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Van harte welkom. Fijn dat je voor het eerst of opnieuw meeluistert! 
 

We hebben een moeilijk gedeelte gelezen. In hoofdstuk 9 lezen we dat Daniël in Jeremia 
leest dat de 70 jaar ballingschap bijna ten einde is en Daniël bidt of de HEERE de belofte om 
Babylon te vernietigen, wil vervullen. De engel Gabriel laat Daniël weten dat er een einde 
komt aan de ballingschap en voorzegt de komst van Christus. In Daniël 10 vernedert Daniël 
zich opnieuw voor de HEERE; hij vast en bidt drie weken. Vervolgens ziet hij een visioen en 
ontmoet een Man vol heiligheid en heerlijkheid en Daniël verliest zijn bewustzijn. De engel 
raakt Daniël aan zodat hij weer opgericht wordt en verteld aan Daniël wat er met Israël in 
de toekomst zal gebeuren. Hierdoor valt Daniël sprakeloos op de aarde maar wordt weer 
opgericht door de Man die hem nieuwe krachten geeft. Vervolgens onderwijst de engel aan 
Daniël Gods plan met deze wereld. In hoofdstuk 11 krijgt Daniël opnieuw een visioen waarin 
hij ziet wat er volgens Gods raadsplan, dat is, volgens Zijn plan, gebeuren zal. 
 

Wat leert dit gedeelte mij over God?   
In Daniël 9:15 lezen we: En nu o Heere onze God, Gij Die Uw volk uit Egypteland uitgevoerd 
hebt met een sterke hand, en hebt U een Naam gemaakt (…). De kanttekening schrijft zo 
treffend wat aansluit op de vraag: Wat leert dit gedeelte mij over God? We lezen: Gij hebt 
ons verlost en beschermd om Uws Naams wil, om Uw macht bekend te maken. Niet de 
mens, maar de HEERE heeft verlost en beschermd. 
 
Wat leert dit gedeelte nog meer over God? Daniël bidt om de verlossing van zijn volk uit 
Babel. De engel Gabriel vertelt niet alleen de verlossing, maar geeft in hoofdstuk 9:24-27 
ook uitleg hoe het verder zal gaan. In de kanttekening lezen we: De Heere geeft hem 
(Daniël) dat niet alleen, maar oneindig meer, want Hij openbaart hem daarenboven den tijd, 
wanneer niet alleen de Joden, maar ook Zijn ganse volk uit de macht des duivels en der 
eeuwige verdoemenis door den Messias zou verlost worden. Hieruit leren wij dat de HEERE 
meer wil geven dan wij van Hem bidden. Denk maar aan Psalm 81:12: Opent uwe mond, eist 
van Mij vrijmoedig, op Mijn trouwverbond. Al wat u ontbreekt, schenk Ik zo gij ’t smeekt, 
karig en afgemeten? Nee, mild en overvloedig. 
 
Wat leert dit gedeelte mij over de mens?  
We lezen in hoofdstuk 9:15 dat Daniël bidt: wij hebben gezondigd, wij zijn goddeloos 
geweest. Daniël belijdt niet alleen de zonden van het volk, maar hij bidt: wij hebben 
gezondigd, wij zijn goddeloos geweest. Een belangrijke les. De zonden moeten persoonlijk 
worden. Ons hart zegt zo snel dat het nog wel een beetje meevalt: ‘Ik bid net als Daniël elke 
morgen, middag en avond, en op social media kunnen mijn vrienden en vriendinnen zien dat 
ik keuzes maak in wat ik wel en niet laat zien’. Enz. Dit is heel mooi, maar in het 
doopformulier lezen we dat we in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des 
toorns zijn. De volgende rekensom las ik eens, en sluit aan op het gelezen gedeelte: Elk 
etmaal is de mens gemiddeld 15 uur ‘actief’. Laten we nu aannemen dat de mens elk uur 
minimaal twee zonden begaat. Twee is echt minimaal, te bedenken dat we tegen de HEERE 
zondigen in gedachten, woorden en daden. Per dag betekent dit 15 uur x 2 is 30 zonden. 30 x 
7 dagen is 210 zonden in de week. Als we rekenen met vier weken in een maand dan komen 
we uit op 210 x 4 weken is 840 zonden per maand. 840 x 12 maanden is op z’n minst ruim 
10,000 zonden per jaar. Dit betekent elke 10 jaar van jou en mijn leven, volgens de laagste 
berekening, meer dan 100.000 zonden. Ben je 15 jaar? 150.000 zonden! 30 jaar? 300.000 
zonden! 60 jaar? 600.000 zonden! Wat een werkelijkheid enerzijds, maar anderzijds, is dit de 
werkelijkheid? Wanneer de HEERE door Zijn Geest je gaat overtuigen van zonden, dan ga je 
zien dat het nog veel erger gesteld is dan de rekensom van zojuist. We doen niet alleen 



