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Beste luisteraar, van harte welkom en fijn dat je meeluistert! 
 
De afgelopen week hebben we Daniël 5 vanaf vers 17 – hoofdstuk 7:16 gelezen. Dit gedeelte 
gaat over Daniël die aan koning Belsazar het teken aan de wand uitlegt en zegt dat de 
koning zal worden gedood. In hoofdstuk 6 lezen we dat Daniël een belangrijke functie krijgt 
met als gevolg dat de stadhouders jaloers worden en een list bedenken om hem te doden. 
Aan het eind van dit hoofdstuk bidt Daniël tot de HEERE en wordt hij in de leeuwenkuil 
geworpen. De HEERE heeft Daniël daaruit verlost en de HEERE straft de vijanden van 
Daniël. In hoofdstuk 7 ziet Daniël een visioen. Met het lezen van hoofdstuk 7 hebben we een 
begin gemaakt met het tweede deel van dit Bijbelboek. Weet je het nog? In de hoofstukken 
1-6 gaat het grotendeels over Daniël en zijn vrienden en vanaf hoofdstuk 7 gaat het over 
visioenen met betrekking op de eindtijd. 
 
Wat leert dit gedeelte mij over God? We hebben gelezen over het teken aan de wand. Koning 
Belsazar wordt gewezen op het feit ‘hoe’ de HEERE’ hem ziet.  
Mené Mené; de HEERE heeft de dagen van de koning geteld en het einde daarvan is nabij.  
Tekel; gewogen en de koning is in Gods ogen te licht bevonden.  
Upharsin; het rijk van de koning wordt verdeeld. De HEERE heeft alle goddeloze gedachten, 
woorden en werken van de koning gewogen. Wat een ernstige waarschuwing en les voor 
ons allemaal. De HEERE weegt ook jouw en mijn leven.  
 
Dit gedeelte leert ons ook dat de HEERE op het aller volmaaktst ons hart kent. Hij kent het 
goddeloze hart van koning Belsazar. Hij kent het oprechte hart van de godvrezende Daniël. 
Hij kent ook jouw en mijn hart. In 1 Koningen 8:39 lezen we als bevestiging van deze 
waarheid ook heel treffend; want Gij alleen kent het hart van alle kinderen der mensen.  
 
Wat leert dit gedeelte mij nog meer over God? Daniël is naar de mens gesproken in de 
leeuwenkuil in groot gevaar. De HEERE ziet, beschermt en redt Zijn kind Daniël. De HEERE 
is alomtegenwoordig, dat wil zeggen, Hij is overal tegelijk, ook in tijden van tegenspoed. 
Voor Daniël geldt: Een zee van ramp moog' met haar golven slaan, hoe hoog zij ga, zij raakt 
hem zelfs niet aan. (Psalm 32:3 berijmd) 
 
Wat leert dit gedeelte mij nog meer over de HEERE als het gaat om het visioen dat Daniël 
ziet? Het visioen gaat over de tijd vlak voor de wederkomst van Christus, vlak voor het 
moment dat de Heere Jezus op Zijn troon in de wolken zal gaan zitten, om te gaan oordelen, 
de levenden en de doden. Dit noemen we ook wel het eindgericht. Dit visioen gaat over vier 
dieren, over tronen, en over een eeuwigdurend koninkrijk. Door dit visioen worden ook wij 
erop gewezen dat de wederkomst en het eindgericht aanstaande is. Wij zullen dan door de 
HEERE ‘gewogen’ worden.  
 
Wat leert dit gedeelte mij over de mens?  
We lezen in het 17e vers: Toen antwoordde Daniël en zeide voor den koning: Heb uw gaven 
voor uzelven, en geef uw vereringen aan een ander. Daniël wil geen beloning. Van nature 
verlangen wij naar geld en rijkdom, maar door genade wordt dit anders, want: Gij kunt niet 
God dienen en den Mammon. De kanttekening zegt bij Mattheus 6:24 zo mooi: Mammon, is 
een Syrisch woord en betekent rijkdom, winst of schatten, die mensen dikwijls als een god 
eren en dienen. Wat een les! Zie je hoe actueel de kanttekeningen ook in de 21e eeuw nog 
zijn? 
 



