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Daniël
1 In het derde jaar der regering van Jehojakim, koning

van Juda, trok Nabukodonosor, koning van Babel, tegen
Jerusalem op, en belegerde het. 2 De Heer leverde Jeho-
jakim, koning van Juda, met een gedeelte der vaten van
Gods huis aan hem uit. De tempelvaten bracht hij naar
Sjinar over in de tempel van zijn god, en plaatste ze in
de schatkamer van zijn god. 3 Bovendien gaf de koning
aan Asjpenaz, het hoofd zijner eunuchen, bevel, enige
Israëlieten, die van koninklijke bloedewaren of tot de adel
behoorden, mee te nemen. 4Het moesten jonge mannen
zijn zonder enig lichaamsgebrek, schoon van gestalte,
veelzijdig ontwikkeld, met grote kennis en verstandelijke
aanleg, en geschikt om dienst te doen in het paleis van
den koning. Hij moest ze onderricht geven in het schrift
en de taal der Chaldeën, 5 terwijl de koning zelf hun
dagelijks voedsel bepaalde van de spijzen der koninklijke
tafel en van de wijn uit zijn eigen kelder. Zo moesten
ze drie jaar lang worden opgeleid, om dan in dienst van
den koning te treden. 6 Onder hen bevonden zich ook de
Judeërs Daniël, Chananja, Misjaël en Azarja; 7 maar het
hoofd der eunuchen gaf hun andere namen: Beltsjassar
aan Daniël, Sjadrak aan Chananja, Mesjak aan Misjaël,
en Abed-Nego aan Azarja. 8 Maar Daniël had het vaste
voornemen gemaakt, zich niet te verontreinigen met de
spijzen der koninklijke tafel en met de wijn uit diens
kelder; daarom vroeg hij het hoofd der eunuchen verlof,
zich van onreine spijzen te mogen onthouden. 9 Maar
ofschoon God Daniël gunst en medelijden bij het hoofd
der eunuchen had doen vinden, 10 zei toch het hoofd der
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eunuchen tot Daniël: Ik ben bang, dat mijn koninklijke
meester, die zelf uw spijs en drank heeft bepaald, uw
voorkomen minder gunstig zal vinden dan van de andere
knapen van uw jaren, en dat ik dan door uw schuld
mijn hoofd bij den koning verbeur. 11 Nu deed Daniël
een poging bij den kamerheer, aan wiens zorg het hoofd
der eunuchen Daniël, Chananja, Misjaël en Azarja had
toevertrouwd: 12 Neem eens een proef met uw dienaren
tien dagen lang, en laat ons enkel groenten eten en water
drinken. 13Vergelijk dan ons voorkomen met dat van de
knapen, die van de koninklijke dis hebben gegeten; en
handel dan met uw dienaren naar uw bevinding. 14 Hij
was hun terwille, en nam met hen een proef van tien
dagen. 15 En na verloop van tien dagen zagen zij er
beter en welvarender uit dan al de andere knapen, die
van de koninklijke dis hadden gegeten. 16 Toen nam
de kamerheer de spijzen en de wijn, die ze moesten
gebruiken, weg, en gaf hun groenten. 17 Daarom schonk
God, behalve wijsheid, die vier jonge mannen begrip
en kennis van allerlei schrift, en aan Daniël bovendien
inzicht in alle visioenen en dromen. 18 Toen dan ook
de tijd was verstreken, waarop zij op bevel van den
koning vóór hemmoestenwordengebracht, en de overste
der eunuchen ze aan Nabukodonosor had voorgesteld,
19 onderhield zich de koning met hen; en het bleek, dat
niemand van hen allen zichmet Daniël, Chananja, Misjaël
en Azarja kon meten. Zo traden zij in dienst van den
koning, 20 en in iedere zaak, waarbij het aankwam op
wijsheid en inzicht, bemerkte de koning, zo dikwijls hij
hen ondervroeg, dat zij tienmaal bekwamer waren dan
alle zieners enwaarzeggers in heel zijn rijk. 21Daniël bleef
daar tot het eerste jaar van koning Cyrus.
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1 In het twaalfde jaar zijner regering had
Nabukodonosor een droom, waardoor zijn geest werd
ontsteld, zodat hij niet meer kon slapen. 2 Daarom gaf
de koning bevel, de zieners, waarzeggers, tovenaars
en magiërs te ontbieden, om den koning zijn droom te
verklaren. Toen ze voor den koning waren verschenen,
3 zeide hij hun: Ik heb een droom gehad; en mijn geest
is er zo van ontsteld, dat ik de droom wil begrijpen. 4 De
magiërs gaven den koning ten antwoord: De koning leve
voor eeuwig! Verhaal de droom aan uw dienaars, dan
zullen wij er de uitleg van geven. 5Maar de koning sprak
tot de magiërs: Mijn besluit is genomen! Wanneer gij
me niet zowel de droom als de uitleg kunt zeggen, zult
ge in stukken worden gehouwen, en zullen uw huizen
in puin worden gelegd; 6 doch wanneer ge mij de droom
en zijn uitleg kunt geven, dan zult ge rijke geschenken
van mij krijgen, en met eer worden overladen. Vertel
me derhalve de droom en zijn uitleg. 7 Maar ze zeiden
opnieuw: De koning moge eerst de droom aan zijn
dienaars vertellen, dan zullen wij er de uitleg van geven.
8 Toen sprak de koning: Ik weet heel goed, dat ge maar
tijd zoekt te winnen, omdat ge ziet, dat mijn besluit
is genomen, 9 u allen met hetzelfde vonnis te treffen,
wanneer ge mij de droom niet kunt zeggen. Ge hebt
afgesproken, mij te beliegen en te bedriegen, totdat ik
misschien van inzicht verander. Derhalve, vertelt mij
de droom; dan weet ik meteen, dat ge mij ook zeggen
kunt, wat hij beduidt. 10 De magiërs gaven den koning
ten antwoord: Er is niemand ter wereld, die kan vertellen
wat de koning verlangt; daarom heeft nog nooit een
koning, hoe groot en machtig hij ook was, zo iets van
zijn zieners, waarzeggers of magiërs geëist. 11 Wat de
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koning verlangt, is veel te moeilijk, en er is niemand, die
het den koning kan zeggen dan de goden alleen; maar
die hebben geen omgang met mensen. 12 Nu werd de
koning zo woedend en boos, dat hij bevel gaf, alle wijzen
van Babel te doden. 13 Toen het bevel was uitgevaardigd,
de wijzen te doden, werden ook Daniël en zijn vrienden
gezocht, om te worden vermoord. 14Maar Daniël verzette
zich met veel beleid en verstand tegen Arjok, het hoofd
van de koninklijke lijfwacht, die er op uit was getrokken,
om de wijzen van Babel te doden. 15 En hij zeide tot
Arjok, den bevelhebber des konings: Waarom heeft de
koning toch zo’n hard bevel gegeven? Arjok vertelde
Daniël, wat er gebeurd was, 16 Nu liet Daniël den koning
verzoeken, hem enige tijd te laten, om den koning de
uitleg te geven. 17 Daarop ging Daniël naar huis, en
deelde Chananja, Misjaël en Azarja, zijn vrienden, mede,
wat er gebeurd was. 18 Ze moesten God in de hemel om
ontferming smeken met betrekking tot dit geheim, opdat
men Daniël en zijn vrienden niet zou vermoorden met de
overige wijzen van Babel. 19 Toen werd in een nachtelijk
visioen aan Daniël het geheim geopenbaard. En Daniël
loofde God in de hemel, 20 en sprak: De Naam van God
moet worden geprezen In de eeuwen der eeuwen; Want
Hem is de wijsheid en kracht! 21 Hij is het, die tijden
en stonden verandert, Die koningen afzet en koningen
aanstelt; Die wijsheid verleent aan de wijzen, En inzicht
aan de verstandigen. 22 Hij is het, die openbaart wat
diep en geheim is, Die weet wat in ‘t duister geschiedt:
Bij hem woont het licht! 23 U, den God mijner vaderen,
loof ik en prijs ik, Want Gij hebt mij wijsheid geschonken
en kracht; Gij hebt mij aanstonds doen weten, waarom
wij U smeekten, Ons geopenbaard, waar de koning naar
vroeg! 24 Daarop ging Daniël naar Arjok toe, wien de
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koning had opgedragen, de wijzen van Babel te doden.
En hij zeide tot hem: Ge moet de wijzen van Babel niet
doden; breng mij voor den koning, dan zal ik den koning
de uitleg geven. 25 Toen bracht Arjok zo gauw mogelijk
Daniël voor den koning, en sprak tot hem: Ik heb onder
de ballingen van Juda iemand gevonden, die den koning
uitleg kan geven. 26 Nu richtte de koning het woord tot
Daniël, die Beltsjassar werd genoemd: Zijt gij in staat
mij te zeggen, wat voor droom ik gehad heb, en wat hij
betekent? 27 Maar Daniël gaf den koning ten antwoord:
Het geheim, waar de koning naar vraagt, kunnen geen
wijzen, geen waarzeggers, zieners of sterrenwichelaars
den koning doen kennen. 28 Maar er is een God in
de hemel, die geheimen openbaart, en Hij heeft aan
koning Nabukodonosor bekend willen maken, wat in de
toekomst zal geschieden. Uw droom en uw visioenen,
die gij op uw legerstede hadt, ontstonden, 29 toen gij op
uw legerstede laagt te denken over hetgeen de toekomst
zal brengen. Toen heeft Hij, die de geheimen ontsluiert,
U bekend gemaakt, wat er zal geschieden. 30 En mij is
dit geheim bekend, niet door een wijsheid, die ik zou
vóór hebben boven andere schepselen, maar het is mij
geopenbaard, opdat den koning de uitleg daarvan zou
worden geschonken, en gij de gedachten van uw hart
zoudt verstaan. 31Gij hadt, o koning, het volgend visioen.
Zie, voor u stond een beeld! Het was ontzaglijk hoog, had
een schitterende glans, maar zijn gedaante was vreselijk.
32Het hoofd van dat beeldwas van het zuiverste goud; zijn
borst en armen waren van zilver, zijn buik en lenden van
koper, 33 zijn schenkels van ijzer, zijn voeten een mengsel
van ijzer en leem. 34 Terwijl gij er naar bleeft kijken,
raakte er, zonder dat er een hand naar werd uitgestoken,
een steen van de berg los; hij trof het beeld tegen de
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voeten van ijzer en leem, en verbrijzelde ze. 35 Daardoor
vielen ijzer, leem, koper, zilver en goud op een hoop in
puinen. Ze werden als kaf op een dorsvloer in de zomer;
de wind joeg ze weg, zodat er geen spoor van overbleef.
Maar de steen, die het beeld had getroffen, werd een
geweldige berg, die de hele aarde besloeg. 36 Dat was de
droom; nu zullen we den koning zeggen, wat hij betekent.
37 Gij zelf, o koning, koning der koningen, wien God in
de hemel het koningschap, kracht, sterkte en eer heeft
geschonken, 38 en onder wiens macht Hij alle mensen,
waar ze ook wonen, met de dieren op ‘t veld en de vogels
in de lucht heeft gesteld, en die Hij over die allen deed
heersen: gij zelf zijt het hoofd van goud. 39 Maar na u
zal er een ander koninkrijk komen, dat geringer is dan
het uwe; daarna weer een derde van koper, dat over de
hele aarde zal heersen. 40 En het vierde rijk zal sterk
zijn als ijzer; want zoals ijzer alles verbrijzelt, vernielt
en vermorzelt, zo zal het al die anderen verbrijzelen en
vermorzelen. 41 Maar dat de voeten en tenen, zoals gij
gezienhebt, voor een deel van leemvandenpottenbakker
waren, en voor een deel van ijzer, betekent: het zal een
verdeeld koninkrijk zijn Het zal iets van de stevigheid
van ijzer hebben, omdat gij gezien hebt, dat het ijzer was,
dat met het kleileem vermengd was. 42 En dat de tenen
der voeten voor een deel uit ijzer waren en voor een deel
uit leem, betekent: een deel van het rijk zal sterk zijn, en
een ander deel broos. 43 En dat het ijzer, zoals gij gezien
hebt, met leem vermengd was, betekent: zij zullen zich
wel door huwelijk vermengen, maar de delen zullen geen
eenheid vormen, evenmin als het ijzer zich met leem
verbindt. 44 Maar in de dagen van die koningen zal God
in de hemel een koninkrijk stichten, dat in eeuwigheid
niet te gronde zal gaan, en wiens heerschappij aan
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geen ander volk zal worden overgedragen. Het zal al
die koninkrijken vermorzelen en vernielen, maar zelf
in eeuwigheid blijven bestaan. 45 Want gij hebt toch
gezien, dat er een steen, zonder dat er een hand naar
werd uitgestoken, losraakte van de berg, en ijzer, koper,
leem, zilver en goud verbrijzelde. De grote God heeft den
koning geopenbaard, wat in de toekomst zal geschieden.
De droom is waarachtig, en zijn uitleg betrouwbaar.
46 Toen viel koning Nabukodonosor op zijn aangezicht
neer, bracht Daniël hulde, en beval, hem offer en wierook
te brengen. 47 En de koning zeide tot Daniël: Waarachtig,
uw God is de God der goden en de Heer der koningen.
Hij is het, die wat verborgen is openbaart; want gij hebt
dit geheim kunnen ontsluieren. 48 Daarna overlaadde de
koning Daniël met eer, gaf hem vele kostbare geschenken,
en stelde hem aan tot bestuurder van heel de provincie
van Babel, en tot opperste leider van al de wijzen van
Babel. 49Maar op verzoek van Daniël droeg de koning het
bestuur over de provincie van Babel aan Sjadrak, Mesjak
en Abed-Nego op, terwijl Daniël zelf aan het hof van den
koning verbleef.