zonden, we zijn zonde, ja zondaren en daarom is het gebed van Daniël voor jou en mij ook 
zo noodzakelijk! Wij hebben gezondigd, wij zijn goddeloos geweest. En daarom is Daniël 
9:24 zó noodzakelijk te kennen waar we lezen: 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, (…). Wat staat hier? (1) We lezen: om de overtreding te 
sluiten, dat is, dat Christus de vele zonden ‘opsluit’ zodat het voor Gods aangezicht niet 
meer kan komen. (2) We lezen: om de zonden te verzegelen, dat is, volgens de kanttekening, 
dat de vele zonden bedekt worden voor Gods aangezicht. (3) We lezen: om de 
ongerechtigheid te verzoenen, (…) enz. dat is, dat de vele zonden door het bloed van de 
Heere Jezus worden weggewassen, zodat de zondaar weer met God verzoend wordt. Dan is 
de gemeenschap met de HEERE hersteld, dat betekent, dan is het weer goed gekomen 
tussen de HEERE en je ziel. Kortom, dit gedeelte uit Daniël leert ons dat we alleen veilig zijn 
wanneer we Romeinen 4:7 in het hart mogen kennen: Zalig zijn zij welker ongerechtigheden 
vergeven zijn, en welker zonden bedekt zijn.  
 
Wat valt mij op in dit gedeelte? Leer je iets over een Bijbels thema?  
Denk bijvoorbeeld aan het kernwoord ‘berouw’. Wat is berouw? Echt verdriet over wat 
verkeerd gedaan is. Je wilt de zonde niet meer doen en vraagt om vergeving. Het gaat 
dieper dan ergens spijt van hebben. Bij Daniël horen we ook berouw: wij hebben gezondigd, 
wij zijn goddeloos geweest. En even later: O Heere, hoor, o Heere, vergeef. 
 
Denk ook aan ‘Gods heerlijkheid’. De Man, en deze Man is volgens de kanttekening een 
verwijzing naar de Heere Jezus, verschijnt aan Daniël en dit maakt een diepe indruk op 
hem. In het aantekeningboekje staat ook bij Gods heerlijkheid: ‘Als de HEERE verschijnt 
maakt dit diepe indruk’. Dit komt ook duidelijk in deze geschiedenis naar voren. 
 
Welk ander Bijbelgedeelte heeft raakvlakken bij het gelezen gedeelte?  
Aan het eind van het gebed van Daniël, lezen we in hoofdstuk 9:21 Als ik nog sprak in het 
gebed, zo kwam de man Gabriel. De engel Gabriel is een boodschapper van God, en komt 
tijdens het bidden. De HEERE geeft al antwoord terwijl Daniël nog aan het bidden is. Je kunt 
hierbij denken aan Jesaja 65:24: En het zal geschieden, eer zij roepen, zo zal Ik antwoorden, 
terwijl zij nog spreken, zo zal Ik horen. 
 
Welk ander Bijbelgedeelte heeft ook raakvlakken bij het gelezen gedeelte? Daniël houdt aan, 
volhardt met bidden. Denk daarom ook aan Genesis 18:23-33 waarin we lezen hoe 
Abraham bij de HEERE pleit om de verwoesting van Sodom en Gomorra tegen te gaan. Ook 
hier zien we een aanklevend, dat is, een aanhoudend gebed. Of denk bijvoorbeeld aan Jakob 
bij Pniël waar we in Genesis 32:26 lezen: Ik zal U niet laten gaan, tenzij dat Gij mij zegent. 
 
Welk gedeelte heeft nog meer raakvlakken? In hoofdstuk 10:7 lezen we: En ik, Daniël, alleen 
zag dat gezicht, maar de mannen die bij mij waren, zagen dat gezicht niet. Dit heeft raakvlak 
met de geschiedenis van Saulus naar Damascus waar we in Handelingen 9:7 lezen: En de 
mannen die met hem over de weg reisden, stonden verbaasd, horende wel de stem, maar 
niemand ziende.  
 

