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Beste luisteraars, jong en oud, fijn om jullie weer te ontmoeten rondom het Woord van God. 
Vandaag staan we stil bij Daniël 7:17 tot en met 9:13. Om in deze toch moeilijke gedeelten 
wat overzicht te krijgen heb ik geprobeerd om eerst kort samenvatten en te structureren 
wat we deze week gelezen hebben. Ik zou je willen aanraden om de de opname even te 
pauzeren en het overzicht te lezen in het pdf-bestand, dat op de app/website staat.  
 

- Daniël 7 gaat over het visioen met de vier grote dieren. Deze vier grote dieren 
vertegenwoordigen de koninkrijken van deze wereld die verwoest zullen worden 
door het onverwoestbare Koninkrijk van de Zoon des mensen, de Heere Jezus. 

o Vers 1 – 8 ging over de vier grote dieren. 
o Vers 9 – 14 over de Oude van dagen en de Zoon des mensen. 
o Vers 15 – 28 beschrijft de uitleg van het visioen. 

- Daniël 8 gaat over Daniëls visioen van de ram en de bok. Deze dieren 
vertegenwoordigen de val van het koninkrijk van de Meden en de Perzen door de 
overwinning van Griekenland op dit koninkrijk. Ook lezen we over de Griekse 
overheersing van Israël (vers 9, het sierlijke land).  

o Vers 1 – 7 gaan over de ram en de geit. 
o Vers 8 – 14 gaan over de kleine hoorn. 
o Vers 15 – 27 gaan over de uitleg van de visioenen van de ram en de bok door 

de engel Gabriël. 
- Daniël 9 gaat over Daniëls gebed tot God om Zijn belofte te vervullen, om een einde 

te maken aan de ballingschap. Maar gaat ook over de ware geestelijke verlossing 
door de komende Messias. 

o Vers 1 – 19 gaan over Daniëls gebed. 
o Vers 20 – 27 gaan over Gods antwoord op Daniëls gebed. 

 
Ik hoop dat het overzicht heeft geholpen om de geschiedenis beter te begrijpen. Dan gaan 
we nu naar de vragen van de Bijbelleeswijzer. 
 
Wat leert dit gedeelte mij over God? 
Wat kunnen wij opzien naar koningen en heersers in hun prachtige paleizen. Misschien ben 
je stiekem wel jaloers op al die rijkdom en weelde. Ook ten tijde van Daniël waren de 
koninkrijken van de koningen op deze aarde, van immense omvang. Maar, wat blijkt uit het 
gelezen Schriftgedeelte? Al zijn aardse koninkrijken nog zo groot, ze zullen het verliezen van 
de Allerhoogste Koning (7:22, 27, 8:1-14). Hij heeft ‘een eeuwig Rijk’ ‘en alle heerschappijen 
zullen Hem eren en gehoorzamen.’ (7:27). Heel concreet betekent dit en controleer het 
maar, waar is het koninkrijk van de Meden en de Perzen? De Grieken en de Romeinen? Ze 
zijn geweest, ze zijn verleden tijd, geschiedenis. Wat een schril contrast met Gods Koninkrijk 
dat een eeuwig Koninkrijk van vrede is en dus nooit zal vergaan.  
 
Bijzonder is ook dat we lezen dat God Zelf instaat voor het herstel van de offerdienst, na 
1150 dagen zal er weer een offer gebracht worden, zoals dat door God vereist werd. 
Ontdaan van alle afgodendienst (8:14) waaraan het volk ten ondergegaan is. Waar het volk 
eindeloos tegen gewaarschuwd is. Er zal weer een zuivere dienst aan God komen. Daar zorgt 
God Zelf voor. Als het aan de mensen gelegen had, dan waren ze nooit naar God 



teruggekeerd. Is dat niet nog zo? God is altijd de eerste in het leven van een mens. Wat zegt 
de Heere in Ezechiël 36 (vers 22b, 24 e.v.)? ‘Zo zegt de Heere HEERE: Ik doe het niet om 
uwentwil, gij huis Israëls! maar om Mijn heiligen Naam, dien gijlieden ontheiligd hebt onder 
de heidenen … Want Ik zal u uit de heidenen halen, en zal u uit al de landen vergaderen; en Ik 
zal u in uw land brengen. Dan zal Ik rein water op u sprengen, en gij zult rein worden; van al 
uw onreinigheden en van al uw drekgoden zal Ik u reinigen. En Ik zal u een nieuw hart geven, 
en zal een nieuwen geest geven in het binnenste van u; en Ik zal het stenen hart uit uw vlees 
wegnemen, en zal u een vlesen hart geven. En Ik zal Mijn Geest geven in het binnenste van u; 
en Ik zal maken, dat gij in Mijn inzettingen zult wandelen, en Mijn rechten zult bewaren en 
doen. En gij zult wonen in het land, dat Ik uw vaderen gegeven heb, en gij zult Mij tot een 
volk zijn, en Ik zal u tot een God zijn.’ En zo gaat het nog even door in Ezechiël 36, en IK zál! 
Wat een wonder! En dat is nog steeds zo, IK zal en zij zullen! 
  
