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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 11:11 tot en met 12:4. Een klein overzichtje van de gelezen 
verzen leert ons dat,   
 

1. Daniël in hoofdstuk 11 en 12 heel nauwkeurig profeteert over de details van de 
geschiedenis van het Nabije Oosten van zijn dagen tot aan de intertestamentaire (tijd 
tussen OT en NT) en vanaf de intertestamentaire periode tot het einde der tijden. 

2. In Daniël 12:1-4 geschreven wordt over de aanstaande tijdelijke en eeuwige 
verlossing. 

 
Wat leert dit gedeelte mij over God? 
Opnieuw zien we in Daniël -en nu in hoofdstuk 11- bevestigd worden wat hij eerder in 
hoofdstuk 2:21 schreef: ‘…Hij zet koningen af en Hij bevestigt de koningen…’ Die Hij verwijst 
natuurlijk naar de Heere. Als je de kanttekeningen of de BMU leest op dit hoofdstuk, dan 
kun je bijna tot in detail lezen hoe deze profetie in vervulling is gegaan. De Heere regeert, Hij 
bepaalt de gang van de geschiedenis. Ja, Zijn hand schrijft de geschiedenis. We zien hier heel 
duidelijk dat de Heere niet van een afstandje alles bekijkt en het maar laat lopen, nee Hij 
heeft de geschiedenis tot in detail uitgewerkt. Ze is Hem reeds bekend voordat het gebeurt, 
van het begin tot het einde. Daarom is het voor Hem ook niet moeilijk om een kijkje in de 
toekomst te geven door middel van deze profetie. Leert ons dit ook niet, dat alles wat nog 
aan onvervulde profetie in de Bijbel staat, ook tot in detail vervuld zal worden? Wat zingen 
we ook alweer? God zal Zijn waarheid nimmer krenken! Krenken betekent geweld aandoen. 
Hij staat in voor Zijn Woord. 
 
Hoe de Heere de geschiedenis schrijft begrijpen wij niet. Hij doet dat op een voor ons 
onbegrijpelijke wijze. Zo laat de Heere de aarde niet alleen door godvrezende koningen 
regeren, maar ook -meestal zelfs- door goddeloze koningen. Ook hier in Daniël 11 zien we 
dat de Heere heidense overheersers gebruikt om Zijn volk, hier genoemd het volk van het 
heilig verbond (11:28), de straf op hun zonden te geven. Daartoe zullen zelfs ongelovige 
Joden gebruikt worden, zie 11:30.  Ja, daartoe zullen zelfs de stad Jeruzalem en de tempel 
verwoest worden. Aangrijpend klinkt het in Daniël 11:31 ‘…en zij zullen het heiligdom 
ontheiligen en de sterkte, en zij zullen het gedurig offer wegnemen en een verwoestenden 
gruwel stellen.’ En dat is het einde nog niet, de ongelovige joden zullen de gelovige joden 
uitleveren aan de tirannen, zoals de kanttekening zegt op vers 32-33 van hoofdstuk 11. Ja, 
de joden zullen vallen door het zwaard, door vuur en zware vervolging. Waarom doet de 
Heere dit zo vraagt iemand misschien wel. Het eerste antwoord luidt, vanwege Gods toorn 
over de zonde. God weet in Zijn oneindige wijsheid het beste wat nodig is om mensen, in dit 
geval het joodse volk, op de knieën te krijgen. Het tweede antwoord zou kunnen luiden, 
waarom zou God het niet zo doen? Weetje wat Eli zei toen het oordeel werd aangekondigd? 
‘Hij is de HEERE, Hij doe, wat goed is in Zijn ogen.’ (1 Samuel 3:18) Dan ben je het eens 
geworden met Gods straffen, Gods oordelen. Dan erken je de Heere als de Soevereine (!) 
God. Dat is genade, daar zullen we veel om moeten bidden want die genade woont zoals we 
geboren zijn niet in ons hart! We zijn er juist vijand van! 
 



Nog 1 opmerking bij hetgeen ik zojuist zei over Gods hand die de geschiedenis schrijft. Het 
trof mij te lezen in Daniël 11:36 dat God de absolute Heerser is. De koningen der aarde 
kunnen ‘zichzelven verheffen en groot maken boven allen god’ ze kunnen tegen de 
Allerhoogste God ‘wonderlijke dingen spreken’ (dat betekent letterlijk verschrikkelijke en 
godslasterlijke dingen spreken), ze kunnen voorspoedig zijn, totdat…! Totdat Gods 
gramschap, Zijn toorn over de zonde gestild is. Ter bevestiging staat er dan nog eens ‘want 
het is vastelijk besloten, het zal geschieden.’ Laat dit alles niet heel duidelijk zien dat God het 
in de hand heeft, in Zijn hand? Komende week D.V. zal dit ook heel duidelijk worden in het 
boek Esther, let er maar eens op.  
 