3
1 Eens had koning Nabukodonosor een gouden beeld

laten maken, zestig el hoog en zes el breed. Hij liet
het oprichten op de vlakte van Doera, in de provin-
cie van Babel. 2 Toen liet koning Nabukodonosor de
landvoogden oproepen, met de bestuurders, stadhoud-
ers, bevelhebbers, schatmeesters, staatsraden, rechters
en alle provinciebeambten, om tegenwoordig te zijn bij
de inwijding van het beeld, dat koning Nabukodonosor
had opgericht. 3 Daarom kwamen de landvoogden,
bestuurders, stadhouders, bevelhebbers, schatmeesters,
staatsraden, rechters en alle provinciebeambten bijeen,
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om het beeld in te wijden, dat koning Nabukodonosor
had opgericht. En terwijl ze voor het beeld stonden,
dat Nabukodonosor had opgericht, 4 riep een heraut uit
alle macht: “Volken, naties en tongen; zó luidt voor u
het bevel! 5 Wanneer ge het schallen zult horen van
hoornen en fluiten, citers en harpen, pijpen en orgels,
en alle andere muziekinstrumenten, moet gij u neerw-
erpen, om het gouden beeld te aanbidden, dat koning
Nabukodonosor heeft opgericht. 6Wie dan niet neervalt
om te aanbidden, zal ogenblikkelijk in een gloeiende
vuuroven worden geworpen!” 7 Zodra men dan ook het
schallen hoorde van hoornen en fluiten, citers en harpen,
pijpen en orgels, en alle andere muziekinstrumenten,
wierpen alle volken, naties en tongen zich onmiddel-
lijk neer, en aanbaden het gouden beeld, dat koning
Nabukodonosor had opgericht. 8 Maar spoedig kwamen
nu enige chaldeeuwse mannen naar voren, om de Joden
aan te klagen. 9Ze namen hetwoord, en zeiden tot koning
Nabukodonosor: De koning leve voor eeuwig! 10 Gij zelf,
o koning, hebt een bevel uitgevaardigd, dat, als men het
schallen zou horen van hoornen en fluiten, citers en
harpen, pijpen en orgels, en alle andere muziekinstru-
menten, iedereen zich neerwerpenmoest, omhet gouden
beeld te aanbidden; 11enwie niet neerviel ter aanbidding,
in de gloeiende vuuroven zou worden geworpen. 12 Nu
zijn er enige joodse mannen hier, Sjadrak, Mesjak en
Abed-Nego, die gijmet het bestuur van de provincie Babel
hebt belast. Die mannen, o koning, storen zich niet aan
uw bevel; uw god vereren ze niet, en het gouden beeld,
dat gij hebt opgericht, aanbidden ze niet. 13 Toen beval
Nabukodonosor, in woede ontstoken, Sjadrak, Mesjak en
Abed-Nego te gaan halen; en die mannen werden voor
den koning gebracht. 14 Nabukodonosor sprak ze toe:
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Sjadrak, Mesjak, Abed-Nego, hebt ge met opzet mijn god
niet vereerd, en het gouden beeld niet aanbeden, dat ik
heb opgericht? 15 Zijt ge misschien nu nog bereid, als ge
het schallen zult horen van hoornen en fluiten, citers en
harpen, pijpen en orgels, en alle andere muziekinstru-
menten, u neer te werpen en het beeld te aanbidden,
dat ik heb gemaakt? Zo ge het niet wilt aanbidden,
zult ge onmiddellijk in de gloeiende vuuroven worden
geworpen; en welke god zou u dan uit mijn hand kunnen
redden? 16 Sjadrak, Mesjak en Abed-Nego gaven koning
Nabukodonosor ten antwoord: Wij achten het niet nodig,
hierover nog iets te zeggen. 17 Als het moet, dan is onze
God, dien wij vereren, machtig genoeg, om ons uit de
gloeiende vuuroven te redden, en zal Hij ons ook uit uw
hand verlossen, o koning. 18 Maar ook, wanneer dit niet
gebeurt, weet dan, o koning, dat wij toch uw god niet
vereren, en het gouden beeld niet aanbidden, dat gij hebt
opgericht. 19 Toen werd Nabukodonosor zo woedend op
Sjadrak, Mesjak en Abed-Nego, dat zijn gelaatstrekken er
zich van verwrongen. Hij beval, de oven nog zevenmaal
heter dan anders te stoken; 20 en aan de sterkste mannen
van zijn leger gaf hij bevel, Sjadrak, Mesjak en Abed-Nego
te binden, en in de gloeiende oven te werpen. 21Terstond
werden deze mannen geboeid, en met kleren en al, met
hemd, muts en mantel, in de gloeiende vuuroven gewor-
pen. 22 En de oven was op uitdrukkelijk bevel van den
koning zo heet gestookt, dat demannen, die Sjadrak,Mes-
jak en Abed-Nego naar boven droegen, door de vlammen
werden gedood. 23 Maar ofschoon deze drie mannen,
Sjadrak, Mesjak en Abed-Nego, geboeid in de gloeiende
vuuroven waren gevallen, 24Hevig ontsteld vloog koning
Nabukodonosor overeind, en riep zijn raadsheren toe: Wij
hebben toch drie mannen geboeid in het vuur geworpen?
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Ze gaven den koning ten antwoord: Zonder twijfel, o
koning. 25 De koning hernam: Maar ik zie vier mannen
vrij door het vuur gaan; zij hebben geen enkel letsel
gekregen, en de vierde ziet er uit als een godenzoon.
26Nu ging Nabukodonosor naar het gat van de gloeiende
oven, en riep; Sjadrak, Mesjak, Abed-Nego, dienaars van
den allerhoogsten God, klimt uit en komt hier. Toen
kwamen Sjadrak, Mesjak en Abed-Nego uit het vuur te
voorschijn. 27De landvoogden, bestuurders, stadhouders
en raadsheren van den koning liepen te hoop, en zagen,
dat het vuur het lijf van die mannen niet had gedeerd;
het haar op hun hoofd was niet eens geschroeid, en hun
mantels waren niet beschadigd; ze brachten zelfs geen
brandlucht mee. 28 Nu nam Nabukodonosor het woord,
en sprak: Geloofd zij de God van Sjadrak, Mesjak en Abed-
Nego; Hij heeft zijn engel gezonden, om zijn dienaars te
redden, die vol vertrouwen op Hem het koninklijk bevel
overtraden, en hun lichamen prijs gaven, omdat ze geen
god wilden vereren en aanbidden, dan hun eigen God.
29Daarombeveel ik: “Iedereen, totwelk volk, natie of tong
hij behoort, die oneerbiedig durft spreken over den God
van Sjadrak, Mesjak en Abed-Nego, zal in stukken worden
gehouwen, en zijn huis zal in puin worden gelegd; want
er is geen andere god, die zó kan verlossen.” 30 Daarop
bevestigde koning Sjadrak, Mesjak en Abed-Nego in hun
post in de provincie van Babel.