Wat tot slot nog genoemd kan worden is dat God doet wat Hij zegt. Daniël belijdt in 9:12-13: 
‘En Hij heeft Zijn woorden bevestigd, die Hij gesproken heeft tegen ons en tegen onze 
rechters die ons richtten … Gelijk als in de wet van Mozes geschreven is, alzo is al dat kwaad 
over ons gekomen.’ Dat blijkt uit de hele Bijbel, vele voorbeelden zouden hieraan te voegen 
zijn. Laat ik er slechts 1 noemen. Wie wordt er in het hele OT aangekondigd? Juist, de 
Messias, de Verlosser, de Zaligmaker, de Heere Jezus Christus. Is Hij gekomen? Ja, Hij is 
gekomen, het hele NT staat vol van Zijn komst, Zijn werk, Zijn lijden, sterven, opstanding en 
hemelvaart! Zelfs Zijn tweede komst, de wederkomst wordt er aangekondigd.  
 
Wat leert dit gedeelte mij over de mens? 
Het volk van God, Israël ontvangt een Koninkrijk dat onverbreekbaar is (7:18, 22). Waar 
zalige vrede en de zuivere dienst aan de Heere gevonden wordt. Dat wil zeggen, er is geen 
verstoring door zonde, of door aanvallen van de satan, maar de dienst aan de Heere zal 
volmaakt zijn, zondeloos. Maar voor Gods volk daartoe komt, zullen ze door een grote 
verdrukking heen gaan (7:21, 23-25), maar deze verdrukking zal ophouden bij het gericht dat 
de Oude van dagen zal aangaan zie 7:9-14. Hier wordt niet in de eerste plaats van een aards 
Koninkrijk gesproken, maar van een geestelijk Koninkrijk waar Christus heerst door middel 
van Zijn Woord, ja waar het Evangelie verkondigd wordt. Daar waar de machten van de 
boze, hoe fel ze ook te keer gaan, de burgers van de Koninkrijk niet zullen overwinnen. Deze 
lijn kunnen we ook doortrekken naar de oordeelsdag. Het gericht zal komen, Gods kind 
wordt door de grote verdrukking heen (Openbaring 7:14-17) gebracht in Immanuëlsland, 
waar Christus heerst als het Lam Gods, dat in het midden van de troon is. En dan zal alle 
ellende, verdriet en moeite, zonde en zorgen voorbij zijn, want ‘God zal alle tranen van hun 
ogen afwissen.’ Waar gaat jou, uw en mijn reis naartoe? Dit Koninkrijk of naar de poel die 
brandt van vuur en sulfer, waar satan en al de zijnen tot in eeuwigheid zullen verblijven? 
 
Dat Daniël een mens is zoals jij en ik blijkt wel uit hetgeen we gelezen hebben. Bij het horen 
en zien van de visioenen schrikt Daniël hevig en is hij ontsteld (7:15), trekt hij wit weg (7:28) 
en wordt er zelfs ziek van (8:27). Dat laat ons denk ik twee dingen zien. Ten eerste, God is 
niet verandert en kan de genade en godsvrucht die Daniël bezat ook nu nog schenken. Ten 
tweede, wij hebben te vrezen voor Gods oordelen. Ze gaan onze voorstelling te boven, ze 
zijn ten diepste onbeschrijfelijk. Dat er woorden aangegeven worden, is Gods goedheid, die 
aan ons beperkte denkvermogen, verstand tegemoet wil komen. We zijn dus niet 
ongewaarschuwd! 



Diept raakt mij Daniëls gebed. Daniël pleit op Gods beloften vanuit een diep besef van 
onwaardigheid (9:5 e.v.). Bij den Heere onzen God zijn de barmhartigheden en vergevingen, 
alhoewel wij tegen Hem gerebelleerd hebben.’ (9:9) Door zijn onderzoek van de Schriften 
wist Daniël wat God beloofd had. Het volk mocht terugkeren na een daartoe bestemde tijd 
in ballingschap te zijn geweest. Dat hopen we volgende week D.V. te lezen. Hij legt de Heere 
Zijn beloften vanuit het boek Jeremia (25:11 en 29:10) voor. Maar dat niet zomaar. Hij doet 
het met een zeer diepgaande belijdenis van zonde en schuld. Het is de moeite waard om 
Daniël 9:1-19 daar nog eens op na te lezen. Daniël beleed dat hij en het volk de straf van God 
verdiend hadden, vanwege hún goddeloosheid en ongehoorzaamheid. Opvallend is dat hij 
zichzelf bij het volk betrekt. Hij, de jonge godvrezende Daniël die op ongeveer 14-jarige 
leeftijd in Babel aankomt zegt nu als oude grijsaard: ‘Wij hebben gezondigd, en hebben 
onrecht gedaan, en goddelooslijk gehandeld en gerebelleerd, met af te wijken van Uw 
geboden en van Uw rechten.’ (Daniël 9:5) Wat een voorbeeld van schuldbelijdenis voor de 
Heere. We zien hier een kind dat Vader om vergeving vraagt en pas daarna durft te vragen 
om een gunst. Een kind dat voelt alle rechten verspeelt te hebben. Het voelt dat er geen 
plaats is voor goedheid, vanwege de slechtheid, de zonde. Pas in vers 16 en 17 komen de 
verzoeken met betrekking tot Jeruzalem en de tempel. Wat een les. Niet vrijpostig graaien 
naar elke belofte die ons past, maar in verootmoediging voor de Heere, te bidden om 
vrijmoedigheid om Gods beloften door een geschonken geloof aan te nemen. En dan zal je 
zien dat het geen loze beloften zijn! Zoals ook Daniël zal zien.  
 