Wat leert dit gedeelte mij over de mens? 
Daniël 11:36 e.v. geven ons een inzicht in wie de mens van nature is. We zagen het zojuist al. 
Zo zijn we allemaal. We verheffen onszelf (hoogmoed), stellen onszelf centraal (egoïsme), 
spreken godslasterlijk (vloeken), hebben schijnbare voorspoed. We voelen ons sterk en 
boven alles verheven. Niemand neemt mijn vrijheid van mij. Ik heers en bewaak mijn 
vrijheid. Maar let eens op de aangrijpende laatste woorden van hoofdstuk 11: ‘en hij zal tot 
zijn einde komen en zal geen helper hebben.’ Voel je de diepte van deze woorden? Wij 
komen zoals we zijn tot ons einde, tot onze dood. Als we blijven die we zijn, dan zullen we 
geen helper hebben. Dan staan we oog in oog met de Koning van hemel en aarde. Wat 
brengt ons dan die hoogmoed, dat egoïsme, waar is dan onze grote mond, de vloeken 
bevriezen op onze tong in dat ogenblik. We zullen met deze koningen uit Daniël 11 in de 
buitenste duisternis geworpen worden en eeuwig onze tongen kauwen van de pijn. Gods 
kind daarentegen (er)kent dit beeld van zichzelf, maar is door genade gevlucht tot Hem die 
zulke vuile zondaren wast en reinigt van alle zonden en Hij heeft ze niet afgewezen. Hij heeft 
ze gewassen en gereinigd van alle zonden!  
 
Voor allen die de Heere vrezen is er een wonderlijke vertroosting te lezen in Daniël 12:3. In 
de context van deze hoofdstukken betekent deze vertroosting het volgende. Zij die de Heere 
trouw bleven in de reeds genoemde verdrukkingen van hoofdstuk 11:33-45, zij die oprecht 
de Heere vreesden en die anderen daarin voorgingen als een lichtend voorbeeld, die 
anderen daarin onderwezen en door genade overtuigd hebben, dwars door alles heen; zij 
zullen hun vergelding, hun loon ontvangen in de hemel. In ruime mate. Zij zullen heerlijk 
schitteren in de hemel. In het bijzonder de geestelijke leiders van het volk, wanneer zij door 
hun voorbeeld en onderwijs vele toebrengen (rechtvaardigen) zullen zij schitteren als de 
sterren aan de hemel, zonder einde, eeuwig! Matthew Henry merkt in dit verband heel teer 
op dat Gods knechten die op aarde getrouw hun werk hebben gedaan en velen door hun 
dienst mochten toebrengen, zullen schitteren als de sterren aan de hemel door het licht dat 
zij ontvangen hebben van de Zon (der Gerechtigheid), Jezus Christus!  
 
Wat valt mij op in dit gedeelte? Leer ik iets over een Bijbels thema? 
Een aantal zaken zou ik hier willen noemen. Ten eerste horen wij in de gelezen gedeelten 
over Gods voorzienigheid. Ik moest denken aan zondag 9 en 10 van de HC. We lezen daar 
dat God deze aarde onderhoudt en regeert, dat God het kwaad dat mij overkomt ten beste 
kan keren omdat Hij de almachtige God is, dat alle dingen ons niet bij geval (toeval) maar 
van Zijn Vaderlijke hand ons toekomen. Dat geen schepsel zich tegen Zijn wil in kan roeren 
noch bewegen. Is dat niet wat we in hoofdstuk 11 gelezen hebben en reeds hierboven 
benoemd hebben? 



 
Direct daaraan verbonden is het tweede punt dat ik wil noemen. Gods alwetendheid en 
almacht. Niets loopt Hem uit de hand. Alles gaat zoals Hij wil. Hij heeft aan alles een 
beperking gesteld, niemand zal daar overheen gaan. Denk aan Daniël 11:36, het woordje 
‘totdat’. Hij overziet de eeuwigheid en Hij heeft de tijd in Zijn hand. 
Ten derde zou ik nog willen noemen de opstanding van de doden. We lezen in het OT niet 
vaak over de opstanding van de doden. Daniël 12:2 is echter een duidelijk voorbeeld. Ook de 
twee wegen, hemel en hel worden duidelijk getekend in dit vers. Aangrijpende realiteit!  
 