4
1 Koning Nabukodonosor, aan alle volken, naties en

tongen, die op de gehele aarde wonen: Heil! 2 Het heeft
mij behaagd, de tekenen en wonderen te verhalen, die
de allerhoogste God aan mij heeft gewrocht. 3Hoe groot
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zijn zijn tekenen, hoe machtig zijn wonderen; zijn kon-
ingschap is een eeuwig koningschap, zijn heerschappij
duurt van geslacht tot geslacht! 4 ik, Nabukodonosor,
leefde onbekommerd in mijn huis, en vol levenslust in
mijn paleis. 5Maar ik kreeg een droom, diemij opschrikte,
en gezichten en visioenen op mijn legerstee, die mij
verontrustten. 6 Daarom gaf ik bevel, alle wijzen van
Babel te ontbieden, ommij de droom te verklaren. 7Toen
de zieners, waarzeggers, magiërs en sterrenwichelaars
waren verschenen, vertelde ik hun de droom; maar ze
kondenermij geenuitleg vangeven. 8Eindelijk verscheen
ook Daniël, die naar de naam van mijn god Beltsjassar ge-
noemd wordt, en met de geest der heilige goden vervuld
is. Ook hem vertelde ik mijn droom: 9 Beltsjassar, hoofd
der zieners; ik weet, dat de geest der heilige goden in u
woont, zodat geen enkel geheimu in verlegenheid brengt.
Hoor wat ik in mijn droom heb gezien, en geef mij er
de verklaring van. 10 Ik zag dan op mijn legerstee de
volgende visioenen: Zie eenboomstondmiddenop aarde,
ontzaglijk hoog, 11 en de boom was groot en geweldig; tot
de hemel reikte zijn top, tot aan de grenzen der aarde
was hij zichtbaar. 12 Zijn loof was prachtig, zijn vrucht
overvloedig; aan allen bood hij spijs, en al wat leeft vond
er zijn voedsel; de wilde dieren zochten er schaduw, in
zijn takken nestelden de vogels uit de lucht. 13 Ik bleef
toezien naar de visioenen, die ik opmijn legerstee had. En
zie: uit de hemel daalde een heilige engel, 14 en riep met
machtige stem: Houwt de boomom, slaat zijn takkenweg;
schudt zijn loof af, verstrooit zijn vruchten; de dieren
moeten onder hem weg, de vogels heen uit zijn takken.
15 Maar laat zijn wortels in de aarde, in boeien van ijzer
en koper: midden in het groen op het veld, bevochtigd
door dauw uit de hemel; en met de dieren moet hij het
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gras op de aarde delen. 16 Zijn mensenhart zal worden
verwisseld, een dierenhart hem worden gegeven. Zo
zullen zeven tijden over hem heen gaan. 17 Dit vonnis
berust op de beslissing der engelen, deze uitspraak op het
woord der heiligen; opdat de levenden zullen erkennen,
dat de Allerhoogste de macht heeft over het rijk van de
mensen; dat Hij het geeft aan wien Hij wil, en zelfs den
geringste der mensen daarover kan aanstellen! 18 Dit
is de droom, die ik, koning Nabukodonosor, heb gezien.
Beltsjassar, geef gij mij nu de uitleg. Want alle wijzen van
mijn rijk konden er mij geen verklaring van geven; maar
gij kunt het wel, omdat de geest der heilige goden in u
woont. 19 Toen stond Daniël, die ook Beltsjassar wordt
genoemd, een tijdlang onthutst, en zijn eigen gedachten
beangstigden hem. Maar de koning zeide: Beltsjassar,
laat de droom en zijn betekenis u geen angst aanjagen!
Nu nam Beltsjassar het woord en sprak: Heer, mocht de
droom uw haters gelden, en zijn betekenis uw vijanden!
20De boom, die gij hebt gezien: die groot was en geweldig;
wiens top tot aan de hemel reikte, en gezien werd over
de hele aarde; 21wiens loof prachtig was en wiens vrucht
overvloedig; die spijs bood aan allen; waaronder de wilde
dieren vertoefden, en in wiens takken de vogels uit de
lucht nestelden: 22 gij zijt het, o koning; gij, die groot zijt
en machtig; wiens majesteit ontzaglijk is, en reikt tot de
hemel; en wiens heerschappij zich uitstrekt tot aan de
grenzen der aarde. 23En de heilige engel, o koning, die gij
uit de hemel zaagt dalen, en die sprak: Houwt die boom
om en richt hem ten gronde; maar laat zijn wortels in de
aarde, in boeien van ijzer en koper; midden in het groen
op het veld en bevochtigd door dauw uit de hemel, en
delend met de dieren op het veld, totdat er zeven tijden
over hem zijn heengegaan: 24 dit is de uitleg, o koning;
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en het is tegelijk het besluit van den Allerhoogste met
betrekking tot mijn heer en koning. 25 Men zal u uit de
gemeenschap der mensen stoten, en uw woonplaats zal
wezen bij de dieren op het veld; als runderen zal men
u gras laten eten, en gij zult worden bevochtigd door
de dauw uit de hemel. Zo zullen zeven tijden over u
heengaan, totdat gij erkent, dat de Allerhoogste demacht
heeft over het rijk vandemensen, endatHij het gevenkan
wien Hij wil. 26Maar dat men bevel gaf, de wortels van de
boom te laten staan, betekent: gij krijgt uw koningschap
terug, zodra gij de macht van de Hemel erkent. 27 Moge
daarom mijn raad u behagen, o koning! Delg uw zonden
door aalmoezen uit, en uw schuld door barmhartigheid
jegens de armen. Misschien blijft uw voorspoed dan toch
bestendig! 28 Dit alles werd aan koning Nabukodonosor
vervuld. 29 Want toen de koning twaalf maanden later
eens op het koninklijk paleis in Babel wandelde, 30 riep
hij uit: Is dit niet het grootse Babel, dat ik door de macht
van mijn rijkdom en tot glorie van mijn majesteit tot
koninklijk verblijf heb gebouwd! 31 Nog was het woord
in de mond van den koning, toen er een stem kwam uit
de hemel: Koning Nabukodonosor, er wordt u gezegd:
het koningschap wordt u ontnomen; 32 men stoot u uit
de gemeenschap der mensen, uw woonplaats zal wezen
bij de dieren op het veld, en als runderen zal men u gras
laten eten; zeven tijden zullen over u heengaan, totdat
gij erkent, dat de Allerhoogste de macht heeft over het
rijk van de mensen, en dat Hij het geven kan wien Hij
wil. 33 En terstond ging dit woord aan Nabukodonosor
in vervulling. Hij werd uit de gemeenschap der mensen
gestoten, at gras als het rund, en door de dauw uit de
hemel werd zijn lichaam bevochtigd, totdat zijn haren
lang als van leeuwen waren geworden, en zijn nagels als
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van gieren. 34 Maar toen de tijd was verlopen, sloeg ik,
Nabukodonosor, mijn ogen ten hemel, en mijn verstand
keerde terug. En ik zegende den Allerhoogste, loofde en
prees Hem, die eeuwig leeft: Zijn macht is een eeuwige
macht; Zijn koningschap duurt van geslacht tot geslacht!
35 Al die de aarde bewonen, betekenen niets; Hij doet
wat Hij wil met het heir des hemels. Er is niemand, die
zijn hand kan weerhouden, Of tot Hem zeggen: wat doet
Gij? 36 Nu is het verstand in mij terug, Met de glorie
van mijn koningschap. Mijn luister en glans keren weer,
En mijn ministers en hovelingen zoeken mij op. In mijn
koningschap ben ik hersteld, Nog groter macht is mij
geschonken! 37 Nu loof ik, Nabukodonosor, Nu verhef
en prijs ik den Koning des hemels: Wiens daden allen
waarheid zijn, Wiens wegen allen gerecht; Maar die de
hoogmoedigen Weet te vernederen!

5
1 Koning Belsjassar richtte eens een groot feestmaal

aan voor duizend man van zijn hof. Toen Belsjassar
ten aanschouwen van die duizend man zich aan de wijn
had bedronken, 2 beval hij in zijn roes, de gouden en
zilveren vaten te halen, die zijn vader Nabukodonosor
uit de tempel van Jerusalem had weggenomen, daar de
koning met zijn hof, zijn vrouwen en bijvrouwen, daaruit
wilde drinken. 3 Men bracht dus de gouden en zilveren
tempelvaten, die uit het huis van God in Jerusalem waren
weggeroofd; en de koning met zijn hof, zijn vrouwen
en bijvrouwen, dronken eruit. 4 En onder het drinken
van de wijn verheerlijkten ze hun goden van goud en
zilver, koper en ijzer, hout en steen. 5 Maar eensklaps
kwamen er vingers van eenmensenhand te voorschijn, en
schreven iets op de gepleisterde muur van het koninklijk



Daniel 5:6 15 Daniel 5:14
paleis, juist tegenover de lichtkroon, zodat de koning
de schrijvende hand kon zien. 6 De koning verschoot
van kleur en raakte helemaal onthutst; zijn lendespieren
verslapten en zijn knieën knikten tegen elkander. 7 En
de koning gilde het uit, dat men de waarzeggers, magiërs
en sterrenwichelaars zou gaan halen, en dat men hun
uit naam van den koning moest zeggen: Wie dit schrift
lezen kan, en mij er de uitleg van geeft, zal met purper
worden bekleed,met een gouden keten omzijn hals, en de
derde heerser zijn in het rijk. 8Maar ofschoon alle wijzen
des konings verschenen, konden ze toch het schrift niet
lezen, en den koning er geen uitleg van geven. 9 Koning
Belsjassar werd bleek van angst en ontzetting, en ook
zijn hof was ontsteld. 10 Op het gillen van koning en hof
kwam de koningin de feestzaal binnen. En de koningin
sprak: De koning leve voor eeuwig! Laat uw gedachten
u niet verontrusten, en uw kleur niet verschieten. 11 Er
is een man in uw rijk, die met de geest der heilige
goden vervuld is, en in wien in de dagen van uw vader
inzicht, scherpzinnigheid en haast goddelijke wijsheid
werden gevonden. Koning Nabukodonosor, uw vader,
heeft hem tot leider der zieners, waarzeggers, magiërs
en sterrenwichelaars aangesteld; 12 want de koning, uw
vader, had in Daniël, dien de koning Beltsjassar genoemd
had, een buitengewone geest gevonden, met kennis en
inzicht in het verklaren van dromen, het oplossen van
raadsels en het ontwarren van knopen. Laat dus Daniël
ontbieden, en hij zal u de uitleg geven. 13Toen dan Daniël
voor den koning gebrachtwas, sprak de koning tot Daniël:
Gij zijt dus Daniël, die tot de joodse ballingen behoort,
welkemijn koninklijke vader uit Juda heeft overgebracht?
14 Ik heb van u gehoord, dat de geest der goden op u
rust, en dat er inzicht, scherpzinnigheid en buitengewone
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wijsheid in u worden gevonden. 15 Zo juist zijn de wijzen
en waarzeggers voor mij gebracht, om dit schrift te lezen,
en mij er de uitleg van te geven, maar ze konden de zaak
niet verklaren. 16 Maar ik heb van u gehoord, dat gij
raadsels kunt oplossen en knopen ontwarren. Welnu, zo
gij in staat zijt, het schrift te lezen, en mij er de uitleg
van geeft, zult ge met purper worden bekleed, met een
gouden keten om uwhals, en zult ge de derde heerser zijn
in het rijk. 17 Toen nam Daniël het woord, en sprak tot
den koning: Houd uw geschenken, en geef uw gaven aan
anderen. Ik zal zó wel het schrift voor den koning gaan
lezen, en hem er de uitleg van geven. 18 De allerhoogste
God, o koning, had uwvaderNabukodonosor koningschap
en majesteit, glorie en luister verleend. 19 Voor de
majesteit, die Hij hem gaf, beefden en sidderden alle
volken, naties en tongen: wien hij wilde kon hij doden,
en wien hij wilde schonk hij het leven; wien hij wilde hief
hij omhoog, en wien hij wilde kon hij vernederen. 20Maar
toen zijn hart zich opblies van trots, en zijn geest zich tot
hoogmoed verstompte, werd hij verdreven van den troon
van zijn rijk, en van zijn glorie beroofd; 21 hij werd uit
de gemeenschap der mensen gestoten, en zijn hart werd
gelijk aan dat van een dier; hij kreeg bij de wilde ezels een
woonplaats, men gaf hem gras te eten als runderen, en
zijn lichaam werd door de dauw uit de hemel bevochtigd,
totdat hij erkende, dat de allerhoogste Goddemacht heeft
over het rijk van de mensen, en daarover aanstelt wien
Hij wil. 22 En gij Belsjassar, zijn zoon, ofschoon u dit alles
bekend was, hebt uw hart niet vernederd, 23 maar den
Heer van de hemel getrotseerd; men heeft u de vaten
van zijn tempel gebracht, en gij hebt er met uw hof,
uw vrouwen en bijvrouwen, wijn uit gedronken; gij hebt
goden verheerlijkt van zilver en goud, van koper en ijzer,
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van hout en van steen, die niet zien, niet horen, niet
kennen;maar gij hebt denGodniet vereerd, inwiens hand
uw adem ligt en heel uw lot. 24Daarom heeft Hij die hand
gezonden, en dit schrift laten tekenen. 25 Dit is het, wat
er getekend staat: Mene, tekel oeparsin. 26 En dit is de
uitleg er van. Mene: “geteld” heeft God uw koningschap,
en er een eind aan gemaakt. 27 Tekel: “gewogen” zijt gij
op deweegschaal, maar gij zijt te licht bevonden. 28Peres:
“losgescheurd” is uw rijk, en aan de Meden en Perzen
gegeven. 29 Toen werd Daniël op bevel van Belsjassar
met purper bekleed, met een gouden keten om zijn hals,
en werd hij uitgeroepen tot derde heerser in het rijk.
30Maar in diezelfde nacht werd Belsjassar, de koning der
Chaldeën, gedood; 31 en Darius, de Mediër, nam het rijk in
bezit, toen hij twee en zestig jaar oud was.