Wat leren we nog meer over de mens? Er is een wet gekomen die het bidden verbiedt. Je 
mag alleen maar tot de koning bidden, gehoorzaam je niet, dan word je in de leeuwenkuil 
geworpen. De vorsten zijn jaloers en kunnen Daniël nergens op betrappen, en proberen 
hem dan te raken in zijn godsdienst. Dit verbod komt van de duivel, die doet er alles aan om 
Zijn kinderen van het bidden af te houden, want hij weet; een krachtig gebed des 
rechtvaardigen vermag veel (Jakobus 5:16). Daar is de duivel bang voor. Doe daarom tijdens 
het bidden alles weg wat je kan afleiden. Zo kun je bijvoorbeeld je smartphone beneden 
laten liggen. Of je zoekt een stille plaats waarvan je weet dat je er niet afgeleid kan worden. 
De Heere Jezus zonderde Zich ook af om te bidden. We lezen in Mattheus 14:23: En als Hij 
nu de scharen van Zich gelaten had, klom Hij op den berg alleen, om te bidden. En als het nu 
avond was geworden, zo was Hij daar alleen. Wat een rijke les voor jou en mij! 
 
We hebben gelezen dat Daniël 3 keer per dag blijft bidden. Stoppen met bidden is voor hem 
erger dan te moeten sterven. Wij hebben voor ons lichaam telkens weer voeding nodig en 
daarom eten wij doorgaans drie keer per dag. Het gebed is de adem voor de ziel; als er 
geen adem is sterft de ziel. Daniël heeft telkens ‘deze adem’ weer nodig om geestelijk te 
leven. Hoeveel ‘behoefte’ hebben wij elke dag om te bidden? De kanttekening schrijft bij dit 
gedeelte ook zo treffend over Daniël: Te weten des morgens, eer hij enige zaken bij de hand 
nam; des middags, toen hij inkwam om te eten; en des avonds, eer hij te bed ging. Wat een 
onderwijs! Alleen al deze zin: Te weten des morgens, eer hij enige zaken bij de hand nam. 
Waar gaat ’s morgens ons hart het eerst naar uit? Naar de HEERE of naar de laatste 
berichten op Snapchat? 
 
Wat kunnen we nog meer leren over de mens? Je kent vast de uitdrukking: ‘Uw spraak 
maakt u openbaar’. We lezen: de koning antwoordde en zeide tot Daniël: O, Daniël, gij knecht 
des levenden Gods, heeft ook uw God, Dien gij geduriglijk eert, u van de leeuwen kunnen 
verlossen? De koning zegt: uw God. Daniël mag door het wonder van de wedergeboorte een 
bezittelijk voornaamwoord gebruiken: “’Mijn God’’ heeft Zijn engel gezonden! Zie je hét 
verschil; uw God en mijn God? 
 
Wat valt mij op in dit gedeelte? Leer je iets over een Bijbels thema?  
Denk bijvoorbeeld aan het kernwoord ‘geweten’. Het geweten is de stem die van binnen zegt 
wat de mens wel of niet mag doen. Daniël mag de HEERE vrezen en dat gaat gepaard met 
een nauw geweten. Als je een kind van de HEERE wordt, dan wordt niet alleen je hart, maar 
ook je geweten gewassen met het bloed van de Heere Jezus. Vanuit dit nieuwe leven krijg je 
een nauw geweten. Er mag geen zonde meer tussen de HEERE en je ziel komen. Het 
geweten is gezuiverd en bij elke zonde spreekt het geweten in je hart. En komt er een 
zonde tussen de HEERE en je ziel, dan verbergt de HEERE Zich. En dit verbergen geeft 
verdriet in het hart, want Gods vriend’lijk aangezicht, heeft vrolijkheid en licht voor all’ 
oprechte harten (Psalm 97:7 berijmd). Vanuit een nauw geweten blijft Daniël ‘volharden’.  
Hiermee hebben we meteen een tweede kernwoord, namelijk ‘volharden’. Daniël blijft 
doorgaan met bidden terwijl hij weet dat dit zijn leven kan kosten. Volharden is blijven 
volhouden. In alle omstandigheden vasthouden aan het Woord, aan het levende Woord van 
de HEERE.  
 
Welk ander Bijbelgedeelte heeft raakvlakken bij het gelezen gedeelte? De vorsten hebben 
gezien dat Daniël bidt en gaan naar de koning. De haat tegen de Godvrezende Daniël heeft 
raakvlakken met Markus 13:13 waar we lezen: En gij zult gehaat worden van allen om Mijns 
Naams wil; maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Ook nu worden veel 
christenen gehaat in Noord-Korea, Afghanistan, Somalië, Libië enz.  
We hopen en bidden dat alle christenen in de verdrukking mogen volharden, want; wie 
volharden zal tot het einde, die zal, net als Daniël, zalig worden. 
 



