13:14, 15. God wil hun geen ogen
geven om te zien, omdat zij goddelooslijk willen handelen, Deuteronomium 29:4.

b. Maar toch slecht als de wereld is, zal God zich een overblijfsel van goede mensen daarin
verzekeren, er zullen er steeds sommigen, ja velen zijn, voor wie de leidingen en inzettingen
van God een reuk des levens ten leven zullen zijn, zoals voor anderen een reuk des doods ten
dode.
Ten eerste. Gods leidingen zullen hun goed doen: Velen zullen gereinigd. wit gemaakt en
gelouterd worden, door hun ellende, vergelijk Hoofdstuk 11:35, door dezelfde ellende, die de
hartstochten van de bozen slechts aanvuren en hen nog goddelozer maken zal. De
beproevingen van goede mensen zijn voor hun welzijn bedoeld, door deze beproevingen
worden zij gelouterd en wit gemaakt, hun gebreken gezuiverd, hun genade vermeerderd, en
beide versterkt en meer zichtbaar gemaakt en worden zij bevonden tot lof en eer en
heerlijkheid, 1 Petrus 1:7. Aan hen, die zelf geheiligd en goed zijn, wordt alles geheiligd: en
ook werkt het goede voor hen, en helpt mee om hen beter te maken.
Ten tweede. Het woord van God zal hun goed doen. Als de goddelozen niet verstaan, maar
over het woord struikelen, zullen de verstandigen het verstaan. Die in het leven verstandig zijn,
zullen de leer verstaan, die beïnvloed worden door de goddelijke wet en liefde, zullen door
goddelijk licht verlicht worden. Want zo iemand wil deszelfs wil doen, die kent de waarheid,
Johannes 7:17. Leer de wijze, zo zal hij nog wijzer worden.
D. Hij moet zich troosten met het aangename vooruitzicht op zijn eigen geluk, in de dood in
het oordeel, en in eeuwigheid, vers 13. Daniël was nu zeer oud, en was lang, beide, in
vertrouwelijke omgang met de hemel en midden in staatszaken op aarde geweest. En nu moet
hij er aan denken, afscheid te nemen van zijn tegenwoordige staat: Ga henen tot het einde.
a. Voor ons allen is het goed, veel te denken aan het weggaan uit deze wereld, wij gaan allen
en zullen spoedig de weg van alle vlees gegaan zijn. Dat is onze weg, maar dit is onze troost,
dat wij niet gaan zullen, voordat God ons naar een andere wereld roept, en voordat Hij met ons
afgedaan heeft in deze wereld, en voordat Hij zegt: "Ga heen, gij hebt uw getuigenis afgelegd,
uw werk gedaan, en als een huurling uw dagwerk afgemaakt, daarom, Ga heen en laat anderen
uw plaats".
b. Als een goed man heengaat uit deze wereld, gaat hij de rust in: "Gij zult rusten van al uw
tegenwoordige arbeid en beroering en zult het kwaad niet zien, dat over het volgende geslacht
komt". Nimmer kan een kind van God met meer zekerheid zeggen: Keer weer tot uw rust, mijn
ziel, dan in de stervensure.
c. Tijden en dagen zullen een eind nemen, niet alleen onze tijd en dagen zullen spoedig voorbij
zijn, maar alle tijden en dagen zullen tenslotte een einde hebben, nog een kleine wijle, en er zal
geen tijd meer zijn, maar al zijn veranderingen zullen geteld en geëindigd zijn.
d. Onze rust in het graf zal slechts zijn tot het einde van de dagen, en dan zal de vreedzame
rust op gelukkige wijze verstoord worden door een blijde opstanding. Job voorzag het, toen hij
van de doden zeide: Totdat de hemelen niet meer zijn, zullen zij niet opwaken, noch uit hun
slaap opgewekt worden, waarin opgesloten ligt, dat zij daarna zullen opwaken, Job 14:12..
e. Ieder van ons moet opstaan in zijn lot in het einde van de dagen. In het oordeel van de grote
dag zal ons deel zijn, naar dat wij waren en deden in het vlees of: Komt, gij gezegenden, of:
Gaat weg, gij vervloekten, en in dat lot moeten wij blijven. Het was een troost voor Daniël, het

is een troost voor alle heiligen, dat, wat ook hun lot is in deze dagen, zij een gelukkig lot zullen
hebben aan het einde van de dagen, hun deel zal zijn met de uitverkorenen. En het moet onze
grootste en belangrijkste zorg zijn om ons een gelukkig lot te verzekeren tenslotte, in het einde
van de dagen en dan mogen wij wel tevreden zijn met ons tegenwoordig lot, en ons neerleggen
bij de wil van God.
f. De gelovige hoop en het gelovig vooruitzicht op een gezegend lot in het hemelse Kanaän, in
het einde van de dagen, zal een krachtige steun voor ons zijn, als wij deze wereld verlaten, en
zal ons de troost des levens geven in de ure van onze dood.