6
1 Het had Darius behaagd, over het koninkrijk honderd

twintig landvoogden aan te stellen, die over het hele rijk
waren verspreid. 2En over hen stelde hij weer drie minis-
ters aan, aan wie die landvoogden rekenschap moesten
afleggen, opdat de koning geen schade zou lijden; en
Daniël was er één van. 3Maar omdat Daniël de ministers
en landvoogden ver overtrof, daar hij een buitengewone
geest bezat, dacht de koning er over, hem over het
hele rijk te stellen. 4 Daarom trachtten de ministers en
landvoogden bij Daniël een reden tot aanklacht te vinden
met betrekking tot zijn rijksbestuur. Maar ze konden
geen enkele grond ontdekken, of iets wat verkeerd was;
want hij was trouw, en er viel verzuim noch fout in hem
te bespeuren. 5Toen zeiden die mannen: We zullen tegen
dien Daniël geen enkele aanklacht kunnen verzinnen,
als we die niet tegen hem vinden door de wet van zijn
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God. 6 Daarom trachtten die ministers en landvoogden
den koning te overrompelen, en zeiden tot hem. Koning
Darius leve voor eeuwig! 7 Alle rijksministers, bestuur-
ders, landvoogden, staatsraden en stadhouders hebben
het raadzaam geacht, dat er een koninklijk besluit wordt
uitgevaardigd en een streng verbod wordt afgekondigd,
dat iedereen, die gedurende dertig dagen een bede durft
richten tot god of mens, wie het ook is. behalve alleen
tot u, koning, in de leeuwenkuil zal worden geworpen.
8 Heb dus de goedheid, o koning, het verbod uit te
vaardigen en het besluit te ondertekenen, opdat het
onveranderlijk wordt en onherroepelijk als een wet van
Meden en Perzen. 9 Daarom ondertekende Darius het
besluit met het verbod. 10 Zodra Daniël vernomen had,
dat het bevelschrift was uitgevaardigd, ging hij naar huis,
en met de vensters van zijn opperzaal in de richting
van Jerusalem geopend, wierp hij zich drie maal per
dag op de knieën, en aanbad en loofde zijn God, juist
zoals hij dat vroeger gewoon was. 11 Zo konden die
mannen Daniël bespieden, en troffen ze hem aan, terwijl
hij bad en smeekte tot zijn God. 12 Toen begaven ze
zich naar den koning, om over het koninklijk verbod te
spreken, en ze zeiden tot hem: Hebt gij niet een verbod
ondertekend, dat iedereen, die gedurende dertig dagen
een bede durft richten tot god of mens, wie het ook is,
behalve alleen tot u, koning, in de leeuwenkuil zal worden
geworpen? De koning antwoordde: Dat staat vast, en is
onherroepelijk als een wet van Meden en Perzen. 13 Nu
zeiden ze tot den koning: Daniël, een van de joodse
ballingen, stoort zich niet aan u, o koning, noch aan het
verbod door u ondertekend; hij blijft bidden, driemaal
per dag. 14 Toen de koning dit hoorde, raakte hij in grote
verlegenheid; hij zon op middelen, om Daniël te redden,
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en tot zonsondergang toe stelde hij alles in het werk, om
hem vrij te laten. 15 Maar die mannen bleven bij den
koning aandringen, en zeiden tot den koning: Denk er
aan, o koning: het is een wet van Meden en Perzen, dat
geen enkel verbod of besluit kan worden herroepen, dat
door den koning is uitgevaardigd. 16Daarop gaf de koning
bevel, Daniël te halen. Doch terwijl men Daniël in de
leeuwenkuil wierp, zei de koning tot hem: Moge uw God,
dien gij zo trouwhebt gediend, u redden. 17Daarna haalde
men een steen, en legde hem op de opening van de kuil;
en de koning verzegelde hemmet zijn eigen zegel en met
het zegel van zijn hovelingen, opdat niemand iets tegen
Daniël zou kunnen ondernemen. 18 Toen ging de koning
naar zijn paleis, en bracht de nacht in vasten door; hij liet
geen vrouwen bij zich brengen, en de slaap ontvlood zijn
ogen. 19 Maar bij de eerste morgenschemering stond de
koning op, en ijlde angstig naar de leeuwenkuil. 20 En bij
de kuil gekomen, riep de koning tot Daniël met klagende
stem:Daniël, dienaar vanden levendenGod; heeft uwGod,
dien gij zo trouw hebt gediend, u van de leeuwen kunnen
redden? 21 En Daniël riep den koning terug: De koning
leve voor eeuwig! 22Mijn God heeft zijn engel gezonden,
om de muil der leeuwen te stoppen; ze hebben mij geen
leed gedaan, omdat ik niet enkel voor Hem onschuldig
werd bevonden, maar ook tegen u, o koning, geen kwaad
heb gedaan. 23 Uitermate verheugd gaf de koning bevel,
Daniël uit de kuil te trekken. En toen men Daniël uit
de kuil had getrokken, kon men aan hem geen letsel
bespeuren; want hij had vertrouwd op zijn God. 24Maar
nu gaf de koning bevel, de mannen te halen, die Daniël
hadden belasterd, om ze met hun kinderen en vrouwen
in de leeuwenkuil te werpen. Nog hadden ze de grond
van de kuil niet bereikt, of de leeuwen grepen ze aan, en
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kraakten al hun beenderen stuk. 25Daarop richtte koning
Darius een schrijven aan alle volken, naties en tongen,
die over de hele aarde wonen: “Heil! 26 Ik heb een bevel
uitgevaardigd, dat men in mijn hele rijksgebied den God
van Daniël moet vrezen en duchten. Want Hij is een
levende God, die in eeuwigheid blijft; zijn koningschap is
onverwoestbaar, en zijn heerschappij zonder eind. 27Hij
redt en verlost, doet tekenen en wonderen in hemel en
aarde: Want Hij heeft Daniël uit de klauwen der leeuwen
gered!” 28 En Daniël bleef in hoog aanzien onder het
bestuur van Darius en onder de regering van Cyrus, den
Pers.

7
1 In het eerste jaar van Belsjassar, koning van Babel,

had Daniël op zijn legerstede een droom met visioenen.
Hij schreef de droom in hoofdzaken op. 2Daniël nam het
woord en sprak: Ik zag in mijn nachtelijk visioen: Zie,
de vier winden van de hemel brachten de grote zee in
beroering; 3en vier geweldige beesten, allen verschillend,
stegen op uit de zee. 4 Het eerste was als een leeuw,
maar met adelaarsvleugels. Maar terwijl ik er naar keek,
werden zijn vleugels uitgetrokken; het werd opgeraapt
van de grond, op zijn poten gezet als een mens, en van
een mensenhart voorzien. 5 Een tweede beest kwam te
voorschijn: het leek op een beer, stond half overeind, en
hield in zijn muil drie ribben tussen de tanden. Men riep
het toe: Op, verslind veel vlees. 6 Nog bleef ik toezien.
Een ander beest kwam te voorschijn: het beest was als
een panter; maar het had vier vogelvleugels op zijn rug,
en het had vier koppen bovendien. Het kreeg macht.
7 Nog bleef ik staren op mijn nachtelijk visioen. Een
vierde beest kwam te voorschijn. Het was ontstellend en
vreselijk, en ongehoord sterk. Het had geweldige ijzeren
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tanden, en klauwen van koper; het vrat en verscheurde,
en wat het overliet, vertrapte het nogmet zijn poten. Het
verschilde veel van al de voorafgaande beesten: want het
had tien horens. 8 Terwijl ik naar die horens keek, zie:
daar schoot nog een andere horen tussen hen op; hij was
klein, maar verdrong toch drie van de vorige horens. Zie,
die horen had ogen als die van een mens. maar ook een
mond vol onbeschaamdheid. 9 Ik zag toe: Toen werden
er tronen geplaatst, en een Hoogbejaarde zette zich neer;
zijn kleed was wit als sneeuw, zijn hoofdhaar blank als
wol. Zijn troon gloeide als vlammen, de raderen ervan als
laaiend vuur. 10 Een stroom van vuur rolde aan, en golfde
voor Hem uit. Duizendmaal duizenden dienden Hem, en
tienduizendmaal tienduizenden waren Hem dienstbaar.
Het gerechtshof zette zich neer, en de boeken werden
geopend. 11En terwijl ik bleef letten op de onbeschaamde
taal, die door de horen werd uitgeslagen, zag ik, dat het
beest werd gedood, en zijn lijk werd weggesmeten en in
de vlammengegooid. 12Enookde overige beestenwerden
beroofd van hun macht, ofschoon hun een levensduur
voor tijd en wijle was geschonken. 13 Ik bleef staren op
het nachtelijk visioen: En zie, met de wolken des hemels
kwam iemand als een mensenzoon. Hij trad tot voor den
Hoogbejaarde, en werd vóór Hem geleid. 14Hem werd de
heerschappij gegeven, met heerlijkheid en koningschap;
alle volken, naties en tongen moesten Hem dienen. Zijn
macht is een eeuwigemacht, die nooit zal vergaan; en zijn
koninkrijk is een rijk, dat nooit wordt verwoest. 15 Toen
werd ik, Daniël, hierdoor in mijn geest verontrust, en de
visioenen joegen mij angst aan. 16 Ik trad op een van de
aanwezigen toe, en vroeg hem, wat dit alles beduidde.
Hij sprak mij toe, en gaf mij deze uitleg: 17 Deze vier
geweldige beesten zijn vier koningen, die zullen opstaan
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uit de aarde. 18Maar dàn zullen de heiligen van den Aller-
hoogste het koningschap ontvangen, en dit koningschap
voor eeuwig behouden, voor altijd en immer! 19Maar ik
wilde vooral zekerheid hebben over het vierde beest, dat
van alle andere verschilde: dat zo ontstellend en vreselijk
was, dat ijzeren tanden had en klauwen van koper, dat
vrat en verscheurde, en wat het overliet nog met zijn
poten vertrapte. 20 Ook over de tien horens op zijn kop.
En over die andere horen, die opschoot, en waarvoor
er drie moesten wijken; over die horen, die ogen had
en een mond vol onbeschaamdheid; die geweldiger was
dan de andere. 21 Want ik had gezien, dat die horen
strijd voerde met de heiligen en de overhand op hen
had, 22 totdat de Hoogbejaarde kwam en aan de heiligen
van den Allerhoogste recht verschafte, en totdat de tijd
was aangebroken, waarop de heiligen het koningschap
blijvend behielden. 23 Zo sprak hij: Het vierde beest is
een vierde rijk, dat op aarde zal zijn, en verschillen zal
van alle andere rijken. Het zal de hele aarde verslinden,
haar vertrappen, verscheuren. 24De tien horens zijn tien
koningen, die uit dat rijk zullen opstaan. Maar na hen zal
er een andere opstaan, die van de vorige zal verschillen.
Drie koningen zal hij doen vallen, 25 en een hoge toon
tegen den Allerhoogste aanslaan. Hij zal de heiligen
van den Allerhoogste mishandelen, en zich vermeten,
feesttijden en wet te veranderen. Zij zullen aan zijn
greep worden overgeleverd: één tijd en tijden en een
halve tijd. 26Maar als het gerechtshof zich nederzet, zal
men hem zijn macht ontnemen, die verwoesten en voor
altijd vernielen. 27 Maar de heerschappij, het gezag en
de macht over de koninkrijken onder de ganse hemel zal
gegeven worden aan het volk, aan de heiligen van den
Allerhoogste. Hun rijk zal een rijk zijn voor eeuwig, en
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allemachten zullen hen in gehoorzaamheid dienen. 28Dit
was het einde van het gezicht. Ik, Daniël, werd er in mijn
geest zozeer vanontsteld, datmijn kleur er van verschoot.
Toch bewaarde ik het in mijn hart.