Wat valt mij op in dit gedeelte? Leer je iets over een Bijbels thema? 
Verschillende Bijbelse thema’s kwamen voorbij. Ik noem ze kort. Ten eerste de wederkomst 
ten oordeel (7:13-14). Ten tweede het gebed en daaraan verbonden de gebedshouding (9:1-
19). En binnen in dat gebed ligt een derde thema, namelijk schuldbelijdenis (9:5-6 e.v.). 
 
Welke raakvlakken heeft dit gedeelte met andere gedeeltes uit de Bijbel? 
We lezen in o.a. Mattheüs 24 (en daaraan parallelle hoofdstukken uit andere Evangeliën) 
over wat wel genoemd wordt de gruwel der laatste dingen. Er zal een grote verdrukking 
komen, voordat Jezus zal wederkomen op de wolken van de hemel. Dit raakt aan de hetgeen 
we gelezen hebben aan het einde van Daniël 7. 
 
Daniëls reactie bij het zien van de engel Gabriël is een reactie die we later ook zien bij 
Zacharias. We lezen dat hij ontroerd was en dat hij vreesde (Lukas 1:12). Ook bij Maria staat 
dat zij zeer ontroerd is (Lukas 1:29). 
 
Bij Daniëls schuldbelijdenis in hoofdstuk 9 kunnen we nog denken aan bijvoorbeeld Psalm 
51. Waar ook heel nadrukkelijk sprake is van een schuldbelijdenis. 
  
Wat leert dit gedeelte mij persoonlijk voor hart en leven?  
Wat als eerste opvalt in de gelezen gedeelten is dat God de Heere regeert. Dat doet denken 
aan Psalm 99, hoe gaat dat ook alweer verder? Beeft gij volken! Wat staat er nog meer? Dat 
deze God Zijn grootheid toont onder Zijn volk, onder Israël. Al heeft het volk straf verdient, 
God staat in voor Zijn beloften, Zijn Woord. Hij zal Zijn volk niet eindeloos kastijden/straffen. 
Dat is nog zo. Hier mogen wij een les uit trekken. Wij zijn net als het volk Israël ver van de 
plaats. We wonen in bezet gebied, op een door de zonde vervloekte aarde. Toch heeft de 
Heere door Zijn oneindige goedheid ons nog niet geheel verlaten, maar Zijn Woord, de 



prediking van de Woord, heeft Hij ons nog gelaten. Al staat de wereld op de kop, al vechten 
machthebbers om de aandacht en om de leiding, al gaat de satan rond als een briesende 
leeuw, God de Heere regeert. Hij staat erboven. Hij zal ingrijpen wanneer Hij dat wil. Hij zal 
de Zijnen redden, want zij zijn in deze wereld veilig en geborgen in Hem. Dan kun je met 
Daniël in de leeuwenkuil of met de vrienden in de vurige oven terechtkomen, maar…  ‘Die in 
de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des 
Almachtigen. Ik zal tot den HEERE zeggen: Mijn Toevlucht en mijn Burg! mijn God, op Welken 
ik vertrouw!’ Psalm 91:1-2. Die geborgenheid te missen, is alles te missen. Die God te missen 
is alles te missen. Een voor God bevende Daniël wordt versterkt en vertroost. Maar een 
mens zonder God zal voor God beven tot in alle eeuwigheid! Belijd daarom nu jouw schuld 
voor de Heere. Daniël leert ons in het 9de hoofdstuk hoe een schuldbelijdenis eruitziet. Hij 
geeft ons gebedsonderwijs. Dat hebben we dagelijks nodig, want de schuld zien is al een 
wonder, de schuld vervolgens niet bij een ander neerleggen is een groter wonder en 
tenslotte de schuld eigenen en voor God belijden is een nog groter wonder. Weet jij, weet u, 
wat echter het grootste wonder is? ‘De HEERE is genadig en rechtvaardig, en onze God is 
ontfermende.’ Psalm 116:5.  
 
We hopen tot de volgende keer, zo de Heere wil en wij leven! 
 