Wat leert dit gedeelte mij persoonlijk voor hart en leven? 
Wij leren uit dit gebed dat Daniël in hoofdstuk 9:14 niet bidt: dewijl ‘zij’ Zijn stem niet 
gehoorzaamden’ maar we lezen juist dewijl wij Zijn stem niet gehoorzaamden. De zonden 
van het volk worden voor zijn beleving ook ‘zijn’ zonden. Daniël buigt door Gods Geest voor 
en onder de HEERE. De Heilige Geest maakt je eerlijk zodat je gevoelt en bekent óók 
gezondigd te hebben. Stel, je hebt een diepe snee in je vinger, en het bloedt. Je vriend of 
vriendin zal wellicht zeggen: “Dat doet pijn”! Jij antwoordt: “Dat klopt, maar er is één 
verschil: Jij ziet de pijn, maar ik voel de pijn”. In Psalm 51:2 berijmd ziet David niet alleen de 



pijn, maar hij voelt ook de pijn. Want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad. Dan wordt het 
persoonlijk.  
 
Wat leert dit gedeelte nog meer voor hart en leven? We lezen in Daniël 9:20: Als ik nog 
sprak en bad, en beleed mijn zonde, en de zonde mijns volks van Israël, en mijn smeking 
nederwierp voor het aangezicht des HEEREN mijns Gods, om des heiligen bergs wil mijns 
Gods. Daniël bidt om des heiligen bergs wil. Dat ziet op de berg Sion waarop de tempel 
staat. De kanttekening leert ons hier: Opdat Gods kerk in haar vorigen stand mocht hersteld 
worden. Hoe is het kerkelijk leven nu? Geen bediening van het Heilig Avondmaal. Een 
beperkt aantal mensen mogen in de kerk. Minder psalmen tijdens de eredienst, enz. 
Kortom, het kerkelijk leven is in onze tijd ontwricht. Ken jij en ken ik het aanhoudend gebed 
van Daniël om herstel? 
 

Wat leren we nog meer voor hart en leven? Daniël bidt O Heere, hoor, o Heere, vergeef, o 
Heere merk op en doe het, vertrek het niet, om Uws Zelfs wil, o mijn God (…). Bijna aan het 
eind van het gebed komt Daniël uit bij het doel van dit gebed, we lezen ‘om Uws Zelfs wil’. 
Met andere woorden: Heere, verhoor dit gebed om Uw Naam en Uw eer. Wat een les ook 
voor onze gebeden. Daniël bidt niet alleen om de verlossing, maar bidt ook voor Zijn volk, de 
stad Jeruzalem en de tempel. Kennen wij ook smeekgebeden als het gaat om de voortgang 
van de kerkdiensten bijvoorbeeld? Hoe is ons gebed op de zondagmorgen voordat we naar 
de kerk gaan? Bij de Christelijke gebeden achter in de Bijbel lezen we heel opmerkelijk bij 
het eerste gebed - het gebed vóór de predicatie - dezelfde lijn als bij Daniël 9: Eerst lezen 
we een belijdenis van zonden: O eeuwige God en allergenadigste Vader, wij verootmoedigen 
ons uit den grond des harten voor Uw hoge majesteit, tegen welke wij zo menigmaal en 
gruwelijk gezondigd hebben, en bekennen, dat, zo Gij met ons wilt in het gericht gaan, wij 
niet anders dan den eeuwigen dood verdiend hebben (…). Daarna lezen we in dit gebed, of de 
HEERE Zijn dienaars wil vervullen met Zijn wijsheid en kennis, opdat Zijn dienaars Zijn 
Woord zuiver en vrijmoedig mogen verkondigen. Vervolgens loopt het in dit gebed ook uit 
om Zijn eer, waar we lezen: en geef ons lust en kracht daarin te wandelen, tot prijs en eer 
Uws Naams en tot stichting Uwer gemeente. Hier zien we hoe dit gebed overeenkomsten 
heeft met het gebed van Daniël. Dit gebed heeft net als het gebed van Daniël de voortgang 
van de dienst van de HEERE voor ogen. Is dit gebed ook ons gebed, elke zondag weer 
opnieuw? Juist ook in deze Coronatijd, waarin het kerkelijk leven zo wordt aangetast, zijn 
zulke gebeden zo noodzakelijk.  
 

We gaan afronden. We hebben gelezen over het gebed van Daniël, visioenen en 
koninkrijken, kortom, wat er volgens Gods plan gebeuren zal. Voor Gods kinderen Zijn deze 
moeilijke gedeelten tot rijke troost. Zij mogen ook “vooruitzien” en met verwondering 
daarom zingen: Mijn God, U, zal ik eeuwig loven, omdat Gij het hebt gedaan. 
 
Gods kinderen hebben artikel 23 van de Geloofsbelijdenis door Woord én Geest leren 
verstaan. 
En mogen daarom delen in hét Koninkrijk, dat niet zal vergaan, maar eeuwig zal bestaan! 
 
Met de woorden van Jakobus, indien de Heere wil en wij leven zullen; graag tot de volgende 
keer. 
 
 
 