8
1 In het derde jaar der regering van koning Belsjassar

had ik, Daniël, een visioen na het andere, dat ik vroeger
aanschouwd had. 2 Ik zag in dit visioen, dat ik mij tijdens
het gezicht in de vesting Sjoesjan bevond in de provincie
van Elam, en dat ik aan de rivier de Oelai stond, toen ik
het visioen aanschouwde. 3 Ik sloeg mijn ogen op en zag
toe: Zie, voor de rivier stond een rammet twee horens; de
horens waren beiden groot, maar de een was hoger dan
de andere, en de grootste schoot het laatst omhoog. 4 Ik
zag den ram naar het westen stoten, en naar het noorden
en zuiden; geen enkel beest hield het tegen hem vol, of
kon zich aan zijn greep ontworstelen. Hij deed wat hij
wilde, en groeide in macht. 5 Ik bleef toezien: Zie, uit het
westen kwam een geitebok over de hele oppervlakte der
aarde gelopen, zonder de grond aan te raken. De bok had
een heel bijzondere horen tussen zijn ogen. 6Hij ging op
den rammet de twee horens af, dien ik voor de rivier had
zien staan, en stormde op hem losmet onstuimige kracht.
7 Ik zag, hoe hij den ram bereikte, woedend hem aanviel,
den rammaar bleef stoten en hem zijn beide horens brak,
zodat de ram geen kracht meer bezat, om hemweerstand
te bieden. Toen smeet hij hem tegen de grond en trapte
er op; en er was niemand, die den ram uit zijn greep
kon verlossen. 8 Nu werd die geitebok hoe langer hoe
sterker; maar op het toppunt van zijnmacht brak de grote
horen af. Vier andere kwamen in zijn plaats, naar de vier
hemelwinden gericht. 9 En uit een van die vier kwam
een hoorn te voorschijn, die klein begon, maar geweldig
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groeide naar het zuiden en oosten en het Heerlijke Land.
10 Hij verhief zich tegen het hemels heir, smeet een deel
van het heir met een deel van de sterren tegen de grond,
en trapte er op. 11 Hij verhief zich zelfs tegen den Vorst
van het heir, beroofde Hem van zijn dagelijks offer, en
vernederde zijn heilige woning. 12 En het heir werd aan
de goddeloosheid prijsgegeven, tegelijk met het offer, en
de waarheid tegen de grond geworpen; hij deed wat hij
wilde. 13Toenhoorde ik eenheilige spreken, endie heilige
vroeg aan een andere: Hoelang blijft dit visioen nog
van kracht? Hoelang wordt het dagelijks offer gestaakt,
blijft de gruwel der verwoesting duren, wordt heiligdom
en heir vertreden? 14 En hij gaf hem ten antwoord:
Tweeduizend driehonderd avonden en morgens; dan zal
het heiligdom worden gereinigd. 15 Toen ik, Daniël, het
visioen had aanschouwd, en het zocht te begrijpen, zie:
daar stond iemand in mijn nabijheid, die de gedaante
had van een man. 16 En ik hoorde een mensenstem uit
de Oelai roepen: Gabriël, geef hem verklaring van het
visioen. 17 Hij kwam naar de plaats waar ik stond; maar
toen hij naderde, werd ik bang, en viel opmijn aangezicht
neer. Hij zeide tot mij: Let goed op, mensenkind; want
het visioen doelt op de tijd van het einde. 18 Maar toen
hij mij aansprak, viel ik in zwijm met het gezicht op
de grond. Doch hij raakte mij aan, en richtte mij weer
overeind. 19 En hij sprak: Zie, ik maak u bekend, wat zal
gebeuren in de eindtijd van gramschap; want het visioen
doelt op de tijd van het einde. 20 De ram met de twee
horens, dien gij gezien hebt, doelt op de koningen der
Meden en Perzen. 21De geitebok beduidt de koningen der
Grieken; en de grote horen tussen zijn ogen is de eerste
koning. 22 En dat hij afbrak, en vier anderen in zijn plaats
verschenen, betekent: vier koninkrijken zullen uit zijn
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volk verrijzen, maar zonder zijn kracht. 23 Maar als hun
heerschappij ten einde zal zijn, en de maat der misdaden
vol: zal een koning opstaan met onbeschaamdheid op
zijn gelaat, bedreven in listen, 24 en geweldig in kracht.
Ongelooflijk kwaad zal hij stichten, en doen wat hij wil.
Machtigen zal hij te gronde richten, het volk der heiligen
eveneens. 25 Zijn sluwheid zal hem doen slagen, met
het bedrog dat hij pleegt; dan wordt hij trots in zijn
hart, en stort hij velen onverhoeds in het verderf. Zelfs
tegen den Vorst der vorsten zal hij opstaan; maar hij zal
worden gebroken, zonder dat men een hand naar hem
uitsteekt. 26 En het visioen van de avonden en morgens is
waarachtig, zoals het gezegd is. Maar gij moet het visioen
verzegelen; want het wordt eerst na vele dagen vervuld.
27 Ik Daniël was aan het eind van mijn krachten, en dagen
lang ziek. Toen eerst kon ik opstaan, en weer dienst bij
den koning verrichten. Maar ik bleef onthutst over het
visioen, ofschoon niemand het merkte.

9
1 In het eerste jaar van Darius, den zoon van

Achasjwerosj, die van afkomst een Mediër was, maar
koning was geworden over het rijk der Chaldeën: 2 in
het eerste jaar zijner regering trachtte ik, Daniël, uit de
boeken inzicht te krijgen in het getal van de zeventig
jaren, die over de puinen van Jerusalem moesten voorbi-
jgaan, zoals Jahweh tot den profeet Jeremias gezegd had.
3 En ik wendde mij tot God den Heer, om door bidden en
smeken, in vasten, en in zak en as, het te kunnen verstaan.
4 Ik bad tot Jahweh, mijn God, en legde deze schuldbeken-
tenis af: Ach mijn Heer: Gij zijt de grote en ontzaglijke
God, die het verbond en de genade gestand doet aan hen,
die Hem liefhebben en zijn geboden volbrengen. 5 Maar
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wij hebben gezondigd en kwaad gedaan; wij hebben
misdreven en ons verzet, zijn afgeweken van uw geboden
en wetten. 6 Wij hebben niet naar de profeten, uw
dienaars, geluisterd, die in uw naam tot onze koningen
hebben gesproken, en tot onze vorsten en vaderen, tot
het hele volk van het land. 7 Gij zijt rechtvaardig, o Heer.
Daarom ligt thans het schaamrood op ons gelaat: op de
mannen van Juda en de inwoners van Jerusalem; op heel
Israël in alle landen, dichtbij of veraf, waarheen Gij ze
verstrooid hebt om de ontrouw, die ze tegen U hebben
gepleegd. 8 Ja Heer, de schaamte bedekt ons gelaat, ons
met onze koningen, vorsten en vaderen; want we hebben
gezondigd tegen U. 9 Zeker, bij den Heer onzen God is
erbarming en vergeving; maar wij bleven tegen Hem in
verzet, 10 en luisterden niet naar de stem van Jahweh,
onzen God, om volgens de wetten te leven, die Hij ons
had gegeven door de profeten, zijn dienaars. 11Heel Israël
heeft uw wet overtreden, heeft U verlaten, en niet naar
uw stem willen horen. Zo werden over ons de vloek en
de eed uitgestort, die in de wet van Moses, den dienaar
van God, staan geschreven; want wij hebben gezondigd
tegen Hem. 12 Daarom ook deed Hij zijn woord gestand,
dat Hij gesproken had tegen ons en onze leiders, die ons
bestuurden: dat Hij een rampspoed over ons zou brengen
zó groot, als er nog nooit onder heel de hemel, als er in
Jerusalem nog nooit was geweest. 13 Al die rampspoed
moest ons treffen, zoals in Moses’ wet staat geschreven,
omdatwe JahwehonzenGodniet haddenvermurwd, door
ons te bekeren van onze zonden en te denken aan uw
getrouwheid. 14 Zo bleef Jahweh bedacht, het onheil over
ons uit te storten: want Jahweh onze God is rechtvaardig
in al wat Hij doet, en wij luisterden niet naar zijn stem.
15 Nu dan, mijn Heer onze God, die met krachtige hand
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uw volk hebt geleid uit het land van Egypte, en zó U
een naam hebt verworven tot op de huidige dag: ach,
we hebben gezondigd, we hebben misdreven! 16 Heer,
laat toch naar de volheid van uw ontferming uw ziedende
toorn van Jerusalem wijken, van uw stad en uw heilige
berg; want om de zonde van ons en de ongerechtigheid
van onze vaderen zijn Jerusalem en uw volk een hoon
geworden voor onze hele omgeving. 17Verhoor dan, onze
God, het bidden en smeken van uw dienaar. Laat, om
uwentwil zelf, uw aanschijn stralen over uw heiligdom,
dat in puin ligt, o Heer. 18 Mijn God, neig uw oor en wil
horen; open uw ogen en aanschouw onze puinen, en de
stad, die naar U is genoemd. Neen, niet op grond onzer
werken,maar omuwgrote barmhartigheid leggenwij ons
gebed voor U neer. 19Heer, geef verhoring; Heer, schenk
vergiffenis; Heer, zie toe en grijp in! Toef niet langer, mijn
God, om uwentwil zelf; want uw stad en uw volk dragen
úw Naam. 20 Zo bleef ik spreken en bidden, mijn eigen
zonde belijden en die van Israël mijn volk, en legde ik
voor Jahweh, mijn God, mijn smeekgebed neer voor de
heilige berg van mijn God. 21Nog was ik aan het bidden,
toen Gabriël, de man dien ik vroeger in een visioen had
aanschouwd, in snelle vlucht kwam aangevlogen, en mij
tegen de tijd van het avondoffer bereikte. 22Hij kwam, om
mij te onderrichten, en sprak mij toe: Daniël, thans ben
ik gekomen, om u volledig inzicht te geven. 23 Reeds bij
de aanvang van uw gebed is er een woord gesproken, en
nu ben ik gekomen, om het u bekend te maken; want gij
zijt zeer geliefd. Overweeg dus aandachtig wat er gezegd
werd, en tracht het visioen te verstaan. 24Zeventig weken
zijn vastgesteld voor uw volk en voor uw heilige stad:
om de boosheid te doen ophouden, en aan de zonde een
einde te maken; om de schuld te verzoenen, en eeuwige
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gerechtigheid te brengen; om het zegel te drukken op
visioen en voorspelling, en den Heilige der heiligen te
zalven. 25 Weet het dan wel, en versta het goed: Van
het ogenblik af, waarop het woord werd gesproken, om
Jerusalem weer op te bouwen, tot aan een gezalfde en
vorst: zijn zeven weken. En twee en zestig weken lang
zal het hersteld en herbouwd zijn: met pleinen en wallen,
maar in troebele tijden. 26 En na die twee en zestig weken
zal een gezalfde worden gedood, en niemand komt voor
hem op. Dan zullen stad en heiligdom worden onteerd,
door een vorst, die komt met zijn volk. Van het begin
tot het eind zal hij woeden door oorlog, vonnis en puin,
27 maar met velen een innig verbond sluiten, een hele
week lang. En op de helft van die week zal hij slacht- en
spijsoffer doen ophouden; en in plaats daarvan komt een
ontzettende gruwel, totdat verdelging en wraakgericht
zich aan den vernieler voltrekt!