Welk gedeelte heeft ook raakvlakken met dit gedeelte? Denk aan Psalm 55:18. Daniël bidt 3 
keer per dag, maar ook in deze psalm lezen we over 3 vaste tijden: Des avonds, en des 
morgens, en des middags zal ik klagen (…).  
 

Wat leert dit gedeelte mij persoonlijk voor hart en leven? 
Daniël waarschuwt koning Bélsazar voor zijn zondige praktijken en spaart hem niet. Hierin 
liggen ook lessen voor ons. Waarschuwen wij onze naaste ook als het gaat om openbare 
zonden? En ook zo concreet als Daniël? Ook leren we uit dit gedeelte dat we niet over 
waarschuwingen mogen heen leven. De HEERE komt er vroeg of laat op terug. Vanaf de 
preekstoel worden we elke week gewaarschuwd: Bekeert u. Maar ook thuis, op school of op 
welke manier dan ook, komen veel waarschuwingen tot ons.  
 
Wat leert dit gedeelte mij nog meer voor hart en leven? Daniël wordt op hoge leeftijd één 
van de vorsten en hij overtreft de andere vorsten in wijsheid en andere gaven. We lezen dat 
de vorsten en stadhouders jaloers worden. Ze kunnen Daniël nergens op betrappen. Daniël 
is getrouw in zijn werkzaamheden. Wat kunnen we hiervan leren? Wordt dit op school, op 
het werk, of thuis ook van mij gezegd? De HEERE eist van ons dat we net als Daniël Hem 
getrouw dienen en liefhebben. Met dat doel zijn wij geschapen, om Hem te eren. 
 
Wat kunnen we nog meer leren voor persoonlijk hart en leven? We hebben gelezen dat 
Daniël in de leeuwenkuil is gekomen. Als de HEERE meegaat, in voor en tegenspoed, dan is 
het goed. We lezen niet dat Daniël boos of bang is. Daniël heeft de HEERE als Vader en heeft 
zich overgegeven aan Zijn Vaderlijke zorg. Wat kunnen wij hieruit leren voor hart en leven? 
Wij moeten een kind van de HEERE zijn om net als Daniël, in voor en tegenspoed, de HEERE 
tot een Vader te hebben. Die wetenschap geeft een onbeschrijfelijke rust in het hart. Dan 
mag je in tijden van tegenspoed met heel je hart zingen: In de grootste smarten, blijven 
onze harten, in de HEERE gerust! (Psalm 33:10 berijmd) 
 
We hebben ook een begin gemaakt aan hoofdstuk 7. Het gaat in het eerste gedeelte over 
een visioen met vier dieren, over tronen, en over een eeuwigdurend koninkrijk. Welke 
lessen zouden wij uit hoofdstuk 7 vers 1 tot en met vers 16 kunnen halen? In vers 9 lezen we 
over tronen. Op de troon zit, zoals we lezen, de Oude Wijze, de HEERE Zelf. Wat kunnen we 
hieruit leren? Voor de troon zal er een verdeling plaatsvinden. De HEERE zal een verdeling 
maken tussen de goddelozen en de rechtvaardigen. Ook lezen we over het eeuwigdurend 
koninkrijk van Christus. Een les is: We moeten van een goddeloze een rechtvaardige 
worden zodat we zullen delen in het eeuwigdurend koninkrijk van Christus wat aanstaande 
is.  
 
We gaan afronden. We hebben ook gelezen over de verlossing van Daniël uit de 
leeuwenkuil. Ook wij moeten in dit leven verlost worden; verlost worden van Gods toorn en 
het eeuwig verderf. Weet je hoe? Dit staat geschreven in de Dordtse leerregels hoofdstuk 1 
alinea 4. Hier wordt helder beschreven ‘hoe’ we van de toorn verlost worden. Als je door 
wedergeboorte ‘amen’ mag zeggen op de inhoud van hoofdstuk 1 alinea 4; dan ben je met 
Christus verbonden en dáárom niet ‘te licht bevonden’… 
 
Zo de HEERE wil en wij leven zullen; graag tot de volgende keer! 
 
 