Welke raakvlakken heeft dit gedeelte met andere gedeeltes uit de Bijbel? 
Er is er al op gewezen dat hoofdstuk 11 heel nadrukkelijk in de lijn van Daniël 2:21 past. God 
bepaalt wie wanneer, hoe lang en met welk doel regeert. 
 
Daarnaast hadden we het zojuist over de opstanding doden. In het OT komt dit naast Daniël 
12:2 maar een enkele keer heel duidelijk naar voren. Ik denk aan Job 19:25-27 en Jesaja 
26:19. Zowel onder de Joden, denk aan de Sadduceeën, als onder de heidenen werd de 
opstanding van de doden ontkent. We zien dus een doorgaande lijn met betrekking tot de 
opstanding van de doden in de Bijbel. Om deze reden geven christenen ook veel aandacht 
aan het lichaam. Het is niet van onszelf, maar van God. Hij heeft er recht op. Daarom 
verbranden we het lichaam niet bij de dood, dat is niet respectvol met betrekking tot het 
lichaam. Het lichaam doet ertoe, er is een lichamelijke opstanding. Met ziel én lichaam 
zullen we straks voor Gods rechterstoel staan als Hij terugkomt op de wolken van de hemel.  
 
Wat leert dit gedeelte mij persoonlijk voor hart en leven? 
Ik zou twee dingen willen noemen hier. Ten eerste. Om recht te doen aan hoofdstuk 11 zou 
ik willen zeggen dat we hiervan kunnen leren dat wij onderdeel uitmaken van een door God 
geschreven geschiedenis. Hij weet reeds van eeuwigheid wat jouw en mijn keuzes zijn. 
Daarmee ben je geen speelbal, die God naar hartenlust heen en weer schuift, maar daarmee 
ben en blijf je voor de volle 100% verantwoordelijk voor je daden. Als mensen 
goddeloosheid doen, zondigen tegen de Heere, is dat geen foutje in hun levensgeschiedenis. 
Dat is niet iets waar zij slachtoffer van zijn. Nee! Het is moedwillige ongehoorzaamheid aan 
God. Wij weten namelijk wat God van ons vraagt, wat Hij van ons eist. Volmaakte 
gehoorzaamheid. Hij heeft ons in Jezus de weg gewezen om die volmaakte gehoorzaamheid 
deelachtig te worden. Er is geen verontschuldiging! Het wonderlijke bij God is dat Hij zelfs 
door middel van goddelozen, Zijn kinderen tot Hem kan brengen en Zijn wil ten uitvoer 
brengt. Zo moest de hoogmoedige koning van Daniël 11:36-45 eraan bijdragen dat Gods volk 
op de knieën kwam. De wijze waarop dat gebeurde, daar blijft de koning verantwoordelijk 
voor en daar houdt de Heere hem ook verantwoordelijk voor. 
 
Een tweede punt dat ik nog zou willen noemen de rijke inhoud van Daniël 12:3. De 
toepassing daarvan voor hart en leven wil ik meegeven vanuit het Bijbelcommentaar van 
Calvijn. ‘Gods kinderen, die zich geheel en al toewijden aan God en door de Geest van 
wijsheid en verstand worden geregeerd; die vervolgens ook anderen de weg van behoud 
wijzen (met bevel van geloof en bekering), zullen niet alleen zalig worden, maar ook 
deelachtig worden die onschatbare heerlijkheid, waarmee niets te vergelijken is, wat men in 
de wereld kan laten zien.’ Ben jij, ben ik zo’n leidsman tot Christus? Ben jij iemand, die zoals 
Jacobus 5:19-20 dat beschrijft, een ziel behoudt (lees: redt) van de dood? Kijk jij zo om je 



heen, met ogen die gericht zijn op het eeuwig heil van de naaste, omdat je je naaste ziet in 
het licht van de eeuwigheid? Of is het van jouw waar wat Spurgeon ergens zo pijnlijk 
duidelijk maakt, namelijk dat bij veel christenen een bord met ‘christen’ erop, op hun rug 
gespijkerd zou moeten worden. Want anders zou je niet kunnen zien dat ze het waren. Gaat 
onze onbekeerde buurman straks ongewaarschuwd verloren? Gaan wij straks 
gewaarschuwd verloren? 
 
We hopen tot de volgende keer, zo de Heere wil en wij leven zullen.  