10
1 In het derde jaar van Cyrus, den koning der Perzen,

werd aan Daniël, ook Beltsjassar geheten, een openbaring
gegeven. Dit woord was waarachtig, al sprak het ook van
vreselijke nood. Daar hij die openbaring wilde verstaan,
werd hem in een visioen het inzicht verleend. 2 In
die tijd was ik, Daniël, drie weken lang in diepe rouw
gedompeld; 3 ik at geen lekkere spijzen, vlees noch wijn
kwam over mijn lippen, en ik zalfde mij geen enkele keer,
voordat er drie volle weken waren verlopen. 4 Maar op
de vier en twintigste dag der eerste maand bevond ik
mij aan de oever van de grote rivier, de Tigris. 5 Toen
ik mijn ogen opsloeg: zie, daar zag ik een man in een
linnen gewaad en met een gordel van het fijnste goud
om de lenden. 6 Zijn lichaam was als smaragd, zijn gelaat
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was als een bliksemflits; zijn ogen waren als laaiende
vlammen, zijn armen en voeten als glimmend koper; en
de stem waarmee hij sprak, was als het rumoer van een
volksoploop. 7 Ik alleen, Daniël, zag die verschijning.
De mannen, die bij me waren, zagen ze niet; maar een
ontzettende angst greep hen aan, zodat ze wegvluchtten,
om zich te verbergen, 8en ik heel alleen achterbleef. Toen
ik die vreselijke verschijning aanschouwde, ontzonk mij
de kracht, mijn gelaatskleur verbleekte, en ik had geen
macht meer over mezelf; 9 en toen ik de stem hoorde,
waarmee hij sprak, viel ik in zwijm, met mijn gezicht op
de grond. 10 En zie, een hand raakte mij aan, en hief mij
omhoog op mijn knieën en handen. 11 Hij sprak mij toe:
Daniël, geliefde man, richt u geheel overeind, en let goed
op de woorden, die ik tot u ga spreken; want daarvoor
ben ik tot u gezonden. Op dit woord stond ik sidderend
op. 12Hij zeide tot mij: Daniël, wees niet bang; want van
de eerste dag af, dat gij er uw hart op gezet hadt, om
inzicht te krijgen, en gij u verootmoedigd hebt voor uw
God, is uw smeken verhoord, en wilde ik ingaan op uw
verzoek. 13Maar de engel van het perzische rijk stondmij
een en twintig dagen lang in de weg. Doch zie, Mikaël,
een van de aartsengelen, kwam mij te hulp. Ik liet hem
ginds achter bij den engel van het perzische rijk, 14 en
ik ben nu gekomen, om u te doen zien, wat er met uw
volk zal geschieden op het einde der tijden; want ook dit
visioen heeft op de verre toekomst betrekking. 15 Terwijl
hij zó tot mij sprak, sloeg ik mijn blik naar de grond, en
stond sprakeloos. 16Maar zie, hij die op een mensenkind
leek, raakte mijn lippen aan. Ik opende mijn mond, en
sprak tot hem, die voor mij stond: Mijn Heer, door deze
verschijning heeft de smart mij overmeesterd, en is de
kracht mij ontzonken. 17 Hoe zou ik hier, de knecht van
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mijn Heer, tot zulk een Heer durven spreken; ik heb er
de kracht niet meer toe, en de adem is mij benomen.
18 Toen raakte hij, die op een mens geleek, mij wederom
aan, om mij de kracht te hergeven. 19 En hij sprak tot
mij: Wees niet bang, geliefde man; vrede zij u; wees
krachtig en sterk! En terwijl hij nog tot mij sprak, voelde
ik mijn krachten herleven, en ik zei: Mijn Heer moge nu
spreken, want gij hebt mij gesterkt. 20Hij sprak: Begrijpt
ge nu, waarom ik tot u ben gekomen? Maar nu moet ik
terug, om tegen den engel der Perzen te strijden; en als
ik daarmee klaar ben, dan komt de engel van Griekenland
nog. 21 En niemand helpt mij tegen hem, dan Mikaël, uw
schutsengel;

11
1 ik zelf heb hem geholpen in het eerste jaar van Darius

den Mediër, en hem gesterkt en gesteund. Maar ik wil u
toch eerst openbaren wat opgetekend staat in het boek
van de waarheid. 2 Ik ga u dus de waarheid verkondigen:
Zie, er zullen nog drie koningen van Perzië opstaan. En
de vierde zal alle andere in rijkdom overtreffen; en als
hij zich sterk voelt door zijn rijkdom, zal hij alles in
beweging brengen tegen het rijk van de Grieken. 3Maar
er zal een heldenkoning opstaan, die over een ontzaglijk
rijk zal heersen, en die zal doen wat hij wil. 4 Doch
nauwelijks is hij opgestaan, of zijn rijk wordt in stukken
gebroken en naar de vier hemelwinden verdeeld. Het zal
niet aan zijn nazaat behoren, noch de macht bezitten,
waarmee hij heeft geheerst; want zijn rijk wordt aan
flarden gescheurd, en valt aan heel anderen ten deel.
5Dan zal de koning van het zuidenmachtig worden. Maar
een van zijn veldheren zal nog sterker worden dan hij; hij
zal heersen, en zijn macht zal geweldig zijn. 6Na verloop
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van vele jaren zullen zij een verbondmet elkander sluiten,
en de dochter van den koning van het zuiden zal naar den
koning van het noorden gaan, om de vrede te verzekeren.
Doch die hulp zal niet baten en standhouden; want zij zal
worden prijsgegeven met hen die haar brachten, en met
haar zoon engemaal. 7Maarna enige tijd zal een spruit uit
haar wortels zijn plaats innemen. Hij zal oprukken tegen
het leger van den koning van het noorden, zijn vesting
binnentrekken, verwarring onder hen stichten, en hun
zijn macht doen voelen. 8 Zelfs hun goden en beelden,
met hun kostbare vaten van zilver en goud zal hij als buit
naar Egypte voeren, en jarenlang zal hij den koning van
het noorden de baas zijn. 9 Dan zal deze wel het rijk
van den koning van het zuiden binnenvallen, maar naar
zijn land moeten terugkeren. 10 Maar zijn zoon zal zich
ten strijde rusten, en geweldige legers bijeenbrengen,
tegen hem oprukken, hem overstromen en overstelpen,
en bij een tweede gelegenheid doordringen zelfs tot zijn
vesting. 11 Hierover verbitterd zal de koning van het
zuiden uitrukken, en slag leverenmet den koning van het
noorden. Deze zal een talrijk leger op de been brengen,
maar dat leger zal aan den ander worden overgeleverd.
12Maar als dan die andere dat leger heeft verslagen, zal hij
overmoedig worden; en al zal hij tienduizenden hebben
geveld, sterk blijft hij niet. 13 Dan zal de koning van het
noorden opnieuw een leger uitrusten, nog ontzaglijker
dan het eerste, en na verloop van enige jaren tegen den
ander optrekkenmet grote macht en geweldige tros. 14 In
die tijd zullen velen in opstand komen tegen den koning
van het zuiden, en onder uw eigen volk zullen verraders
het hoofd opsteken, om een visioen te vervullen; maar
ze komen ten val. 15 En als de koning van het noorden
is uitgerukt, zal hij een wal opwerpen en een vesting
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bemachtigen; de strijdmachten van het zuiden zullen
geen stand kunnen houden, en zelfs zijn keurtroepen
zullen geen weerstand bieden. 16 Dan zal de aanvaller
doen wat hij wil, en niemand zal hem weerstaan. Zo zal
hij vaste voet krijgen in het Heerlijke Land, en het geheel
in zijn macht hebben. 17 Daarna zal hij beproeven, het
hele rijk van den ander onder zijn heerschappij te krijgen;
hij zal een vergelijk met hem treffen, en hem een meisje
tot vrouw geven, om hem in het verderf te storten. En
wanneer dit geen stand houdt, en het hem niet gelukt,
18 zal hij zich tegen de kustlanden keren, en er velen
veroveren. Maar een veldheer zal aan een geleden smaad
een einde maken, en hem zijn belediging betaald zetten.
19 Dan zal hij zich tegen de vestingen van zijn eigen land
moeten wenden, maar struikelen, vallen en spoorloos
verdwijnen. 20 In zijn plaats zal er een opstaan, die door
het Heerlijke Land een afperser zal laten rondgaan; maar
na enkele dagen zal hij worden gebroken, en nog niet eens
door gramschap of strijd. 21 Maar in zijn plaats treedt
een uitvaagsel op, voor wien de koninklijke waardigheid
niet was bestemd, maar die onverhoeds komt, en door
huichelarij zich van het koningschap meester zal maken.
22 Hele legers zullen voor hem worden weggespoeld en
vernield. Zelfs een vorst, waarmee hij een verbond heeft
gesloten, 23 zal hij bedriegen, zo gauw hij zich met hem
heeft verbonden; zo klimt hij omhoog, en wordt machtig,
met een klein beetje volk. 24 Verraderlijk valt hij de
vruchtbaarste landstrekenbinnen, en zal ermeedoenwat
zijn vaderen en voorvaderen niet hebben gedaan, en roof,
buit en hun rijkdom verkwisten; zelfs tegen vestingen zal
hij aanslagen smeden, maar slechts voor een tijd. 25 Dan
zal hij met een machtig leger tegen den koning van het
zuiden al zijn kracht en moed verzamelen. Maar ook
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de koning van het zuiden zal zich ten strijde rusten met
een grote en geweldige krijgsmacht; doch hij zal geen
stand kunnen houden. Want men zal hem verraden,
26 en zijn eigen disgenoten zullen hem breken; zijn leger
zal worden weggespoeld, en veel doden zullen er vallen.
27 Dan zullen die koningen kwaad in hun schild voeren,
en leugens verzinnen, aan één tafel gezeten. Maar het
zal niet gelukken; want het einde blijft nog een tijdlang
uit. 28 Daarna zal hij, vergezeld van een geweldige tros,
naar zijn land terugkeren, met boze plannen tegen het
heilig Verbond; hij zal ze eerst ten uitvoer brengen, dan
gaat hij terug naar zijn land. 29 Te bestemder tijd valt
hij opnieuw in het zuiden; maar het zal de tweede keer
niet gaan, als de eerste. 30 Want schepen van Cyprus
zullen tegen hem uitvaren, zodat hij vernederd terugk-
eren moet. Daarom zal hij in zijn woede zich vergrijpen
aan het heilig Verbond; en na zijn terugkeer omzien naar
verraders van het heilig Verbond. 31En hij zal bezettingen
leggen, die het heiligdom en de burcht zullen ontwijden;
hij zal het dagelijks offer doen staken en de ontzettende
gruwel oprichten. 32 Die het Verbond al overtraden, zal
hij door vleierij tot afval verleiden; maar het volk, dat
zijn God blijft erkennen, zal zich moedig verzetten. 33 En
de vromen onder het volk zullen velen tot bezinning
brengen, maar vallen door zwaard en vuur, door kerker
en roof, een hele tijd lang. 34 Maar door hun val zullen
ze een kleine hulp doen ontstaan, doch daarbij sluiten
zich ook veel huichelaars aan. 35 En van de vromen zullen
er nog velen vallen, om ze te louteren, te reinigen, te
zuiveren, totdat de tijd van het einde zal komen; want
dit blijft nog een tijdlang uit. 36Maar de koning zal doen
wat hij wil. Hij zal zich opblazen van trots, en zich boven
al wat god is verheffen; zelfs tegen den God der goden
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zal hij ongelooflijke dingen durven zeggen. Toch zal
hij voorspoed genieten, totdat de gramschap haar einde
bereikt; want wat besloten is, moet geschieden. 37 Noch
de goden zijner vaderen, noch den lievelingsgod van de
vrouwen zal hij ontzien; neen, niemand der goden zal
hij achten, maar zich boven allen verheffen. 38 Maar in
hun plaats zal hij den burchtgod vereren; den god, dien
zijn vaders niet hebben gekend, zal hij eren met goud en
zilver, met diamanten en juwelen. 39 De burchten zal hij
bezetten met het volk van den vreemden god; wie dezen
erkennen, zal hij met eer overladen, over velen doen
heersen, en hun tot beloning land toewijzen. 40 Maar in
de tijd van het einde zal de koning van het zuiden de
strijd tegen hem ontketenen. De koning van het noorden
zal op hem aanstormen met wagens en ruiters en talloze
schepen. Dan zal hij landen binnenvallen, overstromen
en overstelpen. 41 Dan dringt hij binnen in het Heerlijke
Land, en tienduizenden zullen er vallen; Edom alleen,
met Moab en de rest van de zonen van Ammon zullen
aan zijn greep ontkomen. 42 Dan zal hij naar de landen
zijn hand blijven uitstrekken, en ook het land van Egypte
zal niet veilig meer zijn. 43 Dan maakt hij zich meester
van de gouden en zilveren schatten en alle kostbaarheden
van Egypte, en trekken Lybiërs en Koesjieten mee in zijn
stoet. 44Maar dan zullen geruchten uit oosten ennoorden
hem verontrusten. Dan trekt hij in grimmige woede er
nogmaals opuit, om velen te verdelgen en te vernielen;
45 en zijn vorstelijke tent zal hij spannen tussen de zee en
de heilige Heerlijke Berg. Maar dan komt zijn einde, en er
is niemand, die hem kan helpen.

12
1 In die tijd zal Mikaël, de aartsengel, opstaan, die
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de kinderen van uw volk beschut. Het zal een tijd van
benauwdheid zijn, zoals er nog nooit is geweest tot die
dag, sinds er volken bestaan. Maar uw volk zal in die tijd
worden gered: allen, die staan opgetekend in het boek.
2 Dan zullen de velen, die in het stof der aarde slapen,
ontwaken: dezen ten eeuwigen leven, anderen tot smaad
en eeuwige schande. 3 De vromen zullen schitteren als
het licht aan de hemel; en die velen tot gerechtigheid
hebben gebracht, als de sterren, voor eeuwig en immer!
4 Daniël, gij moet wat gezegd is, geheim houden, en het
boek verzegelen tot de tijd van het einde; dan zullen
velen er naar blijven zoeken, en zal de kennis worden
vermeerderd. 5 Toen zag ik, Daniël, op; en zie: daar
stonden twee anderen; één aan deze kant van de rivier,
de ander aan de overkant. 6 En men riep tot de man
in het linnen gewaad, die zich boven het water van de
rivier bevond: Hoe lang zal het duren, eer het einde dezer
wonderlijke dingen zal komen? 7 Nu hief de man in het
linnen gewaad, die zich boven het water van de rivier
bevond, zijn rechter- en linkerhand naar de hemel, en
ik hoorde hem zweren bij Hem, die in eeuwigheid leeft:
Een tijd, tijden en een halve tijd; wanneer de macht van
den vernieler van het heilig volk gebroken zal zijn, zal
dit alles een einde nemen! 8 Ik hoorde het wel, maar
begreep het niet. Daarom zei ik: Mijn Heer, hoe zal het
einde zijn dezer dingen? 9 Maar toen sprak hij: Daniël,
ga nu maar heen; want wat gezegd is, blijft geheim en
verzegeld tot aan de tijd van het einde. 10 Velen zullen
zich laten reinigen, zuiveren, louteren, maar de godde-
lozen zullen kwaad blijven doen; geen der goddelozen
zal het begrijpen, maar de vromen zullen het verstaan.
11Van de tijd, dat het dagelijks offer zal worden gestaakt,
en de ontzettende gruwel wordt opgericht, zullen er
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twaalfhonderd negentig dagen verlopen. 12Heil hem, die
ook dan nog volhardt, en dertienhonderd vijf en dertig
dagen bereikt! 13 En gij, ga rustig het einde tegemoet. Gij
zult opstaan tot uw bestemming aan het einde der dagen!

13
1 Supplement. Verdere gebeurtenissen uit het leven

van Daniël. Daniël en Susanna 1. Susanna en haar
belagers. Er woonde toen in Babel een man, die Joakim
heette. 2 Hij had zich een vrouw genomen, Susanna
genaamd, de dochter van Helkias. Ze was buitengewoon
schoon en godvrezend; 3 want daar ook haar ouders
godvruchtigemensenwaren, hadden ze hun dochter naar
de wet van Moses opgevoed. 4 Joakim was zeer rijk. Zo
bezat hij ook een tuin, die aan zijn huis grensde; en
omdat hij de aanzienlijkste van allen was, kwamen de
Joden bij hem samen. 5Nu waren er dat jaar uit het volk
twee ouderlingen tot rechters aangesteld; maar van het
soort, waarvan de Heer had gezegd: “de ongerechtigheid
is van Babel uitgegaan door de oudsten, door rechters,
die het volk slechts besturen in schijn”. 6 Ze vertoefden
regelmatig in het huis van Joakim, waar iedereen naar
hen toe kwam, die rechtzaken had. 7 Wanneer dan
het volk tegen de middag vertrokken was, ging Susanna
wandelen in de tuin van haarman. 8De beide ouderlingen
zagen haar dus dagelijks daarwandelen, en kregen hevige
hartstocht voor haar. 9 Ze verstompten hun geweten, en
wendden hun ogen af, om niet naar de hemel te kijken, en
niet te denken aan de rechtvaardige straffen. 10 Beiden
waren door liefde gewond, maar ze vertelden elkander
niets van hun pijn. 11 Ze schaamden zich, met elkaar
over hun hartstocht te spreken, en hoe ze verlangden,
haar te bezitten. 12 Maar iedere dag opnieuw bleven ze
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hartstochtelijker naar een gelegenheid zoeken, om haar
te begluren. 13 Eens zei de een tot den ander: Kom,
laat ons naar huis gaan, want het is tijd voor het eten.
Ze scheidden dus, en gingen heen; 14 maar langs een
omweg keerden ze beiden naar dezelfde plaats terug. En
toen ze elkaar naar de reden vroegen, maakten ze hun
hartstocht bekend, en bespraken met elkander de tijd,
waarop ze haar alleen konden treffen. 15 Terwijl beiden
dan op een geschikte dag wachtten, ging zij weer eens
naar de tuin, zoals ze dat al lang gewoon was, enkel van
twee dienstmeisjes vergezeld; en omdat het warm was,
wilde ze baden in de tuin. 16 Er was dan ook niemand
daar aanwezig, behalve de beide ouderlingen, die zich
hadden verscholen, en haar begluurden. 17 Ze zei dus
tot haar meisjes: Haalt mij olie en zalven, en sluit de
poorten van de tuin, dan kan ik gaan baden. 18 Ze deden,
zoals ze bevolen had; ze sloten de poorten van de tuin,
en gingen door een achterdeur uit, om het gevraagde
te halen. Maar ze wisten niet, dat de ouderlingen zich
daar hadden verscholen. 19 Zodra de meisjes waren
vertrokken, stonden de ouderlingen allebei op, liepen op
haar af, 20 en zeiden: Kijk, de poorten van de tuin zijn
gesloten, en er is niemand, die ons ziet. We branden
van hartstocht voor u; geef dus maar toe, en wees ons
terwille. 21 Als ge weigert, zullen we tegen u getuigen,
dat er een jongeman bij u is geweest, en dat ge daarom de
meisjes hebt weggestuurd. 22 Susanna zuchtte en sprak:
Het is me van alle kanten benauwd; want doe ik het, dan
wacht me de dood; doe ik het niet, dan zal ik niet aan úw
handen ontsnappen. 23 Maar toch is het veel beter, het
niet te doen, en in úw handen te vallen, dan te zondigen
voor het aanschijn des Heren. 24 Nu begon Susanna heel
hard te roepen; maar de ouderlingen schreeuwden tegen
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haar in, 25 en één liep gauw naar de tuinpoorten toe, om
ze open te doen. 26 Zodra de huisbedienden in de tuin
hoorden schreeuwen, stormden ze door de achterdeur
er op af, om te zien, wat er gebeurde. 27 Nu legden de
ouderlingen hun verklaringen af. De bedienden waren
er zeer verlegen over; want nog nooit was zoiets van
Susanna verteld. 28 Toen nu de volgende dag het volk
weer bij haar man Joakim samenkwam, gingen ook de
twee ouderlingen er heen met het goddeloze plan, om
Susanna ter dood te doen brengen. Ze spraken voor
het verzamelde volk: 29 Laat Susanna halen, de dochter
van Helkias en de vrouw van Joakim. Terstond liet men
ze halen. 30 Vergezeld van haar ouders en kinderen en
van al haar verwanten, kwam ze voor. 31 Susanna was
buitengewoon bevallig en schoon van gelaat. 32 Daar ze
gesluierd was, gaven de booswichten bevel, haar de sluier
af te nemen, om zich ook nu nog aan haar schoonheid
te verlustigen. 33 Terwijl al haar verwanten en kennissen
huilden, 34 stonden de twee ouderlingen op in de kring
van het volk, en legden hun handen op haar hoofd. 35 Zij
zelf zag schreiend op naar de hemel; want haar hart bleef
op den Heer vertrouwen. 36 Toen zeiden de ouderlingen:
Terwijl we met ons beiden in de tuin aan 't wandelen
waren, kwam deze met twee dienstmeisjes daar binnen,
sloot de poorten van de tuin, en stuurde de meisjes heen.
37 Toen kwam er een jongeman naar haar toe, die zich
schuil had gehouden, en hij legde zich bij haar neer. 38Wij
zelf bevonden ons toen in een hoek van de tuin; maar
toen we het misdrijf bemerkten, liepen we op hen af,
39 en we zagen, dat ze elkaar terwille waren. Hemzelf
konden we echter niet grijpen, omdat hij sterker was
dan wij; hij opende de poorten, en wist te ontsnappen.
40 Maar deze hier grepen we vast; we vroegen haar, wie
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de jongeman was geweest, 41 maar ze wilde het ons niet
bekennen. Dit getuigen wij. De vergadering geloofde
hen, omdat ze ouderlingen waren en de rechters van het
volk; en men sprak het doodvonnis over haar uit. 42 Toen
brak Susanna in luide weeklachten uit, en sprak: Eeuwige
God, die het verborgene kent; die alles weet, zelfs eer
het geschiedt: 43 Gij weet, dat ze valse getuigenis tegen
mij hebben afgelegd; zie ik sterf, ofschoon ik onschuldig
ben aan alles, wat deze mannen met boos opzet tegen
mij hebben verzonnen. 44 En de Heer verhoorde haar
smeken. 45Want toen ze ter dood werd geleid, wekte de
Heer de heilige geest in een jongeman, Daniël genaamd.
46 En deze riep met luider stem: Ik ben onschuldig aan
haar bloed! 47 Al het volk keerde zich naar hem toe,
en zeide: Wat bedoelt ge met het woord, dat ge daar
spreekt? 48 Hij ging in hun kring staan, en sprak: Zijt ge
niet goed wijs, kinderen van Israël? Veroordeelt ge een
dochter van Israël zonder verder onderzoek, en zonder
de ware toedracht te kennen? 49 Keert terug naar de
rechtzaal; want dezen hier hebben een valse getuigenis
tegen haar afgelegd. 50 Heel de menige keerde dus
haastig terug. En de andere ouderlingen zeiden tot hem:
Kom, neem plaats in ons midden, en licht ons in; want
God heeft u de eerbiedwaardigheid van de hoge leeftijd
verleend. 51 En Daniël zeide tot hen: Zondert ze van
elkander af; dan zal ik ze aan een verhoor onderwerpen.
52 Toen ze dus van elkander waren gescheiden, riep hij
één van hen voor, en zeide tot hem: Gij daar, vergrijsd
in de boosheid; nu komt de straf voor uw zonden, die
ge vroeger bedreven hebt, 53 toen ge onrechtvaardige
vonnissen hebt geveld, onschuldigen hebt veroordeeld en
schuldigen hebt vrijgesproken, ofschoon de Heer heeft
gezegd: “Een onschuldige en rechtvaardige zult ge niet
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doden”. 54 Nu dan, wanneer ge haar inderdaad hebt
gezien, zeg dan eens: onder wat voor een boom hebt
gij ze bij elkander gezien? Hij antwoordde: Onder een
mastiekboom. 55Nu sprak Daniël: Prachtig hebt ge tegen
uw eigen hoofd gelogen; want Gods engel heeft al van
God bevel ontvangen, u doormidden te houwen. 56 En
toen hij hem had laten verdwijnen, liet hij den ander
komen, en sprak tot hem: Gij daar, ras van Kanaän, en
geen zaad van Juda; de schoonheid heeft u verleid, en
de wellust heeft uw hart bedorven! 57 Zó hebt ge met
de dochters van Israël gedaan, en uit vrees lieten ze zich
met u in; maar een dochter van Juda heeft uw boosheid
niet geduld. 58 Zeg op: Onder wat voor een boom hebt
ge ze met elkander betrapt? Hij antwoordde: Onder een
eik. 59 Daniël zei hem: Prachtig hebt ook gij tegen uw
eigen hoofd gelogen; want Gods engel wacht al met het
zwaard in de hand, om u doormidden te houwen, en alle
twee te doden. 60 Nu begon heel de vergadering luid te
juichen, en God te loven, die redt wie opHemvertrouwen.
61 Maar toen trad men ook tegen de beide ouderlingen
op; want Daniël had ze met eigen mond doen bekennen,
dat ze valse getuigenis hadden afgelegd. Men vergold
hun het kwaad, dat ze tegen hun naaste hadden beraamd,
62 en overeenkomstig de wet van Moses werden ze ter
dood gebracht. Zo werd die dag onschuldig bloed van
de ondergang gered. 63 Helkias en zijn vrouw loofden
God om hun dochter Susanna; en Joakim, haar man, en al
haar verwanten, sloten zich bij hen aan, omdat ze vrij was
bevonden van schande. 64En van die dag af bleef Daniël in
hoog aanzien bij het volk. 65Toen koning Astyages tot zijn
vaderen was verzameld, en Cyrus, de Pers, zijn koninkrijk
had overgenomen,
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1werd Daniël tafelvriend van den koning, enwas boven
al zijn gezellen geëerd. 2 Nu bezaten de Babyloniers een
afgodsbeeld, dat Bel werd genoemd. Iedere nacht bracht
men het twaalf maten tarwemeel, veertig schapen en zes
kruiken wijn. 3 Ook de koning vereerde het, en ging
het iedere dag aanbidden; maar Daniël bleef zijn God
aanbidden. Daarom zei de koning hem eens: Waarom
aanbidt ge Bel toch niet? 4 Hij antwoordde: Ik aanbid
geen beeld, dat met handen gemaakt is, maar alleen den
levenden God, die hemel en aarde gemaakt heeft, en
macht heeft over al wat bestaat. 5 De koning zei hem:
Houdt gij dan ook Bel niet voor een levenden God; ziet
ge dan niet, hoeveel hij dagelijks eet en drinkt? 6 Daniël
sprak lachend: Laat u toch niet bedriegen, o koning: dat
ding is van binnen van leem, van buiten van koper, en
het heeft nog nooit iets gegeten. 7 Nu werd de koning
vreselijk kwaad; hij riep zijn priesters bijeen. en sprak
tot hen: Zo ge mij niet zegt, wie deze offergaven opeet,
zult ge sterven; 8 zo ge mij echter bewijst, dat Bel ze
gebruikt, zal Daniël sterven, omdat hij dan tegen Bel heeft
gelasterd. Daniël zei tot den koning: Goed, het geschiede,
zoals gij gezegd hebt. 9 Nu waren er zeventig priesters
van Bel, behalve nog hun vrouwen en kinderen. Toen
dan de koning met Daniël naar de tempel van Bel was
gekomen, 10 zeiden de priesters van Bel: Zie, wij zullen
nu naar buiten gaan; zet zelf de spijzen maar klaar, o
koning, en meng de wijn; sluit dan de deur, en verzegel
die met uw zegelring. 11Enwanneer gij danmorgenvroeg
terugkomt, en niet ziet, dat alles door Bel is opgegeten,
zullen wij sterven, of anders Daniël, omdat hij ons heeft
belasterd. 12 Ze meenden zich zeker van hun zaak, omdat
ze onder de offertafel een verborgen toegang hadden
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gemaakt, waarlangs ze steeds heimelijk binnendrongen,
om alles op te eten. 13Maar toen ze waren vertrokken, en
de koning de spijzen voor Bel gereed had gezet, gaf Daniël
aan zijn slaven bevel, as te gaan halen, en de hele tempel
er mee te bestrooien, maar zó, dat alleen de koning het
zag. Daarop gingen ze naar buiten, sloten de deur, en
verzegelde ze met de zegelring van den koning. Toen
gingen ze heen. 14 Maar 's nachts kwamen de priesters
naar gewoonte met hun vrouwen en kinderen, en aten en
dronken alles op. 15 Vroeg in de morgen trok de koning
er met Daniël heen. 16 Hij zeide: Daniël, zijn de zegels
ongeschonden? Deze antwoordde: Ze zijn ongeschonden,
o koning. 17Zodra de koning de deur had geopend, en een
blik op de offertafel had geworpen, riep hij juichend: Bel,
gij zijt groot; bij u is er volstrekt geen bedrog! 18 Maar
Daniël lachte, belette den koning naar binnen te gaan,
en zeide: Bezie eerst de vloer eens, en onderzoek eens,
van wie die voetstappen zijn. 19 De koning sprak: Ik zie
voetstappen van mannen, vrouwen en kinderen. 20 Nu
ontstak de koning in woede. Hij liet onmiddellijk de
priesters halen met hun vrouwen en kinderen, en ze
moesten hem de geheime deuren tonen, waarlangs ze
binnenwaren gekomen, omop te etenwat opde offertafel
geplaatst was. 21 Daarop liet de koning ze doden. Hij
leverde Bel aan Daniël over, en deze vernielde hem met
zijn tempel. 22 Nu was er ook nog een grote draak, die
door de Babyloniërs werd vereerd. 23 En de koning zei
tot Daniël: Van hem kunt ge toch zeker niet zeggen,
dat hij geen levende god is; 24 aanbid hem dus. Daniël
sprak: Ik aanbid alleen den Heer, mijn God; want Hij is
inderdaad een levende God. 25 Koning, geef me maar
eens verlof, dan zal ik zonder zwaard of stok den draak
het leven benemen. De koning zei: Ik geef het u. 26 Nu
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nam Daniël pek, vet en haren, kookte ze onder elkander,
maakte er ronde koeken van, en stopte ze den draak in
de muil. De draak vrat ze op, en berstte uiteen. Toen
zei hij: Ziedaar, wat gij vereert! 27 Toen de Babyloniërs
hiervanhoorden, werden zewoedend; ze schoolden tegen
den koning samen, en zeiden: De koning is een Jood
geworden! Bel heeft hij vernield, den draak gedood, en
de priesters laten vermoorden. 28 Ze gingen naar den
koning, en zeiden tot hem: Lever ons Daniël uit, anders
doden wij u en de uwen. 29De koning voelde zich ernstig
bedreigd, en noodgedwongen leverde hij hun Daniël uit.
30Mengooidehem inde leeuwenkuil, waarinhij zes dagen
bleef. 31 In die kuil waren toen zeven leeuwen, wie men
dagelijks twee lijken en twee schapen gaf; maar nu gaf
men ze niets, opdat ze Daniël zouden verslinden. 32 Toen
leefde er in Juda een profeet, Habakuk genaamd. Deze
had een moes gekookt, en daarbij brood in een schotel
gebrokkeld; hij wilde nu juist naar de akker gaan, om het
aan de maaiers te brengen. 33Maar een engel des Heren
sprak Habakuk aan: Breng het maal, dat ge daar hebt,
naar Babel voor Daniël in de leeuwenkuil. 34 Habakuk
antwoordde: Ik heb Babel nog nooit gezien, en de kuil
ken ik evenmin. 35 Toen greep de engel des Heren hem
bij de kruin van zijn hoofd, pakte hem bij de haren vast,
en verplaatste hem in een ademtocht naar Babel, boven
de kuil. 36 Daar riep Habakuk: Daniël, Daniël; neem het
maal, dat God u zendt. 37 En Daniël sprak: o God, Gij
zijt mijner indachtig gebleven; neen, Gij verlaat niet die
U liefhebben! 38 Toen stond Daniël op, en at. En Gods
engel bracht Habakuk in een enkel ogenblik terug op zijn
plaats. 39De zevende dag ging de koning uit, om Daniël te
bewenen. Hij kwam bij de kuil, keek er in, en zag er Daniël
zitten. 40Nu juichte de koning het uit: Groot zijt Gij, Heer,
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God van Daniël; er is geen ander buiten U! En hij liet hem
eruit halen. Maar die zijn onheil hadden bewerkt, liet
hij in de leeuwenkuil gooien, en ze werden ogenblikkelijk
onder zijn ogen verslonden. 41 Toen sprak de koning:
Alle bewoners van heel de wereld moeten den God van
Daniël vrezen; want Hij, die Daniël uit de leeuwenkuil
heeft verlost, is een Redder, die tekenen en wonderen
doet op de aarde!
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